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چکیده
پژوهش حاضر بر آن است تا با بهره گرفتن ازنظریهی روایتدرمانی به بررسی مجموعه داستان سیبزمینیخورهای فرهاد
پیربال بپردازد .روایتدرمانی که یکی از حوزههای بینارشتهای است و مایکل وایت ( )8492-8002از بنیانگذاران آن
است ،با بهره گرفتن از یافتههای روانشناختی و جامعهشناختی در مقولهی درمان رویدادهای تروماتیک گذشته ازیکطرف
و روایتشناسی و داستاننویسی از طرف دیگر تالش می کند به بیمار کمک کند تا از تأثیرات نامطلوب روانی رویدادهای
تروماتیک گذشته رهایی یابد .بر همین اساس و از همین منظر در پژوهش حاضر تالش شده است با بررسی شخصیت-
راویهای داستانهای فرهاد پیربال ( )8498در مجموعه روایتدرمانی ترومای شخصی را در بافتاری از زمینههای
خانوادگی ،قومی و فراتر نیز بررسی میکند ،زیرا درد و دغدغهی یک شخص میتواند درد گروه اجتماعی بسیار گستردهای
باشد .مجموعه داستان سیبزمینی خورها به تبیین گذشتهی تروماتیک شخصیتها میپردازد و امکان و احتمال بازنویسی
آن به طریقی متفاوت جهت رهایی از آن گذشتهی تروماتیک را بررسی میکند .این مطالعه نشان میدهد راویهای پیربال
بهعنوان نمایندگان و بازماندگان کردهای عراق در دوران پرتنشی که ختم به بمبارانهای شیمیایی و نسلکشی آنها
توسط صدام حسین تحت عنوان انفال شد ،به بازگویی رویدادهای تروماتیک آن دوران میپردازند به این امید که بتوانند
با بازنویسی آنها در قالب دیگریسازی مشکل به آرامش دست یابند .هرچند که به دالیلی تعدادی از آنها در این راه
اقبالی ندارند ،اما حقیقت امر این است که این تالش از جانب شخصیت-راویها انجام میشود.
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مقدمه و بیان مسئله
فرهااد پیرباال از نویساندگان شاناختهشادهی معاصاار کارد اسات کاه در ساال  8498در اربیاال
به دنیا آمده اسات .پایش از مهااجرت باه فرانساه در ساال  8429جهات اداماهی تحصایل ،شااهد
دوراناای پاارتنش و تروماتیااک در کردسااتان عااراق بااوده اساات کااه ایاان را ماایتااوان بااهخوبی از
آثااارش برداشاات کاارد .او فااار التحصاایل در رشااتهی مطالعااات ادبیااات کااردی از دانشااگاه
سوربون فرانساه اسات و پاز از دانشآماوختگی باه اربیال بازگشاته اسات و بیشاتر وقات خاود را
صرف تألیف کرده است کاه باا توجاه باه کارناماهاش بسایار پرکاار باوده اسات .موسساهی معتبار
اینترنتی بنیااد عا ر ،8او را باهعنوان خاالقتارین و مبتکرتارین نویساندهی ادبیاات کاردی هام
در شااعر و هاام در نعاار معرفاای ماایکنااد و داسااتان کوتاااه «ساایبزمینی خورهااای» ( )8000او از
همااین مجموعااه کااه در ادامااه در مااورد آن بیشااتر خااواهیم نوشاات را بااهعنوان یکاای از بهتاارین
داستانهای کوتاه ادبیات کردی معرفای مایکناد .باا توجاه باه اینکاه او ساالهاا در اروپاا زنادگی
کرده است ،تبعید ،هویات و تعلا درونمایاههاای غالاب آثاارش ،چاه نعار و چاه نظام را تشاکیل
مایدهنااد .همانگونااه کااه از عنااوین تعادادی از آثااارش ماننااد خااداحافظ ای ساارزمینم (،)8429
صااب بهخیر غریباای ( )8422و تبعیااد ( )8448مشااخص اساات ،یکاای از دغدغااههااای اصاالی او
تجربااهی ترومااا و تبعیااد اساات .مجموعااه داسااتان ساایبزمیناای خورهااا شااامل پااانزده داسااتان
کوتاه است که کوتاهترین آنها باا عناوان «داساتان بسایار بلناد ترا یاک» تنهاا پانک کلماه اسات:
«مااردی ...زناای ...دو جااور تنهااایی )18( »...پیربااال ایاان داسااتانهااا را در فاصاالهی سااالهااای
 8494تااا  8449نوشااته اساات کااه بعااداً در سااال  8000در ایاان مجموعااه چااا شاادهانااد .ایاان
مجموعااه توسااط مریااوان حلب ااهای بااا ایجاااد تاییراتاای محتااوایی بااه فارساای برگردانااده شااده
اساات .ایاان تاییاارات عبارتانااد از تاییاار عنااوان مجموعااه بااه حاشیهنشااینان اروپااا کااه عنااوان
داسااتان اول ایاان مجموعااه اساات و حااذف تعاادادی از داسااتانهااا کااه بااهزعم متاارجم ارتبااا
محتوایی با مفهوم مهاجرت نداشاتهاناد .ایان اقادام متارجم باه هار دلیلای کاه باوده باشاد بیاانگر
حضااور غالااب درونمایااهی مهاااجرت و حاشاایهنشااینی اساات .همانگونااه کااه در ادامااه بهتفصاایل
بررساای خواهنااد شااد ،از عنااوانهااای انتخاااب شااده باارای داسااتانهااا کااامالً مشااخص اساات کااه
دغدغهی محتوا و موضوع بار تکنیاک غلباه داشاته و ارتباا درونمایاهای داساتانهاا بار شاباهت
فرماای آنهااا غالااب گشااته اساات .هرکاادام از داسااتانهااا بااه روشاای درگیاار مسااا ل مهاااجرت،
پناهندگی ،تنهایی و بازسازی خاطرات گذشتهاند.
البتااه رکاار ایاان نکتااه ضااروری اساات کااه بااه لحااا تکنیااک داسااتاننویساای ماایتااوان
نااوآوریهااای قابلتااأملی در تعاادادی از داسااتانهااا دیااد کااه مهاامتاارین آنهااا داسااتان
8. Poetry Foundation
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«شیزوفرنی» است کاه ترکیبای اسات از پاانزده گازارش در ماورد پناهنادهای باه ناام بختیاار کاه
بااه دلیاال اقاماات طااوالنی در اردوگاااه پناهناادگان و عاادم دریافاات اقاماات دا اام از طاارف کشااور
فرانساه دچاار شاایزوفرنی مایشاود و ساارانجام سار از آسایشاگاه رواناای درمایآورد .بااههمریختگی
ساااختار روایاای و اسااتفاده از گاازارش و ساااختار غیرخطاای دنیااای تااوهم زدهی بختیااار را باارای
خواننده نمایش مایدهاد .یاا در داساتان «پناهناده» تکارار بیشازحاد جملاههاا ،زباان داساتان را
رؤیتپذیرتر میکند و توجه خواننده را از محتوا به فرم معطوف میکند.
در بررسی پیشرو از مجموعاه داساتان سایبزمینای خورهاا تاالش کاردهایام باا بهاره-
گیااری ازنظریااهی روایااتدرمااانی بااهویژه از نگاااه مایکاال وایاات ( )8492-8002بااه بررساای
وضااعیت شخصاایتهااای داسااتانهااا کااه در بیشااتر مااوارد راویهااای داسااتانهااا نیااز هسااتند و
تحلیل ارتباا آنهاا باا گذشاتهی خاود ،خاانواده و بافات گساتردهتار اجتمااعی بپاردازیم .راوی-
هااای پیربااال در ایاان داسااتانهااا نمایناادگانی از کردهااای عااراق در دهااههااای  8420 ،8490و
 8440هسااتند کااه تجااارب تروماتیااک بساایاری ماننااد کااو دادنهااای اجباااری ،محرومیااتهااای
اجتماااعی ،بمباااران شاایمیایی و نساالکشاای گسااترده تحاات عنااوان انفااال را در زمااان صاادام
حسااین از ساار گذراناادهانااد .چیاازی کااه در بیشااتر شخصاایت-راویهااای 8ایاان داسااتانهااا
جلبتوجااه ماایکنااد تااالش آنهااا باارای بازگشاات بااه گذشااته و بازسااازی گذشااته از طریاا
داسااتانهااایی اساات کااه در مااورد زناادگی خااود بااازگو ماایکننااد .بااا بهاارهگیااری از ایاان مبنااای
نظری کوشایدهایام میازان ایان امکاان را مشاخص کنایم و در ماواردی کاه شخصایت-راوی قاادر
به بازسازی متفااوت گذشاته و بیرونایساازی مشاکل نشاده اسات ،دلیال را بررسای کنایم .آن اه
حا ز اهمیات اسات تاالش راوی و مواجهاهی او باا گذشاته اسات و ناه میازان موفقیات او در ایان
راه .بازگشاات بااه خاااطره و تااالش باارای بازسااازی آن ااه موفقیااتآمیز باشااد چااه نباشااد حااا ز
اهمیاات اساات .پاایش از بررساای ایاان مساائله الزم اساات مااروری داشااته باشاایم باار آراء مایکاال
وایت دربارهی روایت درمانی و چگونگی بیرونیسازی مشکل.8
چارچوب نظری و روعی پژوهش (روایت درمانی)
اسااتفاده از فنهااای داسااتاننویساای و یااادآوری گذشااته بااهمنظور بیروناایسااازی مشااکل و
درنتیجه آشتی با خود را «روایتدرماانی» ماینامناد .در ایان رویکارد تاالش مایشاود فارد منبا
مشکل را بیرون از خود ببیند .یکای از مهامتارین دغدغاههاای روایاتدرماانی ایان اسات کاه فارد
خااطراتی کاه باارای او درونای شادهانااد را بیرونای یااا خاارجی کناد یعناای خااطرات تروماتیااک را
جز ی از درون و وجود خاود قلماداد نکناد .ازنظار وایات و اپساتون در روناد بیرونایساازی روایات
8. Character-Narrator
8. Externalizing The Problem
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«داسااتان زناادگی فاارد از هشاایاری او ماایگااذرد» و بنااابراین «مااا»ی اسااتعالیی و «ایاان» سااو ه-
شده تبدیل باه «مان» و «تاو» مشاخص داساتان او مایشاوند )28 :8440( .باه عباارت ساادهتار،
رابطهی فارد باا مشاکل در قالاب تقابال میاان شخصایت اصالی داساتان کاه قهرماان نیاز نامیاده
میشود باا مشاکل باهعنوان نیرویای بیرونای و ناه جز ای از خاود فارد تعریاف مایشاود .یکای از
فنهای مهم این شایوهی داساتاننویسای ،اساتفاده از بیرونایساازی زباان اسات باهاینترتیب کاه
آن ه رخ میدهد یا چیزی کاه مشاکل نامیاده مایشاود جز ای از هساتی فارد نیسات بلکاه بار او
عااارش شااده اساات و روی او تااأثیر گذاشااته اساات .بااهعنوانمعال «درمااانگر بااهجای اینکااه بگویااد
تو افساردهای مایگویاد افساردگی باه زنادگی تاو حملاه کارده اسات» (پاین .)88 :8009 ،الایز
مورگان ( )8008این روش را تبادیل تعاابیر درونای باه بیرونای مایناماد .وایات از تعبیار گفتماان
استفاده مایکناد و مایگویاد بایاد گفتماانهاای درونای را باه بیرونای تبادیل کارد .ایان گویاای
جنبهی سیاسی مسائله اسات کاه وایات از آن باهعنوان «روشهاای معماول اندیشایدن ناام مای-
باارد کااه در میااان گااروههااای اجتماااعی معمااول اساات» (پااین .)92 :8009 ،بااهزعم میشاال فوکااو
کااه وایاات در پاایشزمینااهی فکااری ایاان روش از او و دیگاار متفکااران پساساااختارگرا ماننااد ا
دریاادا سااخن بااه میااان ماایآورد ،روشهااای معمااول اندیشاایدن ریشااه در گفتمااانهااای غالااب
دارناد .در هاار دوره گفتمااان غالاب باار اساااس دانااش و روشهاای شااناختی غالااب آن دوره شااکل
ماایگیرنااد کااه هاادف آنهااا اعمااال قاادرت و کنتاارل اجتماااعی اساات .زبااان خاصاای کااه فاارد در
کاربرد روزمره به کار مایبارد ،بهصاورت ناخودآگااه انباشاته از کلیشاههاایی اسات کاه در راساتا و
در خاادمت مناساابات قاادرت غالااب هسااتند .از ایاان منظاار روش وایاات تااأثیر گرفتااه از میشاال
فوکااو اساات کااه در مااورد نحااوهی درگیاار کااردن و اساایر کااردن افااراد در گفتمااانهااای مختلااف
نوشته است.
الن کار در تفسیری کاه از نظریاههای مایکال وایات کارده اسات ،باه تاأثیری کاه وایات از ا
دریاادا فیلسااوف پساساااختارگرای فرانسااوی گرفتااه اساات اشاااره ماایکنااد و بااا توجااه بااه اینکااه
روشهااای درمااانی ارا ااه شااده توسااط وایاات از تعاااریف و روشهااای معمااول فاصااله ماایگیرنااد
آنهااا را پسساااختارگرایانه مااینامااد .باار اساااس ایاان رویکاارد زناادگی و هویاات فاارد توسااط سااه
فاکتور اساسی شکل میگیرد:
 .8معنایی که افراد به تجارب خاود مایدهناد یاا داساتانهاایی کاه در ماورد خودشاان
به خودشان میگویند.
 .8شاایوههااای اسااتفاده از زبااان کااه افااراد بااه آنهااا عااادت دارنااد و نااوع وا گااانی کااه
برای داستان گفتن در مورد زندگیشان به کار میبرند.
 .8جایگاااهی کااه افااراد در موقعیااتهااای اجتماااعی بااه خااود اختصااا ماایدهنااد و
مناسبات قدرتی که ایجاب میکنند( .کار 8008؛ )88
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بنابراین در روایاتدرماانی تاالش بار ایان اسات در ایان ساه حاوزه در بیماار تحاول ایجااد شاود؛
در داستانهایی کاه در ماورد خودشاان مایگویناد ،از چاه وا ههاا و از چاه سااختارهای دساتوری
اسااتفاده ماای کننااد و خااود را در چااه مناساابات و روابااط قاادرتی بااا دیگااران تعریااف ماایکننااد.
بااهاینترتیب اساات کااه بااه نظاار وایاات ،از طری ا بازسااازی متفاااوت داسااتانهااایی کااه افااراد در
ماورد زناادگی خااود بازنویساای مایکننااد هویااتهااای متفاااوتی تعریاف ماایکننااد کااه آنهااا را از
سیطرهی گفتمانهایی کاه آنهاا را باه اساارت کشایدهاناد رهاا مایکنناد و آنهاا را از مشاکالتی
که در آنهاا درونای شادهاناد دور مایکنناد .داساتانهاای موجاود و شایوههاای مرساوم روایات-
کردن زندگی سبب میشود فارد باه اباژهی قادرت تبادیل شاود و تحات سایطرهی گفتماانهاای
غالب قرار گیارد .گفتماان غالاب بیشاتر از طریا زباان سالط خاود را تعبیات مایکناد« .قادرت
زبان را کنترل مایکناد و زباان روی آرا و نظارات افاراد تاأثیر مایگاذارد و باهاینترتیب ناوع نگااه
آنها باه خاود و باه دیگاران را تعیاین مایکناد( ».آبلاز و آبلاز )88 :8008 ،باهاینترتیب مسائله-
ی روایاات درمااانی مساائلهی فاارد نیساات بلکااه مساائلهی درگیااری و باارهمکاانش گفتمااانهااای
مختلااف اساات .روایاات درمااانی نقطااهی تالقاای حااوزههااای مختلفاای ماننااد جامعااهشناساای،
روانشناسی ،ادبیات ،علم حافظه ،انسانشناسی و تاریخ است (فرنک.)8082 ،
بااه نظاار فریاادمن و کااومز رویاادادهای تروماتیااک در فاارد دروناای ماایشااوند؛ امااا نکتااهی
قابلتأمل این اسات کاه « درونای شادن تروماا تنهاا در قلمارو شخصای نیسات بلکاه در حیطاهی
گسااتردهتاار تجااارب اجتماااعی و فرهنگاای نیااز رخ ماایدهااد )92 :8449( ».ایاان وضااعیت را
اپسااتون ( )8448بااهخوبی توضاای داده اساات .درواقاا در ایاان مااورد اساات کااه ماایتااوان بااه
بررساای وضااعیت شخصاایتهااای داسااتانهااایی ماننااد راوی داسااتان «آاللااههااای کااوهی کوتاال»
بااهعنوان عضااوی از جامعااهای کااه تجربااهای تروماتیااک ماننااد شاایمیایی حلب ااه را تجربااه کاارده
اساات ،پرداخاات و بااازگویی داسااتان زناادگی را روشاای باارای رهااایی از ایاان تجربااهی تروماتیااک
جمعاای در نظاار گرفاات .داسااتاننویساای و ساانت داسااتانخااوانی بااهعنوان یااک حرکاات جمعاای
بیانگر تالش جمعی برای بیرونی سازی مشکل و آشتی با خود است.
ساتیفن ماادیگان معتقااد اساات کاه خاااطره شخصاای نیساات بلکاه پدیادهای جمعاای اساات کااه
بازسااازی و یااادآوری آن بهصااورت گروهاای رخ ماایدهااد )884 :8449( .باااور بااه شخصاای بااودن
خاااطره ازنظاار ماادیگان ریشااه در ساانت روشاانگری غاارب دارد کااه قا اال بااه مفاااهیمی ماننااد
«حقااای مطل ا و ساایر تحااول خطاای» اساات .درواق ا ایاان رویکاارد روانشااناختی کااه خاااطره
فااردی اساات در نگاااه پسااامدرن بااه چااالش کشاایده شااده اساات .بااهعنوان نمونااه سمپسااون
( ) 8448معتقد است کاه خااطره جازو قلمارو شخصای فارد نیسات بلکاه در گساترهای اجتمااعی
نمود دارد .او مایگویاد بارای باه یااد آوردن «ماا باه باناک اطالعااتیماان کاه در جاایی در رهان
قرار دارد مراجعه نمایکنایم .بلکاه ماا رویادادی را در بساتر اکناون بازساازی مایکنایم» (:8448
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 .)888بنااابراین خاااطره دارای طبیعتاای مکالمااهای 8اساات کااه میخاییاال باااختین در فاارمهااای
کالم و دیگر نوشتههاا باه آن پرداختاه اسات .قلمارو یاادآوری ازنظار مادیگن بههیچوجاه محادود
باه فارد نیسات و باه یاادآوردن باه مفهاوم باازآوری چیازی از حافظاه نیسات .بازیاابی در حافظاه
یااک پدیاادهی جمعاای اساات و البتااه تااأثیر دیگااری 8در آن کااامالً مشااهود اساات (-890 :8449
 .)898خاااطرات در بسااترهای مختلفاای ماننااد نااژاد ،طبقااه ،جنساایت و غیااره شااکل ماایگیرنااد
(همان) .در روایاتدرماانی تاالش بار ایان اسات تاا روایاتهاای تروماتیاک و خااطرات عاذابآور
فرد بازنویسی شوند بهگوناهای کاه فارد در آنهاا نقاش جدیادی بارای خاود تعریاف کناد و خاود
را در مقابل و در برابر مشکل تعریف کند و نه مشکل را بهعنوان بخشی از هستی خود.
همانگونااه کااه وایاات ( )8000گفتااه اساات ،در رونااد بیروناایسااازی ،بااه یاااد آوردن نقشاای
کلیاادی دارد و تااأثیر بساازایی در بازسااازی هویاات فاارد دارد .از طریاا تماارین بااه یااادآوری،
جااایگزینی باارای سااوبژکتیویتهی فاارد ایجاااد ماایشااود .معمااوالً در جلسااات درمااان از شااخص
درخواسات ماایشااود تااا افااراد شاااخص در میااان خااانواده و بسااتگانش را بااه یاااد آورد .سااپز بااه
شیوهای نمادین از فرد درخواست مایشاود تاا آنهاا را باه باشاگاه زنادگیاش دعاوت کناد (پاین،
 .)8009رکر این نکته ضاروری اسات کاه بیرونایساازی محادود باه جلساات درماان نمایشاود و
می تواند در هر موقعیت و مکانی تاداوم داشاته باشاد و باه شایوههاای مختلاف انجاام شاود .کاری
و راساال ( )8008بااه اهمیاات ایاان مساائله پرداختااهانااد .داسااتاننویساای و بازنویساای رویاادادهای
گذشااته و بااه یااادآوردن اشااخا مهاام در زناادگی و ارتبااا برقاارار کااردن نمااادین بااا آنهااا در
داستان یکی از روش هاای مهام در بازساازی هویات و درماان تروماا اسات .نتیجاه اینکاه در روناد
بیرونیساازی فارد از آن اه بارای او مشاکل ایجااد کارده اسات فاصاله مایگیارد و مشاکل را کاه
زمااانی جز اای از هسااتی خااود در نظاار ماایگرفاات بیاارون از خااود مااییابااد؛ بنااابراین مشااکل و
رویداد تروماتیک جز ی از هویت شخص نیست.
سخن آخر در این بخاش ،هماانطور کاه پیشاتر نیاز رکار شاد ،ایان اسات کاه بخشای از روش
روایت درمانی وابساته باه جنباههاای فنای و تکنیکای روایات شناسای و داساتاننویسای اسات .در
داسااتانی کااه فاارد در مااورد زناادگی و پیشااینهی تروماتیااک خااود بازنویساای ماایکنااد دو جنبااه
وجااود دارد :جنبااهی هنااری و فناای داسااتان و جنبااهی مربااو بااه هشاایاری یااا خودآگاااهی کااه
وایاات آن را جنبااهی هااویتی داسااتان مااینامااد .تحلیاالگاار در تحلیاال داسااتانی کااه فاارد روایاات
می کند به هار دو جنباه نیااز دارد باه ایان صاورت کاه ازآنجاییکاه باازگویی و بازساازی داساتان
توسااط فاارد ضاارورتاً ساایر خطاای ناادارد و در بساایاری مااوارد روناادی زی ا زاگاای دارد الزم اساات
تحلیلگر با فنهاای روایات و اهمیات آنهاا آشانایی داشاته باشاد .جنباهی هاویتی داساتان کاه
8. Dialogic
8. The Other
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دربرگیرناادهی محتااوای داسااتان اساات نیااز نیازمنااد داشااتن دانااش در مااورد زبااان و چگااونگی
تحلیل وا گان و ساختارهای نحوی است.
یافتهها
در داستانهای سیبزمینی خورها روند معناداری وجود دارد که داستانها را ازلحا محتوایی به هم
پیوند میدهد .در داستانهای آغازین ،مانند داستان اول «حاشیهنشینان اروپا» ،شخصیت-راویهای
در تبعید با روشی ر الیستی از تنهایی و انزوای خود در کشورهای مختلف اروپایی چون فرانسه و آلمان
سخن میگویند .رفتهرفته این وضعیت در داستانهای میانهی اثر تبدیل به بیماری میشود و سخن
از انزوا جای خود را بهنوعی توهمپردازی و کابوس میدهد که اوج آن را در داستان «شیزوفرنی»
میتوان دید .سرانجام در داستانهای پایانی ،شخصیت-راوی به گذشته بازمیگردد و به دنبال بازنویسی
و خاطرات گذشته در سرزمین خود است .این روند بیانگر تالش راوی برای فرار از خود و بیرونی کردن
مشکل است که گاهی موف و در برخی موارد ناموف است و ختم به کابوس و تجربهی تروماتیک
دیگری میشود.
داستان نخست« ،حاشیهنشینهای اروپا» پناهندهی کورد ساکن دانمار به نام کوردو را به خواننده
میشناساند .پیربال به روشی که ازلحا تکنیک داستاننویسی معمول نیست شخصیت اصلی داستانش
را به خواننده معرفی میکند:
نام قهرمان این داستان من کوردو است .هجده سال پیش ،زمانی که در خانقین زندگی میکرد،
رمانی روسی خوانده بود دربارۀ نجیبزادهای که از تنهایی و بیکسی رنک میبرد .این نجیبزاده
نمی دانست چگونه خود را از تنهایی و انزوا نجات دهد تا اینکه یکی از دوستان نزدیکش به او
گفته بود « تو باید خود را به چیزی مشاول کنی یا کسی را پیدا کنی که از او خوشت بیاید».
کوردو در داخل واگن قطار که غیر از او پیرزنی دانمارکی در آن بود نشسته بود به این گفته
رمان روسی میاندیشید .فکر میکرد و دفترچ قرمز حاوی خاطرات گاهوبیگاهش را ورق
میزد)9( 8 .

در ادامهی همین پاورقی مفصل ،کوردو با القاب پناهنده و غریب معرفی میشود .این اقدام نویسنده
مانند کپشن در عکاسی جهتی مشخص به خوانش خواننده میدهد و مشخص میکند که دغدغهی
نویسنده عاملیت شخصیت اصلی داستان است .کوردو در داخل واگن قطار با پیرزن دانمارکی لب به
سخن می گشاید و در مورد کیرکگارد و تنهایی بهویژه تنهایی در دانمار و آمار خودکشی به خاطر
تنهایی و ترس از تنها ماندن سخن میگویند.

 .8ترجمهی عبارات نقل شده از داستانها از نگارندگان مقاله است.
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نکتهی قابلتأمل این است که همانگونه که در باال رکر شد ،کوردو و پیرزن دربارۀ خودشان بهعنوان
فرد سخن نمی گویند بلکه ناخودآگاه خود و خاطراتشان را بخشی از اجتماعی بسیار بزرگ میدانند:
برای کوردو ،همانگونه که از نامش برمیآید ،جامع کردهای عراق و برای پیرزن دانمارکی که خود را
فراتر از دانمار میداند ،شاید تمام اروپ ا و حتی غرب .در این داستان با دو شخصیت مواجه میشویم
که از هر نظر نقطهی مقابل همدیگر هستند و تقابلهای دوگانهی متعددی میسازند ،یکی غربی است
و دیگری شرقی ،یکی زن است و دیگری مرد ،یکی پیر است و دیگری جوان ،یکی ساکن سرزمین
خود است و دیگری مهاجر اما حقیقت امر این است که هر دو در یک مسئله باهم اشترا دارند و آن
تنهایی است .پیرزن دانمارکی اکنون پز از سال ها زندگی مشتر و پرورش فرزندان تنهاست و مرد
جوان کرد مهاجر در دانمار که در وضعیت دیاسپوراست از شدت تنهایی به آگهیهای دوستیابی
در روزنامه پناه آورده است تا طعمهی طنز تلخ پیربال شود و تنهایی او را علیرغم میل باطنی به سمت
دوستی با این پیرزن سوق دهد .آنها هرکدام پیشینهای دارند با این تفاوت که پیشینهی مرد جوان
کرد تروماتیک است و نیاز به بازسازی و بازنویسی دارد تا به لحا هویتی او را پاالیش کند.
کوردو و پیرزن دانمارکی به همدیگر بهعنوان فرد نمینگرند بلکه آنها هرکدام خود را متعل به
اجتماعی بسیار گستردهتر تجسم میکنند .در بحث از تنهایی آنها در مورد اروپا سخن میگویند.
پیرزن دانمارکی با لحنی انتقادی از کوردو میخواهد که چنان ه دلبستهی اروپا و زندگی در اروپا
هستند شرقی ها نیز تالش کنند اروپایی برای خودشان بسازنند .پیرزن دانمارکی از کوردو میپرسد
که آیا او اگر در کشور خود میماند خوشبختتر نبود؟ کوردو در پاسخ میگوید که مجبور به تر
وطنش شده است؛ پاسخی که گسست هویتی او را نشان میدهد.
در داستان دوم مجموعه با نام «فراری» با سربازی کردزبان مواجه میشویم که در اردوگاه ارتش
عراق است .داستان با گم شدن پای راست این سرباز آغاز میشود .داستان مانند سایر داستانهای این
مجموعه تقابل میان کردها و عربهای عراق را برجسته میسازد .یکی از ارشدهای پادگان به سرباز
کردی که میخواهد گم شدن پایش را بهانهای کند برای نرفتن به جبههی جن  ،میگوید« :شما
کردها همتون معل همید .همیشه میخواهید خودتان را از ما عربها جدا کنید» ( .)89وضعیت
تروماتیکی که کوردو در داستان اول از آن گریخته است در داستان دوم به شیوهای بسیار نمادین نمود
پیدا میکند .پای گمشدهی راوی در داستان ،نامهای به صاحبش نوشته است که در آن نوشته است
که
پلیز در شهر او را بازداشت کرده است و از او شناسنامه خواستهاند و او چون شناسنامه همراه
نداشته است پلیز تصور کرده است که او سرباز فراری است .پیش خودشان گفتهاند او کرد
است و فرار کرده است؛ پز باید او را مستقیم بفرستیم به جبهه .او نیز خود را از دست پلیز
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نجات داده است و مستقیم رفته است باداد .آنجا شناسنامهای پیدا کرده است و برگشته است
اربیل)82( .

سپز پای راست او از او میخواهد که او نیز فرار کند و برگردد اربیل تا آنجا راه چارهای بیابند« .برویم
ایران یا ترکیه و از آنجا هم خودمان را میرسانیم به اروپا و در اروپا با شادی و خوشی زندگی میکنیم»
(« .)82هر چه سری تر برگرد تا بریم اروپا» ( .)84پای گمشده بهوضوح ،همانگونه که از عنوان داستان
نیز مشخص است ،نماد مهاجرت و فرار است .راوی نیز نامهای بهپای گمشدهاش مینویسد که هم
بیانگر تجربه های تروماتیک او و هم بیانگر نیاز او به بازنویسی داستان زندگیاش است.
پای عزیزم!
من را ببخش؛ اما من روحم بسیار خسته است .تو خود خوب میدانی که من از دست زندگی
و آیندهی خود فرار میکنم .همیشه از دست خودم فرار میکنم .برایم جربزه و غیرتی نمانده
است؛ و دیگر نمیتوانم از خوشی های زندگی لذت ببرم :نه در اینجا و نه در اروپا ...من بسیار
خستهام! بسیار بسیار خسته)84( .

این داستان بهویژه به شیوهای مستقیم به وضعیت تروماتیک راوی و همنسالن او اشاره میکند و
شخصیت را در وضعیتی قرار میدهد که به نظر خود او ناگزیر است .نکتهی جالبتوجه در این داستان
و بیشتر داستانها جایگاه نمادین شناسنامه است .در بیشتر داستانها شناسنامه نقشی مهم دارد .راوی
که در بیشتر موارد شخصیت اصلی داستان نیز است همیشه شناسنامهاش را همراه دارد :کوردو در
داستان اول ،راوی داستان دوم که سرباز است و راوی داستان سوم که یک مهاجر کرد است که به
دنبال کار میگردد.
با توجه به اینکه پیربال در دانشگاه سوربون تحصیل کرده است میتوان داستان سوم یعنی
«المارتین» را اتوبیوگرافیک و راوی را خود پیربال در نظر گرفت .داستان سوم اگرچه ماجرایی
تروماتیک و بازسازی خاطره در خود ندارد اما در داشتن راوی کرد ساکن اروپا که تنها زندگی میکند
و نیازمند پول است با دیگر داستانها مرتبط است .داستان «سیبزمینی خورها» دربارۀ فردی است
که در زمان شیوع طاعون در منطقهی زندگیاش به کشوری غربی مهاجرت میکند و پز از سیزده
سال که به خانه برمیگردد میبیند که همه به سیبزمینی خوردن روی آوردهاند و نقش سیبزمینی
در زندگی آنها بهقدری مهم است که زندگی آنها بدون سیبزمینی متصور نیست .سرانجام زمانی
که خانواده و بستگانش میبینند که او برایشان بهجای سیبزمینی طال سوغات آورده است ناامید
میشوند و او را طرد می کنند و داستان با تمنای او برای بازگشت به آغوش مادر که در زمان شیوع
طاعون جانش را ازدستداده است ،پایان مییابد.
در داستان چهارم با عنوان «پناهنده» داستان به شیوهای غیرمعمول آغاز میشود« .یک روز عصر
پناهندهای کرد در شهر مونیخ به کازینویی رفت و جایی نشست ».دو وا هی پناهنده و کرد دوباره
بسیار روشن و مستقیم به کار میروند .به شیوهای آمیخته با طنز و شوخی ماجرا تعریف میشود.
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پناهندهی کرد بعد از سفارش ده عدد موز آنها را یکییکی میخورد و پوست هرکدام را پرت میکند
روی پیادهرو .به همین دلیل او بازداشت میشود و داستان او بعدازظهر همان روز تبدیل میشود به
تیتر روزنامههای آلمان:
پناهندهای کرد که یازده سال است در آلمان زندگی میکند و هنوز اقامت دریافت نکرده است،
این اواخر عقلش را ازدستداده است .دیروز در کازینویی در مونیخ به دلیل خوردن ده موز و
پرت کردن پوست آنها روی پیادهرو بازداشت شده است)92( .

داستان این پناهندهی کرد عراقی در یکی از کشورهای اروپایی در داستان بعدی با عنوان «شیزوفرنی»
به اوج می رسد .بختیار سه سال است در اردوگاهی در پاریز زندگی میکند و منتظر دریافت اقامت
است .تنهایی و انتظار سرانجام حال او را خراب میکند و شروع میکند به حمله به ماازهها و تخریب
آنها .او توسط پلیز بازداشت میشود و سرانجام سر از آسایشگاه روانی درمیآورد .این داستان که به
لحا فنی بسیار قابلتأمل و زیرکانه نوشته شده است ،شامل پانزده گزارش بههمریخته در مورد
پیشینه و اکنون زندگی بختیار است .او پیشینهای تروماتیک دارد که ریشه در تنشها و درگیریهای
کردستان عراق و باداد زمان صدام حسین دارد« .پدر بختیار در اولین جن برادرکشی اسیر شده
بود ».و در مورد مادر او در همین گزارش آمده است که «مادر بختیار هرروز با اتوبوس از روستا میرفت
شهر برای کار در خانهی ثروتمندان ...هفتهای سه روز هم میرفت بیمارستان روانی اربیل و آنجا
خدمتکار بود» ( .)99بختیار از پیشینهای از فقر و کشمکش سیاسی میآید و سرانجام به دلیل اینکه
نمی تواند در اروپا به لحا هویتی جایگاهی برای خود بیابد ،دچار توهم میشود .زمانی که خدمتکار
بیمارستان از او میپرسد چه آرزویی دارد ،بختیار میگوید آرزو دارد برگردد به آغوش مادرش.
پز از نقطهی اوج که همان ابتال به شیزوفرنی در داستان «شیزوفرنی» است بازگشت به گذشته
در داستانها آغاز میشود .روایت گذشته در داستان «شیر» و ارتبا دادن آن با اکنون شخصیت به
شیوهای نمادین بیان شده است .طب معمول ،شخصیت اصلی داستان ،شیرزاد که به لحا نشانه-
شناختی بیانگر کسی است که از شیر زاده شده است در اردوگاهی در جزیرهای در دانمار منتظر
دریافت اقامت است .نهار هرروز شیرزاد و سایر پناهندههای لبنانی ،سریالنکایی و غیره تکهای گوشت
مر و یک عدد سیب است .این غذا او را به گذشته میبرد زمانی که روزی ناگهان در وطن خود شیری
که از بند گریخته بود را میبیند که به خانهی آنها پناه میبرد .در میان ترس و وحشت او و اعضای
خانوادهاش ،زنعمویش تکهای گوشت مر و سیبی برای شیر فراری میآورد .نقطهی اتصال اکنون
شیرزاد و گذشتهی او این نهار است .شیرزاد در بازسازی داستان گذشتهاش خود را همان شیر تجسم
میکند .استعاره ی شیر برای کرد حداقل در میان کردها بسیار معمول است .شیرزاد که اکنون در
غربت است و به لحا هویتی دچار تنش شده است ،خود را در کشوری اروپایی مانند شیری میبیند
که از روی ناچاری به انسانها پناه برده است .او تالش میکند زخم غربت و حقارت ناشی از پناهندگی
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را با داستانی در مورد گذشتهی خود که در آن خود را شیری تصور میکند بهبودی بخشد .او در
داستانی که از گذشتهی خود روایت میکند خود را شیر تجسم میکند ،شیری که درهرحال سلطان
است و تفاوتی ندارد در چه موقعیتی قرار دارد .بهاینترتیب رویدادی تروماتیک سبب میشود تا شیرزاد
روایتی از هویت خود بازسازی کند که در آن او شیر است.
در داستان «بیابان» شاید تروماتیکترین رویداد برای راوی رخ میدهد .او که فرزند خانوادهای کرد
عراقی است که به بیابانی عربنشین کو داده شده است تجربهی بسیار دردنا زندانی شدن توسط
سربازان و احتماالً تجاوز را از سر میگذراند .او که فرزند یکی از هزاران خانوادهی کرد عراقی است که
باالجبار باهدف پا سازی نژادی توسط سربازهای صدام حسین به مناط بیاباننشین کو داده شده
است دچار بحران هویت و شناخت خود است زیرا نمیتواند در زیستبومی که کردی نیست احساس
آرامش کند« .زندگی [در بیابان] برای من که نه سال دوران کودکیم را در کوهستان و با های رنگین
گذرانده بودم ،بسیار سخت بود» ( .)49بااینوجود او و خانوادهاش توانستهاند با عربهای آن منطقه
ارتبا برقرار کنند و با آنها آسیمیله شوند؛ اما داستان با این خبر ناگوار آغاز میشود که قرار است
دوباره کردها از آن بیابان به منطقهای دیگر کو داده شوند .این هراس از مهاجرت و جابجایی اجباری
در راوی داستان نهادینه شده است و سرانجام به تهدید به تجاوز به او بهعنوان یک کود توسط
سربازان عرب عراقی ختم میشود.
در داستان بعدی با عنوان «دا پشت دستم» حرکت روبهجلو و بلو راوی ادامه مییابد و او با
بازسازی گذشته و دیگریسازی یا خارجیسازی مشکل که در این داستان بهصورت کهنالگوی پدر
ظالم نمود پیدا میکند ،تالش میکند روان زخمی یا ترومای دوران کودکی را التیام بخشد .راوی
میگوید او همیشه در داالنهای تاریک و مخوف دوران کودکیاش گشته است و به دنبال جواب
پرسشهای بیپاسخش در مورد دوران کودکیاش بوده است .او به دنبال پیدا کردن دلیل دا پشت
دستش است« .من همیشه در شهر سیاه خاطرات تلخ دوران کودکیام گشتهام ».در داستان او البته
ادعا می کند که به دنبال گشتن در داخل خاطرات دوران کودکی نیست ،اما حقیقت این است که او
در عمل تمام تالش خود را میکند تا از این رویداد تروماتیک دوران کودکیاش پرده بردارد .قدر مسلم
این است که راوی تقابلی دوگانه از خود و پدرش میسازد و از این طری تالش میکند روانزخمی را
به پدر نسبت دهد« .آه از آن پدر ظالمم! چه مرد دلسنگی بود!» ( .)888پدر ظالم بهعنوان نماد
متخاصم در ادبیات کردی امری معمول است .از این حیث رمان حصار و س های پدرم شیرزاد حسن
نمونهای بسیار مشخص است که پدر توسط پسر برانداخته میشود .8راوی سعی میکند دوران کودکی
را بهگونهای متفاوت بازسازی کند و روایتی متفاوت از آن بسازد« .آه خدایا چرا من اکنون هم نمیتوانم
از آن مصیبتهای دوران کودکیام عبور کنم! چقدر دوست دارم که من به دوران کودکی بازگردم و
 .8برای اطالعات بیشتر در زمینهی رابطهی پدر و پسر در ادبیات ایران و مقایسه ی آن با ادبیات غرب رجوع شود به :امیری ،سیروس و بزدوده ،زکریا.
()8848
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پدرم نزد من برگردد! فقط برای یکبار هم شده در آغوشم بگیرد» ( .)889کشتارهای دستهجمعی
کردهای عراق که تحت عنوان انفال معروف شده است ،تأثیر تروماتیک و تکاندهندهای روی ناخودآگاه
جمعی کردهای عراق و بهصورت عام روی کردهای سراسر دنیا گذاشته است .کشتار دستهجمعی
کردها توسط پدرخواندهای ظالم سبب شده است حافظهی تاریخی کردهای عراق با رویدادهای
تروماتیک انباشته شود .دا پشت دست راوی بنابراین داغی است که بهصورت جمعی بر پشت دست
کردها قرار دارد و تالش او برای یافتن دلیل آن گویای جستجوی کردها برای یافتن دلیل این زخم
است.
در داستان بعدی« ،نام و نشانی نو» راوی داستان را با روایت دوم شخص آغاز میکند و درونمایه
پدر ظالم و تندخو را از سر میگیرد« .در میان سروصدا و گرد و خنکی این غروب ،با بلوز و شلواری
پاره :جوانی نار دل و غریب که پدرت از خانه بیرونت کرده! مشخص است :از خانه بیرون زدهای و
به ظلم و جور و دستان زبر پدر پشت کردهای» ( .) 884پر واض است که بیرون کردن از خانه و ظلم
و جور پدر کارکردی کامالً نمادین دارند .کارکرد نمادین پدر ظالم در عبارات زیر بیشتر خودنمایی
میکند « .این اولین بار نیست که خانه را برای پدر بدمست و مادر هاج و واجت تر میکنی .پدری
که هرچقدر هم که فکر می کنی اما مطمئن نیستی که پدرت باشد .همیشه با تف و فحش و کتک به
جانت میافتاد و آوارهی کوچه و خیابانهای سرد میکرد ...و این بار این غروب تو از خانه بیرون میزنی
برای همیشه .بدون بازگشت .)880( »...رها کردن خانهی پدری و امان گرفتن در اتاق هتلی در همان
شهر حرکتی مایکروکازمیک است برای مهاجرت از سرزمین مادری و آرام گرفتن ظاهری در جایی که
نه او به آن تعل دارد و نه آنجا به او متعل است ،فضایی آستانهای که او را از زیر یو قانون ظالمانهی
پدر رها میکند .با تعبیری شاعرانه میگوید :در اتاق هتل «پرچم غم ابدی و مهاجرت را برمیافرازی.
نفرین بر همهی پدرها و خانههای پدری! ...دیگر کسی نمی تواند سر رویاها و آرزوهایت را بزند؛ و
هیچکز دیگر به بهانهی اینکه پدرت است نمیتواند درخواستهای مسخرهاش را بر تو تحمیل کند»
()888؛ و سرانجام در اتاق هتل به تعهدش میاندیشد که بازنویسی داستان زندگی فرودستان است
داستان زندگی میلیونها گرسنه و آواره« .چگونه میتوانی چیزی بنویسی و دل ناآرامت را آرام کنی؟»
او نوشتن داستان فرودستان را راهی برای آرامش بخشیدن به خود مییابد زیرا از این طری دیگری
را نه در خود بلکه در خارج از خود تصور میکند.
داستان «نام و نشان نو» با فرستادن نامهی راوی به زینب نامی که دوستش است و در جایی دیگر
زندگی میکند و تقاضا از او برای پول پایان مییابد و داستان بعدی« ،زینب و چیزهای دیگر» دوباره
با همان شیوهی راوی دوم شخص که روشی نامعمول در روایتکردن است آغاز میشود .این بار مخاطب
راوی داستان ،دختری به نام زینب است که با شروع داستان مشخص میشود که شبهنگام است و او
تصمیم دارد دو خواهر کوچکترش حسیبه و شبنم را تنها بگذارد و از دست بدنامی روش بیاخالقانهی
کسب درآمدش اقدام به خودکشی کند .در نیمهی دوم داستان ،راوی زندگی زینب و چگونگی ورود
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او به کار فساد اخالقی را در قالب داستانی تسالبخش برای زینب بازگو میکند .این داستان تسالبخش
با قرار دادن زینب در مقابل مشکالتش آغاز میشود :اینکه او پز از مرگ زودهنگام پدر و مادرش
مسئول و سرپرست دو خواهر کوچکترش میشود .دلشاد نام پسری است که هر بار که از او استفادهی
جنسی میکرد ،اند پولی به او میداد و وعده میداد که با او ازدواج خواهد کرد .همین سبب میشود
زینب وارد فساد شود و اکنون راه دیگری برای رهایی متصور نمیشود و به همین دلیل از دعوت راوی
داستان استقبال میکند و چاقو را برمیدارد و به زندگی خود پایان میبخشد.
مهمترین داستان در بخش آخر« ،گلهای کوهی کوتل» است که در آن راوی بسیار واض در مورد
گذشته داستان بازگو می کند و تالش او برای بازگشت به گذشته با تروما مواجه میشود .او که چندین
سال است به دلیل مبارزات سیاسی علیه دولت صدام آواره و فراری است باوجوداینکه در کوههای
اطراف سلیمانیه بوده اما نتوانسته است حتی ساعتی برای دیدار معشوقش ،شادان ،برود .به همین
دلیل است که با ناامیدی میگوید« :آه! جالب است! در سرزمین خودمانیم ،هیچ دریا و مرزی میان ما
نیست اما نمیتوانیم یکدیگر را ببینیم .حتی نمیتوانیم با نامه همصدای همدیگر را بشنویم .عجب
دوزخیه!» ( .)898دوزخ وا های بسیار مناسب برای توصیف این شرایط آستانهای است که راوی در آن
قرار گرفته است .این داستان را میتوان چکیدهای از کل مجموعه بهحساب آورد زیرا از تجربههای
تروماتیک کردهای عراق چه نظامی و چه غیرنظامی می گوید ،سپز از آوارگی ،دربدری و پناهندگی
و سرانجام از تال ش راوی برای بازسازی متفاوت گذشته و تالش برای بازسازی هویت مخدوش .در
ادامهی راه به سمت خانه ی شادان بخشی از تجارب دردنا را که در ناخودآگاه جمعی بسیاری از
کردهای عراق وجود دارد را مرور میکند که البته برای او رخ دادهاند .او میگوید به خانهی شادان که
برسد از جانبازیاش سخن نمیگوید:
حتی به آنها نمیگویم که مورد اصابت گاز شیمیایی قرار گرفتهام و همراه با صدها نفر دیگر
و شهروندان مجروح به بیمارستانی در تهران منتقل شده ام و سه ماه را در بیمارستان تهران
بستری بودهام؛ و سپز چهار ماه دیگر در اردوگاهی در سمنان زندگی سختی را گذراندهام.
()899

و البته در مورد اعضای خانوادهاش نیز که همگی در حلب ه در بمباران شیمیایی از بین رفتهاند نیز
سخنی نخواهد گفت .این همه رویداد تروماتیک را که راوی از سر گذرانده است بخش کوچکی از
تجارب سخت کردهای عراق را نشان میدهد .شیمیایی موردنظر همان حملهی شیمیایی به حلب ه
است که هم نیروهای کرد و هم شهروندان غیرنظامی را هدف قرار داد و هزاران نفر را قتلعام و معلول
کرد .سفر راوی به گذشته که در این داستان نمود بیرونی دارد و در قالب بازگشت به خانهی معشوق
نشان داده شده است ،او را به اعماق تروماتیک گذشته میبرد و در خانهی معشوق با تصویری هراس-
انگیز مواجه میشود .معشوق جای خود را به پیرزنی سیاهپوش داده است که راوی احساس میکند او
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را زمانی در کابوسهایش دیده است تصویری هراسانگیز که تنها می تواند در ناخودآگاه راوی وجود
داشته باشد .از روی صداهای نامفهوم پیرزن سیاهپوش مشخص میشود که الل است .تالش راوی
برای سخن گفتن با پیرزن و دنبال گرفتن شادان و خانوادهاش با صداهای نامفهوم پیرزن و تکان دادن
عصایش به سمت آسمان ختم میشود .او نمی تواند با پیرزن ارتبا برقرار کند و درنتیجه ،تالش او
برای رجوع به گذشته ناکام میماند .در این کابوس راوی احساس بیصدایی و خفگی میکند که
پرواض است نشان از عدم توانایی او در فریاد زدن و رجوع به گذشتهای است که میخواهد آن را
بازسازی کند .این وضعیت تروماتیک کامالً گویای وضعیت بحرانی راوی است که نمیتواند با محیطی
که زادگاهش است اینهمانی برقرار کند .او فریاد میزند اما صدایش درنمیآید مواجهی او با پیرزن و
برگشت هراسوار او در پایان داستان بیانگر عدم موفقیت او در دستیابی به حافظهی تاریخی اوست.
نتیجهگیری
کردستان عراق در دهههاای هفتااد و هشاتاد مایالدی تاا زماانی کاه ایان منطقاه در ساال 8448
پارواز ممناوع اعاالم شاد دوران بسایار پارتنش و ترومااتیکی را تجرباه کارده اسات .ایان وضاعیت
بحراناای کااه بااا انفااال بااه اوج ماایرسااد تااأثیرات رواناای بساایار نااامطلوبی روی شااهروندان کاارد
عراقاای داشااته اساات .داسااتان نویسااان شناختهشاادهی کردسااتان عااراق ازجملااه شاایرزاد حساان،
بختیار علی و فرهاد پیرباال هرکادام باه روشهاای متفااوتی و باا بهارهگیاری از فنهاای متفااوت
ایاان وضااعیت را در ادبیااات داستانیشااان بازنمااایی کااردهانااد .بااهعنوان نمونااه شاایرزاد حساان بااا
نشان دادن شخصایتهاای کارد در موقعیاتهاای آساتانهای ایان وضاعیت را باهخوبی نشاان داده
اساات (باازدوده و امااانی  .)8080فرهاااد پیربااال همانگونااه کااه در باااال بهتفصاایل بحااث شااد در
مجموعاه داسااتان سایبزمینی خورهااا ایاان وضاعیت را در قالااب داسااتانهاایی در مااورد آوارگاای،
پناهناادگی ،تنهااایی ،مهاااجرت و گذشااته تروماتیااک نشااان ماایدهااد .ایاان وضااعیت بهتاادریک در
داستانها بحرانی میشود و ختم به نمودهایی از روانپریشی مانند شیزوفرنی میشود.
جنبااهی قابلتأماال داسااتانهااای پیربااال در ایاان مجموعااه سااویهی رواندرمانگرانااهی آن-
هاساات .بازنمااایی وضااعیت آسااتانهای در قالااب پناهناادگی و مهاااجرت در ابتاادای ایاان مجموعااه،
شخصاایت-راویهااای پیربااال را بااه ساامت گذشااته سااوق میده اد تااا بلکااه از طری ا بازسااازی
متفااوت آن باا بهاارهگیاری از هنار داسااتاننویسای ،شخصایت بتوانااد باا خاود بااه آشاتی برسااد و
همانگونااه کااه در باااال بررساای شااد شخصاایت بتوانااد مشااکل را بیروناای کنااد .در قساامت سااوم
ایاان مجموعااه از روش بازیااابی و بازنویساای خاااطره و حافظااه باارای ایاان هاادف اسااتفاده شااده
اساات .در تعاادادی از داسااتان هااا راوی در بازسااازی متفاااوت گذشااته موف ا بااوده اساات امااا در
تعدادی این تالش دوباره به تروما و کابوس ختم میشود.

 روایت تروما و امکان بازسازی هویت در مجموعه داستان سیب زمینی خورهای فرهاد پیربال55

منابع

. پدرکشی و تقابل نسلها در نمونههایی از اساطیر و ادبیات جهان.)8848( . زکریا، سیروس و بزدوده،امیری
.88-10 :9 )89( .نقد زبان و ادبیات خارجی
. کارو: اربیل. سیبزمینی خورها.)8001( . فهرهاد،پیربال
Abels, S. L. (2001). Understanding narrative therapy: A guidebook for the social
worker. Springer Publishing Company.
Bakhtin, M. M. (1986). Speech Genres and Other Late Essays. (V. McGee, Trans.),
Austin: University of Texas Press.
Bezdoode, Z., & Amani, G. (2020). Kurdish subjectivity: Liminal Kurd characters
stymied in harsh liminal contexts in Sherzad Hassan’s short fiction. British Journal
of Middle Eastern Studies, 1-15.
Carey, M., & Russell, Sh. (2002). Externalising the Illness: A Narrative Therapy
Technique. International Journal of Narrative Therapy and Community Work, No.2.
http://www.dulwichcentre.com.au/externalising.htm.
Carr, A. (2001). Karl Tomm's approach to systemic practice. In Carr, A.(eds.). Clinical
Psychology in Ireland, Volume 4: Family Therapy Theory, Practice and Research.
Edwin Mellen Press.
Frank, A. W. (2018). What Is Narrative Therapy and How Can It Help Health Humanities?
Springer:
J
Med
Humanit.
Published
online:
12
March.
https://doi.org/10.1007/s10912-018-9507-3.
Jill, M. S. W., & Combs, G. (1996). Narrative therapy: The social construction of
preferred realities. WW Norton & Company.
Madigan, S., & Grieves, L. (1997). Re-considering memory: Re-remembering lost
identities back toward re-membered selves. Narrative therapies with children and
adolescents, 338-355.
Morgan, A. (2002). Beginning to use a narrative approach in therapy. The International
Journal of Narrative Therapy and Community Work, 1(1), 85-90.
Payne, M. (2006). Narrative Therapy: An Introduction for Counselors. 2d ed. London:
Sage Publications.
Sampson, E. (1993). Celebrating the Other: A Dialogic Account of Human Nature.
Boulder, CO; Westview Press.
Shook, D. (2020). a Poet among Potato Eaters: An Introduction to Farhad Pirbal. From:
www.poetryfoundation.org/harriet/2020/04/a-poet-among-potato-eaters-anintroduction-to-farhad-pirbal. Accessed: April, 15 2020.
White, M. (2002). Addressing personal failure. International Journal of Narrative
Therapy & Community Work, 2002(3), 33.
White, M. (2002). Addressing personal failure. International Journal of Narrative
Therapy & Community Work, 2002(3), 33.
White, M. K. (2004). Narrative practice and exotic lives: Resurrecting diversity in
everyday life. Dulwich Centre Publications.
White, M. K. (1995). Re-authoring lives: Interviews & essays. Adelaide: Dulwich Centre
Publications.
White, M. K. (2000). Reflections on narrative practice: Essays and interviews. Dulwich
Centre Publications.

59  9911  بهار، شماره اول،دوره دوم

فصلنامه علمی جامعه شناسی فرهنگ و هنر

White, M. (2004). Working with people who are suffering the consequences of multiple
trauma: A narrative perspective. International Journal of Narrative Therapy &
Community Work, 2004(1), 45.

 روایت تروما و امکان بازسازی هویت در مجموعه داستان سیب زمینی خورهای فرهاد پیربال59
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Abstract
The present study intends to read Farhad Pirbal's collection of short stories, Potato Eaters
(2000), based on the theory of narrative therapy. Narrative therapy as an interdisciplinary
field, founded by Michael White (1988-1988), uses psychological and sociological
findings in the treatment of traumatic events on the one hand, and narrative techniques and
storytelling on the other to help the patient with the adverse psychological effects of past
traumatic events. Based on this outlook, analyzing the character-narrators of Pirbal in this
collection of stories, this study attempts to examine personal trauma in the contexts of
family, ethnicity, and more extended contexts because a person's pain and concern can be
that of a larger group; the problem of a person can be that of a community. The stories of
the Potato Eaters explore the traumatic past of the characters and the possibility of
rewriting it in a different way to eliminate its effects. This study shows that the narrators
of Pirbal, as representatives and survivors of the Iraqi Kurds during the tense period that
led to the chemical bombing and genocide of them known as Anfal, by Saddam Hussein,
recount and re-story the traumatic events of those times in order to alleviate those wounds.
They hope to be able to have peace by rewriting their stories in a different way. Although
some of them do not succeed, the fact is the character-narrators attempt to do this.
Key words: Memory, Narrative Therapy, Farhad Pirbal, Identity, Remembering.
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