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چکيده
آنچه که در  11سپتامبر  2001رخ داد؛

نه تنها دگرگونيهاي سیاسي را در پي داشت که

بسیاري از سردمداران دنیا را از سرير قدرت بزير کشید ،و فزونتر؛ سبب جنگ و کشتار مردم
بیگناه بسیاري شد و تاريخ دنیاي مدرن را بهپیشا و پساي  11سپتامبر تقسیم کرد .رمان ،
نمايشنامه ،داستان کوتاه و آثار غیر داستاني بسیاري دراين زمینه نوشته شده است .نابرابريهاي
نژادي ،سیاسي و فرهنگي در برخي از اين آثار ،تحت تاثیر اثرات تروماتیك اين حادثه بروز
کرده است .شخصیتهاي مندنيپور ط یفي از شرق و غربند ،در صورتیکه شخصیتهاي مك
يوئن درحقیقت همگي سفید پوست و بريتانیايي اند .در اين مقاله با استفاده از انگارة تروماي
فرهنگي الکساندر مجموعه داستان آبي ماوراي بحار اثر مندنيپور و شنبه اثر ايان مك يوئن
بررسي شده تا چگونگي اراية اين دو نويسند ه در بارة حادثه و تروماي شخصیتها بررسي
شود و بنگريم که واکنش شخصیتها در پي تروما چگونه است.
واژگان کليدی :رمان پسا سپتامبر ، 2001تروماي فرهنگي  ،آبي ماوراي بحار ،شنبه  ،الکساندر
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ehsanbaghaei@gmail.com
)نویسنده مسئول ( fpourgiv@rose.shirazu.ac.ir
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.1مقدمه
تاريخ انباشته از فجايع طبیعي و ساخته و پرداختة دست بشري که نتايج مخربي برجاي
گذاشته اند .بیماريهاي فراگیر ،سیل ،آتشسوزيهاي گسترده ،قحطي  ،زلزله و جنگ ،چه بسیار
يك يا چند شهر و يا کشور را نابود کرده اند .در دو جنگ جهاني سدة بیستم نزديك به 45
میلیون نفر کشته شدند و نقشة اروپا و بسیاري از ديگرمناطق دنیا دگرگون شد .در آغاز سدة
 21رخدادي در کشوري روي داد که منجر بهوقايع گوناگوني در سراسر دنیا شد .آنچه در 11
سپتامبر  2001در آمريکا روي داد ،شرايط ژئوپولتیك دنیا را عوض کرد ،رهبران برخي کشورها
سرنگون شدند ،کشورهايي چندپاره شدند و جنگ ،زندگي بسیاري از مردم را نابود کرد.

بهگفته رمان نويس آمريکايي ،دان دلیلو «همه چیز با معیار بعد از  11سپتامبر اندازهگیري مي -
شود» (.)2007: 138
کتاب ،مقاله و پاياننامههاي بسیاري بر اساس رخداد  11سپتامبر چاپ و منتشر شده اند.
شماري از نويسندگان اروپايي و آمريکايي نیز؛ داستانهايي بسیار با درونماية اين رخداد
نوشته اند .در ايران ،شهريار مندنيپور يازده داستان کوتاه با عنوان آبي ماوراي بحار در پیوند با
اين رخداد منتشر کرد که در غرب نمودي نیافت ،زيرا که بهفارسي نوشتهشده است .در اين

نوشتار با استفاده از نظرية تروما الکساندر ( )2012بازنمايي حادثه  11سپ تامبر در رمان آبي
ماوراي بحار و رمان شنبه اثر ايان مك يوئن بررسي شده اند .هیچيك از اين دو نويسنده در
هنگامة رخداد حضور نداشتند و در کشوري غیر از آمريکا سکونت دارند .تانیا جرالدين شاپ
مينويسد « :خوانش حاکم بر  11سپتامبر گونه اي دو قطبي در برابر آنها پديد آورد که نمودار
ديگرانگي انگاشتن آناني شد که (به داليل فراواني) واکنش رسمي را نشان نمي دهند يا آنگونه
رفتار نميکنند .افزون بر آن با زدن برچسب ضدآمريکايي بهصداهاي متفاوت و ترغیب داستان
قرباني و بيگنهي بهعنوان جواب رسمي يا ملي بهمقاصد نظامي کمك ميکند» (.)2015: 82
نوع تروما و شیوة برخورد شخصیتها با مقولة تروما در اين داستانها بررسي شده اند.
.2پيشينه پژوهش
دانیال پیت ( )2009تروما را در رمانهاي شنبه و کفاره اثر مك يوئن از ديد روانشناسي و با
استفاده از نگرش کروت بررسي کرده است .سوزان گرين در مقالة خود پیچیدگيهاي روند
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ذهني را از طريق شخصیتپردازي ،تمرکز و استعارههاي مفهومي بررسي ميکند .وي در اين
مقاله از واکاوي بین رشته و مفهومهاي علوم شناختي بهره ميگیرد و رمان شنبه را يك فرامتن
ميپندارد ( .)2010: 58استیون هويس ( )2015فصلي از پاياننامه خود را بهب ررسي تروما در
رمان شنبه اختصاص داده است .وي باور دارد که رمان شنبه ،داراي تروماي فرعي و همدردي
است .استه وزـ سا و پرييرـ آرس ( ) 2016چهار رمان را بر اساس مطالعات تروما با
چارچوب فرهنگي بررسي کرده اند .پیرنجم الدين و پیمبرپور در مقاله اي با عنوان «ايان مك
ايون و انسانگرايي لیبرال :نقدي بر رمان شنبه» به انسانگرايي لیبرال مك يوئن ميپردازند و
باوردارند که «از حیث مضمون ،آثار ادبي اخیر ايان مكايون که متأثر از ارزشهاي انسانگرايي
لیبرال است ،بیش از پیش بهرابطة بین ادبیات و اخالق ميپردازد و التفاتي خاص دارد بهآن چه
کارکرد اخالقي خود رمان انگاشته ميشود از اين رو ،در رمان شنبه از هنر و ادبیات چون
ابزارهاي کلیدي براي پیشبرد اهداف ايدئولوژيك ياد ميشود» (.)1397: 185
بیشتر مقالهها و آثار نوشته شده دربارة آبي ماوراي بحار بهتروما اشاره اي نميکنند ،بلکه بیشتر
دربارة روايت ،ساختار ،استعاره ،اسطوره و جنبههاي سبکي اين يازدهداستان بحث و بررسي
ميکنند .رستمي به نقش زاوية ديد در صدا در  31داستان مندنيپور از جمله «صنوبر و زن
خفته» ميپردازد و به اين نتیجه مي رسد که روايت ذهن شخصیت با ساختار ذهن نويسنده
نزديك است تا راوي داستان .صدا ،صداي فرد ديگري است که بازبان پريشانه سخن ميگويد
( .)1389: 151محمدي و کريمي در بخشي از مقاله خود با عنوان «پیش نمون و انواع آن در
داستانهاي مندنيپور» بهواکاوي آبي ماوراي بحار ميپردازند .اين دو باور دارند که «سقوط
مردي سیاهپوش از باالي برج ،دغدغه اي براي مندنيپور است که چرا خودش را بهپايین پرتاب
کرده است» (.)1391: 107
مالمیر و منتشلو ( )1397بهتحلیل روايت در آبي ماوراي بحار بر اساس روايتشناسيساختاري
پرداخته اند و فقط بههمدردي انسان اشاره کرده اند .عباسي و سعیدي ( )1394در مقالة خود با
عنوان «تکنیكهاي روايي :رويکردي ساختارگرايانه به«صنوبر و زن خفته» با استفاده از نظريه
روالن بارت به بررسي عناصر داستان و چهار تکنیك روايي اصلي داستان پرداخته اند .محمدي،
فاروقي هندواالن و صادقي ( )1390از اسطورهاي شدن عنصر زمان ،با توجه بهسهويژگي کیفي
و ذهني شدن زمان ،اصالت و اعتبار رويداد و دايره اي شدن زمان در چند داستان از مجموعه
آبي ماوراي بحار بحث ميکنند.
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در بارة تروما از جنبههاي مختلف مقالههايي در نشريههاي ايراني در زمینههاي مختلف
روانشناسي و جامعه شناسي چاپ شده است .از جمله مقالة عاليز اد و شجاعي باغیني ()1396
که دربارة کاربرد تاريخ شفاهي در بازتاب تروماي جمعي است .محمد سعید ذکايي ( )1390در
مقالة مبسوطي بهشرح پژوهشهاي فرهنگي و نیز حافظه ميپردازد .خانمحمدي ()1397
همچنین دربارة حافظه و تروماي فرهنگي در سايت انسانشناس ايراني بهتفصیل دربارة چندين
تروماي منطقه اي و جهاني و ارتباط حافظه و تروما بحث ميکند و تاريخچه اي از بررسي
پژوهشها را در اين گستره بازگو کرده و بخشهايي از کتاب الکساندر را ترجمه و بررسي
ميکند.
 .3روش
مؤسسه روانشناسي آمريکا ،تروما را چنین تعريف ميکند « :جواب احساسي بهيك حمله فجیع
مانند يك تصادف ،تجاوز يا فاجعه طبیعي که بیدرنگ شوک و ناباوري پساحمله را بهدنبال دارد.
واکنشهاي درازمدت شامل؛ احساسات غیرقابل پیش بیني ،فالش بك ،روابط دچار مشکل شده
و حتي عالئم فیزيکي مانند سردرد و تهوع است» (َ.)apa.org
انگارهها در گسترة تروما چندان جديد نیست .فرويد و الکان ديدگاههاي خاص خود را دربارة
تروما ارائه داده اند .تفسیر الکان از روانشناسي فرويدي اين است که مجموعه خسارات يا

ناهنجاريهاي روزمره که شامل حمالت سیاسي و اجتماعي نیز ميشوند ،تأثیر قاطع و تعیین -
کننده اي بر رفتار فرد در روابط بین فردي يا زباني دارد .الکساندر که جامعهشناس است ،تروما
را انگاره اي اجتماعي مي داند و ميگويد« :تروماي فرهنگي زماني رخ مي دهد که اعضاي يك
مجموعه احساس کنند تحت يك حمله فجیع قرار گرفته اند که تأثیري ماندگار و پاکناشدني بر
خودآگاه گروهي ميگذارد و بر حافظه آنها اثري همیشگي گذاشته و هويت آتي آنها را

به نحوي بنیاني و غیرقابل برگشت عوض ميکند» ( .)2012: 6وي در کتاب تروما ،يك نظريه
اجتماعي معتقد است که« :تروماي فرهنگي يكمفهوم علمي ـ تجربي است که روابط علي و

معناداري میان حوادث ،ساختارها ،دريافت و کنشهايي را که پیشتر مرتبط نبودند ،مطرح مي -
کند .اما اين مفهوم جديد علمي ،گسترة نوپديد مسئولیت اجتماعي و کنش سیاسي را نیز
روشن ميکند .جوامع ملي و گاهي همگي تمدنها نهتنها وجود و منبع رنج بشري را به طور
شناختي مشخص ميکنند ،بلکه ممکن است مسئولیت چشمگیري را هم بهعهده بگیرند (6
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 .)2012:وي ادامه مي دهد که با تشخیص دلیل تروما و بهعهده گرفتن مسئولیت ،با نشان دادن و
هماوايي؛ در رنج ديگران شريك ميشويم .با پرسش اينکه «آيا رنج ديگران هم؛ رنج ماست؟»
جوامع جمع «ما» را گسترش مي دهند .اما الکساندر باور دارد که بسیاري از جوامع حاضر
به پذيرفتن تروماي ديگران نیستند و مسئولیت را بر شانه ديگران ميگذارند و در نتیجه
بهوضعیت اخالقي نمي رسند .وي تعريف عام تروما را که به دو دسته روشنگرانه و روانشناسي
تقسیم ميشود ،مطرح و بحث ميکند .الکساندر با اشاره بهديدگاههاي اريکسون در درک
تفاوتها بین تروماي جمعي و فردي ميگويد:
منظور از تروماي فردي ضربه اي است که بهروان وارد مي شود و ناگهان سپر دفاعي فرد را
با چنان شدت و حدتي ميشکند که فرد نميتواند واکنش مؤثري بهآن نشان دهد... .
منظورم از تروماي جمعي ،از سوي ديگر ،ضربه بهاليههاي اصلي زندگي اجتماعي است که
رابطههاي اتصالي مردم بهيکديگر را تخريب کرده و حس گروهي بودن را ناقص ميکند.
تروماي جمعي راهش را آهسته و حتي مؤذيانه در آگاهي آنها که ضربه ديده اند ،باز مي -
کند ،بنابراين ويژگي ناگهاني که بیشتر همراه تروما است ،وجود ندارد .اما نوعي شوک
است ،گونه اي درک تدريجي که جامعه بهعنوان منبع مؤثر حمايت وجود ندارد و بخش
مهمي از خويشتن ناپديد شده است « ...ما»  ،ديگر بهعنوان جفت مبهم پیوسته يا سلولهاي
مرتبط در بدنة جامعه وجود ندارد (.)2004: 9
الکساندر در ادامه روند تروما را «شکاف بین حمله و نمود» تعريف ميکند (همان )13 :و آن را
شبیه انگارة کنش گفتماني مي داند .به باور وي؛ تروما شامل عناصر زير است:
«1ـ گوينده :گروه حامل
 2ـ شنونده :جامعه که يکدست فرض شده ،ولي از نظر جامعهشناسي پارهپاره است.
 3ـ جايگاه :محیط تاريخي ،فرهنگي و سازماني که در آن کنش گفتاري اتفاق مي افتد».
خادم در بحث پیرامون تعريف الکساندر باور دارد که « حمله وحشتناک» و تروماي فرهنگي
يکي نیستند « ،اما بايد آن را به عنوان روند اجتماعي ناشي از جواب جامعه به چنین حملهاي
دانست» ( .) 2014: 184نکتة ديگر الکساندر؛ جهانيسازي است که وي براين باورست که دو
چهرة متضاد مثبت و تخريبي دارد که ميتواند صلح جهاني يا دوره اي کابوسگونه از تروريسم
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و جنگ را به ارمغان بیاورد (همان .)155 :خادم باوردارد که الکساندر چهار گونه پرسش را
دسته بندي ميکند که تنها يك روايت موفق تروما ،ميتواند پاسخ درست آنپرسشها را بدهد.
طبیعت رنج چیست؟ چه کساني قرباني مستقیم اند؟ رابطه بین قرباني و مخاطب عام چیست؟ و
چه کسي بايد مسئول رنج شناخته شود؟
 .4 .بحث
مجموعه يازده داستان و يكگفتار آخر مندني پور ،روايتي درهم پیچیده اي از مکانها و زمان -
هاي متفاوت از نیويورک تا افغانستان را در بر ميگیرد و شخصیتها بهگونه اي مستقیم يا
غیرمستقیم با وقايع  11سپتامبر درگیر ند .روح مرد سیاهپوشي که در داستان اول در نیويورک از
باالي برج بهپايین پريده  ،شاهد دفن پسربچههاي دوقلوي مبارز افغانستاني در افغانستان در
داستان آخر ميشود .شخصیتهايي که در حادثه مرده اند ،وحتي آنها که زنده اند به جز
معدودي اسم ندارند .هر داستان روايتي از درد و رنج و غم از دست دادن عزيزي است و تروما
بهشکل فردي و جمعي به چشم مي خورد .مندنيپور تا حدود زيادي همانند محسن حامد و
رمان اصولگراي بيمیل و برعکس شخصیتهاي مك يوئن و دلیلو از فرد خاصي طرفداري يا
ابراز تنفر نميکند.
داستان اول ،با عنوان « چکاوک آسمانخراش» گفتگويي میان يكزن و شوهر پیر است که
گاهي تبديل بهمونولوگ ذهني يکي از آن دو مي شود .توصیف آپارتمان اين زوج پیر که پسر
خود را در رخداد  11سپتامبر از دست دادهان د ،خواننده را بهياد خانه خانم هاويشام در
آرزوهاي بزرگ اثر ديکنز مي اندازد .کف آپارتمان پر است از شیشه شکسته و «کاج پالستیکي
سرنگون شده» و «صدفهاي رنگارنگ حلزون ( .) 2شوک از دست دادن پسر آنها را دچار
ترومايي کرده است که از يكطرف به انکار زن در بارة پاي ین پريدن پسر از باالي برج و اصرار
پیرمرد بهپريدن وي منجر شده است .زندگي آنها فقط پیرامون اين مقوله و تکرار آن ميگذرد.
فالشبك به گذشته از جمله کارهايي است که اين زوج درگیر آنند .مرد ،مدام فیلمي را از
سقوط پیکر سیاهي از باالي برج نشان مي دهد و اصرار دارد که پسرش بیرون پريده و زن با
اشاره بهکودکي پسر و لنگ شدن پايش در اثر اصرار پدر بهتحمل سختي در حادثهاي
درکودکي ،تأکید بر ترس پسر از ارتفاع دارد .محمدي ،فاروقي و موصلي باوردارند که روايت
سقوط مرد سیاهپوش ،در حقیقت اشاره بهسقوط آدم است:
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يكروايت اسطورهاي جايگزين يكروايت ديگر سقوط فرد از برجهاي دوقلو در
حادثه يازده سپتامبر ميشود  ....سرانديب ،هبوط آدم از بهشت و فضايي که در اين
قسمت توصیف ميشود  ،مخاطب را بهياد فضاهاي
اسطورهاي مي اندازد .فیلم از سقوط شروع ميشود؛ فرد سقوطکننده از برجهاي دوقلو
در حال سقوط
است و بهنمايي از بهشت ختم ميشود و فرد سقوطکرده حال در عمق درختها ديده
ميشود (.)1392: 38
تروما هويتي براي آن ها باقي نگذاشته است .زن و شوهر با يادآوري خاطرات گذشته زندگي
ميکنند .زندگي پويا و سازنده اي ندارند و بغیر از زير ورو کردن خاطرات گذشته و
محکومکردن ديگري و حسرت ديدن يا شنیدن صداي پسر از دسترفته ،حتي غذا خوردن را
هم گاهي از ياد مي برند .زخم مچ دست پیرزن هم استعارهايست از ترومايي که بهبودنیافته و
با هر بار گفتگو در باره حادثه بهنظر ميرسد که سر باز ميکند و قطره قطره مي چکد.
در داستان دوم «صنوبر و زن خفته»  ،مردي نظامي با همسرش سوگوار مرگ تنها دخترشان
در حادثه اند .اين دختر قرار ازدواج با پسر داستان اول داشته که هر دو در حادثه جان مي -
سپارند .در اين داستان زن روزگار را بهمرور خاطرات گذشته ميگذراند .دختري که فلج به دنیا
آمده و در اثر مراقبت فداکارانه مادر از صندلي چرخدار بلند شده و بهراه افتاده تا در حادثه
برج از بین برود .اينك مادر حاضر بهراه رفتن و صحبتکردن نیست و در سکوت در صندلي
چرخدار مي نشیند .اصرار مرد بهزن بيفايده است« :تو که آنهمهسال ،آن همه تقال کردي،
آنهمه هر کس هر زري آمد ،کوتاه نیامدي ،تا او را راه نینداختي آرام ننشستي ،حاال خودت
توي اين صندلي  ...براي چي؟ الاقل گريه بکن ،داد بزن ،چیزها را بشکن  .)33( » ...زن فقط با
چشمهايش و در ذهن خود با مرد سخن ميگويد .تنها جمله وي ،موقع اعزام شوهر به جبهه
(احتماالً در خاورمیانه) اين است « :فقـ  ...ط  ...يك دخترشان را بیاور» ( .)43در اين داستان نیز
روابط عادي زندگي زن و مرد از هم گسسته است .زن دايم بهياد دخترکي که با زحمت زياد
راه رفتن را به او ياد داده بود ،کنار پنجره به بیرون و درختها خیره ميشود .حتي همدردي
براي ديگ ري وجود ندارد که او از شوهرش درخواست «يك دخترشان» دارد ،انگار که شي
يادگاري از سرزمیني غريب است .در اين دو داستان مانند بقیه داستانها ،تروماي از دست دادن
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يك عضو خانواده يا دوست و يا شاهد آن بودن ،با مشکالت قبلي زندگي پیچیدهتر ميشود.
روايتهاي آنان کالف سردرگمي از گذشته در زمانهاي گوناگون است.
در داستان «شرح افقي جدول»  ،جاسوسي که بهنظر ميرسد با دوربین مأمور چكکردن برج -
هاست ،ايمیلهاي ناشناسي به دختري که در يکي از ادارههاي ساختمان روبرو کار ميکند ،مي -
فرستد و عاشق دختر مهاجر ميشود .روز بعد از سقوط برجها شاهد تجاوز رئیس دختر به او
ميشود .ايمیلهاي اين مرد بیانگر همدردي وي با دختر بيپناه مهاجر است که به چشم خود
شاهد فرو ريختن برجهاست .هر دو از ديدن آوار و بیرونکشیدن زندهها و جنازهها از زير آوار
دچار تروما شده اند .در اولین ايمیل مرد مينويسد« :سهمم را از رنجت بهمن بده  ...چنگگهاي
فوالدي که خاکستر و نخاله و استخوان آدمها جابجا ميکنند با هم ديده ايم .اولین دستي را که
در آوردند با هم ديده ايم .اولین زنده اي که در آوردند و خوشحالي کردند با هم ديدهايم» (.) 44
در ايمیل ديگري مينويسد ...« :ميشود فهمید که در يك جايي ،کجاي آن شرقها ،البد از
کشتار و شکنجه فرار کرده اي آمده اي اينجا ،پناه ،که پس ،آن روز سیاه ،جلو چشمهايت ،دوباره
انفجار و آتش ،بايد به جاي اشك ،از طنز سیاه سرنوشت مي خنديدي» ( .)52شخصیت مرد ،که
خود جاسوس است ،سعي ناموفقي در حمايت از دختر دارد .روز بعد از سقوط به دختر تجاوز
ميشود و در خیابان به خاطر ظاهر شرقي به او حمله ميشود و موهايش را مي برند و مرد فقط
ميتواند بعداً بهمسببان حمله کرده و کتکشان بزند .با وجود اينکه مرد به خیال خود از دختر
تصوير « ديگري» ندارد ،ولي در حقیقت تصورات او نیز در ايمیلهايش بیانگر نگرش
شیئيگونه وي به دختر است .اما در نهايت تروماي شخصي و فرهنگي ديدن فرو ريختن برج -
ها ،تجاوز و بريده شدن گیسوي دختر ،باعث مي شود که قید شغلش را بزند و در ايمیل آخر
بگويد که هديه اي براي او پست کرده که چیزي به جز دوربین جاسوسي او نیست.
داستان « ارباب کلمات» که کوتاهتر از بقیه داستانهاست در داخل هواپیمايي ميگذرد که
به برج خواهد خورد .باربر بي سواد مهاجري با جاروي کلمات مرادش کادر پرواز را کشته ،با
اين خیال که هواپیما او را بهوطن باز ميگرداند .مرادش قول آزادي به او داده است .اما وي
مجسمه آزادي را مي بیند و « خود غران خود را بهکابین خلبان ميرساند .مرادش خونسرد،
هدايت هواپیما را به دست داشت .نهیب زد:
ـ مجسمه!
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ـ آره .ميتوانیم آزادش کنیم برود شنا.
ـ آن طور که گف ته بوديد ،قرار بود برويم خانه»(.)117- 118
مرد ميفهمد که فريب خورده است و ميغرد «تو بهمن دروغ گفتي» ( .)118باربر قويپیکر

باز از مرادش ميپرسد« :تو از من نپرسیدي داوطلب مردن هستم يا نه» ( .)119و جواب مي -

شنود« :ما نميمیريم» ( .) 119با افسون واژگان فلسفي ،مرادش تروماي مرگ در باربر را کنترل
ميکند .باربر هم محکومي ديگر در ماجراي برج هاست گرچه که خود نیز عامل تخريب است.
در داستان آخر که در افغانستان رخمي دهد ،تروماي شرق و غرب در کنار هم آورده ميشوند.
يونس ،رزمنده اي افغانستاني است که شهرتش پسر گرگ است و نیروهاي مهاجم خودي
به دنبال اويند .وقتي از او ميپرسد :تو يونسي! او سکوت ميکند و در نتیجه پسران دوقلويش
را ميکشند و در برابر چشمانش بهزنش تجاوز ميکنند .گیس بافتة زن را بريده و مي برند .در
اين داستان روح مرد سیاه پوش داستان اول و سرباز روسي که يونس وي را کشته است ،با او
همراهند تا دوقلوهايش را به خاک بسپارند .زن بهاو ميگويد« :موهايم را بردند .قشنگ ،چقدر
قشنگ برايت گیس بافته بودم» ( ) 183و مرد که وي را زير لب طالق داده تا شاهد تجاوز بهزن
خود نشود ،وي را از خود ميراند و حتي حاضر نمي شود زن را با جسد پسران دوقلو ،زنده در
گور به خاک بسپارد .مندنيپور مونولوگهاي ذهني يونس و تصاويري را که بههم پیوسته و از
همگسسته اند ،توصیف ميکند ،مردي که بهکشورش و همسرش تجاوز کرده اند ،تروماي مرد

هم از جنبه جمعي است و هم از جنبه فردي .يونس جنازه دو پسر کشتهشده را بهدوش مي -
گیرد تا در قبرستان اجدادي دفن کند« :شانه خم کرد تا پسر اول را بنهد روي زمین ،آرام نهاد،

و نهادش روي همان زمیني که مي خواست .با دقت بازو به بازو کنار هم خواباندشان .چشمهاي
بچهها باز بودند  ...با نوک زبان خاک را از توي چشمهاي بچهها بیرون زد .وقتي کمر راست
کرد ،ديد که افسر روس ،محزون روي سنگ گرد آسیا نشسته است» (183ـ .)182
در داستانهاي مندنيپور طبیعت رنج ،مرگ شخصیتهاي بي نام است يا قربانیان بي اختیار
خشونت .رابطه بین قرباني و مخاطب چندان مشخص نیست .مسئول رنج ،از ديد مندنيپور؛
در چرخه اي قرار دارد که تروما مي بیند و تروما وارد ميکند ،و نويسنده خود نیز درگی ر تروما و
نوشتن از رنج مي شود .چنانچه در مؤخره بهآن اشاره ميکند .يونس براي افسر روس نقل
ميکند که مي خواهد به رسم خودشان پسران را به خاک بسپارد و ميگويد « :حق خدايي هر
کسي هست که به رسم خودش  ...مرد روس ،صدايش سرمالرز ،پرسید :پس چرا مرا نگذاشتي
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سربازهايم پیدا بکنند؟» ( .) 183مرد با دست خالي بهکندن خاک ادامه مي دهد .مندنيپور
تصويري کابوس گونه از تروماي مرد که با ارواح در گذشته گفتگو ميکند ،ارائه مي دهد .در
حالي که مجسمه هاي عظیم بامیان يعني گذشتة فرهنگي وي در حال انفجار و نابودي است،
روح مرد سیاهپوش در کندن گور بهوي کمك ميکند .مرد از او ميپرسد:
«ـ تو اينجا سرگرداني؟!
ـ گم نشده ام .من ،نه اين گم شدن نیست ،من چون مي خواستم  ...ما خیلي بوديم .من فهمیدم
که بايد  ...انگار يادش نميآمد» (.)187
يونس سنگ آسیا را که بر گور ميگذارد ،ريزش شروع ميشود « :از باال شروع شد .با صداهاي

همه جايي ريزش ،ترکیدن خاک و شیشه ،ضجه چلیده شدن آهن  ...قطعات عظیم داغ فرو مي -
ريختند .سنگهاي عظیمي که هیچ شباهتي بهگذشتهشان نداشتند ،فرو مي افتادند .زمین مي -
لرزيد و از توي درهاي اعماقش ،صداهايي آزاد ميشدند .جیغهاي وحشتهاي گذشته و
جیغهاي وحشتهاي ريزشهاي بعدها  .)191( »...مندنيپور سقوط برجها و سقوط مجسمه -
هاي بامیان و تخريب کوهستان را با هم بهتصوير ميکشد .اين تروما ديگر فقط فردي و
شخصي نیست ،بلکه ترومايي در سطح جهان است .تروماي فردي اين دو در نقطه پاياني
داستان با يك جمله شبیه بههم ميشود؛ مرد سیاهپوش ميگويد:
«من پريدم  ...خیلي طول کشیده  ...تا حاال طول کشیده  ...و نالید غريبه:
من هیچي نگفتم.
مرد دستش را مشت کرد .گفت:
من هم هیچي نگفتم (.»)193
مندنيپور هر دو را قرباني سرنوشتي مي داند که خارج از ارادة آنهاست و هر دو يکسان ابراز
عجز و ناتواني ميکنند.
رمان ايان مك يوئن در شنبه  15فوريه  2003از صبح زود تا ديروقت شب در لندن روي
مي دهد .گزينة يك روز خاص براي رمان ،بیانگر توجه ويژة نويسنده بهرخداد  11سپتامبر است،
اما عشق نیز نقش بزرگي دارد .وي در مقاله اي در روزنامه گاردين ( )2001بهپیامهاي تلفني
مسافران هواپیماهاي منهدم شده اشاره ميکند که همه عشق و محبت به بستگان و نزديکان
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ميفرستند .وي براي نوشتن اين رمان ،يك سال همراه يك متخصص جراحي مغز و اعصاب شد
و در اتاق عمل وي را همراهي کرد.
شحصیت اصلي و صداي داستان متعلق بههنري پ رون جراح متبحر مغز است که سالها پیش،
با مهارت غده اي از مغز همسر آينده اش برداشته است که ميتوانست منجر بهکوري وي

شود.

دو فرزند بزرگ دارد ،دختري شاعر به اسم ديزي و پسري موسیقیدان به نام تئو وهمسري وکیل
که عاشق همند .هنري ،صبح زود ،روزي که مردم لندن بر عل یه تسخیر عراق اعتراض خواهند
کرد ،هواپیمايي را مي بیند که آتش گرفته است .با ديدن هواپیما فکر ميکند آيا حملهاي
تروريستي انجام شده يا فقط يك حادثه است .بر خالف داستانهاي مندنيپور که شخصیتها
از طبقه متوسط و رو بهپايین اند ،در  5فصل رمان شنبه ،با خانواده ثروتمندي روبرويیم که با
چند حادثه وحشتناک روبرو مي شوند .راوي سوم شخص ،در طول داستان از زمان حال
استفاده مي کند .کارلیني باور دارد که مك يوئن در بررسي ادبي ررويدادهاي پس از  11سپتامبر
کساني را بررسي ميکند که عالئم نگراني فرهنگي مبهمي دارند .مك يوئن در تفکرات «پرون
تروماتیزه شدن فرهنگي عصر» را نشان ميدهد ( .) 2009: 56-57پرون زندگي معقولي دارد ،از
مادرش در خانه سالمندان ديدن ميکند و نقشههايي براي مهماني فامیلي دارد که شام بپزد ،اما
بههنگام رفتن براي بازي اسکواش و به خاطر بستن خیابان به دلیل راهپیمايي مردم علیه جنگ با
عراق  ،مختصر تصادفي با ماشین باکستر و دو همراهش ميکند که آرامش و ايمني خانه وي را
بههم مي ريزد .باکستر پرون را تعقیب کرده و بهزور وارد خانه ميشود.
پرون چند ساعت پیش از طلوع بیدار ميشود « :برايش روشن نیست کي بیدار شد و چندان
هم مهم نی ست .هرگز چنین کاري را قبالً انجام نداده است ،اما نگران نیست و حتي کمي
متعجب هم نیست ،چرا که حرکت عضالتش راحت و لذت بخش است .پشت و پاهايش
بهطرز عجیبي قوي است» ( .)1پرون چهل و هشتساله جراح است و مدام احوال و واکنش -
هاي خود را بررسي ميکند .از نظر جسمي و فک ري و مالي در بهترين وضع قرار دارد .بهنظر
مي رسد زندگي کامالً در کنترل وي باشد .مك يوئن  15صفحه بهتوصیف حرکات و افکار
پرون اختصاص مي دهد .نشانه اي از فشار و تروما در وي ديده نميشود و ناگهان از پشت
پنجره هواپیماي مشتعل را مي بیند .فکر ميکند عملي تروريستي در حال انجام شدن است و
به داخل هواپیما فکر ميکند و به«مردي معتقد که بمبي در پاشنه کفش دارد» ( .)20پرون با
رجوع بهرويداد  11سپتامبر و آنچه پس از آن در آمريکا و اروپا روي داد ،سناريويي تاريخي
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در ذهن خود طراحي ميکند که بههنگام صحبت با پسرش در آشپزخانه ا دامه مييابد و در
حقیقت پیشگويي ورود قهرآمیز باکستر به داخل خانه است .زندگي پرون برنامهريزي شده
است .به بازي معمول اسکواش ميرود و کمکم آشنايان وي معرفي ميشوند ،چند آمريکايي و
يك پروفسور عراقي .پرون عقايد سفت و سختي دربارة « ديگران» دارد .مثالً سهزن را با برقع
سیاه و از سر تا پا پوشیده مي بیند و فکر ميکند « :چقدر مالل انگیز است که کسي مجبور باشد
اينگونه کامال محو شده راه برود .الاقل اين بانوان نوک چرمي ندارند .حالش را بهم ميزنند»
(.)124
صبح احساس ميکند که اتفاق بدي در حال رخ دادن است ،ولي نمي داند چیست .با دقت
يك جراح ،اطرافیان ،همسر و فرزندان ،همکاران تیم جراحي و تیم اسکواش ،و جنگهاي
مناطق ديگر را مشاهده مي کند و بعد از درگیري با باکستر متوجه بیماري مهلك هانتینگتون وي
مي شود .اما اين هواپیماست که باعث همة درگیري ذهني او ميشود .گرچه تروماي اصلي
موقعي رخ مي دهد که سرگرم جشن چاپ اولین جلد اشعار ديزي اند .باکستر در تعقیب پرون
با زور به خانه وي وارد ميشود و ديزي را مجبور ميکند برهنه شده و شعر بخواند .برعکس
داستان « ارباب کلمات» که درآن کلمات ،مرد باربر را سحر کرده و راضي بهمرگ ميکند ،در
داستان شنبه ،پ در بزرگ که خود شاعر است؛ از ديزي مي خواهد که شعري از شاعر مشهور
ماتیو آرنولد به نام ساحل دوور بخواند و باکستر تحت تاثیر زيبايي شعر از « ارباب وحشت
بهتحسینگر مبهوت» ( )233تغییر پیدا ميکند .باکستر مي خواهد کتاب شعر ديزي را ببرد و
پرون با ديد يكپزشك متخصص کامال متوجه تغییرات باکستر که نتیجة بیماري وي است
مي شود .پرون و تئو با باکستر درگیر ميشوند که بهسقوط وي از پلکان منجر ميشود و
به بیمارستان برده مي شود .خانواده دور هم مي نشینند« :آنچه نیاز دارند تماس است –کنار هم
مي نششینند و دستهاي يکديگر را ميگ یرند و همديگر را در آغوش ميکشند» ( )228و از
احساساتشان در اثناي ماجرا صحبت ميکنند .در داستانهاي مندنيپور صحبت و معاشرت
براي همدردي نیست ،بلکه بیشتر يکديگر را متهم ميکنند.
بعد از صرف شام از بیمارستان بهپرون تلفن ميشود تا براي يكعمل مهم و اورژانسي
به بیمارستان برود .اين عمل اورژانسي براي باکستر است که پرون انجام مي دهد .گرچه بهنظر
ميرسد کتاب با پايان خوشي بهپايان ميرسد و مشخص ميشود که ديزي حامله است که شور
و هیجاني در خانواده ايجاد ميکند ،اما در چند صفحه آخر تفکرات هنري پرون نشان ميدهد
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که اين جراح قابل ،دچار تروما شده و نابودي و خرابي بیشتري را پیش بیني ميکند« :لندن ،اين
قسمت کوچك از آن ،بي دفاع است ،غیر قابل دفاع است ،منتظر بمبي است ،همانند صدها شهر
ديگر ممکن است شبیه حادثه تصادف پدينگتون باشد ،نردههاي پیچیده ،واگنهاي باال کشیده،
برانکاردهايي که از بین پنجرههاي شکسته بیرون داده مي شوند ،برنامه اورژانس بیمارستان در
حین عمل ،برلین ،پاريس ،لیسبون ،مقامات هم سخنند که حمله ناگزير است (.)276
 .5نتیجه
حادثه  11سپتامبر ،منشا حوادث و رويدادهايي در سطوح مختلف جهاني ،منطقه اي و فردي
شد که تروما در همه اين سطوح پديدار شد .رويکرد گستردة نويسندگان و سینماگران بهاين
حادثه بیانگر شدت ترومايي است که در گسترة قارههاي مختلف روي داده است .سقوط برجها؛
تروما را در جوامع مختلف ،به اشکال مختلف بهوجود ميآورد و نويسندگان اين جوامع را پاره
پاره شده و آسیب ديده در معرض ديد قرار مي دهند .جامعة کوچك خانواده در

داستانهاي

مندنيپور بي عیب و علت نیست ،ولي تروماي مرگ فردي نزديك و يا جنگ ،زندگي عادي را
کامال مختل ميکند .تروما براي مندني پور فردي است ،اما در نتیجه حوادثي که بیرون از اختیار
و در سطح ملي و جهاني رخ ميدهد  ،بهصورت چرخة ناسالمي رنج و تروما را بهفرد ديگر و
جامعه ديگر ميکشاند .در  11داستان طبیعت رنج فقط سقوط ،نابودي و محو انسانها نیست،
بلکه فرهنگها و تمدنها و آثار فرهنگي نیز نابود مي شوند و فرد هويت خود را نیز از دست
مي دهد .بههمین دلیل است که مکان داستانها از نیويورک تا افغانستان در حرکت است .در هر
داستان يك يا دو نفرند که سوخته و کشته شده اند ،اما هنوز ارواح آنان به دنبال جوابي براي
سؤال « چرا من؟» هستند .از طرف ديگر صداي راوي داستان يعني هنري پرون در حقیقت
عقايد مك يوئن دربارة شرايط سیاسي ،اقتصادي و اجتماعي بريتانیا و دنیاست .تروما وجود
دارد ،اما تروماي خانوادة مرفه بريتانیايي است و پرون و پسرش موفق ميشوند که جلوي
باکستر را بگیرند.
هنري پرون صبح زود با احساس ناراحتي بیدار مي شود که نشان از آگاهي وي از شرايط دارد.
يعني در حقیقت نگران اوضاع دنیاست و بهويژه نگران شهر لندن و خانواده خويش است.
شخصیتهاي داستانهاي مندنيپور حتي افراد بومي قرباني شده نمي دانند چه خبر شده و با
تروما در ميمانند .مدام در پي پاسخ به اين پرسش اند که چرا من؟ همدردي در بعضي از
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 اما پرون با ذهن واقعگراي خو د همانگونه که بیماران را مي بیند و.شخصیتها ديده مي شود
سپتامبر در او11  تروماي. به جامعه مي نگرد و آن را واکاوي ميکند،بیماري را تشخیص مي دهد
 اما روزهاي زيادي از، گرچه صبح زود با احساس اعتماد به نفس بیدار ميشود.نیز وجود دارد
 در.خود مي پرسد که اين چه روزگاري است و عاقبت وي و خانواده اش چه خواهد بود
.حقیقت تروماي فردي براي پرون تلنگري به آگاهي و دلنگراني براي آيندة جامعه است
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