
 شناسی فرهنگ و هنرجامعهعلمی  فصلنامه

 9911 بهار – اولشماره  – دومدوره 

 44-64صص: 
 

 

 

 روایت تروما و امکان بازسازی هویت

 ی فرهاد پیربالخورها زمینیسیبدر مجموعه داستان  

 
 

 1*زکریا بزدوده

 2سیروس امیری
 

 چکیده
رهاد ی فخورهازمینیسیبداستان  بررسی مجموعه درمانی بهی روایتیهازنظرپژوهش حاضر بر آن است تا با بهره گرفتن 

 گذاران آناز بنیان (8492-8002مایکل وایت )و ای است های بینارشتهیکی از حوزه که درمانیپیربال بپردازد. روایت

 طرفازیکی درمان رویدادهای تروماتیک گذشته ی در مقولهشناختجامعه و شناختیروانهای با بهره گرفتن از یافته ،است

دهای اکند به بیمار کمک کند تا از تأثیرات نامطلوب روانی رویدنویسی از طرف دیگر تالش میشناسی و داستانو روایت
-شخصیتبر همین اساس و از همین منظر در پژوهش حاضر تالش شده است با بررسی تروماتیک گذشته رهایی یابد. 

های درمانی ترومای شخصی را در بافتاری از زمینهمجموعه روایت ( در8498های فرهاد پیربال )های داستانراوی

ی اتواند درد گروه اجتماعی بسیار گستردهی یک شخص میکند، زیرا درد و دغدغهخانوادگی، قومی و فراتر نیز بررسی می

سی امکان و احتمال بازنویپردازد و ها میی تروماتیک شخصیتبه تبیین گذشته خورها زمینیسیبمجموعه داستان  باشد.
ال های پیربدهد راویکند. این مطالعه نشان میی تروماتیک را بررسی میآن به طریقی متفاوت جهت رهایی از آن گذشته

 هانآ یکشنسلهای شیمیایی و که ختم به بمباران یپرتنشنمایندگان و بازماندگان کردهای عراق در دوران  عنوانبه

 پردازند به این امید که بتوانندعنوان انفال شد، به بازگویی رویدادهای تروماتیک آن دوران می توسط صدام حسین تحت

در این راه  هاآنکه به دالیلی تعدادی از  هرچندسازی مشکل به آرامش دست یابند. در قالب دیگری هاآنبا بازنویسی 
 شود.ها انجام میراوی-اقبالی ندارند، اما حقیقت امر این است که این تالش از جانب شخصیت
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 مسئلهمقدمه و بیان 
در اربیاال  8498ی معاصاار کارد اسات کاه در ساال شادهفرهااد پیرباال از نویساندگان شاناخته   

ی تحصایل، شااهد جهات اداماه 8429پایش از مهااجرت باه فرانساه در ساال  به دنیا آمده اسات.

از  خوبیبااهتااوان و تروماتیااک در کردسااتان عااراق بااوده اساات کااه ایاان را ماای پاارتنشدوراناای 

ی مطالعااات ادبیااات کااردی از دانشااگاه التحصاایل در رشااتهآثااارش برداشاات کاارد. او فااار 

باه اربیال بازگشاته اسات و بیشاتر وقات خاود را  آماوختگیدانشسوربون فرانساه اسات و پاز از 

معتبار ی اش بسایار پرکاار باوده اسات. موسساهصرف تألیف کرده است کاه باا توجاه باه کارناماه

ی ادبیاات کاردی هام تارین و مبتکرتارین نویساندهخاالق عنوانباه او را ،8ربنیااد عا اینترنتی 

از  او (8000) «خورهااای زمینیساایب»کوتاااه کنااد و داسااتان در شااعر و هاام در نعاار معرفاای ماای

یکاای از بهتاارین  عنوانبااهرا  کااه در ادامااه در مااورد آن بیشااتر خااواهیم نوشاات همااین مجموعااه

هاا در اروپاا زنادگی ساال اوباا توجاه باه اینکاه  کناد.معرفای مایکوتاه ادبیات کردی های داستان

را تشاکیل  هاای غالاب آثاارش، چاه نعار و چاه نظاممایاهدرون تبعید، هویات و تعلا  ،کرده است

 ،(8429)حافظ ای ساارزمینم خاادااوین تعادادی از آثااارش ماننااد کااه از عناا گونااههمان. دهناادمای

هااای اصاالی او یکاای از دغدغااه ( مشااخص اساات،8448) تبعیااد و (8422) غریباای خیربهصااب 

شااامل پااانزده داسااتان  زمیناای خورهاااساایبمجموعااه داسااتان ی ترومااا و تبعیااد اساات. تجربااه

تنهاا پانک کلماه اسات:  «داساتان بسایار بلناد ترا یاک»باا عناوان  هاآنترین کوتاه است که کوتاه

هااای ی سااالهااا را در فاصااله( پیربااال ایاان داسااتان18) «مااردی... زناای... دو جااور تنهااایی...»

انااد. ایاان در ایاان مجموعااه چااا  شااده 8000در سااال  بعااداًنوشااته اساات کااه  8449تااا  8494

ای بااا ایجاااد تاییراتاای محتااوایی بااه فارساای برگردانااده شااده مجموعااه توسااط مریااوان حلب ااه

کااه عنااوان  اروپااا نشااینانحاشیهاز تاییاار عنااوان مجموعااه بااه  اناادعبارتاساات. ایاان تاییاارات 

متاارجم ارتبااا   زعمبااههااا کااه داسااتان اول ایاان مجموعااه اساات و حااذف تعاادادی از داسااتان

اناد. ایان اقادام متارجم باه هار دلیلای کاه باوده باشاد بیاانگر محتوایی با مفهوم مهاجرت نداشاته

 تفصاایلبه کااه در ادامااه گونااههماننشااینی اساات. ی مهاااجرت و حاشاایهمایااهحضااور غالااب درون

مشااخص اساات کااه  کااامالًهااا هااای انتخاااب شااده باارای داسااتانبررساای خواهنااد شااد، از عنااوان

هاا بار شاباهت ای داساتانمایاهی محتوا و موضوع بار تکنیاک غلباه داشاته و ارتباا  دروندغدغه

هااا بااه روشاای درگیاار مسااا ل مهاااجرت، از داسااتان هرکاادامغالااب گشااته اساات.  هاااآنفرماای 

 اند.یی و بازسازی خاطرات گذشتهپناهندگی، تنها

تااوان نویساای ماایالبتااه رکاار ایاان نکتااه ضااروری اساات کااه بااه لحااا  تکنیااک داسااتان

داسااتان  هاااآنتاارین هااا دیااد کااه مهاامدر تعاادادی از داسااتان تااأملیقابلهااای نااوآوری

                                                             
8. Poetry Foundation 
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ای باه ناام بختیاار کاه ترکیبای اسات از پاانزده گازارش در ماورد پناهنادهاست کاه  «شیزوفرنی»

دلیاال اقاماات طااوالنی در اردوگاااه پناهناادگان و عاادم دریافاات اقاماات دا اام از طاارف کشااور بااه 

 ریختگیهمبااه. آورددرمایشاود و ساارانجام سار از آسایشاگاه رواناای فرانساه دچاار شاایزوفرنی مای

ی بختیااار را باارای ساااختار روایاای و اسااتفاده از گاازارش و ساااختار غیرخطاای دنیااای تااوهم زده

هاا، زباان داساتان را جملاه ازحادبیشتکارار  «پناهناده»هاد. یاا در داساتان دخواننده نمایش مای

 کند.کند و توجه خواننده را از محتوا به فرم معطوف میپذیرتر میرؤیت

-ایام باا بهارهتاالش کارده زمینای خورهااسایبرو از مجموعاه داساتان در بررسی پیش 

بااه بررساای  (8492-8002ت )از نگاااه مایکاال وایاا ویژهبااهدرمااانی ی روایااتیااهازنظرگیااری 

و  هااا نیااز هسااتندهااای داسااتانهااا کااه در بیشااتر مااوارد راویهااای داسااتانوضااعیت شخصاایت

-تار اجتمااعی بپاردازیم. راویگساترده ی خاود، خاانواده و بافاتباا گذشاته هااآنتحلیل ارتباا  

و  8420، 8490هااای دهااه هااا نمایناادگانی از کردهااای عااراق درهااای پیربااال در ایاان داسااتان

هااای هااای اجباااری، محرومیااتدادنهسااتند کااه تجااارب تروماتیااک بساایاری ماننااد کااو  8440

کشاای گسااترده تحاات عنااوان انفااال را در زمااان صاادام اجتماااعی، بمباااران شاایمیایی و نساال

هااا ایاان داسااتان 8هااایراوی-انااد. چیاازی کااه در بیشااتر شخصاایتحسااین از ساار گذرانااده

بازگشاات بااه گذشااته و بازسااازی گذشااته از طریاا   باارای هاااآند تااالش کنااماای توجااهجلب

گیااری از ایاان مبنااای کننااد. بااا بهاارهزناادگی خااود بااازگو ماایهااایی اساات کااه در مااورد داسااتان

راوی قاادر -ایام میازان ایان امکاان را مشاخص کنایم و در ماواردی کاه شخصایتنظری کوشایده

آن اه  .نشاده اسات، دلیال را بررسای کنایمساازی مشاکل و بیرونای به بازسازی متفااوت گذشاته

ی او باا گذشاته اسات و ناه میازان موفقیات او در ایان حا ز اهمیات اسات تاالش راوی و مواجهاه

باشااد چااه نباشااد حااا ز  آمیزموفقیاات آن ااهراه. بازگشاات بااه خاااطره و تااالش باارای بازسااازی 

آراء مایکاال الزم اساات مااروری داشااته باشاایم باار  مساائلهاهمیاات اساات. پاایش از بررساای ایاان 

 .8مشکل سازیی روایت درمانی و چگونگی بیرونیوایت درباره

 

 )روایت درمانی(و روعی پژوهش چارچوب نظری 

سااازی مشااکل و بیروناای منظوربااهنویساای و یااادآوری گذشااته داسااتان هااایفناسااتفاده از 

شاود فارد منبا  نامناد. در ایان رویکارد تاالش مایمای« درماانیروایت» آشتی با خود را درنتیجه

درماانی ایان اسات کاه فارد هاای روایاتتارین دغدغاهیکای از مهاممشکل را بیرون از خود ببیند. 

انااد را بیرونای یااا خاارجی کناد یعناای خااطرات تروماتیااک را خااطراتی کاه باارای او درونای شاده

ساازی روایات در روناد بیرونای وایات و اپساتون ازنظارداد نکناد. از درون و وجود خاود قلما جز ی
                                                             
8. Character-Narrator 

8. Externalizing The Problem 
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-سااو ه «ایاان»ی اسااتعالیی و «مااا»و بنااابراین  «گااذردداسااتان زناادگی فاارد از هشاایاری او ماای»

تار، باه عباارت سااده( 28: 8440شاوند. )مشاخص داساتان او مای «تاو»و  «مان»تبدیل باه  شده

ی فارد باا مشاکل در قالاب تقابال میاان شخصایت اصالی داساتان کاه قهرماان نیاز نامیاده رابطه

یکای از شاود. از خاود فارد تعریاف مای جز اینیرویای بیرونای و ناه  عنوانباهمشاکل  شود باامی

کاه  ترتیباینباهساازی زباان اسات اساتفاده از بیرونای نویسای،ی داساتانمهم این شایوه هایفن

از هساتی فارد نیسات بلکاه بار او  جز ایشاود یا چیزی کاه مشاکل نامیاده مای دهدرخ می آن ه

اینکااه بگویااد  جایبااهدرمااانگر » معالعنوانبااهعااارش شااده اساات و روی او تااأثیر گذاشااته اساات. 

(. الایز 88 :8009 ،)پاین «گویاد افساردگی باه زنادگی تاو حملاه کارده اساتای مایتو افسارده

از تعبیار گفتماان  . وایاتنامادتبادیل تعاابیر درونای باه بیرونای مایرا این روش  (8008مورگان )

هاای درونای را باه بیرونای تبادیل کارد. ایان گویاای گویاد بایاد گفتماانکناد و مایاستفاده مای

-هاای معماول اندیشایدن ناام مایروش» عنوانباهاسات کاه وایات از آن  مسائلهی سیاسی جنبه

 میشاال فوکااو زعمبااه. (92 :8009 ،)پااین «هااای اجتماااعی معمااول اسااتباارد کااه در میااان گااروه

ی فکااری ایاان روش از او و دیگاار متفکااران پساساااختارگرا ماننااد  ا  زمینااهوایاات در پاایشکااه 

هااای غالااب هااای معمااول اندیشاایدن ریشااه در گفتمااانآورد، روشدریاادا سااخن بااه میااان ماای

هاای شااناختی غالااب آن دوره شااکل دارناد. در هاار دوره گفتمااان غالاب باار اساااس دانااش و روش

کااه فاارد در  قاادرت و کنتاارل اجتماااعی اساات. زبااان خاصاایاعمااال  هاااآنگیرنااد کااه هاادف ماای

هاایی اسات کاه در راساتا و انباشاته از کلیشاه ناخودآگااه صاورتبهبارد، کاربرد روزمره به کار مای

در خاادمت مناساابات قاادرت غالااب هسااتند. از ایاان منظاار روش وایاات تااأثیر گرفتااه از میشاال 

هااای مختلااف افااراد در گفتمااان ی درگیاار کااردن و اساایر کااردنفوکااو اساات کااه در مااورد نحااوه

 نوشته است.

مایکال وایات کارده اسات، باه تاأثیری کاه وایات از  ا   یهاهیااز نظرالن کار در تفسیری کاه    

کنااد و بااا توجااه بااه اینکااه دریاادا فیلسااوف پساساااختارگرای فرانسااوی گرفتااه اساات اشاااره ماای

گیرنااد معمااول فاصااله ماایهااای هااای درمااانی ارا ااه شااده توسااط وایاات از تعاااریف و روشروش

نامااد. باار اساااس ایاان رویکاارد زناادگی و هویاات فاارد توسااط سااه را پسساااختارگرایانه ماای هاااآن

 گیرد:فاکتور اساسی شکل می
هاایی کاه در ماورد خودشاان دهناد یاا داساتانمعنایی که افراد به تجارب خاود مای .8

 گویند.به خودشان می

عااادت دارنااد و نااوع وا گااانی کااه  هاااآنهااای اسااتفاده از زبااان کااه افااراد بااه شاایوه .8

 برند.شان به کار میبرای داستان گفتن در مورد زندگی

دهنااد و هااای اجتماااعی بااه خااود اختصااا  ماایجایگاااهی کااه افااراد در موقعیاات .8

 (88؛ 8008کنند. )کار مناسبات قدرتی که ایجاب می
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ماار تحاول ایجااد شاود؛ بیدرماانی تاالش بار ایان اسات در ایان ساه حاوزه در بنابراین در روایات

 از چاه سااختارهای دساتوری هاا وگویناد، از چاه وا ههایی کاه در ماورد خودشاان مایداستان در

کننااد. کننااد و خااود را در چااه مناساابات و روابااط قاادرتی بااا دیگااران تعریااف ماایاسااتفاده ماای

در  هااایی کااه افاارادمتفاااوت داسااتان یبازسااازاز طریاا   ،بااه نظاار وایاات کااهاساات  ترتیباینبااه

را از  هاااآنکننااد کااه هااای متفاااوتی تعریاف ماایکننااد هویااتماورد زناادگی خااود بازنویساای مای

را از مشاکالتی  هااآنکنناد و اناد رهاا مایرا باه اساارت کشایده هااآنهایی کاه ی گفتمانسیطره

-هاای مرساوم روایاتهاای موجاود و شایوهکنناد. داساتاناناد دور مایدرونای شاده هااآنکه در 

هاای ی گفتماانی قادرت تبادیل شاود و تحات سایطرهشود فارد باه اباژهسبب می کردن زندگی

قادرت » کناد.سالط  خاود را تعبیات مای گفتماان غالاب بیشاتر از طریا  زباانغالب قرار گیارد. 

ناوع نگااه  ترتیباینباهگاذارد و کناد و زباان روی آرا و نظارات افاراد تاأثیر مایزبان را کنترل مای

-لهمسائ ترتیباینباه( 88: 8008آبلاز،  )آبلاز و «کناد.باه خاود و باه دیگاران را تعیاین مای هاآن

هااای کاانش گفتمااانی درگیااری و باارهملهی فاارد نیساات بلکااه مساائلهدرمااانی مساائی روایاات 

شناساای، هااای مختلفاای ماننااد جامعااهی تالقاای حااوزهدرمااانی نقطااهمختلااف اساات. روایاات 

 (.8082 ،شناسی و تاریخ است )فرنکه، انسانروانشناسی، ادبیات، علم حافظ

ی امااا نکتااه؛ شااوندبااه نظاار فریاادمن و کااومز رویاادادهای تروماتیااک در فاارد دروناای ماای   

ی درونای شادن تروماا تنهاا در قلمارو شخصای نیسات بلکاه در حیطاه»این اسات کاه  تأملقابل

( ایاان وضااعیت را 92 :8449) «دهااد.تاار تجااارب اجتماااعی و فرهنگاای نیااز رخ ماایگسااترده

تااوان بااه در ایاان مااورد اساات کااه ماای درواقاا توضاای  داده اساات.  خوبیبااه( 8448اپسااتون )

 «هااای کااوهی کوتاالآاللااه»هااایی ماننااد راوی داسااتان هااای داسااتانبررساای وضااعیت شخصاایت

ای تروماتیااک ماننااد شاایمیایی حلب ااه را تجربااه کاارده کااه تجربااه ایعضااوی از جامعااه عنوانبااه

ی تروماتیااک پرداخاات و بااازگویی داسااتان زناادگی را روشاای باارای رهااایی از ایاان تجربااهاساات، 

یااک حرکاات جمعاای  عنوانبااهخااوانی نویساای و ساانت داسااتانجمعاای در نظاار گرفاات. داسااتان

 بیانگر تالش جمعی برای بیرونی سازی مشکل و آشتی با خود است.

ای جمعاای اساات کااه دهساتیفن ماادیگان معتقااد اساات کاه خاااطره شخصاای نیساات بلکاه پدیاا   

( باااور بااه شخصاای بااودن 884 :8449دهااد. )گروهاای رخ ماای صااورتبهبازسااازی و یااادآوری آن 

ماادیگان ریشااه در ساانت روشاانگری غاارب دارد کااه قا اال بااه مفاااهیمی ماننااد  ازنظاارخاااطره 

کااه خاااطره  شااناختیروانایاان رویکاارد  درواقاا اساات.  «حقااای  مطلاا  و ساایر تحااول خطاای»

نمونااه سمپسااون  عنوانبااهفااردی اساات در نگاااه پسااامدرن بااه چااالش کشاایده شااده اساات. 

ای اجتمااعی ( معتقد است کاه خااطره جازو قلمارو شخصای فارد نیسات بلکاه در گساتره8448)

ماان کاه در جاایی در رهان ماا باه باناک اطالعااتی»گویاد بارای باه یااد آوردن نمود دارد. او مای

 :8448) «کنایما در بساتر اکناون بازساازی مایکنایم. بلکاه ماا رویادادی رمایقرار دارد مراجعه ن
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هااای فاارماساات کااه میخاییاال باااختین در  8ایخاااطره دارای طبیعتاای مکالمااه نیبنااابرا .(888
محادود  وجاههیچبهمادیگن  ازنظارقلمارو یاادآوری  باه آن پرداختاه اسات.هاا کالم و دیگر نوشته

باه فارد نیسات و باه یاادآوردن باه مفهاوم باازآوری چیازی از حافظاه نیسات. بازیاابی در حافظاه 

-890: 8449) مشااهود اساات کااامالًدر آن  8دیگااریی جمعاای اساات و البتااه تااأثیر یااک پدیااده

 گیرناادخاااطرات در بسااترهای مختلفاای ماننااد نااژاد، طبقااه، جنساایت و غیااره شااکل ماای .(898

آور هاای تروماتیاک و خااطرات عاذابدرماانی تاالش بار ایان اسات تاا روایاتدر روایات .)همان(

نقاش جدیادی بارای خاود تعریاف کناد و خاود  هااآنکاه فارد در  ایگوناهبهفرد بازنویسی شوند 

 بخشی از هستی خود. عنوانبهرا در مقابل و در برابر مشکل تعریف کند و نه مشکل را 

آوردن نقشاای  ادیاابااه سااازی، ت، در رونااد بیروناای( گفتااه اساا8000کااه وایاات ) گونااههمان   

، یادآوریاابااه هویاات فاارد دارد. از طریاا  تماارین  یبازسااازکلیاادی دارد و تااأثیر بساازایی در 

در جلسااات درمااان از شااخص  معمااوالًشااود. ی فاارد ایجاااد ماایجااایگزینی باارای سااوبژکتیویته

یاااد آورد. سااپز بااه  شااود تااا افااراد شاااخص در میااان خااانواده و بسااتگانش را بااهدرخواسات ماای

 ،)پاین اش دعاوت کنادرا باه باشاگاه زنادگی هااآنشاود تاا ای نمادین از فرد درخواست مایشیوه

شاود و ساازی محادود باه جلساات درماان نمایرکر این نکته ضاروری اسات کاه بیرونای .(8009

ری هاای مختلاف انجاام شاود. کاتواند در هر موقعیت و مکانی تاداوم داشاته باشاد و باه شایوهمی

نویساای و بازنویساای رویاادادهای انااد. داسااتانپرداختااه مساائله( بااه اهمیاات ایاان 8008و راساال )

در  هاااآنگذشااته و بااه یااادآوردن اشااخا  مهاام در زناادگی و ارتبااا  برقاارار کااردن نمااادین بااا 

هاای مهام در بازساازی هویات و درماان تروماا اسات. نتیجاه اینکاه در روناد داستان یکی از روش

گیارد و مشاکل را کاه فارد از آن اه بارای او مشاکل ایجااد کارده اسات فاصاله مایساازی بیرونی

بنااابراین مشااکل و ؛ یاباادگرفاات بیاارون از خااود ماایاز هسااتی خااود در نظاار ماای جز اایزمااانی 

 از هویت شخص نیست. جز یرویداد تروماتیک 

ش کاه پیشاتر نیاز رکار شاد، ایان اسات کاه بخشای از رو طورهماانسخن آخر در این بخاش،    

نویسای اسات. در هاای فنای و تکنیکای روایات شناسای و داساتانروایت درمانی وابساته باه جنباه

کنااد دو جنبااه ی تروماتیااک خااود بازنویساای ماایداسااتانی کااه فاارد در مااورد زناادگی و پیشااینه

ی مربااو  بااه هشاایاری یااا خودآگاااهی کااه ی هنااری و فناای داسااتان و جنبااهوجااود دارد: جنبااه

گاار در تحلیاال داسااتانی کااه فاارد روایاات نامااد. تحلیاالتی داسااتان ماایی هااویوایاات آن را جنبااه

باازگویی و بازساازی داساتان  کاهازآنجاییکند به هار دو جنباه نیااز دارد باه ایان صاورت کاه می

زاگاای دارد الزم اساات توسااط فاارد ضاارورتاً ساایر خطاای ناادارد و در بساایاری مااوارد روناادی زیاا 

ی هاویتی داساتان کاه آشانایی داشاته باشاد. جنباه هااآنروایات و اهمیات  هاایفنگر با تحلیل

                                                             
8. Dialogic 

8. The Other 
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 چگااونگیی محتااوای داسااتان اساات نیااز نیازمنااد داشااتن دانااش در مااورد زبااان و دربرگیرنااده

 تحلیل وا گان و ساختارهای نحوی است.
 

 هایافته
محتوایی به هم  ازلحا ها را روند معناداری وجود دارد که داستانزمینی خورها سیبهای در داستان

های راوی-شخصیت ،«اروپا نشینانحاشیه»مانند داستان اول  های آغازین،داستاندهد. در پیوند می

در تبعید با روشی ر الیستی از تنهایی و انزوای خود در کشورهای مختلف اروپایی چون فرانسه و آلمان 

خن شود و ستبدیل به بیماری می اثری های میانهدر داستان وضعیتاین  رفتهرفتهگویند. سخن می

 «شیزوفرنی»دهد که اوج آن را در داستان پردازی و کابوس میتوهم نوعیبهاز انزوا جای خود را 

سی گردد و به دنبال بازنویراوی به گذشته بازمی-شخصیت ،های پایانیسرانجام در داستان توان دید.می

ند بیانگر تالش راوی برای فرار از خود و بیرونی کردن و خاطرات گذشته در سرزمین خود است. این رو

ی تروماتیک مشکل است که گاهی موف  و در برخی موارد ناموف  است و ختم به کابوس و تجربه

 شود.دیگری می

ی کورد ساکن دانمار  به نام کوردو را به خواننده پناهنده «اروپا هاینشینحاشیه»، داستان نخست   

انش نویسی معمول نیست شخصیت اصلی داستتکنیک داستان ازلحا ربال به روشی که اساند. پیشنمی

 کند:را به خواننده معرفی می

 
رد، کینام قهرمان این داستان من کوردو است. هجده سال پیش، زمانی که در خانقین زندگی م

اده زبرد. این نجیبکسی رنک میای که از تنهایی و بیزادهنجیببارۀ رمانی روسی خوانده بود در

دانست چگونه خود را از تنهایی و انزوا نجات دهد تا اینکه یکی از دوستان نزدیکش به او نمی

 «تو باید خود را به چیزی مشاول کنی یا کسی را پیدا کنی که از او خوشت بیاید.»گفته بود 

 ه بود به این گفتهکوردو در داخل واگن قطار که غیر از او پیرزنی دانمارکی در آن بود نشست

ورق  را وبیگاهشگاهحاوی خاطرات  قرمز  کرد و دفترچاندیشید. فکر میرمان روسی می

 (9) 8.زدمی

شود. این اقدام نویسنده کوردو با القاب پناهنده و غریب معرفی می ،همین پاورقی مفصل یدر ادامه

ی کند که دغدغهمشخص میدهد و مانند کپشن در عکاسی جهتی مشخص به خوانش خواننده می

در داخل واگن قطار با پیرزن دانمارکی لب به  ونویسنده عاملیت شخصیت اصلی داستان است. کورد

تنهایی در دانمار  و آمار خودکشی به خاطر  ویژهبهگشاید و در مورد کیرکگارد و تنهایی سخن می

 گویند.تنهایی و ترس از تنها ماندن سخن می

                                                             
 ها از نگارندگان مقاله است.شده از داستان ی عبارات نقل. ترجمه8
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 عنوانهبخودشان  بارۀکوردو و پیرزن در ،که در باال رکر شد گونههمان کهاین است  ملتأقابلی نکته   

 ند:دانمی گویند بلکه ناخودآگاه خود و خاطراتشان را بخشی از اجتماعی بسیار بزرگفرد سخن نمی

 خود راکه  و برای پیرزن دانمارکی جامع  کردهای عراق ،آیدکه از نامش برمی گونههمان ،برای کوردو

م شویدر این داستان با دو شخصیت مواجه می .ا و حتی غرباروپ داند، شاید تماممی فراتر از دانمار 

 سازند، یکی غربی استی متعددی میهای دوگانهی مقابل همدیگر هستند و تقابلکه از هر نظر نقطه

ی ساکن سرزمین و دیگری شرقی، یکی زن است و دیگری مرد، یکی پیر است و دیگری جوان، یک

اشترا  دارند و آن  باهم مسئلهخود است و دیگری مهاجر اما حقیقت امر این است که هر دو در یک 

ها زندگی مشتر  و پرورش فرزندان تنهاست و مرد تنهایی است. پیرزن دانمارکی اکنون پز از سال

یابی های دوستگهیجوان کرد مهاجر در دانمار  که در وضعیت دیاسپوراست از شدت تنهایی به آ

پیربال شود و تنهایی او را علیرغم میل باطنی به سمت  ی طنز تلخدر روزنامه پناه آورده است تا طعمه

وان ی مرد جای دارند با این تفاوت که پیشینهپیشینه هرکدام هاآندوستی با این پیرزن سوق دهد. 

 به لحا  هویتی او را پاالیش کند. کرد تروماتیک است و نیاز به بازسازی و بازنویسی دارد تا

خود را متعل  به  هرکدام هاآننگرند بلکه فرد نمی عنوانبهکوردو و پیرزن دانمارکی به همدیگر    

. گوینددر مورد اروپا سخن می هاآنکنند. در بحث از تنهایی تر تجسم میاجتماعی بسیار گسترده

ی اروپا و زندگی در اروپا خواهد که چنان ه دلبستهیپیرزن دانمارکی با لحنی انتقادی از کوردو م

رسد پها نیز تالش کنند اروپایی برای خودشان بسازنند. پیرزن دانمارکی از کوردو میهستند شرقی

 به تر مجبور  گوید کهمیپاسخ در تر نبود؟ کوردو ماند خوشبختکه آیا او اگر در کشور خود می

 .دهداو را نشان می گسست هویتی شده است؛ پاسخی که وطنش

ارتش شویم که در اردوگاه مواجه می زبانبا سربازی کرد «فراری»در داستان دوم مجموعه با نام    

ین های اشود. داستان مانند سایر داستاناست. داستان با گم شدن پای راست این سرباز آغاز میعراق 

سازد. یکی از ارشدهای پادگان به سرباز رجسته میرا ب های عراقو عرب هامجموعه تقابل میان کرد

شما »گوید: ی جن ، میای کند برای نرفتن به جبههخواهد گم شدن پایش را بهانهکردی که می

وضعیت  (.89) «ها جدا کنیدخواهید خودتان را از ما عربکردها همتون معل همید. همیشه می

مود ای بسیار نمادین نگریخته است در داستان دوم به شیوهتروماتیکی که کوردو در داستان اول از آن 

ای به صاحبش نوشته است که در آن نوشته است ی راوی در داستان، نامهشدهکند. پای گمپیدا می

 که

 
و او چون شناسنامه همراه  اندپلیز در شهر او را بازداشت کرده است و از او شناسنامه خواسته

و کرد اند ارده است که او سرباز فراری است. پیش خودشان گفتهتصور ک نداشته است پلیز

است و فرار کرده است؛ پز باید او را مستقیم بفرستیم به جبهه. او نیز خود را از دست پلیز 
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ای پیدا کرده است و برگشته است نجات داده است و مستقیم رفته است باداد. آنجا شناسنامه

 (82اربیل. )

برویم »ای بیابند. خواهد که او نیز فرار کند و برگردد اربیل تا آنجا راه چارهاو می سپز پای راست او از

 «یمکنرسانیم به اروپا و در اروپا با شادی و خوشی زندگی میایران یا ترکیه و از آنجا هم خودمان را می

که از عنوان داستان  گونههمان، وضوحبه(. پای گمشده 84) «برگرد تا بریم اروپا ترسری هر چه »(. 82)

نویسد که هم اش میگمشده پایبهای نیز مشخص است، نماد مهاجرت و فرار است. راوی نیز نامه

 اش است.های تروماتیک او و هم بیانگر نیاز او به بازنویسی داستان زندگیبیانگر تجربه
 پای عزیزم!

دانی که من از دست زندگی اما من روحم بسیار خسته است. تو خود خوب می؛ من را ببخش

کنم. برایم جربزه و غیرتی نمانده کنم. همیشه از دست خودم فرار میی خود فرار میو آینده

های زندگی لذت ببرم: نه در اینجا و نه در اروپا... من بسیار توانم از خوشیدیگر نمی ؛ واست

 (84ام! بسیار بسیار خسته. )خسته

و  کندنسالن او اشاره میای مستقیم به وضعیت تروماتیک راوی و همبه شیوه ویژهبهاین داستان 

تان در این داس توجهجالبی دهد که به نظر خود او ناگزیر است. نکتهشخصیت را در وضعیتی قرار می

ی ها شناسنامه نقشی مهم دارد. راوها جایگاه نمادین شناسنامه است. در بیشتر داستانو بیشتر داستان

کوردو در  اش را همراه دارد:بیشتر موارد شخصیت اصلی داستان نیز است همیشه شناسنامهکه در 

داستان اول، راوی داستان دوم که سرباز است و راوی داستان سوم که یک مهاجر کرد است که به 

 ردد.گدنبال کار می

 ان سوم یعنیتوان داستسوربون تحصیل کرده است می دانشگاهبا توجه به اینکه پیربال در    

ماجرایی  اگرچهرا اتوبیوگرافیک و راوی را خود پیربال در نظر گرفت. داستان سوم  «المارتین»

ند کتروماتیک و بازسازی خاطره در خود ندارد اما در داشتن راوی کرد ساکن اروپا که تنها زندگی می

 فردی است دربارۀ «خورها یزمینسیب»ها مرتبط است. داستان و نیازمند پول است با دیگر داستان

کند و پز از سیزده اش به کشوری غربی مهاجرت میی زندگیکه در زمان شیوع طاعون در منطقه

نی زمیاند و نقش سیبزمینی خوردن روی آوردهبیند که همه به سیبگردد میسال که به خانه برمی

متصور نیست. سرانجام زمانی  زمینیسیببدون  هاآنمهم است که زندگی  قدریبه هاآندر زندگی 

طال سوغات آورده است ناامید  زمینیسیب جایبهبینند که او برایشان که خانواده و بستگانش می

کنند و داستان با تمنای او برای بازگشت به آغوش مادر که در زمان شیوع شوند و او را طرد میمی

 یابد.است، پایان می دادهازدستطاعون جانش را 

یک روز عصر »شود. آغاز می غیرمعمولای داستان به شیوه «پناهنده»ارم با عنوان چه ناداستدر    

ی پناهنده و کرد دوباره دو وا ه «ای کرد در شهر مونیخ به کازینویی رفت و جایی نشست.پناهنده

ود. شای آمیخته با طنز و شوخی ماجرا تعریف میروند. به شیوهبسیار روشن و مستقیم به کار می
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 کندرا پرت می هرکدامخورد و پوست می یکییکیها را آن ی کرد بعد از سفارش ده عدد موزپناهنده

شود به همان روز تبدیل می بعدازظهرشود و داستان او رو. به همین دلیل او بازداشت میروی پیاده

 های آلمان:تیتر روزنامه

 
و هنوز اقامت دریافت نکرده است،  کندزندگی میای کرد که یازده سال است در آلمان پناهنده

است. دیروز در کازینویی در مونیخ به دلیل خوردن ده موز و  دادهازدستاین اواخر عقلش را 

 (92رو بازداشت شده است. )روی پیاده هاآنپرت کردن پوست 

 «رنیشیزوف»ا عنوان ی کرد عراقی در یکی از کشورهای اروپایی در داستان بعدی بداستان این پناهنده

کند و منتظر دریافت اقامت رسد. بختیار سه سال است در اردوگاهی در پاریز زندگی میبه اوج می

ها و تخریب کند به حمله به ماازهکند و شروع میاست. تنهایی و انتظار سرانجام حال او را خراب می

ه . این داستان که بآورددرمیشود و سرانجام سر از آسایشگاه روانی . او توسط پلیز بازداشت میهاآن

رد در مو ریختههمبهو زیرکانه نوشته شده است، شامل پانزده گزارش  تأملقابللحا  فنی بسیار 

های یریها و درگای تروماتیک دارد که ریشه در تنشپیشینه و اکنون زندگی بختیار است. او پیشینه

در اولین جن  برادرکشی اسیر شده  پدر بختیار» باداد زمان صدام حسین دارد. کردستان عراق و

 فتربا اتوبوس از روستا می هرروزمادر بختیار »و در مورد مادر او در همین گزارش آمده است که  «بود.

رفت بیمارستان روانی اربیل و آنجا ای سه روز هم میی ثروتمندان... هفتهشهر برای کار در خانه

 آید و سرانجام به دلیل اینکهای از فقر و کشمکش سیاسی میاز پیشینه بختیار (.99) «خدمتکار بود

شود. زمانی که خدمتکار تواند در اروپا به لحا  هویتی جایگاهی برای خود بیابد، دچار توهم مینمی

 ه آغوش مادرش.گوید آرزو دارد برگردد بپرسد چه آرزویی دارد، بختیار میبیمارستان از او می

ه است بازگشت به گذشت «شیزوفرنی»ی اوج که همان ابتال به شیزوفرنی در داستان پز از نقطه   

و ارتبا  دادن آن با اکنون شخصیت به  «شیر»شود. روایت گذشته در داستان ها آغاز میدر داستان

-که به لحا  نشانه ، شیرزادشخصیت اصلی داستان ای نمادین بیان شده است. طب  معمول،شیوه

ای در دانمار  منتظر شناختی بیانگر کسی است که از شیر زاده شده است در اردوگاهی در جزیره

وشت ای گهای لبنانی، سریالنکایی و غیره تکهشیرزاد و سایر پناهنده هرروزدریافت اقامت است. نهار 

روزی ناگهان در وطن خود شیری  برد زمانی کهمر  و یک عدد سیب است. این غذا او را به گذشته می

برد. در میان ترس و وحشت او و اعضای پناه می هاآنی بیند که به خانهکه از بند گریخته بود را می

ی اتصال اکنون آورد. نقطهای گوشت مر  و سیبی برای شیر فراری میتکه شیعموزناش، خانواده

اش خود را همان شیر تجسم بازسازی داستان گذشتهی او این نهار است. شیرزاد در شیرزاد و گذشته

که اکنون در  ی شیر برای کرد حداقل در میان کردها بسیار معمول است. شیرزادکند. استعارهمی

ند بیغربت است و به لحا  هویتی دچار تنش شده است، خود را در کشوری اروپایی مانند شیری می

کند زخم غربت و حقارت ناشی از پناهندگی است. او تالش می ها پناه بردهکه از روی ناچاری به انسان
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کند بهبودی بخشد. او در ی خود که در آن خود را شیری تصور میرا با داستانی در مورد گذشته

ن سلطا درهرحالکند، شیری که کند خود را شیر تجسم میی خود روایت میداستانی که از گذشته

ا شیرزاد شود ترویدادی تروماتیک سبب می ترتیباینبهتی قرار دارد. است و تفاوتی ندارد در چه موقعی

 روایتی از هویت خود بازسازی کند که در آن او شیر است.

رد ای کدهد. او که فرزند خانوادهشاید تروماتیکترین رویداد برای راوی رخ می «بیابان»در داستان    

 ی بسیار دردنا  زندانی شدن توسطشده است تجربهین کو  داده نشعراقی است که به بیابانی عرب

ی کرد عراقی است که گذراند. او که فرزند یکی از هزاران خانوادهتجاوز را از سر می احتماالًسربازان و 

ده نشین کو  داده شنژادی توسط سربازهای صدام حسین به مناط  بیابان سازیپا  باهدفباالجبار 

بومی که کردی نیست احساس تواند در زیستخت خود است زیرا نمیاست دچار بحران هویت و شنا

ن های رنگیکه نه سال دوران کودکیم را در کوهستان و با  زندگی ]در بیابان[ برای من»آرامش کند. 

های آن منطقه اند با عرباش توانستهاو و خانواده وجودبااین(. 49) «گذرانده بودم، بسیار سخت بود

ت شود که قرار اساما داستان با این خبر ناگوار آغاز می؛ آسیمیله شوند هاآنکنند و با  ارتبا  برقرار

ای دیگر کو  داده شوند. این هراس از مهاجرت و جابجایی اجباری دوباره کردها از آن بیابان به منطقه

یک کود  توسط  عنوانبهدر راوی داستان نهادینه شده است و سرانجام به تهدید به تجاوز به او 

 شود.سربازان عرب عراقی ختم می

یابد و او با و بلو  راوی ادامه می جلوروبهحرکت  «دا  پشت دستم»در داستان بعدی با عنوان    

ر الگوی پدکهن صورتبهکه در این داستان  سازی مشکلسازی یا خارجیبازسازی گذشته و دیگری

زخمی یا ترومای دوران کودکی را التیام بخشد. راوی انکند روکند، تالش میظالم نمود پیدا می

اش گشته است و به دنبال جواب های تاریک و مخوف دوران کودکیگوید او همیشه در داالنمی

. او به دنبال پیدا کردن دلیل دا  پشت بوده است اشپاسخش در مورد دوران کودکیهای بیپرسش

در داستان او البته  «ام.ام گشتهخاطرات تلخ دوران کودکیمن همیشه در شهر سیاه »دستش است. 

کند که به دنبال گشتن در داخل خاطرات دوران کودکی نیست، اما حقیقت این است که او ادعا می

اش پرده بردارد. قدر مسلم کند تا از این رویداد تروماتیک دوران کودکیدر عمل تمام تالش خود را می

زخمی را کند روانسازد و از این طری  تالش میی دوگانه از خود و پدرش میاین است که راوی تقابل

نماد  عنوانبهپدر ظالم  .(888) «بود! یسنگدلآه از آن پدر ظالمم! چه مرد »به پدر نسبت دهد. 

شیرزاد حسن های پدرم حصار و س متخاصم در ادبیات کردی امری معمول است. از این حیث رمان 

کند دوران کودکی . راوی سعی می8شودبسیار مشخص است که پدر توسط پسر برانداخته میای نمونه

وانم تآه خدایا چرا من اکنون هم نمی»متفاوت بازسازی کند و روایتی متفاوت از آن بسازد.  ایگونهبهرا 

گردم و ام عبور کنم! چقدر دوست دارم که من به دوران کودکی بازهای دوران کودکیاز آن مصیبت

                                                             
ی آن با ادبیات غرب رجوع شود به: امیری، سیروس و بزدوده، زکریا. ی پدر و پسر در ادبیات ایران و مقایسهی رابطه. برای اطالعات بیشتر در زمینه8

(8848) 
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جمعی کشتارهای دسته(. 889) «هم شده در آغوشم بگیرد بارکیپدرم نزد من برگردد! فقط برای 

ای روی ناخودآگاه دهندهکردهای عراق که تحت عنوان انفال معروف شده است، تأثیر تروماتیک و تکان

جمعی عام روی کردهای سراسر دنیا گذاشته است. کشتار دسته صورتبهجمعی کردهای عراق و 

ی تاریخی کردهای عراق با رویدادهای ای ظالم سبب شده است حافظهکردها توسط پدرخوانده

ت جمعی بر پشت دس صورتبهتروماتیک انباشته شود. دا  پشت دست راوی بنابراین داغی است که 

دلیل آن گویای جستجوی کردها برای یافتن دلیل این زخم  کردها قرار دارد و تالش او برای یافتن

 است.

 مایهکند و درونراوی داستان را با روایت دوم شخص آغاز می «نام و نشانی نو»در داستان بعدی،    

و گرد و خنکی این غروب، با بلوز و شلواری  سروصدادر میان »گیرد. پدر ظالم و تندخو را از سر می

ای و   دل و غریب که پدرت از خانه بیرونت کرده! مشخص است: از خانه بیرون زدهپاره: جوانی نار

(. پر واض  است که بیرون کردن از خانه و ظلم 884) «ایبه ظلم و جور و دستان زبر پدر پشت کرده

نمادین دارند. کارکرد نمادین پدر ظالم در عبارات زیر بیشتر خودنمایی  کامالًو جور پدر کارکردی 

کنی. پدری این اولین بار نیست که خانه را برای پدر بدمست و مادر هاج و واجت تر  می»کند. می

کنی اما مطمئن نیستی که پدرت باشد. همیشه با تف و فحش و کتک به هم که فکر می هرچقدرکه 

ی زنبیرون می کرد... و این بار این غروب تو از خانههای سرد میی کوچه و خیابانافتاد و آوارهجانت می

ی پدری و امان گرفتن در اتاق هتلی در همان رها کردن خانه .(880) «برای همیشه. بدون بازگشت...

شهر حرکتی مایکروکازمیک است برای مهاجرت از سرزمین مادری و آرام گرفتن ظاهری در جایی که 

 یاو را از زیر یو  قانون ظالمانه ای کهنه او به آن تعل  دارد و نه آنجا به او متعل  است، فضایی آستانه

 افرازی.پرچم غم ابدی و مهاجرت را برمی»گوید: در اتاق هتل کند. با تعبیری شاعرانه میپدر رها می

 ؛ وتواند سر رویاها و آرزوهایت را بزندهای پدری! ...دیگر کسی نمیی پدرها و خانهنفرین بر همه

 «اش را بر تو تحمیل کندهای مسخرهتواند درخواستت نمیی اینکه پدرت اسدیگر به بهانه کزهیچ

اندیشد که بازنویسی داستان زندگی فرودستان است سرانجام در اتاق هتل به تعهدش می ؛ و(888)

 «توانی چیزی بنویسی و دل ناآرامت را آرام کنی؟چگونه می»گرسنه و آواره.  هامیلیونداستان زندگی 

یابد زیرا از این طری  دیگری او نوشتن داستان فرودستان را راهی برای آرامش بخشیدن به خود می

 کند.را نه در خود بلکه در خارج از خود تصور می

ی راوی به زینب نامی که دوستش است و در جایی دیگر با فرستادن نامه «نام و نشان نو»داستان    

وباره د «زینب و چیزهای دیگر»یابد و داستان بعدی، برای پول پایان میکند و تقاضا از او زندگی می

شود. این بار مخاطب کردن است آغاز میی راوی دوم شخص که روشی نامعمول در روایتبا همان شیوه

و است و ا هنگامشبشود که راوی داستان، دختری به نام زینب است که با شروع داستان مشخص می

ی انهاخالقحسیبه و شبنم را تنها بگذارد و از دست بدنامی روش بی ترشکوچکتصمیم دارد دو خواهر 

ی دوم داستان، راوی زندگی زینب و چگونگی ورود کسب درآمدش اقدام به خودکشی کند. در نیمه



55  ی فرهاد پیربالزمینی خورهاسیب روایت تروما و امکان بازسازی هویت در مجموعه داستان 
  

البخش . این داستان تسکنداو به کار فساد اخالقی را در قالب داستانی تسالبخش برای زینب بازگو می

اینکه او پز از مرگ زودهنگام پدر و مادرش  :شودزینب در مقابل مشکالتش آغاز می قرار دادنبا 

 یشود. دلشاد نام پسری است که هر بار که از او استفادهمی ترشکوچکو سرپرست دو خواهر  مسئول

شود ازدواج خواهد کرد. همین سبب می داد که با اوداد و وعده میکرد، اند  پولی به او میجنسی می

شود و به همین دلیل از دعوت راوی زینب وارد فساد شود و اکنون راه دیگری برای رهایی متصور نمی

 بخشد.دارد و به زندگی خود پایان میکند و چاقو را برمیداستان استقبال می

است که در آن راوی بسیار واض  در مورد  «های کوهی کوتلگل»ترین داستان در بخش آخر، مهم   

ندین شود. او که چکند و تالش او برای بازگشت به گذشته با تروما مواجه میگذشته داستان بازگو می

های در کوه باوجوداینکهسال است به دلیل مبارزات سیاسی علیه دولت صدام آواره و فراری است 

ساعتی برای دیدار معشوقش، شادان، برود. به همین  اطراف سلیمانیه بوده اما نتوانسته است حتی

آه! جالب است! در سرزمین خودمانیم، هیچ دریا و مرزی میان ما » گوید:دلیل است که با ناامیدی می

جب همدیگر را بشنویم. ع صدایهمتوانیم با نامه توانیم یکدیگر را ببینیم. حتی نمینیست اما نمی

ای است که راوی در آن ی بسیار مناسب برای توصیف این شرایط آستانهادوزخ وا ه .(898) «دوزخیه!

های آورد زیرا از تجربه حساببهای از کل مجموعه توان چکیدهقرار گرفته است. این داستان را می

گوید، سپز از آوارگی، دربدری و پناهندگی می غیرنظامیتروماتیک کردهای عراق چه نظامی و چه 

ش راوی برای بازسازی متفاوت گذشته و تالش برای بازسازی هویت مخدوش. در و سرانجام از تال

ی شادان بخشی از تجارب دردنا  را که در ناخودآگاه جمعی بسیاری از ی راه به سمت خانهادامه

ی شادان که گوید به خانهاند. او میکند که البته برای او رخ دادهکردهای عراق وجود دارد را مرور می

 گوید:اش سخن نمیاز جانبازی برسد

 
ام و همراه با صدها نفر دیگر گویم که مورد اصابت گاز شیمیایی قرار گرفتهنمی هاآنحتی به 

ام و سه ماه را در بیمارستان تهران و شهروندان مجروح به بیمارستانی در تهران منتقل شده

ام. زندگی سختی را گذرانده سپز چهار ماه دیگر در اردوگاهی در سمنان ؛ وامبستری بوده

(899) 

نیز  انداش نیز که همگی در حلب ه در بمباران شیمیایی از بین رفتهو البته در مورد اعضای خانواده

سخنی نخواهد گفت. این همه رویداد تروماتیک را که راوی از سر گذرانده است بخش کوچکی از 

ی شیمیایی به حلب ه همان حمله وردنظرمدهد. شیمیایی تجارب سخت کردهای عراق را نشان می

و معلول  عامقتلرا هدف قرار داد و هزاران نفر را  غیرنظامیاست که هم نیروهای کرد و هم شهروندان 

شوق ی معکرد. سفر راوی به گذشته که در این داستان نمود بیرونی دارد و در قالب بازگشت به خانه

-ی معشوق با تصویری هراسبرد و در خانهتروماتیک گذشته مینشان داده شده است، او را به اعماق 

کند او پوش داده است که راوی احساس میشود. معشوق جای خود را به پیرزنی سیاهانگیز مواجه می
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تواند در ناخودآگاه راوی وجود که تنها می زیانگهراسهایش دیده است تصویری را زمانی در کابوس

شود که الل است. تالش راوی پوش مشخص میهای نامفهوم پیرزن سیاهداشته باشد. از روی صدا

اش با صداهای نامفهوم پیرزن و تکان دادن برای سخن گفتن با پیرزن و دنبال گرفتن شادان و خانواده

ش او ، تالدرنتیجهتواند با پیرزن ارتبا  برقرار کند و شود. او نمیعصایش به سمت آسمان ختم می

کند که صدایی و خفگی میماند. در این کابوس راوی احساس بیگذشته ناکام میبرای رجوع به 

خواهد آن را ای است که میپرواض  است نشان از عدم توانایی او در فریاد زدن و رجوع به گذشته

حیطی تواند با مگویای وضعیت بحرانی راوی است که نمی کامالًین وضعیت تروماتیک بازسازی کند. ا

ی او با پیرزن و مواجه دیآیدرنمزند اما صدایش همانی برقرار کند. او فریاد میزادگاهش است اینکه 

 ت.ی تاریخی اوسوار او در پایان داستان بیانگر عدم موفقیت او در دستیابی به حافظهبرگشت هراس

 

 گیرینتیجه
 8448در ساال  منطقاههاای هفتااد و هشاتاد مایالدی تاا زماانی کاه ایان کردستان عراق در دهه

و ترومااتیکی را تجرباه کارده اسات. ایان وضاعیت  پارتنشپارواز ممناوع اعاالم شاد دوران بسایار 

رسااد تااأثیرات رواناای بساایار نااامطلوبی روی شااهروندان کاارد بحراناای کااه بااا انفااال بااه اوج ماای

شاایرزاد حساان،  ازجملااهکردسااتان عااراق  یشاادهشناختهعراقاای داشااته اساات. داسااتان نویسااان 

متفااوت  هاایفنگیاری از هاای متفااوتی و باا بهارهباه روش هرکادامتیار علی و فرهاد پیرباال بخ

نمونااه شاایرزاد حساان بااا  عنوانبااهانااد. بازنمااایی کاارده شااانداستانیایاان وضااعیت را در ادبیااات 

نشاان داده  خوبیباهای ایان وضاعیت را هاای آساتانههاای کارد در موقعیاتنشان دادن شخصایت

بحااث شااد در  تفصاایلبهکااه در باااال  گونااههمان(. فرهاااد پیربااال 8080و امااانی اساات )باازدوده 

هاایی در مااورد آوارگاای، ایاان وضاعیت را در قالااب داسااتان خورهااا زمینیسایبمجموعاه داسااتان 

در  تاادریکبهدهااد. ایاان وضااعیت تروماتیااک نشااان ماای پناهناادگی، تنهااایی، مهاااجرت و گذشااته

 شود.پریشی مانند شیزوفرنی میبه نمودهایی از روانشود و ختم ها بحرانی میداستان

-ی آندرمانگرانااهی روانهااای پیربااال در ایاان مجموعااه سااویهداسااتان تأماالقابلی جنبااه   

ای در قالااب پناهناادگی و مهاااجرت در ابتاادای ایاان مجموعااه، هاساات. بازنمااایی وضااعیت آسااتانه

تااا بلکااه از طریاا  بازسااازی  ددهاامیهااای پیربااال را بااه ساامت گذشااته سااوق راوی-شخصاایت

نویسای، شخصایت بتوانااد باا خاود بااه آشاتی برسااد و گیاری از هنار داسااتانمتفااوت آن باا بهااره

کااه در باااال بررساای شااد شخصاایت بتوانااد مشااکل را بیروناای کنااد. در قساامت سااوم  گونااههمان

ایاان مجموعااه از روش بازیااابی و بازنویساای خاااطره و حافظااه باارای ایاان هاادف اسااتفاده شااده 

هااا راوی در بازسااازی متفاااوت گذشااته موفاا  بااوده اساات امااا در اساات. در تعاادادی از داسااتان

 شود.تعدادی این تالش دوباره به تروما و کابوس ختم می
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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. 
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