
 رها شده از علف ایام

 نوشته غزاله علیزاده( "آسیاب ُملک" کتاب)نگاهی به 

در دعوای حقوقی قصد که است آسیاب  ُملکاصلی مالکان  ،، دایی هدا و فرزینمادرش خانم نجمی داستان سارا، "آسیاب ُملک"کتاب 

 و کودکی دوران دوست فرزین. قنات با هکتار 4 حدودبا مساحت زمینی  .خود را دارند  موروثی زمین باغ تصاحب  و فروش 

 فروش با است قرارهم  هدا دایی .دنبرو فرانسهبه  همبا  و کند ازدواج سارا با خود  ارث سهم فروش با است مایل سارا  نوجوانی

باالخره هم قبل از نقل و و  کند نمی رویایش او را رها زنی که  .برود امریکا بهدر جستجوی زنی که دوستش دارد آسیاب   ُملک

روزمره گی از چمبره مالکان خود  رهایی باعث است قرار "آسیاب ُملک" با دست خالی می رود و واخورده برمی گردد. ُملکانتقال 

آسیاب  ُملک ی تصاحب و فروش ول رود می پیش بخوبی همه چیز میان این در شده و رویاهای آنها را تحقق بخشد.بالتکلیفی  و 

 ندارد. و بال تکلیفی برای سارا و فرزین و سرگردانیبرای خانم نجمی و دایی هدا حاصلی جز تنهایی شده و  هریک  جان بالی

به خواننده  آنها را بخوبی می شناسد و رفتار و کنش پس زمینه  می نویسد که کسانیآسیاب" از  ُملکغزاله علیزاده در داستان " 

نویسنده خواننده را با خود به  .کند می خطاب" شده فسیل پوسیده اشراف" را آنهادر رمان "شبهای تهران"   منتقل می کند.کسانی که 

روابطی که می نامد.  "بورژوازی فساد" آن چه که او .می برد فئودالی  مالکیتدر بقایای روابط حاکم در فضای   اشرافیت زوالبطن 

 باشد. و غیر قابل تصورناشناخته برای خواننده جوانتر این روزها شاید 

و برنامه بازیگر و سرد و گرم چشیده   پیرزن بهر وسیله تصاحب گردد. خانم نجمی است  است قرار، رفتندر شرف از دست  یُملک

ندهای استفاده از ترفو  وکیل قانونیبکار گرفتن   -1: استفاده می کند هم زمان  دو شیوه از  و صحنه دست بکار می شودریز اصلی 

  .ه نشینیدخیل بستن و چلو طلسم و جادو ل شدن به عوامل اجرای متوس -2 مختلف

در ییالق های خانوادگی و دوستانه جمع  و  ها مهمانیشرح اد تاس علیزاده مراسمی در ییالق برگزار می شود.، ُملکتصاحب از  بعد

و پلو خورش خوردن بعد از آن  با پیژامه و زیر پوش باغ در استخر  و دستیارش وکیلغوطه ور شدن  مثلفانتزی صحنه های  .است

 .است نشدنی فراموشآنها  و گپ های دوستانه

 از ای سایه همیشه که هایی عشق. می نویسد  عشق جستجوی در گرا کمال از انسان های کماکان  "آسیاب ُملک"در داستان علیزاده

با حضور آن  عاطفی جفت از دیدن لطمه و  عاطفی روابط شدن فدا. باشد کامل رابطه که گذارد نمی وآنها هست  میان در دیگری

سارا از همسر خود جدا شده و با .شناسد می که نویسد می روابطی و ها آدم از نویسنده. دیگری. حضوری مجسم یا سایه ای در گذشته

ر حال و هوای همسر سابق و فرزندانش مادر زندگی می کند. رابطه عاطفی او با فرزین دستخوش تزلزل است. فرزین هم هنوز د

شرایط مشابهی دارد و در گذشته به سر می برد و خانم نجمی مادر سارا رد خواستگاران خود درجوانی را می  نیز دایی هدا است.

ان رمکه شخصیت دیزی میلررا در)سرکش داستان عاصی ودر شبهای تهران آسیه دختر می برند.آدم ها در سوداهای خود بسر زند. 

به به بهزاد که بهر حال او  را هم چون دیگران  (می شوداز هنری جیمز ذکری  هم در کتاب  و نری جیمز به یاد خواننده می آورده

 رها می کند می گوید:دست آورده و بعد 

 میایی؟" من با آسیه:"

 ".میایم تو با ": بهزاد

 بخواهم؟" "هرجا

  بخواهی" "هرجا

 کجا؟" "تا

 ".جهنم "تا

 ".است خوب صدایت چقدر گفت:" آسیه



 دارد :  با هم ویژگی های عمده داستانهای علیزاده را تقریبا همه  "آسیاب ُملک"

حضور مانند در اغلب داستانهای او به شکل های مختلف دیده می شود. و  دارد داستان در ای عمده نقش  گانه سه های رابطه - یک

نظر  را بخاطر ، یکی دیگری  خواهر و برادردر رابطه دو   "جفت"در داستان  .نشود کامل عشق تا  رابطه یک بر دیگری  سایه

 به عنوان جفت انتخاب می کند.و خواهر اورا می کند چال برف  و جسدش را در می کشد  سنگ با مساعد خواهر

. رابطه ای که را رها نمی کندآنها بهزاد   در گذشتهعشق آسیه سنگین سایه نسترن به وصال بهزاد میرسد ولی  "تهران شبهای" در 

 آدمهاکماکان   ولی  هارراه" به بازبینی آن می پردازد و به نوعی سعی در ترمیم آن داردنویسنده در داستان " جزیره" از مجموعه "چ

 .بروند جلو توانند نمی و مانند مینصف و نیمه خود  روابط در

نویسنده ابایی ندارد که آن  روابط. سازی و ، شخصیت کنش ها  درمی کشد، نده خوانرا به رخ  دکمال گرایی در همه جوانب خو -دو

 در "شبهای تهران" می نویسد:را بیان کند.

 ".است کمال طالب او:"داود

 ".شناسد نمی هنوز را زندگی پس:" آسیه

 ".رود نمی سرش کاله ، شناسد می خوب را بازی حقیر قوانین اکبر. تویی گرا کمال تا، دو شما بین:" بهزاد

 "چی؟ خودت"

 ".کنم می نگاه دور از شوم، نمی معرکه وارد من "

 ."یی معرکه بطن در حاال همین از تو.کنی می فکر" 

 و پاکیزه زبان.به دوش داردهای او در داستان بار اصلی را ان زب. استزبان  با همه توان در خدمتنویسنده  " آسیاب ُملک"در -سه

 از هایش داستان اغلب در علیزاده .می شود و گاه مرعوب مجذوب گاه خواننده .دارد او بسیار تالشاز  نشان نویسنده فاخر گاه

 همینگوی دمد می همچنان خورشید و اسلحه با فلوبر،وداع بوواری مادام از" آسیاب ُملک" در. برد میبهره  خود نظر مورد کتابهای

 علف تو تلف نگردم گر). بودن می نویسد"علف ایام"از  " ادریسیها خانه" درنویسنده  .کند می یاد چخوف خواهر سه و آلبالو باغ و

تا حد  و که همسر غزاله علیزاده بود  پژوهشگری و نویسنده و شاعر ؛بیژن الهیاز  است نام کتابی " ایام علف" (موالنا – ایامم

  وسواس دغدغه زبان داشت.

 :خوانیممی ها" خانه ادریسیدر " 

 "حقارت؟ به شوند می منتهی ما رویاهای چرا! حیف:"پرسید نجواب رکسانا

 "!نکن تلفش گذشته های تجربه با.است کوتاه امشب"

 "کنم؟ تلف چی با:"کرد نگاه را مرطوب علفهای رکسانا

 " .ایامم علف چون! من با کمی یک"

 "بام؟ سر خشک علف"

 ."کنم زندگی تو در خواهد می دلم این از بعد.ام مانده تازه تو برای. نه"

 ."کنم سبکتر را بارم باید، ندارم را طاقتش،نه:"گرفت فاصله او از رکسانا



در داستان "بعد از ندارند.  مسکن و نان دغدغهدر جستجوی کمال. شخصیت های علیزاده در داستان هایش  ا آرمانگر انسان-چهار

مدام با  رقابتی درسالها در  خود هستند.معلم سرخانه  راه" دختر عموهای نوجوان مبهوت آرمانگرایی هارتابستان" از مجموعه "چ

و نفرت و کینه بسر می برند. هر یک معلم را از آن خود می خواهد.سعی دارند به تعالی برسند تا شایسته پاسخگویی به این قهر 

با معلم آرمانگرا مهمانی یک در  در آستانه چهل سالگی  قتیکنند. وازدواج نمی و کنند می محدود را خود روابط رابطه ذهنی باشند.

کسانی در آمده که در جوانی و خود به شمایلی  ه ساله داردد پسری وروبرو می شوند او را در قالب داللی می بینند که ازدواج  کرده 

 به. خواه آرمان بودیم نسلی ما اده در مصاحبه ای می گوید:"واهی. علیز تفریب تصورا بودند. هر دو فریب  خوردهبود. اننمنتقد آ

 به وابستگی درجه این تا. کنم می حیرت رؤیا، و کابوس از فارغ نوجوانان خالی نگاه از. ندارم تأسفی هیچ. داشتیم اعتقاد رستگاری

 زیبایی فرهنگ، عدالت، وطن، آزادی،: داشتیم مقدس های واژه ما. است زوال از حاکی باز باشد، معیشت عقل ی نشانه هم اگر مادیت،

  1374 مهرماه51 شماره گردون ی مجله ".داشت ای نهفته معنای شاخه، بر برگ هر تکان. تجلی و

و  خانم نجم در داستان "شبهای  "آسیاب ُملک" کتاب آنها هم چون خانم نجمی در.هستند بازیگران صحنه قدرت اغلب مادران -پنج

اغلب  خود  اگرچه  .حافظان سنت و گرداننده امور مالی هستند.آنهادارند غلبهنزدیکان و اطرافیان خود  ابطبر روبا همه توان  تهران"

در عین حال رابطه سلطه جویانه است . درهستند و  دیگران بوده اند.بازی سلطه گری قربانی ، عاطفی روابط در خورده شکست

ت باال دست و به هر قیمت مرعوب قدر قدرت و اجرای سنت است.عامل   سرهنگ معز   " چهارراه" مجموعه"دادرسی" از داستان

 دستان.سرکوبگر زیر

 تحوالت و تغییرات و سیاسی مسائل از های خودداستانی  زمینه پسدر  ، سیاسی مسائل مستقیم طرح از اجتناب با نویسنده-شش

 .دارد غلبه داستان فضای کل بر هاادریسی خانه در که موضوعی. دارد را خود مشخص سیاسی ونظر کند می یاد اجتماعی

سایه ای از گذشته با دوست بدارند و دوست داشته شوند ولی  می خواهند  که یی کمال گراستآدمهاداستان "آسیاب ُملک" کتاب

دخترعموها  پس از طی سالهای جوانی پی ینده را تاریک و مبهم می کند تا شاید هم چون خاطراتش آ آنهاست.گذشته ای که بار سنگین

زبان فاخر کتاب در لحظاتی خود را به رخ می کشد وخواننده را به چالش می گیرد. ببرند که همه آن آرمانگرایی توهمی بیش نبود.

 بازسازی توان و شناخت مبهوت را خواننده و پردازد می داستان به و شود می رها زبان دغدغه از" تهران شبهای" در بویژه علیزاده

 و نشده شناخته هنوز سالها این ادبی بسته فضای در آن قدر که کتابی.کند می 50 دهه عاصی جوانان عقاید و وآرا روشنفکری فضای

 کم و بیش خوانندگان با مستقیمی ی رابطه و نویسیم می خأل در ما:" گوید می ای مصاحبه در او.شود پرداخته آن به ها این از بیش باید

 اند، خواندن کتاب برای الزم تمرکز فاقد و کنند می نرم پنجه و دست معنوی و مادی ی مضیقه با مردم که شرایطی در) نداریم آثارمان

 انتظار، کتاب، پخش تا نوشتن ی مرحله از. شنویم می کم را خود صدای بازتاب(. باشم ممنون آنان از باید هم توجه میزان این برای

 را خودمان تنها نیستیم، متحد. شود نمی ختم جا همین به ماجرا ولی کنیم، می تحمل صبوری با را دیگری مشکالت و تکلیفی بی تعلیق،

 پیشواز به رویم می گیرانه جبهه انتقاد، رگبار با یا نیز، همکاران آثار برابر در. را پراغماض ستایندگان ی دسته و دار یا داریم قبول

 1374 مهرماه51 شماره گردون ی مجله." است بدتر دومی، این که مانیم، می ساکت مطلقا   یا آنها،

 به چاپ رسیده است. 1396فروردین  59این مقاله در مجله سینما و ادبیات شماره 


