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چکیده
در این مقاله یکی از داستانهای اریک امانوئل اشمیت ( ) Éric-Emmanuel Schmittبه روش
اسطوره سنجی بررسی میشود .از دیرباز ،داستان به عنوان یکی از بهترین بسترهای متن اسطورهای
مطرح است .در قرن بیستم نیز ،پیرنگهای اسطورهای در آثار بسیاری از نویسندگان دیده میشود .به
طور اخص سوررئالیستها و نمایشنامهنویسان از بیشترین عالقمندان اسطورهها هستند .از بین
نویسندگان معاصر ،اریک امانوئل اشمیت یکی از عالقهمندان اسطورههاست؛ تا آنجا که حتی عناوین
آثار او از اسامی اسطورهها خالی نیست .کتاب "ده فرزند هرگز نداشتۀ خانم مینگ" ( Les Dix

 ) Enfants que madame Ming n'a jamais eusیکی از آخرین آثار اوست که با داستان
پیگمالیون شباهت فراوانی دارد .پیگمالیون ( ) Pygmalionحاکم قبرس ،سنگتراشی است که به
دشمنی با زنها شهره است .دلیل کینه او فساد و بی وفایی زنهایی است که در اطرافش حضور دارند.
او برای نشان دادن ضعف زنان ،مجسمه ای میسازد اما ناخواسته دل به او میبندد .عشق او چنان باال
میگیرد که برای مجسمه لباس و جواهرات میخرد و در انتها ونوس (الهه عشق) دلش به رحم آمده،
به مجسمه جان میبخشد .در این کتاب اشمیت از زنی چینی سخن میگوید که ده فرزند دارد .بدیهی
است که داشتن این تعداد فرزند سالهاست که در چین ممنوع است .خواننده در تعلیق و تردید سر در
گم است و بیشتر میپندارد اینها همه توهمات خانم مینگ است ،ولی در انتها همه ده فرزند جان
میگیرند و کنار مادر میایستند.
کلیدواژههاا :نقدد اسدطورهای ،اسدطوره سدنجی( ، ) Mythocritiqueژیلبدر دوران ( Gilbert

 ، ) Durandاریک امانوئل اشمیت ،پیگمالیون.
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مقدمه

برای انجام چنین بررسیای ،الزم است در ابتدا به سایر کارهای ژیلبر دوران نگاه کنیم ،و بدانیم که
برای اسطوره سنجی از دید او میتوان جز متن ،به فضای اجتماعی هم توجه کرد.
ژیلبر دوران ،مبدع کلمه "اسطوره سنجی" ،سعی میکند این نوع نقد را از ترکیب نقدد جدیدد و
قدیم بیافریند .اسطوره سنجی -مثل مبدع خودش روان سنجی و نیدز جامعده سدنجی -پیدرو اصدول
ساختارگرایی است؛ یعنی برای بررسی در فضای درون متن باقی میماند ،ولی چدون سداختار گرایدی
بسته ،خود را تنها به متن محدود نمیکند.
از دیدگاه او همه انواع ادبی میتوانند حامل پیرنگ اسطوره ای باشند ،به این ترتیب کده چدون در
همه داستانها ،طنزها ،قصه های کوتاه ،رمانها ،دو قطب مخالف وجود دارد :برنده و بازندده ،خددا و
انسان ،این دو قطب همیشه میتوانند همچون دو موجود اسطوره ای رفتار کنند ،به تقلید آگاهانه یا ندا
آگاهانه از اسطوره های کهنی که ریشه در اعماق وجود بشری دارند .اگرچه اسطوره به عنوان نخستین
مکان ،رمانهای قهرمانی و پرحادثه را ترجیح میدهد .دوران در بررسدیهدای خدود ،آثدار خداویر دو
مستر( )Xavier de Maistreرا با نگرش اسطوره سنجی بررسی کرده است و این یکدی از بهتدرین
نمونه های اسطوره سنجی حاضر است .دوران مدتن را بده عندوان بسدتر هدور و پدرورش اسدطوره
میپذیرد" ،برای مثال[ ،دوران] دربداره رمدانهدای اسدتاندال ( )Stendhalمدینویسدد کده در پدسِ
داستانهایی که استاندال روایت میکند آنچه قابل اهمیت اسدت نیروهدای اولیده اسدطورهای و کهدن
الگوهایی است که در نهان بده احساسدات ،امیدال و اعمدال شخصدیتهدای آثدار اسدتاندال سداختار
اسطورهای میبخشد .ژیلبر دوران معتقد است که این ساختار اسطورهای ممکن است آشکار و هویددا
نباشد ،اما یقیناً در بطن متن وجود دارد و نویسنده پر نبوغ که اسدطوره را از درون تجربده مدیکندد و
دیگران که اسطوره را به صورتی ساختگی در متن مدیگنجانندد بدرای آن تاداوت قائدل مدیشدوند"
(کهنمویی پور ،خطاط و افخمی .)313: 0330 ،از سوی دیگر و از آغاز قرن بیست ،تعداد بیشدماری
از نویسندگان فرانسوی به اسطوره روی آوردندد .پیدر آلبدوی مرزهدای نامشخصدی را بدرای حضدور
اسطوره در ادبیات بر میشمرد ) .(Albouy, 1998:88برونل( ) Brunelموکد سعی دارد اسدطوره و
اسطوره ادبی را از هم متمایز کند .دوران در این زمینه میافزاید" :اسطوره " به همه ماداهیم مدذهبی و
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آیینی اطالق میشود در حالی که "اسطوره ادبی" ( )Mythe littéraireتنها برای زمان و مکان ادبدی
قابل استااده اسدت ،در شدرایف فرهنگدی جامعده ای کده داسدتان در آن اتاداق مدیافتددBrunel, ( .

 )1992 : 32این دقیقاً نگاهی است که نزد بسیاری از نویسندگان فرانسوی یا فرانسوی زبان میتوان
یافت .به اعتقاد او اسطوره ادبی ،زبان خاصی است که بوسیله آن میتوان از زاویه خاصی بده اشدیا یدا
موضوعات نگاه کرد یا آنها را مورد تحلیل قرار داد ) (Ibid. : 39با هور فروید ( ) Freudو نظریه
طبیعت جنس گرایانه اش ناخودآگاه به اسطوره اروس ( )Erosمیرسیم ،سپس این سوررئالیسدتهدا
هستند که گستره وسیعی از اسطورهها را باز میآفرینند؛ تئوری "من و دیگری" ،کتاب "عشق دیوانده
وار" آندره بروتون( ، )André Bretonنیز "ناجا" ( )0193( ) Nadjaکه عیناً تئوریهای مریمده در
"ونوس جزیره" ( )0337را به یاد میآورد :وارد کردن رمز و راز به زندگی روزمره که به ناچدار مدا را
در برابر دو انتخاب قرار میدهد؛ اول اینکه موجودات ماوراء طبیعی را به رسمیت بشناسیم ،که داستان
نیز ما را به پذیرش این راه ترغیب میکند ،دوم؛ بتوانیم برای این اعمال غیرطبیعی یدک دلیدل طبیعدی
بیابیم و آن را توضیح بدهیم .گویی برخی اتااقهای جادویی میافتد تدا آدمهدا بده چیدزی یدا کسدی
نزدیک شوند .بروتون اینجا جادوی موقعیدت ( )Magique circonstancielleرا مدیپدذیرد ،ولدی
دوست دارد ما را در موقعیتی قرار دهد که ما خودمان در معرض این سدیگنالهدا قدرار بگیدریم .آیدا
سرآغاز و منشأ و منبع اسطوره مدرن این موجودات از ما بهتران هستند که در آن واحد هم ریشده در
روان بشر و همه ریشه در اشیا دارند؟ آراگدون بدا نوشدتن "روسدتایی پاریسدی" ( Le Paysan de

– )0196( ) Parisکه همراه ناجا از مهمترین شاهکارهای سوررئالیست به شمار مدیرود -نشدان داد
که در جستجوی یک اسطوره مدرن است .عالقه و دلبستگی به اسدطورههدا در ادبیدات فرانسده ندزد
نمایشددنامهنویسددان مشددهودتر اسددت؛ بدده ایددن ترتیددب در قددرن بیسددت شدداهد آن هسددتیم کدده
ژیرودو( ) Giraudouxو آنوی ( )Anouilhو کوکتو( ، )Cocteauیونسدکو ( ، ) Ionescoبکدت
( ، )Beckettآدامو ( ) Adamoو حتی سارتر ( ) Sartreپیرنگ های اسدطوره ای را در نمایشدنامه
های خود بکار میگیرند .در ادامه رمان نویسان نو ،به خصوص رب گریده (–)Robbe-Grilletدر
رمان "پاک کنها"( -)0133و بوتور ( )Butorدر سال  0137با "دگرگونی" اسطورهها را پی گرفتند.
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در بین نویسندگان نو فرانسه نیز ،دوراس ( )Durasبیش از همه به اسطورهها عالقه نشدان مدیدهدد.
اشمیت در ادامه چنین روندی قرار میگیرد.
اکنون الزم است به معرفی اشمیت بپردازیم .این نویسنده فرانسوی که به تازگی کتابهای فراوانی
از او به فارسی ترجمه شده ،نزدیک به بیست مجموعه داسدتان و رمدان و حددود ده نمایشدنامه دارد.
عمده شهرت ادبی او در دو دهه شکل گرفته است؛ کتابهایش به  43زبدان ترجمده و در  31کشدور
منتشر شدهاند .او که نوشتن را از شانزده سالگی آغاز کرده است ،در ادامه برای تحصدیالت بده اکدول
نرمال سوپریور میرود و سپس از تز دکترای خود با عندوان "دیددرو( ) Diderotو متافیزیدک" در
رشته فیزیک دفاع میکند .سالها بعد ،تزش را با عنوان "دیدرو و فلساه اغوا" چاپ مینماید.

شش اثر از نوشته های او به اقرار نویسنده متعلق به "چرخده نادیددنیهدا" هسدتند؛ میالرپدا ،آقدا
ابراهیم و گلهای قرآن ،اسکار و بانوی صورتی پوش ،فرزند نوح ،سوموکاری که نمیتوانست تنومند
شود ،و ده فرزند هرگز نداشته خانم مینگ .آثاری که بن مایه خیال و ماوراء الطبیعده در آنهدا بیشدتر
است .از طرف دیگر ،او در هر کتاب یکی از باورهای جهانی را به عنوان بن مایده انتخداب مدیکندد؛
«سهم دیگری» رمانی سیاه است درباره هیتلر« ،زمدانی کده یدک اثدر هندری بدودم» روایتدی فدانتزی و
هجوآمیز از فاوست ( ) Faustاست .این مساله در مجموعه «چرخه نادیدنی» نیدز تکدرار مدیشدود؛
«میالرپا» درباره بودیسم« ،آقا ابراهیم و گلهای قرآن» درباره سوفیسم« ،اسکار و بانوی صورتی پوش»
درباره مسیحیت« ،فرزند نوح» درباره یهودیت« ،سوموکاری کده نمدیتوانسدت تنومندد شدود» دربداره
بوداییسم ذِن است .این قضیه تا جایی ادامه مییابد که جز پیرنگ اسطوره ای در متن ،نام اسدطوره در
عنوان کتاب وی میدرخشد« :اولیس 0از بغداد».
از طرف دیگر ،اشمیت در سایر نوشتههایش نیز نشان داده که به انسان سازی یا تغییر انسان به غیر
انسان و برعکس ،بسیار عالقمند است .اعم از اینکد ه ایدن پیرندگ در آثدار او بده طدور خودآگداه یدا

 .0اولیس یکی از نامی ترین پهلوانان یونان باستان ،همسر پنه لوپ ،پدر تلماک و نواده دختری هرمس است .او به دلیل یک
سوگند کهنه ناچار شد شهرش را رها کند و به جنگ برود ،و در انتها پس از دست و پنجه نرم کردن با مشقت های بسیار
و گذر از داستان های فراوانی توانست نزد خانواده اش بازگردد.
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ناخودآگاه پدید آید ،تکرار این امر ما را بر آن میدارد تا بپذیریم ردپای اسطورهها در نوشدته هدای او
محرز است.

معرفی پیکره مطالعاتی
در این مقاله سعی داریم حضور اسطوره در کتاب "ده فرزند هرگز نداشتۀ خانم مینگ" اثر اریدک
امانوئل اشمیت را بررسی کنیم .پیش از همه چیز ،عنوان کتاب داستان را لو میدهد؛ "ده فرزند هرگدز
نداشته" موجب میشود تکلیف خواننده با داستان روشن باشد :خانم مینگ ده بچه ندارد .منتهی سدیر
داستان از آغاز تا یک چهارم پایانی به نحوی است که همه دیالوگها و مذاکرات بر این مساله صدحه
میگذارند که خانم مینگ ده بچه دارد .شرح زندگی تک تک آنها با عالقمندی و اطالعات ریزی که
خانم مینگ از جزئیات زندگی بچههایش ارائه میدهد حاکی از این امر است کده او مدادر همده ایدن
بچههاست.
در این کتاب نویسنده از دنیایی روایت میکند که در عین باورپذیری؛ غیرممکن مینماید .داسدتان
سرگذشت سار تاجری فرانسوی به چین است .تاجری که به زبان های مختلای از جمله چینی مسلف
است و اشمیت این نکته را بارها به رخ میکشد تا شائبه هرگونه اشتباه در مکالمات بین قهرمانهدا از
بین برود .تاجر در دستشویی هتل با بانوی خدمتکار نظافتچی آشنا میشود و مکالمدات بدین ایدن دو
داستان را به پیش میبرد .از آنجا که تاجر برای در فشار گذاشتن طرف تجاری و از بین بدردن تمرکدز
وی از دستشویی رفتن به عنوان یک حیله استااده میکند ،دیدارهای متعدد و فراوانی بدین او و خدانم
مینگ رخ میدهد؛ دیدارهایی که در خالل آنها هر دو از زندگی هم آگداه مدیشدوند .نخسدتین بدار
عکسی از جیب تاجر بیرون میافتد؛ دو بچه .این عکس به دست خانم مینگ بهانه ای میدهد تدا بدا
پرسیدن سوال در مورد فرزندان تاجر ،از ده فرزند خودش حرف بزندد .ایدن مسداله در چدین دارای
قانون سیاست تک فرزندی ،یک سهل ممتنع است؛ بدیهی است که تاکرات و تخیالت خانم مینگ با
اصول جامعه ای که در آن زندگی میکند تااوت دارد ،بدین ترتیب اشمیت از همان ابتددا بدا عندوانی
این چنینی آغاز میکند.
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اغلب فضای داستان در محوطه توالتهای مردانه هتل –جایی که خانم مینگ و تاجر یکددیگر را
میبینند -رخ میدهد .نود درصد مکالمات بین دو قهرمان اصلی در این فضا رخ میدهد .دیگر مکدان
های رخداد داستان یکی کارخانه عروسک سازی است که محل کار سابق خانم مینگ بوده ،و سدپس
بیمارستان ،جایی که در نهایت همه ده فرزند خانم مینگ گردهم مدیآیندد .از طرفدی ،ندام خدانوادگی
قهرمان چینی ،خانم "مینگ" عنوان سلسله ای است که از قرن  04تا  07در چدین فرمدانروایی کدرده
است .به این ترتیب ،چه بسا منظور اشمیت ترسیم شخصیتی است که بر زنددگی ده نادر دیگدر –در
نقش فرزندانش -حکمرانی میکند.
معرفی اسطوره پیگمالیون

پیگمالیون ،حاکم جزیره قبرس ،سنگتراشی است که به عداوت با زنها شهرت دارد .دلیل کینده او
فساد و بیوفایی و ضعف زنهاست .او چنین میپندارد که زنها موجودات لطیف ضعیای هستند و به
همین خاطر تصمیم میگیرد تا همیشه مجرد بماند .روزی مجسدمه ای از یدک زن مدیتراشدد تدا بده
همگان نشان دهد این موجود چقدر ضعیف و ناکامل است  .طرح تمام میشدود امدا او همچندان بده
افزودن رافت به مجسمه ادامه میدهد ،و ناگهان در مییابد به مجسمهاش عالقمند شده است؛ بدا او
صحبت میکند ،او را در آغوش میگیرد ،و برایش لباس و زیورآالت میخرد .داستان دلباختگی او به
مجسمه باال میگیرد و هرچه او را در عشق یک تکه سنگ مالمت میکنند سود نمیبخشد .در انتهدا،
در روز جشن آیینی که برای ونوس (  ) Vénusبرگزار میشده ،و همگان بدرای وی تحاده و هددایا
میبرده اند ،او بسیار به ونوس التماس میکند تا دل وندوس بده رحدم مدیآیدد ،آرزوی پیگمدالیون را
برآورده میکند و به مجسمه گاالتئا ( )Galathéaجان میبخشد.
پیگمالیون از چند دیدگاه اهمیت دارد :نخست از دیدگاه روانشناختی ،از این منظر که با متمرکز بدودن
روی هدف میتوان به آنچه دلخواه است رسید .چنانچه ژرژ برنارد شاو () George Bernard Shaw
نیز در نمایشنامه ای ( )Pygmalion,1912با همین عنوان نشان داده که چطور یک پرفسور –که وجوه
شباهت زیادی با پیگمالیون واقعی دارد -دختر گل فروشی را از یکی از جنوبیترین مناطق شهر بده مندزل
میآورد و ادبیات او را مثل یک الماس ،چنان تراش میدهد که دخترک از آن پس میتواند در نقش یدک
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شاهزاده اهر شود .نیز ،از این دیدگاه که گاه ما از دیگران توقع داریم همان چیزی یا تصویری بشوند که ما
میخواهیم و از ایشان در ذهن داریم .از دیگر سو ،این اثر اینگونه مینماید که "آدمی نیرویی فعال در شکل
دهی دنیای خویش است؛ او حقیقت اجتماعی خودش را با اثر گذاری بدر رفتدار قابدل مشداهده دیگدران
میآفریند" (امامقلی زاده.)0337،
دوم از دیدگاه ادبی؛ از دیدگاه راوی نخست و غالب اسطوره ،چه در قالب داستانهای اسداطیری
و چه به عنوان پیرنگ اصلی داستانها و فیلمها و غیره .اوید ( ) Ovideدر کتابش برای نخسدتین بدار
داستان پیگمالیون را روایت کرده است.
اسطوره سنجی

اشمیت نویسنده ای است که به مسایل ماوراء الطبیعه عالقه دارد .در "چرخه نادیدنی" اش عمدتا
از موضوعات متافیزیک مینویسد .بن مایه اصلی بسیاری از داستانهای او خیالپردازی است .قهرمدان
اشمیت کسی است که همواره خیال میکند؛ یا همیشه رازی را در سینه پنهان کرده و سالها آن را بدا
خود حمل میکند .همانند قهرمان مورد عالقه ژیلبر دوران ،که به خیال اهمیت فراوان میدهد.
داستان ده فرزند هرگز نداشتۀ خانم مینگ در چین مدیگدذرد؛ بدانوی خددمتکار توالدت هتدل از
فرزندانش سخن میگوید:
تینگ تینگ( ، )Ting Tingهو( ، ) Hoداشیا ( ، )Da-Xiaکان ( ، )Kunکندگ ( ، )Kongلدی
می ( ، )Li Meiوانگ ( ، )Wangرو( ، )Ruژو( ، )Zhouشوانگ ( .)Shuangعشدقی کده ایدن
کلمات در چهره او بیدار کرد چهرهاش را نورانی و خطوط صورتش را باز کرد ،چهرهاش بدرای یدک
لحظه جوان و شاداب شد(اشمیت.)06 :0310 ،
بدیهی است که تاجر فرانسوی که نه تنها با زبان ،بلکه با فرهنگ چینی هم آشنایی دارد این امر را
باور نمیکند .ولی داستان سازی خانم مینگ ادامه مییابد .حتی طرفهای تجاری چینی هم مسداله را
باور نمیکنند ،برای آنها نیز داشتن این همه بچه تنها میتواند موضوع یدک قهقهده طدوالنی باشدد و
بس .حتی نمیتوانند تصور کنند که چنین داستانی صحت داشته باشد.
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درست مثل قهرمان اسطوره ای که پس از تکمیل مجسمه که دیگر به شکل و شمایل یدک زن در
آمده ،دست از کار بر نمیدارد و کار را ادامه میدهد تا جزئیات بیشتری را به او بیازاید ،خدانم میندگ
نیز هربار توصیف مشروحی از رفتار و اخالق یکی از بچههایش ارائه میکند .او به شیوه همه مادرهدا
عاشق فرزندانش است ،ضعفهای آنها را انکار نمیکند ،برای زندگیشان نگران است:
دختر ششمیام ،لی می ،همین نگرانی را برای ما درست کرد .از بدو تولدش چیزهایی را مشداهده
میکرد که هیچکس متوجه نمیشد ]...[ :از روی رگه های چوبی کف خانه مان ،حماسهها و جنگها
و لشکر امپراتوری در حال فرار را میخواند [ ]...در آخر برای آرام کردن او شوهرم فرش کهنده ای را
روی زمین چسباند؛ از بخت بد لی می افسانه سیمرغ ،قصده ای را کده عاشدقش بدود ،در آن کشدف
میکرد (همان.)91 ،
جزئیاتی را که قاعدتا فقف یک مادر میتواندد از آن آگداه باشدد در مدورد تدک تدک ایدن ده نادر
میخوانیم؛ توضیح در مورد خلق و خو ،مشخصات ریف و پیچیده روانی ،آنقدر که ورای شدناخت
اهر و قیافه ،به کنه شخصیت و عقده های روانی تک تکشان پی میبریم.
اگرچه رفتار خانم مینگ و دروغگویی های وقیحانه او تاجر فرانسوی را به تعجب و حتی نارت
از او وا میدارد ،روابف دوطرفه کماکان برپایه احترام ادامه مییابد؛ حتی یکبار تداجر فرانسدوی خدانم
مینگ را سوال پیچ میکند بلکه دستش را بخواند و دروغش را فاش کند ،اما موفق نمیشود:

 خانم مینگ ،مقامات از اینکه شما ده تا بچه داشتید ناراحت نشدند؟ ما در روستا زندگی میکردیم ،در یک خانه خیلی دورافتاده. کسی شما را لو نداد؟ چه کار بدی کرده بودیم؟ []... یک همسایه حسود و عقده ای میتوانست شما را لو بدهد. ما اغلب جابه جا میشدیم. کنجکاوی یک معلم میتوانست برانگیخته شود و ... بچه های ما اسم های مختلای داشتند .از آنها خواسته بودیم که بیشتر وانمود کنندد دخترعمدو،پسرعمو هستند تا خواهر و برادر.
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مالحظه کردم که به اندازه کافی فکر کرده بود تا چاخانهایش باورپدذیر شدود؛ بددون شدک مدن
اولین ناری نبودم که داستان ده فرزند را برایش تعریف میکرد ( ...همان)31،
نکته دیگری که اشمیت به وسیله آن ما را به سمت و سوی فضای اسدطوره ای سدوق مدیدهدد،
شغل سابق خانم مینگ است :پرل ریور پروداکشن( ) Pearl River Production؛ کارخانه سازنده
عروسکهای پالستیکی .انگار خانم مینگ در نقش پیگمالیون سعی در تولید آدمی زاد از اشیای بیجان
داشته؛ پیگمالیون سنگ را میتراشیده تا زنی را بوجود آورد و خانم مینگ قطعات پالستیک را سدرهم
میکند تا آدم بسازد:
کارگاه عروسک نوزاد که خانم مینگ در آن جا مشغول بوده ،مرا تحدت تداثیر قدرار داد .صدندوق
های بزرگ میله ای اعضای صورتی رنگ بدن را حمل میکردند ،یکسان و طبقه بندی شده :صدندوق
سرها ،صندوق باالتنهها ،صندوق بازوهای راست ،صندوق بازوهای چد ،،صدندوق پاهدای راسدت،
صندوق پاهای چ ]..[ .،کارگرها آنها را میگرفتند تا جوشکاریهای جزیی رویشان انجام دهندد تدا
در انتهای تولید به شکل عروسک نوزاد جمع شوند.
میتوان گات یک کشتارگاه معکوس بود ،جایی که موجودات تکه تکه وارد مدیشددند و کامدل
خارج میشدند (همان)33-39 ،
اشمیت سپس مستقیما اسطوره را به میان میکشد؛ مقایسه را در کالم هم آشکار میکند ،تدا آنجدا
که دستها و پاها و اجزای پالستیکی را به سمت انسان شدن پیش میبرد:
هزاران نوزاد هرروز اینجا متولد میشدند .از آنجایی که زنها ماسک های کاغذی روی صورت و
کاله آبی دور موها داشتند ،شبیه پرستارهایی بودند که بچهها را به دنیا میآورند ]..[ .تا وقتی کده یدک
نوزاد زیبای لخت تحویل سرپرستار دهند [ ]..برای اینکه خود را واقعا در بخش زایمان تصور کندیم،
صدای جیغ جیغ و قاه قاه و وجد و سرور و تعارف و خنده کم بود ( ...همان)33-39 ،
کمی بعدتر ،تاجر بازدید کننده مقایسه را دقیقتر و شاافتر میکند:
کنار در خروجی ،بدنهای روی هم تلنبار شده را مشاهده کردم :چنان شخصدیتهدای واقعدی را
منعکس میکردند که از تجمع آنها در یک جا شوکه شده بودم( .همان) 34-33 ،
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شاید مشخصترین بخش هور پیگمالیون در داستان کوتاه اشمیت جایی است کده مشخصدا بده
تاکر اشاره میکند .بدیهی است که آنچه مجسمه سنگی گاالتئا را جان داد ،پدیش از معجدزه وندوس،
خواست پیگمالیون بود .از این مساله در روانشناسی بسیار بهره گرفته شده است؛ بدین صورت که:
در سرنوشت اسباب بازیها سرنوشت انسانها را پیدا میکردم؛ تنهدا تخیدل اسدت کده بدا تولیدد
خیاالت و سعی در ایجاد رویاها ،انسانهای بدیع و خالق میسازد ( .همان)34 ،
در ادامه ،مذاکرات تاجر و خانم مینگ کمی قطع میشدود ،بدین دیددارها در توالدت هتدل فاصدله
میافتد ،و در برگشت از سار کاری ،پیش از آنکه تاجر چین را برای مدت شش ماه ترک کندد ،بدرای
خداحافظی به دیدن خانم مینگ میرود و علیرغم آنچه مدیپنددارد  -بدی تردیدد خدانم میندگ دروغ
میگوید -با صحنه دیگری مواجه میشود:
 برای شما ارزش زیادی قایلم آقا ،بسیار قدردان لطف شما هستم ،ولی چرا دروغ میگویید؟بهت زده دهانم باز ماند ،هاج و واج از طنز آمیز بودن موقعیت :این زن که جکها ساخته بود ،این
زن که ده تا زندگی برای خودش اختراع کرده بود ،این زن که ادعای غیرممکن کرده بود ،مرا متهم بده
دوگانگی میکرد (.همان)43 ،
خانم مینگ با برمال کردن راز دروغگویی تاجر ،او (راوی) را بده خداطر بچده دار نشددن مالمدت
میکند .انگار برای خانم مینگ داشتن ده بچه کافی نیست ،اینقدر از داشدتن بچده لدذت مدیبدرد کده
میخواهد این تجربه را با همه شریک باشد.
در سراسر کتاب ،آنچه نثر اشمیت را شیرینتر میکند جمالتی با ته مایه های فلسای است که گاه
و بیگاه و میان مکالمات تاجر و خانم مینگ بنا به موقعیت از قلم اشمیت میتراود:
جلو زدن از هدف ،به دست آوردن آن نیست( .همان)03،
*
شادی در همه چیز پنهان میشود ،باید موفق شویم بیرونش بکشیم( .همان)01،
*
گدداهی سرنوشددت چنددان ضددربه مدیزنددد کدده یددک ذره خیالبددافی بددرای نددرم کددردن آن کاایددت
میکند(همان)33،
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*
با محبت رفتار کن ولی انتظار قدرشناسی نداشته باش( .همان)36 ،
*
انسان واال بدون رابطه خویشاوندی خود را دوست نشان میدهد .انسان پست بدون دوستی خود
را فامیل نشان میدهد( .همان)49 ،
*
تجربه مثل شمعی است که فقف کسی که آن را در دست گرفته روشن میکند( .همان)44 ،
*
آموختن بدون اندیشیدن بی فایده است .اندیشیدن بدون آموختن خطرناک است( .همان)31 ،
*
کسی که چیزی میداند جلوتر از کسی نیست که آن را دوست میدارد؛ امدا کسدی کده چیدزی را
دوست میدارد پشت سر کسی میماند که از آن لذت میبرد( .همان)67،
*
بی عدالتی پاک میشود؛ اگر موفق به فراموش کردنش بشوید( .همان)63،
*
چرا مردم حقیقت را تحمل نمیکنند؟ اول به خاطر اینکه حقیقت آنها را سرخورده میکندد .دوم
به خاطر اینکه حقیقت معموال سودی ندارد .سوم به خاطر اینکه حقیقت چندان اهر درسدتی نددارد.
دروغها اغلب راحتتر سرهم بندی میشوند .چهارم چون که حقیقت آزار دهنده است( .همان)61 ،
اشمیت بخش دیگری از بار فلسای کتاب را به دوش کناوسیوس ( ) Confuciusمدینهدد ،گهگداه
آنچه خواننده از زبان خانم مینگ میشنود جمالت کناوسیوس حکیم شرقی است .تاجر فرانسوی زمانی
که در مییابد که بسیاری از جمالت بانوی خدمتکار در واقدع عصداره توصدیه هدای کناوسدیوس اسدت
متعجب میگردد:
آن شب دراز کشیدم و اتااقی کتاب کناوسیوس را باز کردم .از همان اولین جملده" ،عاقدل آرام و
آسوده است ،انسانی که کمتر زیر بار نگرانی خرد میشود" ،لرزیدم ،این سدخن مدرا یداد زن نگهبدان
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توالت عمومی گراند هتل انداخت ،درخشان تر از افراد عالی رتبه جاه طلبی که مقابلش رژه میرفتندد.
"مرد خوشبخت به کم قانع است"" ،تالش کنید در هر چیزی تعادل را حادف کنیدد" .بده مدرور کده
جمالت طنین میانداختند ،بازتاب جمالتی که از دهان خانم مینگ شنیده بودم شدت پیددا مدیکدرد.
پس از زیر و رو کردن عقاید کتاب ،با ذکر اینکه آنها مرا غافلگیر نمیکردند به بالکن رفتم تا آنهدا را
حالجی کنم( .همان)70 ،
*
یک زن نگهبان توالت عمومی ،مرا با اسرار آسیایی آشنا کرد .خانم مینگ خدودش بده تنهدایی
نماد این ملت بود ،چین هوشمند انسانی ،متمدن .از دهان او ،صدای دو هزار و ششصدد سداله را
میشنیدم؛ به لطف او حکیمی قدیمیتر از سقراط دستم را گرفته بود و در هزارتو 0مرا راهنمدایی
میکرد( .همان.) 73 ،
تصویر سازی خانم مینگ آنقدر حرفه ای به نظر میرسد یا خانم مینگ آنقدر با عالقه و لدذت از
زندگی بچههایش حرف میزند که تاجر فرانسوی شیاته دانستن ،در نخستین موقعیت ممکن بده ندزد
او میشتابد:
با احتساب اینکه تا آن موقع هات تا از بچههایش را برایم تصدویر کدرده بدود ،در شدوق کشدف
سرنوشتی که برای سه تای بقیه تدارک دیده بود ،میسوختم( .همان)60 ،
با این حال ،هنوز به تمامی بداور نددارد کده خدانواده چندین پرجمعیتدی وجدود دارد ،و مجسدمه
پیگمالیون هنوز مجسمه ای سنگی است و جان نگرفته:
مایل بودید از دختر بزرگتان برایم حرف بزنید. -اوه ،تینگ تینگ من ...

 .0مکان اسطوره ای (البیرنت) ساخته دادالوس در جزیره کرت .دادالوس معمار این سازه (هزارتو) است که مینوتور
(هیوالیی با سر گاو و بدن انسان) در آن زندانی بود .او به آریادن اثبات کرد تزئوس چگونه توانست از آن بگریزد .شاه
مینوس زمانی که فهمید آتنی ها راه خروج را یافته اند ،پنداشت دادالوس راه گریز را به آنها نشان داده ،پس او و پسرش
(ایکاروس) را در همان هزارتو زندانی کرد.
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در حال بیان این اسم سرخ شد .با سوء استااده از شوقی که صورتش را در بر گرفت ،شدروع بده
پذیرفتن این امر کردم که او برای خودش خانواده ای خیالی خلق کرده( .همان)60،
در یک چهارم پایانی کتاب ،اشمیت داستان را به سمت گره گشایی پیش میبدرد .تداجر بدا یدک
چینی از دوستان خانم مینگ آشنا میشود و با او در مورد ده فرزندد خدانم میندگ صدحبت مدیکندد؛
مذاکره ای که اگرچه با هدف حل مساله آغاز میشود اما به تردید دامن میزند:
 شما با خانم مینگ آشنا هستید؟ زمان استخدام کارکنان ،سه ماه حقوق بگیر ما بود. کارگر خیلی خوبی بود؟ خیلی خوب .ولی مجبور شدیم اخراجش کنیم. چرا؟ همکارانش را عصبی میکرد .شکایتهایی شده بود. به خاطر داستانهایی که میساخت؟ کارگرها حسودی میکردند. حسودی به چی؟ به بچههایش. آنها وجود ندارند. بعد از تحقیقات دقیق ،چندین دلیل دارم که باور کنم آنها وجود دارند و خانم مینگ حقیقدترا گاته( .همان)63 ،
و ناگهان از درون مجسمه بیجان پیگمالیون موجود زنده ای که ضربان نبضش قابل لمدس اسدت،
بیرون میآید؛ جین دالیل زنده بودن بچه های خانم مینگ را بر میشمرد؛ نامههایی بدا دسدتخفهدای
مختلف ارسال شده از سراسر کشور .یقین تاجر زمانی حاصل میشود که خانم مینگ پس از تصادف
بستری شده است و او برای مالقاتش به بیمارستان میرود .تینگ تینگ دختر بزرگ خانم مینگ ضربه
ای به باور تاجر فرود میآورد" :من خواهر و برادری ندارم " .همانند پیگمالیون کده هدر روز سدراغ
گاالتئا میآمد و آرزو میکرد جان بگیرد ،تاجر برای کشف حقیقت هدر روز بده بده هرکده مدیتواندد
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اطالعات بیشتری در مورد خانم مینگ به او بدهد ،چنگ میزند .گداهی امیدوارکنندده ،گداهی ناامیدد
کننده ،و این جمله تینگ تینگ ،دختر بزرگ خانم مینگ تاجر را شوکه میکند" :از روز گذشدته مثدل
توپ پینگ پنگ با من بازی میکردند( " .همان-ص .)77
پس از بازگشت از سار ،و در آخرین مالقات ،اشمیت تاجر فرانسوی را به بیمارستان ندزد خدانم
مینگ و دخترش میکشاند ،دو طرف را روبروی هم نگه میدارد تا آخرین گام بده سدمت حدل گدره
داستان گشوده شود .خانم مینگ در خواستی دارد:
 تینگ تینگ عزیزم ،من فقف یک چیز میخواهم ،فقف یک چیز .بگو انجامش میدهی؟ بله مامان. قسم میخوری؟ برات قسم میخورم. یکشنبه برادرها و خواهرهایت را جمع کن تا برای آخرین بار ببوسمشان( .همان) 39،در روز یکشنبه تاجر که "نیمی از روی دلسوزی و نیمی از روی کنجکاوی" به بیمارستان رفته بدا
صحنه ای عجیب مواجه میشود؛ ده مجسمه سنگی یدا ده شدبح خیدالی جلدوی چشدما ندش جدان

میگیرند .الیاده ( )Eliadeدر کتاب اسطوره ،رویا ،راز مینویسد" :اسطوره آفرینش به یداری مرگدی
سخت ،از اسطوره زمین -مادر فراتر میرود .پندارهی اصلی این است کده زنددگی تنهدا مدیتواندد از
زندگی دیگری که قربانی میشود ،زاده شود .مرگ سخت ،آفریننده است ]...[ ،قربانی موجب انتقدالی
عظیم میشود؛ زندگی متمرکز شده در شخصیت ،از آن شخصیت سرریز میکند و خود را درسطحی
کیهانی یا جمعی متجلی میسازد( .الیاده ) 071:0330 ،به این ترتیب رنجهای دوره انقدالب فرهنگدی
چین ،0که طی آن خانم مینگ همراه والدینش زندانی شده ،شکنجه شده ،و سپس به علت همان قانون
الزم االجرای تک فرزندی ناچار شده فرزندش را سقف کند ،نتیجه میدهد:
همه آنجا بودند ،هو ،داشیا ،کان ،کنگ ،لی می ،وانگ ،رو ،ژو ،شوانگ و طبیعتدا تیندگ تیندگ ،در
حال نوشیدن ،حرف زدن ،آواز خواندن ،پر سر و صدا تر و شادتر از ارکستر موزیدک دهکدده .بددون

 .0بزرگترین و اساسیترین کشمکش قدرت در حزب کمونیست چین در دهه  61میالدی به رهبری مائو
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کمک میتوانستم آنها را شناسایی کنم :کان و کنگ آکروبات باز ،یکی با سر تراشدیده و پلیدور سدبز،
دیگری با موهای بلند و جلیقه زرد ،داشیای قاتل خانم مائو ،موهای کوتاه ،کت و دامن چسبان ،پاشنه
های نوک تیز ،با تی ،رسمی ماموران اجرایی امریکایی ،ژوی روشناکر که هرچه رو از حاظ میگات
مسخره میکرد ،دانشمند عینکی ،لی می طراح خیال پرداز ،شوانگ عاشق حقیقت که کم حرف شدده،
تکیه داده به دیوار ،هو شرط بند غیرارادی که سعی میکرد وانگ را متقاعد کند که تاسها را بریزد در
حالی که وانگ برای مادرش طرح باغی شگات انگیز را میریخت( .همان)33 ،
گلی ترقی به نقل از هارلند ( )Harlandمینویسد مضامین اسداطیری از ابتددای هسدتی در بطدن
وجود انسان موجودند ولی به صورت نهاته باقی میمانند و گهگاه در رویاها ،مراسم آیینی -مدذهبی،
قصه های کهن و  ...شکوفا میشوند (ترقی .)1:0336 ،شبیه آنچه اشمیت با خود حمل میکند؛ فضای
الیتناهی از نادیدنیهای اسطوره ای .و بدین صورت در انتهای داسدتان دقیقدا نخسدتین جملده کتداب

محقق میشود" :چین بیش از اینکه یک کشور باشد ،یک راز است" .
نتیجهگیری
در داستان کوتاه ده فرزند هرگز نداشتۀ خانم مینگ ،در مقابل داستانی قرار داریم که مطمئن نیستیم
به ما راست میگوید یا دروغ .با انتخاب این عنوان اشمیت ما را ،حتی تا نیمده هدای کتداب ،در ایدن
تردید غوطه ور نگه میدارد که آیا ده فرزند خانم مینگ تنها در رویا وجود دارندد یدا واقعدی هسدتند.
شخصیتهایی به اهر بیجان چنان تصویر میشوند که گویی زندهاند ،در حالی که هیچ دلیلدی بدرای
بودنشان در دست نیست؛ شخصیتهایی که علیرغم همه سختگیریها و قوانین دولت چین در مدورد
تعداد فرزندان هر خانواده وجود و حضور دارند.
از طرفی ،با اینکه تاجر فرانسوی باید نقش اول شخص و راوی را به دوش بکشد ،قهرمدان داسدتان
بی شک خانم مینگ است .ذهن خالق اشمیت موجب میشود داستان در فضای آرامی آغاز شود ،ادامده
یابد و پایان بگیرد؛ به این معنی که اگرچه او سعی در بازسازی داستانهدای فلسدای -اسدطوره ای دارد،
ولی داستان در محیطی رخ میدهد که هریک از ما بارها در آن بودهایم .فضای کلی داستان فضای امروزه
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است و در این فضا اشمیت موفق میشود ده مجسمه سنگی داستانش را بددون کمدک وندوس جانددار
کند .به عبارت بهتر برای تحلیل اثر پیگمالیون در داستان نمودار زیر را پیشنهاد میکنیم:

خانم مینگ نه فقف به ده فرزند جان بخشیده ،بلکه موجب شده همکدارش جدین هدم فرزندد دار
شود ،و تاجر فرانسوی -که خود به علت اجتناب از ازدواج و تشکیل خانواده نمونه بدارز پیگمدالیون
است -فرزندش را بپذیرد و دوست بدارد.
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