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 بازبادبادك

 زاده، زیبا گنجیسلیمان پریسا/ خالد حسینی

   نشر مرواید

 

بـاد  . كه در ادبيات داستاني و عرفـاني مـا زيـاد بـه كـار رفتـه اسـت        از جمله مفاهيم و نمادهايي ست» باد«
كرانگي هستي و سياليت و ترك تعلقات و عبور كـردن و رفـتن و در جـايي     بي يكننده تداعي  ويادآور
 :است نماندن

 رفتم سروقت خدا مي من به/ رفت به سر وقت چنار باد مي

و گـاه از سـر يـك شـاخه تـوت بايـد       / عبور بايـد كـرد  / بايد شد هاي دورافق نورد و هم/ عبور بايد كرد
 ها ببريدمرا به وسعت تشكيل برگ/ و من مسافرم اي بادهاي همواره /آيد ميصداي باد / ... خورد

و زير و زبر شدن آن در مصاف بـا بادهـاي موافـق و مخـالفي كـه       تعلقي نيز نمادي ست از بي» بادبادك«
هـا در جهـان پيرامـون    عـدم مانـايي و ناپايـداري امـور و پديـده      قراري و تر از هر چيز بر بيوزد، بيش مي
 .كند لت ميدال

حسيني كه به فارسي برگردانده شده و پيش چـشم مخـاطبين قـرار     رماني ست به قلم خالد» بادبادك باد«
 هاي اگزيستانسي و انـساني پـرده  ترين دغدغه رمان به هنرمندي تمام از مهم نويسنده در اين. گرفته است

 وجـدان، ايثـار، تجـاوز، آوارگـي،     مفاهيمي چون خيانت، شرم،. كشد تصوير مي ها را بهآن گيرد وبرمي
آورنـد و سرشـت    در جاي جاي رمان سر بر مـي ... خشونت، فقر، مرگ، خودكشي و عشق، غم، جنگ،
 دريغ به برادر برادري كه بي. افكنند انساني در اين جهان پر تب و تاب را بر آفتاب مي سوگناك زندگي



 ٢

بـراي   تـرين بهـا را   كنـد و سـنگين   مت مـي پندارد، خـد  ناتني خويش، كه او را به غلط دوست خويش مي
 ها دچـار سال ها وماه بازد؛ برادر ديگري كه پردازد و حيثيت خويش را در مي ابراز و اثبات وفاداري مي

 كنـد كـه چـرا بـه كمـك بـرادر نـاتني خـويش شـتافته،          عذاب وجدان است و مدام خود را مالمت مـي 

كنـد و   خطر مـي  ران مافات و رهايي از اين رنج جانكاهگر تجاوز جنسي به او بوده است و براي جب نظاره
كـودكي   ي دورانكاشـانه  هـا دوري از وطـن بـه ديـار و    با هموار كردن رنج سفر برخويش، پس از سال

 ...رهاند مي هاي ديوصفت نابكارگناه و معصوم خود را از چنگ انسان گردد و برادرزاده ناتني بيبازمي

و اصـيل و عميقـي كـه     هـاي روحـي  تالطـم  هـا و شدن ي تمام قدي ست از زير و زبرآيينه» بازبادبادك«
كردن و به كـار بـستن   نويسنده با وام در عين حال،. تواند در عمر كوتاه خويش تجربه كند يك انسان مي

  چـشم  عنان با مفاهيم باد و حركت اسـت، بـر عبـور كـردن و رهـا شـدن و      بازي كه همي بادبادكپديده
زوال  سبكبال بودن و رها شدن و همه چيز را رفتنـي و رو بـه  . كند هاي دوردست تأكيد ميبه افقدوختن 

آن جهـان را   توان به چشم كشيد و نگرش نويي ايجاد كـرد و در پـي   يي ست كه ميديدن، به سان سرمه
ز پـس ا  زيـستن اصـيل  ! ي عـشق تـر اسـت   بهترين چيز رسيدن به نگاهي ست كه از حادثه! دگرگون ديد

آن پـر شـدن و سـپس     رسد، در زندگي و باال و پايين تجربه كردن تمامي مقوالت انساني ياد شده در مي
بـه پـرواز    دالنـه در هـوا   ها و احوال اگزيستانـسي و چونـان بادبـادكي فـارغ    ي دغدغهپشت سر نهادن همه

ز، اسـتفاده از نمـاد   بـا  بيش از خواندن رمان بابادك. درآمدن و رهايي را فراچنگ آوردن و تجربه كردن
ي را ببـوس، نوشـته   ي اصـغر فرهـادي و رمـان روي مـاه خداونـد     ي الـي سـاخته  بادبادك در فيلم درباره

زمان بـا   بادبادك در آسمان هم در اين دو اثر هنري به پرواز درآمدن. مصطفا مستور ديده و خوانده بودم
ي الـي بـا پـرواز    ِالـي در دربـاره  . تاس رهايي و ترك تعلقات و خالف آمده عادات مألوف عمل كردن

چيز به رهـايي در وضـعيت موجـود     تر از هربيش درآوردن بادبادكي در ساحل دريا و از پي آن دويدن،
وضعيتي سـت كـه بـا آن دسـت و پنجـه نـرم        مشغول پشت سر نهادن گذشته و خالصي از دل. انديشد مي
هـاي اصـيل   كند تا دغدغه اين مجال را فراهم مي ازببادبادك انگيز و تاثيرگذار خواندن رمان دل. كند مي

كنيم و در عين حال به سان بادبـادكي در دسـتان    العين لمس انساني، سرشت سوگناك زندگي را به رأي
 .باشد كه باد ما را با خود ببرد. به رهايي بينديشيم باز در اين سو و آن سو برويم و بادبادك

 


