
 

                                                                                    بانوی نود و نهم

 ُرمانی از عزیزهللا ایما

 

 

 

 

 

ُرمانی بسته نیست متنی نا پیوسته است.                                                 نوی نودونهم با

                                                                        قطعه قطعه است.             

قداست را در جام زمان ُعق میزند.                                                                 

چند نوع کنش و چند نوع زبان  روایتی از چند نوع سخن، درین رمان هر قطعه

روایت ها  طریق قطعه نویسی به متن تبدیل شده است.است. سیالن روایت از 

های ممنوعه در کنار اشکال های طردشده و آدمتا ایده ،شوندتوته میتوته

طور هانواع سخن را در کنارهم ب بانوی نودنهم به سخن درآیند. مقدس و رسمی

 مثل در پنجاه قطعه. ،هفتاد ُرخمتنی در دوصدو سازد.آمیز همنشین میمسالمت

  .ب فراسوی نیک و بدقطعات نیچه در کتا

کتارا،  های اسم )افسانه،بی اسمی و مدغم در امیران و ملکهمعجونی از

 قدرتِ روایت و ابهام متن را که هر کدام اسکندر، فرزاد( ُعلیاخانم، بانوی نودنهم،

تشتت زبانی در  رمان آغاز معیاری و انجام ثابت ندارد. سازد.تر میییرهاسطو

یقای مدرن توپفرد گی و انسجام که شاههیکپارچ زند.ُفرم قصه گزمه میپیکر بی

هر قطعه مانند دالی است  شوند.ارچه های مبهم و گریزان تبدیل میاست به پ

                   زند.                                                                  بل به دال دگر سینه می ،رسدکه به مدلول نمی

 انواع سخن

اروتیک-زبان رمانتیک  

گیهگسیختزمان  

نویسیقطعه  

روایت سیالن  

شکنیمعیار  

ینامتنیتب  

پایانیآغازی و بییب  

گی موضوعهبهام و بریدا  

گوییهذیان  

زداییافسون  

براندازیحاکاتم  



زداییمرکز  

ریزیخصیتش  

گریزییقاتوپ  

آمیزینزط  

... 

ذکر و قدرت م که هر حلقۀ آن به حیث زمزمۀ ظفرمند فاجعه، ستییزنجیره 

آورد.محکومین مؤنث را به صدا می  

نویسی تأکیدی دربارۀ عبور از سنن روایت نویسی است.رمان دربارۀ درباره

چیز درین رمان همه .قصه های ُعلیاخانم تنها اوست کند که مخاطببانو تصور نمیاست. 

 های منعطف شناورند.جاییههای متکلم در جاب ضمیر سیال و شکننده است.

 دهد.ا در استقالل روایت ها از دست میراوی کل کلیت و مرکزیت خود ر

ی به یاز قصه د.شوا گسیختن روال روایت کمرنگ میهیرارشی و مصداق ب

ناتمامی روایت  تأکیدی بر تعلیق و ناتمامی روایت است. ی رفتن،یقصیده

 رسمیت شناختن انواع است.هی کردن سخن بیشبکه ناتمامی نوشتن است.

 د.رومالقات خلیفه و شاه و امیر می کاتب با ایدۀ طنز  و تمسخر به هر راوی و هر

کاتب و زنان تاراج شدۀ حرم بلندتر از نعرۀ مقدس سالطین  غالم ، صدای کنیز،

 بانویدر تخیل  الشعرا و فخرالمشایخ،ملک ُمال،، شاه امیر، است. خلیفه،

شوند.                                                رمل مسدس محذوف می مصرع، انند دوم نهمونود

 صد خلیفه گشته کمتر از مگس

پیش چشم آتشینش آن نفس    

شده و معیار دارای ساختار حساب تحول و زوال شخصیت، لحاظ حادثه،هرمان ب 

 درن شباهت ندارد.های مُ رمان به بسیاریِ میانه و پایانش  آغاز، یقایی نیست.توپ

ست که ساختار کالسیک و پایان مدرن ندارد.                                                            متنی اصالا 

 فراموش نکنی! 

؟چی را   

                          دیگر صدایی نمی شنود.                                                                 

صدایی که  افتد.تعویق میمعنا به صدا گم می شود، در واپسین سطر کتاب،

بینامتنیت  تنوع، ریزد.لحن و معنای دگر بیرون می تداوم خود را از گلوی خواننده با

ی را بنیان یزند و حرف تازهنظم و دریافت عادتی را برهم می و استقالل روایات،

( نمایشنامه نظم، سجع، تابلو، نثر، انواع )انواع شعر، گی سخنهندکپرا نهد.می

هرمان دربارۀ چ بخشند.جان می های زبانی،های سخنی را در کنار بازیبازی

ست که نهم روایتیوبانوی نود نوع نوشتن است. چنددربارۀ  گونه نوشتن است.

ابد.یشب ادامه میبعد از قصۀ نودونهم داستان هزارویک  



کند.                هر پاره سر از تن زمان جدا می .نویسی استرمان دربارۀ چندپاره

کاربرد  کنند.ر درون متن، تنوعی متنی ایجاد مید بنیادند.ها مستقل و خودپاره

ر جریان نگارش و تأویل از دست قطعیت را د هاطنزآمیز است که قطعه کنایی و

 ونهم،بانوی نود گردد.توقف صورتبندی میدر حال حرکت و  دهند. هر بخشیمی

ی است که سرنوشت ینشانه نهمعدد نودو ست.یک نام ارجاعی و چندال

کند.                                                                   بانوی مفقوده را در ذهن تداعی میوهشت نود

سوی هدهد که نوشتار بنشان میتنوع راوی  )دانای کل(، کاتب اصلی ندارد ُرمان

شکل و توالی  همنشینی و تکثر، تداعی، ارجاع، ست.شدن جاریکاتبهچند

 شود،یمی ترکیب یروایت شعری با روایت نمایشنامه سازد.روایی را پاشان می

روزینه با نثر نثر ام خورند.زنان شاه و امیر با کنیزان خلیفه و شنهنشاه گره می

 پذیرد،بازی با انواع لحن و انواع شعور صورت می گردد،یدیروزینه تلفیق م

های فاصله کنند.تمایز عینی خود را فراموش می ،با ادغام در متن گذشته و حال،

شاه حسین  اسکندر، شوند.های گمشده به زمان متن تبدیل میزمانی و لحظه

روی تخت برهنه همنین افغان به یک عزم و یک شیوه بؤالرشید با امیرالمو هارون

چرخد.                                                                                                 سوالیته بر محور قدرت و دربار میکنترول و اختفای سک شوند.می

                یعنی الفینه                                           یعنی پاک، امیران یعنی قدرت،

کنیزان یعنی محکومین برای سکس                                                                  

زنان حرم یعنی حالل یعنی شلفینه                                                           

                                 گان یعنی سکس یعنی ابزار                            هخواج

                                                                                       دلقکان یعنی دام                                                                                                              

 چون پای تاریخ و ماضی درمیان است، لوانی با زمان و قدرت است.په پاره ها،

 درین رمان، دهند.با ضربات کنایی به حرکت ادامه میها در گسترۀ زبانی رویداد

                         )در حرم(.                 گی را برهنه زیسته اندهثلث زند و همۀ تاجداران امیران

در  طلبد.زبان طنز و زبان اروتیک می بازی شاهان و امیران،بازی و شلفینهالفینه

حذف و سانسور  اا اما زبان اروتیک قسم ،زندطنز و کنایه فوران می نهمنودو بانوی

اروتیسم  افتد.اتفاق می «شیرین و خسرو»ف و سانسوری که در می شود، حذ

رویی با قدرت مگر رویا افتد،حرکتش در درون روایت به تعویق میگی و هخروشند

پذیرد. اروتیسمی زبانی یک صدای گمطریق طنز در همۀ سطر ها انجام میاز 

نهم پر از بدن های مستور زنانه و بانوی نودو شده است.شده و به حاشیه رانده

هکه روایت را ب ندامکانی اظرفیت و  هااین بدن مهاجمین شهوتران مردانه است.

سوی زبان اروتیک.                                                                                  هیعنی ب ند.نخوامیسوی زبان بدنی فرا

موضوعیت حرم سکس  )کنیزان و زنان شرعی(. بدن در درون حرم زندانی است

است. هوس جنسی در وجود زن منجمد است بجای خون در کالبدش برف می

                           امیران است.                                             زهد و سکس در مالکیت رود.

در  هم پیوسته است. تازگی این رمان،هاما ب ،البیرنتی از قطعات مستقل رمان

تشریح الفینۀ امیران و شلفینۀ کنیزان نیست، تازگی بانوی نودونهم در شکستن 



استتیک و ویران کردن دیدگاه است،در نحوۀ گسیختهگی رمز و روایت است، 

گرایند که توتهو سرانجام به متنی می شکنندهم می روایاتی که هرکدام در کنار

قدر پرشی روایات آن افراشته می شود. اروتیک،هایش با نگارش طنز آلود و نیمه

تواند پیش روی حرکت ارجاعی آن عالمۀ کنند که خواننده نمیو جهنده سیر می

بدن زن  کند.نهم خود را در درون تنوع روایی معاصرتر میوبانوی نود برافرازد. توقف

شود و آبروی قدرت از حجاب باال می به طریق دگر به حرف می آید، دربرابر دربار،

   جسارتی علیه قداست روایتی علیه قدرت، می ریزد. دامن تقدس پائین

در فضای  بریده و منقطع،چیز ،همه به سخن آمدن و رسواکردن حرم، شاهان،

دهند. بانوان ا در بند متن به شرمیدن ادامه میام ،امیران رفتند کنایی و طنز آمیز.

     شوند. آیند و با قصۀ دیگر تکرار میبه زبان می متن جهان اما ... در ،رفتند

                                          فاعلن                                                                        

                        مفعولن                                                                                  

                        منین چراغ ملت و دین                                                                   ؤامیرالم

.بیند که امیر در کار لواط با پسر جوانی است که خدمتگار خاصش هم استملکه می  

...  ، امیر جامه سبک می کندبانوی نودونهم برهنه در خلوت شبانۀ حرمسرا   

.درد بازوان و ران های بانو ها،روی سینه  

زاده روحم در جسم موجودی غیر از آدمی هکبه امید این ،به فکر حلول روحم به جسم دیگری شدم 

.)مسخ( حلول کرده باشد  

پای ملکه با دیدن اندام غالم  .ناگهان اندام جنسی غالم پردۀ کوچک جلو آلتش را می درد و می ایستد 

...  می لغزد  

صد تن بردند که از آن جمله سهسر میالرشید دوهزار زن به نام کنیز بهدر حرمسرای بزرگ هارون

... زدندمنین ساز هم میؤرضای میل امیرالمن برای اآ  

  ... فشردندهایش را میپستان ،ماندندو پایش خیره میآورد مردانی را که در میان دیاد میهب

.روز می گرفتنوی کابلی از شاه حسین می گوید که بکارت از صد زن در شبانهو امیر به با  

  فسانه پرواز کرده است.ا 

                                     .بردگیرد و به تندی آلت مرد مست شهوت را از بیخ میمیزن خنجر را 

                                               .آیدیادش نمیهیک شب بهزارو نهمین شب  چیزی از نودو کاتب

                                                                                              .خلیفه در حرم می لنگد

.داراالماره می جنبد  

 

 

  

هودرشاه فمحمدنوشتۀ:   

 


