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سازد ساختار بندي نو و آنچه که اثر حاضر را از دیگر آثار ژانر داستانیِ معمول جدا و متمایز می

شکنیِ ساختارهاي معمولِ آثار داستانی و ریزي و شالودهابتکاري آن است که در واقع در هم

و نه لزوماً (ِ ساختار اثر با ساختار شکنیدر این . سروکار داشتیمهاآنست که تاکنون با ییهارمان

از بخش 28شکنیِ متن به معناي دریدایی کلمه، به استثناي چند مورد اساسی از جمله در بند شالوده

گرچه . شویمرو میروبه)188-9، به ویژه صفحات 190تا 183يهاز صفح)مؤخره(کتاب 9-4

یی چند به وفور در آن دید، که در فرصت مناسب بطور توان از منظرهاشکنیِ متن را نیز میشالوده

شکنی محسوب کلیت و تمامیت اثر نوعی شالوده شکنی و ساختاراما مقتضی به آن خواهیم پرداخت؛

تخطی هاآنشود که اصول و قواعد جاري و مرسوم و حاکم بر ژانر خود را درهم ریخته و از می

:داستان یا اثر حاضر به شرح زیر استيهدزدایی شساختاربنديِ ساختار. کرده است

1ص عنوانيهصفح)1-4

2ص شناسنامه کتابيهصفح)2-4

3ص مفتوح این قصهيهپرونديهشمار)3-4

4ص تقدیر و تشکر)4-4

5ص نامهتقدیم)5-4

7ص تکرار عنوان اثر)6-4

عنوان تنظیم ه بی، در سه بند کوتا11تا9ص صمقدمه)7-4

12شروع و به 11يهشود، مجدداً از صفحختم می10شود و به شروع می9از صفحه : شده است

که در پی آن از : انجامدمینقطهبه دو 15شروع و در صفحه 13يهشود، بار دیگر از صفحختم می
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و منتقد برجسته و شاعر، نویسنده رضا براهنیدکتر اي دستنویس از تصویر نامه19تا 16ص 

.و پایان مقدمه21و 20مقدمه در صفحات يهسرشناس درج شده است؛ و بعد ادام

90الی 23يهاز صفح-» قصه«شروع متن اصلی داستان تحت عنوان )8-4

: در چندین بند به شرح زیر

صفحه2در -)17(بندصفحه 4در -)1(بند-

صفحه2در-)18(بندصفحه 3در -)2(بند-

صفحه2در -)19(بندصفحه -1در -)3(بند-

صفحه-2در -)20(بندصفحه 1در -)4(بند-

صفحه5در -)21(بندصفحه 4در -)5(بند-

صفحه2در -)22(بندصفحه-2در -)6(بند-

صفحه-1در -)23(بندصفحه3در -)7(بند-

صفحه-2در -)24(بندصفحه7در -)8(بند-

صفحه-1در -)25(بند)کوتاه استفهامیيهسه گزار(سطر 1در -)9(بند-

صفحه2در -)26(بندصفحه-2در -)10(بند-

صفحه-1در -)27(بندصفحه4در -)11(بند-

صفحه-1در -)28(بندصفحه3در -)12(بند-

صفحه-1در -)29(بندصفحه3در -)13(بند-

صفحه2در -)14(بند-

صفحه2در -)15(بند-

صفحه2در -)16(بند-

:در چند بند به شرح زیر260الی 91شروع مؤخره از صفحه )9-4
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صفحه4در -)22(بندصفحه -3در - )1(بند-

صفحه3در -)23(بندصفحه 2در -)2(ندب-

صفحه2در -)24(بندصفحه 5در -)3(بند-

ه صفح2در -)25(بندصفحه 2در -)4(بند-

صفحه1در -)26(بندصفحه2در -)5(بند-

صفحه14در -)27(بندصفحه1در -)6(بند-

صفحه8در -)28(بندصفحه2در -)7(بند-

صفحه5در -)29(بندصفحه9در -)8(بند-

صفحه3در -)30(بندصفحه1در -)9(بند-

صفحه19در -)31(بندصفحه2در -)10(بند-

صفحه 6در -)32(بندصفحه3در -)11(بند-

صفحه3در -)33(بندصفحه3در -)12(بند-

صفحه3در -)34(بندصفحه5در -)13(بند-

صفحه10در -)35(بندصفحه4در -)14(بند-

صفحه 3در -)36(بندصفحه5در -)15(بند-

صفحه3در -)37(بندصفحه2در -)16(بند-

صفحه2در -)38(بندصفحه1در -)17(بند-

صفحه3در -)39(بندصفحه4در -)18(بند-

صفحه1در -)40(بندصفحه2در -)19(بند-

صفحه9در -)41(بندصفحه3در -)20(بند-

صفحه4در -)21(بند-
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آن باید مورد توجه يهاثر حاضر و به عنوان دیگر ویژگی ممیزيهاي که دربارکتهن

، مشتمل بر 274يهتا صفح260يهاز صفح،در کتاب است»نوشتپی«ار بگیرد، درج قر

13ها همانند کل نوشتدرخور توجه آن، این است که این پیيهکه نکتیتوضیحپی نوشت

متن کتاب نه براي مخاطب یا مخاطبان بلکه خطاب به شخصیت اصلی و محوري داستان و 

هایی که حسب مورد نامی از آنان در داستان کترها و شخصیتابراي آشنا ساختن او با کار

هاي شخصیتيهتا همهها کوشیدبرده شده بود، درج شده است؛ راوي در این پانوشت

.خود را به همزاد و همراه خود معرفی کند»گزارش-در قصه«موجود

274تا 261يهنوشت از صفحپی)10-4

صفحه14در 1بند -

263-262)منصور ایزدپناه(یادي از حمید -

274-263صبح روز حادثه -

285-275يهبعد از تحریر از صفح)11-4

صفحه11در 1بند -

منابع)12-4

بند يهنویسی است؛ چنان که در گزار، کوتهگوییهاي بارز در اثر حاضر گزیدهیکی از ویژگی-5

این شیوه در تمام طول داستان ایم،به تفصیل نشان داده)4-7بند (و نیز در مقدمه 4-9و 8-4

گویا همچون یک اثر تحقیقی و پژوهشیِ در نوع خود یکه و . شودو سراسر اثر تکرار می

هاي قالبهر یک از مطالب مندرج در : ها یا بندهایی چند تنظیم شده استنظیر در بخشبی

!هاي جدا و مستقلی برشمردمذکور را شاید بتوان مضمون فصل
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اي دایر بر خستین بار از سبک ترتیبی ویژهن، داستانی است که براي با این توصیف

فصول یا بندهاي مستقل و در عین حال در غالب موارد پیوسته و مرتبط به هم پیروي 

کوتاهی شاخصِاین ویژگی.که عنوان فصل یا بند به خود گرفته باشندکند، البته بدون آنمی

قوت آن نیز يهش البته از جهتی حسن کار و نقطو اختصار و اجمالِ مطالب در هر بخ

زدگی از خواندن شود، چرا که خواننده یا مخاطب کمتر احساس خستگی و دلمحسوب می

.کندمتن پیدا می

رغم اُفت و خیزهاي تکنیکی، سبکی و داستان سرشت و خصلتی گزارش گونه دارد و علی-6

انواع يهدر پایان داستان نیز بر خالف هم. مضمونی، در مجموع به ژانر رئالیستی تعلق دارد

اي،ها اعم از تاریخی، رمانتیک، رئالیسم جادویی، افسانهمختلف ژانرهاي داستانی و رمان

يهبا شیو. شویمرو میبندي متفاوتی روبهاند، با پایانه تاکنون عرضه شدهک.. .تخیلی و- علمی

یعنی درج کتابشناسی و منابع در پایان ،تادهجا اف)norms(هايرمنُدیگري از خرق عادت و 

!داستان

شروع يهداستان، یا بهتر است بگوییم گزارش داستان، یا همان تعبیري که نویسنده در صفح-7

و 1گوییبا نوعی حدیث نفس و تک-این قصهيهپروند-آورده است)3ص(کتاب 

وري، در قالب بازجویی یا اصالت نفس و خودانگاري یا خودمح)solipsism(مسسالیپسی

راوي قصد دارد باري سنگین و -شود؛ گویی نویسندهپس دادن یا گزارش دادن شروع می

فرسا و آزاردهنده را از روح و جسم خود بردارد؛ خود را تخلیه و تهی کند و به تبع آنطاقت

1. Soliloquy
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خویش وارد خود را تبرئه و مبري کند؛ از اتهام، اتهامات، اتهام خیانتی که خود به خویشتن 

.سازدساخته و همچنان وارد می

دردي و باري به هر حدیث نفس، خودگویی و خودانگاريِ راوي، در تنهایی و از سر بی-8

انجام يهگشایی، یا براي نق زدن و اعتراض به منزلجهتی یا براي دق دل گشایی و عقده

د و واقعیِ داستان یا در قبال شخصیت و قهرمان رئال و موجو،رسالتی یا تعهدي که در خود

خود و یا جمع يهکند؛ یا در برابر دیگران، خود، و خانوادي خود احساس می»قصه«گزارش 

!!کند نیستخود احساس میيهو جامع

بلکه این حدیثی است مربودن را، اندر حکایت هستی، بودن، زندگی کردن، زیستن، ادامه 

و قتل و کشتار؛ حکایت راز و رمز هستی و تداوم یافتن، ادامه داشتن، نه گفتن به مرگ و نیستی

هاي تبر به ریشه زدن«حضورِ حیات و تکاپو و سرشاري و طراوت و پر بودنِ زندگی که به رغم 

کسانی را زنده يهشود، تا همرشحه جاري می، این بار خون حیات از نوك قلم او رشحه»مکرّر

هرگز باز نایستادند و اما سالخی و مثله شدند،کند که داغ و درفش و دشنه بر آنان فرود آمد،

بلند و رساي يهسای-پدر یا فرزند،همسر ،خواهر ،مادر - ند و کسیمدصد البته هرگز باز نیا

حکایت زنده کردن و باز آوردنِ . دیگر هرگز ندیدبِ سرايآنان را بر آستان دريهقامت ایستاد

شان چشم به در و هاست در انتظار بازآمدنمار مدتهاي بیش»وي«کس و کسانی است که وي و 

شان پیدا شدن«پیدا که نشدند هیچ، ،ولی افسوس و هزاران افسوس؛اندسپرده»گوشی«دهان به 

.این حدیثی است تا آنان را زنده کند. ، از جنس و نوع دیگري بود»!شکل دیگري داشت

اندن؛ براي حقانیت و مشروعیت زندگی خودگویی براي اعتبار و اصالت زنده بودن و زنده م-9

زندگی يهاند؛ و جان مایاند، طرد و محکوم شدهآنان که انکار شدهيو جان بخشیدن به همه
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هرچندشود، محو و مستحیل میدر این میان وي اراما .و نفس کشیدن از آنان دریغ شده است

که مخاطب یا مخاطبان آنبیو انویسنده باشد؛ -گویی کند؛ سعی دارد راويسعی دارد تک

هاي کالسیک و مدرن براي خود دست و پا کند، ها و داستانرسمی و معمولِ موجود در رمان

کنانه اي شالوده شدر جایی از داستان خود مخاطب خویش است؛ و در جاي دیگر به گونه

جان ويهریزد و خود قهرمان اصلی قصه که همداستان را در هم می» متافیزیک حضور«

جوهر قصه از آن او و براي او و حول او تدوین شده و شکل گرفته است، به مخاطب اصلی 

!شودتبدیل می

: شویمرو میز همان شروع مقدمه با عبارتی سهمگین و آزارنده، کوبنده و ناگهانی روبها-10

»!ايخیانت کار حرفهیک خیانت کارم، «

!!خیانت یازده بار تکرار شده استيهواژ،)13ص (مقدمه يهدر چهارده سطرِ اولین صفح

کند نه خیانت خود او به قلم، به بیان، به اثر خود، به خیانتی که نویسنده در آغاز مقدمه به آن اشاره می

راهان، گامان، همقلمان، همهميهو عالوه بر آن خیانت همهااینيههایش، که همخودش، به نوشته

است به قلم، به نوشتن، به خودشان، به بازماندگان، .. .محفالن ورزمان، هممفکران، هاندیشان، همهم

ذره وجود همه را فرا گرفته؛ و چون فراگیر و اشباعی شده است،شدگان، خیانتی که ذرهبه کشته

قبح و شناعت خود را از دست هشته است و به در نتیجه،گیر یافته استحالت اپیدمیک و همه

بسیار ساده، : ت، پیشه، خصلت و مرامی جاافتاده و نهادینه شده درآمده استصورت کیفیت، صف

!همین و بس

وي این جرئت، شهامت و صداقت را دارد که به صراحت و به سادگی ار-ما نویسندها-11

این خصلت و )ظاهراً ساده، در حالیکه عمالً کاري بس دشوار و دشخوار و دژکام است(



9

خانه و النه کرده آشکار و افشا )مايههمانند وجود هم(ر وجودش را که د.. .کیفیت و مرام و

این بیان در حقیقت، دیگر حدیث نفس و ! کند و آن را به زبان صریح و ساده بیان کند

آنان و دیگرانی است يهخودگویی و خودمحوري نیست، بلکه از زبان همه و بیان حال هم

بیم و انتظار آنان را به سکوت واداشته است، که شرم و وهم، بهت و حیرت، هول و هراس، و

»!آري، به راستی چنین است«: گویندلیک در دل با خویش می

خیانت به خود، به آثار خود، به قلم، به بیان، به اندیشه و عمل، در ساختارهاي سیاسی قدرت -12

ناپذیر و ضروري ها و جوامع استبداد محور امري البد و طبیعی و اجتنابنظاميهزده و در هم

جزء . آوردنماید؛ و به صورت امري مرسوم و روالی همیشگی و جاري و ساري سر برمیمی

شود و درالینفک وجود و حضورِ همگان به ویژه نویسنده جماعت و اهل قلم و روشنفکر می

اي آشنا و محرم و خصوصی و خودي و معمول و مألوف یعنی در قالب قالب پدیده

.آورد و همواره انیس و جلیس ماستسربرمی» خودسانسوري«

استبداد و يهسانسور که هماره به صورت جزء الینفک و اصل اساسیِ عمود خیميهتیغ آخت-13

تدریج در جان و کام هرچه به است، زهر خود را آرام و )absolutism(گراییمطلقه

اي که پس از مدتیند، به گونهچکانویسنده و هنرمند و انسان آزاداندیش و فرهیخته فرو می

آنکه خود بدانند و بخواهند پیش از سپرده شدنِ آثارشان به سانسورچیان رسمی، اثر خود بی

!!کنندپاره میرا مثله و تکه

زهر تیغ سانسور نویسندگانی است که بايهناپذیر همشاید خیانت به آثار امري اجتناب-14

به ]اما[. کنماولین بار است که خیانت میاما به اثرم«: گویدسروکار دارند؛ نویسنده می
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این بار . هاي قبلی فرق داردبا خیانتاما این خیانت... امم نیز خیانت کردههاي قبلینوشته

.)9ص (» کنماعتراف می. م خیانت کنمام به نوشتهتصمیم گرفته

ن بیان شده است خود نقیضی باشد بر شاید این اثر با آنچه که به صراحت و سادگی در آاما -15

مؤلف آنچه را کوتاهی و! السحر و پادزهر آنپیشگیِ نویسنده و باطلخیانت و خیانتيهداعی

کند، به خوبی برطرف و مرتفع کرده است و دیگر نیازي قصور و قسر از جانب خود تلقی می

ستان بار دیگر به تکرار اصلی دايهگرچه بعداً در بدن. به شرمندگی و عذرتقصیر نیست

:خوریمخیانت برمیيهمقول

خیال بذار به م که خیانت کردم، بیمن که بارها به خودم خیانت کردم، به این قصه... «

)130ص (» .زن همسایه هم خیانت کنميهشناسنام

م وجو کرد که بنا به دالیلی تصمیشاید وجهی از این خیانت را بتوان در این معنا جست-16

در «گویا به او گفته شده.همانند بسیاري از بایدهاي دیگر به این باید نیز پشت پا بزندهگرفت

يههاي متعدد کنار هم و به موازات یکدیگر حرکت کنند تا به وسیلاین نوشته باید مقتول

.»هایشان کشته شوندقاتل

هاي ون قرار است سوژهآیا چ! چرا کنار هم و به موازات هم حرکت کنند؟! چرا؟اما -17

هایی که دست ، قاتل»هایشان کشته شوندقاتليهوسیلتا به«اي باشندکشتارهاي زنجیره

آیا انتظار دیگران این بود که این اثر به جاي ! اي باشندهاي زنجیرهبرقضا قرار است قاتل

هایشان یله قاتلباشد، تا به این وس» ايهاي زنجیرهگزارش قتل«بایست ، می»گزارش یک قتل«

!!شناسایی و کشته شوند
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کار نویسنده پشت . تواند و نباید براي نویسنده تکلیف تعیین کندفراموش نکنیم که کسی نمی-18

و یا » واقعیات«، و حتی پشت پا زدن به »نواهی«و » اوامر«، »نبایدها«و » بایدها«پا زدن به 

که هنگام نوشتن به ادبیات وفادار باشد وختهنویسنده گرچه آم-راويبنابراین ،ست»هاآرمان«

دالیلی که فقط براي ،در این اثر بنا به دالیل کامالً شخصیاما ،)10ص (! نه به واقعیت

دانیم در برخی ژانرها، چنان که می.خودش اهمیت دارند تصمیم گرفته آلزایمر ادبی بگیرد

از واقعیت و ترس از واقعیت که به تعبیر گیرد، نوعی گریز ادبیات غالباً از واقعیت فاصله می

شاید به همین دلیل آزادي ! فروم مبین نوعی گریز از آزادي و ترس از آزادي استاریک

!!شود تا به ادبیات وفادار بمانیمسانسور می

در این اثر، در برخی موارد مستقیماً با راوي سروکار نداریم؛ نویسنده در مقام راوي و نقال -19

اي است که در جایی از زمین بر برادرآورد حادثهلکه در مقام شارح و مفسر و پیامنیست؛ ب

از شهادت » شاهدي«گویی نقش . برادران و برادر زادگان وييهبر هم؛نوعی وي رفته است

هاي کند، و وظیفه دارد که مبادا خون این دو تن و آن تنشدگان را ایفا میو شهیدان و کشته

بر اوست که آنچه را بر آنان رفته است براي دیگران بازسرایی و بازگویی و ود دیگر به هدر ر

لت و غفيهاي بنشیند که قرار است به طاق نسیان و بوتکند، و به بازآفرینی و بازنمایی حادثه

پس «آورِ پیاماز این رو گویی نقش و رسالت ! سانسور سپرده شودتیغغبار اهمال و سستی و

کشدبر دوش می» گونهزینب«ادر را بر» از شهادت!

)context(و بستري)text(که خود بخواهد، جزئی از متنآنبه این ترتیب نویسنده بی-20

ر آن رخ داده، تکوین و تکامل یافته است؛ نویسنده خود د)event(» واقعه«شود که می

يهمده است؛ به سوژهاي داستان وي آه بر سر سوژهکشود اي میادثهحجزئی از واقعه و 
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هاي داستان در آن فرو شود که تک تک شخصیتشود؛ قالبی میداستان تبدیل میيهعمد

که بیانگر فرایند پیکربندي : رودها فرو میتک شخصیتروند؛ و خود نیز در قالب تکمی

)configuration ( انطباق و تطبیق؛ و در نهایت به وحدت، يهفرایند دوگاناست، نوعی

.ذات پنداريسانی و هم سانی یا به هویت و ذات واحد رسیدن، فراتر از همیک

:سازدرا از دیگر آثار مشابه و هم سنخ متمایز میآنکه هاي بارز در این اثر ویژگیاز اي پاره-21

، مقدمه، موخره در لحظه و گشتاور ]!داستان[گویا هر اپیزود یا هر بخش و قطعه از اثر

ه داي انتزاعی و تجریدي نگاشته شهاي پیش و پس و به گونهقل از لحظهجداگانه و مست

بند یا هر قطعه در روز، ساعت یا نوبتی جداگانه و دور از هم و در فضاي است؛ گویی هر 

تحریر يهر و از هم گسیخته به رشتاّزمانی و مکانیِ آشفته و در هم متداخل و البته سیال، فر

را )خلق و تکوین رمانيهعنصر اصلی دستمای(تسلسل و تداوم با وجود این،. درآمده است

.وضوح مشاهده کردبه هاي ظاهراً مستقل از هم سطرِ این بخشتوان در سطرمی

ها اي از آنها رفت و به پارهاثر حاضر، چنان که اشاره شد و با توجه به دالیلی که شرح آن-22

دار و طوالنی و ممتد نیست؛ رسوم کلمه نیست؛ کش، داستان به معناي مشدنیز اشارت خواهد 

اي عناصر و ایماژها به اقتضاي تصویرپردازي و ضرورت بازنمایی و تکرار نیست، گرچه پاره

هايدر مجموع تکرار، که از الماناما شوند؛ها و اپیزودها تکرار میبازآفرینی برخی صحنه

)elements (در . دان در خوري در این اثر نداردشود، جاي چنرمان مدرن محسوب می

دار بودن، استمرار، امتزاج و تموج کلمات، عبارات حالی که از چنین روایتی انتظار تکرار، کش

.امري طبیعی است و توقع چندان غریبی نیست.. .ها وو جمله
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راه با ها و امر واقع هماست، نوعی بیان و شرح فاکت» گزارش یک قتل«بنابراین بیشتر شبیه -23

رود آنجا که در براي نمونه انتظار می. غلیان و خلجان احساسات، و بیانی رمانتیک و عاطفی

قبل و بعد )محمد مختاري(هاي این گزارش هایی که قاتلین از یکی از شخصیتمورد عکس

. تر و با آب و تاب حرف بزنداند، با طول و تفصیل و شرح جزئیات بیشاز کشتن او گرفته

چرا؟ چرا . آوردت، که حتی این جمله را نیز به صورت معترضه و داخل قالب میسهل اس

زند و در تري نمیدهنده حرف بیشآور و تکاننویسنده از این اپیزود مهم و اساسی و دلهره

هاي قتل برادر و پسرش را که مثل قتليهخواهد فاجعشاید می!کند؟آن و بر آن مکث نمی

اند اجتماعی به حاشیه رانده شده،هاي عاطفیرفته شده و بدون حمایتبسیار دیگر نادیده گ

قتل بگوید حال که شما دو خواهد به عاملین و آمرین این شاید هم می. دکنبه طور مجزا بیان 

مفتوح این دو قتل را بدون الصاق به هیچ يهزنید من پروندها سرباز میاز پذیرش این قتل

مختاري که تصویر درخشانش را در ذهن کسی چون محمديهندحتی پرو،دیگرييهپروند

.گذارم در برابر قضاوت تاریخزنم و میورق می،دارم

يهشود که همهاي نویسنده شروع میتنهاییيهفضاي نگارش داستان ظاهراً از دغدغ-24

وي اي سرش را از رپشت میز کارش، لحظه. هاي بودن و هستن وي را پر کرده استلحظه

عکس که پشت به وي و رو به قفسه قرار ها و سه قابکتابيهکند و به قفسکاغذ بلند می

اي و در هاي زنجیرهدر یک قاب، عکس محمد مختاري از قربانیان قتل. کنداند نگاه میگرفته

.شده استزاده برادر نویسنده قابدومی نیز عکس دیگر قربانیِ این پروژه یعنی حمید حاجی

رود، لرزان و ترسان عکس قاب اول را به سمت نهد به سمت قفسه مید را از دست میمدا

فضاي مقدمه را به خود از به این ترتیب قاب عکس مذکور بخشی . گرداندخود برمی
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گاه موضوعِ نگاه و طرف صحبت ها گهو در طول داستان نیز عکسدهد،اختصاص می

اي یا ابژهیءش: کنندفضاي داستان را اشغال میینی از گیرند؛ جا و مکان معنویسنده قرار می

اي استعاره؛)personification(یابدمیکند، قالبِ شخصیتیِ معینیکه تشخص پیدا می

انگاري یا نمایی و زندهجان و جاندار ساختن و زندهبراي دادن صورتی انسانی به شیئی بی

یا ابژه، کارویژه یا فانکسیون اصلی خود رادر این صنعت شئی. ))animismپنداشتن آن زنده

هم براي راوي و هم براي مخاطبان داستان به خوبی و به روشنیِ تمام، درست مانند هر نوع 

بازنمایی يهکند، یعنی کارویژدیگر، ایفا می)the visual(ایماژ و امر تجسمی و تصویري 

)representation( و انتقال و بازآوردنِ آن از » امر واقع«؛ بازنمایی و عرضه مجدد

نسیان و فراموشی يهرود تا به گذشتدم دست که می» حالِ«دور و نزدیک به » يهگذشت«

را، که قرار است به هزار و یک دلیل » امر واقع«فانکسیون بازنمایی، تالش دارد تا . سپرده شود

ها پنهان و سر به خمِ گذشتهتو در تو و البیرنتی و پرپیچ وهاي محو و نابود شود یا در الیه

.مهر و مکتوم بماند، آشکار سازد و در مأل و مرآي همگان قرار دهد

صرفاً به بازنمایی تصویري محدود و )بازنمایی(جا و در کل این اثر، این کارویژه در ایناما -25

صدایت«: منحصر نیست، بلکه بازنمایی آوایی و صدا و حس و احساس نیز در میان است

خوردي، صورتت زیرروي پاهایم که تکان می. پاهایم را دراز کردم.. .پیچیدتوي گوشم 

به طرف خودش آن راکه به عکس توي قاب نگاه کند فقط بدون آن. »هایم بوددست

خواست تصویر او را ببیند، از بازنمایی شدن و تداعی چه چیزي برگردانده بود؛ چرا نمی

يهویژساده کارء؟ از تداعی آن روز لعنتی؟ این شیترسیدهراس داشت؟ از چه می

.خود را به تمام و کمال ایفا کرده بوديهبازنمایان
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مهم و پارادایمیِ يهداعی)الف: یک پارادوکس در سراسر داستان فرا گسترده است بینِ-26

نه هاي آن اي که شخصیتنگارش قصهيهداعی)و بواقعیتوفاداري به ادبیات و نه به 

واقعی وارد این يههاي این قصه با نام و چهرتمام شخصیت«: اند نه نام مستعار دارندخیالی

.)10ص(»...اندنوشته شده

رواي یا نویسنده گرفتار مصائب، اندوه، . داستان در عین حال حدیث نفس نیز هستاما -27

عزیزي است که همزاد و تالیِ مرگيهبار و نفله کنندوستالژي، حرمان، دلتنگی و تألم ویرانن

بودن، حضور او را با گوشت و پوست و رگ و پی خود لمس و يلحظهاو بود؛ در لحظه

ترین تواند این حضور را براي دیگران حتی براي نزدیکافسوس که نمیاما کند،حس می

کنند کسان خود براي پیمان پسرش و براي ایرج همسرش واگویه کند چون باورش نمی

.)43تا 38ص ص(

يهشناسیم نیست؛ بلکه قصهایی که میبراین اساس، داستان، دیگر داستانِ مقتول یا شخصیت-28

اند، مرگ کسانی که مرگ زده شدهيهمثل هم: ها و دردها و اندوه و الَمِ راوي استتنهایی

ابه ثواقعیت به مآید فرار از تنها کاري که از او برمی.اندعزیز، مرگ جوان؛ مصیبت زده شده

حل و راه نجات خود از این همه آشوب و آوار ترین راهدستترین و دمِترین، راحتساده

!!رویا و خیال: ماناست؛ پناه بردن به دامنِ مأمنِ امن و مأنوس همیشگی

گفت و گو با آینه، : شودوگو شروع میخُب، در اینجاست که داستان به سادگی یک گفت-29

اي که همه جاي داستانا سایه، گفت و گو با من خیالی، با همزاد، با گم شدهگفت و گو ب

این يههماما .رودحضوري جاري و ساري دارد، همه جا پیداست، آرام و رام پیش می

!خبري نیست»گو«است و از » گفت«ها تنها لحظه
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بازگشت به گذشته و و)flashback(بک گوینده عامرانه و آگاهانه مدام با فلش-راوي-30

زند، یا بازنگري درگذشته و نگاه به گذشته، به زمان نقب می)retrospection(رِتراسپکشن 

و چون خود داستان و موضوع آن و شکل حدوث داستان ! دارهایی ساده و نه پیچ و خمتونل

تی دیگر در کافی پیچیده و تودرتوست و نیازي به ایجاد البیرنيهوقوعِ موضوع آن به انداز

خیانت «توان در فرض راوي مبنی بر به همین جهت می. هزارتوهاي پنهان و آشکار آن نیست

ها ها و ناگفتهالیه و واسطه حرفتردید روا داشت؛ وي به سادگی و صراحت و بی» به این اثر

.و این نیز خود پارادوکس دیگري است! و رازهاي زیادي را بیان کرده است

صحبت » او«ي »گرفتهتصویر قاب«رود؛ راوي با عکس یا همان ن منوال پیش میوضع به ای-31

تصویر مندرج در » او«.گیردمی» تو«کوتاهی جاي آن را ضمیر آشناترِ يهدر فاصلاما(کند می

کند؛ وي از فعل گذشته استفاده میيهوي هنگام صحبت با وي یا درباراقاب اول است که ر

ر مندرج در قاب دوم است که راوي هنگام صحبت با وي از ضمیر تو و تصوی» تو«در حالیکه 

زمانِ اپیزودها و وقایع اما دهد؛زمان را هم به دست می. )کنداز افعال زمان حال استفاده می

. کندمی) بزرگنمایی(اصلی را اگراندیزه يهضمنی و فرعیِ بعديِ مرتبط با زمان واقع

اهمیتی مثل دعانویس، رمال، هاي بسیار جزئی و ظاهراً کمکتراها و کارشخصیتطورهمین

، مهندس دارابی، و بسیاري ]آلبرایت[منصور زندي، اختر، حاجی ایرانمنش، مادلین 

در این میان دو شخصیت فرعی و ظاهراًاما .کندهاي ریز و درشت دیگر را ارائه میشخصیت

ایگاه خود برکشیده می شوند و حائز اهمیت یعنی منصور زندي و مادلین آلبرایت از جکم

من، (عنوان کتاب در کنار ضمیر جایگزین راوي، که نامشان شوند میچنان اهمیت و اعتباري 

خورد، اول بار نام منصور در صفحات متعددي به چشم می. گیردقرار می)منصور و آلبرایت
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نام آلبرایت اما خوریم؛میو پس از آن تا پایان کتاب بطور متناوب به آن بر103يهدر صفح

.260تا 252، و بعد در صفحات 239يه، پس از آن در صفح123تا 121ابتدا در صفحات 

ها و کاراکترهاي متعدد، واجد تر اشاره کردم، داستان عالوه بر شخصیتهمانطور که پیش-32

ستا، ساکن، فعال، تند، هاي سیال، گذرا، مردد، فرّار، ایهاي متعدد و بیشماري است؛ زمانزمان

گذرهاي مداوم از حال به گذشته، از گذشته به آینده، : دار و کشیدهزودگذر، طوالنی، مکث

تکنیکی است براي در حالت تعلیق و همگی...تعلیق در حال، بازگشت سریع به گذشته و

بان خود خواننده و مخاطب؛ همان بالتکلیفی و تعلیقی که همواره گرینبالتکلیفی نگه داشت

حال، وي با این تکنیک . هاست که در آن سرگردان و رهاستراوي را نیز گرفته و مدت

برد که خود و البته نزدیکانش خواننده و مخاطب خود را نیز به همان حال و روزي می

این تکنیک . ها در آن اسیر و گرفتار بودند، با آن یکی شده و به آن خو کرده بودندمدت

هاي داستان را نیز شامل ها و سوژهبالتکلیفی و تعلیقِ گشتاور، شخصیتسیالیت زمان و

هاي متنوع و مختلف و البته در گشتاورهاي شناور و تردیدآمیزمخاطب با شخصیت. شودمی

نویسنده نتوانسته بطور صریح و - آورد، زیرا راويشود که بعضاً آنان را به جا نمیمواجه می

توان در ها میها و شخصیتاي از این سیالیت سوژهبه نمونه.روشن آنان را معرفی کند

:داستان برخورد15و 14صفحات 

پریدم به تاکسی تلفنی زنگ ،امروز عکست که افتاد کف اتاقصبح10ِ

.زدم

شد یتهاحرف. کردم، صدایت آمد توي گوشمها را که پرپر میمریم

...ترمن مثل یه برادر بزرگتر، من مثل یه برادر بزرگ«. بند ذهنمترجیع
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تر هر دو به قتل رسیده بودند و مادر که تو، برادر تر و برادر کوچکبرادر بزرگ

تر دیده بود، دستش را گذاشت روي تر را فقط یک بار روز ختم برادر کوچکبزرگ

.»سالم منُ به پسرم برسون«گریه کرد و گفت . آه کشید. عکست

صدایی که بغض داشت از . تلفن زنگ زد. خس افتادخسش به هسین. مادر گریه کرد

فکس را زد و يدکمهدستم . »فکس بزنینيهلطفاً دکم«رسیدآن طرف جهان 

.هایم دید رنگ مادر سفید شدچشم

ابتدا مخاطبِ راوي کس دیگري است؛ بالفاصله در سطر سوم مخاطب دیگري 

هاي اند، شخصیتاستعاره)شوندر میکه پرپ(»هامریم«! شود، مقتولی دیگرجایگزین می

مقتوالن و کُشتگان؛ که معصومانه خود نیز در پی قتل يهاستعاريِ همسران و خواهران هم

زیبا، يهلیکن راوي با این استعار! ماندچه چیزي از آنان باقی می. شوندشان پرپر میعزیزان

پرپر شد؛ فکر نکنم »محمد«اي در رث»مریم«دهد که چگونه به روشنی و دقت تمام نشان می

آلود و ژرف و سنگین و جدي توانسته باشد مریمِ اي چنین رسا و حزنهیچ مرثیه و سوکنامه

.پس از محمد راترسیم و تصویر کرده باشد

ها و کاراکترها و رفتن و قول مورد استناد، گذر از شخصیتدیگر در نقليهاما نکت

کند و با شنیدن صداي زنگ تلفن رنگش که گریه میاست »مادر«متمرکز شدن بر شخصیت 

پس، مرگ . میردآور مادر میو به همین سادگی ولی هولناك و هراس! شودسفید می

ناپذیري که دمی از هرولههاي متعددي دارد؛ سلسله جنبانان متعدد و متنوع و خستگیزایچه

رِ غم و اندوه و تباهی را به کاه لشزاید و سیمرگ، مرگ می. ایستندو هیاهو و همهمه باز نمی

!!فرستد تا آنان را براي مرگ و مردن آماده سازندها میپیشواز انسان
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انگیز و خوفناك و جدي و این رمان، حضور وهمهاي اصلی و بنیادینِیکی از ویژگی-33

.مخاطب را از آن گریز و گزیري نیستطورهمیناست که راوي و »مرگ«پرصالبت مفهوم 

این . هاي مدرن و پسامدرن امري مهم و تعیین کننده استدر بسیاري از رمان»مرگ«حضور 

نیز صدق)و دوست داشتن(»عشق«حضور عنصر دیگر یعنی حضورِ مفهوم يهنکته دربار

ادبی يهپرداز برجستمنتقد و نظریهجان بِیلیاین نکته یادآور مطلبی است که . کندمی

تصور «ادبیات گفته بود که يهمیالدي بطور عام دربار1960يهي دههامدرنیست، در سال

پرداز و منتقد ادبیِ نظریهلیهکمبرایانو به تعبیر . 2»ادبیات بدون حضور عشق دشوار است

جایگاه و اهمیت مفهوم يهبعد همین نکته را درباريهدهکه تقریباً چهار-پست مدرنیست

درك و تصور ادبیات بدون حضور دو عنصر اساسی یعنی - ه استدر ادبیات بیان کرد»مرگ«

مرگ و عشق مضمون همیشگی، . 3عشق و مرگ، اگر نگوییم غیرممکن دست کم دشوار است

.جاودان و مکررِ هرگونه داستان زندگی هستند

و همین جا تصریح کنم که به (مدرن هاي پستمعمول در داستانيهدر این داستان به شیو-34

ندارم؛ راروي قصد عنوان گذاري یا اطالق و اتّصاف این یا آن وجه به داستان حاضرهیچ

ظاهراً با نوعی)ها اشاره دارمها و سبکها، تکنیکو توارد شیوههاو شباهتهافقط به قرابت

رو هستیم، چیزي که به زعم برخی ازانکار و نفیِ پارادوکسیکالِ واقعیت بیرونی و عینی روبه

مدرن موجب گمراهی و تباهی ذهن مخاطبان و ها و ژانرهاي پستتقدان و مخالفان رمانمن

جِرالد گرَف، )John Gardner(جان گاردنرمنتقدانی چون . خوانندگان خواهد شد

2. John Bayley (1960), The Characters of Love:
A Study in the Literature of Personality (London: Chatto & Windus, 1968 [1960]), p. 7.
3. Brian Mchale (1993), Postmodernist Fiction (London and New York: Routledge), p. 227.
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)Gerald Graff( نیومنچارلز، و)Charles Newman(اند که داستان بر این عقیده

زیرا با نادیده گرفتن و ؛گیردهاي بد قرار مینرهيهرمدرنیست به لحاظ اخالقی در زمپست

ود را به گمراهی، انکار واقعیات مسلمِ عینی و ملموسِ بیرونی خوانندگان و مخاطبان خ

کشاند و به این ترتیب آنان را به تباهی و فساد سوق تعلیق و بالتکلیفی می، انحراف، آشفتگی

.دهدمی

مدرنیست ارائه کرده و به و نظرهایی دربارة داستان پستالذکر نقد هر یک از منتقدان فوق

اند که از موضوع بحث خارج است و فقط براي نقاط ضعف و قوت آن اشاراتی داشته

.کنیممندان به آثار آنان اشاره میآشنایی عالقه

ادبیات ؛ جرالد گرف در کتاب )1978(دربارة داستان اخالقیجان گاردنر در کتابی با عنوان -

گونۀ ؛ چارلز نیومن در مقالۀ مفصل و کتاب)1979(عقاید ادبی در جامعۀ مدرن: یه خودعل

هرکدام انتقاداتی به )1984(نویسی در عصر تورمداستان: مدرنهالۀ پستخود با عنوان 

پردازان اند که در جاي خود توسط شارحان و نظریهمدرن وارد کردهادبیات داستانی پست

هیل در کتاب مهم و از جمله برایان مک. ها پاسخ داده شده استآنمدرن به ادبی پست

مشخصات . ها پرداخته استبه آن) 1993(مدرنیستداستان پستمند خود با عنوان ارزش

.منابع فوق در پایان گفتار حاضر درج شده است

اي متأخر وهپیش از آنان از نظر مدرنیستطورهمینها، مدرنیستکه از نظر پستدر حالی-35

انکارِ واقعیت دنیاي »زمانی«پردازان مدرنیست رادیکال، حتی نویسندگان و منتقدان و نظریه

اي جدي از مقاومت یا دست کم نشانهيهبیرونی و انکار امر عینی و ملموس به منزل

ها همه از آسیاب افتاده سپري شده، آب»زمان«آن يهگویا دوراما .شدمقاومت محسوب می
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ار کسیاست به سمت انبستر فرهنگ، جامعه و چیز در روز، همههامروز!! ها همه ازبامو طشت

اند، البته در راستاي حفظ و میل یافته)unreality(» ناواقعیت«و اشاعه و ترویج »واقعیت«

داري؛ تثبیت و تحکیم منافع و مصالح باالترین سطوح مناسبات مصرف در نظام سرمایه

در . داري درآمده استري سرمایهدمت فربه شدن هرچه بیشتر نظام مصرف ساالچیز در خهمه

منشِ تا مغز استخوان وابسته، هم کهداري کاذبِ کمپرادور یا همان نظام دلّالسرمایهجوامع شبه

و مستقر و جا »رسمیواقعیت«اکنون برخالف گذشته، دیگر این !! دیگر تکلیف مشخص است

»رسمیناواقعیت«که اینک این گر، قهرآمیز و اجباري دارد؛ بلبسرکوافتاده نیست که وجهی 

مدرنیست نیز ظاهراً، چنان و داستانِ پست. است که چنین خصلت و کاراکتري پیدا کرده است

، در آن محو و »ناواقعیت«که مخالفان برآن اصرار دارند، به جاي مقاومت در برابر این 

آید، یا حتی به تحسین و تمجید آن در طوع و تسلیم درمیشود و در برابر آن ازمستحیل می

.آیدبرمی

مواضع ضد يهمدرن علیرغم هماین امر را شاید بتوان چنین تعبیر کرد که داستان پست-36

و نمایشی خود را حفظ میمتیکهمانند ژانر مدرنیست، همچنان سرشت ،خود عمالًترئالیس

ماند که البته متأسفانه چیز اشتباهی را براي تقلید انتخاب اي تقلیدي باقی میکند و گونهمی

کند اي منفعالنه و غیرانتقادي از آن تقلید و تبعیت میبه گونهکند و عالوه بر آن می

)Ibid.219(.

در این »عشق«مدرن کامالً برخالف جایگاه هاي مدرن و پستدر داستان»مرگ«جایگاه اما -37

عاطفی و بعضاً - هاي رمانتیک، احساسیعالوه بر ظهور در قالب»قعش«عنصر . دو ژانر است

هايمعموالً در نمادها و ایماژهایی اروتیک و جنسی در مناسبات میان شخصیتناتورالیستی، 
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در عوض . شودبازآفرینی و بازنمایی می»در خود و براي خود«اي غالباً به گونهوداستان

يهزمینگیرد و پیشو فراگیر کانون توجه داستان قرار میکه بطور جدي و قاطع»مرگ«عنصر 

: تري داردتر و خاصدهد، به مراتب وجه کاربرديِ برجستهآن را به خود اختصاص می

راز-قتليههاي پارادایمیِ مبتنی بر الگوي کالسیک و شناخته شدحوادث و وقایع در قالب

فرایند مذکور حاکی از این واقعیت است که . رسندروند و به پایان میپیش میدهند، رخ می

به عبارت دیگر در این عرصه بازنمایی تا حدود . هاي بازنمایی استمرگ بیانگر محدودیت

هاي آن در ها و کاستیدهد و محدودیتهاي خود را از دست میها و توانمنديزیاد قابلیت

مهمی نیز بر این قاعده وجود دارد، از هايالبته استثناء. شودمرگ آشکار می»امر واقعِ«برابر 

آید و موضوعِ اصلیِ در میابژه و متعلق بازنماییجمله زمانی که خود مرگ به صورت 

گیرد، براي نمونه در رمان حاضر این عنصر یا مضمون مرگ است که دربازنمایی قرار می

را از آن »حضور«کز بازنمایی قرار گرفته است و مريهشناخت و ابژيهجاي اثر، ابژجاي

، یا هدایتصادقهاي هاي سبک گوتیک، یا در داستانچنان که در داستان. خود ساخته است

هاي دست چندم و به هاي خرت و پرت و آت و آشغالدر تصاویر مربوط به گورستان

هاي مربوط به بستر مرگ، تر در صحنهتر و جديالبته بطور اساسی. آیددردنخور به چشم می

تعییناي هاي قرن هجدهم و نوزدهم ترسیم و بازنمایی شده است آن هم به گونهرماندر

)1747(هارلوکالریساهایی چون کننده و جدي و در عین حال عاشقانه؛ براي مثال در داستان

، )1812-70(دیکنزچارلزاثر )1848(دامبی و پسر، )1689-1761(ریچاردسنساموئلاثر 

مادام بوواريو یا رمان )1811-96(استوهریت الیزابت بیچراثر )1852(عموتاميهکلب

ها از یک سو این داستاندرهاي بستر مرگصحنه. )1821-80(گوستاو فلوبراثر )1857(
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ها و از سوي دیگر بیانگر بارزترین وجوه این داستان»مدرنیستیِ«ترین وجوه بیانگر حداقل

.)Ibid.227(هاست آن»ویکتوریایی«عصر 

، شودمحدود نمیهاي قرون گذشته مرگ صرفاً به رمانيهیا عرص)Topos(توپوس اما -38

و یکم هاي قرن بیستم و بیستبلکه حضور جدي و مستمر و غالب آن را در بسیاري از رمان

)ولی نه پارادایمی(منتهی با یک چرخش و تحول اساسی .توان مشاهده کردنیز به خوبی می

.نیستربستر یا مرگ در بستر محدود و منحصيهبار مرگ تنها به صحناین معنا که اینبه 

کوچه و بازار، خیابان، میدان نبرد، زندان : هاي وقوع مرگ در همه جاستو توپوسهاعرصه

زار، در مترو، اتوبوس، تاکسی، در حمام و استخر و بسیاري سیاهچال، کوه و دشت، باغ و مرغ

ها پردازيداستاناین ویژگیِ. کندآدمی خطور نمیيهیگر که در بدو امر به مخیلهاي دعرصه

هاي مذکور طبعاً دستخوش پردازيهاي مدرنیست قرن بیستم است که طی آن صحنهو نگارش

معرض نوعیدرودگرگونی و تحول اساسی، آن هم در راستاي اختصاصاً مدرنیستی، گشته

هاي یا مونولوگها گوییگیرد و بعضاً به صورت تکچرخش به سمت درون قرار می

اعال و بارز این تکنیک محسوب يهکه رمان حاضر نمون. آیداي درمیاي و سوکنامهسوکواره

.سرایدسراسر رمان حضور راوي است که از مرگ این یا آن عزیز سوکنامه می.شودمی

گویی یا مونولوگ وپوسِ تکالزم است به این نکته اشاره کنم که ریشه و خاستگاه ت

توان در آثار نویسندگان مختلف را می)بطور خاص(و مونولوگ بستر مرگ )بطورعام(مرگ 

مرگ هایی چون وجو و ردیابی کرد براي نمونه در رمانقرن نوزدهم و قرن بیستم جست

اثر)1938(هاي کلیمانجاروبرف، )1828-1910(تولستويلئواثر )1884(ایوان ایلیچ

؛ یا در روایت مرگ شخصیتی چون چارلی اندرسن در )1898-1961(ارنست همینگوي
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)1896-1970(جان دوس پسوساثر )1936(پول قلنبه ودرست حسابیرمان 

)1886-1951(هرمان بروكاثر )1945(مرگ ویرژیلنویس آمریکایی، یا رمان داستان

ر آن نویسنده به ترسیم و بیان هجده ساعت آخرین مجارتبار، که د-ریشتآلمانیِ ايهنویسند

پردازد، و طی آن نویسنده در حقیقت به تأمل و تفکر دربارهمیویرژیللحظات زندگی 

کند، دوران گذاري که بروك آن را شبیه به دوران دوران خود پرداخته و آن را بازنمایی می

. 4داندگذار خود می

، به روشنی و وضوح تمام مؤید این »قصه«یش از شروع رمان حاضر، پ21تا 14صفحات -39

ها و صفحات کتاب تداوم و جریان ترسیم تصاویر مرگ است، جریانی که در سایر بخش

ي رخوت مرگ، شقه شدن راوي بین گور مادر و گور مخاطب اول، غلغله. یابداستمرار می

. ت استبمرگ و نکيهندکنجملگی حکایت از حضور تحمیلی و سرد و ویران.. .گورستان و

نویسنده خود را به وي، به داستان و به -عناصري است که خارج از اراده و نیت راويهااین

، »جریان آگاهی«در این فضا و حال و هوا، چیزي به نام . اندخواننده تحمیل کرده-مخاطب

حیث التفاتیتعمدیاندارد، نقشی ندارد؛ نه آگاهی، نه اراده و خواست، نه نیت وحضور

)intentionality(،به همین دلیل با داستانی از نوع خاص خود سروکار داریم. هیچکدام .

باري که از هر سو هجوم آورده است، بر داستانِ غربت و اندوه و رنج و تلخیِ تند و نکبت

نِراوي و برمخاطبان وي؛ همان رنج و غم و اندوهی که وي را شقه کرده نه درد از دست داد

او بازند؛ در آینهاش حرف میکند، که گویی با سایهکه راوي با او نجوا می)یا عزیزانی(عزیز 

داستان بیان دردها و آالمی است که بر راوي در پی اندوهان فراوان که چون . کندپچ میپچ

4. Merriam- Webster (1995), Merriam- Webster's Encyclopedia of Literature (Springfield, Mass:
Merriam- Webster, Incorporated), p. 174.
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ر یا مرگ ماد: باردآورد و فرو میاش هجوم میدمادم بر او و خانواده،رگبار و سیل و تگرگ

خبري از تر و بیاز دست دادن فرزندي کوچکيهبه تعبیر بهتر دق مرگ شدنش به واسط

شدههایش به آستان در دوختهتر، از غیبت او که هر لحظه چشمحال و روز فرزند بزرگ

تا مگر باري دگر سایه فرزند را بر آستان در به تمامی، استوار و برومند، مشاهده کند، اوندبود

دریغ و اما ...ید و بپوید، ناز و نوازشش کند، دست بر هیکل و قامت رعناي او بسایدرا ببو

که این سرنوشت . »بردر نخواهد دید، نخواهد دیدفرزند يهدیگر هرگز سای«افسوس که 

بوده و بر آنان رفته است و گذشته است و »الّطوالدیجور«مادران این میهن در این يههم

.رگز سایه فرزند را ندیدند و نخواهند دیدخواهد گذشت و ه

بسته شدن : اصلی داردclimaxبه این ترتیب داستان در همان آغاز دو نقطه اوج یا -40

و بعد شنیدن خبر )هکنندموهن و ویراناما مرگی نه چندان دور از انتظار(هاي مادر چشم

...!!ن دو گورشقه شدن، همچون گوشت قربانی، منتهی بیو شقه!! مرگ برادر

اصلی،يهاي است براي ورود به قصسان که خود قصهسوکنامهيهبعد از مقدم

شویم که سبک و سیاق نگارش نویسنده و شیوه و تکنیک برخورد وي به مضامین متوجه می

هیچ تصنع و بار . و دور از تکلف استسادهو عناصر مختلف و متفاوت داستان چقدر 

هاي خاص یا داستانيههاي ویژهاي معمول، شگردها و رویهناضافی، زیب و زینت رما

گرچه . شودهاي معمول و متعارف در آن دیده نمیبندهاي داستانوها و قیدها، الزامتکنیک

ها،ها، تکنیکاي است از سبکاز جهات و منظرهاي دیگر، آمیزه وترکیب متنوع و گسترده

نه . اي خود را رهانیده استاز قید و بندهاي کلیشهاما .هاي مختلف و متضادژانرها، و جریان

هاي معناییِ رئالیسم ها و معناهاي البیرنتی و البیرنتهاي ایهامی، استعارهها، الیهها، ابهامپیچ
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گرایی هاي رمانتیک ناتورالیسم و رمانتیسم؛ نه واقعگراییهاو شیوهجادویی؛ نه نازك خیالی

عاري از هرگونه احساس و اما ی و دترمینیسمِ ظاهراً دیالکتیکیخام و کور؛ نه جبرگرای

...هاي نیهیلیستی وگریزيها و واقعیتبینی؛ نه واقعیت ستیزيدرون

بین به این اثر بنگریم، بتوانیم سنج و باریکگرچه اگر از منظرِ دید منتقدي نکته

جاي این موارد را در جاييهمهاي پیدا و پنهانی از برخی یا هها و نشانهها و الیهرگه

ها و که این البته به توانمندي نویسنده و آشنایی وي با این سبک؛داستان مشاهده کنیم

هاي ، در دیگر داستان»حدیث مرگ«البته . گرددادبیات داستانی برمیيهها در حوزجریان

يهخالرمان از جمله در: زاده نیز آمده است و حدیث مکرري استکوتاه و بلند حاجی

مرگ صفا داودي از (هاي اوست که ظاهراً یکی از اولین قصه)1373(هاسرگردان چشم

که آویزان از طناب تاب»هایی«ابراهیمیا ابراهیمو مرگ ؛ )کاراکترهاي اصلی داستان

یا در داستان )!مرگ رنگینو، که افتاد توي دام اجل(وهم سبزداستان کوتاه یا در؛خورندمی

؛ ))1377(خالف دموکراسیهر دو در مجموعه داستان (، مرگی مشکوك ف دموکراسیخال

قتل مشتاق و سنگسار پیرزن بدنام کرمانی و سنگسار نمادین ترسمهاي شما میاز چشمدر

کتابو از این. نویسنده در گودي چاهک سنگسار-سودابه، زلیخا، مادربزرگ و خود راوي

تکرار باو یاگیرند هاي طبیعی را میدر آثار او جاي مرگبه طور واضحها ست که قتلا

کوتاه هايداستان-یا گزارشهادر داستان) من، منصور و آلبرایت(موضوع داستان حاضر 

شقایق بین ما یه، )1378شهریور (سهرابم رايهنکند پاره کنم سین: شویمرو میروبهدیگر

کشتگان عشق، )1378تیر (چهار قاتل چهار مقتولبراي حفظ توازن، ، )1377زمستان (رازه

مرگ برادر در داستان بینیپیش؛ یا )هاي دیگر نیستاین گزارش داستان در ارتباط با قتل(
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اممن در سکوت به پرویز شهریاري قول داده، فرزند تناقضم)1366پاییز (پنبهيتوپهکوتاه 

و ولدالزناهاي ؛ یا در داستان)1380(سهرابيهسین- 1گزارش قصه يههمگی در مجموع

و در تعدادي از شعرهاي )1382،اي به همین نامدر مجموعه(تقدیم به کسی که قاتلم نبود

!منمي طلعتمجموعه

نمایانه هاي عینپردازيخیالها وتصویرپردازياز طریقبه بعد 27و 26يهاز صفح-41

)verisimilitude(هایش براي ابعاد و اندازهيهشویم که همرو میشخصیتی واقعی روبهبا

هاي صورت، ها و برآمدگیها، نگاه، صورت، لب، فرورفتگیراوي عینی و مجسم است؛ چشم

، پک زدن به آن، نها، حتی نوع نگهداشتن نخ سیگار الي انگشتاگزیدنحرکات و سکنات، لب

و ورد کالمش بود و بسیاري ها و عبارات خاصی که همواره بطور معمول نقل زبانواژه

هاي پردازيدادند، همگی همراه با عبارتهاي رفتاري دیگري که کاراکتر او را شکل میویژگی

به لحظه ترسیم و داستان خود را لحظهيهشوند تا او شخصیت سوژراوي به خدمت گرفته می

ین شیوه، چنان که قبالً ا. بازنمایی کند، و با او به گفت و گو بنشیند و داستان را پیش ببرد

چیزي که رمان حاضر رااما هاست؛معمول و رایجی در بسیاري از رمانيهاشاره کردم، شیو

کند عبارت است از نوعی احساس واقعی که هاي معمول و رایج آن متمایز میاز دیگر نمونه

وجه دیگري . شودفضاي داستان از ابتدا تا انتها استشمام میيهندگی آن در همکسیالیت و آ

روز و روزبه)وتو نه طرا(کند حس تازگی هایش متمایز میکه رمان حاضر را از دیگر نمونه

لحظه جاري است، جریان دارد؛ موج داستان،داستان لحظه. آن است)گیونه روزمرّ(بودن 

اصلی يههاي راوي و سوژها، یادها و کنشها، حدیثها، موج خاطرات، حرفموج حرکت

اي نه به گونهاما ،ریزانندوقفه برمخاطب فرو میخود را بطور زنده و فعال و بی،داستان
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گیرد سنگین و تصنّعی بلکه آرام و تدریجی، به همین خاطر مخاطب به راحتی با آن اُخت می

شود؛ و در بسیاري از فرازها با و خود به صورت بخشی از آن درآمده و در آن درونی می

چرا چنین . رسدهمذات پنداري میيهشود و حتی به آستانهاي رمان یگانه میتشخصی

شود؟ به این خاطر که نویسنده در سراسر داستان یک حس عجیب و کیفیتی ایجاد می

کند؛ حس سفر به کودکی، بیدار می)و البته پیش از آن در خودش(نوستالژیک را در خواننده 

هاي سرشار از سادگی و لطافت کودکی بادوران بازي؛اها و یادهحس بازگشت به خاطره

این حسی نیست . خواهر و برادر، این زوج جداناشدنیيهبرادر، دوران بگومگوهاي کودکان

کودکانِ دیروز و يهاین حس هم. که تنها محدود به نویسنده یا راوي داستان حاضر باشد

سانی، ن نیز به راحتی با وي احساس یکبه همین خاطر خوانندگا. بزرگتراي امروز و فرداست

یک دلیل آن است . ذات پنداريِ ساده و روان و سیالنوعی هم: کنندهویتی میسانی و همهم

هایی را بازسازي زند، همان تصویرها و بازيکه راوي از زبان آنان و با زبان آنان حرف می

البته در این ... ها گره خورده بودندکند که اگر نگوییم همه، اکثرشان در ایام کودکی با آنمی

میان نویسنده و راوي خود را نیز به سیالیت، روانی، نوعی راحتی و طراوت و تازگی 

زاي رها کند و از نواختیِ کسل کننده و مرگدستی، یککند از آن یککشاند و سعی میمی

اه ببرد، بلکه در آن هاي با او بودن پنهایش فرار کند و به دامن خاطرات و لحظهخوديبی

ها قرار بگیرد، سکنی گزیند، مأمن و مأواي همیشگی و در آن بماند مقیم و ماندگار،لحظه

تواند بر مرگ و دیوار غفلت و فراموشی فائق آید و چراك با این شیوه و تمهید به راحتی می

.آن را فرو ریزد
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شویم که یزهاي دیگر، متوجه میرویم، در کنار چوقتی صفحه به صفحه داستان را پیش می-42

راوي داستان از یک سو عامدانه و آگاهانه به منظور تخلیه و تسلّاي خود و از سوي دیگر به 

ر و مهاي خود و مقتول از هر فرصتی و هرامنظور زنده و بیدار نگه داشتن یادها و خاطره

: نشیندها میهجوید و طی آن به نقل و روایت خاطرات و گذشتهرکسی یا چیزي سود می

.از این دست تمهیدات است»گل مگسويهقص«تالش براي بیان 

هاي دیگر در هاي متنوع و تکنیکپردازيهاي مکرّر و شخصیتبه این ترتیب تصویرپردازي-43

غالب موارد در خدمت بازآفرینی واقعیات گذشته و در خدمت بیدار ساختن و برانگیختن 

گویی سوژه و . هاي پس از مرگهاي دور، از کودکی تا لحظهههاي آن است؛ گذشتنوستالژي

نمرده است، همچنان حضور دارد، با راوي پیوند نیزشخصیت اصلی روایت حتی پس از قتل

به این ترتیب راوي آگاهانه و عامدانه سعی ... زندبیند، باهاش حرف میدارد، راوي او را می

حیا کند؛ اگر در واقعیت بیرونی نتوانست برایش کند از مرگ او جلوگیري کند؛ او را امی

مرگ به او دسترسی نداشت تا بلکه مانع مرگش شود، حال يهکاري کند و در توپوس و لحظ

کند تمام آنچه را که در توش و توان دارد به کارگیرد تا نگذارد در روایت زندگی او سعی می

دهد تا مبادا او ط و مالحظه زیاد به خرج میبه همین خاطر احتیا. او دوباره بمیرد، دوباره برود

دادم ممکن بود دیگر هیچ وقت نیاید مثل امروز در دو اگر از دستش می«: را بپراند چون

ترس از دست دادن چیزي یا کسی. )چاپ دوم30چاپ اول، ص 31ص (»م بایستدقدمی

!!سازدکار میکار و مالحظهتا چه اندازه انسان را محتاط، محافظه

التحریر آمدهنوشت و بعدهاي پیقصه که بعداز مقدمه و قبل از بخشبخش يههم-44

با شخصیت اصلی »دیالوگ«هایی است که نویسنده راوي داستان ظاهراً در نوعی »مونولگ«
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رویش ایستاده است و اي که حی و حاضر تمام قد در کنارش، یا روبهمقتول، مرده(داستان 

اي از طرف ترین پاسخ یا اشارهآنکه کمکند، بیبیان می)زندام حرفی نمیصم بکم الم تا ک

دهد تا آخر شود و کماکان ادامه میا خسته و مأیوس نمیام.خود بشنوديهمورد محاور

مایه یگویی به این وضع عادت کرده و این نوع. )2چ 280چ اول، 285داستان تا صفحه 

.و به حضور او عادت کرده و به آن نیاز دارد! اوستآرامش روحی و حتی جسمی براي 

دهم به خوانندگان و مخاطبان کهحاله میاگیرم و ي داستانو پی نمیاز اینجا به بعد، دیگه بقیه-45

هایی در تحلیل نوع ژانر داستان، ساختار، گردم به بحثخود آن را تا آخر دنبال کنند، و برمی

هایی گانه فوق خواهد آمد بخشلبی که در هر یک از موارد سهمطا. آن)فانکسیون(و کارکرد 

هاي نقد هنر و ادبیات ارائه دارد که کلیات آن را در کالسیکلی و عام آموزشيهاز آن جنب

.هایی از آن نیز اختصاصاً مربوط به اثر حاضر استکردم، و بخش

ژانرِ داستان

اي در زبان فرانسه که براي بیانواژه)genre(رژانمنظورم از این واژه را روشن سازم؛ ابتدا-46

ادبی به )class(يهیا رد)type(، سنخ یا تیپ )kind(یا تعیین و مشخص کردن یک نوع 

حماسی، تراژدي، تغزلی، کمدي، و طنز: ژانرهاي کالسیک عمده عبارتند از. رودکار می

)نوول(مدرن را نیز افزود یعنی رمان يهدوريهتوان دو ژانره عمدبه این مجموعه می. )هجو(

از عصر رنسانس در قرن چهاردهم میالدي تا عصر روشنگري در قرن . و داستان کوتاه

بایست اصول وشدند و نویسندگان میمیهجدهم، ژانرها به دقت از هم متمایز و تفکیک 
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، روندي کردندیقواعدي را که براي هر ژانر معین در نظر گرفته شده بود رعایت و پیروي م

5.که همچنان کم و بیش ادامه دارد

به معناي فنی و دقیق کلمه )رمان(نوول يهاثر حاضر از بسیاري جهات بطور قطع در زمر-47

و معناشناسی )etymology(شناسی اثبات این مدعا مستلزم نگاهی به ریشه. گیردقرار می

نوان به اثر مذکور یا گنجاندن آن در و بررسی دالیل اطالق این ع)novel(نوول يهواژ

.شمولِ ژانر مذکور است

اي از قصه، حکایت، خبر، قطعه«به معناي novellaالتین يهاز ریشnovelيهواژ

هایی است؛ مفهومی که امروزه به طیف وسیع و متنوعی از آثار مکتوب و نوشته»خبر یا اخبار

ها و قطعات مطول و ن آن است که بخششاشود که یک ویژگی یا صفت مشتركاطالق می

.)Cuddon,1999,560(روند بشمار می)prose fiction(ور ثاي از داستان منگسترده

هم نوعی : مشاهده کردمن، منصور و آلبرایتتوان در را به روشنی میnovelهردو معناي 

استانی اي است مطول و گسترده و دهاي خبري است، هم قطعهحکایت مشتمل بر گزاره

منثور که به گزارش و بیان خبر یا اخبار مربوط به یک حادثه، یک قتل، یک جنایت، یک 

حکایت و خبري است از آنچه که . پردازدهاي مختلف آن میپرونده و مراحل و فراز نشیب

که دست برقضا همگی در یک نفر جمع شده(بر راوي و راقم و محرر و تقریرگر داستان 

آنچه را که خود از . خوانی گذشته استشکنی و پروندهگشایی و شالودهدر جریان وا)است

کرده، نزدیک شاهد بوده، تجربه کرده، با پوست و گوشت خود لمس و حس کرده، استشمام

بوییده، چشیده و به تن و جان و روح و روان خود تزریق کرده و زیر جلد پوست خود

5. J.A Cuddon (1999), The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory (London: Penguin), p.
342
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. خبار و گزارش و در قالب داستانی بدیع، روانلغزانده و جاي داده بود، همه را در قالب ا

تقیید و تقید و به دور از هرگونه تکلیف و تصنع در نهعاري از ابهام و ایهام و خالی از هرگو

.بیان و عرضه کرده است»اي با مقدمه و مؤخرهقصه«شکل 

ها، کاربردها و تکامل تاریخی خود از معانی، استلزاميهاصلی نوول در گستريالبته واژه-48

تقریباً از قرن شانزدهم . هاي متنوع و فراوانی در مراحل مختلف برخوردار بوده استپیچیدگی

يهالتین آن یعنی واژيهمیالدي تا قرن هجدهم معنی این واژه عمدتاً در پیوند با ریش

nouvelleفرانسويِ يهواژ(قرار داشت novelaاسپانیایی يهو واژnovellaایتالیایی

)رودبه ویژه وقتی در شکل و معناي جمع به کار می(و اساساً )داردهاآنقرابت نزدیکی با 

-51(دکامرونهاي کوتاه یا حکایاتی است از نوع آنچه که در آثاري چون ناظر به داستان

اومانیست عصر رنسانس در يهنویسند)1313-75(بوکاچیوجیووانیاثر )میالدي1349

novellaهاي عشقی که تجسم اعالي اي از داستانمجموعه- )1530(پتامرونهایتالیا، 

ناواره و خواهر يهملک)1492-1549(ايناوارهمارگریتاثر -شودایتالیایی محسوب می

به چشم )میگوئل دو ساوِدرا()1547- 1616(سروانتسپرنس فرانسواي اول، و برخی از آثار 

توان تحت عنوان مطالب و نکات پیش گفته را میيهامروزه محتواي هم. خوردمی

. بندي کردهاي کوتاه خالصه و طبقهداستان

وجود دارد و در اثر مورد بررسی ما نیز به چشم )رمان(ویژگی دیگري که در نوول -49

تعبیر مذکور بیانگر نوعی کهاینشود و آن خورد، به تعریف کلی و عام نوول مربوط میمی

هاي آنان در پیوند با ها و اعمال و کنشور راجع به کاراکترها و شخصیتثرائت منروایت یا ق

همچنین با توجه به تاکید.زندگی روزمرّه و در بسترهاي زمانی و مکانیِ واقعی یا خیالی است
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شوند، که این مورد ، بدیع، ابتکاري یا حتی نوعی بدعت محسوب می»نو«آن بر چیزهایی که 

ادبی يهاز سوي دیگر حضور نوول یا رمان در صحن. شوددیده میاثر حاضر جاينیز در جاي

در کهاینو آن : ژانر مذکور استيهمهم و تأمل برانگیزي درباريهجوامع مدرن بیانگر نکت

، شکلی از ادبیات است که سمت و هاآنتر از و مهمهاآنيهکنار سایر موارد و عالوه بر هم

ها، اقشار و طبقات در قالب گروه(گیري آن متوجه مردم تمرکز و جهتسو، نگاه، تاکید و

هاي مختلف خود همچون کمیک، ها و فرمرمان در قالب. در جامعه است)مختلف اجتماعی

هاي مختلف به گونه)خودآگاهانه، خود ارجاعی(تفکر برانگیزانه، متأمالنه، انعکاسی یا بازتابی 

هاي مختلف زندگی فردي و اجتماعی، مناسبات شخصی و الیهبا اقشار و طبقات اجتماعی و

. درگیر هستند، سروکار داردهاآنهایی که افراد هر لحظه با گروهی و فراز و نشیب

هاي مختلف علوم اجتماعی و انسانی،نویسندگان رمان، همانند پژوهشگران و کارورزان حوزه

کنند و بابت عه و محیطی که در آن زندگی میمندند و بابت جامبه دنیاي پیرامون خود عالقه

دارند، و در اشکال و هاي خاص خود را نگرانیها و دلهمواره دغدغهجهانی يهجامع

خصوصی و يهکنند؛ خواه مسئله و موضوع به حوزرا ابراز و بیان میهاآنهاي مختلف شیوه

عمومی و مسایل يهوزمسائل شخصی و فردي و خانوادگی آنان مربوط شود و خواه به ح

.اجتماعی

هاي چندي را تجربه کرد، هم به لحاظ لیکن رمان در روند تطور تاریخی خود فراز و نشیب-50

به همینطورگیري، هم از نظر شیوه، سبک و لوازم و لواحقِ پراتیک؛ موضوع یا محتوا و جهت

در مجموع فرایند .شاهد تغییر و تحول چندي در سمت و سوي آن هستیمنیز لحاظ مخاطب 

تکامل رمان بیانگر دور شدن از نگرش و تلقی یا دید اساساً دینی و مذهبی از جهان، هستی،
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هاآنفرد، جامعه، و مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی حاکم بر . زندگی، انسان

روزمرّه، هاي تجربیاتو رفتن به سمت ایجاد و احیاء نوعی عالقه و توجه تازه به پیچیدگی

همینطور . ستهاهاي عینی و عملیِ واقعی میان انسانها، مناسبات، رفتارها و تعاملرابطه

ساختار و کارکرد نهادها و مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، توجه به بیانگر

سعی رمان . هاستمعمول و جاريِ انسانيهبر زندگی روزمرّهاآنو تأثیر .. .دینی، اخالقی و

ها را شناسایی، کشف و آشکار دارد دست کم بخشی از این مناسبات و رفتارها و پیچیدگی

هاي کند، خواه ساختارها والیههاي پنهان و نهفته را برمال میکند؛ رمان ساختارها و الیه

. عاطفی و یا هر نوع دیگر آن- ها و ساختارهاي احساسیاجتماعی باشد یا الیه- سیاسی

ها با مردم عادي و مسایل و مشکالت آنان سروکار دارند؛ رمان به مردم کوچه ورماناکثر -51

بازار، مردم معمولی در هر قشر یا طبقه اجتماعی، در هر گروه یا نهاد، در بسترها و 

در . پردازدمی،اي که بخشی از آن هستندهاي عینیِ اجتماعی و در درون جامعهکانتکست

د، حتی زمانی که ظاهراً با شوو هنجاري پذیرفته شده محسوب میغالب موارد، این قاعده

يهزند(یقظان بنحیهایی چون شویم مثالً در نمونهرو میرق عادت والگوشکنی روبهخنوعی 

چاپ (الزمان فروزانفربدیعاستاد يهترجم).ق.ه581متوفی (اندلسیطفیلابناثر )بیدار

دانیل اثر )1719(رابینسون کروزوئه، یا رمان معروف )ق.ه1334فارسی يهنخست ترجم

در داستان اخیر . بیداريهزندکه قرائت و روایت دیگري است از رمان )1660-1731(دفو

کند و هنگامی که از این پیوند یقظان پنهانی با خواهر یکی از سالطین جزایر هند ازدواج می

دهند وتی سربسته قرار میوطان، نوزاد را در تابآید زن و شوهر از بیم سلفرزندي به دنیا می

اش را اي برده و ماده آهویی که بچهموج دریا تابوت را با خود به جزیره. اندازندبه دریا می
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در داستان دوم، . پردازدشود و به پرورش او میطفل متوجه او میيهعقاب ربوده است از نال

ه شوق ماجراجویی سوار بر کشتی و از خانه و پسر جوانی ب، رابینسون کروزوئهیعنی در 

افتد و مدت اي پرت دور افتاده میشود ولی با غرق شدن کشتی به جزیرهآشیانه دور می

کند، حوادث و وقایع متعددي بیست و چهار سال به تنهایی در آن جا روزگار سپري می

اما تر اصلی سروکار داریم،در هر دو داستان گرچه تنها با یک کاراک.. .نماید وبرایش رخ می

ولو جزئی و (یابند که در پیوند با مناسبات اجتماعی این کاراکترها تنها زمانی معنا و هویت می

يهبستر وقایع اصلی نیز مستقیماً جامعه و مناسبات معمول و جا افتاد. گیرندقرار می)کوچک

ن ما را با این مناسبات آشنا ولی بطور غیرمستقیم هر دو داستا،اقتصادي و اجتماعی نیست

جان رانلد رئول تولکینيهنوشت)1954-5(هاارباب حلقهیا در رمان سه جلديِ . کنندمی

هاي عجیب و به جاي کاراکترهاي انسانی از جانوران و حیوانات و گونه)1973-1892(

نوع ذلک حتی این مع. غریب در مقام کاراکترهاي اصلی و محوري استفاده شده است

.ها در دنیاي اجتماعی سروکار دارندها نیز غیرمستقیم با انسانداستان

که از برخی جهات آنرا از رمان به )من، منصور و آلبرایت(ویژگی رمان حاضر 

نیز محسوب امتیاز و تشخص آنيهسازد و در عین حال نقطمعناي مرسوم کلمه متمایز می

ستند و مبتنی بر اسناد مها که تصویري غالب رمانآمد و عادتخالفشود، این است که می

کوشد  تاسیمایی واقعی، کنند، میو مدارك از وقایع و حوادث و از زندگی روزمره ارائه نمی

.عرضه کند.. .هاي واقعی از رویدادها وعینی و مستند با تکیه بر گزارش

ساختار داستان
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؛ اپیزودهایی داردانگیز دهنده، زجرآور و ماللندادهایی تکاداستان حکایت از رخ داد یا رخ-52

آور که نه داستان یک تن یا یک شخص که داستان یک شهر، یک قبیله و انگیز و هراسهول

وار به هر روي روایت حاضر حکایت از داستانی واحد، مکرر و زنجیرهاما یک ملت است؛

در یک جا روایت و نقل : استجاي داستان متفاوتبرخورد نویسنده در جاييهشیو. دارد

گونه، ژورنالیستی، داغ، هاي تند و کوتاه؛ در یک جا گزارشساده و اخباري، در قالب گزاره

؛ در جاي دیگر عاطفی، احساسی و رمانتیک و آمیخته با نوعی ملودرام؛ در مهیجخبري، 

هیخته و گرا، خشک و متصلب، سرسخت، عبوس، برآها روایت قالبی واقعاي بهرهپاره

خواهی فرزند خونههمچون مادري که بداردبرافروخته، لحنی سمج، پیگیرو به حق طلبکارانه

داد سیاوش کُشون برخاسته نه همچون خواهري که پیگیر قتل و به دادخواهی علیه ستم و بی

.فجیع برادر و برادرزاده است

- اصلی گزارشگیرد و مضمونتحلیل موضوع را پی میيههاي دیگر شیودر بخش

را در پیوند با کل جامعه، شهر و کشور و داستان )هاش قتلرگزا(داد داستان یعنی واقعه و رخ

این شیوه مرا . دهد البته بطور تلویحی، نهفته و ضمنیقرار میهاآنهاي رخ داده در انتیا داس

» و گذار عاطفیگشت : نیویورك«اي با عنوان در مقالهجون دیدیونبه یاد رویکرد تحلیلی 

1991وي در سال . اندازدداد شومی در سنترال پارك نیویورك میحادثه یا رخبا در برخورد 

بررسی کتاب نیویوركيهنشریيهژانوی17يهمفصل و بلند در شماريهدر یک مقال

عنی ، ی»وحشیانه«يهبه بررسی و تحلیل انتقادي یک اپیزود یا حادث)بوکزآونیویورك ریویو(

سانترال پارك نیویوركدر1989سال که درپردازدی میتجاوز و هتک حرمتماجرايِ 
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وي دارویک زن کارمند که در پارك سرگرم ورزش بود از سدر این حادثه. صورت گرفت

6.مورد حمله و تجاوز قرار گرفتتبارو اسپانیاییپوستاز اوباش و اراذل سیاهاي دسته

تر مذکور را در پیوند با کانتکستی گستردهيهاین بود که واقعنیوتحلیل دیديشیوه

.این شهر قرار دهد»هايداستان«یا »داستان«تر یعنی شهر نیویورك و بستري وسیعدر و 

تجاوز و يهمربوط به شرح واقعيهات تحلیل خود را نیز از گزارشعزیمي شروع و نقطه

یاز این رهگذر نکات معینتا به تجاوز قرار داد، متهمین يهمتعاقب آن دستگیري و محاکم

و مشخصات نامدیدیون در تحلیل خود هیچگاه از . مطرح کند»داستان نیویورك«يهرا دربار

آورد، به عبارت دیگر قربانی مذکور را براساس نام یان نمیمجنایت ذکري به قربانی این

کند و ي ترسیم مییدبی انتزاعی و تجربلکه وي را در قال؛کندشناسایی و تعیین هویت نمی

از یک سو ... دهدقرار می)نیویورك(هرشموقعیت و وضعیت وي را به جاي موقعیت خود

ر پآید که نیویورك را چنین به صورت تجسم و تبلور شخصیت چیزي درمی]قربانی[وي

مایی از همین شخص با سیاما از سوي دیگر. رزنده و عظیم ساخته استسو جوش، جنب

و لگدمال و منکوب هآور است از پاي درآمدانگیز، هراسناك و چندشنیویورك که نفرت

:یر دیدیون در این خصوص چنین استتحلیل و تفس. ه استشد

آمیختنِ غم تلفیق قربانی و شهر، و در این خَلط و درهمهمیندقیقاً در 

داستان شخصی با رنج و درد و محنت عمومی است کهحزنو اندوه و 

حلتصمیم قاطع و راهيهکننددلگرميهوعد،هاي آن، درس»جنایت«

زیرا زمانی که این قضیه توجه ... توان پیدا کردنهاییِ روایی آن را می

جوش و خروشِ شهر را به خود معطوف ساخت، برهمین مبنا پر

6. Joan Didion (1991), "New York: Sentimental journeys”, The New York Review of Books, 17 January; 45-
56.
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چارچوبی که ؛روایت یا داستانی نیز براي رنج و محنت شهر ارائه کرد

توان آن دسته از نیروهاي اجتماعی و اقتصادي واقعی که شهر آن میدر

را مبهم و پردازي کرد و در نهایت آنرا از پاي درآوردند، شخصیت

.)Didion, 1991:46,51(پنهان ساخت 

در هر دو داستان، گزارش . یابیمهایی را میان این دو داستان میبه این ترتیب شباهت

وندي تنگاتنگ با بخش یا قشر معینی در حاشیۀ جامعه، با مناسبات و مضمون اصلی آن در پی

به تحلیل ) زاده و دیدیونحاجی(راویان هر دو گزارش . شودپیچیده و هولناك، روایت می

.دهدنشینند که آن دو را به هم پیوند میناك میانگیز و وهمماجرایی هول

ساختار دراماتیک

اي که واقعه و حادثهاستان ویا این نوع قرائت داستانی از یک دنوع توان براي این آیا می-53

آن از مرزهاي معمول و متوقعِ بازنمایانه )verisimilitudity(نماییعین

)representational(یی فراتر رفته است و گویی در حال ترسیم و تدوین لحظه به لحظه

هاي روزمرّه رادر خود فرو انساناموري است که همه ابعاد وجودي ما وها، مناسباتپدیده

نباید در پی هاداستاننوعدر این! بلعیده و مستحیل کرده است، ساختاري دراماتیک قائل شد؟

ها و ها و رمانگرچه اکثر داستان؛کلمه بودو دقیقدراماتیک به معناي معموليیافتن ساختار

ي مشابهی مشتمل بر سه مرحلهویکسان ها از ساختار زیربنایی واحد، نامهي نمایشهمه

چینی، ارائه و بیان موضوع زمینه)الف: اصلی برخوردارندعنصرمتشکل از سه وجه یا واصلی

)complication(پیچیدگی و وضعیت بغرنج )ب)exposition(یا شرح و توصیف آن 

رهم یا د)resolution(واگشایی )شفتگی همراه است و جآریختگی و که با نوعی در هم
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حل ها و رسیدن به نوعی تصمیم قطعی و راهگشودن رمز و رازها و عریان ساختن پیچیدگی

.نهایی

از استچینی یا مرحله آغازین نمایش یا داستان که فانکسیون اصلی آن عبارتزمینه

داستان یادرآمد عمل در یک نمایش شرح و بیان اجمالی داستان یا حکایتی که پیشینه یا پیش

این کار از . دانستن آن براي فهم کاملِ کل داستان ضروري استرود و درك ومیبشمار 

گیرد که در وقایع و به ویژه تحوالتی صورت میواي از حوادثپارهطریق نشان دادن 

.دهدها یا کاراکترهاي داستان یا در نظم اجتماعی رخ میزندگی شخصیت

ها، ی در ارائه و طرحِ پیچیدگیدر مرحله میانی داستان یا نمایش، نویسنده سع

در این مرحله، .همان حوادث، وقایع و تحوالت هستندۀهایی دارد که نتیجهگاغموض و گره

کنار بیایند که آنچنان معضالتیدرصددند با مشکالت و نیزتان هاي داسهمچنین شخصیت

سوم، يهدر مرحلاما.دارنداند که نوعی اختالل و آشفتگی را در پی بسط و گسترش یافته

خود بنديو یا پایان)denouement/ دنومان(گشایی همچنان که داستان به فرجام و گره

ها شخصیتکهاینشویم، یا رو میشود، با ظهور و استقرار مجدد نوعی نظم روبهنزدیک می

، و دیگر از آن دهندي که ایجاد شده است، وفق میدست کم خود را با موقعیت جدید

.تگی و اختالل خبري نیستآشف

اما .استهها و نمایش، رمانهاانداستيهگانه، الگوي اصلی و زیربنایی در هماین فضاي سه-54

،این نکته و توجه به آن در جاي خود بسی حائز اهمیت است که آنچه یک داستاندانستن 

هاي جذابیت و مینهسازد و زخاص را از دیگري متمایز و برجسته میيرمان یا نمایشنامه
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ها، رتابلوغ و نبوغ نویسنده، مه،کند، عبارت است از خالقیتگیرایی آن را فراهم می

تک این مراحل در جریان پردازش تکهاآنارهایی که وي به کمک کوها و سازتکنیک

گانه، اجزا و عناصر معین و خاص و مورد نظر خود را در چارچوب این الگوهاي سه

طرح و [)plot(یرنگپداستان از ينویسندهيهبراي مثال نوع استفاد. گنجاندقراردادي می

ل شدن اولویت و ئقاو روایت حوادث داستان با تکیه و تاکید بر مناسبات علّی میان حوادث 

است که نوعی حس پیچیدگیِ زندگی و زبانو هاشخصیت، ]مناسبات مذکورمیت براي ها

Peck(چوب طرحِ کلیِ شسته ورفته و دقیقی ایجاد خواهد کرد آن را در چاريهمعناي پیچید

& Coyle, 1993,86( ل و مشروحِالبتهيهگانیت ارکان سهعموقیاجایگاهبررسی مفص

این داستان خود يهدر داستان حاضر و توسط نویسند)ها، و زبانشخصیتپیرنگ،(مذکور 

به جایگاه آن پیرنگا توجه به نقش اساسی بجاو در این. نیازمند زمان و فرصت دیگري است

. کنیمدر داستان حاضر اشاره می

در داستان حاضر عامدانه و آگاهانه پیرنگ و نقل و روایت حوادث بر مبناي علیت و 

پیرنگ اصلی . با توجه به مناسبات علّی جاي چندان مشهود و مرئی و حضور پررنگی ندارد

وژه یا شخصیت اصلی داستان که خود، نویسنده و شاعر در این داستان عبارت است از قتل س

است همراه با پسر خردسالش؛ و بطور جانبی و البته موازي قتل نویسندگان دیگر که بعضاً به 

به دالیل سیاسی و رود، به دلیل نویسنده بودن واي گذرا در داستان به آنان اشارت میگونه

حذف هااین قتلانگیزة اصلی.)سوم شدواي منجیرههاي زاي که به قتلپدیده(... دیگردالیل

ایجاد رعب و وحشت در میان روشنفکران و دگراندیشان و دادن اي مخالفان،فیزیکی و فلّه

.اعالم شدکشیدن از هرگونه مخالفت بانظامخطار به آنان مبنی بر دستاهشدار و 
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ادبیات يهورود دیرهنگام رمان به عرص

ست، از این جهت حائز اهمیت و درخور تأمل و تدقیق است که این دی از این رمان و داستان-55

نوع رمان قبل از هرچیز، همانند هر نوع رمان دیگر، شکلی از ادبیات است که به مردم یا افراد 

پردازد، لذا چارچوبی است براي بیان آنچه که در سطح و عمق در سطح و عمق جامعه می

مند بوده و به آنچه که در گان همواره به دنیاي پیرامون خود عالقهنویسند. جامعه جریان دارد

البته مطالعه و بررسی . دهنداي درخور نشان میشان جریان دارد توجه و دغدغهمحیط اطراف

جایی و دور مذکور اساساً بیانگر نوعی جابهفراینددهد که و تکامل رمان نشان میبسطروند 

سیک و رویکردهاي دینی و مذهبی به جهان و عطف توجه به هاي سنتی و کالنگرشازشدن

هاي عقالنی و علمیِ مدرن و رویکردهاي ها و رهیافتبر مبناي نگرهها و عالیق جدید دغدغه

هاي مدرن از مناسبات فردي و تحلیلی در کانتکست- عرفی و سکیوالر و درك و فهم تبیینی

ها با ها و داستاناکثر رمان. دگی روزمره استها و معضالت تجربیات زنپیچیدگیاجتماعی و 

برند، اي که به سر میآنان در جامعهيهمردم عادي و افراد معمولی و مشکالت زندگی روزمرّ

و قواعد و ساختارها و نتابیدهها نیز این الگوي کلی را بر البته برخی از رمان. سروکار دارند

یک شخصیت دور می حولثال رمان هایی که تنها شکنند، براي مرا میفراگیر و عامالگوي 

که تفاوت و (کلیله و دمنه مانند کالسیک هایی ، یا داستانکروزوئهبینسونارزنند مثالً داستان 

ها و کاراکترهاي اثر تولکین که شخصیتهاارباب حلقه، یا )داردبا رمانبسیاري يهفاصل

ها در دنیاي ا انسانبرد نیز بطور غیرمستقیم حتی این موااما محوري آنان حیوانات هستند،

.)Ibid.107(اجتماعی سروکار دارند 
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هم افراد معمولی و مردم عادي جامعه و هم :انددر داستان حاضر شخصیت ها از دو سنخ-56

نویسندگان و داستان حاضر در اثر خودينویسندهاما .نویسندگان و اهل فکر و قلم

اي جدا کند و مستقل از آنان و تافتهع نمیزا از مردم عادي جامعه متنروشنفکران و اهل قلم ر

.داندبافته نمی

ها و واقعیات و مستندات خشک و متصلب رمان قطعاً در غالب موارد کاري به فاکت

.درصدد ترسیم و ارائه تصویري مستند از زندگی یا از وقایع و حوادث نیستلزوماًندارد و

هاي رمان، تقریباً در بسیاري موارد این بندي به بسیاري از ویژگیمن پايداستان حاضر ضاما 

المثل در همین مورد اخیر، سعی دارد تصویري مستند و عینی از تابد؛ فیها را برنمیویژگی

من، نه «داستان که برخالف تصویرپردازي فرمالیستیک غالب، نه قتل شخصیت اصلیيهواقع

يههاي مراکز پلیس، اداربا تکیه بر گزارش: است، ارائه کند»]ایتالبر[منصور و نه مادلین 

به هر حال اثر حاضر نیز همانند هر اما ...هاآگاهی، پزشکی قانونی، قوه قضائیه و نظایر آن

وع نگاهش به مردم و افراد جامعه است، ولی در کنار آن و به موازات آن مرمان دیگر در مج

.یند، که این خود ویژگی عمده و مهم دیگر این ژانر استشنمیبه نقل و روایت یک داستان

این ویژگی . میل به آن دارند که چند داستان را بارها و بارها تکرار کنندها غالباً در واقع رمان

يهدنسیتوان دید؛ تکراري که عامدانه و آگاهانه توسط نورا نیز در اثر حاضر به خوبی می

راختن، تثبیت و نهادینه کردن واقعه یا وقایع، هم در کانتکست و بستمنظور جا اندهداستان ب

.گیردداستان و هم در ذهن مخاطب، صورت می

هاي میان ها و درگیرهاي مدرن به کرّات به تنشها و داستاندر اثر حاضر نیز مانند سایر رمان-57

ها به ها شخصیتبرخی رمانگرچه در.شودبرند اشاره میاي که در آن بسر میافراد و جامعه
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الظاهر عجیب و غریب هستند و یا در مغایرت با شوند که علیاي ترسیم و ارائه میگونه

شخصیت اصلی و اما ؛دارندبرند و با آن سر جنگ و ستیز جامعه به سر میهنجارهاي 

ه در متن ک(ها هاي دیگر در اثر حاضر، به ویژه مقتول گرچه از برخی منظرها و نگاهشخصیت

شوند، در تضاد و اختالف با جامعه خاص و عجیب تلقی می)شوداشاره میهاآنداستان به 

قدرت، تمرکز دارند، تنها با ساختارهاي نآن سر ستیز ها و هنجارهايارزشنیستند، با

سر ناسازگاري و انتقاد دارند و .. .ثروت وانباشتسیاست و ساختارهايتوتالیترِساختارهاي 

به ویژه . گی، شاعري و ادیب بودن استآنان یعنی نویسنديهو خصلت حرفسرشتن در ای

ترین ویژگی در انتقاد آنان از هر آنچه که رنگ و بوي سانسور دارد، و شاید تنها و مهم

.آنان از دیگران همین انتقاد و برنتابیدنِ سانسور و سانسورچیان استيهشاخصه و متمایز

58-ها، قراردادها، باورها و اعتقادات سنتی ت داستان نه تنها چندان در تضاد با قالبا خود کلیام

نیست بلکه نویسنده و راوي داستان، از سر استیصال براي شناسایی قاتل یا قاتلین برادر و 

کند و هاي عجیب و غریب را تجربه میخود گذر از مسیرهاي طوالنی و دیدن آدميهبرادرزاد

حتی .ماندنیز غافل نمی.. .بین وبین و کفگیر و دعانویس و فالرمال و جناز رفتن سراغ 

حرز وبراي دیدن برادر خود در خواب به این امید که از وي نام قاتل یا قاتلین را بپرسد، 

اند شب هنگام زیر متکا و یا در مشت خود و دعایی را که به همین منظور به او دادهذتعوی

باید با هرگونه معیارهاي قراردادي ، ويالقاعدهکه حسب انتظار و علیحالیدر !!داردمینگه

داستان آگاهانه، عامدانه و با دقت و فراست این ينویسندهاما و سنتی در تعارض باشد؛

ها و ها و اپیزودها را برجسته و اگر اندیزه کرده است تا فشار و هجوم تلخ واقعیتلحظه

Common(نشان دهد که چگونه در چنین شرایطی عقل سلیم مان رادمصائب و آالم مر
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Sense( ز انتفاع افتاده واعتباري براي آن نتوان یافت، که قولی است خالف و دل مناطاز حی

... اندازداي چنگ میبه هر علف پارهغریقیدر این شرایط انسان، همچون ! در آن نتوان بست

آگاهانه به و این تمهید! تراودها از شبتابی برون میتکه در دوردسبنددکورسو میبدان و دل

نمایانه و بازنمایانه گرایانه و عینقوت داستان است که کاراکتر و خصلت واقعيهزعم من نقط

نماید، بدون پوشی باز میگونه که هست بدون پردهها را همانواقعیت.کندآن را دوچندان می

پرستی هاي خرافهزدگی یا بازگشت به رگههاي اتهام عوامگشتمبادا انکهاینترس و پروا از 

استبعادي نداردتردیدکه کامالً واقف است که بیدر حالی؛دومتوجه او ش.. .گرایی وو سنت

بسیاري از مخاطبان و خوانندگان و یا حتی منتقدان که شناخت دقیق و کاملی از او ندارند، 

چاره ها، درماندگی و استیصال و بیاو با این تکنیکاما .نندهایی متهم کوي را به چنین ویژگی

خواهران، همسران، فرزندان، مادران، پدران، برادران و دیگر بستگان ،هاخانوادهيهبودن هم

کند؛ که هیچ نهادي یا مرجعی یا منصبی یا قدرت و یه میواي را واگهاي زنجیرهقربانیان قتل

گو وجوي آنان پاسخو هیچ کسی در برابر پرسش و جست... چاقتداري، هیچ مشروعیتی، هی

نومیدي، خشم، بعض، يهنبودند، و آنان از همه جا مانده و رانده بودند و به فرط و ورط

ها ها و بغضخشم. و انتقام کشانده شده بودند؟ ولی هیچ راهی نداشتندانزجارحرمان، اسف، 

.اندور داشتههماره در خود شعلهاما قام راکینه، نفرت، انزجار وانت.را فرو خوردند

59-پردازان ادبی و منتقدان براین باورند که هرگاه در جریان ا فراموش نکنیم که اکثر نظریهام

خواندن یک رمان قادر به تشخیص این نکته باشیم که چگونه رمان مذکور افراد معینی را در 

ها و قواعد به دهد و بتوانیم تکنیکاکم بر آن قرار میهاي حقابل با جامعه یا با نظام یا ارزشت

کار رفته در این رابطه را کشف و شناسایی کنیم، در آن صورت در فهم و درك رمان مذکور 
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رمان حاضر در يهدر واقع نویسند. ایمبه پیشرفت قابل مالحظه و چشمگیري نایل شده

یهاي مذکور، تعمد داشته ونیت خاصویهها، ابداعات و تمهیدات، و راستفاده از این تکنیک

.را پی گرفته است

دادن قرار(نویسان بکرّات به این الگوي اساسی به همین دلیل بسیاري از رمان

مراجعه و از آن در پردازش مراحل مختلف داستان خود )...ها در تقابل با جامعهشخصیت

ها به انسانيهغریب نیست؛ همزیرا الگوي مذکور امري چندان عجیب و . کننداستفاده می

ویژه در جوامع استبدادزده، بطور روزمرّه با امور ناخوشایند و ناهمگون، با معضالت و 

ها، تبعیض، ستم، سرکوب، ها، اختالف، تفاوتمشکالت فردي و اجتماعی، بانابسامانی

افراد و يهی همزندگيسروکار دارند؛ الگوي معمول و روزمرّه.. .نابرابري، بیعدالتی، ظلم و

ها، ها، محركما انگیزهيههم: تک افراد استان زندگی تکتشهروندان این جوامع است؛ داس

ما باید با این واقعیت تلخ يهذلک همآمال و آرزوهاي معین و متنوعی براي خود داریم، مع

اي جامعهوايخانوادهعضو چه نخواهیمناپذیر رو به رو شویم که چه بخواهیم و و اجتناب

.هستیم

به این ترتیب وقتی بخواهیم بطور خاص راجع به این اثر در مقام یک رمان فکر کنیم، حرف -60

بطور عام راجع به هر رمان و طورهمینو (اي انجام دهیم بزنیم یا نقد و بررسی و مطالعه

م و وجود آن را ، الزم است به یک ساختار بنیادین و تأثیرگذار توجه وافی نمایی)داستان دیگر

هایی که در ستیز و مناقشه با آن یک جامعه، و کاراکترها یا شخصیت: مورد لحاظ قرار دهیم

لیکن نباید دچار این اشتباه شویم که فکر کنیم هر رمان یا داستان لزوماً براي طرح . قرار دارند

تابع )انرم(درست است که برخی از نویسندگان . اي خاص خلق شده استنکتهيو اقامه
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مورالیستگرا و تر اخالقهاي اخالقی خاص خود هستند و به تعبیر دقیقها و نظامدستگاه

نشینند و عقاید و یعنی به ارزیابی و بررسی مناسبات بین افراد و جامعه می-هستند

هاي اندرز، توصیه یا دستورالعملپند وها، هنجارها، ارزشهاي خود را در قالب دیدگاه

در باب اخالق و یا مردم چگونه باید رفتار کنند، کهاینمبنی بر کنند مثالًعرضه میاخالقی

توان گفت که ولی خیلی ساده و راحت می-کنندرفتار پسندیده و نظایر آن حکم صادر می

شان همان پیامی است که سعی در ابالغ آن هايها و داستانترین نکته راجع به رمانمهم

نویسی است با یک هدف توان گفت که فالنی رمانبه همین سادگی میچنان که .دارند؛

وجود این نوع تلقی یا . نویسداجتماعی معین که براي اصالح و در نهایت تغییر جامعه می

که داستان باید )مایلیم(کنیم داستان مؤید آن است که ما اساساً احساس میيهدیدگاه دربار

.یا چنین انتظاري را از آن داریم، باشدهدف و نکته، موضوعواجد 

همین تلقی و دریافت است که نوع نگاه و انتظارات و توقعات ما را در خصوص اثر حاضر 

دریافت ويهدهد و انتظار داریم که موضوع، نکته و هدف آن چیزي فراتر از قوشکل می

 یی چند پنهان باشدهاباشد؛ احتماالً در پس الیهموجود در سطحدرك.

پیچیده و رمزآلود و ها و واقعیاتلذا این اثر نیز همانند هر رمان دیگر باید بسیاري از فاکت-61

ها و واقعیاتی که فاکت. هاي متنوع و مختلف را بر ما آشکار و عرضه بداردپوشیده در الیه

را مورد اهآناثر برسیم، يهکه بتوانیم به هر نوع داوري یا قضاوتی دربارالزم است پیش از آن

. اهمیت و ارزش قائل شویمهاآنرا به حساب آوریم، براي هاآنمالحظه قرار دهیم و 

توانیم به واقعیت در هر صورت نتیجه و تأثیر این نوع رویکرد آن است که می

را کشف و آشکار کنیم و در هاآنیک شخصیت یا یک واقعه در داستان پی برده، يهپیچید



47

ترین راه براي توصیف این نتیجه آن ساده. برداري قرار دهیممورد بهرهتحلیل کلیت داستان

.حرف بزنیم)discourse(»گفتمان«و )story(است که راجع به تفاوت بین داستان 

نوشتن و )texture(بافتارِ عبارت است از زبان و »گفتمان«در اینجا منظور من از 

طلب یک داستان از چه زبان و بافتاري برخوردار نوشتار یا مکهایننویسندگی در یک رمان؛ 

)parable(حکایت تمثیلی و پارابلرمان تقریباً نوعی تمثیل یا در داستان موجود . است

لیکن . کندزند و کار خودش را مییا گزارشی که حرف خودش را می)tale(است؛ قصه 

ات و لوازم و لواحق، داستان ابهی از جزئیمعتننویسنده در جریان خلق رمان، با افزودن حجم 

شود، این جزئیات، که در واقع همان گفتمانِ رمان محسوب می. سازداصلی را پیچیده می

کند،خلق میمیزان پیچیدگی مسایل و افراديهدرباریستیکنوعی تأثیر احساسی و امپرسیون

.نگریممیهاآناي دقیق به به ویژه وقتی از نزدیک و به گونه

رکرد داستانتحلیل کا

بحث دراما خورد؛در سراسر داستان به چشم می)de construction(شالوده هاي نشانه-62

مخاطبان احتمالی و دیگريهنمایاند که هممخاطب و راوي بیشتر از این منظر خود را می

از داستان حذف یا در آن محو و کهایننه )contingent audiences(موقت و شروط م

یا به رهایندل شده باشند، بلکه در حالت نوعی تعلیق و سوسپانسیون و بالتکلیفییحمست

راوي، مبه کال. ي؟ مشخص نیسته چیزبه چاما ،تر در جایی آویزانندعبارت ساده

هاي متعدد فرعی؟ ها یا به اپیزودها و واقعهها و مضامین، به موتیفسرایی، به تمداستان

یا مخاطبان معمول کجاست و اساساً مخاطب یا مخاطبان مشخص نیست که جاي مخاطب 

کیستند؟»قصه«یا »گزارش«یا »پرونده«مورد انتظار و متوقع این 
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و )structural(و این شاید از منظر نقد مدرن و رویکردهاي روایی ساختارگرا 

از ما ا.جزء نقاط ضعف و نارسایی و کاستی کار به حساب آید)فانکسیونلیستی(کارکردگرا 

هایی عطف و اوج شگردها و تکنیکيهقطننوعیو شالوده شکنانه گراساختارپسامنظر 

.است که نویسنده در داستان به کار بسته است

شکنی به وضوح تمام در همه جاي قصه از ابتدا تا انتها به لحاظ ساختاري نیز شالوده

نوع را از ساختاري کامالٌ آناثر از نظر شکلی وتبویبترتیب و .سازدخود را عیان می

آثار داستانی کالسیک و مدرن ساختارو یا به طور عام ازمعمول و رایج ي هاانداستساختار 

توان بطور جدي و قطع و یقین نمی.سازد و جایی تازه سعی دارد به آن ببخشدمتمایز می

یا نظایر آن مدرنستپیا )late modern(مدرن متأخرها یا آثارداستانيزمرهدر را آن

.قرار داد

63-اي ویژگیا پارهامالبته تا با اندکی تأمل و شودمیدر این اثر سبب هاي بارز و اساسیِ موجود

ترین که از جمله مهم،نزدیک دانست7)سااز نوعِ پ(سارا به ژانرهاي ادبی پمسامحه بتوان آن

:توان به موارد عمده زیر اشاره کردمیهاآن

پیشین چندان معمول ر نظر گرفتن مقدمه، متن، موخره براي قصه، امري که در ژانرهايد-

.نبوده و نیست

نامه، مصاحبه، )هاي مشابه در آثار غربیتصاویر، عکس در نمونه(استفاده از اسناد، مدارك -

.ها، متن بازجویی، و دستخط و مواردي از این دست در اثر تدوین شدهگزارش

7. literary genres of the "post" kind.
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منطقی يهکه ادامنسبت به مؤخره و قالب روایی موخره)قصه(یرمعمول متن کوتاه بودن غ-

The(نام گل سرخرمانِ در نمونه مشابه.شودداستان محسوب می Name of The Rose(

و داستانی ندارد رواییتر از متن است و شکل و قالبمؤخره بسیار کوتاه،اکواٌمبرتواثر 

مدرن و پستتر به شرح و توضیح ژانر که بیش-»سرخگلنام برنوشتی پی«تحت عنوان(

نوشت مناً این پینویسی کاربرد یافته است، پرداخته است و ضاي که در داستانهاي تازهقالب

8.)کتاب به آن اضافه شده استمپس از چاپ چند

در همان چاپ نخست آمده است و معلوم نیست مقدمه و موخرهدر اثر حاضرکه در حالی-

ه اساساً چه ضرورتی به طرح یا ابداع چنین عناوینی در این اثر بود که بطور نسبی ساختار ک

گونه گزارشییعنی چرا در داستانی که از ابتدا تا انتها در چارچوب. کندمشخصی را دنبال می

شویم، که معلوم نیست رو میاي روبهموخرهبلندناگهان با متن طویل و ،پیش رفته است

ن حکایت از چه چیزي دارد؟عنوان آ

یعنی همان (هاي اساسی ژانرهاي ابداعی در اوایل قرن هجدهم را توان برخی ویژگیالبته نمی-64

ها بعداً در قرن بیستم برخی از آن ویژگی، که)چیزي که به نوول یا رمان معروف شده است

استمرار یافت و با تداوم ومدرن هاي پستدر رمان)20آخر قرن يبه ویژه در سه دهه(

بارز و هايیافت، در اثر حاضر نادیده گرفت به ویژه ویژگیبسطتري بیشو دامنۀشدت

:چونیشاخص

.، نقلی و حکمیخطابیساده، روایتمقاومت در برابر -

:ترجمۀ فارسی مؤخرة مذکور توسط نگارنده، با مشخصات زیر. ك. ر. 8
هـا و  تعـاریف، نظریـه  : مدرنیسـم مدرنیتـه و پسـت  پسـت : ، در»بردنـی مدرنیسم، طنز، امـر لـذت  پست: نوشت بر نام گل سرخپی«اُمبرتو اکو، -

.119-127: ، فصل نهم صص1388انتشارات نقش جهان، چاپ سوم، : ها، ترجمه و تدوین حسینعلی نوذري، تهرانکاربست
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.)پایانومتنيخطی واجد آغاز، بدنهتک(اي خطی هاي کلیشهبرنتابیدن داستان-

نفی و روایی به ویژه انهسرای، سرگذشتی، قصهتاریخیو تماماً صرفاًهاي برنتابیدن داستان-

.ايپیچ و تجویزي و توصیهیِ نسخههاي کالن یا فراروایتبعیت از الگوي روایت

.)narrative closune(روایی در داستان بندي یا پایانهمقاومت در برابر خاتم-

.ن و شفاف و همه فهمسرراست و روشهاي خطی ساده ومقاومت در برابر روایت-

پند و ،موعظه،استفاده از ژانرهاي مختلف و متنوع و بعضاً متضاد، براي مثال کاربرد خطابه-

.درج قطعات متنوع شعر و شعرگونه، اندرز

ها و عکسگراورها، کاربرد اسناد و مدارك رسمی، نگارياستفاده از مکاتبات معمول، نامه-

.بیان داستانهاآنيههمها و در کنار تصاویر، دستخط

، ادبی، )شعري(هایی از ژانرهاي موسیقایی، بوطیقایی و لحظههامداخلهتولید و خلق -

.و دیگر ژانرهاي غیرکالمی)یمبالغی، کال(طوریقایی ری

اي که در داستان اخیر باید به آن توجه داشت جایگاه و موقعیت نویسنده در مقام مؤلف نکته-65

راوي ؟نویسنده چه جایگاهی براي خود در نظر گرفته است. داستان استداستان در متن 

از خودش چه انتظاري دارد؟ ؟و سوي مشخصسمتگیري و طرف یا داراي جهتاست، بی

داستان مذکور چه فکر يهو در ذهن خود راجع به تصور دیگران از خود در مقام نویسند

ع و انتظاري دارند؟ آیا او را در مقام راوي دیگران از وي چه تصویر و توقکهاینکند؟ می

ها و مضامین و اپیزودهاي رخ داده در داستان مرتبط ا واقعهبدانند؛ یا کسی که بیطرف می

گونه و در چه سطحی است؟است؟ این ارتباط چه
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.هاي داستان استیا قهرمان)ضد قهرمانیا(دیگر مقام و موقع و جایگاه قهرمان يهنکت-66

اه قهرمان اصلی داستان در مقایسه و در رابطه یا پیوند با مولف و نویسنده چگونه است؟ جایگ

اي ویژه میان نویسنده و قهرمان داستان وجود دارد؟ اگر آري این رابطه وانگهی آیا رابطه

چگونه است؟ آیا خویشاوندي و وابستگی نسبی یا سببی میان این دو سوژه وجود دارد؟ اگر 

ع؟آري از چه نو

موجود میان اثر و مولف و میان قهرمان و مولف را کشف کردیم و بر آن يهحال اگر رابط

میان يهرابطکهاینباید به پرسش دیگري توجه مبذول نماییم و آن ،ایمصحه گزارده

تنظیم، تدوین و نگارش موضوع داستان به جاي يهنویسنده و قهرمان داستان تأثیري بر نحو

مذکور در موضع داستان تأثیرگذار بوده يهخیر؟ وانگهی اگر بپذیریم که رابطارده است یاذگ

است، این تأثیر مشخصاً از چه نوع و چگونه بوده است؟ 

هاي ها و گزارشها و قرائتروایتخاللتوان در هایی از این تأثیر را به وضوح میبخش-

ته و مکتوم را نیز باید در البالي هاي پنهان و یا ناگفو بخش. مولف در داستان مشاهده کرد

را استخراج کرد و بیرون کشید هاآنها هاي مختلف و متنوع متن کشف و از دل آن الیهالیه

. و برجسته کرد

[...]

...این گفتار تا همین جا نیز بسیار به تأخیر افتاد و تطویل، اما همچنان ناتمام

.را خواهد نوشتروزي کسی ادامۀ آن
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