نقد فرمالیستی و پیشافرمالیستی عنصر پیرنگ در مجموعه داستانهای کوتاه
دیوان سومنات
رضا

نكويي*

چکیده

این مقاله به نقد عنصر داستانی پیرنگ از چشمانداز فرمالیستی و پیشافرمالیستی در مجموعة داستانهای کوتاه دیوان سومنات
نو شتة ابوتراب خ سروی میپردازد .تمایزی که این دو دیدگاه میان دا ستان و پیرنگ قائل شدهاند گویای تفاوت کاربرد آنها دربارة
این دو سازة داستانی است.
در نقد پیشافرمالیستی استفاده از پیرنگ کلیشهای ،بها دادن به کنجکاوی و تعلیقهای از پیش لو رفته و عدم تناسب در شبکههای
علت و معلولی از نکات قابل تأمل ا ست .همچنین ا ستفاده از تو صیفهای جزیینگر حاملِ زاویة دید که گویای خرده پیرنگهای
زمان و مکان است و به کارگیری روایت غیرخطی بر پایة بازگشت به پسهای مکرر از نقاط قوت داستانها میباشد .اما در پیرنگ
فرمالیستتتی خستتروی برای آشتتناییزدایی به انواع شتتگردها و تمهیدات هنری مانند استتتفاده از برخی مفلفههای ادبیات پستتامدرن،
گفتوگو درباره تکنیکهای دا ستانی ،ا ستفاده از فرمهای دایرهای مکرر و غریب ساختن جهان دا ستان با ت صاویر سنتهای دینی و
مذهبی و هنر مینیاتور ایرانی توجه دارد .در مجموع نویسنده در داستانهایی موفق است که بر پایة آشناییزدایی و پیرنگ فرمالیستی
بنا شدهاند ،و نه داستانهایی که بر اساس ضابطههای علت و معلولی استوار شدهاند.
واژههای کلیدی
ادبیات داستانی ،ابوتراب خسروی ،دیوان سومنات ،پیرنگ پیشافرمالیستی ،پیرنگ فرمالیستی ،آشناییزدایی.

* دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي ،گرايش غنايي ،دانشگاه شيراز.
تاريخ دريافت13 94/6/19 :

تاريخ پذيرش1394/8/21 :

مقدمه
الف) مفهوم داستان و پیرنگ از منظر پیشافرمالیستی

این مقاله به نقد عن صر دا ستانی پیرنگ از چ شمانداز فرمالی ستی و پی شافرمالی ستی در مجموعة دا ستانهای کوتاه دیوان
سومنات ،اثر ابوتراب خسروی میپردازد .تمایزی که این دو دیدگاه میان داستان و پیرنگ قائل شدهاند گویای تفاوت کاربرد
آنها در بارة این دو سازه داستانی است.
منظور از دیدگاه پیشافرمالیستی همان نقد ارسطویی است که متأثر از نظریات ارسطو در کتاب فن شعر میباشد که تا زمان
حا ضر گ سترش یافته و ب سیار معتبر ا ست .در نقد پی شافرمالی ستی سابقه ا ستفاده از پیرنگ به زمان ار سطو میر سد .ار سطو
عنا صر تراژدی را چنین برمی شمارد« :در تراژدی شش جزء وجود دارد ،که تراژدی از آنها ترکیب مییابد و ماهیت آن ،بدان
شش چیز حا صل میگردد .آن شش چیز عبارتند از :اف سانة م ضمون [دا ستان] ،سیرت ،گفتار ،اندی شه ،منظر نمایش و آواز».
(زرینکوب )122 :1387 ،البته ارستتطو پینگ را همان داستتتان فرک کرده و هر جا از داستتتان ست ن میگوید ،پیرنگ را به
عنوان «عاملی که کنش و رخدادها را بر استتاس مفلفههای زمانمندی و علت پیش میبرد( ».قاستتمیپور )64 :1389 ،در نظر
دارد .ای .ام .فور ستر ،میان دا ستان و پیرنگ تفاوتی قائل شده که گویای طرز تلقی بوطیقای پی شافرمالی ستی درباره پیرنگ
میباشد ،او میگوید:
داستتتان را به عنوان نقل رشتتتهای از حوادث که بر حستتب توالی زمانی ترتیب یافته باشتتند تعریف کردیم .طرح نیز نقل
حوادث است با تکیه بر موجبیّت و روابط علت و معلول« .سلطان مرد و سپس ملکه مرد ».این داستان است .اما «سلطان مرد و
پس از چندی ملکه از فرط اندوه درگذشت ».طرح است .در اینجا نیز توالی زمانی حفظ شده لیکن حسّ سببیّت بر آن سایه
افکنده است( .فورستر)119-118 :1384 ،
در این دیدگاه:
پیرنگ مرکب از دو کلمه پی  +رنگ استتتپ پی به معنای بنیاد ،شتتالوده و پایه آمده و رنگ به معنای طرح و نقشپ بنا بر
این روی هم پیرنگ به معنای شالودة طرح و معنای دقیقی برای ا صطالح پالت1ا ست .پیرنگپ نق شه ،طرح ،الگو یا شبکه
ا ستداللی حوادث در دا ستان ا ست و چون و چرای حوادث را در دا ستان ن شان میدهد .در هر اثر ادبی پیرنگ ن شان میدهد
که هر حادثهای به چه دلیل اتفاق افتاده و بعد از آن نیز چه حوادثی و به چه دلیل اتفاق میافتد (میرصادقی.)64-63 :1388 ،
پیرنگ مهمترین عنصتتر داستتتانی استتت و از مجموعه عناصتتر دیگری مانند ناپایداری ،گستتترش ،تعلیق ،نقطهی اوج و
گرهگ شایی ت شکیل شده ا ست .در برر سی عنا صر دا ستانی یک اثر نمیتوان یک عن صر را جدا از عنا صر دیگر در نظر گرفتپ
بلکه هر عن صر مکمل دیگری است .مثالً در هر اثر ،رشته حوادث را ش صیتها به وجود میآورند این حوادث و اعمال چه
در حیطه کردار و رفتار باشتتند و چه در حیطه گفتار ،ناشتتی از شت صتتیتهای داستتتانند ،و از این نظر پیرنگ با شت صتتیت
آمی تگی نزدیکی دارد و یکی بر دیگری تأثیر میگذارد .به قول هنری جیمز« :شتت صتتیت چیستتت جز تدقق حادثه حادثه
چیست .جز نمایش ش صیت» (شمیسا .)122 :1386 ،میان عناصر پیرنگ نیز ارتباطی بدین سان تنگاتنگ برقرار ا ست ،این
عناصر هنگامی که رابطهی سببی نیز به آنها اضافه گردد در پیرنگسازی هنری و پیشبرد داستان نقش به سزایی دارند .بنا بر
این «علیّت نیز مفهومی ا ست که با جریان جاری حوادث همراه ا ست و ا صوالً بدون نوعی تقدم و تأخّر زمانی علیّیتی در کار
ن واهد بود» (دیپل.)78 :1389 ،
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ب) مفهوم داستان و پیرنگ از منظر فرمالیستی

اما فرمالیستتتها(2میرصتتادقی )173 :1373 ،با رویکرد دیگری به تقابل داستتتان با پیرنگ میپردازند ،آنها برای تدلیل
روایتهای داستتتانی دو اصتتطالح فابوال3و ستتیوژه4را به کار میبرند« .صتتورتگرایان روس داستتتان یا فابوال را بر تمام مواد
خامی که در یک روایت یا اثر هنری وجود دارد اطالق میکنند و پیرنگ یا سیوژه را بر جانبِ ساختاری و صورت هنریی که
یک روایت هنرمندانه را شتتکل میدهد» (شتتفیعیکدکنی .)187-186 :1391 ،بوریس توماچفستتکی در این باره بدم مفصتتلی
دارد ،او معتقد ا ست دا ستان یک درک ک لی ا ست ،نظر به کل روایت ا ست چه اموری که گفته شده و چه ن شده با شد .اما
پیرنگ آن قسمت از داستان که نویسنده آن را برگزیده وروایت کرده است .فاصلههای زمانی دارد که خواننده باید آنها را پر
کند و حوادث را به هم ربط دهد (ر.ک .شتتمیستتا .)165 :1383 ،از نظر فرمالیستتتها داستتتان عبارستتت از زنجیره رخدادها و
کنشها مطابق با نوع ترکیب آنها در تستتلستتل زمانیپ یعنی تستتلستتل رخدادها بدان ستتان که در عالم واقی ر میدهند .اما
پیرنگ همان مفهومی نیستتت که راویتشتتناستتان پیشتتین اراده میکردهاند .مفهوم فرمالیستتتها از پیرنگ کلیه تمهیدات
زیبا شناختی و صناعات آ شنازدایندهای ا ست که نوی سنده برای دا ستان یا مدتوای روایت به کار میبندد تا آن را هنری جلوه
دهد (ر.ک .قاسمیپور.)63 :1389 ،
روشن است که نقل ساده داستان در برابر تمهیدات و شگردهای هنری که نویسنده برای زدودن غبار عادت از متن به کار
میبرد هیچگونه کشتتش و جذابیتی برای خواننده ندارد .این نوع تمهیدات که بر ماده خام داستتتان افزوده میشتتود تا باعم به
وجود آمدن آشتتناییزدایی و پیرنگستتازی هنری شتتود در ستته ستتط داستتتان قابل بررستتی استتت .اول :آشتتناییزدایی و
پیرنگستتازی هنری در ستتط درونمایهای .دوم :آشتتناییزدایی و پیرنگ هنری در ستتط زبان .ستتوم :آشتتناییزدایی و
پیرنگ سازی هنری در سط آرایهای یا صناعات و آشکارسازی آنها .آنچه باعم آشناییزدایی در مواد خام داستان می شود
تمهیدات و شگردهای هنری ا ست که ممکن ا ست تو سط نوی سندهی خالق در هر یک از سطوح سه گانه مورد ا ستفاده قرار
گیرد .ن ستین بار ویکتوشکلوفسکی مفهوم آشناییزدایی5را دربارهی شکل بیان ادبی مطرح کرد:
به نظر شکلوفسکی هنر ،ادراک ح سّی ما را دوباره سامان میدهد و در این میسر قاعدههای آشنا و ساختارهای به ظاهر ماندگارِ
واقعیت را دگرگون میکند .هنر عادتهایمان را تغییر میدهد و هر چیز آ شنا را به چ شم ما بیگانه میکند ... .ا شیاء را چنان که برای
خود وجود دارند به ما مینمایاند و همه چیز را از حاکمیت سویه خودکار که زاده ادراک ح سی ما ست میرهاند( .احمدی:1389 ،
.)47
البته آشتتناییزدایی امری نستتبی و پایدار استتت و ممکن اس تت چیزهایی که زمانی برای ما جنبهی نو و تازه داشتتتهاند در
زمانی دیگر به واسطه استفاده مکرر از همان هنرسازه به صورت کلیشه و خودکار در بیایند .جریان فرمالیسم در کل دارای دو
مرحلة اصتتلی استتت :فرمالیستتتهای اولیّه که «زبان ادبی را مجموعه اندرافهای از هنجار یا نوعی طغیان زبان دانستتتهاند»
(ایلگلتون ،)8 :1392 ،و همواره به استقالل اثر ادبی از جامعه و نگاره تاری ی اصرار میورزیدهاند .جریان دیگر فرمالیستهای
2تتتتت فرمالیستتم ) (Formalismمکتبی استتت در نقد فاصتتلههای  1915-1917در مستتکو به وجود آمد .بنیانگذاران آن ،اعضتتای دو انجمن مطالعات
زبان شنا سی در م سکو و پتروگراد بودند که با یکدیگر همکاری نزدیک دا شتند .هدف پایهگذاران این مکتب که به شکلگرایان روس ،معروف شدند،
یافتن پایههای علمی برای نقد ادبی بود .آنها دیدگاههای تاری ی ،سیا سی ،جامعه شنا سی یا روان شنا سی را در نقد رد میکردند و معتقد بودند که اثر
ادبی را تنها باید از جنبه ادبیبودن آن مورد توجه قرار دارد و در حقیقت میخواستند با روش علمی ،راز ادبیت اثر ادبی را ک شف کنند و برای این کار،
به تجزیه و تدلیل عناصر موجود در خود اثر میپرداختند.
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متأخّر بودهاند که با پذیرش این که میتوان به ادبیات از بیرون نیز نگری ست ،پویایی بی شتری به جریان فرمالی سم دادند و آن را
عمالً به ساختگرایی نزدیک کردند( .ر.ک .شفیعیکدکنی)28 :1391 ،
بحث و بررسی
الف) نقد فرمالیستی و پیشافرمالیستی عنصر پیرنگ در داستان «مینیاتورها»:

«مینیاتورها» داستتتان زن و شتتوهری آلمانی به نام مادام و ستتروان اشتتنایدر استتت که در جریان جنگ جهانی دوم به ایران
فرستتتاده شتتدهاند .با باالگرفتن جنگ ستتروان برای پیوستتتن به نیروهای متددین به جنوب میرود .مادام نیز از ترس بمباران
روسها به خانه راوی که نقاشی ایرانی است پناه میبرد و با خبر شکست آلمانها و احتمال مرگ سروان با او ازدواج میکند.
بعد از چند سال سروان بر میگردد و مادام را که اینک مادر تعدادی بچه نیز است ،به تنهایی با خود به آلمان برمیگرداند.
طرح دا ستان «مینیاتورها» برا ساس تعلیقهای متعدد برای ایجاد یک راز در ابتدای دا ستان و در کنار آن ارایة یک موقعیت
دشوار به وجود آمده است .تعلیق:
کیفیتی ا ست که نوی سنده برای وقایعی که در دا ستان در حال تکوین ا ست ،میآفریند تا خواننده را کنجکاو و ن سبت به
ادامه خواندن دا ستان م شتاق کند .تعلیق ممکن ا ست به دو صورت در دا ستان به وجود آید ،یکی آن که نوی سنده رازی را در
داستان مطرح کند تا خواننده مشتاق دریافت و درک آن شود و یا ش صیت یا ش صیتهای داستان را در وضعیت و موقعیت
دشواری قرار دهد به طوری که خواننده را نسبت به سرنوشت آنها کنجکاو کند (میرصادقی.)320 :1388 ،
در ابتدای داستان خواننده در پاسخ به ابهامگویی نویسنده کنجکاو شده و سعی میکند بداند چه رازی بین مادام اشنایدر با
سروان ا شنایدر ،آلمان ،راوی ،تهران و بچهها وجود دارد یا ا صالً چرا دیگر مادام ا شنایدر کاتولیک نی ست در صفدهی دوم
در حالی که هنوز چیزی از شتتروع داستتتان نمیگذرد و خواننده داستتتان رادر نهنش جمی و جور نکرده نویستتنده نشتتانههای
روشتتنی میدهد که تمام موضتتوع داس تتان را لو میدهد .به عنوان مثال وقتی مادام اشتتنایدر بچههایش را با کنایه از موصتتوف
«میمونکهای سیاه من» (خسروی )2 :1389 ،صدا میزند خواننده بیدرنگ از تعلق بچهها به راوی شرقی و مادام اشنایدر آگاه
می شود .یا وقتی نویسنده از غیبت سروان اشنایدر و سپس بازگشت او حرف میزند« :دیگر چشم به راه سروان نبود که قاصد
سروان ا شنایدر از راه ر سید ،مادام او را ندید .به کارگاه آمده بود ،سروان از جنوب پیغام داده بود که ت صمیم دارد به تهران
بیاید ،مادام باید آماده باشد تا به برلین برگردند» (همان) .خواننده به تمام جوانب داستان اشراف مییابد و در همان ابتدا کیفیت
رازآلود داستان از بین میرود.
از این جا به بعد تنها موقعیت دشوار مادام اشنایدر میتواند در مدور داستان قرار گیرد« :پرسید (مادام اشنایدر) هیچ وقت
رؤیا و کابوس با هم دیدهای .به خودش نگاه کرد که داشتتتت پا به ماه میشتتتد» (همان .)3 ،که آن هم در چند ستتتطر بعد با
شفاف سازی مادام مبنی بر انت اب سروان اشنایدر در عوکِ راوی ،داستان تمامیّت خود را از دست میدهد« .و گفت( :مادام)
کاش آخر سپتامبر بیاید .شاید چون تا آخر سپتامبر تهی می شد و میتوان ست مثل ا شیاء خانه که هیچ رابطهای با او ندا شتند،
(بچهها را) رهایشتتتان کند و با ستتتروان همانطور تنها و تهی میرفت که آمده بود» (همان) .یکی از دالیل لو رفتن موضتتتوع
داستتان وجود پیرنگ کلیشتهای و داستتانها ،فیلمها و موقعیتهای از پیش شتناخته شتده و مشتابه در نهن خواننده استت.
فیلمهایی مانند «باز باران» ( )1371به کارگردانی مد سن مد سنین سب و «خرس» ( )1390به نوی سندگی و کارگردانی خ سرو
معصومی .حتی حماسة ادیسه هومر نیز چنین موضوع و ساختاری دارد :غیبت شوهری که معموالً به جنگ رفته و اطرافیان او

را از د ست رفته میپندارند و مو ضوع ازدواج هم سرش .پیرنگ کلی شهای «در مورد دا ستانهایی به کار میرود که خواننده به
سادگی حدس بزند اتفاق بعدی چی ست و حوادث بعدی ک شش و جانبهای برای او ندا شته با شد» (میر صادقی.)66 :1388 ،
نقطه ضعف ا صلی دا ستان «مینیاتورها» که باعم مرگ زود هنگام دا ستان در صفده سوم از مجموع پانزده صفدهای دا ستان
میشود این است که آن موضوعهای تکراری را آینگی میکند.
با شروع ب ش میانه داستان تا رسیدن به نقطه اوج ،که چیزی در حدود ده صفده است داستان از جریان پیرنگ علت و
معلولی گ س سته می شود و بی شتر عنا صر صوری و زیبا شناختی وظیفه پیشبرد دا ستان را بر عهده دارند .این عنا صر که شامل
حجم گستردهای از تمهیدات هنری و صناعات آشناییزدایندهای است که نویسنده برای بیان داستان یا مدتوای روایت به کار
میبندد تا آن را هنری جلوه کند در ایجاد پیرنگ فرمالی ستی نقش به سزایی دارند .در این ب ش به صورت م ت صر به برخی
از عناصر ایجاد پیرنگ هنری و آشناییزدایی روایت در سه سط معنایی ،زبانی و صناعتی از نظر فرمالیستها اشاره میشود.
داستتتتان «مینیاتورها» روایت غیرخطی دارد .روایت غیرخطی باعم درنگ و تأمل در خواننده و تطویل کنش دریافت و
برداشتن غبار عادت میشود .بازگشت به پس ،تکنیکی برای ارایه این نوع روایت میباشد:
در برخی از دا ستانها یا نمایشنامههای جدید یا سناریوهای سینمایی ،از تکنیک بازگ شت به پس ا ستفاده میکنند ،یعنی
حوادثی را که قبل از آغازش اتفاق افتاده استتتت به انداء م تلف مثل نکر خاطرهای یا اعتراف یکی از شتتت صتتتیتهای اثر،
م تصراً مرور میکنند و بیننده یا خواننده را در جریان موضوع اصلی قرار میدهند (شمیسا.)180-179 :1386 ،
در این دا ستان نوی سنده نزدیک به پنجاه بار از زبان راوی یا مادام ا شنایدر از این تکنیک ا ستفاده کرده ا ست« :یادم نی ست
چند روز بعد از رفتن سروان به خانة من آمده بود ،بلدچی سفارت از بیراههها آورده بودش .شب از در پشتی سفارت آمده و
از خندقهای غربی خیابان فردوسی گذشته و به حدود یوسفآباد رسیده بودهاند( ».خسروی« .)6 :1389 ،میگفت :آخرین بار
که سروان را دیدم ،صب بود اونیفورمش را پو شید .چکمهاش را به پا کرد .تا کنار ت ت آمد .خواب و بیدار بودم .خم شد،
صورتم را بو سید .صدای قدمهایش را شنیدم که از پلهها پایین میرفت ،اتومبیلش را رو شن کرد و دور شد» (همان .)7 ،از
دیگر دخل و تصتترفهای نویستتنده در نظم زمانی حوادث داستتتان برای پیرنگستتازی هنری به کارگیری پارهای فرازمانیها
ا ست که خارج از مددوده زمانی دا ستان روی دادهاند« :گفتم :خوش آمدید مادام ،افت ار آ شنایی با شما را دا شتهام .حتی قبالً
هم می شناختمتان .در مسیر مدرسه دویتش پرزیش میدیدمتان» (همان) .در حالی که مدت زمان آشنایی راوی با مادام به چند
ماه هم نمیرستتتد راوی ادعای شتتتناخت و دیدار مادام را در کودکی دارد .این نوع پیرنگ هنری روایت که متأثّر از شتتتیوه
تکگویی درونی و جریان سیال نهن است ندوه روایت اوّل ش ص را توسعه میدهد .در این دو شیوه ،چنین وانمود میشود
که ش صیت بر ماجرایی یا گذ شته خود میاندی شد یا تأثّرات ح سی و اندی شگانی اوی در الیة پیشگفتاری یا الیة گفتاری
نهنشپ بدون دخالت نوی سنده ،بر کاغذ کتابی که در د ست خواننده ا ست چاپ شده .البته راوی فقط به گرهها یا لدظههای
ح سّا سی از ماجرا میاندی شد که با رو شی غیر م ستقیم و با تکیه بر هوش خواننده ،اطالعات الزم را در اختیار ت یل فعال او
قرار دهد (ر.ک .مندنیپور .)135-134 :1389 ،ارایه اطالعات به این شکل ،باعم ایجاد کنجکاوی و تعلیق ،آ شناییزدایی و به
وجود آمدن پیرنگ هنری در سط معنایی دا ستان می شود .ا ستفاده از این سازههای زمانی گ س سته که در آثار نوی سندگان
معاصر به عمد گسسته نوشته می شود تا نمایانگر پریش انی و گسستگی دنیای امروز باشد در هیچ ب شی از داستان استقالل
ندارد و جدایی ب شهایی از آن به منزلة استتقاط آن از کلیت هنری خویش استتت (ر.ک .حستتنلی .)209-208 :1391 ،و این
یکی از نقاط قوت داستان است.
استتتفاده از تصتتاویر ستتنتهای دینی و مذهبی و هنر مینیاتور ایرانی در روایت داستتتان از دیگر شتتگردهای ابوتراب برای

آشناییزدایی و پیرنگسازی هنری در سط معنایی داستان است که باعم غریب شدن جهان داستانها میشود:
فراموش میکرد که چطور به تهران رستتیده ،میگفت :فکر میکنم از برلین پرتاب شتتدهام به اینجا و در این خانه ستتقوط
کردهام ،و باید به همه چیز عادت کنم ،در این خانه نفس بکشتتم ،ب وابم و بیدار شتتوم و از ستتر بالتکلیفی صتتاحب بچههایی
شوم که شبیه به هیچ کس نیستند (خسروی.)1 :1389 ،
امر آ شنایی پیشزمینهای این ت صاویر بنا به سنتهای دینی و مذهبی ماجرای هبوط آدم از به شت به زمین و متولد شدن
فرزندان آدم در قرآن کریم میباشتتتد (ر.ک .کزازی ...« .)406 :1388 ،خبرهایی را که شتتتنیده بودم برایش میگفتم که آلمان
کنفیکون شده ،مفهوم کنفیکون را برایش گفته بودم چیزی باالتر از نی ستی ا ست (خ سروی .)4 :1389 ،د ستمایههای این
ت صویر نیز ری شه در فرهنگ دینی دارد .این ا صطالح مأخون ا ست از برخی آیات قرآن کریم که در مقام آفرینش ه ستی آمده
است .این اصطالح در زبان عامیانه درست به معنای عکس به کار میرود (ر.ک .بیگدلی.)1391 ،
اما اوج آشتتناییزدایی معنایی و پیرنگستتازی نویستتنده در حجم گستتتردهای از روایت داستتتان استتت «که با تصتتاویر
مینیاتورهای ایرانی و نقشهای اسلیمی در آمی ته و نویسنده حتی برای پرداختن ش صیتها از مینیاتور استفادة نمادین کرده
ا ست» ( صولتپور« .)1390 ،میگفت( :بچه ها) حتی به شما هم شبیه نی ستند .موجوداتی با خ صو صیت مغولی مینیاتورها و
چشمهای سبز من» (خسروی« ،)1 :1389 ،میگفت که او ،مارگریت اشنایدر هم به زن نقاشیهای من شبیه است ،فرقش این
ا ست که او خیلی زود مادر شده و آنها برای همی شه عقیم ماندهاند» (همان« )11 ،میپر سد :فرق من با ار سیها ،مقرنسها و
قابهای شمسهای اینجا چیست .عیب این عشقههای اسلیمی این است که دور تن آدم میپیچند و حتی در خواب به سراغم
میآیند (همان .)12 ،و «مادام میخواستتتت از چارچوب خطوط کنارهنما بگریزد و من میخواستتتتم که ستتتایهاش با خطها و
رنگهای درخ شانش در چارچوب نقا شیها بماند ،نه مثل آنهای دیگر که در چارجوب کنارة نما به یائ سگی ر سیده بودند»
(همان.)15 ،
بُعد دیگر آشتتناییزدایی و پیرنگستتازی هنری «مینیاتورها» در ستتط زبانی نهفته استتت .در این قستتمت با دو رویکرد
متفاوت از جانب خستتتروی مواجه هستتتتیم .ا ِوّل :نویستتتنده برای قرار دادن داستتتتان در موقعیت تاری ی اقدام به گزینش
ا صطالحات متداول دورة پهلوی اوّل نموده ا ست .برخی از واژگانی که خواننده با قرار گرفتن در ف ضای تاری ی دا ستان با آن
مواجه میشتتود عبارتند از :بته جقهای ،بلبشتتو ،بط،ی ،درک ارستتیها ،اریب نور ،نقر ،لیکور ،گارما ،بلدچی ،رولوری ،مردنگی،
خالر شتتیراز ،اتاق ستته دری ،دواخانه ،چندک ،کوبه و دامن ارخلق .همواره خواندن و شتتنیدن این اصتتطالحات که در عصتتر
حا ضر چندان کاربردی ندارند باعم فعال شدن هنر سازهها و آ شناییزدایی در سط زبانی می شود .زبان خون سرد و نظام
یافتهی خستتروی را برخی از منتقدان جزو جذابترین ویژگیهای فردی داستتتاننویستتی او میدانند و حتی از وی به خاطر
استفاده از واژگان کالسیک فارسی به عنوان کاشف واژگان کهن یاد میکنند (ر.ک .صولتپور.)1390/6/4 ،
دوّم :در برابر نقطهی قوت نویستتنده در کاربرد واژگان کهن ،با رویکرد دیگری در استتتفادهی وقت و بیوقت و بیپروای
نویسنده از تعدادی واژگان در سط عمومی مجموعه داستانها رو به رو میشویم که باعم یکنواختی و خودکارشدن زبان و
لدن داستانهای این مجموعه شده است .مثال :در داستانها باران همیشه چپ راه یا کج راه میزند .ش صیتها همیشه شانه
به شانه هم راه میروند .رنگها همه جا شنگرف ،خردلی ،کهربایی یا عاجگوناند .نورها همیشه نارنجی است .تصویر آرنج و
ستون پی شانی همی شه تکرار می شود .ع شقه ،کرک ،شمد ،پله و ردیف کاجها و سروها تمام نا شدنیاند .باد پاییزی و صدای
خش خش برگها همیشه گوش خواننده را آزار میدهند ،و این نکتهای است که هیچ منتقد فرمالیستی آن را برنمیتابد.
باالخره توصتتیفات بدیی و شتتاعرانهی داستتتان در ستتط آرایهای یا صتتناعتی مورد بررستتی قرار میگیرند .نویستتنده برای

آشناییزدایی و پیرنگسازی هنری جریان داستان را با این صدنههای شاعرانه آمی ته است:
باد در باران میدوید و پا چینی از جنس ابر بال بال میکرد و به دور ستتتاقههایی از نور میچرخید ،زانو زد ،میان گلهای
شمعدانی ن ش ست ،صورتش رو به آ سمان بود و باران در تاریکی میبارید و قطراتش روی پی شانی بلند و پلکهای ب سته و
گونههایش میلغزید و به سرخی نیم شکفتهای فرو میرفت (خسروی.)5 :1389 ،
«گفتم :چیزی زیر پایت بگذار ،شاخهای از آن کهکشان را بتکان و توی جیبهایت بریز و ببر» (همان.)9 ،
با شروع ب ش پایان دوباره به سراغ ش صیتهای دا ستان میرویم .اکنون سروان ا شنایدر برای دیدار مادام از جنوب به
خانه راوی برگشته و داستان به نقطه اوج خود رسیده است .هر چند سروان حضور قابل توجهای در دا ستان ندارد اما همیشه
رفت و آمدهای او باعم تغییرات ا سا سی در روند دا ستان می شود .یعنی حداقل در نبود او و تغییر شرایطی مدیطی ،راوی و
مادام نیز تغییر رویه دادهاند و مبدل به ش صیتهایی پویا شدهاند « .ش صیت پویا ،ش صیتی ا ست که در طول دا ستان،
دستخوش تغییر و تدول شود و جنبهای از ش صیت او ،عقاید یا جهانبینی او یا خصلت و خصوصیت ش صیتی او تغییر
کند» (میرصادقی .)201 :1388 ،یک بار هم در ابتدای داستان با ارسال پیغامی مبنی بر آماده شدن مادام برای بازگشت به برلین
وضتتتعیت پایدار اولیه را به ناپایداری و کشمکش عاطفی راوی بدل کرده بود« .ناپایداری جوهره و دلیل وجودی هر پیرنگ
ا ست .هر پیرنگی که فاقد عن صر ناپایداری با شد پی رنگ نی ست .ناپایداری مد صول شرایط و و ضعیتی ا ست که از آن به
کشمکش تعبیر می شود و این سنگ بنای هر پیرنگ دا ستانی ا ست» (م ستور )19 :1387 ،راوی نیز همچنان تا آخر دا ستان
دچار همان کش مکش عاطفی ا ست و دا ستان را با یک اح ساس درونی تلخ و شیرین ن سبت به مادام و موقعیتهای گذ شته
روایت میکند« .اگر سروان هرگز باز نگشته بود ،یا این که اگر سروان خانه را پیدا نکرده بود ،مارگریت وضی حمل میکرد و
مجبور بود که بماند و دنبال بچهها بدود»( .خسروی )13 :1389 ،کشمکش عاطفی «وقتی است که عصیان و شورشی در میان
باشد تا درون ش صیت داستان را متالطم کند ،مثل کسی که ساکت نشسته اما در وجودش جوششی باشد که ناگهان سرریز
کند»( .میرصتتتاقی )266 :1388 ،اما کشمکش عاطفی راوی به خاطر عدم تالش برای ایجاد یک وضتتتعیت ناپایدار دیگر در
جریان دا ستان چندان اهمیتی ندارد و همی شه ت سلیم و ناظر مدض ت صمیمهای مادام و سروان ا شنایدر ا ست .در این دا ستان
ش صیت منفی وجود ندارد ،ش صیت مثبت هم وجود ندارد .آنچه که ه ست ،سه ان سان معمولی ه ستند که در موقعیتهای
م تلف ،با توجه به شتت صتتیت خود ،واکنشهای متفاوت از خود بروز میدهند و همین واکنشها ،باعم کنشهای متقابل آنها
نسبت به یکدیگر میشود .در مجموع ،ش صیت راوی و سروان تدت تأثیر تصمیمگیریهای مادام قرار دارند ،مادام نیز هر چند
از نظر رفتاری تا پیش از بازگ شت سروان ،کامالً به راوی وفادار ا ست اما از لداظ فکری ،هنوز عا شق هم سر خود میبا شد .در
پایان با انت اب شدن سروان به جای راوی از سوی مادام ،داستان دارای پیرنگ بسته است « سروان پیچانه سفید بچه را به دستم
داد ،لبخندی زد و گفت :همین روزها باید برویم .سروان در انتظار همچون روزی بود و مادام میخوا ست تهی شود بیاین که
غریبهای در تن او باشد ،برگردد» (خسروی .)15 :1389 ،پیرنگ بسته:
پی رنگی است که از کیفیت پیچیده و تو در تو و خصوصیت فنی نیرومندی برخوردار باشد ،به عبارت دیگر نظم ساختگی
حوادث بر نظم طبیعی آن بچربد .این نوع پیرنگ اغلب در داستانهایی به کار گرفته می شود که نتیجهگیری قطعی و مدتومی
دارد و داستان از ضابطه علت و معلولی مدکمی تابعیت میکند( .میرصادقی)79 :1387 ،
البته درباره انت اب مادام میتوان توضی داد« :مطابق شرع مقدس اگر زنی به فرک فوت شوهر ،مجدداً ازدواج کند بعد از
بازگشت شوهر اول ،عقد دوم فوراً فسخ می شود و زن باید به شوهر اول رجوع کند» (اهوارکی .)1392/12/19 ،با وجود این
تفا سیر ،هر چند نوی سنده در ابتدای دا ستان ا شارههایی به شک ست آلمانها و احتمال ک شته شدن سروان در جنوب و تعهد و

گرایش های شتتترقی مادام دارد اما هرگز خواننده را توجیه نمیکند« :وقتی اولین بچه را به دنیا آورد ،چند روز ستتتاکت بود،
ناخنهایش را میجوید و سیگار میکشید .گفت :فکر میکردم باید به اسپار شبیه باشد .فکر میکردم از اسپار است که در تنم
بود» (خستتروی  .)3 :1389برای چیستتت در این قستتمت به خاطر عدم تناستتب شتتبکههای رابطهای ،پیرنگستتازی علت و
معلولی تدت تأثیر قرار گرفته و تضتتعیف شتتده استتت .در مجموع خواننده آن را فقط «به عنوان تأویلی از واقعیت میپذیرد.
نوی سنده در دا ستانهایی موفق ا ست که ف ضایی مبهم و پر تردید دارند ،و نه در دا ستانهایی که با ا ستدالل و برهان قطعیت
یافتهاند»( .میرعابدینی)1068 :1387 ،
شکلی که نوی سنده از دا ستان می سازد تا شبکههای علت و معلولی حوادث و عنا صر دیگر از جمله تمهیدات هنری برای
پیرنگ سازی را زیر پو شش آن قرار می دهد فرم دا ستان ا ست .هنر دا ستان ،ساز و کاری طراحی شده ا ست که باعم ایجاد
واکنش در خوانندهاش میشتتود .داستتتانهای خوب شتتکلهای خوشآیند و مطلوبی دارند .مستتیر داستتتان «مینیاتورها» برای
شکلگیری طرح ،در جهت داخل و به طورمار پیچ ا ست زیرا در مرکز دا ستان رمز یا عن صر مبهمی ا ست که با طی کردن این
مسیر پیچیده ،کم کم به ماهیت آن پی میبریم( .ر.ک .نایت)78-76 :1388 ،

در نهایت ،در این داستان خواننده با پیرنگ مکان و زمان که جزییات صدنه داستان از جمله نوع لباسها ،تقویم روایت و
خصوصیت آدمهای داستان است ،رو به رو میگردد( .ر.ک .خسروی )49 :1388 ،پیرنگ مکان و زمان از خرده پیرنگهایی
ه ستند که جریان دا ستان را با ا ستفاده از تو صیفات جزیینگر و عینیتگرا که حا صل زاویه دید میبا شد از روایت شفاهی
صرف به روایتی بصری و نمایشی تبدیل میکند .بر خالف ادیبات کهن در روایت مدرن جزیینگاری اهمیت بسیار دارد زیرا
ما از طریق داستتتتان میتوانیم جزی یات واقعه را خیلی خوب بفهمیم چرا که تنها از این طریق تأثیرگذار خواهد بود( .ر.ک.
خ سروی یگانه « )1393 ،سروان به کارگاهم میآمد .عجیب بود که چطور مرا توی آن باالخانه در کوچههای اللهزار پیدا کرد.
به ندرت کسی از آن راهپله تنگ باال میآمد و سراغم را میگرفت» (خسروی« .)4 :1389 ،مادام سارافن سفیدی پوشیده بود،
از پله ها باال آمد ،سبدی در د ستش بود .چیزهایی از سبد بیرون آورد و روی ماهوت پوش سبز میز گذا شت» (همان )5 ،و،
«مادام میدانسته که روسها تا قزوین رسیدهاند ،وقتی بمباران هواپیماهای روسی شروع میشود ،فکر میکند دیگر ادارة نظامی
جای ماندن نی ست و از بلدچی سفارت سراغ خانه امن میگیرد» (همان .)6 ،این ت صاویر و ب سیاری از ت صاویر دیگر ن شان از
پرداخت مندصر به فرد خسروی از جزییات کنش ش صیتها و همچنین بازسازی فضای داستان دارد.
ب) نقد فرمالیستی و پیشافرمالیستی عنصر پیرنگ در داستان «مرثیه برای ژاله و قاتلش»:
«مرثیه برای ژاله و قاتلش» داستان خبر وقوع قتل زن جوانی به نام ژاله در روزنامه کیهانِ سال سی و دو است که نویسنده
با دستمایه قرار دادن این حادثه سعی در گسترشِ داستان با تطویل کنش قتل دارد.
دا ستان «مرثیه برای ژاله و قاتلش» برگرفته از خبر کوتاه قتل زنی در روزنامه کیهان ا ست که خ سروی با کا ستن عادت از
نیروی رسانگی ،مواد خام داستان را در بازنویسیهای مکرر به حداکثر پیرنگ و تمیهدات هنری و حداقل داستان تبدیل کرده
است .نویسنده برای رسیدن به این هدف در کنار استفاده از عناصر پیرنگ علت و معلولی پیشافرمالیستی از برخی مفلفههای

ادبیات پ سامدرنی ستی نیز به عنوان شگردهایی برای آ شناییزدایی و ر سیدن به پیرنگِ فرمالی ستی ا ستفاده کرده ا ست .یکی از
تکنیکهای مهم پسامدرنیستی6برقراری اتصال کوتاه بین جهان واقعی با جهان داستان است .خسروی نیز در این داستان ،برای
ارتباط با خوانندگان بارها بین این دو جهان در رفت و آمد است« :با این اوصاف چنان که خوانندگان هم در متینگهای معهود
داستان ما در میدان بهارستان شرکت کنند ،آنها را با کمی دقت خواهند شناخت» (خسروی .)76 :1389 ،یا« ،بهتر است اولین
ن س ه دا ستان را که قاتل هنوز به بلوغ در ک شتن نر سیده ا ست بازخوانی کنیم ضمن ًا آنها تازه به سرزمین دا ستان ما هجرت
کردهاند» (همان .)77 ،دیوید الج از نظریهپردازان ادبیات پ سامدرنی سم معتقد ا ست« :نوی سنده پ ست مدرنی ست با ایجاد ات صال
کوتاه در فاصتتله بین متن ادبی و جهان واقی ،خواننده را بهتزده میکند تا نتواند به ستتهولت فراداستتتان را در مقولههای رایج
متون ادبی قرار دهد» (تدینی .)116 :1388 ،برقراری ارتباط بین جهان واقعی و داستتانی باعم آشتناییزدایی و به وجود آمدن
پیرنگ هنری در سط معنایی میشود.
داستان یک روایت خطی بسیار ساده دارد« :بنا به نوشتهی کیهان قاتل ،ژاله م .عضو فعال حزب فالن را هدف قرار داده و
میگریزد» (خستتروی .)77 :1389 ،نویستتنده نیز همواره با انت اب ترفندهای گوناگون همین روایت ستتاده و مدتوم را آینگی
میکند .به نظر تودوروف «در آغاز دا ستان گونهای پیش نهاده (یا نطفه نتیجه) وجود دارد که در پایان دا ستان آ شکار می شود
(تدقق مییابد) و داستان گذر از این پیشنهاده آغازین به آن تدقق واپسین است» (احمدی .)280 :1389 ،خسروی با انت اب
پی ر نگ بستتت ته این فرجام مدتوم و غیرقابل چون و چرا را برای داستتت تان خود رقم میز ند .هر چ ند «آثار نویستتت ندگان
پسامدرنیست ،پیرنگ تبدیل به وقایی پراکنده و بدون رابطه علت و معلولی میشود» (تدینی .)63 :1388 ،اما نویسنده پیش از
ارائهی ن س ههای سهگانه دا ستان به برر سی پیرنگ علت و معلولی پرداخته و ت صری میکند :مدققاً قاتل ستوان کاووس د.
است که تصویر حکم مأموریتش « در صفده سیصد و بیست و هشت کتاب تاریخ ترورهای سیاسی ایران آمده است ... .ظاهراً
با صدور این نامه ا ست که مأموریت قتل ژاله م .بر عهدهی ستوان کاووس د .قرار میگیرد و او ملزم میگردد تا او را در هر
کجا به قتل برساند» (خسروی .)76 :1389 ،هر چند در داستان پارهای فرازمانیها وجود دارد اما هرگز پیرنگ علت و معلولی
را تدت تأثیر قرار نمی دهد ،چون نویستتتنده از ابتدا طرح داستتتتان و هدف خود را با خواننده در میان نهاده استتتت .مثالً در
بازنویسی اول داستان ژاله م .با دیدن ستوان کاووس د .شروع به صدبت میکند و گویی پیش از وقوع حادثه از قتل خود خبر
دارد« :ژاله م .میگوید« :دنبالتان میگشتم» .ستوان میگوید« :میبینید که آمدهام» .ژاله م .زانو میزند .ستوان روبرویش میایستد
و سه بار پیاپی به مرکز شعاعهای پیچان موهایش شلیک میکند» (همان .)79 ،مثالی دیگر :تا رسیدن به بازنویسی سوم به جز
ژاله م .تمام ش صیتها و حتی واژگان دا ستان پیرو م ستعمل شدهاند و تنها ژاله معین ا ست که به وا سطه مرگ جوان مانده
ا ست« :هر چند که دیگر آنها اینگونه نی ستند که بودهاند ،کلماتی پیر و م ستعمل شدهاند( »...همان« ،)82 ،کاووس د .پیرتر از
همیشه روی نیمکت سنگی نشسته است و به باغبان پیر که در حال کاشتن( »...همان .)83 ،و «ژاله میگوید :فایده مرگ برای
من این است که پیر نمیشوم ،فقط همین» (همان.)84 ،
استفاده گسترده خسروی از توصیفهای حاصل زاویه دید که در عین حال جزیینگر و عینیتگرا نیز هستند یکی دیگر از
عوامل آشتناییزدایی و ایجاد پیرنگ هنری در ستط آرایه و صتناعتی استت .توصتیفها با نگه داشتتن زمان در مدور افقی
داستان فرصت کافی را به نویسنده میدهند تا به منظرهپردازی در مدور عمودی داستان بپردازد:
ژاله م .پلکها را بر هم میگذارد .دستها را مشت میکند .و اللههای گوشش را میفشارد و چانه را در حجمهای پر نور
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پنهان میکند .هاله موهایش آ شفته می شود .ستوان سه بار پیاپی به مرکز شعاعهای پیچان موهایش شلیک میکند ،خطوط
صورت ژاله م .در هم می شکند و شانهاش پله می شود و خون از البهالی موهایش برمیجهد و در کلمات ن ش سته بر سفیدی
کاغذ نشت میکند (خسروی.)85 :1389 ،
بُعد دیگر داستتتان آشتتناییزدایی و پیرنگستتازی در ستتط آرایهای یا صتتناعتی استتت .در این ستتط نویستتنده با نوعی
آشکارکردن ت صنی و گفتوگو در مورد تکنیکهای داستانی بارها به خواننده یادآور می شود ق صد دارد با روایتهای مکرر از
قتل ژاله م .از قاتل ب واهد فعل قتل را با طمأنینه و آرامش بیشتری انجام دهد تا اگر چیزی از داستان ناگفته مانده را دوباره از
کلمه ب سازد« :چنان که خواهیم دید در بازنوی سیهای مکرر به بلوغ کامل خواهد ر سید ( .ستوان کاووس د ).و فعل قتل را با
طمأنینه و آرامش انجام خواهد داد و مجال ت یل را برای ما خواهد گذاشت( ».خسروی )77 :1389 ،یا:
حتماً وقتی ژاله م .با ا شتیاق زانو میزند و در م سلخ مین شیند ،میداند که چیزی از دا ستان ناگفته مانده ا ست .چیزی که
باید گفته شود ،چیزی که نوی سنده فقدانش را اح ساس میکند که دوباره بنوی سد و او را دوباره از کلمه ب سازد تا اگر شده او،
ژاله م ،.چیزی بیشتر ،حتی کلمهای بیشتر از زندگی به چنگ آورد( .همان)82 ،
شکلوفسکی اینگونه آرایهها یا صنایی را هنر سازههای برهنه مینامد .یعنی« :هنر سازههایی که خواننده را از حضور خود،
به نوعی ،آگاه میکنند ( ».شفیعیکدکنی )326 :1391 ،نوی سنده در ق سمتی دیگر از دا ستان میگوید« :ولی در این جا آدمهایی
مثل ستوان کاووس د .و ژاله م .در قالبهای خاکی خود نی ستند .زن و مردی از جنس کلمه ه ستند که به رفتار ا صل واقعه در
میآیند( ».خستتتروی .)79 :1389 ،باید تأکید کرد که خستتتروی «برای فاصتتتله گذاری میان متن و واقعیت تأکید میکند که
ش صیتها بازیگرانی ساخته شده از کلماتاند تا به موقعیتی داستانی شکل دهندپ موقعیتی که دایمی نیست و میتواند تغییر
کند .هر داستان هم میتوان به شکلهای م تلف روایت شود( ».میرعابدینی)1472 :1387 ،
گ سترش طرح در ن س ههای سه گانهی دا ستان ارتباط تنگاتنگی با تو صیف ،منظره سازی و اندکی گفت و گو دارد .بدین
صورت که گسترش طرح در نس ه دوم نسبت به نس ه اول و در نس ه سوم نسبت به نس ه دوم فقط در افزایش پلکانی و
بدون جا به جایی این عناصر است .این امر پس از خوانش اول در نزد خواننده به صورت خودکار درمیآید به گونهای که در
تمام ن س هها خط سیر دا ستان یکی ا ست و انتظار خواننده را آ شفته نمیکند .شاید برای خوانندهی آ شنا با فرمالی سم لذت
چندانی ندا شته با شد وقتی میبیند ستوان بار اول در صدن پلهها و با اندک گفتوگوی ژاله را به قتل میر ساند و بار دوم با
اندکی گ سترش در تو صیف و ارایه گفت و گویی عاطفیتر ،ستوان تا آخر راه پلهها فعل قتل را به تأخیر میاندازد و بار سوم
نیز با گ سترش بی شتر در این عنا صر و ترکیب با شاعرانههای بدیی ستوان ژاله را در داخل آپارتمانش به قتل میر ساند .در
صورتی که نویسنده میتوانست در نس ههای مکرر از طریق تمهیدات هنری و از شاخه به شاخه پریدنها اقدام به جابهجایی
هنر سازههای آشکار و ایجاد ناپایداری کند تا به آن صورت و طرحی تازه بب شد و از آن آشناییزدایی کند .شکلوفسکی نیز
میان آ شناییزدایی و فرم نوعی مالزمه را تأیید میکند که هر جا آ شناییزدایی دیده شود ،فرم ح ضور دارد .به عنوان مثال :در
میان صتتورتگرایان روس رمان تریستتترام شتتندی ،اثر الرنس استتترن ،میتواند نمونه خوبی از اینگونه کاربرد هنرستتازههای
آ شکار تلقی می شود .آنها به این رمان از دیدِ فرم توجه ب سیار دا شتهاند( .ر.ک .شفیعیکدکنی )112-99 :1391 ،زیرا از نظر
آنها این رمان پیرنگدارترین و کم داستانترین نوع رمانهای بزرگ است .هر چند در مجموع داستان «مرثیه برای ژاله و قاتلش»
در کلیت خود در قلمرو سبک و ساخت و صورت در میان داستانهای کوتاه معاصر فارسی دارای تش ص است و نویسنده نیز
تالش کرده در نس هها و بازنویسیهای مجدد ،داستان را هر چه بیشتر پیرنگدارتر کند و در واقی داستان هدفی جز فرم ندارد
اما در جزییات و در میان سه ن س ه ارایه شده تا حدودی بیرمق و غیر فعال ا ست .درباره اهمیت فرم از نظر فرمالی ستها باید

گفت« :میتوان فرم را شتتیوه نمایش مدتوی دانستتت و در این صتتورت استتت که تاریخ هنر را باید در تکامل فرم بررستتی کرد».
(حسنلی)205 :1391 ،
دا ستان در هر سه ن س ه «دایرهای ا ست ،که ما پایان را میبینیم و دوباره به اول برمیگردیم .ش صیت را در ق سمتی گیر
میاندازیم و تا پایان رهایش نمیکنیم( ».نایت )78-77 :1388 ،در نهایت وضتتعیت پایان شتتبیه ابتدای داستتتان استتت و آنچه
باعم بزرگتر شدن دایره طرحها شده آینگی طرح قبل با استفاده بیشتر از مصال یاد شده میباشد.
نستتتتتتت تتتتته

اول

نستت ه دوم
نس ه سوم
ستتتوان کاووس د .و ژاله م .تنها شتت صتتیتهای داستتتان هستتتند .چیز زیادی درباره آنها نمیدانیم به جز این که ژاله
دانشجوی موسیقی است و در نامهای که به ستوان کاووس نوشته شده مس،ول میتینگهای ضد ایرانی معرفی شده است .ستوان
کاووس هم اصالً کرمانی است و تازه از دانشکدهی پلیس فارغالتدصیل شده و از سوی ستاد عملیاتی اداره دوم ملزم میگردد
تا در هر کجا شده ژاله را به قتل بر ساند .تقابل ژاله با ستوان کاووس تقابل نیروی ضرورت ا ست یا به یک تعبیر تقابل زمان
دایرهای با زمان خطی است .ژاله که بیانگر زندگی است هر بار خود را تکرار میکند و باز به نقطه آغاز باز میگردد از این رو
همواره جوان و خواهنده میماند او حتی عاشق قاتل خویش می شود ،در حالی که ستوان کاووس ،باغبان و دیگر آدمها در هر
بازنوی سی پیر و خمودهتر می شود (ر.ک .شهریوری .)1391/12/7 ،که شاید بیارتباط با تد صیل مو سیقی ژاله و شغل نظامی
ستوان نی ست .اما آنچه در ش صیتپردازی دا ستان باعم آ شناییزدایی و پیرنگ سازی هنری می شود تعلیق و سرگردانی
آنها بین گذشته و حال است .ستوان و ژاله:
ش صیتهایی ه ستند که در یک مدار هرمنوتیکی و در گردابی از قرائت افتادهاند و در متنی که مدام خوانده می شوند و
خوانده میشوند ،همواره به سر جای اول خود و آنِ داستانی خود بازمیگردند .در واقی ش صیتها در دورهای از خواندنهای
بیپایان حصر شدهاند و امکان خروج ندارند( .درمنکی)93/3/12 ،
از نظر طرح داستتتان دو شت صتتیت دارد که امتداد مییابند و همدیگر را در نقطهای قطی میکنند و جدا میشتوند تا زمانی که
دوباره با یکدیگر مالقات کنند( .ر.ک .نایت.)78-78 :1388 ،
ستوان کاووس د .و ژاله م.

ستوان کاووس د.
ژاله م.

هر چند نویسنده اشاره میکند در داستان ...« :هیچ واقعهای تدت اراده نویسنده نیست» (خسروی .)80-79 :1389 ،و این
ش صیتها ه ستند که با «حافظه زوالناپذیی [که] در جمجههای سر بی آنها ست همه چیز  ...را باز می سازند» (همان.)80 ،
اما وقتی ژاله از ستوان کاووس میخواهد حکم قتل او را پاره کند نوی سنده اجازه شورشگری را به آنها نمیدهد .این یکی
دیگر از مفلفههای ادبیات پ سامدرن ا ست که باعم آ شناییزدایی و ایجاد پیرنگ هنری در دا ستان می شود « :ش صیتهای
فراداستان ،بر خالف ش صیتهای بیاراده و فرمانبردار رمان مدرن و پسامدرن ،نه تنها از امر نویسنده خود اطاعت نمیکنند،
بلکه سعی میکنند در وقایی داستان و تغییر پیرنگ آن نیز دخالت کند» (تدینی.)475 :1388 ،

خ سروی در دا ستان «مرثیه برای ژاله و قاتلش» در سط زبانی روایت همچون دیگر نوی سندگان معا صر با انت اب زبان
ساده و معیار ،ا صراری در پرداختن به آرایههای لفظی برای پیرنگ سازی هنری ندارد ،مگر این که برخی از واژگان ن سبت به
کلیّت مجموعه همچنان در حال تکرار هستتتتند :مثالً هنوز عشتتتقهها با پیچش خود واژگان دیگر داستتتتان را تدت تأثیر قرار
میدهند و یا سایه واژگانی چون بید بر ف ضای دا ستان سنگینی میکند .اما نوی سنده همچون دا ستان «مینیاتورها» در ساختن
ف ضای تاری ی دا ستان که مربوط به حوادث سال سی و دو شم سی ا ست ب سیار موفق عمل کرده ا ست .اگر در آن دا ستان
ا سلدهی مادام کلت رولوری بود در این دا ستان با توجه به زمان تاری ی ستوان تپانچه ا سکات پنج و بی ست و سه دارد ،یا
ماشینهای ش صی فورد و ماشینهای نظامی ریو با ت ته بندهای باربند است و نویسنده به زیبایی فضای رعب و وحشت و
خفقان سالهای کودتا را بر داستان حاکم کرده است« :ما هنوز در حال قربانی دادن هستیم در خفا به ما شلیک میشود و خون
ما به کرات بر زمین ری ته میشود ،من از شما میپرسم کی نظامات برقرار میشود » (خسروی .)81 :1389 ،این فضا مقدمات
الزم را برای پذیرش قتل ژاله م .از نظر پیرنگ علت و معلولی برای خواننده مهیا میکند.
البته بعضی از نکات زمانی داستان نیز جای تأمّل دارد .مثالً با این که نویسنده در چند مورد زمان تاری ی داستان را اواخر
اردیبهشت ماه اعالم کرده است ،اما « :باغبان در باغچه نشسته است ،در حال کاشتن نشاهای اطلسی و می ک است» (همان،
 )77در حالی که زمان جابهجایی نشتتاء گلهای می ک و اطلستتی از نیمه آبان به بعد استتت و اردیبهشتتت ماه زمان گلدهی
آنها ست (ر.ک .زکیزاده .)93/4/27 ،یا «همهمهای در میدان در میگیرد .نگهبانها با باتوم و سپرهای شی شهای جلو میآیند.
عقب مینشینند» (خسروی .)81 :1389 ،در حالی که پلیس ضدشورش ایران در سال سی و دو قطعاً به سپرهای شیشه مجهز
نبودهاند .البته میتوان آن را به عنوان استعارهای برای تمام زمانها و مکانها پذیرفت که بر زیبایی کار نیز میافزاید.

نتیجه
اساس کار در نقد فرمالیستی و پیشافرمالیستی موضوع تقابل داستان با پیرنگ و تفاوت در مصال به کار گرفته شده برای
بیان آن است .در پی رنگ پیشافرمالیستی نویسنده با استفاده از اجزای دخیل در روابط علت و معلولی داستان اقدام به گزینش
و گ سترش حوادث و پویایی پیرنگ میکند .اما در نقد فرمالی ستی این شکل ا ست که مدتوی را انتقال میدهد و نوی سنده به
صتتورت هدفمند اقدام به گزینش مصتتال و فرمها میکند تا مواد خام داستتتان را در ستتطوح م تلف درونمایهای ،زبانی و
آرایهای به صورت هنری بیان کند.
خ سروی برای پیرنگ سازی پی شافرمالی ستی در دا ستان «مینیاتورها» از پیرنگهای ب سته و کلی شهای ا ستفاده کرده ا ست و
تو صیفات جزیینگر و عینیتگرا که حامل زاویه دید نیز میبا شد به زیبایی گویای خرده پیرنگهای زمان و مکان ا ست .اما در
ستتتاختار پیرنگها ،بهادادن به کنجکاوی و تعلیقهای از پیش لو رفته ،عدمموفقیت در ایجاد یک راز ،عدمستتتاخت ناپایداری و
موقعیتهای د شوار ،عدمتنا سب در شبکههای علت و معلولی و ا ستفاده از برخی م ضامین تکراری و کلی شهای با پرداختی نه
چندان متفاوت از آثار گذشته از نقاط ضعف این داستان میباشد .اما میانه گسترش یافته با استفاده از روایت غیرخطی و بازگشت
به پسهای مکرر ،ا ستفاده از ش صیتهای معمولی و واگذاری تفکر درباره آنها بر عهده خواننده با عدم اظهارنظر نوی سنده و
گفتوگوهای حساب شده از نقاط قوت داستان میباشد .همچنین خسروی برای پیرنگسازی فرمالیستی در این داستان اقدام به
آ شناییزدایی و غریب ساختن جهان دا ستان با ا ستفاده پیشزمینهای از برخی ت صاویر سنتهای دینی و مذهبی و هنر مینیاتور
ایرانی کرده استت .در ستط زبانی نیز با استتفاده از تعداد کثیری از واژگان موفق به قرار دادن داستتان در موقعیت تاری ی شده
است .اما در همین سط با استفاده وقت و بیوقت از برخی واژگان در سط عمومی مجموعه داستانها باعم یکنواختی و خودکار
شدن روایتها شده ا ست .در سط آرایهای نیز برخی از تو صیفات بدیی و شاعرانه با چ شمکزدن بر هر خوانندهای خودنمایی
میکنند.
اما داستان «مرثیه برای ژاله و قاتلش» سرشار از آشناییزدایی و پیرنگ سازی هنری یا به تعبیر فرمالیستها دارای حداکثر
پی رنگ و حداقل داستان است .خسروی برای رساندن داستان به این سط از تازگی و نشاط نو ،تمام تمیهدات و شگردهای
آشتتناییزدایی و پیرنگستتازی هنری را بر رگِ جانِ داستتتان زده استتت .در این داستتتان ،استتتفاده از برخی مفلفههای ادبیات
پ سامدرن مانند ات صال کوتاه ،پارهای فرازمانیها ،آ شکار کردن ت صنی و گفتوگو درباره تکنیکهای دا ستانی و شورشگری
خفیف بع ضی از ش صیتها از شگردهای آ شناییزدایی و ر سیدن به پیرنگ هنری میبا شد .همچنین ا ستفاده از فرمهای
متنوعی مانند طرح دو شتت صتتیتی و توستتعه هر چند پلکانی در فرمهای دایرهای و قرار دادن داستتتان در موقعیت تاری ی با
استفاده از فضاسازی و کشف واژگان کهن که همه جزء سطوح سهگانه درونمایهای ،زبانی و صناعتی میباشد از عمده نقاط
قوت پیرنگ فرمالیستی در داستان میباشد .همچنین ،اگر چه در بوطیقای پسامدرنیستی و در صورت وجود عناصر این سبک
در داستان نیاز چندانی به پیرنگسازی علت و معلولی نیست اما خسروی به ارایه پیرنگ پیشافرالیستی در این سط پرداخته
ا ست .البته در این دا ستان نیز پارهای از نکات زمانی جای تأمل دارد .در مجموع نوی سنده در دا ستانهایی موفق ا ست که بر
پایهی آشتناییزدایی و پیرنگ فرمالیستتی بنا شتدهاند ،و نه در داستتانهایی که براستاس ضتابطههای علت و معلولی استتوار
شدهاند.
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