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  روايتهاي تكنيك  نقد و تحليل پيچيدگي

  اثر آليس مونرو رؤياي مادرمدر داستان 
  

  ندا امين

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه عالمه طباطبايي
  چكيده 

آليس مونرو نويسندة كانادايي معاصر و برندة جوايز ادبي متعددي ازجمله جايزة نوبل ادبيات 
. توصيف كرد» ستان كوتاه معاصراستاد دا«آكادمي سوئد مونرو را . است 2013در دهم اكتبر 

توجه به . شود ويژه آنتوان چخوف مقايسه مي آثار او اغلب با آثار بزرگان ادبيات جهان به
ها، تأكيد بر  مشكالت زندگي زنان، نگاه موشكافانه و دقت در جزئيات زندگي شخصيت

ة روايي از هاي جديد و پيچيد هاي چنداليه و شيوه شناسانه، پيرنگ مفاهيم پيچيدة روان
ظاهر روندي آرام دارند؛ اما  هاي او به داستان. هاي آثار اوست ترين ويژگي ترين و اصلي مهم

هاي پيچيدة  اي در زير اين سطح آرام جريان دارد كه مونرو با استفاده از تكنيك پيوسته حادثه
و ادراك جزئيات كند و تحليل  ها مطرح مي اي را در قالب آن شناسانه روايت، مفاهيم عميق روان

هاي  بديهي است براي تأمل و فهم بهتر ظرافت. گذارد دقت و بينش مخاطب خود وامي  آن را به
نگارنده در . هاي سبكي مونرو ضروري است اين مفاهيم عميق، شناخت و تفكيك پيچيدگي

هاي زماني پياپي،  علت چرخش كه بيشتر به -هاي پيچيدة روايت را حاضر اين تكنيك  مقالة
آميختگي كانون روايت و تعدد توصيف وقايع و  برقراري ارتباط ميان رؤيا و واقعيت، درهم

 رؤياي مادرمنام  هاي شاخص وي به در يكي از داستان -هاي فرعي روي داده است شخصيت
  . است، بررسي كرده است) ترجمة ترانه عليدوستي(داستاني به همين نام  كه از مجموعه
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مونرو، تكنيك روايت، چرخش زماني، كانون روايت، كاراكتر،  آليس :هاي كليدي واژه
  . شناسانه مفاهيم روان

  مقدمه . 1
نويسي امروز بسيار به آن تمايل دارد، پيچيدگي  هاي مشخصي كه داستان يكي از ويژگي

هاي  و هنرنمايي  داستان امروز توجه خود را از مسائل اجتماعي خاص يا ويژگي. است
گرداند و  ها بازمي سوي موقعيت جلب نظر مخاطب به ها به مشخص شخصيت

ها،  اوضاع اجتماعي، شخصيت. نشاند دادها مي جاي حوادث و رخ ها را به موقعيت
اي كلي است كه  گيري گزاره ها درجهت شكل وگوها، حوادث و حتي موقعيت گفت

د هر يگانه و ثابت نيست؛ بلكه در قيد خواندن است؛ به اين معنا كه قادر است نز
تري را روشن  اي از خوانش، ادراك و معناي جديد يا عميق مخاطب و حتي در هر مرتبه

  . كند
اشراق در داستان . داند آموز نمي دار اشاعة نكات عبرت ه داستان مدرن خود را عهد

ناميم، از تداخل بازتابش  آنچه واقعيت اثر مي. گيرد كوتاه با تصور ما از حقيقت شكل مي
اي از  درك هر واقعيت واحد نزد افراد نمايش عرصه. زند مخاطب سر مي دنياي اثر و

بر آنكه در مسيل زمان  بخشد؛ عالوه هاست كه لزوماً يك طيف را سازمان نمي تفاوت
پنداريم، دچار چنان فروكاستن و فزودني  آوردة ادراك خويش مي آنچه را كه فراچنگ

  ). 1389ايي، رض(كه جلوة نوعي دگرديسي مداوم است   شود مي
اي وجود ندارد، جز  قاعده طاليي در نثر داستاني اين است كه هيچ قاعده«
آليس ). 170: 1388الج، (» كند هايي كه هر نويسنده براي خودش وضع مي قاعده
ميل مخاطب امروز، به غلبه بر  به -نوبل ادبيات برندةو  نويسندة كانادايي -1مونرو

ريزي استادانه، بازي دادن  ز محاصرة او با طرحكند و ا وضعيت انفعالي توجه مي
احساسات و اختفاي ابتدايي اطالعات در خدمت تحميل اشراق ناگهاني پايان سر باز 

كنش در داستان مدرن او نه در قيد آغاز و پايان و نه در بند چارچوب . زند مي
... عليق وگستري به ياري طرح، پيچ آخر، ت دغدغة نويسنده ديگر دام. است  ارسطويي

                                                            
1. Alice Munro 
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گذرد؛  گذارد و خود مي نيست؛ زيرا او كيفيتي از يك گزارة كلي را به خوانندگان وامي
تر و  برخي از نويسندگان از ساير همتايان خود عميق«: گويد مي 1كه جان پك چنان

تر از نقد  تر و متفاوت و نقد اين نويسندگان احتماالً متنوع[...] تر هستند  پيچيده
  ). 55: 1366(» باشد تر مي اهميت و كم نويسندگان عادي

درپي آثار آليس مونرو و نظريات و نقدهايي كه مترجمان  نگارنده پس از مطالعة پي
هاي  هاي وي داراي پيچيدگي اند، بر اين باور است كه داستان ها نوشته و منتقدان بر آن

انگارانه  هلهاي او را س شود از يك سو مخاطب نتواند داستان خاصي است كه سبب مي
بخواند و از سوي ديگر همواره او را به خواندن و فهميدن نكات داستاني وي وسوسه 

آن را از حد داستان گفتاري و كرده،  نايافتني چنين كيفيتي ساختار او را دست. كند مي
هاي روايت خود خواننده را  مونرو با اين شيوه و با تكنيك. كند شفاهي خارج مي

  . كند و او را به مشاركت در داستان دعوت مي كشاند چالش مي به
ها در  هاي ايجاد اين پيچيدگي ترين شيوه اين مقاله درپي نماياندن مواردي از برجسته

  . است 2رؤياي مادرمنام  هاي مونرو به تحليل يكي از داستان
  

  پيشينة تحقيق . 2
 اهميت نويسنده . 1- 2

دة جوايز ادبي متعددي ازجمله جايزة گيلر آليس مونرو، نويسندة كانادايي معاصر و برن
م، جايزة برترين اثر داستاني از سوي انجمن منتقدان ملي كتاب در سال 1998در سال 

او . است 2013و درنهايت برندة جايزة نوبل ادبيات در دهم اكتبر سال ... م و1998
اولين و در عين حال،   م تاكنون برندة نوبل شده1901سيزدهمين زني است كه از 

» استاد داستان كوتاه معاصر«آكادمي سوئد مونرو را . كاناداييِ برندة اين جايزه است
مقايسه  3آثار او اغلب با آثار بزرگان ادبيات همچون آنتوان چخوف. توصيف كرده است

                                                            
1. John Peck 

 1392كه در مجموعه به همين نام در  - اين مقاله در اكثر ارجاعات خود براساس ترجمة ترانه عليدوستي از اين داستان. 2
از شقايق قندهاري در  عشق زن خوبدر مجموعة داستاني  رؤياي مادرمز ترجمة ديگري نيز ا. تدوين شده است -چاپ شده

  . در  نشر قطره منتشر شده است 1392و  1388
1. Antont Chekhov (1860-1904) 
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توجه به مشكالت زندگي زنان، نگاه موشكافانه و دقت در جزئيات زندگي . شود مي
هاي  هاي چنداليه و شيوه شناسانه، پيرنگ هيم پيچيدة روانها، تأكيد بر مفا شخصيت

مثل آثار  -در آثار او نيز. هاي آثار اوست ترين ويژگي جديد و پيچيدة روايي از مهم
خط داستاني داراي درجة دوم اهميت است و تقريباً اتفاق خاصي در  -چخوف
شود  ها مي تدهد و اغلب تلنگري موجب دگرگوني زندگي شخصي ها رخ نمي داستان

)Vedder, 1997 .(  
  
  معرفي داستان. 2- 2

نام جيل كه از زبان نوزاد وي روايت  ماجراي زندگي زني است به رؤياي مادرم
: به اين ترتيب است -هاي سير روايتش جداي از پيچيدگي -مضمون داستان. شود مي

بيش  خانه بزرگ شده و موسيقي خوانده است، با جورج كه شخصيت جيل كه در يتيم
اما كمي بعد از . كند از حد شوخ و سرخوش او كامالً با وي متفاوت است، ازدواج مي

به خواستة السا، . شود ج و درحالي كه جيل باردار است، جورج در جنگ كشته مياوازد
تر جورج و خانم  آيونا خواهر كوچك(تر جورج، او نزد خانوادة همسرش  خواهر بزرگ
بر برگزاري مراسم ختم جورج، كودك خود را در كنار  عالوهرود تا  مي) كركام مادر او

. شود ها، دكتر شانتز و همسرش، نيز آشنا مي در آنجا با همساية آن. دنيا آورد ها به آن
آيد و از همان لحظة تولد جيل در برقراري رابطه با او دچار مشكل  دنيا مي نوزاد به

مند شده است، پرستاري او را  دك عالقهناچار، آيونا كه بسيار به حضور كو به. شود مي
اما يك روز كه دو خواهر و مادر براي انجام دادن كاري خانه را ترك . گيرد برعهده مي

هاي زياد كودك كه در تمام روز  قراري و گريه مانند، بي كنند و جيل و نوزاد تنها مي مي
بخش، كمي  هاي آرام صمادر ضمن خوردن قر. كند ادامه دارد، مادر را آشفته و كالفه مي
خواب عميق مادر و كودك . خوراند ريزد و به او مي از گرد آن را در شيشة كودك مي
بيند كودكش را بيرون در  مادر در خواب مي(يابد  تا آمدن اعضاي خانواده ادامه مي

پندارد كودك مرده است و اضطراب و  با آمدن آيونا، او مي). ها رها كرده است برف
اما جيل درحالي كه . كند وي، تنش و بلواي زيادي را در خانه ايجاد مي بحران روحي

اش كامالً از او دور نشده، نالة كودك و زنده بودن او  ها و خواب آشفته هنوز تأثير قرص
  . شود دهد و اين اتفاق موجب ترميم رابطة عاطفي او و كودكش مي را تشخيص مي
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  مباني نظري بحث . 3- 2
هاي حاكم بر  اي از احكام كلي دربارة ژانرهاي روايي، نظام موعهمج 1شناسي روايت«

در  2ژرار ژنت). 149: 1388مكاريك، (» و ساختار پيرنگ است) گويي داستان(روايت 
به موضوعاتي پرداخت كه به اصطالحات  تحقيق دقيق و موشكافانة خود در اين زمينه،

مختل (دادها  زجمله ترتيب ارائة رخاند؛ ا  هاي مختلف بدل شده رايج اين حوزه در زبان
شده و  ، روابط زمان روايت)واسطة بازگشت زماني و پيشواز زماني ترتيب وقايع به شدن

چه كسي سخن (، روايت )كنش متقابل محاكات و نقل(زمان روايت، شيوة بازنمايي 
طة واس اي كه به ، سطوح روايي)شده دارد؟ داد روايت گويد؟ راوي چه نسبتي با رخ مي

  ). 152همان، ... (آيند و وجود مي آمدن داستاني در دل داستاني ديگر به
گيري هنرمندانه و حتي گاه نوآورانه از اين  با بهره رؤياي مادرمآليس مونرو در 

اي   كننده ريختگي جذب هاي روايت در روند سنتي داستان، پيچيدگي و درهم تكنيك
اي از  كننده كه اثر وي را به نمود خيره اي گونه  كند؛ به براي خواننده ايجاد مي

بديهي است جهت جلوگيري از اطالة . نمايد تبديل مي 4و هنجارگريزي 3زدايي آشنايي
  . رفته در اين داستان تحليل شده است كار هاي به ترين شيوه كالم، فقط برجسته

  
  رؤياي مادرم هاي مؤثر در پيچيدگي روايت داستان  تكنيك. 3
دادها در كنار مختل شدن زمان روايت از  مان و ترتيب ارائة رخشكستن ز. 1- 3

  زبان راوي 
الج، (» رواج داشت 1920پاره بودن، منفصل بودن، مونتاژ، در هنر تجربي دهة  تكه«

نويسي مدرن بسيار مورد  شكستن زمان نيز تمهيدي است كه در داستان). 188: 1388
  . توجه است

خواني را كه عادت مألوف  ن اي متعارف داستاه نويسنده درپي آن است كه لذت
رنگ كند و به همين منظور، رشتة زمان و زنجيرة علت و معلولي  خوانندگان است، كم

  . كند گسلد و بازآرايي مي ها مبتني است، از هم مي را كه داستان در حالت طبيعي بر آن

                                                            
1. narratology 
2. Gerard Genette (1930) 
1. defamiliarization 
2. deviation 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت سومين همايش ملي نظريه و نقد ادبي در ايران / نامة نقد □ 128

شود و  بدل نميكننده  با شكستن زمان است كه روايت به نمايش پياپي وقايع خسته
يابيم ميان وقايعي كه بسيار مجزا از يكديگرند رابطة علت و معلولي يا  ما امكان مي

تواند تعبير ما را از اتفاقي كه  گرد در كانون روايت مي عقب. ربط كنايي پيدا كنيم
ايم، دگرگون  افتد ولي ما قبالً در متن آن را تجربه كرده بعداً در تقويم داستان مي

  ). 141ان، هم(كند 
زند و از او  دادهاي داستان برهم مي نويسنده تصورات قالبي خواننده را از توالي رخ

اي كه  اي ديگر به ارتباط زماني وقايع نگاه كند؛ دريچه خواهد كه از دريچه مي
ها  همين نظريه است كه دخل و تصرف ،درواقع. خوانند مي» زدايي آشنايي«ها  فرماليست

  . كند نگارش مدرنيستي را موجه ميهاي  جايي و جابه
در متن وجود  ييها داستان كوتاه معموالً بيش از يك فصل ندارد؛ اما گاهي وقفه

هاي مختلف داستان را از هم جدا  د و بخششو مي د كه با دو سطر فاصله نشان دادهدار
ن هاي انتقالي ميا تر، براي نشان دادن مرحله تقسيم متن به واحدهاي كوچك. ندك مي

شود؛  اين فرم از ماهيت روايت ناشي مي. هاي مختلف داستان مفيد است ها يا مكان زمان
كه در آنِ  -اي به صحنة ديگر و از كاراكتري به كاراكتر ديگر روايت بارها از صحنه

هاي  ها نقش برش چرخد و درواقع، اين تكه مي -هاي مختلفي هستند واحد در موقعيت
   .كنند سينمايي را ايفا مي

شروع،  -نويسي نو، تصور كالسيك ما دربارة وحدت و چارچوب روايت در داستان
با ) 116: 1388مكاريك، ( 1تعبير ويكتور اشكلوفسكي به. ريزد در هم مي -وسط و پايان

هاي نويسنده مدام روال طبيعي  پردازي حاشيه: شويم مواجه مي» عرياني پيرنگ«نوعي 
خورد،  ها به هم مي دادها و پيوندهاي علّيِ آن ي رخكند، نظم تقويم روايت را مختل مي

شوند و خواننده همراه نويسنده در انواع حركت در  جا مي ها از نظر زماني جابه بخش
رؤياي وآمد زماني در  اين پيچيدگي و رفت. شود درگير مي) گذشته، حال و آينده(زمان 
  . افتد بسيار اتفاق مي مادرم

شود كه متعلق به شب پيش از حادثة  اب مادر شروع ميداستان از ميان رؤيا و خو
اصلي داستان است؛ جايي در آينده، در اوج روايت كه كمي پيش از به انتها رسيدن 

                                                            
1. Victor Shkolovsky (1893-1984) 
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شود و سپس راوي به لحظة  رؤيا به زمان گذشته روايت مي. رسيم داستان به آن مي
در دنياي واقعي، «به زمان و مكان حقيقي : گردد ديدن اين خواب در دنياي واقعي برمي
). 19: الف1392مونرو، ( »1945دنياي ژوئية . افتد صبح زود است كه اين اتفاق مي

  ). 20همان، (» [...]افتد شباهتي به خانة رؤيا ندارد  اي كه اين اتفاق در آن مي خانه«
مراسم : گردد سرعت به عقب برمي پس از توضيحي كمتر از نيم صفحه، زمان ناگاه به

به زمان حال، » عصرگاه«زماني كه مادر هنوز نوزاد خود را آبستن است و اين ختم پدر، 
در روشنايي  -جيل -مادرم«: شود زنده و پويا با ريزترين جزئيات به تصوير كشيده مي

هايي است كه بعد از مراسم  خانه پر از آدم. عصرگاه كنار ميز اتاق غذاخوري ايستاده
  ). جا همان(» ندا يادبود كليسا به آنجا دعوت شده

راوي براي توضيح غيرمنتظره نبودن موقعيت فعلي جيل و علت حضور او در اين 
گردد؛ پيش از مرگ پدر و شرح مشكالتي كه مادر از زندگي تنها و  خانه، به عقب برمي

شود كه از وجود من باخبر  مدتي مي«: كار كردن در بيرون در حين بارداري داشته است
، اما به زندگي [...]ه جورج كركام ممكن است كشته شود دانسته ك است و مي

جورج زنده است و : تر عقب به زمان و باز هم) 22همان، (» اش ادامه داده بود روزمره
: ب1392مونرو، (» اند خانوادة من ديوانه«: دهد اش اطالعاتي به جيل مي درمورد خانواده

جيل «: ر روز بدرقة او ديده بودوقتي اولين بار خواهران جورج را د: تر و عقب) 22
. اولين بار وقتي خواهرهاي او را ديد كه براي بدرقه كردن جورج به تورنتو آمده بودند

» ها در مراسم عروسي كه دو هفته پيش از آن برگزار شده بود حضور نداشتند آن
س پ. رسد رود و به روز عروسي مي تر مي و به همين بهانه، عقب)24: الف1392مونرو، (

از توصيف روز بدرقه و شخصيت جورج و خواهرانش، دوباره به مراسم ختم در زمان 
، مادر جورج و فضاي خانه كه )خواهر جورج(گرديم و با شخصيت السا  حال بازمي

ها، ما  نويسنده از دريچة دنياي عكس. شويم هاي جورج است، آشنا مي آكنده از عكس
برد و همچنين به آشنايي جيل با او  او مي را به گذشتة جورج و معرفي بيشتر شخصيت

  . گذشته: و معيارهاي كه براي انتخاب او داشت
هاي  گرديم و پس از معرفي طوالني يكي از شخصيت سپاري برمي به مراسم خاك

وگوي او با جيل، در لحظة وضع حمل جيل در  و گفت) خانم شانتز(فرعي داستان 
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در  -كه همان كودك است -ن اين صحنه، راوياما در پايا. گيريم همان روز قرار مي
ياد  بندي كوتاه اين صحنه يعني روز تولد خود را در زماني نامشخص در آينده به

» به اين ترتيب، من همان جا توي خانه به دنيا آمدم، ده روز زودتر از موعد«: آورد مي
  ). 36همان، (

: تر است به عقب طوالنيپس از دو سطر فاصله و در موقعيتي جديد، پرش زماني ما 
جيل واقعاً چيزي از زندگي كردن در يك خانواده «: رسيم به كودكي جيل مي

اين بخش پس از توضيحات ). 37همان، (» خانه بزرگ شده بود در يتيم. دانست نمي
هايش تا چگونگي  سريع و جامع درمورد كودكي، نوجواني و جواني جيل و عالقه

يابد و البته، جمالت كوتاه و زيبايي به اين بحث خاتمه  آشنايي او با جورج ادامه مي
  ). 39همان، (» پدرم مادرم را ديد. و اين گونه بود كه جورج جيل را ديد«: دهد مي

: گرديم؛ در زماني نامشخص پيش از تولد كودك دوباره به خانة پدري جورج برمي
كه جيل پيش از به در همان مدت كمي  -يك روز صبح بعد از رفتن السا به سركارش«

  ). 39همان، (» -دنيا آمدن من در آن خانه بود
و ) خواهر ديگر جورج(بخشي درحدود چهار صفحه با ماجرايي درمورد آيونا 

شود و درواقع، به تشريح زمينة شخصيتي  عالقة او به كودكي كه در راه است، شروع مي
پردازد و البته، اين  لي ميهاي بعدي داستان و حادثة اص و روحي او براي ورود به بخش

و بعد من به دنيا «: آيند هاي بعدي بسيار سريع و ناگهاني درپي اين قسمت مي بخش
  ). 42همان، (» آمدم و همه چيز عوض شد، خصوصاً براي آيونا

هاي نوازد، مشكالت مادر،  قراري هايي بديع و بسيار باورپذير بي راوي با توصيف
كشد و  تصوير مي هاي او را در پرستاري از كودك به شوابستگي كودك به آيونا و تال

ادامه ) ماضي(اين روايت تا شروع حادثة اصلي داستان با سخن گفتن به زمان گذشته 
تر  برانگيز در اين بخش نسبتاً طوالني كه شكست زمان را برجسته نكتة تأمل. يابد مي
اين بند . شود خن گفته مينماياند، وجود يك بند است كه در آغازش به زمان حال س مي

پس از نقل . كند اي تغيير راوي را نيز به ذهن متبادر مي گونه بر چرخش زماني، به عالوه
قراري نوزاد با شنيدن صداي نواختن ساز توسط مادر كه  ها و بي چگونگي تشديد گريه

 شود، راوي نوزاد با بينشي فلسفي كه اش منجر مي به كنار گذاشتن ساز مورد عالقه
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يادآور راوي داناي كل است، براي خواننده اهميت موسيقي را در زندگي جيل شرح 
به نظر من، [...] توانم توضيح دهم كه موسيقي براي جيل چيست؟  چطور مي«: دهد مي

 - همچنان با روايت به زمان ماضي -حادثة اصلي). 48همان، (» اي است بيشتر مسئله
انگيزي در متن روايت  چرخش زماني شگفتيابد تا به  شود و ادامه مي آغاز مي

آور آن است كه  ناپذير است؛ اما حيرت شكستن زمان بسيار ناگهاني و توجيه. رسيم مي
رسد؛  نظر نمي ناهنجار و حتي محسوس به در قلم روان آليس مونرو اصالً غيرطبيعي،

دست از «: كند اي روايت داستان را سرشار از هيجان و اضطراب مي گونه بلكه حتي به
در گرية نوزاد چيست كه اين . گريه كردن برنداشتم و او تسليم شد؛ مرا زمين گذاشت

» [...]تواند بكند اين است كه  تنها كاري كه جيل مي[...] كند،  قدر قدرتمندش مي
زماني موقعيت روايت از  بر چرخش شود، عالوه طور كه مالحظه مي همان .)52همان، (

 -جايي حقيقي و در همان موقعيت مكاني بدون هيچ جابهو  -گذشته به زمان حال
اي از بحث نظري راوي داناي كل هست كه پيچيدگي روايت را دوچندان  دوباره شمه

روايت نقطة اوج داستان با . شود هاي بعدي اشاره مي به اين نكته در تكنيك. كند مي
حاال صحنة مضحكي .] [..كشد  آيونا دارد جيغ مي«: يابد تكلم به زمان حال ادامه مي

  ). 66-53همان، (» من آنجا هستم، هل داده شده كنار ويولون[...] شود  شروع مي
پس از فروكش كردن هيجان و اضطراب نقل حادثة اصلي راوي دوباره روايت و 

گرداند و از افقي دور به خاطرة آن روز  هايش را به زمان گذشته بازمي تفسير و تحليل
به نظر من درست همان موقع بود كه به جنس [...] اصالً پتو نبود  مسئلة«: نگرد بازمي

صورت نقل خاطره پس  روايت داستان به زمان گذشته، به). 70-66همان، (» زن درآمدم
  . يابد از آن روز تا نسبتاً نوجواني راوي ادامه مي

 اي است مشمول ويژگي) ادامة سرنوشت تا نوجواني راوي(اين بخش پاياني داستان 
. گيرد قرار مي) روايت حادثة اصلي و اوج داستان(نوعي در تقابل با بخش پيشين  كه به

گيري داستان و درست از زماني كه چرخش  در بخش حادثة اصلي از لحظة شروع اوج
نوعي با انبساط و كش آمدن روز وقوع  زمان روايت به زبان حال صورت گرفت، به

لحظه با ذكر ريزترين جزئيات گزارش  به حوادث لحظه. شويم رو مي حادثه روبه
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كشد و شرح روز  تصوير مي قراري مادر و كودك را به سيل جمالت كوتاه بي. شوند مي
  . شود صفحه از داستان را شامل مي 22حادثه چيزي حدود 

دهد، خيلي سريع  درمقابل، بخش پاياني داستان كه بعد از روز حادثه را شرح مي
شد تا  پزي برده مي هفت سالگي كه با آيونا به شيريني -خاطرات راوي را از شش

هريك «رفتش در كار موسيقي، ازدواج با ناپدري راوي، تولد  التحصيلي جيل و پيش فارغ
. كند مرور مي... سالگي راوي و هاي عصبي آيونا در دوازده ، حمله»از خواهرهاي ناتني

فشردگي زماني براي اتمام  درهمعبارتي برخالف بخش قبل، اينجا با نوعي انقباض و  به
اين انقباض و  نويسي هنر داستاندر كتاب ) 313: 1388( 1ديويد الج. داستان مواجهيم

 . نامد مي 2»ديرند«انبساط زماني در داستان را 

  
  تطابق و موازنه ميان خواب، تعبير و واقعيت زندگي. 2- 3

رج، بيشتر به خلق آثاري ها و دنياي خا جاي تكيه بر شخصيت برخي از نويسندگان به
هاي  ها راه يافته و و جريان تأثرات و دريافت مندند كه در آن به اعماق ذهن انسان عالقه
ها دشوار است؛ زيرا اين  مطالعه و تحليل اين نوع داستان. شود شان بازنموده مي دروني

اتب نظم و مر كند، به گرا عرضه مي جريان دروني در مقايسه با دنيايي كه نويسندة واقع
استفاده از خواب و رؤيا در جريان روايت، شيوة غيرمستقيم و . ترتيب كمتري دارد

. هاي داستان است اي براي نفوذ در ذهن، درون و احساسات شخصيت مراتب پيچيده به
از خواب   آميخته اي مبهم و درهم پيچيده از آن نظر كه نويسنده فقط روايتگر هاله

ها  آنكه در تفسير و تعبير آن كشد بي تصوير مي را بهها  او صحنه. شخصيت است
كننده و  ها و اطالعات گيج ها، سرنخ اي از اشاره تصاوير خواب با رشته. قضاوتي كند

شوند و تعبير، تحليل و واكاوي آن به ادراك خواننده واگذار  پررمز و راز بازگو مي
ستاني شبيه شده است كه توان گفت داستان بيشتر به چي صورتي كه مي به«. شود مي

» برد ها را كشف كند و در غير اين صورت، لذتي از داستان نمي مخاطب ابتدا بايد آن
  ). 1386سيفي، (

                                                            
1. David Lodge (1935) 
2. duration 
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ترديد همين عامل  كند، بي امتناع متن از تفسير اگرچه پيچيدگي روايت را افزون مي
رؤياي  راستفاده از تكنيك نقل و تصوير خواب د. منشأ قدرت و ماية جاذبة آن است

هاي داستان  به آليس مونرو اين امكان را داده است كه بسياري از رموز و ناگفته مادرم
را در تطابق و توازني كه از يك سو ميان خواب و تعبير سمبليك آن و از سوي ديگر 

همراه قراين درخور تأمل آن  به -يابد خواب و احساسات و عواطفي كه در آن نمود مي
خواننده را به سطح «، 1ارائه كند و به تعبير ميالن كوندرا -گي جيلدر سير واقعيت زند
  ). 128: 1386عليزاده، (برساند » ديگري از دانستن

وهواي روحية او پس از مرگ همسرش و زندگي در  خواب جيل كامالً بازتاب حال
اي است از آنچه زن در دنياي حقيقي  در عين حال، رؤياي صادقه. هاست خانوادة آن

ارتباط اين خواب با پيچيدگي روايت داستان از دو . اري با كودكش انجام داده استبيد
 :جنبه درخور تأمل است

  
  ارتباط خواب با تعبير عيني آن . 1- 2- 3
در رؤيايش از رؤيايي بيدار شد و متوجه . انگار كه در حال بيدار شدن از رؤيايي باشد«

شب بيرون رها كرده بود وآن را از ياد  او نوزادش را تمام. مسئوليت و اشتباه خود شد
» پناه رها كرده بود، مثل عروسكي كه از آن خسته شده باشد آن را جايي بي. برده بود

رها كردن نوزاد در تمام شب و از ياد بردن او، مثل عروسكي ). 18: الف1392مونرو، (
مادر پس از يك . دافت كه از آن خسته شده باشد، اتفاقي است كه دقيقاً در روز حادثه مي

بخش در شيشة شير او، او  كننده با كودك و ريختن گرد قرص آرام روز پرهياهو و خسته
هايي كه مصرف كرده، به خواب بسيار  كند و خود از تأثير قرص را در خواب رها مي

قراري نوزاد، مادر از او خسته شده  بدون شك، بعد از آن همه بي. رود عميقي فرومي
ست كه پس از كابوس وحشتناك توهم  دن از رؤيا در خواب اتفاقي ابيدار ش. است

مدت خود  مادر از غفلت طوالني. شود عين تعبير مي مرگ نوزاد، در اوج حادثة اصلي به
: پذيرد شود و مسئوليت كودكش را مي در رها كردن كودك به پرستاري آيونا آگاه مي

و سپاسگزار، درحالي كه حتي شيار ه. ري جيل هم طبع خودش را پذيرفتبه تعبي«
                                                            
1. Milan Kundera (1929) 
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كرد به خطري كه از بيخ گوشش رد شده بود فكر كند، پذيرفت كه دوستم  جرئت نمي
در ادامة روايت ). 71همان، (» داشته باشد، چون جايگزين دوست داشتن فاجعه بود

توانست تجسم كند كه نوزاد چگونه در خود جمع شده خواهد  مي«: خوانيم خواب مي
كند؛ يعني اين اتفاق در  مادر مرگ كودك را در خواب تجسم مي). 18همان، (» بود

شود و در  بيدار مي در پايان رؤيا، مادر از فرط غصه، نيمه. شود خواب دقيقاً ديده نمي
  . بيند حال خواب و بيداري، كودك را سالم در بستر خود خوابيده مي

مرده است؛ اما درحقيقت كنند كودك  در روز حادثه نيز افراد خانواده فقط تصور مي
اندازد، وقتي كه  اش را باز به جريان مي بعد پرتوي از شادي زندگي«: گونه نيست اين

قندي  شدة كله شود، نه يك جسد خشك رو مي درست مثل رؤيايش با نوزادي زنده روبه
 ). 66همان، (» كوچك

  
  ارتباط مفاهيم سمبوليك خواب با حقايق زندگي شخصيت . 2- 2- 3

. عظم اهميت نقل اين خواب در پيچيدگي روايت داستان، در اين بخش استقسمت ا
اعتنايي، گيجي و حيرت روحي ناشي   در سراسر داستان، شخصيت جيل را با نوعي بي

احساسش بيشتر گيجي از سرعت «: يابيم آمده مي از مواجهه با حوادث و مصيبت پيش
   ).33همان، (» اتفاقات بود

دهد؛ اما از  افكار جيل را براي خواننده توضيح نمي مونرو شخصيت، روحيه و
ها و تنهايي عميق  ها، غصه دريچة روايت خواب، او را به عمق روح و احساسات، ترس

در . نمايد كاوي روح جيل سهيم مي عبارتي، خواننده را در روان كند و به جيل هدايت مي
  : بينيم روايت خواب مي

ها، همة  همة درخت. در اين منظره وجود داشت اشتباهي. اما يك چيز ايراد داشت
هاي چمني كه زير  لكه. هاي شكفتة تابستاني بودند ها، پر از برگ ها و گياه درختچه

برف، شبانه، روي ناز و نعمت . ها از برف در امان مانده بود، تازه بود و سبز آن
انتظار بود  تغيير فصل امري غيرقابل توضيح و دور از. تابستان جا خوش كرده بود

  ). 17همان، (
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ويژه در تابستان و غيرفصل  زمين، تعبير سمبوليك بارش برف به در فرهنگ مشرق
ترين  غم و اندوه در تاريك). 76: 1379سيرين،  ابن(خود، بر غم و اندوه داللت دارد 

  :گيرد تمام رؤياهاي شاد او را يكباره در خود فرومي -مرگ همسر -بخش زندگي جيل
هاي  اتاق. ها در زندگي او گشايشي بودند همة اين -ج، و ازدواجشتوجه جور

بعد سروكلة آن . آور كه درهايشان به روي او باز شده بود روشني پر از شكوه بهت
چندان دور از ذهن، ضربة فاجعه، كه  اي نه بمب يا آن توفان شديد پيدا شد، ضربه

  ). 33: الف1392مونرو، (دود كرد و به هوا برد . تمام آن گشايش را نيست كرد
و مادر من در آن خانة بزرگ و درندشت بين [...] همه از اينجا رفته بودند «

از ابتدا تا انتهاي داستان، با ذكر ). 18همان، (» اش تنها بود هاي آراسته ها و باغچه درخت
جايي ناگزير او به خانوادة جديد، ارتباط با  مرگ همسر، جابه(پياپي مشكالت جيل 

پنداري و  ذات به هم) جنس ويژه خوانندة هم به(خواننده ...) پذيرد و دكي كه او را نميكو
خواننده محدوديت و انزواي . شود داشته مي درنهايت همدلي عاطفي با اين شخصيت وا

ويژه پس از  توجهي اطرافيانش را به وي در مراسم ختم جورج و به انگيز جيل و بي رقت
دست گرفتن سازي كه همة عالقة  جايي كه حتي او را از به تا(بيند  تولد نوزاد مي
يابد، پيش از  و درنهايت، آنچه ادراك خواننده در طول داستان مي) دارند اوست، بازمي

  : آغاز داستان، ضمير ناخودآگاه شخصيت دريافته است
). 18همان، (» رفت بايد از خانه كه هوايش آن چنان سنگين و راكد بود، بيرون مي«

گير حاكم بر محيط زندگي جديد جيل در خانوادة  بر مفهوم فضاي بد و دل الوهع
  : بينيم همسرش، تطبيق به عين اين بخش از رؤيا را در دو قسمت روايت مي

گيرد  قرار، تصميم مي كه پس از تحمل مرگ جورج و تولد نوزاد بي نخست زماني
خوشي مادر را از او  تنها دلهاي شديد خود،  سراغ ويولون برود؛ اما كودك با گريه

سمت پلة  جيل مبهوت و آرام به. كند گيرد و نواختن ويولون را براي او ممنوع مي مي
هاي حصاركشيدة يونجه  مزرعه«: كند رو نگاه مي رود و به منظرة روبه پشتي آشپزخانه مي

حيواناتي  ها و خوردند و طويله ها كه در باد موج مي بوي گند گندم. [...] و گندم و ذرت
  ). 48همان، (» كردند و جايي براي نفس كشيدن نبود لوليدند و نشخوار مي كه در هم مي

كننده، با كودك در  قسمت دوم زماني است كه پس از يك روز پردردسر و خسته
كه  و چرا كه نه؟ هنگامي. اندازد سنگيني هوا او را ياد فاضالب مي«: ماند خانه تنها مي
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اندازة كافي وقت بوده تا بوي تندش همة  ام، و به ام را كثيف كرده خواب بوده من كهنه
حاال كه هوا رو به تاريكي «: انديشيد درحالي كه جيل مي). 56همان، (» خانه را بگيرد

  ). 57همان، (» كنند اند و از خنكا استفاده مي هايشان نشسته رود و مردم بيرون خانه مي
  : بل تحليل استآخرين بخش خواب كه از اين منظر قا

پناه رها كرده بود، مثل عروسكي كه از آن خسته شده باشد و شايد  آن را جايي بي 
سراسر يك فصل يا . نه ديشب، كه هفتة پيش يا ماه پيش بوده كه اين كار را كرده

حتي . درگير چيزهاي ديگري بوده. چندين و چند فصل نوزادش را بيرون رها كرده
بوده و همين حاال برگشته و حاال فراموش كرده كه براي  شايد از اينجا سفر كرده

  ).18همان، (چه برگشته 
شياري عميق ضمير گيجي و ناه. 1: شود ته برداشت مياز اين بخش دو نك

ناخودآگاه زن پس از مرگ همسرش و توالي حوادث چه در عالم خواب و چه در 
حال بازتابي است از وجدان در عين . 2). كه پيش از اين نيز اشاره شد چنان(بيداري 

مدت و ارتباط نامناسبي كه  مسئوليتي طوالني معذب ضمير ناخودآگاه مادر از بي
 . ناخواسته كودك پس از تولد خود به او تحميل كرده است

بر تمام موارد يادشده، شروع داستان با روايت رؤيا و خواب و حضور راوي  عالوه
دهد، از مصاديق  طالع دارد و آن را شرح ميكه نوزادي است كه از خواب مادر هم ا

 . است رؤياي مادرمزدايي مونرو در پيچيده كردن داستان  جالب توجه آشنايي

  
  آميختگي كانون روايت  تغيير موضع راوي و درهم. 3- 3

تر و  اندازهاي عميق هاي متنوع روايت، چشم گيري از شيوه نويسان امروز با بهره داستان
هوشمندي . گشايند ي و مناسبات انساني به روي خوانندگان ميتري از زندگ دقيق

اما در . شود تر اثر مي نويسنده در انتخاب زاوية ديد مناسب، موجب ساختمندي دقيق
بينيم كه  اي از چندين گونه را مي آميزه -ويژه آثار داستاني مدرن به -ها برخي داستان

هاي متعدد را به  لي كه اين گونهعام. يكي از شگردهاي افزودن پيچيدگي روايت است
آورد و موجب ارتقاي لذت خواننده از ادراك اين پيچيدگي  همگوني با هم جمع مي

اگرچه هيچ قاعده و حكمي . شود، همان مهارت نويسنده در اين آميختگي است مي
توان زاوية ديد را تغيير داد، بديهي است كه  نيست كه بگويد در اثر داستاني مدرن نمي
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اين انتقال راوي طبق طرح هنري انجام نشود، معناسازي خواننده از متن لطمه  اگر
  . بيند مي

گزين كردن اين  درپي راوي و زاوية ديد و جاي ، عوض شدن پيرؤياي مادرمدر 
ويژه راوي داناي كل عصر پيشامدرن، يكي ديگر از  چندگانگي با راوي قاطع و به

اما اين تغييرات زاوية ديد در قلم . داستان است هاي ايجاد پيچيدگي و ابهام در تكنيك
اي كه خواننده حتي ممكن است  گونه گيرد؛ به مونرو، بسيار طبيعي و آرام صورت مي

دست آورده است كه بتواند از زواياي  متوجه آن نشود؛ درحالي كه اين امكان را به
از همان آغاز، خط  .تر دست يابد مختلف به وقايع داستان نگاه كند و به بصيرتي عميق

خواندن . شخص است شويم كه زاوية ديد اول متوجه مي» مادرم«دوم داستان، از لفظ 
فهميم فرزند خواب يا رؤياي مادر را به زمان گذشته  كنيم، مي داستان را كه شروع مي

پس از اتمام نقل خواب راوي، براي شرح لحظة بيداري از زمان حال . دهد شرح مي
» فهمد شود، نمي چيزي از نور روز كه هر لحظه بيشتر مي -مادر من«: كند استفاده مي

سپس راوي . گويد و مكان و زمان واقعي وقوع اين خواب را به ما مي) 20همان، (
فهميم مربوط  كند كه در ادامة داستان مي صحنة ديگري را به همان زمان حال روايت مي

. مراسم ختم جورج، پدرش: تبه زماني بسيار قبل از لحظة ديدن اين خواب اس
شويم اين فرزند، اين راوي، نوزادي است كه  اينجاست كه در كمال حيرت متوجه مي

مخمل سبز پيراهنش براي چنين روزي، «! در اين صحنة داستان هنوز در بطن مادر است
شوم كه لبة  من باعث مي[...] پيراهن بسيار گرمي است كه اصالً پيراهن حاملگي نيست 

  ). 21همان، (» و بايستدآن جل
اگر جنين و سپس نوزاد بودن راوي را كه خود هنجارشكني شگفتي در شيوة 

 : برانگيز است روايت است به يك سو بنهيم، چهار نكتة ديگر در اين سبك روايت تأمل
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   1نوزاد/ زمان در روايت جنين. 1- 3- 3
اي  حادثه(مراسم ختم  روز. چند چرخش زماني درخور تأمل در اين روايت وجود دارد

و حوادث مفصل آن كه شامل چگونگي تولد نوزاد هم ) است در پيش از زمان خواب
شود؛ اما بالفاصله در پايان، راوي اين روز را همچون  شود، به زمان حال روايت مي مي

در بخش اوج داستان نيز شروع روز حادثه، . آورد خاطر مي اي دور در گذشته به لحظه
ساعت حدود ده صبح [...] ام بود  نزديك شش هفته«: اي در گذشته است ظهيادآوري لح
اما با شروع درگيري مادر و كودك، روايت ). 50-49همان، (» ها رفتند بود كه آن

شود كه درواقع اوج زيبايي راوي بودن كودك، خود را  شخص به زمان حال مي اول
قدرتمندي دربارة حضور شخص احساس  از سويي بيان مستقيم اول. دهد نشان مي
مراتب قدرتمندتر از بيان غيرمستقيم  اين احساس به. دهد به ما انتقال مي) نوزاد(گوينده 

از سوي ديگر، زمان حال در روايت . از نگاه و زبان شخصيت شاهد ديگري است
هاي ديگر در جريان  پاي شخصيت طور ضمني گوياي اين است كه راوي هم پابه به

طرزي  دو ويژگي در روايت اين صحنه كه اوج داستان است، به اين. واقعه است
ازد س شگفت، جزئيات كشمكش مادر خسته و نوزاد بي قرار را ملموس و باورپذير مي

يابد  شيار ناگاه بارقة ادراكي عميق را در ذهن خود ميو اين چنين است كه خوانندة ه
شگرد هنري  -درست و دقيق -كه انتخاب نامتداول راوي نوزاد از سوي نويسندة متبحر

  . اي براي اين لحظة داستان بوده است نهايت ماهرانه بي
كودك راوي . افتد چرخش زماني برجستة ديگر در پايان روايت روز حادثه اتفاق مي

دوباره با زاوية ديد راوي داناي كل به تحليل علت اتفاق با روايت زمان به گذشته 
اي در گذشته، يادآوري و بررسي   عنوان خاطره ه را بهعبارتي، روز حادث به. پردازد مي
افزايد؛ زيرا اكنون روايت اين حادثه به   كند و به اين ترتيب بر پيچيدگي زاوية ديد مي مي

زمان گذشته، تلويحاً حاكي از اين است كه كل ماجرا ازپيش بر راوي معلوم است و او 
  . كند نوعي ارزيابي مي  ابتدا و انتهاي جريان را به

  

                                                            
در اين بخش فقط به ارتباط و تأثير اين اختالل زماني در . تر تاحدودي به اين مختل شدن زمان روايت توجه شد پيش. 1

 . شود چگونگي روايت راوي نظر مي
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  ها  ارتباط نويسنده با راوي و راوي با ساير شخصيت. 2- 3- 3
نويسنده در كليت اثر، نوزاد را . شود جا ختم نمي پيچيدگي كانون روايت به همين

ظاهر  يابيم كه روايت به عنوان راوي برگزيده است؛ اما با دقت بيشتر در جمالت درمي به
طبق قاعده، اين زاوية ديد . ري نيستها هم جا شخص نوزاد گويا در همة بخش اول

نام نويسنده  اي به بايد حاصل تجارب عيني و ذهني يك فرد خاص باشد و ديگر واسطه
در اين شيوه، دست نويسنده براي تحليل و . بين خواننده و اثر وجود نداشته باشد

 اندازة وسعت ديد تفسير حاالت، حوادث و اشخاص بسته است؛ زيرا قلمرو داستان به
تواند از  كاوي ديگران را ندارد و فقط مي او قدرت روان. همين شخصيت راوي است

بينيم، اين  مي رؤياي مادرماما آنچه در . نيات، افكار و احساسات خود خبر دهد
صورت  بيند، به در همان ابتداي داستان، نوزاد خوابي را كه مادر مي. محدوديت نيست

كه در لحظة ديدن اين  -راوي. دهد ه اطالع ميبه خوانند» روايت غيرمستقيم آزاد«
قراري شديد در اتاق خود خوابيده  خواب، نوزادي است كه پس از يك روز گريه و بي

بر حضور باورناپذير خود در دنياي خواب و  گويي داناي كلي است كه عالوه -است
راي ما داند و ب هاي خواب مي رؤياي مادر، احساس و عواطف او را هم از ديدن صحنه

كس، حتي از نيات، افكار و  جا و همه از همهدر اين داستان، نوزاد . دهد شرح مي
او از گذشته، حال و حتي آينده باخبر است . دهد ها خبر مي عواطف شخصيت

و ) گيرد، گوياي اين است جايي زمان روايت و حركتي كه در زمان صورت مي جابه(
حضور  1)در اتاق خود و در خواب مادر(ف هاي مختل تواند در آنِ واحد در مكان مي

عبارتي، راوي ممكن است  به. اين راوي با راوي داناي كل تفاوت دارد. داشته باشد
اين  فرهنگ نظريه و نقد ادبيدر . داناي كل باشد؛ اما در همه جا حضور نداشته باشد

  ). 359: 1388سبزيان، (شود  گستر يا بازگوي فراگير ناميده مي راوي، راوي تمام
  اي با اين ويژگي در روايت نويسنده چيست؟  اما نقش راوي

دارانش را از دست داد،  كم طرف گر كم در اوايل قرن بيستم، صداي نويسندة مداخله
به اين علت مهم كه اين نوع صدا با جلب كردن توجه خواننده به خود عمل 

اي كه دارد بيان  هزند و از بار احساسي تجرب روايت به تخيل رئاليستي صدمه مي
                                                            

 . رمان 39-37و  32، 26-24صفحات : ك.ر. 1
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داني خداگونه با خود دارد كه  چيز همچنين نوعي مرجعيت و همه. كاهد شود، مي مي
در ادبيات داستاني مدرن . آيد ها خوش نمي باور ما به مذاق در زمانة شكاك و نسبي

  ). 36: 1388الج، (رسد يا حتي خاموش شده است  صداي مؤلف كمتر به گوش مي
هاي سنتي روايت  شخص، از شيوه عنوان راوي اول نوزاد بهآليس مونرو با اتخاذ 

در . كند گزين خود و حاكم بر داستان مي اي مطلق جاي گونه گيرد و راوي را به فاصله مي
كنيم و فقط صداي راوي را  ، نويسنده را احساس نميرؤياي مادرمسير روايت 

را نيز براي نوزاد شخص  هاي راوي اول در عين حال، نويسنده محدوديت. شنويم مي
گستر را در  كه گفتيم احاطة راوي داناي كل و حتي راوي تمام شكند و چنان درهم مي

نوزاد راوي قادر است گذشتة جيل و جورج را توصيف . بخشد ها به او مي برخي صحنه
به صحنة خواب مادر كه در اتاق ديگري است، نفوذ كند و حتي از گذشته و  1كند،

هاي زمان و مكان سير داستان  او در تمام صحنه 2.انتز اطالع داردزندگي خانوادة ش
ها در  هاي اوج داستان، شاهد روايت نوزاد از تمام شخصيت در صحنه. يابد حضور مي

: جيل را در اتاق خوابش: هاي مختلف خانه در زماني واحد هستيم بخش
؛ ايونا را »كند ا پيدا ميهاي گرم پشمي ر كورمال راه بيرون آمدن از منبع پارچه كورمال«

: ؛ السا را كنار تلفن»كند در راهروي طبقة پايين، ايونا همت مي«: در راهروي طبقة پايين
). 61-60: الف1392مونرو، (» زند و السا دارد پاي تلفن با دكتر شانتز حرف مي«

اي  هاي اول داستان در صحنه در بخش. تر است پيچيدگي كانون روايت باز هم گسترده
و با ديدن » بيند كند عكسي از پدر را مي مادر در آن خانه به هر طرف كه رو مي«كه 
آورد، خواننده غير از صداي روايتگر  خاطر مي هاي جورج را به ها صفات و ويژگي آن

وبيش  كند، كم كه با حركتي رو به عقب در زمان چيزي از گذشته را براي ما بازگو مي
  : د كه حامل فكر و احساس او دربارة جورج استشنو صداي خود جيل را نيز مي

هميشه كاكل زريني . رسد نظر مي هايش تيزهوش و زرنگ به جورج در تمام عكس
نظر  و حتي جايي كه چيزي بيشتر از يك نوزاد نيست به[...] روي پيشاني دارد 

از . گوش، حسابگر و جذاب خواهد شد داند كه از آن پسرهاي بازي آيد مي مي

                                                            
 . مانر 39-37و  34-32، 27-22صفحات : ك.ر. 1

  . رمان 37-34صفحات : ك.ر. 2
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بسته . كنند كه بخندند ها را وادار مي دارند كه آن ها برنمي كه دست از سر آدمها  آن
  ). 32همان، (خنديد، ولي اغلب به ديگران  به شرايط به خودش مي

آميختگي نوزاد  آيا اين نمود فكر و احساس جيل در كالم كودك راوي حاصل درون
  در؟ با مادرش است يا روايت غيرمستقيم آزاد راوي از ذهن ما

عنوان  در مقام مطلق راوي بودن خود و نه در نقش نوزاد به -رسد راوي نظر مي به
درقبال شخصيت جيل بارها كانون روايت غيرمستقيم آزاد را  -شخصيتي در داستان

تنها از زبان فكر و  راوي نه. اولين نمونه، در جريان روايت خواب است. گيرد كار مي به
؛ بلكه چيزي شبيه به جريان سيال ذهن »من«خواند و نه  يم» نوزاد«ذهن مادر خود را 

درگير چيزهاي ديگري «؛ »پناه رها كرده بود آن را جايي بي«: كند مادر را هم بازگو مي
در طول شرح روز حادثه نيز، راوي ). 18همان، (» حتي شايد از اينجا سفر كرده. بوده

كل تباه  او به. تباه«: واختن موسيقيدر لحظة ن: بر فكر و احساس جيل، مادر، احاطه دارد
ها پيش در آن استاد شده و بعد از آن تكميلش كرده،  اي كه ماه قطعه. شده است

كلي مغلوبش كرده  اي در آن نمانده بود، به چيز هولناك يا حتي پيچيده كه هيچ طوري
در ). 55همان، (» شده، به خودش نمايانده است شده، ويران او را مانند آدمي تهي. است

ياد  چيز را به در مسير كوتاه بين راهرو و نشيمن، جيل همه«: لحظة بيداري از خواب
لرزد، بعد پرتوي از شادي  آيد و لبانش از وحشت مي آورده و انگار نفسش دارد بند مي

گستردگي دامنة احاطة نوزاد راوي از ). 64همان، (» اندازد اش را باز به جريان مي زندگي
  : او بر فكر و ذهن ديگران هم مسلط است. ر استاين نيز بيشت

هر اتفاقي كه افتاده باشد، نبايد حرفي از چيزي . فكر كند[...] تواند  حاال السا مي
حرفي از [...] هيچ دليلي در خواب بميرند  شده كه نوزادها، بي. مثل قتل زده شود

مانع اين كار آيونا  تنها. [...] اي در كار نيست  كالبدشكافي. پليس زده نخواهد شد
  ). 62همان، (است 

در قسمتي از : برانگيز است انتقال كانون روايت در دو بخش ديگر داستان نيز تأمل
رود و گريه و  از زايمان، سراغ ويولون مي  داستان كه جيل براي نخستين بار پس

  :بينيم في را ميشود، در يك بند اين تفسير نسبتاً فلس قراري نوزاد مانع ادامة كار او مي بي
ها و  ها و ديدگاه توانم توضيح دهم كه موسيقي براي جيل چيست؟ منظره چطور مي

اي است كه او بايد با سرسختي و  نظر من، بيشتر مثل مسئله ها به كنار به مكالمه
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پس . عهده گرفته عنوان مسئوليتش در زندگي به جسارت حلش كند، و چيزي كه به
مشكل . آيد از او گرفته شده اين مشكل به كارش ميگويا ابزاري كه براي حل 

  ). 48همان، (هنوز به قوت خود باقي است 
مبني بر » اتصال كوتاه«آيا اين ديدگاه فلسفي از زبان راوي نوزاد است يا وجهي از 

  : حضور نويسنده در متن؟ ديويد الج معتقد است
ديد بياورند كه اند و ممكن است آن نمودي را پ هاي خطرناكي ها حركت اين

يعني تخطي از قاعده و قراري كه  -نامد مي» شكستن چارچوب« 1ايرونيگ گافمن
اي را برمال  ها نكته ها و عبارت اين جمله. بر نوع خاصي از تجربه حاكم است

اين نكته كه  -كند مسكوتش بگذاريم كند كه تخيل رئاليستي معموالً ايجاب مي مي
اين  - خوانيم هاي ساختگي مي كاراكترها و آكسيوندانيم داريم رماني دربارة  مي

اين دسته از . دارانش هستند شگردي است كه نويسندگان پسامدرن طرف
هاي داستاني خود، اعتماد خام به  هاي ساخته وبست نويسندگان با افشاي چفت
  ).37: 1388(كنند  رئاليسم مرسوم را نفي مي

هاي پسامدرنيستي را در اين  يرسد مونرو قصد اعمال هنجارگريز نظر نمي به
صورت  اين توضيحات فلسفي در بخش ديگري از داستان نيز به. ها داشته باشد بخش
  : هاي كودك تر آمده است؛ در روز حادثه و شرح گريه جدي

كند، تا بتواند نظمي را كه به آن  قدر قدرتمندش مي در گرية نوزاد چيست كه اين
سرسخت، غلوآميز و در  -شكند؟ مثل يك توفاننياز داري، درون و بيرون خودت ب

بيش از اينكه ملتمسانه باشد  - ريزي شكلي ناب و بدون برنامه عين حال به
جانب،  به شود با آن درافتاد، خشمي حق آيد كه نمي از خشمي مي -بار است مالمت

: الف1392مونرو، (ات  بدون عشق و ترحم، آمادة خرد كردن مغزت درون جمجمه
52 .(  

توجه به آنچه تاكنون بيان شد، شايد بتوان گفت اين نيز ادامة گسترة كانون روايتي  با
تواند مرزهاي  اگر نوزاد راوي مي. است كه مونرو براي نوازد راوي درنظر گرفته است

زمان و مكان را درنوردد و حتي به سيطرة رؤياي شبانة ذهن مادر نفوذ كند، دور از 
بنابه ضرورت، جريان » داناي كل نامحدود رؤياي مادرم«ي انتظار نخواهد بود اگر راو

                                                            
1. Irving Goffman (1922-1982)  
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داستان را متوقف كند و دربارة حاالت، حوادث و افراد به تحليل و تفسيرهاي 
  . بپردازد  انديشمندانه

  
  مزيت و دليل انتخاب اين پيچيدگي كانون روايت . 3- 3- 3

شكالت عاطفي و داستاني است كه طبق سنت محتوايي آثار مونرو، به م رؤياي مادرم
پردازد و در اين داستان، شخصيت اصلي و محوري  روحي در زندگي يك زن مي

شناسانة شخصيت و بازكاوي عمق  از سويي، ديدگاه نويسنده تحليل روان. است» جيل«
افكار و روحيات فرد است؛ به همين سبب براي بازنمايي آگاهي از درون شخصيت، دو 

گويي دروني كه در آن فاعل دستوري  يكي تك: است تكنيك اصلي در اختيار نويسنده
شدة فكرهاي شخصيت را در جريان  القاعده صورت كالمي است و ما هم علي» من«يك 

شنويم و شيوة دوم استفاده از سبك آزاد غيرمستقيم در كالم راوي  وقوع داستان مي
 . است

غيرمستقيم  اعتقاد دارد كه گفتمان غيرمستقيم آزاد حاصل جمع 1مايكل توالن
؛ يعني )96: 1391نجوميان و غفاري، (گفتمان راوي و مستقيم گفتمان شخصيت است 

گفتمان . نگرانه؛ بلكه موقعيتي بينابين دارد نگرانه است و نه كامالً ذهني نه كامالً عيني
توان با يقين گفت  غيرمستقيم آزاد چيزي ميان گفتار، انديشه و ادراك حسي است و نمي

در اين شكل، . مورد بحث گفتار شخصيت است يا انديشه و ادراك حسي اوكه گفتمان 
توان صداي اين دو را از هم  فاصلة راوي و شخصيت معلوم نيست؛ چون اصالً نمي

زمان، گويي هم درون ذهن شخصيت است و هم خارج  طور هم بازشناخت و راوي به
بر جذابيتي كه با ارائة يك  هگفتيم كه انتخاب نوزاد راوي از سوي نويسنده اضاف. از آن

شناسانة ظريف براي  كند، شگرد روان زدايي هنري براي مخاطب فراهم مي آشنايي
اين . است -قراري و ناسازگاري نوزاد يعني تصوير بي -بازگويي اوج كشمكش داستان

. كند شگرد ادراك اين لحظات اضطراب و كالفگي را براي خواننده بسيار باورپذيرتر مي
راي بازگويي افكار دروني شخصيت اصلي چه بايد كرد؟ فراموش نكنيم زاوية ديد اما ب
تواند ديدگاه ديگران را  شخص نمي محدود است و راوي اول) من روايتي(شخص  اول

                                                            
1. Michael Toolan 
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براي برطرف كردن چنين ايرادي، گاهي نويسنده داستان را از . دربارة خودش بگويد
دهد كه  ن زاوية ديد به مخاطب امكان مياي. كند نگاه و زبان شخصيت فرعي بازگو مي

واسطة يكي ديگر از  وسيلة خودش، بلكه به شخصيت تأثيرگذار و اصلي داستان را نه به
نمايي روايت نيز  گرايي و راست هاي فرعي داستان بشناسد تا منظر واقع شخصيت

  . افزايش يابد
در در زبان روايت روايت غيرمستقيم آزاد افكار و كالم ما«مونرو با استفاده از 

هاي فكري،  شود و نظام گيري نوعي فرديت گسسته در متن مي موجب شكل» كودك
با استفاده از اين شيوه، . آميزد عاطفي و تحليلي متفاوت راوي و شخصيت را درهم مي

صورت گزينشي و  هاي مهم جيل را به يابد كه احساسات يا انديشه اين امكان را مي
كرد  كه او را ناچار مي -»سيالن آگاهي«قرار دهد و برخالف  موجز در اختيار مخاطب

هرگاه كه الزم است  -رسيد، بازگو كند صورت مكانيكي، هرچه را كه به ذهن جيل مي به
درمورد . سرعت از ذهنيت اين شخصيت خارج شود و به ادامة سير روايت بپردازد به

شيوة روايت غيرمستقيم  با اتخاذ. ها نيز به همين صورت خواهد بود ساير شخصيت
آنكه يكي بر  يابد، بي زمان در متن حضور مي ها هم آزاد، گفتمان راوي و شخصيت

هاي درگير  ديگري غالب باشد؛ به اين ترتيب از طريق اين سبك روايي شخصيت
نحوي ابراز وجود كنند و افكارشان را به گوش مخاطب  كنند به همگي فرصت مي

  .برسانند
  

  پردازي  سب لحن روايت با شخصيتعدم تنا. 4- 3- 3
اي  لحن داستان زيرمجموعه. پردازي در تعامل است ترديدي نيست كه لحن با شخصيت

آيا  رؤياي مادرماما در . هاي داستان توسط نويسنده است از ساختار طراحي شخصيت
طور بديهي منفي است؛ زيرا  تناسب لحن و شخصيت رعايت شده است؟ پاسخ به

كه گزينش شخصيت راوي  هنگامي. راوي داستان يعني نوزاد است نخستين شخصيت،
اي است كه تناسب لحن و گسترة واژگان دربارة وي مفهوم خود را از دست  گونه به
رسد  نظر مي هاي ديگر بايد به اين تحليل ادامه داد؟ به دهد، آيا دربارة شخصيت مي

ة روايت، درپي نمايش گونة آميخت هاي پيچيده و درهم كارگيري شيوه نويسنده با به
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منظور هنجارشكني  جديدي از زاوية ديد در داستان خود است؛ در اين گونة تازه، به
كند و تاحدودي از اين نظر،  هاي سنتي، گزينة لحن را از ساختار خود خارج مي شيوه

ها  ايرادي متوجه داستان نشده است؛ چون فضاي روايت داستان و تيپ شخصيت
درواقع، با رسيدن به پختگي هنري و . ن ثابت را منطقي جلوه داده استكارگيري لح به

حتي در مواردي كه  -نويسي، ثبات لحن نويسنده انتخاب يك شيوة مشخص در داستان
آثار او را متزلزل نكرده و  -كرده ها لحن مناسب خويش را اقتضا مي فضا و شخصيت

اختاري سبك نويسندگي او توان گفت اين شگردها جزء ناگسستني اصول س حتي مي
  . شده است

  
  ها  هاي فرعي و توصيفات آن اي، و ازدحام شخصيت ظاهر حاشيه تعدد وقايع به. 4- 3

تا سه يا چهار «: گويد مي 2ها دستور زبان قصهنام  در بررسي اخيرش به 1جرالد پرينس
داده باشند و هاي متفاوتي رخ ن ها در زمان كم دو تاي آن واقعه با هم جمع نيايند و دست

به نقل از ريد، (» اي در كار نخواهد بود با هم رابطة علت و معلولي نداشته باشند، قصه
: معتقد است 4فلسفة تحليلي تاريخدر  3دانتو. از سوي ديگر، آرتور سي). 9: 1376

قصه براي آنكه قصه [...] دادهاست  الزمة گفتن يك قصه كنار گذاشتن برخي از روي«
اما نقل و حذف وقايع به چه ). 11همان، (» زهايي را ناگفته بگذاردباشد، بايد چي

توان ناگفته گذاشت؟ در  صورت بايد باشد؟ چه مقدار را بايد گفت، چه مقدار را مي
هاي  تا رسيدن به حادثة اصلي و اوج داستان، خواننده با وقايع و شخصيت رؤياي مادرم

گيرد و هر لحظه  ها را همواره پي مي هاي آن وگو و كنش شود، گفت متعددي مواجه مي
آيا مونرو قصد ندارد . جاست كند حادثة اصلي و شخصيت كانوني همين تصور مي

تحليل عميق و نافذي از رابطة فرد و جامعه روشن كند؟ آيا فقط درپي سرگرم كردن 
شود كه مجموع  خواننده و خلق اثري نمايشي است؟ در تعريف سنتي داستان گفته مي

اي تنگاتنگ دارند؛  موجود در داستان چونان زنجيري پيوسته با يكديگر رابطه حوادث

                                                            
1. Gerald Prince 
2. A Grammar of Stories 
3. Arthur Coleman Danto (1924-2013) 
4. Analytical Philosophy of History (Cambridge, 1965) 
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اي نيست و حتي  اما در ادبيات داستاني مدرن اين رابطة تنگاتنگ واضح و كليشه
نويسنده كشف و چيدمان . كه گفته شد، طرح روايت توالي منسجم و منظمي ندارد چنان

ارتباط، به خواننده واگذار  ظاهر بي اكنده و بههاي پر طرح اصلي داستان را از درون داده
» دادهاي پيرو رخ«و » دادهاي پايه رخ«دادهاي روايي را به  رخ 1روالن بارت. كند مي

اند  لحاظ منطقي براي پيرنگ ضروري دادهاي پايه به رخ«: دهد كند و شرح مي تفكيك مي
دادهاي  رخ. حادث شود توانند حذف شوند، مگر آنكه در ساختار علّي آن خالئي و نمي

بخشند، اما در  كنند و به بازنمايي دنياي داستاني روشني مي پيرو ساختار روايي را پر مي
مونرو داستان را به فضايي براي ). 152: 1388مكاريك، (» برد پيرنگ نقشي ندارند پيش

او روال داستان را با رابطة . مشاركت ادراك و اشراق مخاطب خود پي افكنده است
برد؛ بلكه اين خواننده است كه بايد وقايع را بيابد و در  نجيروار حوادث به اوج نميز

ها و  ها را با حادثة اصلي و دقت در شخصيت كنار هم بچيند و عمق و ميزان ارتباط آن
  : گويد ديويد الج مي. وگوي ايشان تحليل كند گفت

ق است به فرهنگي كه جزء كاراكترها باشكوه و عالي است؛ اما متعل معرفي جزءبه
نويسان مدرن معموالً  رمان. حوصله و فراغتش از فرهنگ ما بيشتر بوده است

تدريج آشكار بشود، با كردار و  دهند كه اطالعات مربوط به كاراكترها به ترجيح مي
  ). 129: 1388(صورت بالفعل انتقال پيدا كند  گفتار بسط بيابد يا به

هاي فرعي بسيار است؛ اما با نگاه  معرفي شخصيت ها و توالي كنش رؤياي مادرمدر 
اين . برد داستان سهمي دارند ها در پيش شويم هريك از آن بينانه متوجه مي دقيق و نكته
خوبي و درستي در جاي خود  ها با پيچيدگي، اما به ها و معرفي شخصيت توالي كنش
شناسانه و  و مفهوم روان اند تا در نهايت داستان مورد نظر مونرو به مقصود قرار گرفته

هايش  خوبي به جزئيات زندگي داخلي شخصيت آليس به. معناگراي خود برسند
او روحيات، ظرفيت، توانايي و حتي عوامل مؤثر در فرد . پردازد تا باورپذيرتر شوند مي

  . كند و جريان زندگي وي را با پردازش داستاني هدفمند بيان مي
اما اين . اند از جنس مردم معمولي ؤياي مادرمر هاي مونرو ازجمله در شخصيت

سازي ابعاد  دهندة ضعف نيست؛ زيرا نويسنده اگرچه به برجسته معمولي بودن نشان

                                                            
1. Roland Barthes (1915-1980) 
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ها را بسيار آشنا و باورپذير  پردازد، در عين حال، آن ها مي عميق روحي و رواني آن
هاي  خصيتبه عبارت ديگر، تعمد مونرو در عدم آفرينش ش. ساخته و پرداخته است

شود؛ درحالي كه همة  هاي دور و دراز خواننده مي سوپرقهرماني است كه موجب خيال
هاي مونرو را در اعماق روح و وجود  اي از خصوصيات خوب و بد شخصيت ما آميخته
  . خود داريم

اي است براي  ها زمينه شود كه آيا آشنايي با شخصيت در اينجا اين سؤال مطرح مي
اي  ها دريچه كردها و وقوع حوادث يا برعكس، حوادث و كنش درك و توجيه عمل

  . ها است براي تحليل و شناخت عمق شخصيت
وگو و تعامل با يكديگر، صفات و خصوصيات  در گفت رؤياي مادرمهاي  شخصيت

ها و  تواند از ميان كلمه دهند و شنوندة دقيق مي هايشان بروز مي خويش را از خالل گفته
از سوي . رانند، ايشان را بشناسد و با خصوصياتشان آشنا شود زبان مي هايي كه بر جمله

شود، اگرچه در  وقايعي كه پيش از حادثة اصلي براي خواننده بازگو مي ديگر، سلسله
كاملي در ساختار كلي اثر » نمايي پس«اند، درواقع حضور مؤثر  ظاهر نامرتبط و پراكنده
نقصي كه حذف هريك از جزئيات آن  مل و بينمايي كا اند؛ پس را به نمايش گذاشته

گيري شخصيت  و زمينة شكل) 16: 1391متالو، (» معناي حذف پرسپكتيو داستاني به«
ها در  كه گفته شد، وقايع و شخصيت چنان. كردهاي او در روايت است كانوني و عمل

  : شود مي اين داستان متعدد و متنوع است؛ اما براي تبيين مطلب به دو مورد بارز اشاره
سازي آرام و پيچيدة معرفي شخصيت آيونا  ترين موارد، زمينه برانگيز يكي از تأمل 

ظاهر پراكندة داستان  هاي به نمايي در پس) شود خواهري كه به كودك بسيار وابسته مي(
و [...] والش عصبيه  ايونا يه آش«: شنويم نخست ديدگاه جورج را درمورد او مي. است

: الف1392مونرو، (» چاره چيزي نموند جز پوست بد و اعصاب خراببراي آيوناي بي
  : نظر جيل در اولين ديدار با او نيز به اين شرح است). 24

اينكه پوست ايونا بد بود . هاي خوبش را توي قطار جا گذاشته بود كش آيونا دست
رنگش  هاي كهنه لك بود و زير پودر صورتي پوستش از زخم[...] واقعيت داشت 

خاطر تشرهاي السا يا  يا به. هايش خيس بودند و چشم. [...] رسيد نظر مي رك بهچ
 .[...]  
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رسيد كه  نظر مي اما درمورد آيونا اين اندام شبيه چيزي به. اندام سالمتي داشتند
اشتباهاً انتخابش كرده و با قوز كردن و دست به سينه ايستادن سعي در پنهان 

  .كردنش دارد
هرگز در زندگيش توانايي  -ن را ندارد كه مادرش را ببرد بيرونايونا توانايي اي

  ). 30-24همان، (كس را نداشته  جذبه نشان دادن به هيچ
هايش كه با چنان شدتي  دست«: گونه است آيونا در توصيف كودك راوي نيز اين

نفره،  در هر كار تك. توانست يك فنجان چاي جلوي كسي بگذارد لرزيدند كه نمي مي
دهد  سپس راوي توضيح مي). 39همان، (» و هوشمند و صبور و حتي خالق بودندقوي 

هاي بچه براي او فراهم كرده بود  كه چگونه آيونا پيش از تولد نوزاد كشويي پر از لباس
  : دهد ها را به جيل نشان مي اي كه آن و توصيف حالت او در لحظه

مچنين اغراق در لحن هايش بود و ه گذاري براي حرف خنديدنش يك نوع نقطه
نظر انباشته و ماالمال از  گفت، هر نگاه و هر حركتش، به هرچه مي. اش عذرخواهانه

  .اي از عذرخواهي بود عسل چسبناك يا خلط فروخورده
زند، اما هرگونه قوت  ممكن بود فكر كني براي قوت قلب گرفتن دست و پا مي

كلمات [...] ، يا در او كارگر بيفتد آمد كافي باشد نظر نمي دادي به قلبي كه به او مي
داري هم  هاي نم شكي نبود كه دست[...] دار  هاي نم ها و نگاه فين ها و فين و خنده
  ). 41-40همان، (داشت 

زد  مثل دخترهايي حرف مي«: خوانيم  سپس تفسير روحية آيونا را از ديدن جيل مي 
ها هميشه مشتاق بودند كه به كس  آن شد شان پيله مي خانه بيشتر از بقيه به كه توي يتيم

از زبان خود نيز به » اش اتهامات فروتنانه«توصيف آيونا در ). همان(» ديگري پيله كنند
به چيزي  البته كه من توي فروشگاه آخرين كسي هستم كه راجع«: اين شرح است

ه البته ك«؛ »دهد هاي من گوش نمي البته كه السا به حرف«؛ »كنن باهاش مشورت مي
تا اينجا خواننده ). 42همان، (» آد وقت كتمان نكرد كه چقدر از من بدش مي جورج هيچ

اعتماد به  بندد كه آيونا خجالتي، عصبي، بي آرام و نامحسوس در ذهنش نقش مي آرام
كه آن نيز (توجهي مادر  علت بي آيد و به دنيا مي بعد نوزاد به. است... نفس، مضطرب و

مسئوليت ) وجو و بررسي است هاي زندگي او قابل جست ايهنم در جاي خود، در پس
اكنون از اين نقطة داستان به بعد، سلسلة وقايع . شود رفته به آيونا واگذار مي كودك رفته
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پذيري آيونا  طور ضمني، اين وابستگي و مسئوليت اي به ها در قطعات پراكنده و توصيف
چيز عوض  و بعد من به دنيا آمدم و همه« :كشد؛ با اين شروع تأكيدكننده تصوير مي را به

داري  هاي آيونا در نگه و پس از شرح كارها و توانمندي» شد، خصوصاً براي آيونا
توي خانه ماية مزاحمت بود و ايونا تنها كسي بود كه [...] هايم  گريه«: كودك، درنهايت

شد، گريه  مي صحبتم كرد يا هم لمسم مي "غيرايونا"تا يك . توانست بندش بياورد مي
چنين  اين). 44-42همان، (» ايونايي هاي بي هاي ايونايي داشتم و وقت وقت«و » كردم مي
گرفت،  كس او را جدي نمي شود كه دوشيزة جواني كه خجالتي و عصبي بود و هيچ مي

ترين  از حقيرترين فرد خانه به مهم«قرار،  بر اثر توجه و وابستگي غيرطبيعي كودك بي
كردند و من، كه  ده بود، و كسي بود كه بين كساني كه آنجا زندگي ميفرد تبديل ش

  ). 44همان، (» كرد ناپذير داشتم تعادل برقرار مي مخالفتي مداوم و شكايتي توجيه
شخص مفرد از زبان  قراري كودك با ضمير اول پيش از اين گفته شد كه روايت بي

ي توصيف كردن اين وضعيت خودش، شگرد هنري تأثيرگذاري براي صادقانه و طبيع
است و در اينجا نيز اين تبيين و توضيح صادقانة نوزاد از چگونگي وابسته شدنش به 

اين وابستگي موجب ترميم . كند ايونا را براي خواننده كامالً بديهي و پذيرفتني مي
وپايي گذشته، به او حس  جاي بي دست هاي روحي و شخصيتي ايونا شده و به ضعف

گنجيد، كه حس پر  در پوست خود نمي«: درنهايت قدرت بخشيده بود مهم بودن و
). 45همان، (» شناسي كرد، و از سر حق كشيدن داشت، فقط از احساس قدرتي كه مي

فاصلة حدود شش صفحه از  اي كه به گير را در دو جمله اي از اين تغيير چشم شمه
لرزيدند  كه با چنان شدتي ميهايش  دست«: يابيم اند، چنين مي يكديگر در داستان آمده

و حاال در اين ) 39همان، (» توانست يك فنجان چاي جلوي كسي بگذارد كه نمي
اش آويزان  درحالي كه به شانه«: بازيابي روحي و حس اعتماد به نفس تبديل شده بود به

گرفت و دست ديگرش  رفت، با يك دست مرا مي بودم اين طرف و آن طرف مي
  ). 45همان، (» داد رسيدگي به من را انجام مي اي مربوط به وظيفه

الي جزئيات و  بينيم، نويسنده در البه كه مي از ابتداي داستان تا اين بخش، چنان
آرام تغييراتي را كه در او رخ  هايي از روحيات نخستين آيونا و سپس آرام وقايع، تكه

پازل و تحليل گذارد؛ اما وظيفة متصل كردن قطعات اين  دهد، به نمايش مي مي
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كند و خود فقط در بند كوتاهي آيونايي را كه   شناسانة آن را به خواننده واگذار مي روان
  : كند بعد از طي اين وقايع و مراحل بازآفريده شده است، به ما معرفي مي

زد،  حاال تغيير درخشاني رخ داده بود آيونا رنگش پريده بود اما پوستش برق مي
توانست توي چشم همه  مي. جواني را پشت سر گذاشته باشدانگار كه باالخره نو

كرد، و ديگر  هاي عصبي مي ندرت خنده نگاه كند و ديگر لرزشي در كار نبود، به
تر،  مĤب شده بود و شادمانه اندازة السا ريس اي در صدايش، كه به خودداري موذيانه

  ). 44همان، (شد  شنيده نمي
و جزئياتي است كه تا قبل از شروع حادثة اصلي و ها  ها تقريباً آخرين توصيف اين

سپس داستان متوجه حادثة اصلي و . كنيم آوري مي گيري داستان درمورد آيونا جمع اوج
اي كه به بازسازي ترميم رابطة مادر و كودك  گيري شود و اوج شخصيت كانوني مي

ا كودكي كه به او رنگ شدن رابطة آيونا ب طور ضمني موجب كم اين حادثه به. انجامد مي
كه تا اينجا  -ريزش شديد شخصيتي شود و درنهايت برون قدرت بخشيده، نيز مي

كودك . شود حادث مي -آورد دست مي كاوي عميقي از آن به خواننده بايد روان
اش با كودك نه براساس  حركت است و آيونا كه رابطه اي بي گونه صورت مرگ به

اي به دليل و عامل اين اقتدار است، متوجه  يافته قدرت احساس مادري، بلكه با نگاه تازه
دست آورده بود، با تمام  شود و درمقابل زوال آني همة آنچه به زنده بودن كودك نمي

جالب اين است كه . »قاتل. مرده. مرده[...] كشد  آيونا دارد جيغ مي«: ريزد وجود فرومي
  : بر اثر اين فروپاشي ناشي از ترس

  . ثانيه زماني نبرده، حتي نيم» قاتل«به » مرده« برايش رسيدن از
قاپد، و  مرا درحالي كه پتوي مرگ دور بدنم پيچيده شده از توي گهواره مي

دود  كشان از اتاق بيرون مي دهد جيغ طور كه بقچة پتوپيچ را به بدنش فشار مي همان
. كشد يغ ميايونا دارد سرش ج» تو بچة منو كشتي«. [...] شود و وارد اتاق جيل مي

  .اند پيچد كه انگار به شكمش شليك كرده كند و در خود مي طوري ناله مي
پيچ را توي حفرة جديد هولناكي در وسط  كند كه من بقچه انگار دارد سعي مي 

اي كه حاصل تشخيصش هستند،  هاي تازه كلماتش از ميان ناله. بدنش فروكند
  .خفه شده. بيارين. هآ. اووه. عزيزم. عشق من. بچه. آيند بيرون مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 151 □  ندا امين/ ...و وايتهاي تكنيك ر نقد و تحليل پيچيدگي 

آورد، ادايي كه شخصي كه تا سرحد مرگ ترسيده  و ادايي براي او درمي 
  . آورد، تا وانمود كند كه خطرناك است درمي

بخشي تزريق كنند، به اوج ماجراي  كه السا و دكتر قصد دارند به او آرام هنگامي
  : رسيم شناسانة شخصيت آيونا مي روان

، اين ور و آن ور دويدن ايونا، كوبيدن خودش به در شود صحنة مضحكي شروع مي
صداهايي كه . افتد كند و از رمق مي زند و مويه مي ايونا داد مي[...] ورودي 

. اند وپا زدنش، و تالشش براي فرار، همه مثل نقش بازي كردن آورد، دست درمي
ها نه در  آن كه او دربرابر -و شايد نيت واقعي او همين است -كند كه ثابت مي[...] 

آور و   غايت شرم خردشدني به. حال ايستادگي، كه در حال خرد شدن است
  ). 63-58: الف1392مونرو، (ناخوشايند 

اهميت درجهت  ظاهر بي آنچه بيان شد، فقط يك نمونه از گسترش وقايع فرعي و به
پنهاني  ارائة جزئيات شخصيتي كاراكترهاي داستان بود كه مونرو آن را زمينة پيچيده و

  . دهد شناسانة خواننده قرار مي هاي روان ها و دريافت براي تحليل
اي از  شده هاي آليس مونرو تركيب پيچيده و حساب و ساير داستان رؤياي مادرم

طور كه ذكر  همان. هاي فرعي و اصلي داستان دارد اين تكنيك را براي تمام شخصيت
كاوانة شخصيت فرعي  شناخت روان درپي فقط براي شد، سلسلة وقايع و جزئيات پي

كاري جزئياتي كه  داستان بود؛ اما درمورد شخصيت اصلي و كانوني، گستردگي و ريزه
. تر است مراتب بيشتر و پيچيده هاي روايت مونرو نهفته، به در دل وقايع و تفصيل

درحد  -درمورد جيل، حتي از شرح و توصيف جزئيات روحي شخصيت جورج نيز
داند جورج مرده است، از  اي كه خواننده بااينكه مي گونه گيرد؛ به يكمك م -وسيعي

افتد كه آيا جورج  اش به شك مي توضيحات و شرح مكرر درمورد او و وقايع زندگي
اما خوانندة ريزبين با مرور كامل و دقيق داستان . شخصيت اصلي داستان خواهد بود

اي از تنهايي  و ويژگي جورج، گوشهيابد كه مونرو با تحليل و موشكافي روحيات  درمي
  1.كشد تصوير مي روحي جيل را به

                                                            
 .46-45و  34-30، 25-24صفحات : ك.ي بيشتر ربراي آگاه. 1
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تواند در ذهن،  در عين حال، توجه به جزئيات هر شخصيت در سير وقايع مي
اين تكنيك درمورد شخصيت دكتر شانتز و خانم . سوي قصة ديگري ببرد خواننده را به

تر داستان  ت بسيار فرعيبااينكه اين دو نفر شخصي. تر است شانتز بسيار قابل تأمل
ها توصيف  هستند، در اوايل داستان در حدود سه صفحة كامل، شخصيت و زندگي آن

ويژه به مشكوك بودن رفتارهاي دكتر  ها و به به آن  شده و طي داستان، چندين مرتبه
شانتزها از آنجا رفته «در آخر داستان هم، مونرو با گفتن . شانتز و السا اشاره شده است

اي جديد در  ، مخاطب را به باز كردن قصه»ند تا تمام سال را در فلوريدا زندگي كنندبود
   1.كند ذهن خود، درمورد رابطة دكتر شانتز و السا و پايان آن جلب مي

كمك قدرت و توانايي معمولي خود از جزئيات بسيار ريزي كه  به] نويسنده[
اين فن بيان نيست؛ بلكه فن  .كند تأثيري ضمني و غيرمستقيم دارند، استفاده مي

ها،  نمايش است و با نشان دادن جزئيات بسيار زيادي از صحنة رويارويي شخصيت
اظهارات، . شود احساس يك تجربة بسيار عميق و پيچيده به خواننده منتقل مي

شوند و تأثير جمعي و فشردة اين  ها با تمام جزئيات ثبت مي حركات و شخصيت
  ).107: 1366پك، (آفريند  راف ظريف و دلپسند ميحالت نوعي بصيرت و اش
هاي پيچيدة مونرو اين تعبير ويليام  ها و شخصيت شايد بهترين توصيف براي داستان

  : جيمز باشد
ها در زندگي واقعي در ما  اند شبيه تأثري كه اغلب آدم ها موجد تأثري اين حكايت
ي مدت كوتاهي در كنار آيند و برا ها از فضا مي مدارهاي آن. كنند ايجاد مي

روند، و ما  گيرند، و بعد دوباره چرخان چو باد به ناشناخته مي مدارهاي ما قرار مي
ها و احساس كنجكاوي توأم  چندان بيش از تأثر واقعي بودن آن مانيم و چيزي نه مي

  ).88: 1376ريد، (با سردرگمي نسبت به معماي آغاز و پايان وجودشان 
  

  نتيجه . 4
اثر آليس مونرو در آغاز خوانش روندي آرام و طبيعي را به ذهن متبادر  درمرؤياي ما

اي در سبك  كننده كند؛ اما طي داستان و در نهايت، خواننده متوجه پيچيدگي گيج مي
                                                            

 . 74و  68، 65-64، 48، 36- 34، 29صفحات : ك.براي آگاهي بيشتر ر. 2
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شود كه درك سير خطي ماجرا و مفهوم و مضمون اصلي داستان را  روايت داستان مي
لعة مكرر و دقت در جزئيات مفاهيم، با مطا. كند براي وي مشكل و ترديدآميز مي

يابيم كه در القاي پيچيدگي  ها و شيوة بيان نويسنده در اين داستان درمي شخصيت
  : روايت و ديرياب بودن مفاهيم، چهار عامل بيشترين تأثير را دارد

واسطة بازگشت زماني و  دادها و وقايع به جايي ترتيب رخ شكستن زمان و جابه. 1
شده و زمان روايت كه هر دو  ر كنار مختل شدن روابط ميان زمان روايتپيشواز زماني د

 . نويسي مدرن است از شگردهاي روايي داستان

صورتي ظريف و هنري  اي كه نويسنده به شناسانه تطابق و موازنة پيچيده و روان. 2
ميان خواب شخصيت و تعبير نمادين از سويي و واقعيت زندگي او از سوي ديگر 

 .كرده استبرقرار 
آميختگي نامحسوس در كانون  تغيير موضع راوي در زواياي ديد مختلف و درهم. 3

عنوان راوي  روايت داستان در كنار هنجارشكني شگرفي كه در گزينش يك نوازد به
 . وجود دارد -با گسترة احاطة بسيار وسيع -داستان

ها كه  توصيفات آن هاي فرعي و اي و ازدحام شخصيت ظاهر حاشيه تعدد وقايع به. 4
 . اي به دنياي ديگري در قصة اصلي هستند هريك در جاي خود دريچه

اي دقيق و بسيار خالق را  ه عوامل ذكرشده در عين حال كه در ابتداي امر خوانند
طلبد كه در شناخت و فهم اثر، خود را سهيم كند؛ در هر بار خوانش جديد، سطوح  مي

كند كه  جتماعي و فردي را براي مخاطب خود ايجاد ميشناختي ا مختلفي از ادراك روان
  . شود درنهايت، موجب افزايش عمق لذت خوانندة اهل فن مي
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