مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهشنامهی انجمن ایرانی تاریخ
سال دوازدهم ،شمارهی چهلوهشتم ،تابستان  ،1400صص 139ـ115
(مقاله علمی ـ پژوهشی)

بررسی نسبت تاريخ و روايت در فراداستان تاريخنگارانة
«ادسون آرانتد دوناسيمنتو و خرگو هيماليايیا »
اثر جمشيد خانيان
ایوب

مرادی1

چکیده
گسترش اندیشة پساندرن و رویکردهای پساساختگرایانه در جههان نعایهر،
تغییرات عمد.ای در نگرشهای اساسی انسان ایجاد کهرد یکهی از زنینه ههای
نهمی ک نتأثر از ای نوهوب ب تغییهرات عمهد.ای دچهار شهد ،نسهبت نیهان
داستان و تاریخ است سالیان سال اندیشمندان علوم انسهانی ،به جهدایی ژرف
نیان ای دو عری قائل بودند تاریخ ،علمهی تلقهی نهیشهد که به بازنمهایی
پساندرن هم ب چالش کشیدن فرض یادشد ،.ایه ایهد .را نطهر کهرد که
گزارش تاریخی هم گون ای از روایت است و نویسندگان آثار تاریخی همچون
داستاننویسان در انتخاب و بیان وقایع تاریخی از پیرنگی استفاد .نهیکننهد که
نأخوذ از قوة خیال است لیندا ههاچ بهر پایهة ایه ایهد .و همچنهی نفههوم
فراداستان ،نوب جدیدی از داستان تاریخی را پیشنهاد کهرد که در آن نویسهند.
هم آشکارکردن شگردهای داستاننویسی ،ب شکلی آگاهان دریهدد تحریها
تههاریخ برنههیآیههد رنههان نوجههوان «ادسههون آرانههتس دوناسههیمنتو و خرگههوش
هیمالیاییاش» اثر جمشید خانیان ،یکی از نمون ههای قابهلتوجه در ایه نهوب
است نویسند .در ای اثر کوشید .با اسهتفاد .از قاله

فراداسهتان ،به نوههوب
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واقعیت نیپردازد و ادبیات عریهة جهوالن تخیوهل به شهمار نهیآنهد اندیشهة

تاریخی آتشسوزی سینمارِکس آبادان بپردازد نقالة اهر با روش تویهیفیهه
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تحلیلی ،در پی واکاوی رنان یادشد .از نگا .ایول فراداستانهای تاریخنگارانه
است نتایج نشان نیدهد ک نویسندة رنهان ههم اسهتفادة یهحی از برخهی
شگردهای فراداستانی همچون آشکار کردن تصهنع (داسهتانِ نوشهت داسهتان)،
اتصال کوتا ،.سل

اقتدار نؤلا و فرجام چندگان  ،در اثنای داستان ب خوبی به

نوهوب تأثیر دو عنصر ناخودآگا .و تخیول بر فرایند نگارش داستانهای تاریخی
پرداخت است
واژگان کلیدی :پساندرنیسهم ،فراداسهتان تهاریخنگارانه  ،لینهدا ههاچ  ،رنهان
نوجوان ،رنان «ادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیاییاش»

بیان مسئله
بررسی نسبت تاریخ و داستان ،ازجمل نوهوعاتی است ک در ده های اخیر و همزنان
با شکلگیری و قووت اندیشة پساندرن ،ب شهکل تومنهان ،توجه پژوهشهگران تهاریخ و
نطالعات ادبی را ب خود جل

کرد .است اول بار ،ارسطو در کتاب شعرشناسهی خهود،

بعد از جداسازی کار شاعر از کار نورز ب عنوان بازتابنهدة رویهدادهای واقعهی ،تفهاوت
برای اساس نویسندة تاریخ کسی است ک در گزارش وقهایع ،نلهزم به دوریجسهت از
قوة تخیول است و در نقطة نقابل ،ادی ِ داستانپرداز نجاز است ک آزادان تخیلش را در
بیان انور ب کار گیرد سالیان سال ای قاعد .ب عنوان ایلی تردیدناپهذیر ،نبنهای تمهایز
بی آثار تاریخی و روایتهای داستانی بود تا آنک اندیشة پساندرن با ار ای اید .که
تاریخ و داستان هردو یورتهای نشابهی از روایتاند ک برای نعنیدار کردن وقهایع و
رویدادها ب کار گرفت نیشوند ،ب نصاف قاعدة ارسطو رفت بر پایة ای ایدة انقالبهی،
هم تاریخنگار و هم داستاننویس در گزینش وقایع و شیوة بیان آنهها ،پیرنگهی را ابهداب
نی کنند ک همانند زنجیر.ای نعنیدار ب روایتشهان شهکل بدههد گذشهت از پیرنهگ،
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بی اثر ادبی و اثر تاریخی را در نقشِ برجستة عنصر تخیول در شهعر و ادبیهات دانسهت

شخصیتپردازی ،فضاسازی ،تعلیض و نقطة اوج ابزارهایی نشترک قلمداد نیشهوند که
نویسندة داستان و تاریخ آنها را ب کار نیگیرند لیندا ههاچ نههمتهری چههرة جریهان
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پساندرن است که به نوههوب اشهتراک نیهان تهاریخ و داسهتان پرداخهت و ایهطال
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«فراداستان تاریخنگاران » را برای ای ویژگی ب کار برد البت او ایطال فراداستان را از
پاتریشیا وُ ب ودیع گرفت بود فراداستان نوعی از داسهتان اسهت که بها عطها توجه
خوانند .ب ساختگی و تصنعی بودنش ،نقش رنزگان روایی را در عرهة عهوالم خیهالی
در هیئت عوالم ابیعی بررسی نیکند
جمشید خانیان یکی از نویسندگان نطر ادبیات کودک و نوجوان کشور اسهت که
آثارش گذشت از اقبال نخاابان ،نظر داوران جوایز ادبی داخلی و خهارجی را به خهود
جل

کرد .است ،تا آنجا ک او را ب یکهی از پرافتخهارتری نویسهندگان ایرانهی تبهدیل

کرد .است انتخاب کتاب قل

زیبای بابور ب عنوان اثهر برگزیهدة کتابخانهة بهی المللهی

کودک و نوجوان نونیخ در سال 2005نیالدی ،برگزید.شدن کتاب ابقة هفتم غربهی در
 Ibbyلندن (دفتر بی المللی کتاب برای نسل جهوان در سهال 2012نهیالدی) و انتخهاب
کتاب عاشقان های یونس در شکم ناهی در  Ibbyنکزیک در سال 2015نیالدی ،برخهی
از افتخههارات ای ه نویسههند .اسههت رنههان «ادسههون آرانههتس دوناسههیمنتو و خرگههوش
هیمالیاییاش» آخری اثر خانیان است ک در آن نویسند .کوشهید .بها اسهتفاد .از قاله
 1357بپردازد واقع ای فجیع ک نر

 420تا  700نفر از شهروندان آبادان را باع

شهد

و ب رغم بح های بسیاری ک دربارة چرایی و عوانهل آن درگرفته اسهت ،هنهوز ههم
واقعیت آن در هال ای از ابهام قرار دارد خانیان در رنان خود تالش کرد .است تا هم
پرداخت ب ابعاد فاجع آنیز ای واقعة تاریخی ،نسبت بهی داسهتان و تهاریخ را واکهاود
نقالة اهر در پی آن اسهت تها ههم تشهری چگهونگی اسهتفاد .از ابهزار فراداسهتان
تاریخنگاران  ،نیزان توفیض نویسند .در اقتباس پستندرنیسهتی از واقعهة سهینمارکس را
بررسی کند از آنجا ک نفهوم فراداستان تهاریخنگارانه از دو جهزء فرداسهتان و تهاریخ
نتشکل است ،در ای نقال ب هر دو جنب توج شد .است در بخهش نخسهت ،تهالش
نویسندة رنان برای نوشت گزارشی داستانی از واقعة تاریخی آتهشسهوزی سهینمارکس
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فراداستان تاریخنگاران ب تشری واقعة آتشسهوزی سهینما رکهس آبهادان در  28نهرداد

آبادان و نوانع نوجود در ای نسیر ،ننتقدانه واکهاوی نهیشهود و در ادانه  ،برخهی از
ویژگیهای نوب ادبی فراداستان ک در رنان انعکاس یافت است ،نعرفی و تحلیل خواهد
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پیشینه
در زنینة بررسی نسبت تاریخ با داستان و نوب ادبی فراداستان تهاریخنگارانه  ،در سهالیان
اخیر چندی پژوهش انجام شد .است پیروز و همکاران ( )1392هم نقاله ای ،رنهان
«نارنولکی ک نا .را بلعید» را براساس نظریة لیندا ههاچ بررسهی و تحلیهل کهرد.انهد
نتایج ای نقال ه ک بخش چشمگیری از آن ب تشری تکنیکهای فراداستانی اختصاص
دارده نشان نی دهد ک نویسندة رنان در پی آن بود .ک تاریخ دوران قاجار و پهلهوی را
با نگاهی انزآنیز بازنگری و تحریا کند و در ای نسیر از شبه افکنی در قایض نسلوم
تاریخی ابایی نداشت است در نقال ای دیگر ،رج زاد .اهماسهبی و همکهاران ()1395
نوهوب بازآفرینی تاریخ و اسطور .را در نمایشنانة «اژدهاک از س برخهوانی اثهر بههرام
بیضایی» بررسی کرد.اند نویسندگان ای نقال هم بررسی نفهوم پساندرن ،ب نسهبت
آن با هنر و ادبیات نمایشی پرداخته انهد و در ادانه  ،ههم تشهری ایهول فراداسهتان
تاریخنگاران  ،نمایشهنانة بیضهایی را از نگها .بازنمهایی خالقانهة نوههوعات تهاریخی و
اساایری بررسی کرد.اند نتایج ای نقال نشان نیدهد ک بیضایی با اقتبهاس شخصهیت
اژدهاک بر او ،شخصیت تاز.ای نی آفریند ک تنها نام و برخی ویژگهیههای ظهاهریاش
همچون نارهای رویید .بر شان  ،ب تصویر او در روایتهای که شبی است گذشهت از
ای دو نقال ک ب نوهوب فراداستان تاریخنگارانه اختصهاص دارنهد ،از پهژوهشههای
دیگری باید نام برد ک بیشتر بر نوهوب نسبت تاریخ و داستان نتمرکز شهد.انهد بهرای
نمون  ،جعفریان و لواسانی ( )1393در نقال ای ،نیزان اثرگذاری شهگردهای داسهتانی را
بر تغییر واقعة تاریخی ش

پنجم جمادیاالولهی1260در ننهابع بهابی و بههایی بررسهی

کرد.اند نتایج نقال بر ای نوهوب یح نیگذارد که گزارشهگران واقعهة یادشهد ،.در
بیان خود ب شکلی عمیض تحت تأثیر قوة تخیول و داستانپردازی بود.اند
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هحاک از روایات که  ،آن را از نجرای ذه خالر خود عبور نی دهد و با ااالر نهام

مبانی نظری
بر تصنعی بودن خود ایرار دارد ای نوب از داستان ک از ایلیتری شکلههای داسهتان
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«فراداستان» نانی است ک اول بار ،پاتریشیا وُ بر نوعی از روایت ااالر کرد که آگاهانه
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پستندرن ب شمار نی آید ،نوهوب نوشت را به نثابه ایهلیتهری نضهمون داسهتانی
برنیگزیند و «ب شکلی خودآگا .و نظامنند ،توج خوانند .را ب ناهیوت یا وهعیت خود
ب عنوان انری ساختگی و نصنوب نعطوف نیکند تا از ایه اریهض پرسهشههایی را در
نورد رابطة نیان داستان و واقعیت نطر سازد » (وُ)8 :1397 ،
پیش از رواج فراداستان ،براساس سنت غال

در رناننویسی ،نویسند .نیکوشید هر

عانلی ک نیزان باورپذیری داستان را نیکاست ،ذف کند تا از ایه رهگهذر خواننهد.
هرچ بیشتر در جهان داستان غرق شود و در ای نسهیر بهی داسهتانههای واقهعگهرا و
خیالی تفاوتی قائل نشود انر نهم آن بود که خواننهد .به سهاختگیبهودن روایتهی که
نیخواند ،پینبرد« ،انا فراداستان ب پیروی از زیباییشناسی پساندرن نیکوشد تا تصهنوع
را آشکار و تی برجست کند » (پایند )185 :1397 ،.تأکید بر ساختگیبودن داسهتان بها
استفاد .از شگردهایی همچون پهرداخت به نسهائل نربهوط به نوشهت و نویسهندگی،
درآنیخت روایت و نقد داستان ،ارتباط نویسند .با شخصیتهای داسهتانی ،ایجهاد وقفه
در روند روایت ،گفتوگو با خوانند .و هر شگرد دیگری ک ب تکرار در اثنهای روایهت
بینجاند و خوانند .را از جعلی و ساختگیبودن داستان آگا .کند ،همگی تکنیکهایی به
غال

هستیشناسان از آن یاد نیکند نکهیهل در تشهری عانهل نتمایزکننهدة داسهتان

ندرن از داستان پساندرن ،با وام گرفت عنصر غال
هستیشناسان را عنصر غال

از رون یاکوبسون ،تأکید بر نسائل

آثار پستندرن نعرفی نهیکنهد از نگها .او داسهتانههای

ندرن بیش از هر چیزی بر نوههوب شهناخت و نسهائل نربهوط به آن تمرکهز دارنهد،
در الیک روایت های پساندرن نوجودیت و هستی انور و پدید.ها را نطم نظر قهرار
نیدهند برای نیل ب ای هدف ،خلض جهانهای نوازی و نتداخل و درآنیخت واقعیهت
و خیال ایلی تری ابزار نویسهند .اسهت بهرای اسهاس ،کهار نویسهند .بایهد «تویهیا
عالمهای دیگر ازجمل عالمهای نمک یا تی نانمک باشد » (نکهیل)80 :1395 ،
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شمار نیآیند ک در نگاهی کلی تقویتکنند .آنچیزیاند ک برایان نکهیل با نام عنصهر

از ایلیتری شگردهای فراداستانی ه که کارکردشهان به شهکل نسهتقیم و غیرنسهتقیم
تقویت نضمون هستیشناسان در روایهت اسهتهه نهواردی همچهون قطعیهتنداشهت ،
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فرجام های چندگان  ،اتصال کوتا ،.بی اقتداری نؤلها ،آشهکارکردن شهگردهای ادبهی و
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بینانتنیت قابل اشار .است یکی از ایلیتری انواب فراداستان ،نوب تاریخنگارانه اسهت
در ای نوب از فراداستان ،نویسند .وقایع تاریخی را ب عنوان نضمون ایلی روایت خهود
برنیگزیند و تالش نیکند ک تاریخ را در هیئت داستان بازنمایی کند لینهدا ههاچ به
ای انتزاج تاریخ و داستان ،فراداستان تهاریخنگارانه نهی گویهد و آن را بهتهری نمونهة
پساندرنیستی بیان نهیکنهد (لهوئیس )85 :1383 ،ههاچ «عهدم قطعیهت خودآگاهانهة
داستانپردازی و تاریخنگاری» را خصوییت ایلی نکت

پساندرن برنیشمارد (سهلدن

و ویدوسون )225 :1392 ،و اشار .نیکند که ایه نکته

خهود را نجهاز نهیدانهد در

برخورد با تاریخ ،ب شکلی بیپروا آن را در لون و هیئتی دیگر بازسازی کند نتیجهة ایه
نوب برخورد با تاریخ ،رسیدن ب وهعیتی است که در آن تمهایز بهی تهاریخ و روایهت
داستانی نمک نیست
ب نظر نیرسد توج رناننویس پساندرن ب تاریخ با ابزار فراداستان ،بیشتر با هدف
قطعیتزدایی از گزارش رویدادهای تاریخی انجام نیشود تا از ایه اریهض خواننهد .به
بازاندیشی دربارة قطعیت ای گزارشها واداشت شود ای نوههوب برخاسهت از تهالش
«تاریخ و داستان دو قط

نخالا اند ،زیرا تاریخ با قهایض نسهلوم سهروکار دارد ،هال

آنک داستاننویس دنیایی غیرواقعی و سرتاپا تخیولی برنهیسهازد » (پاینهد)391 :1396 ،.
هدف از ای واسازی چیزی نیست جهز قطعیهتزدایهی از تهاریخ ،انهری که از ایهول
اندیشة پساندرن است« :گفتمانهای پساندرن با ب کارگرفت اَشکال و انتظارات سهنتوی و
در عی

ال تحلیلبردن آنها ،قراردادها را ب نثاب قرارداد نشان نیدهند و ب ایه ترتیه ،

از انوری ک نا ابیعی و بدیهیشان انگاشت بودیم ،ابیعیزدایی نهیکننهد » (نکاریهک،
)82 :1393
لیندا هاچ ب عنوان نظری پرداز ایلی نفهوم فرداستان تاریخنگاران  ،هم تأکید بهر
روایی بودن تاریخ همچون داستان ،تفاوت روایت تاریخی را با فراداستان تهاریخنگارانه
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برای واسازی دوگانة تاریخه ادبیات است ک خود ریش در ای ایدة ارسطویی دارد که

در ای ه نوهههوب نههیدانههد ک ه ای ه دوونههی گرچ ه در آغههاز پایبنههد چهههارچوبهههای
گزارشنویسی تاریخی است ،در ادان ب نقض ای چههارچوبهها نهیپهردازد و وجه
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تصنعی و تخیلیاش را ب رز خوانند .نیکشد« ،داستان و تهاریخ ههر دو روایهتههایی
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هستند ک وج افترار شان در دود آنهاست فراداستان ابتدا ای

دود را برنهینههد و

سپس آن را نقض نیکند» (هاچ  )273 :1383 ،تالش آگاهانة نویسهندة فراداسهتان در
فروریخت نرزهای تاریخ و داستان ،گذشت از قطعیتزدایی از تاریخ ،تأکیدی اسهت بهر
نسئلة نانمک بودن نگارش گزارش تاریخی در بهاب چرایهی ایه نسهئل بایهد گفهت
نورز ب نانند دیگر افراد جانع  ،در نظانی از گزار.ها و یهورتبنهدیههای خایهی از
گفتمانها نیاندیشد و قضاوت نی کند ک ب تعبیر نیشل فوکو ایل جریان قدرتاند
گزار.هایی ک ب قدری ظریا درونی شد.اند که انکهان رههایی سهوژ.ههای انسهانی از
سیطرة آنها وجود ندارد و ای سوژ.ها ب همان سبک و سیاقی نهیاندیشهند و قضهاوت
نیکنند ک نظام درونی گفتمانها اقتضا نیکند« ،گفتمانها شهیوة نگها .نها به جههان را
نظامنند نیکنند نا گفتمانها را زندگی و تنفس نیکنیم و در نتیج بیآنک خود بدانیم
لقة رابط تعداد فراوانی از زنجیر.ههای قهدرت هسهتیم» (بهرتنس)181-182 :1394 ،
برای اساس ،هم نویسندگانِ ننابعی ک تاریخنویس در نوشت گزارش خود از آنها بههر.
نیجوید ،اسیر گفتمانهای خاییاند و هم خود تاریخنویس از چیرگی و سلطة گفتمان
گذشت از تأثیرپذیری نورز از گفتمانههای نسهلط ،نوههوب دیگهری که نگهارش
گزارش دقیض و جزء ب جزء وقایع تاریخی را با چالش جدوی نواج نیکند ،ایه اسهت
ک «رویدادهای گذشت هرگز ب یورت واقعیتی نسجول یها یگانه یها نناقشه ناپهذیر در
دسترس نا قرار ندارند؛ ای واقعیت هموار .ب یورتی نتنیشد .ب نا ننتقهل نهیشهود »
(پایند )398 :1396 ،.البت ننظور از ای جمل آن نیست ک وقایع تاریخی وجود بیرونی
نداشت اند ،بلک نسئل ای است ک تالش نا برای دستیافت به انهر تهاریخی از ههیچ
نجرایی جز نت قابل تصور نیست نت هایی ک «با اسهتفاد .از همهان عنایهری نوشهت
نیشود ک داستاننویس برای برساخت داسهتان به کهار نهیگیهرد :شخصهیت ،کهنش،
کشمکش ،زنان ،نکان ،فضاسازی ،بحران ،اوج » (همان )393 ،قائلشدن وجه داسهتانی
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رهایی ندارد در نتیج  ،نوشت گزارشی واقعی و خالی از سوگیری نمک نیست

برای نت تاریخی یعنی ،اذعان ب ای نکت که نویسهندة روایهت تهاریخی در بهازگویی
روایتش از همان عنایری استفاد .نیکند ک آفرینندة اثر داستانی آنها را دستنایهة کهار
] [ DOI: 10.29252/chs.12.48.127

خود قرار نی دهد ب بیان دیگر نورز ک در کار خهود بها برخهی رخهدادهای تهاریخی
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نواج است ،در فرایند نتنیسازی ایه رخهدادها ،از عنایهر داسهتان بههر .نهیجویهد،
عنایری ک همة آنها در خدنت تخیول نویسند .قرار دارد در نتیج  ،پهر بهیرا .نیسهت،
اگر بگوییم کار نورز همچون داستان نویس ،گزینش برخی رویهدادها از تهاریخ و بیهان
آنها در قال

خطی روایی است ک

ایل تخیول نویسند .اسهت از نظهر لینهدا ههاچ ،

نویسندة یک فراداستان تاریخنگاران برای تبدیل تاریخ ب نوههوعی چهالشبرانگیهز ،از
ایزارهایی استفاد .نیکند ک نهمتری آنها از ای قرارند :جعل تاریخ ،بینانتنیت ،انهز و
آیرونی ،آشکارکردن شگردهای داستاننویسی ،ضور شخصیتهای واقعی در داستان و
زنانپریشی
بررسی رمان «ادسون آرانتس دوناسیمنتو و رگوش هیمالیاییاش»
 .1بررسی نسبت واقعیت ،تخیل و نا ودآگاه نویسنده در رمان
روایت رنان «ادسون آرانتس دوناسهیمنتو و خرگهوش هیمالیهاییاش» از جهایی شهروب
نیشود ک نویسندة داستان ،ش هنگام واس خود را برای نوشت گزارشی ننطبهض بهر
واقعیت نتمرکز نیکند او ک ب ناشر آثارش قول داد .است داستان واقعی سوخت پهدر
وقایع آن ش

تلخ ،ناجرای سوزناک واقعة یادشد .را ب تحریر درآورد ازهمی روسهت

ک با نامبردن از عنایهر واقعهی نحهیط زنهدگیاش در دوران نوجهوانی آغهاز نهیکنهد
عنایری همچون فانتا ،ریوهای ارتشی ،خیهاای ناکسهینهد و یهدای آواز عبهدالحلیم
افظ سپس از لقة دوستانش نیگوید و نام تکتک آنها را ب زبهان نهیآورد ،انها در
همی

ی نتوج عبور خیالی نحو از برابر چشمانش نیشود؛ خیالی ک در آغاز ههیچ

آگاهیای دربارة چیستی و ناهیت آن ندارد با پیشرفت داستان ،خوانند .نتوج نیشهود
ک ای تصویرِ نحو پسری است سی چرد .با نوهایی نجعد و چشهمانی درشهت که در
پی خرگوش هیمالیایی گمشد.اش ب جستوجو برآند .است انها نکتهة غریه
آنجاست ک ای نوجوان در ادان ندعی نیشود ک در ش

نهاجرا
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و نادرش را در ادثة آتشسوزی سینمارکس آبادان بنویسد ،سعی نیکند بها بازسهازی

فاجع یعنی ،همان شبی ک

نویسند .قصد نوشت جزئیاتش را دارد ،همرا .با خرگوش عجیبش نیان جمهع دوسهتان
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نویسند .اهر بود .است و تی در ای بار .با نویسند .ب بح

و جدل وارد نیشهود
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اینک ای نوجوان از کجا آند .و چ نسبتی با نویسند .دارد ،نکت ای است که در ادانه
ب آن خواهیم پرداخت ،انا نسئلة نهم دربارة ایه شخصهیت نجادله و اخهتالف او در
نوهوب نسبت تاریخ و داستان است انری ک ب نظر نیرسد پیرنگ رنان نورد بررسی
براساس آن شکل گرفت است
همانگون ک اشار .شهد نویسهند .قصهد نوشهت داسهتانی واقعهی را دارد به تعبیهر
خودش« ،یک داستان کانال واقعی ننظورم از واقعی داسهتانههایی نیسهت که سهبک و
سیار واقعگرا دارند ننظورم دقیقاً ای است ک ب رویدادهایی بپردازم ک قبالً نوبه نهو
اتفار افتاد.اند و از آدمهایی اسم ببرم که در آن رویهدادها نقهش داشهت انهد » (خانیهان،
 )25 :1398داستان نر

پدر و نادر نویسند ،.آن هم در واقعه ای که سهالههای سهال

دربارة چرایی و چگونگی آن سخ گفت شد .و با هر روایتی جنب ای نو به آن افهزود.
شد ،.ب خودیخود واجد جنبه ههای نمایشهی اسهت و به قهول نویسهند« .فکهر کهنم
رویدادهای واقعی آن ناجرا همی اوری هم آنقدر قوی و درست کنار ههم چیهد .شهد.
باشند ک هیچ نیازی ب استفاد .از فهانتزی در آن نباشهد؛ ههیچ نیهازی » (همهان )33 ،از
فرایند نگارش داستانهای تاریخی نویسندگان ،رویدادها و شخصیتههایی واقعهی را از
تاریخ ب ودیع نی گیرند و با قرار دادن آنها در کنار رویدادها و شخصیتههای خیهالی،
داستانی نینویسند ک درید اثباتپذیری و درستی آن ب قدری باال است که نخاابهان
از پذیرش قیقی بهودنش گریهز و گزیهری نمهی بیننهد انها در رنهان «ادسهون آرانهتس
دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیاییاش» ،شخصیت نویسند .آنقدر از بهاالبودن جنبه ههای
نمایشی واقع ای اامینان دارد ک در ای آن پدر و نادرش را از دسهت داد .اسهت ،که
ب هیچ روی نیازی ب اسهتفاد .از وقهایع و شخصهیتههای خیهالی در کنهار رویهدادها و
شخصیتهای واقعی نمیبیند ای
ب روند نگارش وقایع ش

د از ایرار بر پرهیز از ورود هرگون عنصر اههافی

آتشسوزی سینمارکس ،نشان از آن دارد که ایه نویسهند.
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سخنان نویسند .برنی آید ک او تی قصد نگارش داسهتانی تهاریخی نهدارد ،چراکه در

بیش از آنک ب فکر نگارش داستان باشد ،در پی ثبهت دقیهض و جزءبه جهزء رویهداهای
واقعی است؛ انری ک تالش او را بیشتر ب گزارشنویسی شبی نیکند تا خلهض داسهتان
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ازهمی روست اگر نکرراً بر ای نکت پافشاری نیکند ک «ن نمیخواستم یک داسهتان
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غیرواقعی و فانتزی بنویسم » (همان)25 ،
انا وهعیت از زنانی بغرنج نیشود ک دو عنصهر پسهربچة سهی چهرد .و خرگهوش
هیمالیاییاش ،از عوالم خیال وارد عریة داستان او نیشوند و بها ایهرار بسهیار تهالش
نیکنند ک نویسند .را از نگارش گزارش واقع ای بازدارند ک در ای آن پدر و نهادرش
را ازدست داد .است ای پسر ک شخصیت نویسند .هیچ سهابقة آشهنایی بها او نهدارد،
بی شک از ناخودآگا .نویسند .سربرآورد .است ب ویژ .با آن نام خاص و البته آشهنا در
دورة نوجههوانی نویسههند« .ادسههون آرانههتس دوناسههیمنتو» یهها «پله » ،نههانی آشههنا بههرای
فوتبال دوستان در تمام دنیاست بازیکنی بزر
ب داشهت فوتبالیسهت ههای بهزر

و افسان ای از کشور برزیل کشوری که

نشههور اسهت و البته به همهی دلیهل نحبهوبیتی

ویا ناپذیر در نیان عالقمندان ب ورزش فوتبال دارد انا نسبت نیان نردنهان آبهادان و
کشور برزیل از لونی دیگر است آبادانیها همگی شیفتة فوتبال برزیلانهد و تهی تهیم
ایلی شهرشان «ینعت نفت» ب خاار همی پیوند از لباس زرد استفاد .نیکند ک ویهژة
برزیلی هاست هم ای عالق و پیوند غری

نیان آبادان و برزیل و هم نام خاص و ویژة

«ادسون آرانتس دوناسیمنتو» ک با یکبار شنیدن نیز ذه را ب خود نشغول نیکند و ب
هماهنگی دارده نلودی ای ک نویسند .عادت دارد هنگهام نوشهت داسهتان آن را زنزنه
کنده نشاندهندة ای

قیقت است ک آن نام و آن شخصهیت ،سهالیان سهال ،جهایی در

الی های تودرتوی ناخودآگا .نویسند .پنهان بود.اند و اال ک او در پهی نوشهت وقهایع
روزگار نوجوانی خود برآند ،.از پستوهای پنهان ناخودآگهاهش سهرک کشهید .اسهت و
خودنمایی نیکند« :راست نی گفت او باید درست از فکهر و خیهال نه وارد ارا هی
داستانم شد .باشد » (همان )24 ،ب همی دلیل است ک در ادانة داستان نقش پسربچ و
نویسند .یکی نیشود و وقتی «پل » ب بیان خاارة خود از آن شه

نهیپهردازد« :نه و

زیت و ژانلویی و شملی و همی هیمالیایی گوششکالتی نشسهت بهودیم پشهت دیهوار
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قههول نویسههند .بهها نلههودی «دام دام؟ دارام دارام  /دام دام » (همههان )16 ،تناسهه

و

کلیسای قاراپت نقدس» (همان ،)22 ،نویسند .رف او را قطع نیکند و نیگوید« :ایه
چیزی ک داری نیگویی نربوط ب تو نیست ربطی ب خرگوشت هم ندارد نربهوط به
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ن است شما دوتایی اشتباهی از اینجا سردرآورد.اید » (همهان) انها نهاجرا به همهی
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سادگیها نیست؛ چراک در ادان  ،زنانیک نویسند .در عالم خیال وقایع آن ش

خهاص

را نرور نیکنهد ،لقهة دوسهتانش نتشهکل از زیته و ژانلهویی و شهملی را نهیبینهد
در الیک پسر سی چرد .در کنار آنها ایستاد .است و بدتر از هم آنکه خهودش در آن
جمع ضور ندارد و خواهرش یعنی لیالی نشغول گفتوگو با پسهرک ه پله هه اسهت:
«یدای لیالی بود؛ با همان ناز و نوسیقی نکونال همیشهگی که تهوی یهدایش بهاال و
پایی نیشد رفت سمت پل  ،ایستاد پشت سرش و با دوتا انگشت نرمنرم شروب کهرد
ب نوازش گوشهای خرگوش » (همان )40 :و البت توج ب ای نکت ههروری اسهت
ک خواهر نویسند .در گفتوگو با آن پسر غریبه از همهان نهامههای عجیه

و غریبهی

استفاد .نیکند ک نویسند .ندعی است تاب ال ب گوشش نخهورد.انهد« :لیهالی دوبهار.
آند کمی نحکمتر گفت :دیکو! پل ! آقای ادسهون آرانهتس دوناسهیمنتو! بهیبهیگیسهو
نیگوید پس چرا نمیآیی؟ » (همان)42-43 ،
گذشت از دالیل باال ک نشان نیدهد شخصیت «ادسون آرانهتس دوناسهیمنتو» خهودر
نویسند .است ک ب وسیلة کارکردهای همیر ناخودآگا .ب آن نام و هیئت درآند ،.نهرور
تجارب قبلی نویسند .نشان نیدهد ک خرگهوش هیمالیهایی ههم عنصهری بهود .که از
تابلوی نقاشی آبرنگ چینی س خرگوش ،ایدة داستان ب ذهنم رسید و بعد شهروب کهردم
ب جمع آوری ااالعات دربارة خرگوشها و نژاد آنها » (همان )25 ،ااالعاتی ک باع
شد او با نژاد خرگوش هیمالیهایی و دیگهر نژادههای خرگهوشهها آشهنا شهود «گفهتم:
خرگوش هیمالیایی با ایل ونس

انگلیسی را هم نیشناسم خرگوشهای دیگر را ههم

نیشناسم؛ نژادهای کوچک لهستانی و آلمانی ،نژادههای نتوسهط نیوزلنهدی و نژادههای
بزر

بلژیکی همة ای ها را نیشناسم ،ولی تو را نمیشناسم » (همان)13 ،
با در نظر گرفت ای

قیقت ک پسرک و خرگهوش هیمالیهایی عنایهریانهد که از

بخش ناخودآگا .ذه نویسند .برآند.انهد ،تهالشههایی را که در ادانه پسهرک انجهام
نی دهد تا فرجام و نسیر داستان را تغییر دهد ،باید اشار.ای غیرنستقیم ب ایه
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ناخودآگا .او برآند .است چراک نویسند .اعتراف نهیکنهد چندسهال پهیش «بها دیهدن

قیقهت

دانسههت ک ه نوشههت وقههایع تههاریخی خههارج از چهههارچوب سههلطة ناخودآگهها .انههری
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دست نیافتنی است ازهمی رو ،پسرک یا همان ادسون آرانتس دوناسیمنتو ک تجسمی از
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نوجوانی نویسند .است و همانگون ک اشار .شد از ناخودآگها .او برآنهد ،.وقتهی پایهان
ناجرای نویسند .را نیشنود ،گریبان او را نیگیرد و از او نیخواههد فرجهام داسهتان را
ب گون ای دیگر رقم بزند ،چراک در باور او نمی گنجد ک در آن ش

تلخ پدر و نادرش

قربانی ریض سینمارکس شد .باشند خواست ای ک از نظر نویسند .انکانپهذیر نیسهت،
«گفتم :ن چیزی را نی نویسم ک اتفار افتهاد .بها بغهض گفهت :ایه چیهزی که شهما
نیگویید نمی تواند اتفار افتاد .باشد تند شدم گفتم :اتفار افتاد .تهی تهوی تقهویم و
سالنان هم نوشت شد .ن پدر و نادرم را تهوی آتهشسهوزی همهی سهینما از دسهت
دادم

» (همان )72 ،نقاونت نویسند .ک از ای بخش ب بعد ب گون ای سخ نیگویهد

ک ظاهراً یکی بودن خودش و پسرک را پذیرفت است ،با عکسالعمل تنهد پسهر نواجه
نیشود« :کلم ها برید.برید .و با خشم از دهانش نیریختنهد بیهرون :نه ایه داسهتان
لعنتی را قبول ندارم ن ای داستان را قبول ندارم

» (همان )73 ،انا تی ای خشهم

و نظلونیت ادسون آرانتس دوناسیمنتو نیز بر ارادة نویسند .در نوشهت واقعیهت نهاجرا
اثری نمیگذارد ازهمی رو با آرانش از پسر نیخواهد ک ب خان برگردد و خبر تلخ را
ب نادربزر

و خهواهرش نیهز بدههد نویسهند .در انجهام خواسهت اش قهااع اسهت و

نخاابش نیز القا کند « :سعی کردم اهوری بگهویم که

سهابی نتوجه قطعیهت هرفم

بشود » (همان )79،انا پسرک نیز قصد کوتا.آندن ندارد ،چراک ب زعم او بازگویی تاریخ
نوعی داستان نویسی است و در روند نگارش داسهتان ،نویسهند .قهدرتی بالننهازب دارد،
«گفتم :آتشسوزی سینمارکس یک اتفار داستانی نیست با نهارا تی گفهت :ولهی شهما
نیخواهید داستانش را بنویسید گفتم :بل با نارا تی گفت :ن یک قهرنهان داسهتانیام
و خیلی خوب نی فهمم هرچیزی ک وارد داستان بشود ،داستانی نیشود و هیچکس هم
جز نویسند .نمیتواند آن را داستانی بکند » (همان) با همی استدالل است ک پسرک از
نویسند .نیخواهد انتهای داستان را ب گون ای بنویسد ک سینمارکس آبادان آتش نگرفت
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نیخواهد ای قطعیت را ک ب گونه ای از ایهدة قطعیهت وقهایع تهاریخی برخاسهت  ،به

است و پدر و نادر پسرک یا همان نویسند ،.یحی و سالم ب خانه برگشهت انهد ایه
خواست ک نطابض نبا

پیشی خواست ههمیر ناخودآگها .نویسهند .نیهز هسهت ،بها
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قطعیت قایض عالم و چهارچوب واقعیت همخوانی نهدارد ،چراکه نویسهند .شهاید در
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نوشت داستان نقشی خداگون داشت باشد ،انا در تغییر واقعیهت بیرونهی فاقهد هرگونه
اثرگذاری است« :چطوری نیتوانم بنویسم آتش نگرفت وقتهی همه نهیداننهد آنشه
سینمارکس آتش گرفت؟ از ت گلو گفت :خو شما خیرسرتان نویسند.اید! تند شدم و از
ت گلو گفتم :نویسند.ام ،خدا ک نیستم!» (همان) وقتی ههم که پسهر دوبهار .دریهدد
گوشزد کردن ای نکت برنی آید ک اینجا عریهة داسهتان اسهت و در داسهتان نویسهند.
چیزی کم از خدا ندارد ،ای پاسخ را نیشنود« :انگشت اشار.ام را گرفتم بهاال و گفهتم:
بل داستان ،ولی یک داستان واقعی » (همان )79-80،پافشاری پسرک بهر خواسهت اش و
انتناب نویسند .از اجابت ای خواست  ،باع

ادان دار شدن ای گفتوگهوی بهی ایهل

نیشود ن نویسند .قصد عق نشست دارد و ن پسرک نیتواند با واقعیت نر

پهدر و

نادرش کنار بیاید اینجاست ک همیر ناخودآگا .در نقابل همیر آگها .نویسهند .که در
پی نوشت داستانی واقعی است ،دریدد قدرتنمهایی برنهیآیهد« :بها خونسهردی تمهام
گفت :شما نمی توانید ای داستان واقعی و تلخ را بنویسید نرهوِر! گفهتم :نهوِر؟ و لبخنهد
نعنی داری زدم با همان خونسردی گفت :تا ن و خرگوش هیمالیاییام توی خیال شما
هستیم ،نمیتوانید داستان واقعی و تلختان را بنویسید؛ بل  ،نوِر » (همان)80 ،
یعنی همان کاری ک همیش پیش از آغاز نوشت انجام نیدههد ،خهود را از شهر خیهال
پسرک یا همان تصویر برآند .از همیر ناخودآگا .رها کند ،انا ای تهالش ثمهری در بهر
ندارد« :بالفایل کاغذ روی نیز را با عصبانیت برداشتم و او را به همهرا .کاغهذ نچاله
کردم و نثل توپ تنیس انداختمش توی سطل زبال بعد هم بهینعطلهی کاغهذ دیگهری
برداشتم و شروب کردم ب کشیدن ننحنی پیچدرپیچ خهط لزونهی که بهاز دیهدنش »
(همان )81 ،ای تالش تا چندنرتب ادان پیدا نیکنهد ،انها ظهاهراً رههایی از ناخودآگها.
انری دستنیافتنی است ،چراک ب قول پسرک خیالی« :شما اگهر تمهام کاغذبااله ههای
آنریکای شمالی را هم داشت باشید ک هنوز یکارفشان سفید ناند ،.بهاز ههم فایهد.ای
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بعد از ای نر ل  ،نویسند .تالش نیکند با نتمرکز شدن بر ترسیم ننحنی لزونهی،

ندارد؛ چون ن و خرگوش هیمالیاییام توی ذه و خیال شهما هسهتیم » (همهان)83 ،
همی نانمک بودن رهایی از سهلطة تصهاویر خیهالی در نهایهت ،نویسهند .را تسهلیم و
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نجبور ب گفت «اوکی» نیکند« :با تلخی گفتم اوکی با اینک اوکی را گفت بودم ،ولهی
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ت دلم راهی نبودم » (همان )88 ،ازهمی رو نویسند .پایهان داسهتان را تغییهر نهیدههد؛
تغییری ک بی گمان نشان دهندة آرزوی پنهان نوجوانی اسهت که پهدر و نهادرش را در
ادث ای تلخ از دست داد .و قطعاً بارها و بارها در عالم خیال آرزوی بازگشهت آنهها را
در سر پروراند« :.شاید بهتر باشد یک بار هم به ایه فکهر کهنم که سهینمارکس آتهش
نمیگیرد و آقام و نن ناری ب خوبی و خوشی برنیگردند خان

ایهالً همهة نهردم به

خوبی و خوشی برنیگردند خان هایشان دستکم توی داستان که نهیشهود همچهی
اتفاقی بیفتد داستان نیتواند همة آنها را برگرداند » (همان)86،
براساس آنچ گفت شد ،ایهلیتهری ایهد.ای که نویسهندة رنهان «ادسهون آرانهتس
دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیاییاش» دریدد ار و ترسیم آن برآنهد ،.نسهئلة انتنهاب
نگارش وقایع تاریخی است و برای ای انتناب دو عانل ب عنوان عوانهل ایهلی نعرفهی
شد .است اولی نحتویات ناخودآگا .اعم از آرزوها و ا ساسات سهرکوبشهد .که در
جریان نگارش وقایع تاریخی در هیئت قضاوتها ،ارزشگذاریها و

و و بغهضهها،

نوشت بیارفان را دشوار نیکند و دونی عنصر تخیول است ک خوا.نهاخوا .در فراینهد
نگارش رویدادها ضوری فعهال دارد ازهمهی روسهت که نویسهند .پهیش از اجابهت
(همان )83 ،نیپردازد و برای نوشت جزئیات ،ب قهدرت خیهالپهردازی خهود نتوسهل
نیشود ب همی خاار پیش از هر بخش روایتش از آن ش  ،الفای و عبهاراتی همچهون
« تماً»« ،نیشود تصور کرد»« ،نیتوانم دس بزنم» و «نیتوانم تصهور کهنم» را آورد.
است نکت ای ک نشان نی دهد نویسند .بیش از تکیه بهر واقعیهت ،بها شهناختی که از
رو یات پدر و نادرش دارد ،دسهایی را در ذه نجسوم کهرد .و ایه
ب عنوان واقعیت آن ش

شوم ب خوانند .عره نیکند« :آن ش

بدوبدو خودشان را رساند.اند ب سینمارکس
سینما یک پاکت تخمة ژاپنی خرید.

هدسهها را

حتماً آقام و ننه ناریه

حتماً هم آقام از بوفهة انتههای راههروی

تی میشود تصور کرد نن ناری تها چنددقیقه

بعد از شروب فیلم حتماً شمو پلیشی اش چیزی را س کرد.
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خواست پسرک خیالی برای تغییر پایهان داسهتان ،به نهرور وقهایع «آن شه

هولنهاک»

ولهی حتمراً سهرش را

حتماً توی ذهنش دارد سرنخها را دنبال نیکند بعد حتماً چشمش نیافتد ب آتشی ک
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چسباند .ب بازوی آقام میتوانم حدس بزنم وسطهای فیلم است ک آن چههار نفهر
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دارد نثل یک هیوالی و شی زور نیزند میشود تصور کرد ک نردم چطور از روی
یندلیهایشان خیز برنیدارند میتوانم تصور کنم ک چطور یدایش نیزند :ناریه !»
(همان )84-86 ،نرور ای روایت نشان نیدهد ک در هر نهوب تهالش بهرای بازنویسهی
وقایع تاریخی ،برای فرد نویسند .گریز و گزیری از ای نسئل نیست ک به قهوة خیهال
رو آورد چراک گزارش های تاریخی فقط دسترسی ب وقایع بیرونی را برای نها نمکه
نیکند ،انا در ی نگارش داستان تاریخی پرداخت ب نفسانیات و ا ساسهات درونهی
شخصیتها انری هروری است نسئل ای ک تنها با ندد قوة خیال رزدادنی است
 .2بررسی وجوه فراداستان در رمان
فراداستان تاریخ نگاران

ایل انتزاج دو عنصر فراداستان و تاریخ است در ایه بخهش

وجو .نختلا تکنیکهای فراداستان در رنان «ادسون آرانهتس دوناسهیمنتو و خرگهوش
هیمالیاییاش» بررسی نیشود در ای داستان ردو پای بیشتر شگردهای فراداسهتانی قابهل
نشاهد .است ،انا ازآن نیان ،برخی شگردها همچون آشکار کردن تصنع (داستانِ نوشهت
دارند نکتة شایان توج دربارة ب کارگیری تکنیکهای فراداستانی در ای رنان آن اسهت
ک آنها کانالً در اختیار ایدة ایلی نت قرار دارند و نویسند .ب هیچروی در پی اسهتفادة
تزئینی از ای تکنیکها نبود .است انری ک جزو نقاط قووت رنان نحسوب نیشود
 .1.2آشکارکردن صنعت
رنان «ادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیهاییاش» ،داسهتانِ نگهارش داسهتانی
تاریخی است ب زبان ساد .داستانی دربارة نوشت داستان یعنی ،ایلیتری وج نمیوهزة
نوب ادبی «فراداستان» پاتریشیا وُ فراداستان را نوشتاری نی داند «ک به شهکلی ننسهجم،
قاعد.نندی و جنبة عرفی خویش را ب نمایش نیگذارد ،نوشتاری ک ب شهکلی عیهان و
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داستان) ،اتصال کوتا ،.سل

اقتدار نؤلا و فرجامهای چندگانه انعکهاس خهاصتهری

جانع ،شهرایط و وههعیت سهاختگی خهویش را به نمهایش نهیگهذارد » ()11 ،1397
برای اساس نویسندة فراداستان ،از اریض پرداخت ب شگردهای نوشهت داسهتان اعهم از
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شخصیتپردازی ،سبک و

دائماً خوانند .را از واقعیپنداشت آنچیزی بر ذر نیدارد
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ک نیخواند
در رنان «ادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگهوش هیمالیهاییاش» ،خواننهد .از همهان
آغاز با نسئلة نگارش داستان نواج است نویسند.ای ک تالش نهیکنهد بها تمرکهز بهر
ترسیم ننحنیای پیچدرپیچ ،ار ی برای داستانش بیابد البته ایه شهگردی اسهت که
نویسند .هموار .پیش از آغاز نوشت برای تمرکز آن را ب کار نیگیرد« :نعمهوالً قبهل از
نوشت داستان ،یعنی درست زنانی ک نی خواهم ارا ی کارم را شروب کنم ،چند بهر
کاغذ  a4باال
پیشانی ام

برنیدارم

با نوک انگشت سباب و شست شروب نیکنم به نهوازش

آرام و سحرآنیز ،ننحنی پیچدرپیچی رسم نیکنم ک بیشتر شبی سهط آب

عمیقی است ک پرتاب سنگی خوشدسهت لقه لقه اش کهرد .باشهد وقتهی سهعی
نیکنم ننحنی خط لزونیام را با دقت تمام رسم کنم ،ذهنم آرامآرام نتمرکز نیشود و
شخصیتها و رویدادهای داستانم شکل نیگیرند » (خانیان )8-9 :1398 ،در پایهان ایه
شگرد همیشگی ،نویسند .ب ای نتیج نیرسد ک نوشت اش را با ذکر جزئیهاتی دربهارة
آن ش

خاص آغاز کند ،جزئیاتی همچون یدای غروش کانیونهای ارتشی ،سهربازهای

خست و یدای آواز یکی از خوانندگان عرب «خوب یادم نی آید که به خهودم گفهتم
رنان ک ب نوهوعات نربوط ب نگارش داستان ه ب ویژ .داستان تاریخی ه اختصهاص
دارد ،بساند باالیی دارد ،انا از آنجا ک پیشتر ب تفصیل ب آن پرداخت شد ،از ذکر دوبهارة
آنها پرهیز نی شود و فقط یکی از اظهارنظرهای شخصهیت نویسهند .دربهاب چگهونگی
شکل گیری داستان تاریخی برای نمون ذکر نیشود« :شاید بهتر بهود از همهان اول روی
نسههتند بههودن رویههدادها و آدمههها تأکیههد نمههیکههردم خیلههی از نویسههند.ههها ایههد.هههای
داستانهایشان را از زندگی خودشان نیگیرند ،انا هیچوقهت روی رعایهت نوبه نهوی
وقایع پافشاری نمیکنند خانم لوییزا الکت الگوی چهارخواهر در رنان زنان کوچهک را
از شخصیت خودش و خواهرهایش نی گیرد

یا نویسندة دوستداشهتنی نه لهوییس

کرول ،شخصیت ایلیِ داستانههای آلهیس در سهرزنی عجایه
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داستانم را با یدای عبدالحلیم افظ شروب کنم » (همهان )7 ،شهواهد نوجهود در ایه

و آنسهوی آینه را از

آلیس ،یکی از س دختر دوست یمیمیاش هنری جورج لیدل ،نیگیرد یها خیلهیههای
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دیگر نثالً ،دانیل دفو در کتاب رابینسون کروزو

» (همان)31 ،
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 .2.2اتصال کوتاه
تکنیک اتصال کوتا .را اولبار دیوید الج ) (David Lodgeنطر کرد او اعتقهاد داشهت
هنر ناهیتی استعاری دارد و بی آثار هنری و واقعیت فایل است او فرایند تفسیر آثهار
هنری را نستلزم آگاهی از ای فایل نیدانست الج ،تکنیک اتصال کوتها .را به عنهوان
شگردی تویی کرد ک با ایجاد اتصال بی عالم استعاری هنر و عالم قیقهت ،نخااه
را ب نوعی بهت و یرت دچار نیکند او بهرای اجهرای ایه شهگرد سه را .پیشهنهاد
نیکند ک یکی از آنها «درهم آنیزی وجو .نتبای (وج آشکارا داسهتانی و وجه ظهاهراً
نبتنی بر واقعیت) در یک اثر وا د» (الج )187 :1386 ،است
یکی از ایلیتری شگردهای ب کارگرفت شد .در رنان نورد بررسهی ،اتصهال کوتها.
است ک براساس آن نویسند .ب نشان عنصری بیرونی در جهان داستان اهر نهیشهود
و ب گفتوگو با ایلیتری شخصیت داستانش نیپردازد نسئل ای ک خوانندة رنان را
با ای ابهام روب رو نیکند ک آیا با داستانی قیقی روب روست یا با نوشت ای خیالی در
نتیج  ،باع

نیشود او همچون آونگی در بی جهانههای خیهال و قیقهت در نوسهان

چشم نیآید پسهربچ ای ناشهناس همهرا .بها خرگوشهی عجیه

از خیهاالت نویسهند.

سربرنیآورد و با نویسند .ب جدل نیپردازد پیش از ای  ،زنانیک جزئیهات و زوایهای
جدال نویسند .با شخصیت خیهالی بررسهی شهد ،دیهدیم که نویسهند .چگونه تسهلیم
خواست و ارادة شخصیت خیالی شد و بر اثر پافشاریاش پایان داستان را تغییر داد انها
گذشت از ای

الت کلی ،در یفحات  37تا  ،50با نوعی از اتصال بی خیال و واقعیت

نواجهیم ک در ای آن شخصیت نویسند .در کنار نیز تحریر ،شنوا و ناظر گفتوگهوی
شخصیتهای داستان خود است ای بخش با جملة «شنیدم ک یکی آهست گفت :هاال
ای چی ایالً؟» (خانیان )37 :1398 ،آغاز نیشهود و در ادانه  ،در هالیکه نویسهند.
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باشد درآنیختگی بی خیال و واقعیت عنصری است ک در کهل داسهتان به وههو به

نوکپا نوکپا ب سوی نیز تحریر نیرود ،با ای جمل ادان پیدا نیکند« :به نظهرم آنهد
چندنفر نشست اند دور هم پل را از خرگوش گهوششهکالتی هیمالیهاییاش شهناختم »
] [ DOI: 10.29252/chs.12.48.127

(همان )38 ،در انتهای ای بخش از داستان ،نویسند .ک با فهالگهوشایسهتادن از نقشهة
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پسربچة خیالی و دوستانش برای آتشزدن خانة «بُوای دمقرنز» آگا .شد .است ،ب ناگها.
وارد گفتوگوی شخصیتهای رنانش نی شود ک بر روی نیز تحریر در هال رزدادن
است و ای ورود ناب هنگام باع

ترس شخصیتههای داسهتان و فهرار آنهها نهیشهود:

«درست همی لحظ و قبل از اینک پل بخواهد چیزی بگوید ،یندلی را گذاشهتم کمهی
آنارفتر و بیهوا گفتم :نعلوم است اینجا روی نیهز نه چه خبهر اسهت؟ زیته و
شملی و ژان لویی نثل چی روبرگرداندند سهمت نه و بها دههان بهاز ،خشکشهان زد »
(همان )50 ،در ای نیان ،عکسالعمهل شخصهیت پله جاله تهر از دیگهران اسهت او
در الیک فرار دوستانش را ب پای ترسو بودن آنها گذاشهت اسهت ،رو به نویسهند .بها
کمال خونسردی نیپرسد« :شما تا اال راکتبال بازی کرد.اید؟» (همهان) دیگهر نسهئلة
قابل توج در نوهوب آنیختگی خیال و واقعیت در داستان نهورد بررسهی ،اهول زنهان
وقایع است نوهوعی ک در روایتشناسی ذیل ایطال «دیرش» بررسی نیشود کهل
داستان گفتوگوی خیالی نویسند .و ناجراهایی ک بر روی نیز تحریر او رز نیدهد و
البت رسیدن ب انتهای داستان ،در فایلة درستکردن و خوردن یک لیوان چهای توسهط

 .3.2سلب اقتدار از مؤلف
سل

اقتهدار از نؤلها یکهی از ایهول اندیشهة پساسهاختارگرایی اسهت روالن بهارت

) (Roland Barthesبا نگارش دو نقالة «نر

نؤلا» و «از اثر ب نت » کوشید با کاست

از نقش نؤلا و تأکید بر نقش خوانند ،.اقتدار نؤلا را در قبال نت به چهالش بکشهد
ک ب نوعی اساس نقد ادبهی سهنتی نحسهوب نهیشهود (پاینهد )94 :1396 ،.سهرپیچی
شخصههیتهههای داسههتان از نویسههند .و تههالش بههرای تغییههر نسههیر روایههت ،واردشههدن
شخصههیتهههای داسههتان در دنیههای واقعههی و بازخواسههت کههردن نؤلهها و همچنههی
نشههارکتدادن خواننههد .در خلههض اثههر توسههط نویسههند ،.برخههی از شههگردهاییانههد که
نویسندگان پساندرن برای سل
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نویسند .رز نیدهد

اقتدار نؤلا در آثار خود از آنها بهر .نیجویند

تکنیک یادشد .در داستان «ادسون آرانهتس دوناسهیمنتو و خرگهوش هیمالیهاییاش»
] [ DOI: 10.29252/chs.12.48.127

ب شکل آگاهان  ،کانالً در اختیار ایدة ایلی نت ب کهار گرفته شهد .اسهت شخصهیت
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نویسند .در ای داستان ،در پی آن است تا با استفاد .از گزارشهای تهاریخی نوجهود و
همچنی خاارات شخصیاش از واقعة آتشسوزی سینمارِکس آبادان ،داستانی تهاریخی
دربارة ای واقع بنویسد و هماناورک ب ناشر کتاب قول داد .است ،ب هیچروی در پی
نداخل دادن عنایر خیالی و فانتزی در فرایند نگارش نیست انا ورود ناگههانی یکهی از
شخصیتها ،نسیر داستان را کانالً تغییر نیدهد شخصیت نهورد اشهار .ه که از یهک
جنب خیالی است ،ب ای دلیل ک هم نام و هم نشخصاتش تطابقی بها تجهارب زنهدگی
نویسند .ندارد و از وجهی دیگر واقعی است ،چراک در ادانه نشهخص نهیشهود ایه
شخصیت تصویری از دوران نوجوانی خود نویسند .استه با ورودش ب فضای داسهتان
و پس از آگاهی از عاقبت تلخ پدر و نادرش ،تمام تالش خود را به کهار نهیگیهرد تها
فرجام داستان را ب گون ای دیگر رقم بزند و برای برآوردن ای خواست به ههر ترفنهدی
رو نیآورد؛ از نجادل با نویسند .گرفت تا گری و فریاد و در نهایت تهدیهد در بخشهی
ک پسرک ب نجادل با شخصیت نویسند .نیپردازد ،ب نوهوب نقهش خداگونهة نؤلها
در رقههمزدن سرنوشههت شخصههیتهههایش در نههت داسههتانی اشههار .نههیکنههد (خانیههان،
 ،)80:1398انا نقطة جال

ناجرا آنجاست ک خود ب عنوان یک شخصیت داسهتانی در

همی اور است پس بنویسید آنش

آقام و نن ناری ب خوبی و خوشی برگشهتند خانه !

درجا گفتم :چی بنویسم؟ سریعتر از قبل گفت :بنویسید آنش

آقام و نن ناری ب خوبی

و خوشی برگشتند خان ! گفتم :همچی چیزی نمک نیست! از ته گلهو گفهت نمکه
است! » (همان )79 ،ای ایرار آنقدر ادان پیدا نیکنهد که در نهایهت ،نویسهند .را به
تغییر پایان داستان نجاب نیکند تغییری ک نخهالا خواسهت نویسهند .اسهت و فقهط
برای رهاشدن از نزا متهای پسرک خیالی انجام نیشود« :نطمئ بودم اگر ب چیهزی
ک نیگفت عمل کنم ،بهرای همیشه از نزا مهت خهودش و خرگهوش هیمالیهاییاش
خالص خواهم شد » (همان )83 ،البت در آخر کار ،نویسند .نیز ب ای نتیج نیرسد ک
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پی نحدودکردن نویسند .و تغییر پایان داسهتان برنهیآیهد« :آنهد جلهوتر و گفهت :اگهر

شاید پیروی از ارادة شخصیت ایلی داستانش چندان ههم بهد نباشهد اگرچه واقعیهت
سینمارکس کتمان کردنی نیست ،شاید بتوان با ایجاد تغییر در عریة داسهتان ،نوجبهات
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خوشحالی نخاابان را فراهم کرد« :با خودم گفتم نمی دانم

شهاید هض بها او باشهد
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شاید بهتر باشد یک بار هم ب ای فکر کنم که سهینمارکس آتهش نمهیگیهرد و آقهام و
نن ناری ب خوبی و خوشی برنیگردند خان

ایهالً همهة نهردم به خهوبی و خوشهی

برنیگردند خان هایشان » (همان )86 ،جال

اینجاست ک در بخشهای آغهازی رنهان،

زنانیکه نویسهند .به تهازگی نتوجه

ضهور شخصهیت خیهالی پسهرک و خرگهوش

هیمالیاییاش شد .است ،در گفتوگو با او از ای ا تمال سخ نیگوید ک شهاید بعهد
از پایان یافت رنانی ک قرار است دربهارة واقعهة تهاریخی سهینمارِکس آبهادان بنویسهد،
بخواهد داستانی با نحوریت آن پسر و خرگوش عجی

و غریبش بنویسد« :شهاید بعهداً

بتوانم ب عنوان یک شخصیت نوجوان جذاب ،یکجایی توی یهک داسهتان فهانتزی ازت
استفاد .کنم نی توانم اسم داستان را بگذارم ادسهون آرانهتس دوناسهیمنتو و خرگهوش
هیمالیایی اش ولی اینجا توی ای داستان

ایالً انکان ندار( » .همان )29 ،اتفاقی

ک ب جای بعداً ،اال رز نیدهد و نام اثر ک به ایهرار شخصهیت پسهرک از داسهتانی
تاریخی ب داستانی فانتزی و خیالی تغییر ناهیت نیدهد« ،ادسون آرانتس دوناسهیمنتو و
خرگوش هیمالیاییاش» نیشود

پیش از ظهور جریان پساندرن در داستاننویسی ،ویژگیهای رنان ندرن با جذابیتهای
خایش نگها .نویسهندگان و خواننهدگان را به خهود جله
نعرفتشناسان ب نشان عنصر غال

کهرد .بهود دغدغه ههای

رنان ندرن ،پایانبندی ویهژ.ای را بهرای ایه نهوب

ادبی رقهم زد .که بیشهتر به ننظهور القهای ایهدة قطعیهتناپهذیری اسهت« :در ادبیهات
ندرنیستی ،داستان ،روایت رسیدن ب هویت است و شخصیت در هر قدم بیشهتر به آن
نزدیک نیشود ،انا در نهایت آنچ ب دست نیآورد ،تصهاویر پراکنهدة نهانعلوم اسهت؛
ولی داستان همچنان ادان نی یابد البت در نهایت ای روند ب فرجام نشخصی نمیرسد
و همچنان هویت نانشخص باقی نیناند و داستان ب پایان نیرسهد » (بهینیهاز:1392 ،
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 .4.2فرجامهای چندگانه

 )226نسئلة نحوة پایان بندی در رنان پساندرن ،نورد توج نویسندگان ایه نهوب ادبهی
وجودشناسان «از فرجام سرپیچی نیک نهد ،چراکه به وجهود راسهتای خطهی اعتقهادی

] [ DOI: 10.29252/chs.12.48.127

قرار گرفت است نویسند .با توج ب عنصر غاله

در ایه سهبک یعنهی ،دغدغه ههای
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ندارد ب همی دلیل پایان ای نوب داستانها چندگان است » (همان)
پایانبندی چندگان نطابض الگوی استفاد.شد .در فراداستان ،یکی دیگر از شگردهایی
است ک نویسهندة داسهتان «ادسهون آرادنهتس دوناسهیمنتو و خرگهوش هیمالیهاییاش»،
ب شکلی یحی و ب ننظور نیل ب هدف ایلی نت از آن اسهتفاد .کهرد .اسهت ایهرار
شخصیت پسرک خیالی بر تغییر پایان داسهتان ،باعه
پایان بندی نورد نظر خود ک با نر

نهیشهود که نویسهند .در کنهار

پدر و نادرش همرا .است ،پایان دیگهری را بهرای

داستانش در نظر بگیرد ک در آن «آقام و نن ناری ب خوبی و خوشی برنیگردند خانه
ایال همة نردم ب خوبی و خوشی برنیگردند خان هایشان » (خانیان )86 :1398 ،البته
گذشت از ای دو پایان بندی ک برای ناجرای سهینمارِکس در نظهر گرفته شهد .اسهت،
سرگذشت جدال نویسند .و پسرک خیالی پایانبندی خاص خود را دارد در انتهای ای
ناجرا نیز نویسند .ب ای نتیج نیرسد ک نوشت داستان تاریخی انری نانمک است و
در هر تالشی برای نیل ب ای نقصود ،نداخلهة عنایهری از ناخودآگها .و قهوة تخیوهل،
سمتوسوی داستان را از گزارش یرف ب داستانی خیالی تغییر نیدهد

فراداستان تاریخ نگاران قالبی برای آفرینش روایت پساندرن است ک هم آن نویسهند.
بهها اسههتفاد .از شههگردهای نههوب ادبههی فراداسههتان ،نوهههوعی تههاریخی را دسههتنایههة
روایتپردازی قرار نیدهد و در فرایند انجام دادن ای نهم با ارائة تهاریخ بهدیل ،وقهایع
نسلومانگاشتة تاریخی را تحریا نیکند و ،یا ب چالش نیکشد فراداستان تاریخنگارانه
داستانی است ک ب شکل تومنان ب دو نوهوب نظهر دارد؛ نوههوب درونهی که داسهتانِ
نوشت داستان است و نوهوب بیرونی ک وقایع اثباتپذیر تهاریخی اسهت نویسهندگان
اینگون روایتها در پی اثبات ای نکت اند ک انعکهاس عینهی و بهیکهموکاسهت وقهایع
تاریخی انری نحال و دستنیافتنی است و هر نوب تالشهی در ایه زنینه  ،خواسهت یها
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نتیجهگیری

ناخواست ب استفاد .از تکنیکهای داستاننویسی همچون شخصیتپردازی ،گهر.افکنهی،
نقطة اوج و گر.گشایی نیانجاند نتیجة ابیعی ای فهرض آن اسهت که تهاریخنگهاری
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چیزی نیست جز فرایندی سازناندهیشد .با هدف ایجاد پیوند بی وقایع ازهمگسیخت ،
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ب شکلی ک ای وقایع پراکند .در هیئت کنشهای انسانی نعنیداری درآیند تا بتوان بهی
آنها با وهعیت انروز ،ارتباای خطی و نعنیدار برقرار کرد بیتردید بخش عمهد.ای از
ای فرایند ،ب تأویلها و تفسیرهای شخصهیای اختصهاص دارد که تهاریخنگهار بهرای
پرکردن خألهای نوجود در ااالعات تاریخی به آنهها رو نهیآورد تها از ایه رهگهذر
روایت خود را ساناندهی کند
رنان «ادسون آرانهتس دوناسهیمنتو و خرگهوش هیمالیهاییاش» از جمشهید خانیهان
روایتی است ک نویسند .در آن ب نوهوب نگارش فراداستان تاریخنگاران توجه کهرد.
است در ای رنان با شخصیت نویسهند.ای نهواجهیم که پهدر و نهادرش را در واقعهة
آتش سوزی سینمارکس آبادان از دست داد .و ال ب تشویض ناشر و خهواهرش در پهی
نوشت داستانی کانالً واقعی است ک قرار نیست در آن به چیهزی جهز انهور واقعهی و
خاارات دوران نوجوانیاش بپردازد او یقی دارد ک نیتواند با رویداد تاریخیِ یادشد.
برخوردی عینی کند ،غافل از اینک ایوالً دیدگا.های شخصیاش ،ب شکل پیدا و ناپیدا،
در گزینش هایش از رویدادها و همچنی تفسیرها و تأویلهایش برای ایجاد ارتباط بهی
تاریخنگاران ندارد ،تالش نیکند تا با نرور آن ش

شوم ،گزارشهی دقیهض از جزئیهاتش

ارائ بدهد ،انا ب نحض آغاز تالش برای نوشت  ،با نداخلة عنایر خیهالی و ناخودآگها.
ذهنش از ادانة نسیر باز نیناند سربرآوردن پسری خیالی ب نام پل  ،بهازیک افسهان ای
برزیل ک در الی های ناخودآگا .نویسند .پنهان بود ،.همرا .با خرگوشی هیمالیهایی ،که
ای یکی هم در ای نطالعات جدید نویسند .در گوشه ای از ذههنش خانه کهرد .بهود،
فرایند نوشت را نختل نیکند پسربچ ای ک در ادان نشخص نهیشهود کسهی نیسهت
نگههر تصههویری ذهنههی از دورة نوجههوانی نویسههند ،.بهها آرزوهههایی فروخههورد .در بههارة
ا تمال های دیگری ک در ش

آتشسوزی سینمارکس نیتوانسهت رز دههد نداخلهة

عنایر نهفت در ناخودآگا .و همدستی آنها بها آرزوههای فروخهورد ،.وههعیتی را رقهم
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رویدادها اثرگذار است شخصیت نویسند .ک ظاهراً توج و باوری به نبا ه

جدیهد

نیزند تا نویسند .قانع شود ک ب کمک قوة تخیولش واقعیت را دستکهاری نهیکنهد و
تاریخی بدیل برای واقعة سینمارکس ارائ نیدهد ک در ای آن ن تنها پدر و نادرش در
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آن ش

نمینیرند بلک ایالً ریقی رز نمی دهد و تمام اهران در سینما بدون ههیچ
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آسیبی ب خان و کاشانة خود باز نیگردند برای اساس ،تخیل و وقایع تهاریخی به نهدد
یکدیگر زنین ای را فراهم نی آورند تا نویسند .در قالبی جدید ،تاریخ را بازنمهایی کنهد
ب شکلی ک گویی آن ادث از نو زند .شد .و در جریان است در ای

الهت به جهای

آنک داستان شانل گزار .هایی نشتمل بر ارجاب عینی ب تاریخ باشد ،تالشی است بهرای
تظاهر ب واقعیت ب گون ای ک روایتر برساخت ای که نویسهند .از واقعهة آتهشسهوزی
سینمارکس ارائ نی دهد ،نستقیماً ب

قیقتی ارجاب نمیشود بلک فقط با تخیل نویسند.

ب آن تظاهر نیکند
از دیگر نسائل قابل اعتنها در ایه رنهان ،اسهتفادة نناسه

نویسهند .از شهگردهای

فراداستانی است خانیان ب دور از آفت نرسهوم و نعمهول در نمونه ههای داسهتانههای
پساندرن فارسی ک اغل

شگردهای ای نوب ادبی را ب شکل تزئینی و نکانیکی ب کهار

نی گیرند ،بدون ایرار بر استفاد .از همة تکنیهکههای فراداسهتانی ،تنهها برخهی از ایه
شگردها را و آن هم در نسیر القای بهتر پیام داستان ب کار نیبرد شهگردهایی همچهون
آشهکارکردن تصهنع (داسهتا ِن نوشهت داسهتان) ،اتصهال کوتها ،.سهل

اقتهدار نؤلها و

فرجام های چندگان ک هرکدام از آنها نقشی نشخص در پیشهبرد روایهت رنهان دارنهد
سرشناس برای نگارش گزارشی داستانی از خاارات دوران نوجهوانی و روایهت واقعهة
تاریخی آتش سوزی سینمارکس آبادان اختصاص دارد شگرد اتصال کوتا .ب چگهونگی
نداخلة عنایر خیالی و نانعتراشی ای عنایهر در شهکلدههی به داسهتان نهیپهردازد
ویژگی سل

اقتدار از نؤلا ،نسئلة توفیض نداشت شخصیت نویسند .را در بیان وقهایع

تاریخی ب تصویر نیکشد و خصیصة فرجام های چندگان  ،خواست نویسند .را در ارائة
تاریخ بدیل برای واقعة تاریخی آتش سوزی سینمارکس برآورد .نیکنهد تأنهل در ایه
نوارد ،اثباتکنندة ایه ادعاسهت که رنهان «ادسهون آرانهتس دوناسهیمنتو و خرگهوش
هیمالیاییاش» در استفاد .از تکنیک های فراداستانی ،ن تنهها نگهاهی نکهانیکی و تزئینهی
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شگرد آشکارکردن تصنوع ،نضمون ایلی ای رنان است کل رنان ب تالش نویسهند.ای

نداشت است بلک هرکدام از ای تکنیکهها نقشهی القاگرانه در فراینهد خلهض نضهانی
نوجود در داستان داشت اند
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