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چکيده
داستان کوتاه حجم وسيعی از ادبيات داستانی معاصر را تشکيل میدهد .در اين ميان ،زنان نويسـنده
سهم زيادی در اين زمينه دارند و آثارشان با اقبال خوبی از سوی خوانندگان مواجه است .با توجه به
اهميت ويژۀ عناصر داستانی در خلق آثار بديع و مانـدگار ،هـدف از ايـن جُسـتار ،بررسـی تطبيقـیـ
تحليلی عناصر مهم داستانی ،شخصيت و شخصيتپردازی در داستانهای کوتـاه «لکـههـا» از زويـا
پيرزاد و «مژکدار کفشدار» از ويکتوريا توکاروا ،از جمله زنان داستاننويس مشهور معاصـر ايـران و
روس است .ترسيم شخصيتهای باورپذير و شخصيتپردازی قوی از ويژگیهای بـارز نثـر ايـن دو
نويسنده است .آنها با خلق اشخاص مختلف داستانی و توصيف جزءبهجزء و دقيق حاالت روحـی و
روانی آنها در رويارويی با تجربهها و حوادث عـادی و روزمـره و گـاه تنگناهـای عـاطفی ،عينيـت
بيشتری به داستانهای خويش میبخشند و بر رئاليستیبودن آثار خود صحّه میگذارنـد .توکـاروا در
مقايسه با پيرزاد ،حاالت روحی شخصيتها را در آثارش با جزئيات بيشتری شرح دادهاست و نگرشی
مثبت و اميدوارانه به رفع تنگناهای زندگی زنان دارد.
کليــدواژههــا :نثــر معاصــر ،داســتاننويســی زنــان ،زويــا پيــرزاد ،ويکتوريــا توکــاروا ،شخصــيت،
شخصيتپردازی.
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 .1مقدمه
طليعۀ درخشان نثر زنان در ايران و روسيه به دهۀ شصت قرن بيستم بازمیگـردد .زنـان
راهی بس دشوار و طوالنی را برای يافتن هويت خويش پيمـودهانـد .از دهـۀ  29تـا 39
ميالدی ،مرحلۀ نوينی در نثر زنان آغاز میشود و در آسـتانۀ قـرن بيسـتويکـم ،شـاهد
حضور زنان به عنوان نويسندگانی هستيم که ديگر از خاطرهنويسی و زندگينامـهنويسـی
گذر کردهاند و به مرحلهای رسيدهاند که بهراحتی جهان پيرامـون خـود و نيـز حـاالت و
تأثرات شخصيتهای داستانی و احساسـات آنهـا را بـهزيبـايی و از ديـد زنانـه ترسـيم
میکنند.
6
1
زويا پيرزاد و ويکتوريا توکاروا از جمله نويسـندگان زن معاصـر در ايـران و روسـيه
هستند که آثار آنان با استقبال زيادی از سوی خوانندگان مواجه شدهاست .سادگی سخن
و زبان بیتکلف ،بهره گرفتن از توصيفهای مختصر و بجا در پيشبرد خط اصلی داستان،
طنز نهفته در مسائل جدی و گاه اندوهناک ،از ويژگیهای مشترک سبک نگـارش ايـن
نويسندگان به شمار می رود که تا حد زيادی يادآور نثر آنتون چخوف است .کامالً بديهی
است که شناخت داستان و داشتن درک درستی از آن منوط به آگاهی و شناخت کافی از
شکل ،ساختار و عناصر داستانی است و بیشک با بررسی علمی عناصر داستانی میتوان
نقدی علمی و دور از اِعمال سليقهها ارائه کرد .در اين بين ،عنصر شخصيت و چگـونگی
شخصيتپردازی ،يکی از مهمتـرين مؤلفـههـا در ارزيـابی توانـايی هنـری نويسـنده در
بهکارگيری شخصيتهای مناسب و باورپـذير اسـت .از همـين رو ،بـه تحليـل تطبيقـی
شخصيت و شخصيتپردازی در داستانهای لکههـا ( )1942از زويـا پيـرزاد و مـژکدار
کفشدار1337( 9م ).از ويکتوريا توکاروا پرداختهايم.

 .6پيشينۀ پژوهش و مبانی نظری
در هر داستانی ،شخصيت های اصلی و فرعی در کنـار هـم بـه سـاخت داسـتان کمـک
میکنند .حتّی اگر يک شخصيت درست و بجا توصيف نشده باشد ،کـلّ داسـتان لطمـه
میخورد .شخصـيت هـا در داسـتان ،چـه اصـلی و چـه فرعـی ،وسـيلۀ القـای معـانی و
انديشههای نويسنده هستند که در حقيقت« ،تصويری عينی از برداشت نويسنده از زندگی
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و اعتقادات و باورهای او بـه دسـت مـیدهنـد» (ميرصـادقی .)69 :1927 ،بنـابراين ،بخـش
عظيمی از رسالت او را بر دوش میکشند .شخصيتها بـه يـاری نويسـنده مـیآينـد تـا
خواننده هرچه بهتر و عميقتر بتواند به انديشۀ نهفته در دل داستان پـی ببـرد و «اساسـاً
انسان در هنگام بحث پيرامون شخصيت هر داستانی ،به آن شخصيت بهعنوان يک فرد،
عالقمند نيست ،بلکه فقط از وی استفاده میکند تا به دريافت غنیتری از کلّ اثـر نائـل
آيد» (پک .)191 :1981 ،بنابراين« ،شخصيتها را بايد پايههايی دانست که سـاختمان يـک
اثر روی آن ساخته میشود .هرچه اين پايهها بااستحکامتر باشند ،بنا محکمتر و پايـدارتر
و از گزند زمانه مصونتر خواهد بود» (دقيقيان .)14 :1941 ،در واقع:
«شخصيتپردازی ،يعنی حاصل جمع تمام خصايص قابل مشاهدۀ يک فـرد
انسانی؛ هر آنچه که بتوان با دقـت در زنـدگی شخصـيت از او فهميـد :سـن و
ميزان هوش ،جنس ،سبک حرف زدن و ادا اطوار و ...وضعيت روحی و عصـبی،
ارزشها و نگرشها» (مککی.)23 :1985 ،

شخصيت هميشه ارتباطی تنگاتنگ با حوادث و پيرنگ دارد و به گفتۀ هِنری جيمـز،
«شخصيت چيست جز تحقق حادثه؟ حادثه چيست جز نمايش شخصيت؟!» (شميسا:1949 ،
 .)166در واقع ،شخصيت عامل انتقال نگرش و جهانبينی نويسنده بـه ديگـران اسـت و
نويسنده میکوشد تا خواننده از ديدگاه شخصيتی که خلق کـرده ،جهـان را بنگـرد و بـا
عواطــف او ،احساســاتش را بــروز دهــد .يــک داســتان موفــق ،داســتانی اســت کــه
شخصــيتپــردازی منســجم و مناســبی داشــته باشــد .بنــابراين ،بررســی شخصــيت و
شخصيتپردازی در آثار ،يکی از مهم ترين مسائل در حوزۀ نقد ادبيات داستانی به شـمار
میرود .در اين زمينـه ،چگـونگی ترسـيم شخصـيتهـای زن و مـرد ،آن هـم بـه قلـم
نويسندگان زن ،خود بر جذابيت اين امر میافزايد.
در آثار ادبی ،شخصيتها را میتـوان بـه گـروههـای مختلفـی تقسـيم کـرد :گـروه
شخصيتهای پويا (= متحول) که در داستان دستخوش تغيير و تحول میشوند و گـروه
شخصيت های ايستا که در طول داستان هيچ تغييری نمیکنند ،يا تغييری اندک به خـود
میپذيرند .همچنين ،شخصيتها می توانند قالبی ،قراردادی ،نوعی ،تمثيلـی ،نمـادين يـا
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همهجانبـه باشـند (ر.ک؛ ميرصـادقی137 :1927 ،ــ .)612در ايـن پـژوهش ،شخصـيتهـای
داستان های مورد تحقيق ،بر اساس تعاريف ارائه شده در کتاب های بزرگانی چون جمـال
ميرصادقی و ابراهيم يونسی بررسی شدهاند.
در اهميت عنصر شخصيت و شخصيت پردازی بايد اين نکتـه را افـزود کـه عمـل و
کنش شخصيت ها و به عبارت ديگر ،رفتارهای ظاهری ايشـان ،فکـر و انديشـۀ درونـی
شخصيتها را بر ما آشکار می سازد و اگر يک نويسنده در اين زمينه موفق عمل کند ،در
فهم درونمايۀ اصلی اثر به خواننده کمک شايانی خواهد کرد .ابراهيم يونسی معتقد است:
«مهمترين عنصر منتقلکنندۀ تم داستان و مهم ترين عامل طـرح داسـتان،
شخصيت داستانی است .تقريباً تمام داستانها در گسترش طرح و ارائۀ تم خود،
از شخصيتهای داستانی ياری میجويند که معموالً انساناَند .داستان طبعـاً بـا
مردم سروکار دارد و به وقايعی میپردازد که بـر ايشـان مـیگـذرد ...وقتـی بـه
شخصيت داستانی میپردازيم ،بايد بدانيم که اين شخصيتی که نويسنده ساخته،
از چه نوعی است :ساده است يا بغرنج؟ نمونۀ نوعی است يا شخصـيتی ممتـاز؟
ثابت است يا گسترشيابنده؟ قهرمان است يا سياهیلشـکر؟ شخصـيت اصـلی
داستان است يا ضد او؟» (يونسی.)65 :1925 ،

تجربه نشان دادهاست که هرگاه نويسنده غيرمستقيم به بيان و تشـريح خُلـقوخـوی
شخصيتها می پردازد ،روايت جذابيت بيشتری برای خواننده دارد؛ گويی خواننده در مقام
کسی است که در دنيای واقعی قرار است با فردی جديد آشنا شود و در خالل گفتگوها و
کنش های او و رفتارش با ديگران پی به خصلتهای قهرمان ببـرد و ويژگـیهـای او را
کشف کند؛ کشفی لذتبخش که به او امکان میدهد تا دربـارۀ شخصـيت بـه قضـاوت
بنشيند و تا انتهای روايت ،همراه او پيش برود .اين ويژگی در هر دو داسـتان لکـههـا و
مژکدار کفشدار به چشم میخورد.
ناگفتــه نمانــد کــه در بررســی يــک اثــر داســتانی« ،توصــيف» جريــانی اســت کــه
شخصيتهای داستان به کمک آن به خواننده شناسـانده مـیشـوند .توصـيف اشـخاص
داستان سه شيوه دارد که عبارتند از:
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«1ـ توصيف يا توضيح مستقيم :در اين شيوه ،نويسنده از زبـان خـود يـا از
زبان يکی از اشخاص داسـتان ،خصوصـيات اشـخاص داسـتان را بـه خواننـده
میگويد6 .ـ توصيف به ياری گفتگو :در اين شيوه ،نويسنده اشخاص داستان را
به حرف میآورد و کاری میکند که خود با بيان و گفتار خويش ،خواننـده را در
جريان خصوصيات خود بگذارند؛ همان کاری که مردم میکنند9 .ـ توصيف بـه
وسيلۀ آکسيون :در اين شيوه ،نويسنده اشخاص داستان را به جنبش درمـیآورد
و به ياری اعمال و رفتارشان خواننده را با خصوصياتشان آشنا میکنـد» (همـان:
.)641

در همين راستا ،با توجه به آنچه در باال آمدهاست ،شخصيتهای دو داستان لکهها و
مژکدار کفشدار را بررسی خواهيم کرد .از آنجا که داستان ويکتوريـا توکـاروا بـه زبـان
فارسی ترجمه نشدهاست ،الزم دانستيم که خالصهای از ايـن داسـتان کوتـاه را در آغـاز
بخشِ بحث و بررسی بياوريم .پيش از آن هم خالصهای از داستان کوتاه زويا پيرزاد ارائه
شدهاست ،تا به روند بررسی تطبيقیـ تحليلی آثار کمک کنـد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه
موضوع اين پژوهش تاکنون مورد بررسی قرار نگرفتهاست.

 .9پرسشهای پژوهش
در پژوهش حاضر ،به پرسشهای زير پاس داده خواهد شد:
1ـ شخصيتهای ارائهشده در داستان هـای زويـا پيـرزاد و ويکتوريـا توکـاروا را چگونـه
میتوان دستهبندی کرد؟
6ـ زويا پيرزاد و ويکتوريا توکاروا از چه شيوهای در شخصيتپردازی داسـتانهـای خـود
سود جستهاند و چقدر در اين امر موفق بودهاند؟
9ـ در مقام مقايسه ،کداميک از اين نويسندگان در بهکـارگيری درسـت و بجـای عنصـر
شخصيت در داستان خود موفقتر بوده ،عملکرد بهتری داشتهاست؟

 /98نگرشی تطبيقی به شخصيت و شخصيتپردازی در لکهها از زويا پيرزاد و مژکدار کفشدار از ويکتوريا توکاروا /مهناز نوروزی

 .7فرضيههای پژوهش
1ـ زويا پيرزاد و ويکتوريا توکاروا با خلق اشخاص مختلف داستانی و توصيف جزءبهجزء و
دقيق حاالت روحی و روانی آنها در رويارويی با تجربهها و حـوادث عـادی و روزمـره و
گاهی تنگناهای عاطفی ،عينيت بيشتری به داستانهای خويش میبخشند و بر رئاليستی
بودن آثار خود صحّه می گذارند .توکاروا در مقايسه با پيرزاد ،حاالت روحی شخصيتها را
در آثارش با جزئيات بيشـتری شـرح دادهاسـت و نگرشـی مثبـت و اميدوارانـه بـه رفـع
تنگناهای زندگی زنان دارد.
6ـ شخصيتها در هر دو داستان ،بهويژه شخصيتهای اصلی در زمـرۀ شخصـيتهـای
ساده و ايستا هستند .در طول داستان هيچ پويايی در آنها ديده نمـیشـود و در انتهـای
داستان تغييری را در شخصيتها ،کنش و رفتار ايشان شاهد نيستيم.
9ـ در مقام مقايسه ،زويا پيرزاد از توصيف به ياری گفتگو و آکسيون بهـره بـردهاسـت و
میتوان گفت توصيف مستقيم شخصيت ها در داستان ديده نمیشود .ويکتوريـا توکـاروا
عالوه بر اين دو مورد ،از شيوۀ توصيف و توضيح مستقيم هم در داسـتان خـود اسـتفاده
کردهاست .رویهمرفته ،توکاروا توانستهاست عمق بيشتری بـه شخصـيتهـا بدهـد و از
توصيف در شخصيت پردازی بيش از پيرزاد بهره بـردهاسـت و بـه طـور کلـی ،در خلـق
شخصيتها و شخصيتپردازی موفقتر بودهاست.

 .5داستان لکهها نوشتۀ زويا پيرزاد

«ليال» ،شخصيت اصلی داستان زويا پيرزاد است که در تهران اتفاق میافتد .ليال پـس از
آگاهی از خيانت همسرش ،ابتدا يک دلِ سير گريه میکند ،سپس به شوهرش میگويـد
که همه چيز را میداند و حتّی میداند آن زن کيست! «علی» ،شوهر ليال ،از همان ابتـدا
هم زنش را دوست نداشت .زندگی آن دو که نويسنده اشارهای به چگونگی آشنايیشـان
با هم نکردهاست ،فقط دو سال به طول میانجامد .علی آدمی بـینزاکـت ،بـیبنـدوبار و
القيد است و رفتار مناسب و شايستهای ندارد .اما ليال آنقدر شيفتۀ او شدهاست کـه يـک
سال بعد از آشنايی ،تصميم میگيرد همسر او بشود .علی به همان آشنايی و روابط آزادانه
با ليال قانع است و در رفتار و گفتارش کامالً نشان میدهد که عجلهای برای آغاز زندگی
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مشترک ندارد .اما سرانجام ،با اصرار ليال و مادرش اين ازدواج سر مـیگيـرد و از همـان
ابتدا ،زندگی آنها با گرفتاری مالی آغاز میشود و علـی تمايـل چنـدانی بـرای برطـرف
کردن مشکالت ندارد! حتّی راهنمايیهای «رؤيا» و «حميـد» ،زوجـی کـه زنـدگی نسـبتاً
موفقی دارند و از دوستان علی و ليال هستند ،کمکی به آنها نمیکند .بعد از گذشت چند
ماه ،ليال میفهمد که علی مرد ايده آل او نيست که هميشـه در رؤياهـايش انتظـارش را
میکشيد! رفتار علی نسبت به ليال بهتدريج سرد و سردتر میشود .علی که درک درستی
از دلبستگی و پايبندی به زن و زندگی ندارد ،تن به کار هم نمیدهد و بههيچ وجه حاضر
نيست زير بار مسئوليت زندگی مشترک برود .تا اينکه ليال متوجه رابطـۀ علـی بـا دختـر
ديگری می شود .بگومگوها و مشاجرات باال میگيرد و در نهايت ،زن و شـوهر جـوان از
هم جدا میشوند.

 .2داستان مژکدار کفشدار 7نوشتۀ ويکتوريا توکاروا

«ماريانا» شخصيت اصلی داستان ،زنی خانهدار و عاشق خانه و خانوادهاش است .داسـتان
در دو شهر مسکو و سَنپتربورز رخ میدهد« .آرکـادی» ،همسـر ماريانـا ،يـک پزشـک
عمومی است و پسری هشتساله به نام «کولکا» دارند .ماريانا هر روز صبح بعد از بدرقـۀ
شوهر و راهی کردن پسرش به مدرسه ،نزد «تامارا» ،همسـايهاش رفتـه و بـا هـم چـای
مینوشند .تامارا با وجود داشتن همسر و دختری همسنوسال کولکا و با اينکه چهل سال
دارد ،هميشه در پی يافتن فردی است تا به او عشق بورزد و هيچ ابايی از داشتن روابـط
آزاد و به دور از عرف با مردان غريبه ندارد! شيوۀ زنـدگی تامـارا چنـدان مطـابق ميـل و
سليقۀ ماريانا نيست.
ماريانا به مجلس عروسی دختر همکالسـی قـديمی خـود در سَـنپتربـورز دعـوت
میشود و برای اولين بار و به اصـرار همسـرش از خانـه دل مـیکنـد .او خيلـی اتفـاقی
صحبتهای تلفنی آرکادی را با زنی غريبه میشنود که بعداً میفهمد معشـوقۀ آرکـادی
است و میفهمد که همسرش شانزده سال با زنی افغانی رابطه داشتهاست و او تمام ايـن
مدت از اين ماجرا بیخبر بوده ،متوجه آن نشدهاست .حتّی زمانی کـه فرزنـدش بـه دنيـا
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آمده ،هشت سال از رابطۀ آرکادی با آن زن میگذشتهاست .ماريانا ابتدا تصميم میگيرد
که خودکشی کند ،اما به خاطر پسرش منصرف میشود .تصميم میگيرد بماند و مبـارزه
کند و به تعبير نويسنده ،از «قلعۀ» خود دفاع کند .بدون آنکه بـه شـوهرش حرفـی بزنـد،
سعی می کند نسبت به گذشته ،نقش بيشتری در خانه و خانواده داشته باشد تا روزی کـه
آرکادی به زندگی بازگردد .ماريانا به روی خود نمـیآورد و سـاکت اسـت .آرکـادی هـم
ساکت است .ماريانا با خود میانديشد شوهرش باألخره روزی خسـته شـده ،بـه زنـدگی
بازمیگردد.

 .4بررسی تطبيقی عنصر شخصيت در داستانها
علیمحمد حقشناس دربارۀ شخصيتنگاری در آثار زويا پيرزاد میگويد:
«تقريباً در همۀ داستانهای هر سه مجموعه ،نويسنده به جای آنکه خود به
شرح و توصيف شخصيت هـا از ديـدگاه خـودش و بـه زبـان خـودش بپـردازد،
می کوشد تـا بـا انتخـاب زبـانی دمسـاز بـا نـوع و سـن آنهـا و بـا گـزينش
موضوعهايی متناسب با سنّ ،سواد ،شغل و مقام آنها ،خودِ آن شخصـيتهـا را
وادارد تا همراه با حرکت داستان و هماهنگ با ديگر عناصر داستانی ،وجود خود
را از طريق نگارش به نمايش درآورند .در لکهها ،بهويژه شخصيت علی با همين
شگرد به نمايش درآمدهاست» (حقشناس.)199 :1986 ،

اين ويژگی يکی از برجستهترين ويژگیهـای سـبک داسـتانی آنتـون چخـوف ،پـدر
داستان کوتاهنويسی روسيه ،نيز است که توکاروا هم در داستاننويسی خود آن را بـهکـار
میبندد.
هرچند ريما وِيلی ،منتقد معاصر ،داستانهای ويکتوريا توکاروا را داستانهايی غمانگيز
و اندوهآور ،داستانهايی بی هيچ اميد به آينده و يا حتّی برخی از آنها را مبتذل میخواند
( ،)Вейли, 1993: 26اما بسياری از منتقدان ديگر ،از جمله تاتيانا يِروخينا بر اين باورنـد
که «نويسنده خوانندگان خود را وامی دارد تا به قلب خويش رجوع کنند و بنگرند کـه آيـا
هنوز جايی برای وجدان هست ،بينديشد که انسان سرنوشت خويش و فرزنـدانش را بـه
دست خير و نيکی خواهد داد ،يا به شرّ و بدی میسپارد! آيا انتخاب درستی خواهد کرد؟»
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( .)Ерохина, 2000: 21زنان داستانهای او در ميان حـوادث زنـدگی روزمـره و آنچـه
سرنوشت برايشان رقم زدهاست ،با خويشتنِ خويش روبهرو شده« ،منِ» حقيقی خويش را
به نمايش میگذارند.

4ـ .1شخصيتهای اصلی و فرعی

به طور کلی ،در هر دو داستان ،هفـده شخصـيت وجـود دارنـد .در داسـتان لکـههـا ،دو
شخصيت اصلی (ليال و علی) و در داسـتان مـژکدار کفـشدار ،يـک شخصـيت اصـلی
(ماريانا) حضور دارند .ماجراها حول محور زندگی شخصـيت هـای اصـلی زن در جريـان
هستند و باقی شخصيتها در زمرۀ شخصيتهای فرعـی و گـاه اپيزوديـک هسـتند .در
داستان پيرزاد ،مادر ليال و زوجی به نام «رؤيا و حميد» در جايگاه شخصـيتهـای فرعـی
قرار دارند .در داسـتان توکـاروا هـم آرکـادی (شـوهر ماريانـا) ،کولکـا (پسـرش) ،تامـارا
(همسايهاش) و نينا پالوسينا (دوست دوران مدرسهاش) شخصيتهای فرعی هستند.
در هر دو داستان ،شخصيت های اپيزوديک هم هستند که حضوری کمرنگ دارنـد و
بــرای پيشــبرد داســتان و در واقــع ،پررنــگ کــردن ويژگــیهــا و خصوصــيات اخالقــی
شخصيتهای اصلی و فرعی بهکار گرفته شدهاند .اين دسته از شخصيتهـا در داسـتان
لکهها بهترتيب حضور عبارتند از :عمـۀ لـيال ،مـرد پارچـهفـروش ،مـرد بُنگـاهی ،آقـای
مجتهدی (معلم علی و حميد در دبيرستان البرز) ،پدر ليال ،خواروبارفروش ،رنـگفـروش،
صاحب خشکشويی ،جوان کتابفروش ،پيرمرد دستفروش ،دختری که با علی ارتبـاط
دارد ،بانو «ح .م ،».نويسندۀ کتاب لکهگيری که صحبتهايش در قالب مقدمۀ کتـابش در
داستان آمدهاست.
در داستان مژکدار کفشدار هم باريس ،شوهر تامارا ،همسايۀ ماريانا ،دختر تامارا که
نام ندارد ،آندری (معشوق تامارا که او را رها کردهاست) ،راويل (معشـوق جديـد تامـارا)،
يکی از آشنايان تامارا که نام ندارد و او را «چينگير خآايم» صدا میزدند ،پسرکی بـه نـام
«گوشا» که دوست کولکا در مدرسه است ،خانم معلم در مدرسۀ کولکـا کـه اسـم نـدارد،
هنرپيشۀ مرد در کوپۀ قطار ،کاتيا (دختر نينا پالوسينا) ،پسـر جـوان بـاربر و نـامزد کاتيـا،
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ميخائيل (شوهر نينا پالوسينا) ،کوستيک دوست و همکالسی کاتيا در زمرۀ شخصيتهای
اپيزوديک به شمار میروند.

4ـ .6شخصيتهای ساده و ايستا
ليال و ماريانا ،شخصيتهای اصلی زن در هر دو داستان ،شخصيتهـايی سـاده و ايسـتا
هستند که البته اين سادگی و ايستايی در ليال نمود بيشتری دارد .معموالً اين گونه است
که «يکی از وظايف عمدۀ شخصيت داستانی ،برانگيختن حـس موافقـت يـا مخالفـت و
نفــرت خواننــده اســت» (يونســی .)62 :1925 ،امــا آنچــه در ايــن دو داســتان در ســيمای
شخصيتهای زن اصلی جلوهگر شده ،نه حس موافقت و نه حس نفرت را برنمیانگيـزد.
خواننده با کنجکاوی درصدد است بداند حاال چه خواهد شد! حـاال ماريانـا يـا لـيال چـه
خواهند کرد؟ حتّی خود را جای آنها گذاشتهاست و به نوعی برای تصميم آنها احتـرام
قائل است .شخصيت های فرعی اين دو داستان اغلب برای نماياندن و پررنگتـر کـردن
ويژگی های فردی و شخصيتی قهرمانان در داستان آفريـده شـدهانـد و بيشـتر در حکـم
«سياهیلشکر» هستند .بنابراين ،مـیتـوان گفـت کـه در هـيچ يـک از ايـن دو داسـتان
شخصيتهای پيچيده و پويا مشاهده نمیشود.

4ـ .9بررسی ويژگیهای فردی شخصيتهای زن در داستانها
از آنجا که پيرزاد مانند بسياری از داستانهای ديگر خود از توصيف مستقيم ويژگیهـا و
خصوصيات شخصيتها پرهيز کردهاست و میکوشد تا آنها را در قالب رفتار و گفتگو با
ديگران به خواننده بشناساند ،با مروری بر ديالوزها ،مونولوزها و توصيف رفتارها و يـا
حتّی صحنه ها میتوان به شناخت کافی از شخصيتها ،بهويـژه شخصـيتهـای اصـلی
دست يافت .هماهنگی دنيـای درون شخصـيتهـا بـا فضـای توصـيفی بيرونـی ،ماننـد
صحنههای پيتزافروشی يا ساندويچفروشی ،نمونۀ يک هارمونی و هماهنگی هوشمندانه و
خالقانه است .اين در حالی است که ويکتوريا توکـاروا در کنـار توصـيف غيرمسـتقيم ،از
توصيف مستقيم هم برای نشان دادن ويژگیهای فردی شخصيتهای داستان خود سود
جستهاست.
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«ليال» زنی آرام و شخصيتی ساده و ناپوياست .هميشه ديگـران بـه جـای او تصـميم
می گيرند :يا مادرش يا دوستش رؤيا .اراده ای از خود ندارد .او هميشه مضـطرب اسـت و
پيرزاد با مهارت تمام در برخوردهای روزانۀ ليال با ديگران به اين مسـئله پرداختـهاسـت.
اضطراب ليال در مواجهه با مسائل زندگی به صورتی عميق و شديد در اشـتياق بـيش از
حد او در پاککردن لکه های مختلفی که در جريان داستان گاهگاه ايجاد میشوند ،بـروز
میيابد« .شهال زرلکی» از اشتياق ليال برای پاک کردن لکههای مختلف در زندگیاش به
جنون تعبير کردهاست و مینويسد« :ليالی داستان لکهها ،جنون لکهگيری دارد؛ يکـی از
شکل های بيماری وسواس .وسواس در تعاريف روان شناسی ،بازتـاب بيرونـی اضـطرابی
درونی است» (زرلکی .)55 :1939 ،پيشتر هم دربارۀ لکهها گفتهايـم .لکـههـايی کـه لـيال
سرسختانه با آنها مبارزه میکند و همه را پاک میکند .تنها لکۀ پاکنشدنی در زنـدگی
او ،شوهرش (علی) است.
ماريانا به مراتب مظلومتر از ليالست .او حتّی دردش را برای کسی تعريف نمـیکنـد،
بلکه در خود فرومی ريزد ،اما ظاهر خود را حفظ میکند .تنها گناه بزرز ماريانـا ،کشـتن
کِرمی کوچک در دوران کودکی بودهاست و از آن زمان هميشه حسّی تلـ و آزاردهنـده
همراه اوست .او زنی منظم بود و همه چيز با نظم و ترتيب برنامهريزی میشد .او خود را
زنی مقيد و پايبند به زندگی و وفادار به همسر مـیدانـد و حتّـی در مواجهـه بـا خيانـت
همسرش ،باز هم گناه را به گـردن خـود و سـهلانگـاری خـويش در حفـظ «قلعـهاش»
می اندازد .معتقد است زن نبايد بيرون از خانه کار کند و کار اصلی او ،حفاظت از خانـه و
خانواده است .بهشدّت نگران تربيت و زندگی آيندۀ فرزندش است.
در ادامه به بيان خصوصيات مشترک ميان شخصيت های اصلی هر دو داستان ،يعنی
ليال و ماريانا اشاره میکنيم.

4ـ7ـ .1عدم اعتماد به نَفس و خودکمبينی
ليال در داستان لکهها ،زنی خانهدار و فردی بدون اعتماد به نَفس ،مردّد و مضطرب است.
اين ويژگیها را در ميان گفتگوها و رفتارهای او میتوان بهوضوح ديـد .در همـان آغـاز
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داستان میخوانيم« :پارچهفروش گفت :ژرسه اش حرف نداره! به درد همه چی میخـوره.
بُليز ،دامن ،لباس .ليال گفت :راستش نميدونم .تو چی ميگـی رؤيـا؟» (پيـرزاد.5)89 :1981 ،
ليال نمیتواند برای خريد پارچه بهتنهايی تصـميم بگيـرد و دسـتآخـر هـم خطـاب بـه
پارچهفروش میگويد« :بايد با مادرم بيايم» (همان .)87 :يا در خالل داستان میبينـيم کـه
رؤيا و مادر اغلب به جای ليال تصميم می گيرند و به او ياد میدهند که چه بگويد و چـه
کاری انجام بدهد.
ليال زنی ساکت و آرام است و کمتر جرأت پاسخگويی و مقابله با ديگـران را دارد .او
شخصيتی ايستا و ناپوياست .از آغاز تـا انتهـای داسـتان ،ديگـران بـه جـای او تصـميم
میگيرند و نداشتن اعتماد به نَفس در گفتـار و کـردار او کـامالً آشـکار اسـت .حتّـی در
تصميم او به جدايی هم ،اين رؤياست کـه اصـرار دارد و دسـت آخـر هـم او را متقاعـد
میسازد تا از علی جدا شده ،زندگی جديدی را شروع کند.
ماريانا در داستان مژکدار کفشدار هم يک زن خانهدار با تمام دغدغههـای زنانـه و
مادرانه است و میکوشد تا از خانهاش و به تعبير خود« ،قلعهاش» بهخوبی محافظت کند.
ماريانا تصور می کند اگر وظايف همسری يا مادری خود را درست انجام ندهـد ،مرتکـب
گناه بزرگی شدهاست .او بهقدری از درست انجام دادن وظايف خود در زنـدگی اطمينـان
دارد و بهقدری احساس خوشبختی میکند که وقتی کسی از او دربارۀ وضـع زنـدگیاش
می پرسد ،آه و ناله میکند ،مبادا چشم بخورد! اما فهميدن ماجرای خيانت همسرش ،او و
زندگیاش را يکباره فرومیريزد .او خودش را مقصر قلمداد میکند و میپندارد اگر بيشتر
برای همسر ،فرزند و زندگیاش وقت می گذاشت ،شوهرش هرگز به او خيانت نمیکـرد.
او غوطهور در اضطراب ديدار با شوهرش در ايستگاه قطار ،پس از آنکه قضيۀ خيانت او را
فهميده ،به گونهای رفتـار مـیکنـد کـه انگـار اتّفـاقی نيفتـادهاسـت و همـهچيـز ماننـد
گذشتهاست! پيش خود میانديشد بايـد بيشـتر از قبـل بـه زنـدگیاَش برسـد ،غـذاهای
خوشمزهتر بپزد و خانۀ تميزتری داشته باشد .او اعتماد به نَفس کافی برای رويـارويی بـا
مسائل و مشکالت زندگی بدون شوهرش را ندارد و از آنجا که هيچ مهارتی برای کسب
درآمد ندارد ،ترجيح می دهد سکوت کند و خم به ابرو نيـاورد .او بـهشـدت بـه همسـر و
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پسرش وابستهاست و نمیتواند بدون آنها زندگی مستقلی داشته باشد .او مخالف کار در
بيرون منزل است و به خاطر خانه و زندگیاَش ،تحصيل را هم رها کردهاست.
ماريانا هم مانند ليال ،زنی ساکت و آرام اسـت و در گفتگوهـای خـود بـا همسـر يـا
دوستش ،تامارا ،بيشتر شنونده است و جرأت اظهار نظر ندارد .تکگـويی درونـی کـه در
داستان پيرزاد کمتر ديده میشود ،در داستان توکاروا بهشدت در شخصيت ماريانـا نمـود
دارد .او اغلب در دل و با خود به گفتگو میپردازد.

4ـ7ـ .6سازش و تسليم
توکاروا به ظاهرِ شخصيت های خود ،اعم از اصلی و فرعی اهميت میدهد و به عبـارتی،
مانند آنتون چخوف ،از اين وضـع ظـاهری بـرای نمايانـدن احساسـات درونـی و رفتـار
شخصيتها بهره می برد .اين ويژگی در داستان پيرزاد بـه چشـم نمـیخـورد .بنـابراين،
نمی توان به تطبيق خصوصيات ظاهری زنان اين دو داستان پرداخت .اما بررسی خلقيات
و افکار شخصيت های زن اصلی ،گويای اين مطلب است که هـم لـيال و هـم ماريانـا را
میتوان در زمرۀ زنانِ تسليم به شمار آورد .هر دو در بيشتر گفتگوها سـکوت مـیکننـد.
سکوت ليال بيشتر از مارياناست .ماريانا حداقل در ذهنش با خود سخن میگويد؛ چيـزی
که در ليال نمی بينيم .هر دو تسليم هستند؛ تسليم سرنوشت ،اما هر يک به شـيوۀ خـود.
هيچ يک مبارزه نمیکنند ،اما سعی دارند مسئوليت جديدی را در زنـدگی تجربـه کننـد.
ماريانا تصميم می گيرد بيشتر از قبل به همسر ،پسر و وظايف خانهداری خـود برسـد ،تـا
شايد روزی همسرش از اين حالت تعليق بين دو زندگی خسته شود و بازگردد .لـيال کـه
بهاندازۀ ماريانا صبور نيست ،جدايی را بهترين راه حل مـیدانـد و زنـدگی ديگـری را بـا
رهنمودهای رؤيا آغاز می کند .ليال هيچ تالشی برای بازگرداندن شوهرش نمیکند و بـه
سراغ راحتترين راه حل ممکن ،يعنی طالق میرود و تسليم بازی سرنوشت میشود.

4ـ7ـ .9نجابت
هم ليال و هم ماريانا زنانی نجيب و به فکر زندگی هستند که بـه تعبيـر ويرجينيـا ولـف،
«فرشتۀ خانه» محسوب میشوند .آنها بيشتر وقت و همّ و غم خود را صرف امور خانه و
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همسرداری و دربارۀ ماريانا ،مادری میکنند .درست به همين دليل است کـه خواننـده از
ظلمی که به واسطۀ خيانت شوهران به آنها روا داشته میشود ،متـأثر مـیگـردد .نکتـۀ
خاصی در تفکر و زندگی اين زنان وجود ندارد و روحيات آنها چنـدان پيچيـده و بغـرنج
نيست .شخصيتپردازی دقيق و منطقی باعث طبيعی شدن وقايع و باورپذيری داستانها
شدهاست.

4ـ7ـ .7تنهايی و بیپناهی
در هر دو داستان ،اشارۀ مسـتقيمی بـه طبقـۀ اجتمـاعی و سـطح رفـاهی شخصـيتهـا
نمیشود ،اما با توجه به بافت اثر و وقايع ضمنی میتوان دريافت که اين زنان بـه طبقـۀ
متوسط جامعه تعلق دارند و از نظر مالی چندان مرفه نيستند .ليال تصميم میگيرد بـرای
امرار معاش ،کالس آموزش لکه گيری راه بيندازد و ماريانا که تمام عمـر خـود را صـرف
امور خانهداری ،همسرداری و مادری کردهاست ،از بيم آينـدهای نـامعلوم ،بـدون داشـتن
مهارتی برای امرار معاش و اينکه به خاطر بیپولی نتواند از فرزندش درست مراقبت کند،
تن به خواری زندگی در کنار شوهر بیوفايش میدهد و دردش را فرومیخورد .هم ليال و
هم ماريانا بار مصيبتی را که شوهرانشان بـر آنهـا روا داشـتهانـد ،بـهتنهـايی بـه دوش
میکشند و سعی دارند تا خود را قوی نشان دهند.
شخصيت های فرعی زن هم در اين دو داستان ويژگیهای خاصی دارند که به نوعی
در تضاد با ويژگیهای شخصيت های اصلی قرار دارند .هم رؤيا (دوست ليال) و هم تامارا
(همسايۀ ماريانا) ،برخالف شخصيت های اصلی ،زنانی جسور و بیپروا هستند و بهدنبـال
آرزوها و رؤياهای خود میروند.
رؤيا در نقطۀ مقابل ليال قرار دارد .او زنی با اعتماد به نَفس زياد ،بااراده ،محکـم و در
عين حال ،خونسرد است .هر جا که رؤيا در داستان حضور دارد ،نويسنده قصد دارد تا بـه
نقطهضعفهای ليال جلوۀ بيشتری دهـد .اگرچـه رؤيـا شخصـيتی فرعـی اسـت ،امـا در
بازشناساندن خصوصيات و ويژگیهای فردی و اخالقی ليال يک عنصر کليدی بـهشـمار
میرود .هميشه او را در حال حرف زدن با ليال و ترغيب او برای انجام کـاری يـا گفـتن
حرفی میبينيم .سرانجام هم اين رؤياست که تصميم آخر را برای ليال میگيرد و او را به
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جدايی از علی و باز کردن کالس لکهگيری برای خانمهای خانهدار ترغيب میکند .رؤيـا
خود در گذشته نمايشگاه گلسازی داشت و بسيار هم موفق بود.
رفتارهای رؤيا در مغازۀ پارچهفروشی (همان89 :ـ)87؛ نحـوۀ برخـوردش بـا شـوهرش
(حميد) ،وقتی که در منزل هستند و حميد مشغول تماشای تلويزيون است و او تلفنی بـا
ليال حرف میزند (ر.ک؛ همان82 :ـ ،)88صحنه ای که ليال در اوج غم و نـاراحتی ،مـاجرای
خيانت علی را برای او تعريف میکند و گريه و زاری راه انداختـهاسـت و رؤيـا در کمـال
خونسردی الک نارنجی به ناخنهايش میزند و به او راه و چـاه نشـان مـیدهـد (ر.ک؛
همان34 :ـ ،)33صحنهای که ليال با اندوه فراوان لباسهايش را در چمـدان مـیگـذارد تـا
برای هميشـه از زنـدگی علـی بيـرون بـرود و رؤيـا در کمـال آرامـش روی تخـت دراز
کشيدهاست و به چگونگی برگزاری کالس لکهگيری میانديشد و ايدههـايش را مطـرح
میکند (ر.ک؛ همان197 :ـ .)195اين صحنهها ،همه و همه نشان از ويژگیهای فردی رؤيا
دارند که در تقابل با خصوصيات ليال در داستان قرار گرفتهاند .لحن و انتخاب واژههـا در
کالم رؤيا نيز کامالً با روحيات او انطباق دارد .شايد بهترين نمودِ شخصيت رؤيا را در اين
جمالت بيابيم:
«رؤيا توی گوشی گفت :ترس نداره .مادرت خيلی خوب کاری کـرد .مردهـا
رو مدام بايد هُل داد .حميد زيرلبی گفت :لعنت به گراهام بِل! رؤيا توی گوشـی
گفت :چرا نمیفهمی؟! مهم خواستن يا نخواستن علی نيست .مهم اينه کـه تـو
چی بخوای» (همان.)84 :

تامارا (همسايۀ ماريانا) که هر روز صبح به ديدن او مـیرود ،بـرخالف ماريانـا ،زنـی
جسور و هوسران است .او سَرِ کار میرود .تامارا دو سال با مردی بـهنـام آنـدری رابطـه
داشت و حاال آندری او را رها کردهاست .در اولين ديـدار خواننـده بـا تامـارا ،او از عشـق
جديدش« ،راويل» برای ماريانا تعريف میکند .اينکه در مهمانی شب سال نـو ،راويـل بـا
زنش و تامارا با شوهرش نشسته بودند .راويل از سوی ديگر سالن به تامارا چشم دوخته،
به نزدش می آيد و او را به رقص دعوت میکند .راويل ،تاتـار و مسـلمان اسـت .او زن و
چهار فرزند دارد ،ولی مخفيانه با تامارا رابطۀ عاشقانه برقرار میکند .هيچ کـدام از آنهـا
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پايبند زندگی نيستند .ماريانا به هيچ وجه نمیفهمد که «چطور میتـوان زنـدگی دوگانـه
داشت :با يکی زندگی کرد و ديگری را دوست داشت .روحت در جايی باشد و جسمت در
جايی ديگر .آخر اين خودِ مرز است ،وقتی روحت و جسمت در دو مکان جدا از يکديگر
باشند» ( .)Токарева, 2010: 629به زعم او ،و در واقع ،به زعم نويسنده ،هر که خيانت
کند ،در واقع ،مرده است .تامارا زنی ورّاج است که بيش از آنکه گوش کند ،حرف میزند
و هميشه رشتۀ کالم از دسـتش درمـیرود ،چـون در ميانـۀ گفتگـو در رؤياهـای دور و
درازش ،دربارۀ عشقها و پرچمداران عشـق خـود فرومـیرود .تامـارا بـا اينکـه دختـری
همسن وسال کولکا دارد ،ولی دست از هوسرانی نمیکشد و اهميـت چنـدانی بـه انجـام
وظايف مادری نمیدهد.
از ديگر شخصيتهای فرعی زن در داستان پيرزاد ،مادر ليال است .او شخصيتی ساده
و به دور از پيچيدگی دارد .شايد بتوان او را به شخصيتهای قراردادی نزديـک دانسـت؛
مادری دلسوز که رفتارهايش را میتوان پـيشبينـی کـرد .او نگـران ازدواج لـيال و بعـد
بچهدار شدن اوست .مادر میکوشد تا علی را وادار به ازدواج کند .در زمان بيکاری علـی،
به دخترش پول میدهد تا او را ياری دهد .از بیمسئوليتی علی گِله و شکايت میکند .در
جايی از داستان ليال به رؤيا میگويد که اگر جريان خيانـت علـی را بـه مـادر بگويـد ،او
خواهد گفت «من از اول میدونستم» (پيرزاد )38 :و کار خاصی جز غصه خوردن و احتماالً
غُر زدن انجام نخواهد داد! شايد هم دوباره با علی حرف بزند ،اما فايدهای نخواهد داشت.
علی دوباره پاس خواهد داد« :کی بود عين سقّز چسبيد تَهِ کفش که نامزد کنيم؟ کی مغز
جويد که عروسی کنيم؟ کی شعار میداد هيچ کی حق نداره اون يکی رو عوض کنه؟! ...
همينه که هست!» (همان .)191 :مادر دوست داشت خوشبختی ليال را ببيند ،اما سرنوشـت
جور ديگری رقم خورده بود.
شايد بتوان شخصيتِ نينا پالوسينا در داستان توکاروا را تا حدی با شخصيت مادر ليال
تطبيق داد .نينا پالوسينا از اواسط داستان وارد میشود .او هـمکالسـی و هـمسـنوسـال
مارياناست و  98سال دارد .دختر هجدهسالهاش« ،کاتيا» در شُرُف ازدواج است .نينا ،ماريانا
(دوست قديمی خود) را برای عروسی دخترش به پترزبورز دعوت کردهاست .نويسـنده،
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نينا را دختری بسيار خوب در مدرسه و زنی خوبتر در زندگی توصيف مـیکنـد .نينـا از
ازدواج دخترش با پسر باربر ناراضی است و نگران آيندۀ اوسـت .کاتيـا وقـع چنـدانی بـه
رضايت مادر نمیگذارد و مصمم است اين ازدواج سر بگيرد .پسر باربر روزی برای بـردن
يخچال آن ها آمـده ،کاتيـا را ديـده بـود .فـردای آن روز ،پسـر بـا دسـتهگلـی کاتيـا را
خواستگاری میکند و او هم میپذيرد .داماد بسيار پُرخور است و نينا از ايـن قضـيه رنـج
میبرد .فکر میکند که دخترش میتوانست شوهر بهتری پيدا کنـد ،ولـی در هـر حـال،
سعی میکند مراسم خوب و آبرومندانه ای برگزار کند .نينا برخالف ماريانـا ،بـهراحتـی از
نگرانیها و احساسات خود سخن میگويد .او نيـز فاقـد شخصـيتی پيچيـده و خـاص ،و
نمونۀ شخصيت قراردادی يک مادر نگران در داستان است.

 .8بررسی ويژگیهای فردی شخصيتهای مرد در داستانها
علی در داستان پيرزاد شخصيت اصلی محسوب میشود و نقشی همسنگ بـا لـيال دارد،
اما آرکادی (همسر ماريانا) در زمرۀ شخصيتهـای فرعـی بـه شـمار مـیرود .آرکـادی،
برخالف علی ،نقش خيلی پررنگی در داستان خود ندارد ،ولی همان چند حضـور کوتـاه،
آنچه را برای فهميدن رابطهاش با ماريانا و پسرش و نيز ديدگاهش نسبت به زندگی الزم
است ،در اختيار ما می گذارد .از سويی ديگر ،پيرزاد با ترسيم جزئيات اخـالق ،رفتـار و يـا
حتّی کالم علی ،ويژگیهای فردی او را بهروشنی در پيش چشم خواننده قرار مـیدهـد.
بنابراين ،در اين بخش ،نمی توان به خصوصيات مشترک چندانی ميـان علـی و آرکـادی
اشاره کرد .از جمله خصوصيات بارز اين دو شخصيت که در هر دو داستان بدان پرداخته
شده« ،سردی رابطه با همسر» است .هم علی و هم آرکادی رابطۀ سردی بـا زنـان خـود
دارند .هيچ گاه گفتگوی جدّی ،منطقی و مفصّلی ميان آنها برقرار نمیشود.
علی ،فردی بیعار ،بیخيال و بینزاکت است که زندگی را جدّی نمیگيرد و بويی از
آداب اجتماعی نبردهاست .او که بهزور و اصرار لـيال و بيشـتر مـادر لـيال تـن بـه ازدواج
دادهاست ،به هيچ روی زير بار مسئوليت زندگی مشترک نمیرود و با رفتارهای ناشايست
و لودهگری از کنار مسائل مهم زندگی میگذرد .او با سهلانگاری و تنبلی ،مدام کار خود
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را از دست میدهد و بيکار می شود و همين مسئله در کنار مسائل ديگری ماننـد فاصـله
گرفتن تدريجی از ليال ،دير به منزل آمدن يا اصالً نيامدنها ،رفتار نامناسب در مهمانیها
و در آخر ،برقراری ارتباط با دختری ديگـر ،همـه و همـه نشـان از شخصـيت الاُبـالی و
بیقيدوبند علی دارد .امور معموالً مردانۀ منزل ،مانند زدودن لکۀ رنگ از وان يـا درسـت
کردن قالبهای چوبپردۀ اتاق را ليال خود انجام میدهد.
آرکادی ،پزشک عمومی است و در بيمارسـتانی در مسـکو کـار مـیکنـد .در اوقـات
بيکاری به کار تعمير و عتيقه کردن شمايلهای مقدس میپردازد .چون بوی رنگ و مواد
شيميايی ضرر دارد و ماريانا دوست ندارد کولکا بيمار شود ،کارگاه کوچکی خارج از منزل
برای اين منظور در نظر گرفته شدهاست .آرکادی بعد از کار به کارگاه میرود و کمی قبل
از شروع اخبار به خانه می آيد و وقتی در خانه است ،يا تلويزيـون مـیبينـد ،يـا روزنامـه
میخواند.
«خيانت و بیوفايی» ،ديگر وجه اشتراک در اين دو شخصيت است .علی از همان آغاز
نشان می دهد که تعهّدی به زندگی مشترک ندارد و خواستار روابط آزادانه با زنـان ديگـر
است و اين را از ليال پنهان نمیکند ،اما آرکادی به مدت هجده سال ،پنهان از ماريانا بـا
زنی ديگر رابطه دارد و زنش را به موجودی تکسلولی تشـبيه مـیکنـد! ماريانـا اتّفـاقی
صحبتهای شوهرش را با معشوقهاش میشنود« :تو کار میکنی ،با مردم معاشرت داری،
مرتب به سفر ميری .تو خودت رو داری .اما اون چی داره؟! بشور و بپز و بساب .اون مثل
يه موجود تکسلوليه! در مقايسه با تو ،اون يه مژکدارِ کفشداره» ( Токарева, 2010:
.)641
هر دو نويسنده در داستانهای خود بيشتر به شخصيتهای زن پرداختـهانـد و تعـداد
آنها نيز بيشتر از مردان است .مردان بیاحساس و خائنی که قدر عشق بیآاليش زنـان
خود را نمیدانند و آنها را با بیمهری تمام از درون تهی میسازند .حميد (شـوهر رؤيـا)
در داستان لکهها هم چندان نقش پررنگی ندارد و در چندين صحنه بـرای بـروز بيشـتر
بیاخالقیهای علی وارد داستان شدهاست.
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 .3بررسی تطبيقی شيوۀ شخصيتپردازی در داستانها
زاويۀ ديد بيرونی و دانای کُل در داستاننويسی اين امکان را به نويسنده مـیدهـد تـا از
شيوۀ توصيف مستقيم و غيرمستقيم در به تصوير کشيدن شخصـيتهـا اسـتفاده کننـد.
گفتنی است که زويا پيرزاد در داستان خود ،بيشتر از شيوۀ شخصيتپردازی غيرمسـتقيم
(نمايشی) سود جسته و کوشيده است تا شخصيت ها را در قالب رفتار و کردار و گفتگوها
و درارتباط با يکديگر بنماياند .در مقابل ،ويکتوريا توکاروا از هر دو شيوۀ شخصيتپردازی
مستقيم و غيرمستقيم به يک ميزان بهره بردهاست .در لکهها ،فقط شخصيتهای اصلی
(ليال و علی) و فرعی (رؤيا و حميد) و يک شخصيت اپيزود (آقای مجتهدی) اسم دارنـد.
در داستان توکاروا ،همۀ شخصيتها بهجز چهار مورد از شخصيتهای اپيزوديـک ،اسـم
دارند .توکاروا برخالف پيرزاد ،با دقت و جزئینگری به توصيف شخصيتهای خود ،اعـمّ
از اصلی و فرعی میپردازد ،تا حدیکه گـاهی حـس مـیشـود شـتاب داسـتان مختـل
شدهاست .حتّی چنين به نظر میرسد که اگر بخشهايی از اين توصيفها حذف شود ،به
درک خواننده از مضمون اصلی داستان لطمهای وارد نمیشود.
جريان سيّال ذهن که در شخصيت ماريانا بهوضـوح مشـاهده مـیشـود ،در داسـتان
لکهها بسيار کمرنگ است .لحن شخصيتها با روحيات آنها و خصوصياتی که نويسنده
سعی در نشان دادن آنها دارد ،هماهنگ است .تنوع لحـن در شخصـيتهـا بـهروشـنی
پيداست .حشو و زوائد و نيز عنصر طنز در داستان پيرزاد ،در مقايسه با داسـتان توکـاروا،
بسيار کمتر است .لحن در داستان پيرزاد ،جدّی و تا حدّ زيادی زنانه است .کشمکشها در
داستان توکاروا بيشتر درونی و در داستان پيرزاد بيشتر بيرونی هستند .پيرنـگ در هـر دو
داستان باعث می شود تا خواننده خود به دنبال راهحلـی بـرای رفـع کشـمکش و يـافتن
پاسخی برای مسائل مطرح و يا حتّی اعمال و رفتار شخصيتها باشد .سرانجام ،اينکه به
نظر نگارنده ،شخصيت پردازی در داستان توکاروا قوی تر از داستان پيرزاد است و خواننده
بيشتر با شخصيتها و سير پيشروندۀ داستان همراه میشود.
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 .19نتيجه
در پژوهش حاضر ،پس از تحليل تطبيقی شخصيت و شخصيتپردازی در داسـتانهـای
لکهها از زويا پيرزاد و مژکدارِ کفشدار از ويکتوريا توکاروا مشخص میشـود کـه زويـا
پيرزاد به اندازۀ ويکتوريا توکاروا به ظاهرِ شخصيتهای خود اهميـت نمـیدهـد .هـر دو
نويسنده در ترسيم شخصيتهای خود به شيوۀ آنتوان چخوف از قالب رفتار و گفتار برای
ارائۀ خصوصيات شخصيتها به خواننده بهره میبرند و داستان پيرزاد بيش از توکاروا بـر
اين قاعده استوار است .ماريانا و ليال ،هر دو زنانی خانه دار و پايبند و متعهـد بـه زنـدگی
هستند .زنانی مظلوم و تسليم سرنوشت ،زنانی آرام که ميل به سرکشی ندارند .به همـين
دليل ،وقتی خواننده از خيانت شوهران آنها آگاهی میيابد ،همـراه آنهـا درد و رنـج را
حس میکند .زنانی از طبقۀ متوسط که تکيهگاه و پناه خود را از دست دادهاند .هيچ يـک
از نويسندگان قصد برشمردن صفات نيک و بد شخصيتها را ندارنـد و آنهـا را همـان
طور که هستند ،نشان میدهند؛ با همۀ نقاط ضعف و قوّت ،با همۀ ترسها و دلهرهها ،با
همۀ آرزوها و انديشهها .همچنين ،رفتارهايی که از شخصيتها سر مـیزنـد ،منطقـی و
متناسب با روحيات آنهاست.
توکاروا بُ رشی از زندگی ماريانا را در خطی غيرمستقيم و بدون توالی زمانی منظم بـه
تصوير میکشد که کلّ زندگی آيندۀ او را تحتالشّعاع قرار میدهـد .زنـدگی او شـايد در
ظاهر مانند گذشته باشد ،ولی در باطن ،زندگی دوتکه شدهاست و اين فقط زن است کـه
بار اين مصيبت را بهتنهايی به دوش میکشد .شوهر ماريانا بیخبر از آنکه همسرش همه
چيز را میداند ،به روابط گذشتۀ خود ادامه میدهد .در داستان لکههـا ،بُرشـی از زنـدگی
ليال ،از کمی قبل از ازدواج تا جدايی او ،در خطی مستقيم و توالی زمانی مشخص تصوير
شدهاست و اين بُرشِ زندگی ،آيندۀ ليال را کامالً متحول میسازد و زندگی او نـهتنهـا در
باطن ،بلکه در ظاهر هم دوتکه میشود :زندگی با شوهر و زندگی بدون شـوهر .انتهـای
هر دو داستان ،باز است و خواننده بعد از خوانش ماجراها ،به اين فکر فرومیرود که اگـر
او جای شخصيت زن داستان بود ،چه میکرد!
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توکاروا و پيرزاد بهنوعی زبان گويای همجنسان خود هستند و گرچه هـر دو داسـتان
جنبه هايی از مردستيزی را در خود نهفته دارنـد (کـه در داسـتان توکـاروا ايـن ويژگـی،
ماليمتر و تا حد زيادی کنايهآميز است) ،اما نمی توان گفت که نويسندگان در پـی ابـراز
نظريات فمينيستی و زنمدارانه هستند و میکوشند در قالب بهتصـوير کشـيدن وقـايعی
کامالً عادی و طبيعی از زندگی زنان با آن ها به همدردی بپردازند .گرچه هر دو داسـتان
موضوعی مشترک (= خيانت به همسر و آن هم از جانب شوهر) دارند ،اما درونمايۀ آنها
از يکديگر متمايز است .پيرزاد نشان میدهد که اين ظلم بر زن ،بخشودنی نيسـت و زن
نبايد اين خواری را تحمل کند ،اما توکاروا اميدوارانهتر به اين امـر مـینگـرد و بـا نگـه
داشتن ماريانا در خانه و «قلعهاش» نشان میدهد که میتوان بخشيد و تحمل کرد و نيـز
اميد به بازگشت همسر داشت.
 .11پینوشتها
1ـ زويا پيرزاد از نويسندگان زن معاصر و برجستۀ ايران است که در سال  1991در آبادان متولد
شد و اصالتی ارمنی و روسی دارد .در سال  ،1949اولين مجموعهداستانهای کوتاه او با نام مثل
همۀ عصرها شامل هفده داستان به چاپ رسيد .در سالهای  1942و  1944نيز مجموعـههـای
طعم گس خرمالو و يک روز مانده به عيد پاک انتشار يافتنـد کـه اولـی پـنج داسـتان را در بـر
می گيرد و دومی هم در قالب يک تريلوژی با شخصيت ثابت و محوری «اِدموند» در سـه مقطـع
از زندگی او نوشته شده است .بعدها اين سه مجموعه در کتابی واحد بـا نـام سـهکتـاب ()1981
انتشار يافتند .نثر روان و ساده و نيز زبان دلنشين پيرزاد در توصيف حوادث و موضوعات مختلف
در زندگی زنان ،باعث شد تا مخاطبان و منتقدان خيلی زود به آثار او روی آورند .پيرزاد دو رمان
هم نوشتهاست که عبارتند از :چراغها را من خاموش میکنم ( )1989و عادت میکنيم (.)1989
داستانها و رمانهای او بارها تجديد چاپ و بـه زبـانهـای مختلـف دنيـا ترجمـه شـدهاسـت.
همچنين ،جوايز ادبی متعددی به آثار پيرزاد تعلق گرفتهاست ،از جمله جايزۀ بيست سال ادبيـات
داستانی ( ،)1942بهترين رمان سال  1989بنيـاد هوشـنگ گلشـيری ،بهتـرين رمـان سـال در
بيستمين دورۀ کتاب سال  .1989پيرزاد هماکنون در آلمان زنـدگی مـیکنـد و پـس از آخـرين
رمانش ،اثر ديگری را به چاپ نرساندهاست.
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6ـ ويکتوريا سـاموئيلوونا توکـاروا ( ،)Виктория Самойловна Токареваاز نويسـندگان زن
معاصر روس است که در زمينۀ داستان نويسی فعاليت دارد .او عالوه بر داستانهای متعدد کوتاه
و بلند ،سناريوها و نمايشنامههای زيادی هم نوشتهاست که همگی با استقبال فراوانـی از سـوی
خوانندگان روبهرو بودهاند .همچنين ،تئاترها و فيلمهای زيادی بر اساس سناريوها و داستانهای
اين نويسنده ساخته شدهاند و به نمايش درآمدهاند .ويکتوريا توکاروا در سـال  1394مـيالدی در
شهر لنينگراد (سنپترزبورز کنونی) بهدنيا آمد .تحصيل در رشتۀ پزشکی کـه مـورد عالقـهاش
بود ،برايش ميسر نشد و ناچار در رشتۀ موسيقی تحصيل کرد .عالقه بـه مسـائل پزشـکی را در
نوشتههای او بهروشنی میتوان ديد .در دوران تحصـيل ،بـه ادبيـات روی آورد .اولـين داسـتان
کوتاهش با نام روز بیدروغ در سال  1325ميالدی منتشر شد .رمانهای کوتاه و داسـتانهـای
ستارهای در مه ،تعطيالت رومی ،وفاداری از جنس مردان ،سگ پير ،روز بلند ،پايان شاد ،دربـارۀ
عشق ،دشمنان من ،الوينا ،پرندۀ خوشبختی ،درختی بر بام و نمايشنامهها و سناريوهای ميمينو،
درسهای ادبيات ،جتنلمنها موفق باشيد! ،ميـان زمـين و آسـمان و غيـره از جملـه آثـار ايـن
نويسنده هستند که در سالهای مختلف انتشار يافتهاند .او همچنان پرکار و پرخواننده اسـت .در
سال  6912ميالدی ،دو مجموعۀ داستان جديد با نـامهـای احاطـهشـده در فريـب و زنِ کمـی
خارجی از اين نويسنده چاپ شدهاست.
9ـ داستان مژکدار کفشدار در کتاب مجموعهداستانهای نویسنده باا ناا یا رز با درزغ
(» )«День без враньяدر سال  4991میالدی به چاپ رسید .اطالعات تکمیل این کتااب
که نگارنده در پژزهش حاضر ا آن استفاده کرده ،در بخش منابع آمدهاست.

7ـ نام داستان توکاروا ،نمادين است« .مژکدارِ کفشدار» اشاره به موجودی تکياختهای بـا نـام
عمــومی «پارامِســی» دارد کــه در عنــوان روســی« ،اينفوزوريــا ـ توفِلکــا» («Инфузория-
» )туфелькаناميده می شود و اين نوع از پارامِسی ،شکلی شبيه به کف کفش دارد .پارامِسـی،
مشهورترين موجود آغازی و تکسلولی و جزو دستهای از آغازيان موسوم به مـژکداران اسـت.
طی سالها عمر طوالنی خود روی کرة زمين ،اين موجود تکسلولی به لحاظ ساختار فيزيکی و
رفتاری خود تغييری نکرده ،با جريان آب به اين سو و آن سو میرود!
5ـ جمالتی که از زبان شخصيتهای داستان در متن مقاله آمدهاند ،از سـه کتـاب نوشـتۀ زويـا
پيرزاد نقل میشوند و در مقاله فقط به شمارۀ صفحه اشاره میشود.
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