تأ ّملی بر ساختار و محتوای کابوس کوچ از حنا مینه و قلم سرنوشت از
جعفر شهری
ناصرقلی سارلی

*

بیات فارسی دانشگاه خوارزمی ،تهران
دانشیار زبان و اد ّ

مریم شکوهینیا

**

بیات تطبیقی دانشگاه ع ّ
المه طباطبائی ،تهران
کارشناس ارشد اد ّ
(تاریخ دریافت1394/12/08 :؛ تاریخ پذیرش)1395/05/30 :

چکیده
قرنهاســت کــه رمــان بزرگتریــن و گســتردهترین ژانــر در میــان ژانرهــای ادبــی اســت.
هــد کــه هــر موضوعــی
ی نظریّهپــردازان دربــارۀ انــواع رمــان نشــان مید 
تقســیمبند 
ـد بــه صــورت یــک رمــان نوشــته شــود ،بــه شــرط آنکــه نویســنده قوانیــن و ســاختار
میتوانـ 
رماننویســی را بدانــد؛ یعنــی نــه اینکــه ایــن قوانیــن و چهارچوبهــا همــواره ثابــت و
ّ
انــد کــه چــه قوانیــن و اصولــی را بایــد
تخطیناپذیرنــد ،بلکــه نویســندۀ رمــان بایــد بد 
ـد هــم بــا اصــول ســبکی آن همخوانــی داشــته
رعایــت کنــد تــا اثــری کــه میآفرینــد ،بتوانـ 
باشــد و هــم بــر ذهــن مخاطبــان خــود اثــر بگــذارد .یکــی از بهتریــن راههــای دســتیابی بــه
چنیــن شــناختی ،بررســی عناصــر داســتانی اســت کــه در هــر ســبکی بــا داشــتن تعریــف
مشـ ّ
ـاند کــه آن اثــر در نــوع خــود تــا چــه حــد
ـخص خــود ،مــا را بــه ایــن مقصــود میرسـ 
مو ّفــق بــوده اســت .در ایــن مقالــه ،کوشــش بــر آن اســت تــا بــا تکیــه بــر روش توصیفـیـ
تحلیلــی و مطالعــات کتابخان ـهای ،بــا بررســی عناصــر داســتان در کابوسکــوچ اثــر حنــا
مینـــه ،نویســندۀ ســوری ،و قلــم سرنوشــت اثــر جعفــر شــهری نشــان دهیــمکــه عملکــرد
مو ّفقتــر عناصــر داســتانی در قلــم سرنوشــت نســبت بــه کابوسکــوچ بــه چــه دالیلــی
رخ داده اســت و در هــر یــک از ایــن دو اثــر ،چــه انــدازه اصــول و معیارهــای ســاختاری
داستاننویســی رعایــت شــده اســت و ایــن امــر چــه تأثیــری بــر هــر یــک از ایــن آثــار بــر
جــای گذاشــته اســت.

کلیدواژههــا :رمــان ،عناصــر داســتانی،کابوس کــوچ ،حنــا مینــه ،قلــم سرنوشــت ،جعفــر
شهر ی .
E-mail: naser.sarli@gmail.com
)نویسندة مسئول( E-mail: mshokuhi63@gmail.com

*
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بیات ِم َلل
فصلنامة پژوهشهای تطبیقی زبان و اد ّ

سال  ،1شمارة  ،4تابستان 1395

مقدمه
ّ
نگاهــی دقیــق بــه تاریخچــۀ پیدایــش و تکامــل انــواع و ســبکهای ادبــی ایــن حقیقــت را
تبــدل بــه عنــوان یــک اصــل
هــد کــه در آفرینشهــای ادبــی ،تغییــر و
بهخوبــی نشــان مید 
ّ
توجــه شــاعران و نویســندگان بــوده اســت ،ا ّمــا در کنــار ایــن دگرگونیهــا
اساســی همــواره مــورد ّ
و تغییــرات نیــز پیوســته اصــول و قوانینــی بــرای رســیدن بــه ســاختار مطلــوب و قالبــی تکامــل
یافتهتــر وضــع شــده اســت کــه بتوانــد تأثیــر و زیبایــی یــک اثــر ادبــی را بــه صــورت هرچــه تمامتــر
بنمایانــد .اگرچــه ایــن اصــول و قوانیــنّ ،
تخطیناپذیــر نیســتند ،ا ّمــا روشــن اســت کــه انحــراف بیجا
از آنهــا از ســوی کســانی کــه دســت بــه آفرینــش ادبــی میزننــد ،میتوانــد بســیار ناگــوار باشــد
تــا جایــی کــه عــاوه بــر ناکامــی اثــر ،بــه ســبب نبــود ِ اقبــال عمومــی در نخســتین گام ظهــور آن،
ـد باعــث تنـ ّزل ذوق و خ ّ
ـد کــه
قیــت نسـلهای بعــدی صاحبقلمهایــی باشـ 
رفتـهرفتـــه میتوانــ 
ال ّ
توجــه بــه آثــار پیــش از خــود ،دســت بــه آفرینــش یــک اثــر ادبــی میزننــد .بدیهــی
معمــوالً بــا ّ
ّ
بیــات یــک ملــت بــه وقــوع بپیونــدد ،آنچــه نتیجــۀ قطعــی
اســتکــه اگــر چنیــن رونــدی در اد ّ
بیــات اســت ،انحطــاط و ایســتایی آن اســت کــه نســلهای آینــدۀ آن
و ســرانجام حتمــی آن اد ّ
ـدت دچــار مشــکل میکنــد.
ملّــت را بــرای زنــده کــردن و شــکوفایی و پیشــرفت ســازندۀ آن بهشـ ّ
بنابرایــن ،در محــدودۀ نــوآوری و تغییــر انــواع و ســبکهای ادبــی ،آنچــه بایــد بــه عنــوان یــک
اصــل اساســی بــرای دســت زدن بــه آفرینــش ادبــی هــر اثــری از ســوی نویســنده یــا شــاعر مــورد
تبدلهــا
توجــه دقیــق او باشــد ،تغییــر اصولــی و آگاهــی خالــق آن اثــر از چگونگــی ایــن تغییــر و ّ
ّ
بــرای رســیدن بــه شــیوهای مطلوبتــر و در عیــن حــال ،تأثیرگذارتــر از ســایر آثــار مشــابه بــا آن
اســت .الب ّتــه هنرمنــد در آفرینــش کامـ ً
ا آزاد اســت ،ا ّمــا ایــن آزادی و اختیــار بــه آن معنــا نیســت
حرافــی
کــه او اجــازه دارد تــا هــر قطعهجمــات بریـ 
ـدهای را بــه عنــوان شــعر نـــو و هــر درازگویــی و ّ
ـود مــا از ایــن بحــث آن اســت
بیــات عرضــه کنــد .در حقیقــت ،مقصـ 
را بــه نــام رمــان بــه جامعــۀ اد ّ
کــه ایــن نکتــه را یــادآور شــویم کــه پژوهشهــای ادبــی ،عرص ـهای اســت بــرای ســنجش آثــار
ادبــی بــر اســاس اصــول و قوانیــن موجــود در بــاب آن آثــار؛ یعنــی نگاهــی علمــی و دور از هــر
ـد چگونــه یــک نویســنده یــا شــاعر بــا اســتفاده از
گونــه ارزشــگذاری ســلیقهای کــه نشــان میدهـ 
ـص یــک اثــر و یــا برعکــسّ ،
تخطــی خ ّ
القانــه و تغییــر هنرمندانــۀ
پیــروی از اصــول و قوانیــن مختـ ّ
ـود کــه پیشــرفت و شــکوفایی ادبــی را در پــی دارد:
آنهــا مو ّفــق بــه آفرینــش اثــری میشـ 
«داســتان اســاس همــۀ انــواع ادبــی اســت؛ چــه روایتــی ،چــه نمایشــی.
باشــد بــرای همــۀ اشــکال

از ایــن نظــر ،داســتان ممکــن اســت مــا ّدۀ خامــی
آفرینــد و بــه بیــان دیگــر ،جهانــی

بیــات داســتانی .نویســنده داســتانی را می
اد ّ
ـد و از خواننــده میخواهــد در خیــال و تص ـ ّور ،داخــل آن شــود»
را خلــق میکنـ 
(میرصادقــی.)28 :1367 ،

یکــی از دالیــل پیدایــش داســتان ،رویارویــی بــا تــرس از تغییــرات توجیهناپذیــر اســت؛
وحشــت ناشــناختهای کــه در متــن همــۀ روابــط انســانی مــا نهفتــه اســت .داســتان بــه مــا فرصــت
هــد تــا انگیزههــا و دالیــل رفتارهــای آدمهــای واقعــی را حــدس بزنیــم» (اســکات کارد،
مید 
 .)216 :1387در واقــع ،میتــوان گفــت:

تأملی بر ساختار و محتوای کابوس کوچ از حنا مینه و ....
ّ

ناصرقلی سارلی و مریم شکوهینیا
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بعــد از ســروانتِس و رابلــه پدیــد
«داســتان در معنــای امروزیــش در اروپــا 
آمــد؛ یعنــی تقریبــاً از قــرن هیجدهــم بــه بعــد ،پــس از شکســت فئودالیســم
و روی کار آمــدن طبقــۀ بــورژوا . ...ســرانجام در نیمــۀ قــرن نوزدهــم ،نــوول از
افتــاد و بهکلّــی جــای حماســه و رمانــس را گرفــت و

همــۀ انــواع ادبــی پیــش
روزبــهروز بــا اســتفاده از تکنیکهــای سمبولیســتها و اکسپرسیونیســتها و
یــا حتّــی ســینما بــه افقهــای تازهتــری دســت یافــت .توالــی و تــداوم زمانــی
( )Time sequenceرا بــر هــم زد و اَشــکال ،مضامیــن و موضوعــات متنـ ّوع و یــا
عجیــب و غریبــی را از دنیــای اســاطیر ،رؤیاهــا ،خیــال و تو ّهــم بــه وام گرفــت و
آزاد یــا ســیالن ذهــن
بــه شــیوههایی بکــر و جالــب ،چــون شــیوۀ تداعــی معانــی 
( )Stream of consciousnessدســت یافــت» (شمیســا.)165 :1387 ،

پــس «موضــوع چنیــن داســتانی ،بــه طــور اخــص ،انســان اســت؛ یعنــی توصیــف و شــرح اقســام
رده ّ
توجــه
تجربیــات انســانی ،نــه بیــان حقایــق یــا ُخ 
اطالعــات» (برســلر .)38 :1389 ،بنابرایــن ،بــا ّ
ّ
بــه آنچــه گفتــه شــد ،در رمــان ،مــا بــا دو مقولــۀ اساســی روب ـهرو هســتیم :نخســت شــیوهها و
بیــات میســازد .دوم محتــوای آن ،کــه کســی یــا چیــزی غیــر
شــگردهای گوناگونــیکــه از آن اد ّ
از انســان نیســت:
ـد خصایــص
ـود کــه واجـ 
بیــات صرفـاً بــه داســتانی اطــاق میشـ 
«پــس آیــا اد ّ
باشــد کــه مجموعــاً بــه نحــوی مطبــوع بــه

خاصــی
ادبــی و زیباییشناســانۀ ّ
ماهیتــی
آفرینــش اثــر ادبــی میانجامنــد؟ بــه عبــارت دیگــر ،آیــا اثــر ادبــی ّ
کیفیاتــی قائــم بــه ذات
واجــد

هستیشناســانه دارد؟ یعنــی آیــا اثــر ادبــی
ّ
ـود داشــته باشــد ،یــا ادبــی بودنــش منــوط بــه
اســت و میتوانــد فینَفْســه وجـ 
مخاطــب یــا همــان خواننــده اســت؟ اگرچــه بــه ایــن ســؤال بــه طــور قطعــی و
ـد کــه بررســی
مناقش ـهناپذیری نمیتــوان پاســخ داد ،اکثــر منتقــدان عقیــده دارنـ 
توانــد راهگشــای مــا باشــد» (همــان.)39 :

وضعیــت هنــری کلّــی متــن ،می
ّ

1ـ بیان مسئله
وضعیــت هنــری یــک متــن را چگونــه میتــوان ســنجید؟ اگــر مــا همــۀ تقســیمبندیهای
ّ
بیــات را بــرای ســنجش آثــار ادبــی کامــ ً
ا نادیــده
اد
ان
منتقــد
و
ّقــان
ق
مح
کنونــی
و
گذشــته
ّ
آزاد اســت تــا بــدون رعایــت هــر گونــه اصــول و قواعــدی هرچــه
بگیریــم و بگوییــم کــه هنرمنــد 
بیــات اســت ،آیــا دیگــر میتــوان بــرای
اد
ـان
ـ
هم
ـت،
ـ
اس
ـوب
ـ
مکت
ـد و آنچــه
دلــش خواســت بنویسـ 
ّ
پژوهشهــای ادبــی ارزشــی قائــل شــد؟ اگــر پاســخ مــا بــه ایــن پرســش مثبــت باشــد ،پــس بایــد
در پــی جوابــی قانعکننــده بــرای ایــن ســؤال نیــز باشــیم کــه در ایــن صــورت ،هــدف از نقــد و
پژوهــش در رابطــه بــا آثــار گوناگــون ادبــی چیســت؟
اد بســیار شــگفتآوری
بررســی دقیقــی از گونههــای مختلفــی کــه از رمــان وجــود دارد و تعــد 
ـد و در اختیــار عالقهمنــدان
کــه از ایــن نــوع ادبــی ،همهســاله در بازارهــای کتــاب بــه چــاپ میرسـ 
ـد کــه همــۀ ایــن آثــار
بیــات داســتانی قــرار میگیــرد ،ایــن نکتــه را بهوضــوح نشــان میدهـ 
بــه اد ّ
توجــه نویســندگان آنهــا بــه دو نگــرش اساســی بــه وجــود آمــده یــا میآینــد :نخســت
ـاس
بــر اسـ
ّ
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پیــروی از اصــول و قوانینــی کــه طیــف گســتردهای از رمانهــای مختلــف بــر اســاس آنهــا نوشــته
ـد و متفــاوت؛ بــه عبــارت
شــدهاند .دوم نپذیرفتــن ایــن اصــول و قوانیــن بــرای ارائــۀ اثــری جدیـ 
ارد کــه رماننویــس یــا ناگزیــر
وجــود د 

دیگــر ،بــرای نوشــتن رمــان ،ســبکها و تکنیکهایــی
ّ
ارد کــه بهراحتــی از آن
قیــت د 
از اســتفادۀ آنهاســت ،یــا اینکــه رماننویــس آن قــدر قــدرت خال ّ
ســبکها و تکنیکهــا ّ
توانــد بــا ارائــۀ شــیوهای بکــر دســتبهکار نوشــتن

تخطــی میکنــد و می
ّ
ً
بزنــد و در عیــن حــال ،اثــری کامــا ادبــی بیافرینــد .ا ّمــا آیــا صــرف تخطــی و نادیــده گرفتــن
اصــول ،قوانیــن ،ســبکها و شــگردهایی کــه دیگــر آثــار ادبــی بــر اســاس آنهــا ســاخته و پرداختــه
شــدهاند ،میتوانــد دلیــل قانعکننــدهای بــرای یــک نــوآوری ادبــی باشــد؟ الب ّتــه پاســخ مــا بــه
ایــن ســؤال منفــی اســت؛ زیــرا معتقدیــم ّ
تخطــی از اصــول و قواعــدی کــه ســایر آثــار ادبــی بــر
پایــۀ آنهــا بنــا نهــاده شــدهاند ،تنهــا در صورتــی قابــل پذیــرش اســت کــه کامــ ً
ا هنرمندانــه
ـود را بــرای رســیدن بــه افــق تازهتــر و در عیــن حــال،
باشــد؛ یعنــی در صورتــی کــه نظــم موجـ 
معنادارتــری بــر هــم بزنــد؛ چنانکــه اگــر بــه همــۀ آثــار شــاخصی کــه در حــوزۀ رماننویســی
بــه وجــود آمدهانــد ،بنگریــم ،مشــاهده میکنیــم کــه ایــن حقیقــت هــم در ســاختار و هــم در
محتــوای آنهــا بــه خوبــی دیــده میشــود.

2ـ ضرورت و اهم ّیت پژوهش
در ایــن مقالــه ،از میــان همــۀ شــگردها و شــیوههایی کــه تاکنــون در رماننویســی بــه کار
آوردهایــم؛ عناصــری کــه در هــر ســبک و
شــدهاند ،بــه بررســی عناصــر داســتانی روی 
گرفتــه 
شــیوهای ،چــه ســبکهای موجــود ،چــه ابداعــی ،نویســنده ناگزیــر از اســتفاده از آنهاســت؛ زیــرا
شــخصیت ،حادثــه و بــه طــور کلّــی ،هیــچ
ممکــن نیســت مــا در یــک رمــان ،طــرح ،موضــوع،
ّ
ـورد نظــر،
گونــه عناصــر داســتانی نداشــته باشــیم .از ســوی دیگــر ،از آنجــا کــه ایــن دو متــن مـ 
اند و هــر دو تــاش
شــده 
بــر اســاس تجربههــای زندگــی شــخصی نویســندگان آنهــا نوشــته 
رد و رنــج فقــر را بــرای مخاطــب
واقعیتهــای یــک زندگــی ســخت و تــوأم بــا د 
میکننــد تــا
ّ
ترســیم کننــد و از ایــن نظــر ،معیارهــای رئالیســتی در آنهــا مشــهود اســت و نیــز در هــر دوی
م ریختــه و
آنهــا عناصــر داســتانی بــه کار گرفتــه شــده اســت و از مقولــۀ داســتانهای درهــ 
نیســتند کــه ا ّولیــن قاعــدۀ آنهــا ،توالــی بینظمــی شــدید در عناصــر داســتانی

پُســتمدرنی
هــد کــه رعایــت دقیــق ایــن عناصــر و یــا
توانــد بهخوبــی نشــان د 

اســت ،چنیــن پژوهشــی می
ّ
تخطــی از آنهــا ،چــه بــه شــکل هنرمندانــه و آگاهانــه ،چــه از روی اشــتباه و ناآگاهانــه ،چگونــه
ّ
ـود و از ایــن رهگــذر ،خواننــدگان آثــاری از
ابیــت و زیبایــی ســاختاری ایــن آثــار میشـ 
باعــث جذ ّ
ایــن دســت را در درک و فهــم هرچــه بهتــر زیباییهــای آنهــا یــاری کنــد .الزم بــه ذکــر اســت
بیــات تطبیقــی ،بــر اســاس مکتــب امریکایــی اســت.
کــه شــیوۀ نــگارش ایــن تحقیــق در حــوزۀ اد ّ

3ـ پیشینۀ پژوهش
توجه به بررسیهای انجام شده ،تاکنون در این باب پژوهشی صورت نگرفته است.
با ّ

تأملی بر ساختار و محتوای کابوس کوچ از حنا مینه و ....
ّ

ناصرقلی سارلی و مریم شکوهینیا
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4ـ بررسی رمان کابوس کوچ
4ـ )1طرح
«تعریــف متــداول (طــرح) ایــن اســت کــه هرچــه در یــک داســتان اتّفــاق میافتــد ،طــرح
معیــن ســاخته
داســتان نــام دارد ...طــرح داســتان از رویدادهــا و وقایــع مهــم در یــک داســتان ّ
مهمــی نیــز بــه دنبــال دارنــد»
شــده اســت .مهــم بــه ایــن دلیــل کــه ایــن وقایــع ،پیامدهــای ّ
(دیبــل)17 :1387 ،؛ بــه عبــارت دیگــر« ،طــرح داســتان ،نوعــی نگــرش نســبت بــه چیزهاســت؛
اهمیــت از طریــق َخلْــق و
اهمیــت چیزهــا و نشــان دادن ایــن
نوعــی نحــوۀ تصمیمگیــری دربــارۀ
ّ
ّ
اهمیــت چیزهــا را بــا آن نشــان
مرتبــط کــردن وقایــع داســتان بــه هــم اســت؛ شــیوهای اســت کــه ّ
میدهــد» (همــان .)19 :بنابرایــن« ،طــرح همــان رمــان اســت در جنبــۀ معقــول و منطقــی آن ،و
ارد کــه الب ّتــه ایــن راز بعدهــا آشــکار خواهــد شــد» (فورســتر.)102 :1369 ،
نیــاز بــه راز د 

شــخصیت اصلــی داســتان در کابــوس کــوچ کــه راوی داســتان هــم میباشــد و در تمــام
ّ
داســتان ،نویســنده نــام او را ذکــر نمیکنــد ،فرزنــد ســوم خانــوادهای فقیــر و تنگدســت در
الذقیــه اســت کــه خاطــرات کودکــی خــود را بــه قلــم
کشــتزار دورافتــادهای از یکــی از روســتاهای
ّ
مـیآورد .ابتــدای داســتان ،بیــان چگونگــی وضــع و حــال فقــر در ایــن خانــواده و دیگــر همســایگان
و مردمانــی اســت کــه در جــوار آنهــا زندگــی میکننــد .ســپس همیــن فقــر و تنگدســتی
عیاشــی و ســنگدلی او نســبت
بهعــاوۀ
خصوصیــات ذاتــی پــدر راوی کــه عبــارت از بیعرضگــیّ ،
ّ
الذقیــه
از
ر،
ـد
ـ
پ
ـن
ـ
همی
ـاق
ـ
ّف
ت
ا
ـه
ـ
ب
ـا
ـ
آنه
ـه
ـ
اینک
ـرای
ـ
ب
ـود

ـ
ش
ی
م
ای
ه
ـز
ـ
انگی
ـت،
ـ
اس
اش
ه
ـواد

بــه خانـ
ّ
ـد هــم بــه روســتایی بــه نــام «اکبــر» کــوچ کننــد .تمــام داســتان شــرح رنجهــا
بــه ســویدیّه و بعـ 
رعیــت و اربــاب وجــود دارد و
ـۀ
ـ
طبق
ـان
ـ
می
ـه
ـ
ک
ـت
ـ
اس
ـی
ـ
طبقات

ـاد
ـ
تض
و
ـر
ـ
فق
از
و دردهــای ناشــی
ّ
پیوســته تمــام ســعی راوی بــر ایــن اســت کــه ایــن رنــج و دردهــا را بــه ســوزناکترین شــکل بیــان
رعیتهــا و اربــاب و نیــز مأمــوران
کنــد تــا اینکــه ســرانجام پــس از یــک واقعــۀ درگیــری میــان ّ
رعیــت ،خانــوادۀ راوی بهاتّفــاق پــدر از ایــن روســتا بــه شــهر

حکومــت و کشــته شــدن
چنــد ّ
کننــد و ایــن پایــان داســتان اســت.

اســکندرونه مهاجــرت می

4ـ )2کشمکش
در تعریف کشمکش آمده است:
بیــات نمایشــی،
بیــات داســتانی و اد ّ
«کشــمکش یــا جــدال در اصطــاح اد ّ
شــخصیتها یــا نیروهــای مختلــف داســتان اســت کــه بنیــاد
تقابــل میــان
ّ
شــخصیت بــا
یــک
میــان
اســت
ممکــن
کشــمکش
.
ریــزد
ی
م
پــی
حــوادث را
ّ
ـخصیت ،یــا یــک نیــرو،
ـ
ش
ـک
ـ
ی
ـا
ـ
ی
ـه،
ـ
جامع
ـا
ـ
ب
ـا
ـ
ی
ـر
ـ
یگ
د
ت
ـخصی
ـ
ش
ـد

ـ
چن
یــک یــا
ّ
ّ
شــخصیت بــا خــودش باشــد .رایجتریــن نــوع،
یــا دو نیــرو بــا هــم ،یــا یــک
ّ
ـخصیت بــا یکدیگــر اســت .کشــمکش غالب ـاً بــه چهــار صــورت
کشــمکش دو شـ ّ
نمــود مییابــد1 :ـ کشــمکش جســمانی2 .ـ کشــمکش ذهنــی3 .ـ کشــمکش
عاطفــی4 .ـ کشــمکش اخالقــی .ممکــن اســت در یــک اثــر ،چنــد نــوع کشــمکش
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یــا حتّــی همــۀ انــواع آن موجــود باشــد» (شــریفی و جعفــری.)1166 :1387 ،

ت اصلــی داســتان اســت و عمدتــاً آنچــه بیــان میکنــد ،بیشــتر
شــخصی 
از آنجــا کــه راوی،
ّ
ـراد اســت ،کشــمکشهای داســتان ،بیشــتر،
ـود و ســایر افـ 
بازگوکننــدۀ احــواالت و تألّمــات روحــی خـ 
درونــی (روحــی و عاطفــی) هســتند تــا بیرونــی (جســمانی) .الب ّتــه مــواردی هــم از کشــمکشهای
اخالقــی نیــز در داســتان آمــده اســت ،ولــی بــه طــور ُکلّــی ،کشمکشــی کــه خواننــده را بــه طــرز
شــگفتآوری بــه دنبــال خــود بکشــاند و در ذهــن او ســؤالی شــود ،بــرای اینکــه بــا بــه پایــان بــردن
ـود نــدارد .در یــک
ـدهای بــرای آن دســت پیــدا کنــد ،وجـ 
خوانــدن داســتان ،بــه جــواب قانعکننـ 
کالم ،میتــوان گفــت کــه کشــمکش ایــن داســتان ،همــان کشــمکش کلیشــهای میــان طبقــۀ
رعیــت و اربــاب و ســتم طبقــۀ حاکــم جامعــه اســت کــه تبعــات اجتماعــی و اخالقــی آن دامنگیــر
ّ
شــود کــه در نهایــت ،هــم پیــروزی بــا همیــن طبقــۀ زورگــو و
خانــوادهای فقیــر و بیپنــاه می 

ســتمگر اســت:
«نیمههــای شــب یــک دســته ژانــدارم رســید و روســتا را اشــغال کردنــد.
ژاندارمهــا بــا تازیانــه و قنــداق تفنــگ بــه جــان مــردم و د ِر خانههــا افتادنــد و
رعیتهــا گریختنــد و
آنهــا را فوجفــوج بــه مرکــز ناحیــه و شــهر بردنــد .برخــی از ّ
ـد و بــه یاغیانــی علیــه حکومــت تبدیــل شــدند .خانههــا بــه
در کــوه پنــاه گرفتنـ 
ـی آن پدرمــان
تــاراج رفــت و روســتا بــرای چنــد روزی در محاصــره بـ 
ـود کــه طـ ّ
ـد کــه او در دزدی و آشــوب
از شــهر برگشــت ،چــون نتوانســته بودنــد ثابــت کننـ 
ورود بــه خانــه ،بــه مــا گفــت کــه نقــل
شــرکت داشــته اســت ،او از همــان لحظــۀ 
مــکان خواهیــم کــرد ،ا ّمــا نمیدانــم چگونــه و از کجــا کرایــۀ دُرشــکه و رفتــن مــا
تهیــه کــرده و بــا خــود آورده بــود» (مینــه.)257 :1370 ،
را تــا شــهر ّ

4ـ )3بحران
در تعریف بحران گفته شده است:
«بحــران داســتان ،لحظــه یــا دورۀ بحرانــی داســتان اســت .ا ّمــا چــرا دوره؟ زیرا
مدتــی بــه طــول انجامــد و یــا حتّــی فواصلــی از انتظــار یــا
بحــران میتوانــد ّ
حــوادث فرعــی جریــان آن را قطــع کنــد ،ا ّمــا بــه هــر حــال تمــام بحرانهــا یــک
ـد و آن ایــن اســت کــه بــه یــاری حوادثــی غیرعــادی احســاس
وجــه اشــتراک دارنـ 
اشــخاص داســتان را بــه ســطحی باالتــر از ســطح احســاس عــادی برمیکشــند...
بحــران داســتان فقــط حادثــۀ جالبــی نیســت کــه تنهــا بــه ســبب خــود در
داســتان بیایــد :یــک چنیــن تلقّــی اشــتباهآمیزی ،ارزش داســتان را پــاک از
خــورد کــه

بیــن میبــرد؛ زیــرا در ایــن صــورت ،خواننــده بــه حادثــهای برمی
بــا آنکــه جالــب اســت ،نتیجــۀ منطقــی اکســیون داســتان نیســت ،حــال آنکــه
ـد نتیجــۀ منطقــی اکســیون داســتان باشــد والغیــر» (یونســی،
بحــران داســتان بایـ 
.)214: 1365

در واقــع« ،بحــران تنـ ّوع و برجســتگی بــه داســتان میدهــد و رشــتۀ انتظــاری را کــه د ّقــت و

تأملی بر ساختار و محتوای کابوس کوچ از حنا مینه و ....
ّ

ناصرقلی سارلی و مریم شکوهینیا
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آورد و پــس از اینکــه بــه وجــود آورد ،حفــظ
توجــه خواننــده را تســخیر میکنــد ،بــه وجــود م ـی 
ّ
میکنــد» (همــان.)169 :
کنــد و بارهــا زندگــی راوی و خانــوادهاش را
بــا آنکــه در کابــوس کــوچ فقــر بیــداد می 
بتوانــد انفجــار احساســات و

دســتخوش خــواری و ســتم مضاعــف مینمایــد ،ا ّمــا بحرانــی کــه
ـود نــدارد .تنهــا بحرانــی کــه بــرای
همزادپنــداری مخاطــب را در ایــن داســتان برانگیــزد ،واقعـاً وجـ 
لحظاتــی مخاطــب را درگیــر خــود میکنــد ،حملــۀ ملخهــا بــه روســتا و در پــی آن قحطــی و
رعیــت گرســنه علیــه اربــاب و مأمــوران حکومــت
گرســنگی اســت کــه در نهایــت ،بــه دزدی و قیــام ّ
شــود کــه آن هــم در جایــی نامناســب ،یعنــی در پایــان داســتان شــکل میگیــرد.
منجــر می 
شــدهاند
الب ّتــه بحرانهــای کوتــاه فرعــی نیــز در ایــن داســتان بــه صــورت ضعیفــی پرداختــه 
عبارتنــد از :بیمــاری مــادر راوی ،بــ ه کلفتــی بــرده شــدن دو خواهــر خردســال او در خانــۀ

کــه
ـد مرتبـــه
کدخــدا و اربــاب از ســوی پدرشــان ،کشــتهشــدن «زنوبــه» ،زن بیبنـــدوباری کــه چنـ 
رعیــت بــا مأمــوران حکومــت در لحظــات
بــه راوی و خانـ 
ـوادهاش کمــک رسانـــده ،درگیریهــای ّ
پایانــی داســتان.

4ـ )4نقطۀ اوج یا عطف
نقطــۀ اوج یــا عطــف« ،حادثــه یــا رویــدادی اســت کــه در ماجــرا چنــگ میانــدازد و آن
را بــه جهــت دیگــری پرتــاب میکنــد ...نقطــۀ عطــف داســتان را بــه ســوی گرهگشــایی پیــش
میرانــد» (فیلــد.)139 :1386 ،
باید گفت:
افزون بر این ،
ـود طبیعــی حــوادث داســتان باشــد ،ا ّمــا ایــن
«اوج داســتان بایــد نتیجــه و مولـ 
کیفیــت هــر
توجــه بــه
طبیعــی بــودن نبایــد نمایــان باشــد؛ چــه اگــر خواننــده بــا ّ
ّ
ـد را بــه حــدس دریابــد ،انتظــار
ماهیــت حادثــۀ بعـ 
یــک از ایــن حــوادث بتوانـ 
ـد ّ
داســتان لطمــه میبینــد و اوج داســتان پیــش از موقــع آشــکار میشــود ...اوج
یــک داســتان خــوب ،نتیجــۀ عمــل متقابــل و همــکاری جامــع کلّ ّیــۀ حــوادث
داســتان اســت و بــه همیــن ســبب ،چنانچــه حــوادث داســتان پیونــد و در
نتیجــه ،همــکاری الزم را نداشــته باشــند ،اوج داســتان نیــز قـ ّوت الزم را نخواهــد
داشــت» (یونســی148 :1365 ،ـ.)149

کابــوس کــوچ ،شــرح دردمندانــۀ خاطــرات کودکــی اســت کــه در بزرگســالی بــا بــه قلــم
ترحــم و شــفقت مخاطــب را برانگیــزد .الب ّتــه

آوردن آن ،راوی فقــط می
خواهــد اشــک بریــزد و ّ
ترحمجویــی،
ترحــم و شــفقت را نبایـ 
ـد بــا کاتارســیس اشــتباه گرفــت؛ زیــرا در ایــن ّ
ـس ّ
ایــن حـ ّ
ـد هــر گونــه اوج و فرودهایــی اســت کــه الزمــۀ داستاننویســی اســت؛ یعنــی ســاختار
داســتان فاقـ 
ـد و بــا مخاطــب درد دل میکنــد و
روایــت بــه گونهایــی اســت کــه نویســنده آشــکارا حــرف میزنـ 
ترحــم و دلســوزی وی ،او را بــا خــود همــراه کنــد .نبــودن نقطــۀ
قصــد د 
ـس ّ
ارد تــا بــا برانگیختــن حـ ّ
ـخصیتهای
ـ
ش
ن
ـود
ـ
ب
ـی
ـ
خنث
و
ه
ـند
ـ
نویس
ـط
ـ
غل
ـت
ـ
روای
ـوع
ـ
ن
ـل
ـ
لی
د
ـه
ـ
ب
ـط
ـ
فق
ـان،
ـ
رم
ـن
اوج در ایـ
ّ
آنهاســت .بنابرایــن ،طبیعــیاســت وقتــی نویســنده همـهکارۀ قالــب داســتان باشــد و عنــان اختیــار
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ـخصیتها را در سِ ــیر حــوادث رمــان در دســت بگیــرد ،نقطــۀ اوجــی اتّفــاق نخواهــد افتــاد.
شـ ّ

4ـ )5گرهگشایی
گرهگشــایی در حقیقــت ،همــان پایــان داستـــان اســت کــه همیشــه بــه طریقــی بــه یــک راه
حـ ّ
ـل قطعــی دســت مییابــد (ر.ک؛ فیلــد )77 :1386 ،و بــه عبــارت دیگــر« ،گرهگشــایی همــان
خــود نگــه مــیدارد» (همــان .)81 :در ایــن بــاب میتــوان

بطــن اســت کــه پایــان را در جــای
گفــت:
«نویســنده هنگامــی کــه داســتان بــه اوج میرســد ،بایــد مســئلۀ گرهگشــایی
ـد و داســتان را بــه پایــان بـــرد .در برخــی
و نتیجهگیــری را بهســرعت حــل کنـ 
داســتانها ،اوج و گرهگشــایی در یــک جملــه بــه هــم میآمیزنـــد و داســتان
پایــان میپذیــرد ...گرهگشــایی امــری اســت ضــروری؛ زیــرا نویســنده بایــد
ـاید و خواننــده را از ابهــام بــه در
رشــتههایی را کــه درهــم انداختــه اســت ،بگشـ 
آورد» (یونســی.)223 :1365 ،

تحمــل رنجهــای فــراوان و دیــدن آزار و شــکنجههای روحــی
راوی و خانــوادهاش پــس از ّ
بســیار ،از ســوی کدخــدا و اربــاب ،پــس از چنــد مرتبــه فــرار و کــوچ بــه روســتاهای دیگــر،
در نهایــت ،در پایــان داســتان بــاز هــم مجبــور بــه کــوچ میشــوند .اگرچــه بــاز هــم پرداخــت
نویســنده و کار او در ایــن زمینــه همچنــان ّ
خطــی و ســاده اســت و روایــت بــر کنــش داســتانی
غلبــه دارد ،ا ّمــا ایــن نکتــه را نیــز بایــد گفــت کــه کــوچ خانــوادۀ راوی در پایــان داســتان بــه عنــوان
یــک را ه حـ ّ
ـاند کــه ایــن کابــوس کــه همــان کابــوس فقــر
ـایند و ناگزیــر ،ایــن را میرسـ 
ـل ناخوشـ 
اســت ،پایــان نــدارد و در ایــن دور باطــل ،سرگشــتگی و دهشــت همچنــان ادامــه دارد:
بــود کــه
«دُرشــکهای تکاســبی بــا چرخهــای آهنــی ،هماننــد درشــکهای 
ســه ســال پیــش بــا آن بــه ایــن روســتا آمــده بودیــم .مختصــر اثاثمــان را
وســط دُرشــکه گذاشــتیم و دور و بــ ِر آن در کنــار مــادرم نشســتیم .خواهــر
کوچــک کورمــان نیــز بــا مــا بــود .پــدر کنــار دُرشــکهچی نشســت و بهنــدرت
بــود کــه گام در راه بازگشــت نهادیــم .زمســتان
صحبــت میکــردَ ...ســ ِر شــب 
ـود و مــا بــه ســکوت پنــاه
بــود! شــبی تاریــک ،توفانــی و بارانــی! راه طوالنــی بـ 
ـرم را در آغــوش مــادرم فــرو بــردم .روانــدازی رویمــان انداخــت
بــرده بودیــمَ .سـ َ
و گفــت :کوچولوهایــم بخوابیــد! داریــم بــه شــهر میرویــم» (مینــه.)257 :1370 ،

4ـ )6حادثه

در تعریف حادثه آمده است:
ـرد و بــر چیــزی در آینــده
«حادثــه از چیــزی در گذشــته سرچشــمه میگیـ 
گــذارد و در واقــع ،از نظــر زمانــی ســ هبُعدی اســت ...هــر حادثــهای از

اثــر می
ـرد و بــه همیــن
یــک انگیــزۀ قبلــی ـ خــودآگاه یــا ناخــودآگاه ـ سرچشــمه میگیـ 
خاصــی دارد ...هــر حادث ـهای انســانی اســت و زمینــی؛
دلیــل،
ظرفیــت عاطفــی ّ
ّ
باشــد و خــواه عینــی؛ چراکــه بــه دالیــل انســانی و کنترلشــده

خــواه ذهنــی
اتّفــاق میافتــد» (براهنــی.)176 :1368 ،

تأملی بر ساختار و محتوای کابوس کوچ از حنا مینه و ....
ّ
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عینیــت بخشیـــدن بــه
قصهنویــس« ،حادثــه» تدبیــری اســت بــرای
از نظــر ّ
واقعیــت و ّ
ّ
قصهنویــس از طریــق حادثهپــردازی ،ابعــاد اعمــال و
ـوا.
ـ
هـ
ر
د
ـا
ـ
پ
ـال
ـ
اعم
ـا
ـ
ی
و
ها
س
افکـــار ،احســا
ّ
شــخصیتها را نشــان میدهــد .حادثــه و جدالــی کــه از آن حادثــه سرچشــمه گرفتــه اســت؛
ّ
شــخصیتهای عریــان قــرار داده میشــود تــا آنهــا در صحنــۀ عمــل
برابــر
ر
د
ای
ه
آیینــ
مثــل
ّ
شــخصیتها،
خــود را برمــا ســازند .حادثــه وســیلهای اســت بــرای افشــا کــردن

زوایــای روح
ّ
ـچ آنهــا در حیــن عمــل (ر.ک؛ همــان.)181 :
بــرای بــاز کــردن مشــت آنهــا و گرفتــن ُمـ ِ
داســتان بــا ذکــر حادثــۀ بیمــاری مــرگ پــدر راوی شــروع و آنــگاه بــه جنگهــای بــا
عثمانیهــا اشــاراتی میشــود .از ایــن پــس ،رفتهرفتــه ُخردهحوادثــی نظیــر غــارت شــدن پــدر
راوی و شــریک او« ،کراکویــای» یونانــی در تجــارت توتــون مطــرح میشــوند تــا اینکــه از مجمــوع
ایــن حــوادث جزئــی ،نویســنده بــه حادثــۀ اصلــی داســتان ،یعنــی کــوچ کــردن میپــردازد ،ا ّمــا
بایــد دانســت کــه غــرض از ایــن حــوادث فرعــی و حادثــۀ اصلــی ،یعنــی کــوچ کــردن ،نشــان دادن
اد فقــر و نــاداری اســت کــه نویســنده در تمــام داســتان مرتّــب بــه آن
اوضــاع تیــره ،ســتمها و بیــد 
میپــردازد .بهطــور ُکلّــی ،چنانکــه پیشتــر اشــاره شــد ،بــه دالیــل گوناگــون از جملــه خنثــی
ـخصیتها و همهچیــزدان بــودن راوی در بطــن داســتان ،حادث ـهای کــه مخاطــب را بــه
بــودن شـ ّ
ـاند و اشــتیاق وی را بــرای دانســتن ســرانجام
دنبــال جوابــی بــرای چرایــی اتّفــاق افتادنــش بکشـ 
ـود نــدارد .در حقیقــت ،اگــر بخواهیــم تشــبیهی بــرای ایــن
ماجــرا برانگیزانــد ،در ایــن رمــان وجـ 
ـد کــه
ـد بگوییــم کــه ایــن رمــان بیشــتر بــه قصیــدهای ســوزناک میمانـ 
رمــان ب ـهکار ببریــم ،بایـ 
طــی ســرودن آن قصــد دارد شــرحی از رنجهــای ناشــی از فقــر و ســتمدیدگی
حنــا مینــه
ّ
ـود را بــرای مخاطــب بازگــو کنــد.
خانــوادۀ خـ 

4ـ )7شخص ّیت و شخص ّیتپردازی
اصــوالً
«شــخصیتها را بایــد پایههایــی دانســت کــه ســاختمان یــک اثــر بــر آن ســاخته
ّ
میشــود .هــر قــدر ایــن پایههــا بااســتحکامتر باشــند ،بنــا محکمتــر و پایدارتــر و از گزنــد
«شــخصیتپردازی ،یعنــی
خواهــد بــود» (دقیقیــان .)17 :1371 ،همچنیــن،

زمانــه مصونتــر
ّ
ـرد انســانی ،هــر آنچــه کــه بتــوان بــا د ّقــت
حاصــل جمــع تمــام خصایــص قابــل مشــاهدۀ یــک فـ 
ســن و میــزان هــوش ،جنــس ،ســبک حــرف زدن و ادا و
شــخصیت از او فهمیــد؛
در زندگــی
ّ
ّ
توجــه
اطــوار و...
وضعیــت روحــی و عصبــی ،ارزشهــا و نگرشهــا» (مــک و کــی .)69 :1387 ،بــا ّ
ّ
شــخصیت اصلــی داســتان ،یعنــی پــدر و مــادر راوی را
و
د
از
هایــی
ه
نمون
بــاال،
هــای
ف
بــه تعری
ّ
معرفــی میکنیــم.
چنانکــه در داســتان هســتندّ ،

4ـ7ـ )1شخص ّیت پدر
اد و هیــچ
«ایــن پــدر خــوبکــه نســبت بــه چیزیکنجــکاوی نشــان نم ـید 
گاه ســراغ غــذا یــا لباســی را نمیگرفــت و بــا مــرگ بــا حالتــی بیباکانــه
توجهــی بــه پیامدهــا ،دشــواریها را
روبــهرو می 
شــد و بــا دریادلــی و بی ّ
پشــت َســر میگذاشــت ،در حالــت مســتی ُسســت میشــد .در برابــر بطــری
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یــد و ضعــف نشــان
عــرق ُسســت میشــد .در مقابــل ،زن اســیر شــهوت میگرد 
م ـیداد .او هنگامــی کــه تجربــۀ هماننــدی را پشــت َســر میگذاشــت ،بهایــش را
نیــز میپرداخــت .ایــن بهــا را بــه خاطــر احســاس عظیــم گنــاه میپرداخــت.
بــود کــه
مســئولیت ،بلکــه بــه ایــن علّــت 
پشــیمانیاش نــه از َســ ِر احســاس
ّ
پشــیمانی او را بــه حالتــی کــه گذرانــده بــود ،بازمیگردانیــد .پشــیمانی عذابــش
ـرد کــه از ایــن عــذاب لـ ّ
ـرد و بــه عملــش تمایــل
ـذت ببـ 
م ـیداد و وادارش میکـ 
نشــان دهــد ،آنــگاه بــه همــان عــذاب و همــان عمــل بازمیگشــت» (مینــه،
.)54 :1370

4ـ7ـ )2شخص ّیت مادر
«مــادر آنگونــه کــه برایــم تعریــف میکــرد ،از کار جســتجو کــردن
چنــد خوشــۀ گنــدم کــه از دروگــران و

میترســید .او بــه خاطــر جمــعکــردن
بزنــد و پشــتش خَ ــم

بــود هجــوم ببــرد ،تنــه
جمعکننــدگان میافتــاد ،مجبــور 
واقعیــت را بــا درد و اشــک پذیرفتــه
ـن
ـ
ای
ر
د و پاهایــش خونیــن شــود ...مــاد
گــرد 
ّ
ـرد و چــه بســا
تحمــل میکـ 
بــود .ســوزش آفتــاب و گرمــای خــاک و خاربُتههــا را ّ
کــرد و در بیابانهــای ســوزان برهــوت ،پنهــان یــا
همــۀ اینهــا خســتهاش می 
آشــکار میگریســت» (همــان.)209 :

شــخصیت عبــارت اســت از کاری کــه
شــخصیت کنــش اســت.
بایــد دانســت کــه «جوهــر
ّ
ّ
شــخصیتها را آزاد
آنکــه
از
بیشــتر
اســتان
د
ایــن
ر
د
ه
نویســند
میکنــد» (فیلــد.)38 :1386 ،
ّ
خصوصیــات آنهــا میپــردازد .ایــن امــر،
بگــذارد تــا بــه کنــش بپردازنــد ،بــه توصیــف اعمــال و
ّ
شــخصیتها ،آنهــا را ایســتا بــار مــیآورد ،در حالــی
یعنــی توصیــف ویژگیهــا ،اعمــال و گفتــار
ّ
شــخصیتهای پویــا هســتند .الب ّتــه نمونههــای چنــدی هــم وجــود
شــخصیتها،
کــه بهتریــن
ّ
ّ
خــود رهــا میکنــد و اجــازه میدهــد تــا

شــخصیتها را بــه حــال
ارد کــه نویســنده گاهــی
د 
ّ
آنهــا گفتگــو و کنــش کننــد .بــرای نمونــه ،بــه جریــان دعــوای پــدر و مــادر راوی داســتان اشــاره
میکنیــم:
توجهــی
«بغــض در گلــوی مــادر شکســت و گفــت :ای خــدا چــه اتّفاقــی افتــاده اســت؟ چــرا بــه مــا ّ
نــداری؟
پدر فریاد زد :ساکت باش.
ـ ا ّمــا مــا غریبیــم و میخواهیــم کــوچ کنیــم .دخترمــان نــزد کدخــدا گــروگان اســت ...نمیتوانــم
بگــذارم کــه او نــزد کدخــدا گــروگان و خدمتــکار بمانــد.
پــدر گفــت :بفرمــا و مســئله را حــل کــن! بــرو ،پیــش کدخــدا و ایــن حرفهــا را بــه او بگــو ،یــا بــرو
بــه لوشــیه و تاجرهــا را قانــع کــن محصــول را بخرنــد.
ـ من زنم؛ این کار مردهاست.

تأملی بر ساختار و محتوای کابوس کوچ از حنا مینه و ....
ّ
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ـ من هم مرد نیستم ...من هم مثل تو زنم!...
ـ همیشه همین طور بودهای.
ـ همیشه زن بودهام؟ پدرسگ ...زمان تو زن شدم؟ پس بگیر...
ـرد و مــا هراســان بــه ســویش دویدیــم» (مینــه:1370 ،
ســیلی محکمــی بــر گونـهاش زد .مــادر مویــه کـ 
.)97

4ـ )8موضوع
«فهــم داســتان از ادراک کلّیتریــن جنبههــای آن ،کــه موضــوع و تِــم داســتان
باشــند ،آغــاز میشــود ...موضــوع یــک اثـــر داســتانی همیشــه جایــی یــا کســی
توجــه داســتان،
یــا
موقعیتــی اســت ...بــا ایــن تعریــف ،موضــوع ،کانــون و مرکــز ّ
ّ
ِ
ـم نظریّ ـهای اســت کــه دربــارۀ ایــن قســمت از قلمــرو تجربــۀ انســانی اظهــار
ـ
وت ْ
خاصــی کــه طــرح داســتان و توصیــف و لحــن و نظــرگاه
میشـ 
ـود و بــا عناصــر ّ
داســتان و تصویرپــردازی و سمبولیســم داســتان باشــند ،القــا میگــردد ...بدیهــی
ِــم داســتان نتیجــة عمــل کلّ ّیــۀ عناصــر داســتان اســت؛ یعنــی از
اســت کــه ت ِ
مجمــوع فعــل و انفعــاالت ،اعمــال ،اشــخاص ،لحــن ،آهنــگ ،طــرح و ســایر عوامــل
داســتان فراهــم میآیــد» (یونســی22 :1365 ،ـ.)23

موضــوع کابوسکــوچ ،فقــر و نمایــش پیامدهــای تلــخ آن در یــک خانــوادۀ کوچــک روســتایی
واقعیتهــا را بــه تصویــر بکشــد ،ا ّمــا
اســت .در ایــن داســتان ،اگرچــه نویســنده میکوشــد تــا
ّ
بــا وجــود ایــن ،نمیتــوان گفــت او کام ـ ً
ی عمــل کــرده
ا بــر اســاس ایــن یــک اصــل رماننویس ـ 
واقعیــت را در ســاختاری زیباییشــناختی بازآفرینــی میکنــد و بدیــن
اســت کــه «رماننویــس،
ّ
واقعیــت برمیگیــرد ،عالــم هنــری مســتقلّی میســازد ...کــه زندگــی
ترتیــب ،بــا مصالحــی کــه از
ّ
شــود کــه معانــی و حقایقــی کــه نویســنده دوســت
او بــه گونــهای دســتکاری و بازآفرینــی می 
ـد یــا بــر آنهــا بــار کنــد ،بــه خواننــده انتقــال یابــد» (ایرانــی)158 :1380 ،؛
دارد ،از آنهــا فهــم کنـ 
ّ
زیــرا بــا د ّقــت در شــیوۀ نوشــتن و دنبــال کــردن ســیر خطــی و یکنواخــت داســتان و نیــز کوشــش
ترحــم مخاطــب در جایجــای متــن درمییابیــم کــه مطــرح
نویســنده در برانگیختــن عواطــف و ّ
ســاختن فقــر و بازگــو کــردن اثــرات آن در ایــن داســتان ،بــه ایــن صورتــی کــه هســت ،هیــچ
جــدی را ،چنانکــه بایــد ،در پــی نــدارد ،اگرچــه در پایــان داســتان بــا
گونــه تــاش و مبــارزۀ
ّ
یــک مبــارزۀ ناگهانــی و غیرمنتظــره مواجــه میشــویم ،ا ّمــا از آنجــا کــه ایــن مبــارزه بــه شکســت
محرکــی بــرای تکاپــو و حرکــت ذهنــی مخاطــب تبدیــل نمیشــود ،ارزش

می
انجامــد و بــه ّ
چندانــی بــرای آن نمیتــوان قائــل شــد.
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5ـ قلم سرنوشت
5ـ )1طرح
تحمــل ســختیها و رنجهــای بســیار
جعفــر کــه در یــک خانــوادۀ فقیــر متولّـ 
ـد شــده ،پــس از ّ
کــه بــه ســبب بیکفایتــی و ســنگدلی پــدرش اســت ،بــا بیــان خاطــرات دوران نوجوان ـی خــود،
مفصلــی از اتّفاقــات و حوادثــی گوناگونــی را بیــان مینمایــد
داســتان را آغــاز میکنــد و شــرح ّ
کــه برایــش بــه وقــوع پیوســته اســت .ایــن خـ ّ
ـط ســیر داســتان آنقــدر پیــش مـیرود تــا اینکــه
دوران جوانــی را هــم فراگرافتــه اســت و ســرانجام بــه پیــری جعفــر میرســد .تمــام داســتان ،شــرح
حوادثــی اســت کــه جعفــر را در دل یــک اجتمــاع آکنــده از فقــر و تضــاد طبقاتــی و ریــاکاری و
رذایــل اخالقــی محاصــره کــرده اســت و او بــه فراخــور حــال ،بــا ایــن ســختیها دســت و پنجــه
ـد و هــر بــار بــه شــکلی مطلــوب از مبــارزه و درگیــری بــا آنهــا ســرافراز و پیــروز بیــرون
نــرم میکنـ 
میآیــد .ایــن داســتان از پســرکی بینــوا ،ا ّمــا زرنــگ کــه بــه ســبب بیکفایتــی و خودپرســتی
حیوانــی پــدرش مجبــور شـــده اســت تــا از ســوی شــوهر مــادرش هــم پیوســته در رنــج و عــذاب
ـازد کــه در پایــان داستـــان ،نویســندهای خوشــبخت اســت و
باشــد ،قهرمانــی دس ـتیافتنی میسـ 
ـد کــه اراده و هــوش انســان قــادر اســت تــا ح ّتــی در بدتریــن شــرایط بــه بهتریــن
نشــان میدهــ 
ـد و خــود را از ورطــۀ هــاک و بدبختــی برهانــد.
انتخابهــا دســت بزنـ 

5ـ )2کشمکش
ارد کــه
در قلــم سرنوشــت ،کشــمکشهای بســیار و در عیــن حــال ،شــگفتانگیزی وجــود د 
هــر کــدام در جــای خــود مخاطــب را دچــار شــگفتی و حیــرت میکنــد .ا ّولیــن کشــمکش داســتان
بــا درگیــری و ســتمکاری تقیخــان ،شــوهر مــادر جعفــر بــا جعفــر و مــادرش شــروع میشــود کــه
ـن
ارد تــا بــرای مقابلــه بــا آن چــارهای بیندیشـ 
ادامــۀ ایــن وضــع جعفــر را وامـید 
ـد و بــا وجــود سـ ّ
کــم ،او را بــه ســوی یــک زندگــی مســتقل ســوق دهــد .کشــمکشهای ایــن داســتان آنقــدر
بســیار اســت کــه همــ ه گونــة آن را شــامل میشــود؛ کشــمکش عاطفــی ،جســمانی ،ذهنــی و
اخالقــی کــه یکــی از بارزتریــن کشــمکشهای ایــن داســتان اســت .ایــن کشــمکشها بــه عنــوان
خصوصیــات رفتــاری و اخالقــی جامع ـهای
ابــزاری بــرای نشــان دادن چهــرۀ روزگار و احــواالت و
ّ
کــه جعفــر در آن متولّــد شــده اســت و در آن میبالــد ،بهخوبــی از پــس تصویــر کــردن فضــای
آن شــرایط در داســتان برمیآیــد و در جایجــای داســتان انگیزههایــی را بــرای جعفــر ب ـ ه وجــود
شــخصیت فوقالعــاده پویــا ،دســت بــه کنــش و واکنشهــای
مــیآورد تــا او بــه عنــوان یــک
ّ
ـد و بــرای بــه دســت آوردن هــدف مطلــوب خــود مرتّــب در تــاش و
جالــب و شــگفتانگیزی بزنـ 
مبــارزه باشــد:
«از روزی کــه در خانــۀ آنهــا اســتقرار دایمــی یافتــه بــودم ،احســاس میکــردم
مــادرم اضطرابــی ســوای گرفتــاری خانوادگــی و نــداری و کمبــود و مثــل آن یافته،
مســئلهای دیگــر آزارش میدهــد ...بعدهــا دانســتم کــه درســت میفهمیــدهام.
زد کــه از صــدای مــن ،تقیخــان بیــدار نشــده باشــد و مش ـ ّوش
دلــش شــور م ـی 
ـود از اینکــه باعــث گرفتــاری و بهانهجویــی تــازهاش نگردیــده باشــم و کمکــم
بـ 

تأملی بر ساختار و محتوای کابوس کوچ از حنا مینه و ....
ّ

ناصرقلی سارلی و مریم شکوهینیا
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هــم احســاس میکــردم خوابــش هــم کــم و کمتــر شــده ،دلهــره و هــول و هــراس
مرمــوزش زیادتــر میگــردد ،چنانکــه منتظــر واقعــهای هولنــاک میباشــد...
کار مــادرم بــا مــن و تقـ ـیخان بــه درماندگــی مـ ـیرسید .درمانــدۀ اینکــه مــرا
ـدم داشتـــه ،قبــول بکنـــد و چــون تــرک هیچکداممــان برایــش
یــا شــوهرش را مقـ ّ
میســر نبــود ،اینکــه چگونــه هــر دو را بــا هــم جمــع بکنــد!» (شــهری:1378 ،
ّ
20ـ .)24

5ـ )3بحران
ـورد کــه از مهمتریــن آنها
در قلــم سرنوشــت ،لحظــات بحرانــی فراوانــی بــرای جعفــر رقــم میخـ 
خصوصیــات کثیــف اخالقــی و
ـرد بــه بحــران بیکاریهــای مــداوم او بــه ســبب
میتــوان اشــاره کـ 
ّ
رذایــل کســانی کــه جعفــر بــا آنهــا کار میکنــد و او را وامـیدارد تــا از آنهــا کنــاره بگیــرد .بحــران
ســربازی جعفــر و اینکــه چــون ســرباز الیقــی اســت ،او را بــا دو ســه مــاه اضافهخدمــت نگــه
میدارنــد .بحــران خودکشــی جعفــر در ســربازی بــه ســبب تهمتــی کــه برایــش رقــم میزننــد؛
بحــران ازدواج او بــا فاطمــه (زن ا ّولــش) ،بحــران خیانــت فاطمــه بــه جعفــر ،بحــران ازدواج دومــش،
بحــران مــرگ مــادر جعفــر و بحــران ورشکســتگی او.
مجموعــۀ ایــن بحرانهــا عــاوه بــر ترســیم فضایــی کام ـ ً
ا ملمــوس و رئالیســتی ،هــر لحظــه
ـد کــه
آورد تــا داســتان را تــا آخــر دنبــال کنــد تــا ببینـ 
ـود م ـی 
انگیــزهای را در مخاطــب بــه وجـ 
کنــد و از ایــن لحــاظ بــر
آیــد و بــا مشــکالت آن مقابلــه می 
جعفــر چگونــه از پــس آنهــا برمی 
ّ
ابیــت داســتان و گیرایــی آن بیشــتر میافزایــد.
جذ ّ

5ـ )4نقطۀ اوج یا عطف
ارد کــه هــر داســتان یــا رمــان فقــط یــک نقطــۀ اوج یــا عطــف داشــته باشــد.
لزومــی نــد 
اد نقــاط اوج یــا عطــف داســتان بــه چگونگــی پیشــرفت مســیر داســتان و نیــاز دراماتیــک آن
تعــد 
ـددی وجــود دارد کــه هــر یــک در جــای خــود
بســتگی دارد .در قلــم سرنوشــت ،نقــاط عطــف متعـ ّ
ـد نــام
پاســخگوی ایــن نیــاز اصولــی داســتان اســت .از مهمتریــن ایــن نقــاط ،ســه نقطــۀ اوج را بایـ 
ـدت دگرگــون میکنــد :الــف) خودکشــی جعفــر در ســربازی .ب)
بـ 
ـرد کــه ســیر داســتان را بهشـ ّ
خیانــت فاطمــه ،همســر جعفــر ،بــه او .ج) مــرگ کبــری ،مــادر جعفــر.
چنانکــه مالحظــه میشــود ،مــا در ایــن قســمت بــه اتّفاقاتــی اشــاره کردیــم کــه جــزء نقــاط
بحــران داســتان بودنــد .بنابرایــن ،الزم اســت اینجــا بــه ایــن نکتــۀ ظریــف اشــاره کنیــم کــه نقطــۀ
ـخصیت اصلــی داســتان اســت در مواجهــه
اوج یــا عطــف در حقیقــت ،همــان کنــش و واکنــش شـ ّ
ـازد کــه چــرا
بــا بحــران .ایــن کنــش و واکنــش اســت کــه مخاطــب را بــا شــگفتی روب ـهرو میسـ 
ـخصیت داســتان چنیــن کاری کــرد یــا نکــرد .ایــن اســت کــه بــه ماجــرا چنــگ میانــدازد و آن
شـ ّ
را بــه ســبب دیگــری پیــش میرانــد تــا بــه گرهگشــایی برســد .اقدامــات و واکنشهــای جعفــر
ـدی کــه مخاطــب کــه انتظــار دارد
مخصوص ـاً در ایــن ســه زمینــه بســیار حیــرتآور اســت تــا حـ ّ
شــاید ایــن اتّفاقــات دامــی باشــد بــرای هــاک حتمــی جعفــر و پایــان ماجــرا بــه صورتــی کــه قابــل
ـد کــه ســیر
پیشبینــی اســت ،در حالــی کــه برخــاف انتظــار ،جعفــر بــه گون ـهای عمــل میکنـ 
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قابلیــت پیشبینــی مخاطــب،
داســتان را بــه ســویی دیگــر میکشــاند و در حقیقــت ،بــه ایــن ّ
دهنکجــی میکنــد.

5ـ )5گرهگشایی
تجربیــات افــراد عاقــل و بهرهگیــری از
توســل بــه
جعفــر در تمــام طــول داســتان پیوســته بــا ّ
ّ
همــت و تــاش و پشــتکاری بیوقفــه و ســازنده و بــا اســتعانت
هــوش و تدبیــر خـ 
ـود بــه کمــک ّ
عصبانیــت،
از صبــر و عــدم کنــش یــا واکنــش بــر اســاس احساســات زودگــذر و نابجــا یــا خشــم و
ّ
بــا تمــام حــوادث تلــخ و ناگــواری کــه برایــش اتّفــاق میافتــد ،مقابلــه میکنــد و مو ّفــق میشــود
ـود را از ورطــۀ هــاک و نابــودی حتمــی برهانــد .در پایــان داســتان ،جعفـ ِر رنجدیــده را کــه
کــه خـ 
ـندهای پختــه و فــردی
پیوســته در معــرض رنجهــا و آســیبهای گوناگــون اجتماعــی بــود ،نویسـ 
باتجربــه و آرام و راضــی میبینیــم کــه عاقبــت همســر دلخواهــش را مییابــد و از زندگــی در کنــار
او احســاس رضایــت میکنــد ،اگرچــه بــه نابینایــی مبتــا میشــود.

اگــر بــا دیــد فرمالیســتی بــه قلــم سرنوشــت بنگریــم و از اینکــه ایــن پایــان را نتیجــۀ یــک
شــخصیت اصلــی
زندگــی طبیعــی بدانیــم ،چشمپوشــی کنیــم ،بایــد بگوییــم کــه پویایــی
ّ
داســتان یعنــی «جعفــر» ایــن گرهگشــایی را بــه ایــن شــکل رقــم میزنــد .در اینجــا هــم راوی
ـخصیتها را آزاد
ب کــه شـ
اگرچــه دانــای ُکل اســت و همــه چیــز را میدانــد ،ا ّمــا بــه ایــن ســب 
ّ
رود و
موفقیــت پیــش م ـی 
گذارد و بــه آنهــا مجــال کنــش و واکنــش میدهـــد ،داســتان بــا
مـ ـی 
ّ
از ایــن لحــاظ میتــوان گرهگشــایی و پایــان داســتان را بدیــن شــکلی کــه هســت ،بهخوبــی
پذیرفــت:
حالیـهام کــه ســال چهلمیــن زندگــی
«در ایــن اوقــات و از وقتــی کــه همســر ّ
را بــا او میگذرانــم ،زندگــیام روبــهراه و سرگشــتگیها و پریشــانحالیهایم
ـج بیت ّ
اللالحــرام هــم ،همــراه
مرتفــع شــده بــود ،درآن حـ ّ
ـد و محاســب ه کــه حـ ّ
امنیــت راه و ســامت جســم و تأمیــن مخــارج ســفر و معونــۀ
وجــود شــرایطش کــه ّ
ـد کــه بــه جــا میماننــد ،برایــم واجــب گشــته بــود و همســرم کــه
عیاالتــی باشـ 
مشــ ّوقم میشــد؛ همــان همســر کــه در ســفر بــه عتبــات مشــابهش را همــراه
مقربینــش خواســتم؛ همســری کــه نــه مطابــق
دیگــر خواســتهها از پــروردگار و ّ
خواســته ،بلکــه بــه قــول حافــظ عزیــز کــه فرمایــد :شــکر خــدا کــه هــر چــه طلــب
ـود کامــران شــدم؛ زیادتــر از خواســته!»
کــردم از خــدا * ،بــر منتهــای مطلــب خـ 
(شــهری.)574 :1378 ،

5ـ )6حادثه
قلــم سرنوشــت پُــر از حــوادث گوناگــون و ّ
جذابــی اســت کــه بــه ســیر پیشــرفت داســتان کمک
شــخصیت پویایــی
کنــد و بــه آن رونــق و صفایــی خــاص میبخشــد .جعفــر کــه
شــایانی می 
ّ
اســت ،خــود در بعضــی مــوارد حادثهآفریــن اســت .حــوادث مختلفــی نظیــر اقــدام بــه خودکشــی
جعفــر ،روی آوردن او بــه فالگیــری و در نتیجــه ،مالقــات دختــر رضاشــاه و نماینــدهای از طــرف
ـزد جعفــر بــرای یافتــن محـ ّ
ـل اختفــای وزیــر امــور خارجــۀ فــراری وقــت،
محمدرضــا پهلــوی بــه نـ 
ّ

تأملی بر ساختار و محتوای کابوس کوچ از حنا مینه و ....
ّ

ناصرقلی سارلی و مریم شکوهینیا
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ـی د حســین فاطمــی ،ازدواج بــا فاطمــه ،خیانــت فاطمــه بــه او ،مــرگ مــادر و ســفر بــه عتبــات
سـ ّ
ـود بــر جــای
بــرای زیــارت و دیگــر حــوادث جزئــی دیگــری کــه هــر یــک تأثیــری خــاص از خـ 
گذارنــد و هــر کــدام بــه گونــهای اشــتیاق خواننــده را بــرای دنبــال کــردن ماجــرا بیشــتر

می
شــخصیت جعفــر بــه
کــه
هنــد

د
ی
م
نشــان
ث
حــواد
ایــن
تــک
ک
ت
ایــن،
بــر
عــاوه
.
کننــد
می
ّ
ـخصیت رئالیســتی ،پیوســته در معــرض حــوادث و اتّفاقــات گوناگــون اســت و از ایــن
عنــوان یــک شـ ّ
ً
نظــر ،چهــرۀ یــک زندگــی کامـا واقعــی و منطبــق بــا دنیــای بیــرون بــرای مخاطــب در داســتان
قابــل مشــاهده اســت .تنهــا معضلــی کــه در قلــم سرنوشــت و توصیفهــای مختلــف آن بـه چشــم
میخــورد ،پیچیدگــی و دشــوارفهم بــودن نــوع نثــر نویســنده اســت ،بــه گون ـهای کــه خواننــده
ـود بــرای فهــم درســت آنچــه کــه نویســنده بــه بیــان آن میپــردازد ،چنــد بــار متــن
مجبــور میشـ 
را بخوانــد .همیــن معضــل ،بهویــژه در توصیــف حــوادث ،گریبانگیــر داســتان اســت تــا جایــی
کــه اگــر خواننــده د ّقــت الزم را در حیــن مطالعــه بــه خــرج ندهــد ،ای بســا دلیــل اصلــی بــه وقــوع
پیوســتن بســیاری از حــوادث را هــم نمیفهمــد.

5ـ )7شخص ّیت و شخص ّیتپردازی
ـخصیتها پویــا و کنشــگرند .جعفــر
در قلــم سرنوشــت بــه جرئــت میتــوان گفــت کــه همــۀ شـ ّ
ـخصیت پویـــای کامــ ً
ا بــینقص اســت .همچنین،
ـخصیت اصلی اســت ،نمونــهای از یک شـ ّ
که شـ ّ
کــرد کــه در رونــد

شــخصیتهای دیگــری نظیــر مــادر جعفــر و پــدرش نــگاه
مـــیتوان بــه
ّ
داســتان بــه شــکل کامـ ً
ا آزاد و مســتقل عمــل میکننــد .بــه عــاوه ،توصیــف شــهری از چگونگــی
ـخصیتها
ـخصیتها هــم بســیار قابــل ّ
توجــه اســت .او بــا اینکــه از دســت بســیاری از ایــن شـ ّ
شـ ّ
دچــار مصیبتهــا و بدبختیهــای گوناگــون میشــود ،ا ّمــا هرگــز ماجــرا را طــوری بــه قلــم
ترحــم مخاطــب را بــه خــود جلــب کنــد .اینــک بــه نمونـهای از
نمـی 
آورد کــه بخواهــد عواطــف و ّ
شــخصیتها یعنــی تقیخــان (شــوهر مــادر جعفــر) اشــاره میکنیــم:
ایــن
ّ
وشــخصیته .از
«تقیخــان ،شــوهر مــادرم یــا شــو َور ننــهام مــردی بــود د
ّ
ســویی ،بــا رأفــت و عطوفــت کامــل و از طرفــی بــا قســاوت و خشــونت طبــع
عیت ،و دربــارۀ مــن بــه حســادت تمــام؛ حســادتی کــه غالبــاً
ســب ّ
نزدیــک بــه ُ
ِ
ِ
ـخصیت
ـ
ش
ک
ـر
ـ
مح
ـن،
ـ
م
ـت
ـ
جه
ر
د
و
ـد

ـ
آی
ی
م
ـود

ـ
وج
ه
ب
ـب
ـ
رقی
ـت
عشّ ــاق را در جهـ
ّ
ّ
دومــش میشــد .مــادرم را دوســت میداشــت و میخواســت تــا ّم و تمــام از
ـد و مــن برایــش رقیبــی بــودم کــه نصــف عشــقش بــه پــای او
آن خــودش باشـ 
ِ
تحمــل آن بکنــد .غــم عشــقی کــه تخــم و
توانســت
ی
نم
و
بــود

ه
شــد
ریختــه
ّ
ترکــۀ دیگــری مــوی دمــاغ و زانــو بــه زانویــش شــده ،مزاحــم کســب ّ
لذتــش از او
میگردیــد» (همــان.)7 :

5ـ )8موضوع
تحمــل فقــر و
موضــوع قلــم سرنوشــت شــرح زندگانــی جعفــر شــهری اســت کــه پــس از ّ
خــود بــه ایــن نتیجــه

عیــاش
رنجهــای بســیاری ،بــه علّــت بـــیکفایتی و خودپرســتی پــدر ّ
ـد روی پــای خــودش ایســتاده ،پیوســته تــاش و
ـن کــم بایـ 
ـد کــه بــا وجـ 
میرســ 
ـود همــان سـ ّ
ـد گفــت موضــوع اصلــی قلــم سرنوشــت نشــان دادن
همــت بــه خــرج دهــد؛ بــه زبــان دیگــر ،بایـ 
ّ
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موقعیتهــای مطلــوب
چهــرۀ قدرتمنــد اراده ،هــوش و تــاش انســان اســت بــرای رســیدن بــه
ّ
زندگــی .شــهری در روایــت خــود ،اوضــاع و احــوال اجتمــاع عصــر خویــش را بــه تصویــر میکشــد،
حاکمیــت
ا ّمــا نــه بــه گون ـهای کــه همــۀ تلخکامیهــا ،فقرهــا و بیدادهــای آن را نتیجــۀ قطعــی
ّ
وقــت و یــا اســتعمار بدانــد .الب ّتــه او اشــارههایی نیــز در ایــن زمینــه دارد ،ولــی موضــوع کار او
ایــدهآل
در پرداخــت و روایــت ،انســان اســت و بــس؛ همــان چیــزی کــه در مکتــب رئالیســم ،
رماننویســی اســت؛ یعنــی بهــا دادن بــه هویّــت فــردی؛ زیــرا «رمــان آن نــوع ادبــی اســت کــه
ِ
تغییرجهــت فردمحورانــه و نوآورانــه را بــه کاملتریــن شــکل بازمیتابانــد» (الج و دیگــران،
ایــن
:)18 :1374
شــخصیتهایش اســت،
«نویســندهای کــه در پــی فردیّــت بخشــیدن بــه
ّ
انگیــزۀ اعمــال آنهــا را تلویح ـاَ روشــن میکنــد تــا خواننــده بتوانــد دریابــد کــه
ـد و نــه غیــر از آن .الب ّتــه ایــن انگیزههــا
ـخصیت اینگونــه رفتــار میکنـ 
چــرا شـ
ّ
ـخصیت ،نوعــی ثبــات عمــل انتظــار داشــته
ـ
ش
ـر
ـ
ه
از
ه
ـد
ـ
خوانن
ـا
ـ
ت
ـوند

ـ
ش
ی
ســبب م
ّ
شــخصیتها بنــا بــر خصلتهایشــان عمــل کننــد،
باشــد؛ بدیــن مفهومکــه
ّ
ـند و اگــر در نگرشهــا یــا رفتارشــان
موجــه داشــته باشـ 
بــرای اعمالشــان دالیلــی ّ
ـود میآیــد ،ایــن تغییــر یــا زمینهســازی قبلــی بــرای خواننــده
تغییــری بــه وجـ 
باورپذیــر جلــوه کنــد» (پاینــده.)90 :1390 ،

ایــن همــان چیــزی اســت کــه بهخوبــی در قلــم سرنوشــت ســاخته و پرداختــه شــده اســت.
بــر ایــن اســاس ،بایــد گفــت کــه جعفــر شــهری بــا نمایانــدن تصویــری جامــع و کامــل از انســانها
و اجتمــاع عصــرش بــا پرداختــن بــه هویّــت فــردی مو ّفــق شــده اســت کــه تجربههــای انســانی را
بیکــم و کاســت در اختیــار خواننــده بگــذارد.

6ـ مقایسة تطبیقی قلم سرنوشت و کابوس کوچ
ـان
«بعضــی از داســتانها بــه گون ـهای روایــت میشـ 
ـوند کــه گویــی دَو ِر جهـ ِ
ـذارد خواننــده از پشـ ِ
ـت آن قـ 
ـد
داســتان دیــوار بلنــدی کشــیده اســت کــه نمیگـ 
ـنود آنچــه
بکشــد و خــود بــه چشــم ببینــد آنچــه را دیدنــی اســت و بــه گــوش بشـ 
را شــنیدنی اســت ،بلکــه ناگزیــر اســت چشــم و گــوش بــه دهــان نویســنده بــدوزد
ـان داســتان
و بسـ 
ـپارد کــه گویــی بــاالی دیــوار نشســته اســت تــا ابتــدا بــه جهـ ِ
بنگــرد و ببینــد در آنجــا چــه میگــذرد و آنــگاه داســتان را آمیختــه بــا احساســات،
خــود بــرای خواننــده تعریــف کنــد...

پیشداوریهــا و موضعگیریهــای شــخص
ـوند کــه خواننــده
برعکــس ،برخــی دیگــر از داســتانها بــه گونـهای روایــت میشـ 
ـد و بــا آنکــه میدانــد
ـان داســتان حــس نمیکنـ 
هیــچ دیــواری بیــن خـ 
ـود و جهـ ِ
خوانــد کــه کلمهکلمــهاش در کارگاه ذهــن فــان نویســنده

ارد داســتانی می
د 
سِ
ابــداع شــده ،میگــذارد ــح ِر کلمــۀ مکتــوب ،نویســنده و نویســندگی را از یــاد
ســازد کــه خــود در جهــان داســتان

ببــرد و روحــش را مســخّ ر ایــن پنــدار

او
شــنود آنچــه را دیدنــی و

حاضــر اســت و از نزدیــک ،بیواســطه میبینــد و می
شــنیدنی اســت» (ایرانــی.)376 :1380 ،

تأملی بر ساختار و محتوای کابوس کوچ از حنا مینه و ....
ّ
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ـد بگوییــمکــه هــر دوی آنهــا
توجــه بــه بررســی مــا از کابوسکــوچ و قلــم سرنوشــت ،بایـ 
بــا ّ
ِ
ذهنیــات
ـوار
ـ
ی
د
ـت
ـ
پش
از
ه
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ـ
خوانن
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ـ
ت

ـد
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هن
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ی
نم
را
ـازه
ـ
اج
ـن
ـ
ای
ـه
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ک
اند

ه
ـد

ـ
ش
ـت
ـ
روای
ای
بــه گون ـه
ّ
ـد و همــه چیــز را ببینــد .بــا ایــن حــال ،عناصــر
ـد بکشـ 
و تجربههــای درونــی نویســندگان آنهــا قـ 
داســتان در قلــم سرنوشــت ،بســیار مو ّفقتــر از کابوسکــوچ بــهکار گرفتــه و پرداخــت شــده
اســت؛ زیــرا دیــدگاه نویســندۀ آن دیدگاهــی پویاســتکــه ســعی دارد تــا گســترهای عظیــم از
تغییرهــای فــردی و اجتماعــی و نیــز تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری آنهــا را از یکدیگــر بــه تصویــر
بکشــد:
ـد ضرباهنــگ را
«در ُکل ،اگــر داســتان بخواهــد مؤثّــر و ثمربخــش باشــد ،بایـ 
گســترش دهــد .ایــن چیــزی اســت کــه بــه آن پویایــی میگوینــد ...ضرباهنــگ
از چیزهــای زیــادی تشــکیل شــده اســت :بههــم آمیختــن طــرح اصلــی و فرعــی
معرفــی غافلگیریهــای جدیــد ،بــاز کــردن
داســتان ،ســاخت قطعــات آراســتهّ ،
رشــتههای قدیمــی طــرح داســتان ،انــدازه و جــای قرارگیــری شــرح ،تأثیــر
یکنواخــت و یکدســت انعکاسهــای روایتــی و درونمایــهای قــوی و مشــخّ ص و
ماهیــت خــود داســتان» (دیبــل.)161 :1387 ،
ســرانجام ،پیچیدگــی یــا ســادگی ّ

عملکــرد مو ّفقتــر عناصــر داســتانی در قلــم سرنوشــت نســبت بــه کابوسکــوچ ،دلیــل دیگــری
ـخصیت و رویــداد»
نیــز دارد و آن «تعــادل میــان ایــن چهــار عامــل اســت :محیــط ،اندیشــه ،شـ
ّ
(اســکات کارد .)92 :1387 ،کابوسکــوچ ماجرایــی روســتایی اســت و قلــم سرنوشــت ماجرایــی
شــخصیتها در یــک ماجــرای
شــهری و بــا دامنــۀ اجتماعــی بســیار وســیعتر .پیداســت کــه
ّ
قابلیــت تغییــر و پویایــی دارنــد
روســتایی نســبت یــک ماجــرای شــهری چــه انــدازه توانایــی و ّ
تواننــد بــا هــم تفــاوت داشــته باشــند .اندیشــهای کــه در

و طــرح و موضوعــات چــه مقــدار می
رد طبقــات فقیــر و
توجــه بــه رنــج و د 
پـ ِ
ـس کابوسکــوچ نهفتــه اســت ،همــدردی و دلســوزی و ّ
دردکشــیدۀ روســتایی اســتکــه بــا بدبختــی و ســیاهروزی بــه زندگــی ادامــه میدهنــد ،ا ّمــا
اندیشــهای کــه در البــهالی قلــم سرنوشــت میتــوان آن را بــه وضــوح مشــاهده کــرد ،قــدرت
ت کــه میتوانــد در بدتریــن شــرایط نجاتبخــش او باشــد .نویســندۀ
اراده و تــاش انســان اســ 
شــخصیتهایی
کابوسکــوچ بــه دلیــل غلبــه دادن روایــت بــر کنــش داســتانی در کار خــود،
ّ
قضیــه کامـ ً
ا بــه عکــس اتّفــاق
ایســتا را بــه مــا مینمایانــد ،در حالــی کــه در قلــم سرنوشــت ایــن ّ
ً
شــخصیتهایی پویــا و کنشــگر هســتیم .رویدادهــا در کابوسکــوچ کامــا ســاده
شــاهد

افتــاده،
ّ
و ّ
خطــی هســتند ،حــال آنکــه رویدادهــای قلــم سرنوشــت سرشــار از حادثــه و لحظــات بحرانــی
هســتند:
ـد یکنواخــت باشــد .پیداســت چنانچــه رشــتۀ
«داســتان هرچــه باشــد ،نبایـ 
نقــل داســتان بــر خـ ّ
ـط مســتقیمی پیــش رود و تن ّوعــی نیابــد و پَســتی و بلنــدی
ن آن بــه وقــوع نپیونــدد ،داســتان یکنواخــت و
پیــدا نکنــد و حوادثــی ضمــ 
ـد بــود .بــرای اینکــه بتــوان عالقــه و میــل خواننــده را زنــده
خســتهکننده خواهـ 
ـرد کــه دربــارۀ وقایعــی کــه روی میدهــد ،بیندیشــد
ـد کاری کـ 
نگــه داشــت بایـ 
ـد کــه بــه نیــروی حــدس و گمــان حــوادث آتــی را دریابــد؛ بــه عبــارت
و بخواهـ 
دیگــر ،دنبــال حــوادث و سرنوشــت اشــخاص داســتان بــه راه افتــد ...و در انتظــار
بمانــد» (یونســی.)213 :1365 ،
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ـد کــه چگونــه
پیداســت کــه چنیــن هدفــی بــه دســت نمیآیــد ،مگــر اینکــه نویســنده بدانـ 
ـرد یــا آنکــه کام ـ ً
ا هنرمندانــه از آنهــا
بایــد عناصــر ســاختاری رماننویســی را درســت بــه کار گیـ 
ّ
ـد و راه را بــرای دســتیابی بــه افقــی تازهتــر همــوار ســازد؛ چراکــه گفتــه میشــود:
تخطــی کنـ 
«یــک رمــان تنهــا یــک موضــوع یــا داســتان نیســت کــه لبــاس زیبایــی از
ن کــرده باشــد ،بلکــه جهانــی متمایــز
حــوادث گوناگــون گــردآوری شــده بــه ت ـ 
ت کــه مــا در آن زندگــی میکنیــم؛ دنیایــی اســت مسـ ّ
ـتقل
از دنیــای واقعــی اس ـ 
هنــدهاش
و پیچیــده کــه بایــد مفهــوم آن را از خــال صورتهــای تشــکیل د 
جســتجو کــرد» (اوئلــه و بورونــوف.)37 :1378 ،

نتیجهگیری
بایــد گفــت کــه اگرچــه کابوسکــوچ و قلــم سرنوشــت

توجــه بــه آنچــه ارائــه شــد،
بــا ّ
مشــابهتهایی دارنــد؛ نظیــر فقــر اقتصــادی ،تضــاد طبقاتــی ،دیکتاتــوری حکومــت ،پدرانــی
ــر د و ســنگدل ،مادرانــی رنجدیــده و مفلــوک کــه در اجتمــاع مردســاالر تقریبــاً
ّ
عیــاش و بیخِ َ
ـد گفــت کــه جعفــر شــهری در
هیــچ کاری از پیــش نمیبرنــد ،ا ّمــا دربــارة مســائل اجتماعــی بایـ 
ایــن زمینــه مو ّفقتــر عمــل کــرده اســت ،بــه ایــن دلیــل کــه بــر اســاس مؤلّفههــای رئالیســتی و
ـخصیتهای پویــا و پرهیــز از دخالــت احساســات نویســنده در البـهالی حــوادث
بــا بهکارگیــری شـ ّ
طراحــی حــوادث مطلــوب ،دســت بــه نوشــتن زده اســت.
و ّ
حنــا مینــه اگرچــه کوشــیده اســت چهــرۀ ســیاه فقــر را بــه نمایــش بگــذارد ،ا ّمــا بــر اســاس
آنچــه از ویژگیهــای یــک داســتان مو ّفــق کــه تصویرگــر اوضــاع جامعــه و انســان در حــال زندگــی
در آن اســت و آنهــا را برشــمردیم ،بهخوبــی از پــس ایــن کار برنمیآیـــد .غلبــۀ روایــت بــر کنــش
داستانـــی کــه در بطــن کار او نهفتـــه اســت ،او را بــه انحــراف میکشــاند و بــه جــای داســتانگویی،
ارد و بــه همیــن دلیــل ،بــه داســتان ســیری ســاده و
بــه ســرودن نوعــی شــعر ســوزناک وام ـید 
شــخصیتهای خنثــی و ایســتا بــه طــرف پایــان پیــش مــیرود.
بخشــد کــه بــا

یکنواخــت می
ّ
هنــد تــا
اند کــه ایــن اجــازه را نمید 
شــده 
الب ّتــه هــر دوی ایــن نوشــتهها بــه گونــهای روایــت 
ذهنیــات و تجربههــای درونــی نویســندگان آنهــا قــد بکشــد و همــه چیــز
خواننــده از پشــت دیــوار
ّ
را ببینــد .بــا ایــن حــال ،عناصــر داســتان در قلــم سرنوشــت بســیار مو ّفقتــر از کابــوس کــوچ بــه
کار گرفتــه و پرداخــت شــده اســت؛ زیــرا دیــدگاه نویســندۀ آن دیدگاهــی پویاســت کــه ســعی
دارد تــا گســترهای عظیــم از تغییــرات فــردی و اجتماعــی و نیــز تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری آنهــا
را از یکدیگــر بــه تصویــر بکشــد.
عملکــرد مو ّفقتــر عناصــر داســتانی در قلــم سرنوشــت نســبت بــه کابوسکــوچ دلیــل دیگــری
اد اســت .کابــوس
ـخصیت و رویــد 
نیــز دارد و آن تعــادل میــان چهــار عامــل محیــط ،اندیشــه ،شـ ّ
کــوچ ماجرایــی روســتایی اســت و قلــم سرنوشــت ماجرایــی شــهری و بــا دامنــۀ اجتماعــی بســیار
ـخصیتها در یــک ماجــرای روســتایی نســبت یــک ماجــرای شــهری
وســیعتر .پیداســت کــه شـ
ّ
ـد و چــه مقــدار طــرح و موضوعــات میتواننــد
قابلیــت تغییــر و پویایــی دارنـ 
چــه انــدازه توانایــی و ّ
بــا هــم تفــاوت داشــته باشــند.

تأملی بر ساختار و محتوای کابوس کوچ از حنا مینه و ....
ّ
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