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Introduction: Narrative is the main element in a work of fiction. It takes various
forms according its type and approach. One of the important forms of narration in
the postmodern novel is the use of episodes in which the novelist, instead of
narrating the incident in a macro form, narrates the subject in the form of subnarratives. It avoids dividing the narrative into traditional elements such as
introduction, middle and conclusion. In the postmodern method, the author creates a
technical and attractive narrative by focusing on the use of different characters,
interactions among narrative levels and conceptual and semantic correlations.
In fact, an important function of the novel in recent times has been the use of a new
method of narration that is different from traditional and past methods. In this
period, the narrative has walked away from its famous and conventional form and is
based on contradictions, confusion and disruption of logical rules and natural order
among the elements of the story. Therefore, in the postmodern period of the novel, it
is not enough to know about a genre or a method to study the narrative; rather,
different types and methods of narration should be examined separately. This is
because today's fiction, unlike the works of the past that followed certain forms and
shapes, is not designed in specific formats and structures; there are general features
for narration in the postmodern novel. This form of narrative, which leads to the
creation of polyphony, is an important goal of the modern novel, and episodic
narrative is a tool to achieve it. An author can create different sounds and narratives
by using these two techniques simultaneously.
The latest trend in the literature, known as "postmodernism," influenced the Arabic
novel. Hoda Barakat is a writer who was influenced by this method in her works,
especially in the novel "Barid Al-Layl". She was born in Beirut in 1952 and taught
journalism there. Now, she lives in Paris. So far, six novels, two plays, a collection
of stories and a self-portrait have been published by this author, and her latest work,
entitled "Barid Al-Layl", has attracted the attention of literary circles and won the
most important award for Arabic novel. Hoda Barakat's novel "Barid Al-Layl" is the
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latest work by this prominent Lebanese novelist, which, considering its structure,
style and other characteristics, is a unique work that won the Booker Prize for
Literature. Using a lettering style, the novel is composed of independent and
separate episodes and scenes, but they are related in terms of meaning and concept.
Following the various deconstructions and aberrations that have occurred in the
postmodern narrative, Barakat turned to new methods, including episodic narrative.
In this narrative method, the author avoids using a familiar and traditional macrostructure, and the narrative is divided into sections and subsections. Instead of telling
a long and connected story, the novelist uses several micro-incidents or presents the
same incident in the form of sub-narratives. An important tool for this technique is
the letter-writing style, which was why Hoda Barakat adopted the style of episodic
narration in the novel "Barid Al-Layl".
Research method: By recognizing the type and method of narration in the
postmodern novel by Hoda Barakat, this study has examined the components of
episodic narration as a tool for this technique. This article is written in a descriptiveanalytical manner, and examines the style in the novel using new theories about the
postmodern novel.
Conclusion: Hoda Barakat's novel "Barid Al-Layl" makes use of the episodic
technique and divided the novel into smaller sections. The author has avoided the
grand narrative and avoids heroism and the presentation of extraordinary characters.
In order to give his work a novel-like form and to show its difference from the short
story, he sticks to semantic attachments and the overlap of narrative levels. In fact,
in his episodes, the author has used fragmentary narratives that are connected by
certain factors. Hoda Barakat has used five to seven sub-narratives in the novel
"Barid Al-Layl". The novel is narrated in episodes and sections, each of which has
its own independence. The author has avoided the traditional sequences in the plot.
With sub-narratives, he has tried to give objectivity to the depth of the displaced
tragedy and to approach reality. This is because showing several characters and
several events appropriate to this case enhances the credibility of the events. In spite
of such multiplicity and sub-narratives in the theme of homelessness and
displacement, Barakat has established unity among the sub-narratives and, through
the interference of the narrative levels, has created a temporal connection in spite of
a narrative break. Using the episode "At the airport" and the final section "Death of
the postman", he has highlighted this connection.
Keywords: Postmodern novel, Episodic narrative, Hoda Barakat, Brid Al-Layl.
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بررسي روایت اپيزودي در رمان «

» از

علي پيراني شال ،دانشيار گروه آموزش زبان وادبيات عربي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران
عبداله حسيني ،استاديار گروه آموزش زبان وادبيات عربي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران
علي اسودي ،استاديار گروه آموزش زبان وادبيات عربي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران
فاطمه عابديني ،2دانشگاه خوارزمي ،تهران
تاریخ دریافت2911/10/10 :

تاریخ پذیرش2911/22/10 :

چکيده
روايت ،اصليترين عنصردر يک اثر داستاني و روايي است که با توجه به گونه و رويکردي که از آن
برخوردار است ،اشکال و حالتهاي متنوعي ميگيرد .از جمله اشکال و شيوههاي مهم روايت در رمان
پسامدرن ،روايت اپيزودي است که رماننويس در اين شيوه بهجاي حکايت حادثه در يک شکل کالن،
به روايت سوژه و موضوع موردنظر در قالب خرده روايتها ميپردازد و از تقسيمبندي روايت به ارکان
سنتي چون مقدمه ،ميانه و پايانبندي خودداري ميکند .نويسنده در روش پسامدرني بامحوريت به
کارگيري شخصيتهاي مختلف و با بهرهگيري از شيوهي تداخل سطوح روايي و همبستگي مفهومي و
معنايي ،روايتي فني و جذاب را خلق ميکند .رمان «

» نوشتهي

 ،واپسين اثر اين

رماننويس مطرح لبناني است که باتوجه به عنوان ،ساختار ،سبک و ديگر ويژگيهاي خود ،اثري
منحصربه فرد بهشمار ميآيد که توانست جايزه بوکر ادبي را در سال  9102ميالدي از آن خود کند .اين
رمان با استفاده از سبکي نامهنگارانه ،از اپيزودها و پردههاي مستقل و مجزا ،اما مرتبط از جهت معنايي
و مفهوم تشکيلشده که نويسنده با اتکاء بر قالب نامهنگاري و با بهرهگيري از شيوهي تداخل سطوح
روايي ،شکل اپيزودي را در روايت رمان بهکار ميگيرد .اين پژوهش با شناخت نوع و شيوهي
روايتپردازي در اين رمان پسامدرن

 ،به بررسي مؤلفههاي روايت اپيزودي بهعنوان يکي از

ابزارهاي رمان جديد پرداخته تا از اين طريق ،نحوهي کاربرد اين تکنيک و شيوهي تحليل و کارکردهاي
آن را مورد بررسي قرار دهد .اين جستار به روش توصيفي-تحليلي نوشته شده و نتيجهي آن نشان
ميدهد که رمان مورد بحث ،از چندين خرده روايت تشکيلشده که هرکدام از شخصيتهاي اصلي را
در بر ميگيرد ،همچنين غربت و آوارگي بهعنوان بنمايهاي کلي و جامع ،منجر به برقراري ارتباط ميان
اين خرده روايتها شدهاست.
کليدواژهها :رمان پسامدرن ،روايت اپيزودي،
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مقدمه
يکي از مهمترين کارکردهاي رمان در دورهي اخير ،به کارگيري شيوهي جديدي از
روايت بود که با شيوههاي سنتي و گذشته متفاوت است .روايت در اين دوره ،از شکل
معروف و مرسوم خود فاصله گرفت و بر اساس تضاد و تباين ،آشفتگي و برهم ريختن
قواعد منطقي و نظم طبيعي ميان عناصر داستاني استوار گرديد .بنابراين در دورهي رمان
پسامدرن شناخت يک شيوه و يک گونه براي بررسي روايت ،کفايت نميکند؛ بلکه بايد
گونهها و شيوههاي مختلف روايتپردازي در اين دوره بهطور مجزا مورد بررسي قرار
گيرد؛ زيرا آثار داستاني امروزي ،برخالف آثار داستاني گذشته که از فرمها و شکلهاي
معيني پيروي ميکردند ،در قالب و ساختارهاي مشخصي طراحي نميشود .،اما در
مجموع ميتوان ويژگيهايي کلي را براي روايت در رمان پسامدرن در نظر گرفت.
آخرين جريان و بازهي زماني ادبيات که تحت عنوان «پسامدرن» شناخته ميشود،
رمان عربي را تحت تأثير قرار داد.
خود بهويژه رمان «

از جمله نويسندگاني است که در آثار

» ،از اين شيوه تأثير پذيرفت .وي در سال  02۹9ميالدي در

بيروت چشم بهجهان گشود و به تدريس و روزنامه نگاري مشغول بوده و هماکنون در
تاکنون از اين نويسنده ،شش

پاريس زندگي ميکند

رمان ،دو نمايشنامه ،يک مجموعهي داستان و يک خودنگاره منتشرشده است و آخرين
اثر وي بهنام "

" ،توجه محافل ادبي را بهخود جلب کرد و توانست مهمترين

جايزهي رمان عربي در جهان عرب موسوم به «بوکر عربي» را در سال  9102ميالدي از
آن خود کند؛ همچنين اين اثر با نام «پست شبانه» توسط سيد حميدرضا مهاجراني از
طرف نشر ثالت ترجمه و منتشر شد.
در پي ساختارشکني و هنجارگريزيهاي مختلفي که در روايت پسامدرن ،شکل
گرفت« ،

» به شيوههاي جديدي روي آورد که از جملهي آنها روايت اپيزودي

است .نويسنده در اين روش روايتي ،از بهکارگيري ساختاري مألوف و سنتي کالن
اجتناب ميکند و روايت داستان بهصورت تکه تکه و بخش بخش سرلوحهي کار
نويسنده قرار ميگيرد و رماننويس بهجاي بيان يک حادثهي طوالني و متصل ،از چند
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حادثهي خرد يا ارائهي همان حادثه در قالب خرده روايتها بهره ميگيرد .از جمله
ابزارهاي مهمي که در ايجاد اين شگرد تأثير دارد ،سبک نامهنگارانه است که عامل ورود
به سبک روايت اپيزودي در رمان «

» بوده است .از اينرو،
»

پژوهش حاضر ،مهمترين مؤلفههاي اين شيوه روايت اپيزودي را در رمان «
 ،مورد بررسي قرار ميدهد تا جوابي براي سؤال ذيل بيابد:
»

مهمترين مؤلفهها و کارکردهاي شيوه روايت اپيزودي در رمان «
چيست؟

پيشينه پژوهش
گر چه نويسندهي کمکاري است ،اما آثار او از ويژگيهاي ممتازي
برخوردار بوده و بعد از انتشار ،توسط محققان و ناقدان زيادي مورد بررسي قرار
ميگيرد .از جمله تحقيقاتي که دربارهي آثار اين نويسنده انجام گرفته ،ميتوان به
مقالهي «سبک

در روايت جنگ «بررسي داستان

»» از اکرم

روشنفکر و فاطمه قرباني اشارهکرد که در مجلهي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي در
سال  0920منتشر شده است .اين اثر درصدد بيان مهمترين ويژگيهاي سبک ادبي
داستان «

» بوده که نتيجهي آن ،کاربرد متفاوت عناصر داستان و بهکارگيري

روشهايي مانند جريان سيال ذهن ،تکگويي و بينامتني در فن توصيف توسط
است که به او توانايي نقد فاجعهي جنگ داخلي لبنان را بخشيده و به ايجاد
سبک توصيفي انتقادي وي منجرشده است .در مقالهاي ديگر نيز با عنوان «
» ،نوشتهي اکرم روشنفکر (
 ،ش ،)0929 :9نويسنده به اين نکته اشاره داشته که در اين رمان تکنيکهاي
ديگري مانند :بينامتني و جريان سيال ذهن نيز بهکار گرفته شده است .عالوه بر آن،
پايان داستان را باز نهاده تا زمينهي گفتگو با متن براي خوانندهي توانا وبا
فرهنگ حفظ گردد.
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احمد رضا صاعدي و داود نجاتي در مقالهي خود با عنوان «
 ،ش9102 :4م) به

»(

بيان اين نکته پرداختهاند که اين اثر با توجه به ژانر خود که در زمرهي آثار با محتواي
جنگي است ،به بررسي خأل هويت در وجود افرادي که بر اثر جنگ هاي داخلي لبنان
دچار بحران روحي و هويتي شدهاند ،ميپردازد.
در پاياننامهي خود با عنوان "

همچنين

" ( )9191-9102رمان «
فصل تقسيم کردهاند که شامل (

» را به سه
) بوده و به توضيح

و بررسي هرقسمت پرداخته و به نظريههاي روايت مدرن توجه و اهتمام زيادي
داشتهاند .از مهمترين عناصر بهکار گرفتهشده در اين پاياننامه ،شخصيتها ميباشند که
نويسندگان در آن عالوه به تعريف مفهوم شخصيت ،به تعدد شخصيتها و ارائهي
توضيحاتي در اين زمينه پرداختهاند .همچنين به ارائهي بازتابي از شخصيتها در اين
رمان پرداخته و به اين موضوع که شخصيت از جمله تکنيکهاي روايي است که رمان
براساس آن بنا نهاده شده نيز اشاره نمودهاند .از نظر نويسندگان پاياننامه آنچه در اين
رمان حائز اهميت ميباشد ،اين است که نويسنده ،افکار ،عقايد و هر آنچه در تصور
دارد را در متن اثر خود ارائه مي دهد.
در مقالهاي با عنوان «
» ( ،)9191به بررسي اجمالي اين رمان پرداخته است .در
اين مقاله به تجربهاي جديد که نمايانگر يک تجربهي خالق است که از طريق قالب
رمان و ساختارهاي داخلي و خارجي در افکار خالق عرب تاثير ميگذارد ،اشاره داشته
است .اين اثر با بهتصويرکشيدن دغدغههاي جوامع و مشکالت آنها در زندگي ،سعي-
نموده با ايجاد تنوع ،تکنيکهاي روايت را جهت خواندن و تفسيرنمودن ارائه دهد .اين
مقاله همچنين به سبک زبان

نيز اشارهنموده که بسيار روان وسازگار با

زبان رساي شخصيتها ميباشد تا به افکار خواننده نزديک شود .واقعيتهايي که انسان
عرب زبان در جامعهي خود پشت سر ميگذارد ،از طريق روايت داستاني بيان ميشود
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و شخصيتهاي رمان بهدليل ساختار دروني آن ،در قالب نامه ذکرشده و ماهيت
تراژيک متفاوتي دارند؛ نقطهي مشترک ميان آنها ،آشفتگي ،نابساماني و فقر بوده است.
همچنين به اين موضوع نيز اشارهشده که در رمان «

» فضاي خيالي وجود ندارد

و شخصيتهاي داستاني بهدليل فشارها ،ستم ها و تبعيدها ،شخصيتهايي
شکستخورده هستند.
با وجود مطالبي از اين دست ،نقدهاي مختلفي از

و آثارش در سايتها

و مجالت مختلف فرهنگي و ادبي منتشرشده است؛ اما مقالهي حاضر از جهت پرداختن
به جديدترين اثر نويسندهي آن با رويکرد بررسي روايت اپيزودي ،پژوهش جديدي
است که تاکنون مورد بحث و بررسي قرار نگرفته و در اين مقاله به آن پرداختهشده
است.

تعریف روایت اپيزودي
بخش ،قسمت و قطعه که در فارسي بيشتر با همان لفظ انگليسي اپيزود بهکار ميرود،
در اصل از واژهي ( )Episodeاست و واژهاي ميباشد که بيشتر در هنرهاي نمايشي و
سينمايي بهکار ميرود و بر بخش يا قسمتي از مجموعه و سريالي نمايشي اطالق
ميشود .اپيزود «هر تک واقعه از زنجيرهي رويدادهايي [است] که پيرنگ رمان را به
وجود ميآورند .ايپزود غالباً در برگيرندهي رخدادي است که بر جنبهاي از وجوه
ناپيداي شخصيتهاي رمان پرتو ميافشاند و يا بخشي از پسزمينه وقايع رمان را براي
خواننده معلوم ميکند» (پاينده .)999 :0924 ،اين واژه در لغت بهمعناي «بخشي  -گاهي
مستقل  -از يک مجموعهي بههم پيوسته مانند فيلم يا قصه ،قسمت ،بخش» است (معين،

 .)77 /0 :0931اين واژه مانند بسياري از واژگان ،از هنر وارد ادبيات شد و حوزهي
روايتپردازي را تحتتأثير خود قرارداد .بنابراين ،واژهي موردنظر با قرارگرفتن در کنار
واژهي روايت ،منجر به شکلگيري اصطالح و ترکيب «روايت اپيزودي» شد که در نقد
فيلم و داستان بهکار ميرود .اين اصطالح بهمعناي روايتي است که از حالت کالم
يکنواخت خارجشده و بهصورت سريالي و قسمت به قسمت روايت ميگردد .از اين
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شکل از روايت در ادامهي جريان ضد رمان که با معتقدان به مکتب پستمدرنيست
آغاز گرديد ،استفادهشد و نويسنده بهجاي استفاده از سطح روايتي کالن ،از سطوح
روايي جزئيتري بهره گرفت.
اين شکل از روايت که به ايجاد چندصدايي ميانجامد ،يکي از مهمترين اهداف
رمان مدرن مي باشد که روايت اپيزودي ،يکي از ابزارهاي دستيابي به آن است؛ زيرا
نويسنده با بهرهگيري توأمان از اين دو شگرد ميتواند صداها و روايتهاي مختلفي را
ايجاد کند .به اعتقاد باختين« ،رمان ژانري است که ظرفيتي ذاتي براي ميداندادن به
صداهاي متکثر دارد .همچنين هر ژانر گفتاري زباني مدون است و نشاندهندهي يک
حرفه ،ژانر ادبي و گرايش فرهنگي و نظاير آن است .به اينترتيب ،ژانرهاي گفتاري
ميتوانند شامل گفتمانها ،لهجهها ،اصطالحات و زبان عاميانه باشند .تنافر صداهاي
شخصيتها و نيز تنافر صداي نويسنده با صداي شخصيتها ،با روح دموکراتيک رمان
سازگار است» (باختين .)79 :0924 ،نويسندگان براي رسيدن به اين مقصود ،و برجسته
نمودن ويژگي چندآوايي و ظرفيت اجتماعي آثار و اهداف متعدد ديگر ،از قالب اپيزود
براي روايتپردازي استفاده ميکنند؛ در حاليکه اين شيوه تنها شيوه تداعي چنين
مقولههايي نيست.

بحث و بررسي
در اين بخش از مقاله ،به بررسي مهمترين مؤلفههاي روايت اپيزودي در رمان «
»

که مشتمل بر «گسست روايي ،پيوست معنايي ،تعدد کنشگران و

تداخل سطوح روايي» ميباشد ،پرداخته ميشود:

گسست روایي
«گسست روايي» ،يکي از مهمترين مؤلفهها ،در روايت اپيزودي است .اين مؤلفه که از
آن به شکست روايي هم ياد ميشود ،بهمعناي «درهم شکستن اجزاي روايت ،عدم
انسجام ميان رخدادها و تکيهي روايت بر پيرنگي مغشوش و پاره پاره است» (هرمن،

بررسي روایت اپيزودي در رمان «برید الليل» از هدي برکات 101

 .)039 :0929در شيوهي روايت اپيزودي بهجاي اينکه مخاطب با روايتي در سطح کالن
مواجه باشد ،با خرده روايتهاي مستقل و مجزايي که رمان از آنها شکلگرفته ،روبرو
ميباشد؛ در واقع در اين شيوه از روايت ،چندين خرده روايت بهجاي يک روايت کالن
و اصلي قرار ميگيرد و خرده روايتپردازي نيز در راستاي پيروي از رمان پسامدرن
ميباشد که در اين جريان جديد ،رمان از طرح کلي و دامنهداري که نويسندهي رمان
واقعگرا بدان ميپردازد ،فاصله ميگيرد .در اين گرايش ادبي که بر پايهي از
همگسيختگي و بينظمي پيريزي شده« ،روايت تکه تکه و ناپيوسته بهصورت کوالژ
است» (شميسا )9 :0921 ،و بنابراين ،حکايت پايهاي در آن وجود ندارد و همگي خرده
روايتهايي هستند که با تکيه بر مضمون و موتيفي خاص ،در کنار هم جمع شدهاند.
شيوهي روايت اپيزودي که از خرده روايتها تشکيلشده ،با سکانس در فيلم و يا
صحنهها و فصول در رمان متفاوت است؛ فصول در رمان ،علي رغم جدايي از هم ،به
صورت پياپي ،زمانمند و در ادامهي يک روند و برنامهي روايي کلي و جامع ،ساماندهي
شدهاند ،اما در روايت اپيزودي ،روايتها از ماهيت مستقلي تشکيل شدهاند و تنها
بنمايهاي مشترک ،ميان آنها همبستگي ايجاد ميکند و برحسب تسلسل زماني و روايتي
شکل نگرفتهاند و همبستگي معنايي در آنها به معناي توالي داستاني نيست.
متناسب با مؤلفهي گسست روايي ،رمان "

" نوشتهي "

" که

روايتپردازي به شيوهي اپيزودي را سرلوحهي کار خويش قرارداده ،از پنج تا هفت
خرده روايت تشکيلشده است .اين هفت خرده روايت ،در سه فصل نامنظم که رمان از
آنها تشکيل شده ،روايت ميشود .فصل اول رمان با عنوان «

» (پشت پنجره)

دربردارندهي پنج نامه است که هر نامه از يک حکايت مستقل و ويژه برخوردار است.
نويسنده پنج حکايت مستقل را نقل ميکند ،اما براي ايجاد ارتباط داستاني ميان آنها و
خروج از شکل مجموعه داستان کوتاه ،در چند صفحهاي از فصل دوم و سوم ،بهطور
کوتاه و گذرا ،سرنوشت تمامي شخصيتها را در فرودگاه و با سکانس تراژديک و
پاياني با عنوان «

» (مرگ پستچي) بههم حلقه ميزند و بهپايان ميرساند.

از اينرو نويسنده بهجاي اينکه از روايت کالن براي پيشبرد هدف خود استفاده کند ،از
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چند خرده روايت بهره ميگيرد .نويسنده ،خرده روايتهاي داستان را از طريق سبک
نامهنگارانه به خواننده منتقل ميکند که اين سبک رماننويسي توسط گروهي از بانوان
نويسندهي انگليسي زبان چون «جين وبستر »0نويسندهي رمان "بابا لنگ دراز" و
نويسندهي زن لبناني نيز بهطور آگاهانه اين سبک را

ديگران رواج يافت و

بهکار گرفت .در واقع وي براي اينکه خرده روايتها در يک قالب مشترک عرضه
شوند ،از اين شکل فني مهم بهره گرفته است.
آنچه در وراي استفاده از سبک نامهنگارانه يا روايت اپيزودي نهفته است ،استفاده از
تکثر روايت است .نويسندگان پسامدرن از شيوههاي متعددي براي تکثر روايت بهره
ميگيرند که تعدد راويان ،تعدد شخصيتها و استفاده از قالبهاي روايي موسيقايي و
هنري ،از جمله اين شگردها است .يکي از اين شگردهاي رمان پسامدرن ـ که
موردتوجه

بود ـ ،سبکنامهنگارانه است که در راستاي تکثر روايت و

تشکيل رمان برپايهي خرده روايتها بهکار گرفته ميشود .در همين راستا ،پنج
شخصيت در رمان ،به پنج شخصيت ديگر نامه مينويسند که هر نامه دربردارندهي
تراژدي و حکايتي از زندگي صاحب نامه است؛ در هرکدام از نامهها ،راوي ،شخصيت
اصلي هم بهشمار ميرود و خواننده تنها با نشانهها و کدهايي که توسط راوي در
حکايت گنجانده ميشود ،از گيرندگان آگاهي مييابد .در واقع باتوجه به ساختار رمان
و هدفي که نويسنده دنبال ميکند ،فرصتي براي تکميل فرآيند تبادل نامهها ايجاد
نميگردد و نامهها بهدست گيرندگان نميرسند؛ زيرا اصوالً هدف و تکيهگاه داستان بر
همين آوارگي و غربت و نرسيدن نامهها به گيرندگان بهدليل نداشتن آدرس و دوري
آنها از هم قرار داشته است.
در نامهي اول ،ماجراي مردي آواره روايت ميگردد که براي همسر خود نامهاي
مينويسد و در طي اين نامه ،حکايت خود را بازگو ميکند .اين خردهروايت
طوالنيترين قصه در ميان خردهروايتهاي رمان است و نويسنده در اين رمان ،زندگي
مردي که نامش هم هويدا نميگردد با استفاده از گريز به گذشته تا روزگار کنوني
شخصيت را دنبال ميکند
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.

در اين بخش از روايت ،سرگذشت اين

مرد را از کودکي بيان ميکند و به ماجراي نابودشدن روستا بر اثر سيل ،جنگ و آوارگي
خانواده و از ميانرفتن خانه و کاشانهي آنها ،ميپردازد و روزگار کنوني نويسنده که در
غربت ميگذرد را نيز بيان ميکند .بنابراين ،مقصود از خرده روايت فاصلهي زماني
محدود روايت -آنگونهکه در داستان کوتاه مشاهده ميشود و نويسنده با فشردهسازي
زمان و مکان ،روايتي کوچک را خلق ميکند -نيست؛ نويسنده روايت را در قالب
نامهاي ارائه ميدهد که در آن راوي تمام زمانها را با استفاده از تکنيکهاي مختلف
زماني گذشتهنگر و آيندهنگر ،به روايتي طويل و وسيع از جهت زماني و جغرافيايي اما
کوتاه از جهت حکايتپردازي تبديل کرده است .همچنين خردهروايتهاي ديگري نيز
به همين صورت در قالب نامهي يک شخص به شخص ديگر روايت ميگردد و به
همين صورت ،اساس روايت را خرده روايتهايي شکل ميدهند که هر کدام داستاني
مستقل در سطح رمان پديد آوردهاند.
نويسنده در راستاي تشکيل رمان از خرده روايتها ،هر نامهاي را به قصهاي خاص
اختصاص داده است؛ اين خرده روايتها صرف نظر از دو فصل کوتاه که در ادامه
ميآيد ،اساس رمان

را شکل ميدهد و وي بهشکل اپيزودي ،تابلويي متشکل

از چند روايت مجزا را ارائه ميدهد .بهعنوان مثال در نامهي دوم ،شروع روايت به
گونهي ذيل است:
(همان .)۹1 :در واقع

سعي

دارد با استفاده از خردهروايتها ،به ايجاد واقعگرايي اقدام کند؛ زيرا روايت رويدادها
بهواسطهي خود شخصيتها به صورتيکه در آن راوي ،فراتر از همهي شخصيتهاي
دروني ،خواه منطبق بر واقعيت ،خواه منطبق بر سليقه و ذوق خود باشد ،از
واقعيتنمايي برخوردار است .بهعبارتي ديگر« ،اين شيوه ميتواند بازآفرينندهي
احساسات آن لحظهاي باشد که نگارندگان نامهها تجربه کردهاند و اگر قلم مؤلف توانا
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باشد که به چند شيوه بنويسد ،به او امکان ميدهد تا تنوعي دلپذير در سبک و از کليت
اثر چيزي بهشکل نمايشنامه ايجاد نمايد؛ چراکه شخصيتها همه از زبان خويش با نام
خود سخن ميگويند» (مولينو .)40 :0933 ،بهعنوان نمونه در نامهي چهارم ،چنين شگردي
ـ واقع نمايي ـ در قالب سبکنامهنگارانه بهوضوح مشاهده ميشود؛ آنجا که راوي
ميگويد:
در اينجا ،ظهور شخصيت بهعنوان راوي ،اين
اجازه را به او داده تا با صراحت و با توجه به شناخت و آگاهي کاملي که از اسرار
زندگي خود دارد ،حقيقت اصلي را بيان کند؛ حقيقتيکه به نظر او از شخصيت ديگر
پنهان است و راوي با استفاده از ضمير متکلم که به او اجازهي ورود به تمامي اسرار و
جزئيات زندگي را داده ،قصد دارد تا آن را بيان کند .بهعبارتي ديگر ،سبک نامهنگارانه با
قراردادن راوي بهعنوان نويسندهي نامه و صبغهي محرمانهبودن آن ،اجازهي ورود
شخصيتها به تمامي اسرار و جزئيات زندگي را داده است .نويسنده گر چه منتسب به
جريان قديمي رئاليست نيست و از ساز و کارهاي رمان واقعگرا بهره نميبرد ،اما
اهميت مؤلفهي واقعنمايي در پردازش موضوعي که نويسنده قصد بيان آن را دارد،
سببشده تا نويسنده از ساز و کارهاي رمان پسامدرن يعني خرده روايتپردازي ،براي
القاء مفهوم واقعنمايي استفاده کند .بنابراين ،نويسنده ،آوارگي و غربتي که بر اثر جنگ
و تروريسم در جهان فراگيرشده را محدود به يک شخصيت يا کنشگر ،يک روايت يا
کنش نميداند؛ بلکه آن را بال و مصيبتي ميداند که متوجه بسياري از اشخاص شده و
همچنين رويدادهاي زيادي در جهان هستند که بر اثر اين بحران خلق شدهاند .از اينرو
نويسنده در اين تعدد سعي ميکند تا به خواننده بقبوالند که اين موضوع ،انسانهاي
مختلفي از تمام طبقات مختلف سني و جنسيتي را به خود درگير کرده و در جهان
ماجراهاي متنوع و تراژديک بسياري است که عامل پديدآمدن چنين شرايطي غربت
بوده و نويسنده به ذکر آنها پرداخته است.
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پيوست معنایي
بن مايه يا «پيام يک داستان ،همان روح حاکم بر داستان و نتيجهاي کلي دربارهي
زندگي است که يا داستان صريحاً آن را بيان کرده يا مخاطب از آن استنباط ميکند»
(پرين .)۹7 :0973 ،درونمايه ،فکر اصلي و مسلط در هر اثر يا رشتهاي است که در خالل
اثري کشيده ميشود و وضعيت و موقعيتهاي داستان را بههم پيوند ميدهد .به بيان
ديگر ،درونمايه را به فکر و انديشهي حاکي تعريف کردهاند که نويسنده در داستان
اعمال ميکند ،به همين جهت است که ميگويند درونمايهي هر اثري ،جهت فکري و
ادراکي نويسندهاش را نشان ميدهد (ميرصادقي .)074 :0933 ،روايت اپيزودي براي اينکه
به هارموني و انسجام بيانجامد ،به مجموعهاي از عوامل نيازمند است که از جمله آنها
ميتوان به ارتباط و پيوند معنايي ميان خرده روايتها اشاره کرد .بنمايه در روايتهاي
اپيزودي ،قابليت تکرارشوندگي دارد؛ يعني همواره تکرارشده و از جريان روايت حذف
نميگردد و به حاشيه رانده نميشود .بنابراين روايت اپيزودي ،خود را وامدار درونمايه
ميداند .اين عنصر داستاني که توانبخشي انسجام در داستان را ايجاد ميکند ،در روايت
اپيزوي نقش اصلي را ايفا ميکند .در اين شيوه ،بيش از ديگر شيوههاي روايتي ،به يک
واحد کالن معنايي نياز است و عدم کاربرد روايت کالن در رمان اپيزودگونه ،جاي خود
را به ظهور واحد کالن انديشگاني ميدهد و اين موضوع در رمان اپيزودگونهي
بهطرز ملموسي قابل مشاهده است.
«

» در رمان «

» ،اپيزودهاي روايي مختلفي را از طريق نامهها

روايت نموده و در آنها از مضمون و موتيفي تکرارشونده چون آوارگي و غربتي که بر
اثر جنگ و تروريسم ايجاد گرديده ،استفاده نموده و آن را تکرار کرده است؛ هرکدام از
اين اپيزودها ،از عنصر مهمي «چون راوي برخوردار است که نقش مؤلف را در متن ايفا
ميکند و گاهي با شخصيت داستان امتزاج مييابد»

اين راويان ،حامل

تمام درد ،رنج و بنمايههاي موجود در اثر هستند و رمان نيز به روايت زندگي سخت و
دردناک اين راويان يا همان آوارگان ميپردازد که از خانوادهي خود دورشده ،نه موطني
دارند و نه ميدانند که خانوادهي آنها در کجا زندگي ميکنند .بنابراين از جهت معنايي
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ميتوان گفت که اين رمان ،يک اپيزود کامل و مستقل است و حلقههاي اپيزودگونه با
تمرکز بر چالش آوارگان ،به پيوست معنايي انجاميده است و اپيزودهاي مختلف را در
يک نقطه بههم وصل ميکند.
در راستاي چنين مضمون مشترک و واحد انديشگاني تکرارشونده ،مشاهده ميشود
که روايتها و شخصيتها يکرنگ و همانند هستند و عليرغم تفاوت از لحاظ اسمي،
از جهت شخصيتي در يک طيف قرار ميگيرند؛ در اين داستان ،شخصيتها همگي
انسانهايي با حالتهاي روحي پريشان و بيمارگونه هستند که از فقر رنج ميبرند و
درصدد رهايي از وضعيت موجود ميباشند؛ از اينرو در اپيزود اول آمده:

 ،يا در بخشي از اپيزود
پاياني ميگويد:

(همان .)29 :چنين وضعيتهايي براي ديگر شخصيتهاي روايت نيز مشهود
است؛ زيرا نويسنده به تصويرپردازي عمق فاجعهي آوارگي که بر اثر تروريسم و جنگ،
کشورهاي جهان سوم را در هم نورديده ،مبادرت نموده و مشکالتي که براي اين
اشخاص بهوجود آمده است را رصد ميکند .در واقع

در پي ايجاد يک

وحدت معنايي کالن است و اپيزودهاي او روايتگر اشخاصي طردشده و آواره است که
از مشکالت اقتصادي و بيمارهاي روحي و رواني مشترکي رنج ميبرند .وي در رمان
خود ،ماجراي آوارگاني را بيان نموده که بر اثر جنگ و ترورسيم ،روز به روز بر
تعدادشان افزوده شده است و در پي آن است که به جاي روايت غم و اندوه فرد و
شخصي خاص ،به روايت آوارگي گروهي بپردازد که ميتواند تعدادشان را حتي زيادتر
تصور کرده و آنان را بسان نمونهاي از جامعهي جنگزده بهشمار بياورد؛ زيرا سبک
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نامهنگارانه ،ساختاري زايشي دارد و همين اندک نامهها و حکايتها را ميتوان به
نامههاي بيشتري تبديل نمود و به همان نسبت به روايت ماجراهاي غمانگيز غربت
افزود .بنابراين نويسنده صالح در آن ديد تا با توجه به ماجراها و رخدادهاي متنوع و
گوناگوني که در راستاي آوارگي بر اثر جنگ و تروريسم رخ مي دهد ،به بيان پنج
رخداد بپردازد تا هم بتواند از اين مصيبت ،جلوههاي مختلفي را بيان کند و هم اينکه به
خواننده ،فراگيربودن و همگانيشدن اين مصيبت را القاء کند .از اينرو نويسنده
عليرغم اينکه بر خرده روايتها اتکاء نموده ،توانسته با استفاده از مقولهي تکثر و تعدد
روايتها ،انديشهي خود را بهتر از رماني که روايتي کالن و پيچ در پيچ را روايت
ميکند ،به صورت يکپارچه و واحد به خواننده منتقل سازد .بنابراين به طرز مناسبي
براي برقراري وحدت ميان اپيزودها ،همانند نويسندهي داستان کوتاه ،با تمرکز بر روي
موتيف و بنمايهاي واحد که جلوههاي مختلف آن در اپيزودهاي گوناگون تکرار
ميگردد ،اين وحدت را به رمان مي بخشد.

تعدد کنشگران
روايت اپيزودي که بر پايهي خرده روايتها پيريزي شده ،معموالً با تغييراتي در
حوزهي شخصيتها و کنشگران مواجه است« .حوزهي کنشي يعني محدودهاي که هر
کنشگر در آن دست به عمل ميزند و در حقيقت نقش خود را ايفا ميکند» (اخوت،

 .)9 :0970روايت اپيزودي ضرورتاً به تعدد شخصيتها و تعدد کنشگران نميانجامد و
ممکن است تمامي پردههاي اپيزودي توسط شخصيتهاي واحدي نمايش دادهشود .اما
نويسنده براي ايجاد عينيت و حقيقتنمايي ،معموالً از تعدد شخصيتها همراه با تعدد
روايتها بهره ميگيرد« .عامل شخصيت يکي از عناصر عينيتدهنده به زندگي اجتماعي
قصه است و شايد به همين دليل است که آندره ژيد گفته که هرگز عقيدهاي را مگو
مگر از طريق شخصيت» (براهني .)944 :0913 ،معموالً نويسنده در اين شيوهي روايتي،
براي اينکه عينيت را به داستان بخشد يا اينکه حقيقتنمايي را بهکارگيرد ،از تعدد
شخصيتها و کنشگران استفاده ميکند .با وجود اينکه تعدد کنشگران الزمهي روايت
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اپيزودي نيست ،اما غالباً اين شکل روايي به اين موضوع گردن مينهد و در رمان
نيز بنابر داليل زيباشناختي و سبکي که در ادامه ميآيد ،اين موضوع مورد اتکاء
نويسنده بوده است.
در رمان "

" که روايتها در قالب نامهها انجام ميگيرد ،تعدد کنشگران

جزء ويژگيهاي اصلي آن قرار گرفته ،البته بايد به اين نکته توجه نمود که تعدد
کنشگران مخصوص روايت اپيزودي نيست و در شکلهاي ديگر روايت نيز ميتواند
بهکار رود .اما در روايت اپيزوي ،با توجه به چندگانگي روايت ،غالباً بهکارگيري اين
شيوه مشاهده ميشود؛ نويسنده در هر اپيزود ،شخصيتهاي مستقلي را بهعنوان
فرستنده و گيرندهي نامههاي روايي انتخاب کرده و با اين تعدد تالش نموده تا مضمون
و ايدهي اصلي خود که غربت و آوارگي است را از طريق کدها و شخصيتهاي
متعددي بازگو کند تا تأثيرگذاري زيادي داشته و از عموميت قابل توجهي برخوردار
باشد .تعدد شخصيتها ،روايتهاي اپيزودي نويسنده را از تکرار و يکنواختي دور
ساخته و نويسنده براي پيوست ،تنها به معنا و گفتمان اکتفاء نموده است؛ همانطور که
مشاهده ميشود ،وي از جهت روايي و داستاني ،گسست را برگزيده و از جهت
شخصيتپردازي نيز اساس داستان خود را برحسب تعدد قرار داده است.
برکات شخصيتهاي نامهي خود را از افرادي که با هم ارتباط نزديک خانوادگي
دارند و يا اينکه با هم دوست هستند ،انتخابکرده است .در مورد اول و دوم ،نامه از
دوستي براي دوست ديگر نوشته ميشود ،اما در موارد سوم تا پنجم ،نامهنويسي ميان
افراد خانواده در جريان است .در واقع نامهي سوم نامه از جانب پسر براي مادر نوشته
شده ،نامهي دوم نامهاي از خواهري به برادرش و نامهي سوم از جانب پسري خطاب
به پدرش ميباشد .نويسنده با تمرکز بر مضمون آوارگي که ميان افراد خانواده رخداده،
عمق فاجعه و ضربات جنگ و تروريسم را نشان ميدهد .شخصيتهاي نويسنده علي
رغم همطيفي از جهت تأثيرپذيري از نتايج جنگ و تروريسم ،اما از جهت جنسيتي و
شرايط روحي و خانوادگي تغييراتي ميان آنها وجود دارد.
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اينکه نامهها از دو زن و سه مرد ارسال ميشود ،نشانگر سرايت اين مصيبت به زنان
و مردان در تمام طيفهاي سني است ،آنگونه که در شخصيت دوم مشاهده ميشود:

گويا زن در اين عبارت ،واگويهاي از شخصيت خود

است؛ زيرا

رماننويس با توسل به راوي ،از ويژگيهاي نفساني خود تعبير ميکند
بنابراين نويسنده سعي دارد ،واقعيت اجتماعي را آنگونه که هست نشان دهد؛ زيرا
«کار هنري بايد بهعنوان بازتاب زندگي اجتماعي منظور گردد .هنرمند رئاليست همواره
سعي دارد زندگي را به آن شکلي که واقعا هست نمايش دهد نه به آن شکلي که بايد
باشد» (لوکاچ )097 :0979 ،و

نيز با تکيه بر تعدد کنشگران بهمانند تکيه بر خرده

روايتها ،هدفي چون دستيابي به واقعگرايي و همهگيري بالي آوارگي و ايجاد اعتماد
به خواننده دارد.
همانطور که مشاهدهشد ،روايتهاي اپيزودي از جهت مضمون و بن مايه واحد
هستند و از اينرو علي رغم تعدد شخصيتها ،آنان در ويژگي کلي با هم اشتراکاتي
دارند .بنابراين نويسنده تعدد و تنوع را به يک بخش از اين دو (بن مايه ،شخصيت)
بخشيده است .در واقع

بهجاي تعدد مضامين ،به تعدد شخصيتها

پرداخته تا رمان را از يکنواختي دور کند و مايهي نشاط و سرگرمي خواننده را فراهم
کند .ليکن مؤلف با يکسانسازي بنمايه ولي عدم يکسانسازي و تعدد در شخصيتها،
آن را به ده شخصيت سرايتداده تا عالوه بر آنکه فراگيري مضمون مورد نظر را در
جامعهي کنوني برساند ،به پويايي و تنوع ميان اپيزودهاي روايي نيز توجه کند.
شخصيتهاي اپيزودهاي روايي هر چند ايستايند و از پويايي و تغيير و تحول برخوردار
نيستند ،اما در هرصورت از تنوع و تعدد قابل توجهي برخوردار هستند.
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تداخل سطوح روایي
سطوح روايي را ميتوان به سه سطح تقسيم کرد که درهم فرورفتن آنها «تداخل
سطوح روايي »3ناميده ميشود (بامشکي .)0 :0929 ،بهعبارت ديگر ،تداخل سطوح داستاني
به «هر نوع دخالت راوي يا روايتشنو (مخاطب) برون داستاني در سطح داستاني يا هر
نوع دخالت شخصيتهاي سطح داستاني در دنياي روايت داخلي و يا هرنوع دخالت
شخصيتهاي داستان درونهاي در سطح داستاني است .از اينرو ،در تمامي روايتهايي
که داراي داستان درو ني هستند ،استعدادي بالقوه براي آميختگي اين سطوح وجود دارد»
( )Genette, 1980: 35در ارتباط اين مؤلفه با روايت اپيزودي ،ميتوان گفت که اين
گونه روايت به روايتي چند اليه و با محوريت تداخل داستان در داستان ميانجامد و
اين شيوهي کهن را براي خواننده تداعي ميکند.
اما نويسنده در اين شکل روايي ،از بهکارگيري مستقيم شکل سنتي قصهي تو در تو
خودداري ميکند و از روايت اپيزودي ،جهت القاء و جايگزيني اين سبک مهم بهره
ميگيرد؛ زيرا اين روايت اگر بهطور مستقل و غيرمتداخل ارائه گردد ،شکل قصهي
کوتاه بهخود ميگيرد .تداخل سطوح روايي گرچه مختص رمان يا شکل خاصي از رمان
نيست ،اما روايت اپيزودي غالباً به چنين فرايندي ميانجامد و در آن خرده روايتها
بعد از سقوط روايت کالن در هم ميآميزند و فرو ميروند.
در رمان "

" ،تداخل سطوح روايي براساس صدفه و اتفاق شکل گرفته

است .نويسنده در سطح روايي اول ،ماجراي يک «زن و شوهر» را در قالب نامهاي و آن
را برحسب صدفه به نامهي دوم متصل ميکند .نحوهي پيوند دو نامه ،بدينگونه است
که که راوي قصه /نامهي دوم ،در هتل بهطور اتفاقي نامهي آن مرد را ميبيند که در
راهرو هتل جامانده بود و آن نامه بهانهاي شد تا وي نيز نامهي خاص خود را به
معشوق قديمي خود بنويسد:
بنابراين مرز ميان خردهروايت اول با
خردهروايت دوم از طريق اين تکنيک ساختاري در همشکسته ،به هم متصل و متداخل
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ميشوند .همچنين نويسنده عالوه بر آنکه از ارتباط معنايي بهره گرفته ،از ارتباط سبکي
و ساختاري نيز غافل نبوده است .از اينرو ميتوان پي برد که اين اثر ،از چند خرده
پيرنگ که در قالب يک پيرنگ کالن و باز ارائه ميشود ،برخوردار است .چنين تداخلي
ميان داستان دوم و سوم نيز برقرار است و نويسنده آن دو را نيز به طرز هوشمندانهاي
بر پايهي صدفه و اتفاقي ديگر ،به هم پيوند داده است؛ در آغاز نامهي سوم که محتواي
آن نامهي پسري براي مادرش است ،آمده:
(همان .)۹9 :بههمين
ترتيب روايت چهارم به روايت سوم و روايت چهارم به روايت پنجم نيز گره ميخورد
و در هم تداخل مييابد .بنابراين ميتوان به اين نتيجه رسيد که هر قصهاي الهامبخش
قصهاي ديگر است و يک نوع تداخل داستاني تصادفي به مانند آنچه در هزار و يک
شب قابل مشاهده است ،در رمان شکل ميدهد.
در رمان مورد نظر ،تداخل سطوح روايي ،سبب زايش و افزايش گسترهي روايت
شده و نويسنده با استفاده از اين تکنيک ،پنج خرده اپيزود را به هم نزديک و منسجم
نموده است که همين شيوه ميتوانست به خرده روايتهاي متعدد و بيشتري نيز
بيانجامد و تا بينهايت ادامه يابد .اصوالً «بيشتر متون روايي که شامل بيش از يک سطح
روايي هستند ،توان بالقوهاي براي تداخل سطوح روايي دارند؛ يعني يک شخصيت و
بيشتر يک راوي از يک سطح روايي به سطح ديگر حرکت ميکند»

(William, 1997:

) .152اما نويسنده بهتر دانسته تا در قالب پنج داستان ،اين سلسله تداخالت را قطع کند
و به جمعبندي خرده روايتها بپردازد .باتوجه به اينکه در داستانهاي مدرن ،مرز ميان
واقعيت و خيال در هم ميشکند و روابط از ميان ميرود ،ميتوان اين موضوع را
آگاهانه براي نيل به مقاصد مهمي توسط رمان نويس تفسير کرد.
نويسنده فرآيند تداخل را در پايان خرده روايت قبلي و آغاز خرده روايت بعدي
اعمال ميکند و يک زنجيرهي متصل و فني را ايجاد ميکند که در نوع خود جالب
توجه است.

با اين شيوه ،عالمتهاي پيوندنما را بهطور بارزي بهکار برده و

خواننده بهسادگي ميتواند سرنخهاي تداخل سطوح را دريابد و از ارتباط ميان خرده
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روايتها آگاه شود .مجموعهاي از عناصر در بهثمر رسيدن اين تداخل سهيم هستند که
مهمترين آنها عنصر مکان است؛ حلقهي وصل روايتها و سطوح داستاني در مکاني به
ثمر مينشيند که شخصيت قبلي آنجا را ترککرده و شخصيت بعدي بدان ملحق
شدهاند .مکان که ابزار و عنصر مشترک ميان روايتها است ،سبب پيوستن حکايتها
شده و در رمان "

" مکانهاي عمومي چون هتل ،فرودگاه ،کازينو و اصوالً

مکانهايي مرتبط و پيرامون فرودگاه ،موجب پيوستن حکايتها ميگردند:

در کنار مکان ،عنصر زمان ،عامل پيوندنماي ديگري
است که نويسنده از آن براي ايجاد تداخل ميان سطوح روايي بهره ميگيرد؛ زيرا روايت
قبلي در زماني بهپايان ميرسد که روايت بعدي از آن زمان آغاز شده و اين خرده
روايتهاي ايپزودي علي رغم استقالل و مجزابودن ،در قالب يک سلسله زماني متوالي،
بهصورت يکي پس از ديگري ميآيند و واحد زماني منسجمي را تشکيل ميدهند.
برحسب اتفاق ،هنگاميکه شخصيت اول هتل را ترک ميکند و نامه را در آنجا بهجا
ميگذارد ،بعد از آن شخصيت ديگري در آن مکان ظهور ميکند و بعد از يافتن نامهي
آن شخصيت ،با توجه به همذاتپنداري و درد مشترک ،به روايت قصهي خود به همان
سبک و سياق ميپردازد .ميتوان به اين نکته نيز اشاره داشت که خود عنصر «نامه» به
عنوان ابزار و شکل روايتي داستان نيز نقش مهمي در تداخل سطوح روايي دارند.
نويسنده اين تداخل را بهواسطهي يافتن فردي با توسط به نامهي ديگري انجام داده و
ارتباط ميان روايتهاي اپيزودي را عالوه بر استفاده از عناصري چون مکان ،زمان،
بنمايه و غيره ،از طريق موتيف نامه برقرار کرده است.

نتيجهگيري
نتايجي که از تحقيق حاضر به دست آمد شامل موارد ذيل است:
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»

رمان «

 ،از تکنيک اپيزودي و تقسيم رمان به قطعات و

بخشهاي کوچکتر ،به وضوح بهره گرفته است .نويسنده از روايت کالن خودداري
کرده و بهدنبال قهرمانسازي و ارائهي شخصيتي خارقالعاده نيست .وي براي اينکه به
اثر خود شکلي رمانگونه دهد و تفاوت آن را با داستان کوتاه بهنمايش گذارد ،از
مؤلفههاي پيوست معنايي و تداخل سطوح روايي بهره گرفته است .در حقيقت نويسنده
در روايت اپيزودي از روايتهاي تکه تکهاي که با عواملي به هم پيوند مي يابند،
استفاده کرده است.
در رمان «

» ،از پنج الي هفت خرده روايت بهره گرفته است.

اين رمان بهصورت اپيزودي و بخش بخش روايت ميگردد ،که هرکدام از بخشها از
استقالل خاص خود برخوردارند و نويسنده از توالي و مراحل سنتي پيرنگ اجتناب
کرده است .او با تکيه بر خرده روايتها تالشکرده تا به عمق فاجعهي آوارگان عينيت
ببخشد و به واقعيتنمايي نزديک شود؛ زيرا نشاندادن چندين شخصيت و چندين
رويداد متناسب با اين قضيه ،موجب تشديد باورپذيري حوادث ميشود.
عليرغم چنين تعددها و خرده روايتهايي در مضمون غربت و آوارگي ،اتحاد و
وحدت ميان خرده روايتها برقرار کرده و با اتکاء به تداخل سطوح روايي ،ارتباطي
زماني ،مکاني را علي رغم گسست داستاني ايجادکرده و در پايان با استفاده از اپيزود
(

) «در فرودگاه» و بخش پاياني با عنوان « مرگ پستچي» ،اين ارتباط را پررنگ

کرده است.
پينوشتها
1. Jean Webster

 .9من قصد داشتم براي مادرم بنويسم درمورد لحظه اي که او مرا تنها سوار قطار کرد در حالي که
هشت يا نه ساله بودم .او يک نان و دو تخم مرغ آب پز شده به من داد.
 .9مادر عزيزم ،قبل از اينکه مرا تحويل بگيرند  ،از فرودگاه برايت نامه مينويسم  ،و قبل از رسيدن به
ايستگاه بازرسي امنيت عمومي  ،آنها از ترس تروريستها ،همه حرکتها را کنترل ميکنند .از در اصلي
ورودي شروع ميکنند ،با لباس ويژه چرخ ميزنند.
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 .4من به نوشتن براي شما فکر کردم  ،زيرا شما ميدانستيد آنچه را به عنوان حقيقت توصيف ميکنيد،
تاحدي حق با شماست ،اما حقيقت ناب آن چيزي نيست که شما فکر ميکنيد .همه مردم نزدشان
رازهايي دارند و شما بايد براي آنچه به نفع هر دو ما است به من کمک کنيد.
 .۹افسوس ،بايد به تو بگويم که چطور مفلس و بيپول شدم ،اما اين موضوع ،رابطهي من را با تو از
ميان نميبرد .اين نامه را نمينويسم تا تو را برگردانم ،اما شايد بدين خاطر است که اين نامه ،سخن
پاياني من است .من اوهام و خياالتي ندارم ،دنبال اين هستم که زني ميانسال ،بيوه يا باکره ،بيابم ،که از
ازدواج با من راضي باشد ،ابتدا مدارک اقامت را بگيرم ،سپس ممکن است مدارک تابعيت را أخذ کنم.
 .1داشتيم در خيابانها ميگشتيم ،گاهي دزدي ميکرديم و التماس زيادي ميکرديم  ،و من فراموش
کردم که زياد بخندم و لذت ببرم ،در شب با آنها به جايي ميروم در گوشه کنار خيابانها ،زير پلها ،يا
در مرکز پذيرايي  ،هنگامي که سرما شديدشود ،مست ميشوند و ميخوابند .آزمايشاتي در آنجا که آن
را براي من انجام دادند.
 .7در همهي اين حاالت ،چنين تذکري بعد از پنجاه سالگي ،آسان است؛ اما بيفايده و بيثمر است،
زندگي پيشين تو در يک جريان عجيبي تداعي ميشود حتي بدون اينکه آن را فرا بخواني.
8. Metalepsis

 .2نامهاي که آن را داخل هتل يافتم ،مرا شگفتزده کرد؛ آن نامه از جواني سخن ميگفت که
کتابهايش را در يک اتاق اجارهاي ارزان در يک خيابان شلوغ نزديک هتل نوشت ،پس چگونه سر از
اينجا درآورده است؟
 .01بايد بگويم که اين نامه با نوشتن زني که اينجا بود  ...زني در ميانسالي يا کمي بيشتر به من الهام
کرد.
 .00نامهاي که آن را در کشو کوچکم در کازينو يافتم .من در آن زمان در کازينو کار ميکردم و در
رستوران نبودم .اين نامه به نظر ميرسيد براي دختري است که در اينجا کار ميکرد ،در امور نظافت يا
پذيرايي مشتريها.

منابع ومآخذ
اخوت ،احمد ( .)0970دستور زبان داستان ،اصفهان :نشر فرد

باختين ،ميخایيل ( .)0924تخيل مکالمه اي ،جستارهایي درباره رمان ،ترجمه :رؤيا پورآذر ،چاپ
چهارم ،تهران :ني

بررسي روایت اپيزودي در رمان «برید الليل» از هدي برکات 119
بامشکي ،سميرا (« .)0929تداخل سطوح روايي» ،مجله علمي پژوهشي جستارهاي ادبي ،ش 0 :034
ـ 97
براهني ،رضا ( .)0913قصه نویسي  ،تهران :امير کبير.
پاینده ،حسين (.)0924گشودن رمان ،تهران :مرواريد
پرین ،لورانس ( .)0973ادبيات داستاني ساختار ،صدا و معنا ،ترجمه :حسن سليماني-فهيمه اسماعيل
زاده ،تهران :رهنما.
شميسا ،سيروس ( .)0921مکتبهاي ادبي ،تهران :قطره
.
لوکاچ ،گئورک ( .)0979پژوهشي در رئاليسم اروپایي ،ترجمه :افسر اکبري ،تهران :نشر علمي و
فرهنگي.
معين ،محمد ( ،)2920فرهنگ معين ،تهران :انتشارات زرین
مولينو ،ژان« .)0933( ،قصه گو کيست» :ترجمه :شهروز جنجري ،مجله هنر ،ش ۹0 - 41:،39
ميرصادقي ،جمال ( .)0933ادبيات داستاني (قصه ،رمانس ،داستان کوتاه ،رمان) ،ويرايش سوم،
تهران :سخن.
هرمن ،دیوید ( .)0929عناصر بنيادین در نظریه هاي روایت ،ترجمه :حسين صافي ،تهران :ني
Nelles,William. (1997). Frameworks: Narrative Levels and Embedded
Narrative.New York: Peter Lang.
Genette, Gerard. (1980). Narrative Discourse. Trans. Jane E. Lewin.Ithaca: Cornell
Up

