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  دهيچك
ـ  از نوEric-Emmanuel Schmitt تي امانوئل اشميكار  ه دركـ  اسـت  يسندگان معاصـر فرانـسو  ي

ن مجموعـه   ياو در اول  . دهد  يت زن ارائه م   يشمول از شخص     جهان يري خود، تصو  يها   از داستان  ياريبس
 ين مقاله مورد بررسيه سه داستان از آن در اك( ،گري ديها  و داستانياودت معمولود با عنوان داستان خ

ش يهـا   داسـتان يت اصـل يعنـوان شخـص    بـه ر جامعـه را ياز قشر فق  هل و   أ مت يزنان،  )قرار خواهد گرفت  
ـ مقا  بـه  ن قشر با قشر ثروتمند جامعه،     ي ا ييده و با رودررو   يبرگز آنـان   نـزد    ي خوشـبخت  يهـا   اريـ  مع ةسي

رده اسـت و  كـ م اسـتفاده   يرمـستق يم و غ  ي مـستق  ةوي از دو شـ    يپـرداز   تي شخص يت، برا ياشم. پردازد  يم
 شتريـ ها، ب ن داستانيت در اي توجه اشم.را مورد توجه قرار داده است ... د و   ي د ية چون نام، زاو   يعناصر

ف ي او در توصـ هكـ  ياتيـ جزئ. هـا   آني ظـاهر يماي زنان است تا سي اخالقيها يژگيات و و  يخصوص به
ن مقاله يه در اك زنانه است،  ياي جامع او از عوالم و دن      انگر شناخت نسبتاً  ي زن ارائه داده، ب    يها  تيشخص

  .شود يها پرداخته م آن  بهاردكدگاه ياز د

 .يزن، خوشبخت، يپرداز تي شخصت،ي امانوئل اشميكار وتاه،كداستان  :يديلك يها واژه
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  مقدمه
 يتراك د ك مدر ياو دارا . ون فرانسه متولد شد   ي در شهر ل   1960ال  ت در س  ي امانوئل اشم  يكار

ـ يالديلـسوف قـرن هجـدهم مـ    يف  بـه  خـود را يترك دةفلسفه است و رسال ـ  دي، دن  Denisدرو ي

Diderot در دانشگاه سوايت مدتياشم. اختصاص داده است  Savoieس فلـسفه مـشغول   يتـدر   به
طـور    بـه  استعفا دهد و خود راي از سمت استاد سبب شد تايسندگينو  به  فراوانش ةبود، اما عالق  

وتـاه و  كشنامه، رمـان، داسـتان   ي از جمله نمايادينون آثار زكاز او تا  . ندك يسندگي وقف نو  يجد
 ترجمه شده و مورد اسـتقبال       يا، از جمله زبان فارس    ي زبان دن  43  به آثار او . ره منتشر شده است   يغ
ور، كـ ن مجموعـه داسـتان گن     ي بهتر ةزير فرانسه، جا  ي مول ةزين جا يچند.  واقع شده است   يرينظ مك

  .  معاصر استةسندين نويا  بهز اهدا شدهياز جوا...  وك بالزايادمك آةزيجا
ـ   بـه  يسندگان معاصر فرانـسو   ي نو يتوجه يرغم ب   يعل  امانوئـل   يـك وتـاه، ار  ك داسـتان    ةگون

ـ   يا  به تياشم موعـه داسـتان بـا    نون چهـار مج كاو تـا .  دارديا ژهيـ  و ة توجـه و عالقـ     ين نوع ادب
، )2007 (الپرداز شـهر اوسـتاند    يـ خ،  )2006 (گـر ي د يهـا    و داسـتان   ياودت معمـول   يهـا   عنوان

ه از  كـ چاپ رسانده است      به ) 2012 (سلكدو مرد از برو   و  ) 2010 ( فرشته يكاد  ي  به يينسرتوك
 مـرد    فرشته و دو   يكاد  ي  به يينسرتوك ،   1گري د يها   و داستان  ياودت معمول  ةها مجموع   ان آن يم

شتر يـ  بي اصـل يهـا  تيت، شخـص يه اشمكاز آنجا   .  ترجمه شده است   يزبان فارس   به سلكاز برو 
 يطـور اختـصاص     به ن پژوهش، يرده است، در ا   كان زنان انتخاب    يوتاه خود را از م    ك يهاداستان

 يز بـرا  يـ همـه چ  «،  »پجيـ نيونـدا و  «وتاه  ك  قهرمانان زن، در سه داستان     يپرداز  تي شخص ةمقول به
م ي خـواه گـر ي ديهـا   و داسـتان ياودت معمول ة از مجموع  »ياودت معمول «  و »ودنخوشبخت ب 

 يمعرفـ   بـه  ،يت داسـتان  يوتـاه و شخـص    ك از داستان    يفي تعر ةن منظور، پس از ارائ    يبد. پرداخت
 آنان، نقش يتي مختلف شخصيها م و جنبهيپرداز ين سه داستان مي زن در اي اصل يها  تيشخص

  . م نمودي خواهيتان بررسشان را در حوادث داس ريثأو ت

  يبحث وبررس
  وتاهكف داستان يتعر

ش رمـان، در اروپـا و   يدايـ  قـرن پـس از پ  يـك ش از   ي ب يعنيوتاه در قرن نوزدهم،     كداستان  
ل اسـتقبال  يـ  از داليكـي  ديترد يب. افتيسرعت رواج   بهرد و ك نو ظهور    يا گونه عنوان  به ايكامر

                                                           
 در نـشر قطـره   ي شهال حائرة، ترجم»ي روز قشنگ بارانيك«ن مجموعه با دو عنوان ي ا يها   از داستان  يا دهيگز -1
 . منتشر شده استيزبان فارس  به افراز در نشريريده بوغي سعة ترجم»پرنسس پابرهنه«و 
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 Edgar 1قول ادگار آلـن پـو     بههكر آن بود ي چشمگيوتاهك د،ي جدين نوع ادبياخوانندگان از 

Allan Poe»  پـس از آلـن پـو،     .ردك يمن ك خواننده مميرا برا»  نشستيكخواندن داستان در
 را وتـاه ك داستان ياريبس. وتاه پرداختندكف داستان يتعر  به  در سراسر جهان   يادي ز پردازان  هينظر
 ي از زنـدگ   ي بحران يا مرحلهت  يگر، روا يت د عبار  به ايت  ي شخص يك »ياز زندگ  يبرش«ت  يروا

وتـاه عـصاره و     كداسـتان    «ت،ي امانوئـل اشـم    يـك نظر ار   به اما. دانند  ي م  داستان يت اصل يشخص
ن عناصـر  يتر ين و ضروريتر يه فقط اصلكوتاه شده است   ك ي رمان است، در واقع، رمان     ةدكيچ

ف يـ ن تعريوتـاه را چنـ  كسـتان  ن رو، او داي از ا.)223، 2010ت،  ياشم(» در آن حفظ شده است    
ف و  ي توصـ  يجـا   بـه  ردنكـ ده، القـا    يفا  ي و اجتناب از حوادث ب     يت حوادث اصل  يروا«: ندك يم
  .ه نوشتن آن دشوارتر از نوشتن رمان استك يارك) 220همان (؛ »يسيوتاه نوك

.  واحد يلك است با مضمون و ش     يتابكوتاه در واقع    كمجموعه داستان    ت، هر ي اشم ةديبه عق 
 مجموعه خوانـده    يها  گر داستان ي تواند مستقل و جدا از د      يوتاه م كه هر داستان    ك است   يهيبد

ان يـ انـه و پا   يه آغـاز، م   ك است   يلك ي از طرح  يوتاه بخش كهر داستان   «ت،  يباور اشم   به شود، اما 
خر قرار گرفتن هر داسـتان در هـر مجموعـه،    مؤا ين، مقدم و يبنابرا. )212همان  (»خود را دارد 

ن يـ در ا. رديـ گ ي صـورت مـ  يسنده، در جهت بسط و گسترش مضمون اصل   يقصد نو   به با توجه 
ان يـ ن رو، از م   يـ از ا . ن مهم مد نظر قرار گرفته اسـت       يوتاه، ا ك يها  ز، در انتخاب داستان   يمقاله ن 

ب از يـ ترت  بـه ، سـه داسـتان  گـر ي ديها  و داستانياودت معمول ةوتاه در مجموع كهشت داستان   
  .ن مجموعه انتخاب شده استايانه و پايابتدا، م

   زن يها تي شخصيت و معرفيف شخصيتعر -1
 يقـ ي شـخص حق يـك ه همانند كسنده است ي ذهن نوةت، فرد ساخته و پرداخته شد   يشخص

منتقـدان داسـتان،    . شـود   يش ظـاهر مـ    يها در داسـتان و نمـا        يژگين و يه با ا  ك دارد   ييها  يژگيو
  :نندك يف مينگونه تعريت را ايشخص
 داسـتان  ةصـحن   بـه سنده پـا يـ خواسـت نو   بـه ه بناك است ي انسان  معموالً يتانت داس يخصش«

 خواننـده  ي خـود را بـرا     يهـا   يژگيبرد، و  يار م ك  به سندهيه نو ك ي مختلف يها  گذارد، با شگرد    يم
رون يـ  داسـتان ب   ةدهد و سرانجام از صحن      يسنده را انجام م   يسازد، اعمال مورد نظر نو      يار م كآش

  .)1380،840،يرصادقي و م45 ينييز، ج125اخوت  (»رود يم
                                                           

   وتاهكداستان   پرداز هين نظرينخست -1
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خود   به رد، نظر خواننده را   يگ  يه محور داستان قرار م    ك است   يتيشخص «ز،ي ن يت اصل يشخص
 »چرخـد   ي حوادث حـول محـور حـضور او مـ          ةهم«و  )176،  1377،يرصادقيم( .»ندك يجلب م 

  .)48 ينييجز(
استان شـوند،   ز وارد د  يگر ن يت د يا چند شخص  ي يكن است   ك، مم يت اصل يعالوه بر شخص  

 ي هنــرةفـ يوظ«. مينـام  ي داسـتان مـ  ي فرعـ يهــا تي، شخـص يلكطـور   بـه را هـا  تين شخـص يـ ا
  .)200 يبستان (» استيت اصليتر شخص املكشتر و ي بيمعرف:  عبارت ازي فرعيها تيشخص

سنده يه نو كم پرداخت   ي خواه يي شگردها ي زن و بررس   ي اصل يها  تي شخص يمعرف  به نونكا
  . شناساند يخواننده م  بهش رايها  داستانيها تي، شخصها  از آنيريگ با بهره

  پجيني وندا و1-1
 ةن داستان از مجموعـ ي زن اوليت اصلي در واقع نام شخصWanda Winnipegپج ينيوندا و

ه همـه او را  كـ ار مشهوراست ي ثروتمند و بس   يوندا زن .  است گري د يها   و داستان  ياودت معمول 
نظـر    بـه  اش  تر از سن    ار جوان يانسال است، اما بس   ي م ياو زن . رندگذا  ياو احترام م    به شناسند و   يم
 ةطبقـ   بـه  ز متعلـق  يـ  ن يه از لحـاظ اجتمـاع     كبا،ي جوان و ز   ي مرد Lorenzoاو با لورانزو  . رسد  يم

ادآور يـ  يا گونه  به،ين اختالف طبقاتيل ايدل  به آن دو،ةرابط. رده است ك است، ازدواج    يتر  نييپا
  . استيرك ارباب و نوةرابط

اد هم يدهد و ز يدش را بروز نم  يه اغلب، عقا  كار است   ك محافظه   يان، زن يد اطراف يوندا از د  
ش يسـتا   بـه   نقـاش  يرمرديدن پ ياما ناگهان، با د   . ستيردن ن كد  يف وتمج يا تعر ياهل صحبت و    

 بـاالتر از    ييدن تابلوها يند و با خر   ك ياو جلب م    به توجه همراهان خود را   پردازد،    يش م يتابلوها
ـ   ين پ يا. ندك ي او را دگرگون م    يشان، زندگ   يش واقع ارز اش   ين عـشق زنـدگ    يرمرد، درواقع، اول

ق يـ ونـدا از طر   قـت،   يدر حق . ش شده اسـت   كتر  به ش مجبور يها  يخاطر بلندپرواز   به ه او كبوده  
ه ك ين اجتماع يت فرود ي و موقع  يازدواج با مردان ثروتمند، موفق شده است تا خود را از زندگ           

پج يـ ني، دانلد و  ييايكاردر امر يليون ازدواج با م   ينون ثروتش را مد   كاو ا . ندكخالص  در آن بوده،    
  . از اوييون جداياست و شهرتش را مد

   خوشبخت بودنيز برايهمه چ 2-1
 يـك ر ياو مد.  استIsabelleزابلينام ا  به  حدوداً چهل ساله   ين داستان زن  ي ا يت اصل يشخص

 Samuelه با همـسرش سـاموئل       كزده سال است    پان.  است يادي و وارث ثروت ز    ي هنر ةسسؤم
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  آرام وين نداشـتن فرزنـد، زنـدگ   ي و همچنـ   يرغم وجـود اخـتالف طبقـات        يرده و عل  كازدواج  
  .  دارديظاهر خوشبخت به

 همـسن و سـال   ياو تا حدود. استNathalie  ينام ناتال  بهيت زن داستان، زنيگر شخصيد
ه كـ  اسـت    يشگاهيارمند آرا كاو  . سينوب پار ن در ج  يارگرنشك ية ناح يكن  كزابل است و سا   يا
ه همسر دوم ساموئل است و از او سـه فرزنـد            ك يناتال. رود  يآنجا م   به  دوستش، يةتوص  به زابليا

 نـد و  ك ي مـ  كاو ش   به زيزابل ن يا. زند  يمسر باز   او    به  خدمات ةارائ زابل از يدن ا يبار با د   دارد، هر 
  .پردازد يبش ميتعق به

ـ  يـ  حـساس و لط يا هي نازپرورده، با روحي، زنياتاله برخالف نكزابل  يا  ييوفـا  يف اسـت، ب
 و ي احـساس يديـ او بـا د . زديـ ر يهم مـ   بهيشود و از لحاظ روح     ياش م   ي زندگ ةهمسر، دغدغ 

نـد  ك ي م كخود ش   به عشق ساموئل   به يز حت يهمه چ   به ند، ناگهان ك يه برخورد م  ين قض يزنانه با ا  
ن يمأ تـ  يه سـاموئل بـرا    كـ  اسـت    ين در حـال   يـ ا. ندك يتش م ثرو  به چشم داشتن   به و او را متهم   

اد، هنگـام  يـ  زياركخـاطر فـشار    بـه  ند و سرانجام هم   ك يار م ك هر دو خانواده سخت      يها  نهيهز
  .رديم ي با پسرش در آغوش او ميباز

  ي اودت معمول-3-1
ـ  يوتاه اشمك يها ن مجموعه داستانيه عنوان اولكن داستان ي ا يت اصل يشخص  يت اسـت، زن

وش كـ  ، قـانع و سـخت     ي معمـول  يزناودت  .  است Odetteنام اودت     به وهيدود چهل سال و ب    ح
 خـود و دو     ي، زنـدگ  »ردن با پر در شـب     ك درست   يار دست ك در روز و     يفروشندگ«ه با   كاست  

 با وجود گذشتن ده سـال از مـرگ        يه حت يكطور  به  وفادار است،  ياو زن . گذراند  يفرزندش را م  
او بـا  .  باسواد اسـت ياودت زن. او و عشقش وفادار است  بههمچنانAntoine شوهرش، آنتوان 

 ي از افـسردگ Balthazar Balsan، بالتـازار بـالزان   يسيـ  معروف پارةسندي نويها تابكخواندن 
ابـد تـا    ي ي پسرش، شـجاعت آن را مـ       يةتوص  به هك جسور است، چرا     ياو زن . ندك يدا م ينجات پ 

اش   يش در درمـان افـسردگ     يهـا   تـاب كر  يثأسد و از تـ    يبنو محبوبش، بالتازار نامه     ةسندي نو يبرا
 هكـ گانش دارد و بالتـازار را       ي بـا همـسا    ي خوب ةرابط. نواز است   خوشرو و مهمان   ياو زن . ديبگو

 امـا آرام خـود   كوچك ةرده در خانكاش فرار  يخاطر عدم تفاهم با همسرش، از خانه و زندگ    به
او   بـه  ه بالتـازار  كـ  يهنگـام .  خود واقف اسـت    يعت اجتما يگاه و موقع  يجا  به او. دهد  يان م كاس

  .شود يادآور مي خود و او را يدهد، اختالف طبقات يشنهاد ازدواج ميپ
ت يـ  ثروتمنـد، بـا موقع     يزن. زابل، همسر بالتازار است   ين داستان، ا  يگر زن در ا   يت د يشخص
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رده كر ازدواج    با بالتازا  يخاطر مصالح اجتماع    به هكهاست    سال). ل است كياو و  (يا  حرفه خوب
طلب، بـد      جاه يزن:  مقابل اودت است   ة، نقط يتين زن از لحاظ شخص    يا.  فرزند دارد  يكو از او    

  .  عاشقانه داردة بالتازار هم رابطيه با منتقد ادبكز يگر برخورد و مهمان

   قهرمانان زنيپرداز تيشخص -2
مـشخص در   ي و روحـ  ي اخالقـ  يهـا   يگـ   ژي با و  ينش اشخاص يآفر «يعني يپرداز  تيشخص
ــتان  ــداس ــا نماي ــشنامه ي ــعري ــادقيم (»ا ش ــع، نو.)84، 1380، يرص ــ در واق ــسنده از طري ق ي

 سـه   يبررسـ   بـه  ريـ در ز .  ببخشد ي واقع يا  قهرمانان داستانش چهره    به تواند  ي م يپرداز  تيشخص
  .ندك خلق ي واقعييها تيها توانسته شخص سنده با استفاده از آنيه نوكم پرداخت ي خواهيعامل

  ام ن-1-2
نزد . هاست تي شخصي، انتخاب نام برا   يپرداز  تي از عناصر مهم در شخص     يكي،  كبدون ش 

  . اوستي اجتماعةت از جمله طبقي شخصة درباري اطالعاتيايت اغلب گويت، نام شخصياشم
ن نـام را از  يـ ت ايه اشـم كـ م يريـ  را در نظـر بگ يبه عنوان نمونه، انتخاب نام اودت معمـول      

 Marcelار مارسل پروسـت ك زمان از دست رفته شاهير جستجو در رمان د»اودت«ت يشخص

Proustندك يآن اشاره م  بهزي وام گرفته است، چنانچه خود ن :  

  اودت؟ -«
  !آره پدر و مادرم در حقم سنگ تمام گذاشتن -
  ...هيه اسم قشنگكاودت  ه،ين چه حرفيا -
  !هك نه، وحشتنايوا -
  ابداً -
  !چرا -
  .هين اسم پروستي ا-
  ؟...وپر -
 Odette de يرسـ كاودت دو .  زمـان از دسـت رفتـه   يو جو در جست... پروست -

Crécy، ه سوانك يزن  Swann1386،76 ت،ياشم( »... عاشقش بود(.  

ـ     ي، تـداع  »اودت «ه نام كتوان گفت     يب، م ين ترت يبد . ن اسـت  ي فـرود  يهـا   هيـ  از ال  يگـر زن
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ز او بـا  يت و تمـا  ي شخص ي اجتماع ةبقد بر ط  كيأز در جهت ت   ي، ن »يمعمول« يانتخاب نام خانوادگ  
  . يين ادعايتركوچك ي است، بي معموليه معمولك ياودت: تواند باشد ياودت پروست م

 »پجيـ نيونـدا و « داسـتان  يت اصـل ي شخـص ي معرفـ يت برا يه اشم ك است   يگر، نام ي د ةنمون
  . رده استكانتخاب 

ه زن از آن نفـرت    كـ   نـام احمقانـه    يك.  بود Magali يماگال.  او وندا نبود   ينام واقع «
 ها هم خود را وقت  آنياورده بود، حتيزبان ن  بهس آن را با عشقكچ  يد چون ه  يشا. داشت

، مثل قهرمان ي، وندي؟ آريها چه نام داشت؟ وند در آن سال. داد يگر نشان مي ديا گونه به
  .)1389،17ت، ياشم (»....وندا  بهيك نزدي اسم Petersonپترسن

چـرا  . ر داده است  يي، نام خود را تغ    ي اجتماع ين داستان، پس از ترق    يات  يه شخص كم  ينيب  يم
را او خـود را     يـ  احمقانـه اسـت، ز     ي او نـام   ي برا يماگال.  اوست ي اجتماع ةه نام او معرف طبق    ك

 معروف،  ةسنديب، نام وندا را با الهام از نو       ين ترت يبد. دانست  ي م ير بهتر يمحق سرنوشت و تقد   
 زيـ  را ن  »پج،يـ نيو« همسر ثروتمند و مشهورش،      يند و نام خانوادگ   ك ي انتخاب م  » پترسون يوند«

تـوان   ي، مـ )1391،79ارد، كـ (»  فرد استيكت ي از هوينام بخش«هكاز آنجا  .رديگ يت ميعار به
 كديـ   بـه  راي خـانوادگ يه نـام و نـام  كـ  ندارد، چـرا  يت مشخص يه هو ك است   يگفت، وندا زن  

  .ستياش ن يقع واي اجتماعةه معرف خود او و طبقكشد ك يم
 يز بـرا يـ همـه چ  «ه در داسـتان  كـ زابـل اسـت     يرد، نـام ا   كـ آن اشـاره      به ديه با ك يگرينام د 

 از يكــي، نـام  »ياودت معمــول « داسـتان اسـت و در  يت اصــلي نــام شخـص »خوشـبخت بـودن  
. ن بـوده اسـت    يسيـ هـا و قد     هك، اغلب نام مل   ييزابل در فرهنگ اروپا   ينام ا . ي فرع يها تيشخص

 ثروتمنـد و مرفـه   ة از طبقييها تيگر شخص   ي، تداع ين اسم از لحاظ فرهنگ    ياه  كتوان گفت     يم
ت وارث ثـروت    يز هـر دو شخـص     يـ ت ن ي اشـم  يها  م، در داستان  يديه د كهمانطور  . جامعه است 

  .اند ث از شوهران خود مستقلين حيو از ا اند  ياديز

  د يد ية زاو-3
ه كـ  يديـ  ديـة البتـه زاو . ندك يت مياسنده با آن داستان را رويه نوك است يا وهيد ش ي د يةزاو

 گـذارد  ير مـ يأث تـ  يپـرداز   تيگر داسـتان از جملـه شخـص       يند بر عناصر د   ك يسنده انتخاب م  ينو
  .)385، 1380، يرصادقيم(

 د سـوم شـخص اسـت و داسـتان    يـ  دية، زاو»ياودت معمول« و »پجينيوندا و«در دو داستان  
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ات يـ  اعمـال، رفتـار، گفتـار و ذهن        يوب، از ر  يـ ن ترت يبـد . شـود   يت مـ  يـ ل روا ك ي دانا ةويش به
 خوشـبخت   يز بـرا  يـ همـه چ  «در داسـتان    . ها برد    آن يت وجود يماه  به يتوان پ   يها م   تيشخص

د اول شـخص  يـ  ديـة ن زاويشود، بنابرا يت مي روايت اصليزابل، شخصيد اي، داستان از د »بودن
هـا را از   تي شخـص زابل فقط اعمـال و رفتـار     يا.  است يرونيز ب يت ن ي روا ةويش.  است »من «مفرد

 او بـا  ةشناسد، از رابط ي را نمياو ناتال. خبر است يها ب   ات آن يرات و ذهن  كند و از تف   يب  يرون م يب
ه يكآور است، در حال      او تعجب  ي برا يالعمل ناتال   سكاطالع است و فقط رفتار و ع        يهمسرش ب 

  . شناسد ي مي او را بخوبيناتال
در . ميرمـستق ي غ ةويم و شـ   ي مستق ةويش: ردك اشاره   يپرداز  تي شخص ةويدو ش   به دينجا با يدر ا 

ت ي در داسـتان، شخـص  يگريس دكا از زبان يارا، كح و آشيطور صر هسنده ب يم، نو ي مستق يمعرف
ــ، تجزيرا معرفــ ــتحل ه وي ــي ــادقيم(نــد ك يل م ــد181، 1377 ،يرص ــ.)101 ي و عب  ي در معرف

ا اعمـال خـود   يـ فـت وگوهـا   ار، گكـ ق افيـ  از طر يعنـ ي يسنده با عمـل داسـتان     يم، نو يرمستقيغ
  .)1377،88 ،يرصادقيم( ندك ي ميت، او را معرفيشخص

ت اودت  يشخص: رده است كم استفاده   يرمستقي غ ةوي از ش  »ياودت معمول «در داستان    تياشم
عنـوان نمونـه      بـه  .شـود   ي مـ  يخواننده معرف   به ق اعمال و گفتار خود    يم و از طر   يرمستقيطور غ  هب

 :مينك يدرآغاز داستان را نقل م از اودت يف راوين توصياول

ند، كخواهد پرواز  يرد مك يه حس م كاق بود   يقرار و پراشت    ياودت آنقدر سرزنده و ب    «
هـا در      بـام خانـه    يها بگذرد و از باال       عمارت ي راهروها يزد، از ورا  يسل بگر كاز شهر برو  

مون  «يها  چهوكوچه پس   كان  يبال را در م   كن اندام سب  يس ا كهر. وندديبوترها بپ ك  به آسمان
ـ  گي بـر رو يه پـر كن زن يه اكرد ك يد، احساس ميد ي مLe mont des Arts» دزار سوان ي

  .)63، 1386ت،ياشم (»...پرندگان نبود  بهشباهت يشت، بدا

 شـاد اسـت و سـر حـال و       ي اودت زن  ه اوالً كشود    يه، خواننده متوجه م   يف اول ين توص يبا ا 
 بـاال و ثروتمنـد      ةطبقـ   بـه   متعلق يتواند زن   ي دارد، نم   خود ي موها ي بر رو  يه پر كن زن   يا ،اًيثان

ت، اطالعـات   ين شخـص  يـ ف ا ي بـا توصـ    يه راو كـ م  ينـ يب  يج و در طول داستان مـ      يتدر به. باشد
  :گذارد يار خواننده ميت خود در اختي از شخصيتر قيدق

انگـار در تـه     . از موهبـت شـاد بـودن      :  موهبت بزرگ برخـوردار بـود      يكاودت از   «
چ يهـ .  بـود آور   شاد و رقـص    يها   دائم در حال نواختن آهنگ     يقيه موس  گرو يكوجودش  
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ه كاز آنجا   . گشت  يدنبال راه چاره م     به يلكدر برابر هر مش   . آورد ي او را از پا در نم      يلكمش
ـ رد اسـتحقاق ب ك ير نمكچگاه في متواضع و ساده داشت و ه      يطبع  دارد، ي در زنـدگ يشتري

  .)83 همان(» ....ردك ي نميز احساس سرخوردگيهرگز ن

بلند پـرواز  .  ساده و قانع استيه اودت زن كرد  كن برداشت   يتوان چن   يز م يف ن ين توص ياز ا 
  .  استي خود راضيست و از زندگين

  :م بهره برده استيرمستقي غةويت از همان شيز اشمي ن»پجينيوندا و «در داستان

ـ ه اطراف ك ا مطمئن شود  يند  ك نگاه   يسك  به هك آن    يپج ب ينيوندا و « انش بـا نگـاه او را       ي
  تواند وجود داشته باشد؟ ي ميگريچه حالت د. ندك ي در عبور مةنند، از آستانك يدنبال م

ـ يتوانند توجه او را از پشت ع        يچون نم . لرزند  يارمندان م كشخوان هتل،   يپشت پ   كن
  .)9، 1389ت، ياشم(» ....نندك ي اغراق مينند، در خوش برخوردكاش جلب  يدود

ـ   كم  يشو  يت او، متوجه م   يه از شخص  يف اول ين توص يابا   ـ . ستيـ  ني معمـول يه وندا، زن  يزن
ـ  يـ گ  يگران قـرار مـ    يش و احترام د   يه مورد ستا  كاحتمال ثروتمند است      به مشهور و  ه كـ  آن يرد، ب

  . ها را داشته باشد آن  به پاسخ دادنةدغدغ
م يصـورت مـستق     به يپرداز تي شخص ةوي، ش » خوشبخت بودن  يز برا يهمه چ «اما در داستان    

 ة دربـار  ي داسـتان، اطالعـات    ي فرعـ  يهـا   تيه ابتدا خواننده از زبـان شخـص       كن گونه   يبد. است
ت، شـناختش را از     يق اعمال و گفتار خود شخص     يند و سپس از طر    ك يسب م ك يت اصل يشخص

 :ندك يامل مكاو 

ن توجه ي اوقات ا يمن دارد، گاه    به هك است   يت توجه ي همسرم نها  ياگر حسن اصل  «
ـ اش، تجز كـ نكآورم ، مـورد      يزبان م   به هك ين حرف يتر وتاهك: ندك ي م ينيبر دوشم سنگ   ه و  ي

نطـور  ي، با دوسـتانم ا يه اغلب، محض شوخكرد، تا آن جا يگ ي قرار مييل و رمز گشا يتحل
  .ام ردهكاوم ازدواج كنم با روانك يه احساس مكنم ك يدرد دل م
ـ    «: دهند  يمن جواب م    به آنها ـ شـما پـول دار  ! التو هم همـه ش بن باسـت،  ين، اون زي

؟ چنـد تـا     يخـوا ي م يگـه چـ   يد! دهيتمام حرفات گوش م     به باهوشه، تو رو دوست داره و     
  .)128همان  (»بچه؟

 يم و هم از خوشبخت    يشو  ي آگاه م  يت اصل ي خوب شخص  يت مال ينجاست هم از وضع   يدر ا 
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ز در ظاهر   يفقدان بچه ن  ه  كم  يشو  ين متوجه م  يهمچن. ع و باهوش  يبا، مط ي ز ياو با داشتن همسر   
 قــتيه در حقيــف اولين توصــيــا. رده اســتكــجــاد نين زوج خوشــبخت ايــ اي بــرايلكمــش

ه علـت   كم  يو  يان داستان متوجه م   يه در پا  كچرا  . بخشد  ين زوج قوت م   ي ا ي ظاهر يخوشبخت به
  . ازدواج دوم ساموئل، نداشتن فرزند استياصل

  گذشته  به بازگشت-4
را بر اسـاس   «اشخاص. ندك يامل مك ما را از او     ينونكخت   شخص، شنا  يك ةدانستن گذشت 

گذشـته،    بـه  بازگـشت .)19ارد ك(» توان شناخت يها شده است، م اند و آن چه با آن   ردهكآن چه   
 ييبـازگو   بـه  ه با توسـل   كشنامه و داستان است     ينما، نما ي مورد استفاده در س    ي از شگردها  يكي«

 يا چند شخص در داستان عمل     ي يك خاطرات   ينيباز آفر ا  يها،    ا اعترافات و درد دل    يخاطرات،  
دهـد تـا شـناخت        يان را م  كن ام يخواننده ا   به گذشته  به  پس، شگرد بازگشت   .)69داد   (»شود  يم
، بارها شاهد رفـت و آمـد        »پجينيوندا و «عنوان مثال، در داستان       به .ندكدا  يت، پ ي از شخص  ياملك

. بـرد   ياش مـ    كيودكـ دوران    بـه  شم، او را  يـ درخت ابر  ين بار، بو  ينخست. ميگذشته و حال    به وندا
  : وسته در فرار استيه از آن پك يدوران

زن . دهد يشم او را آزار مي درخت ابريبو. بندد ينان خاطر چشمانش را ميزن با اطم«
 خـود  ياو تنهـا قربـان  . ندك ياشتباه م. ندك يدور و برش نگاه م   به يشود و با نگران     يآشفته م 

ه در آن   كـ ن جا گذرانـده،     ي خود را ا   كيودك از   يه بخش كآورد    ياد او م  ي  به ن عطر يا. است
ـ س ا كـ چ  يهـ . ر بوده و نامش وندا نبوده     يزمان فق  او . دانـد و نخواهـد دانـست        ين را نمـ   ي

گـران  يه د كـ  ي داده، طور  يخود سر و سامان     به رده و كس  ينو كاش را از آغاز پا      نامه يزندگ
  .)13-14، 1389ت، ياشم (»ه متولد شدهيدر روسOdessa  شهر اودسا يكنند نزدكر كف

دار يـ ن د يند و ا  يب  يو را م  يها، سزار   ه بعد از سال   كافتد    ي اتفاق م  يگذشته زمان   به ن نقب يدوم
  :ندكگذشته سفر   به»اش ي دودكنيپشت ع«شود تا او  يسبب م

 در اش، در آن سن،  ي و رسم  ي اصل ة نام يبر اساس زندگ  . ها پانزده ساله بود     آن وقت «
 در واقـع، در آن زمـان،   ]...[ .ردكـ  ي مـ يارگرك يگارسازي سةارخانك يك بود و در  يرومان

 ي بزرگـساالن ناسـازگار زنـدگ   ةسـس ؤ ميـك  در Fréjusدر فرژوس  هكشد  ي ميچند ماه
 خـود را شـناخته      ياگر او پدر و مادر واقع     . دادند  يل م كيمان تش يتيها را     اغلب آن . ردك يم
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ـ دل  بـه  انكن، پزش ي خود ادامه بدهد، با وجود ا      يندگز  به توانست  يبود، م  م يرار جـرا  كـ ل ت ي
ـ ننـد، از شـر اعت    ك كمكمادرش    به نند تا كش  يجدا ح داده بودند  يمادرش، ترج  اد خـالص  ي

  .)17-16همان  (»شود

 را كنـ ي بـودن ع يدر واقـع، دود . ردكـ ز توجـه  يـ  ن »ي دود كنيع« ةانتخاب واژ   به دينجا با يا
 م، بازگشتينيب يه مكهمانطور . ت دانستي شخصةره و تار بودن گذشت   ي و ت  ياهيتوان نماد س    يم

 ةدهـد تـا اطالعـات خواننـده را دربـار            يان را م  كن ام يسنده ا ينو  به هك است   يگذشته، شگرد  به
ت و اصـل و نـسب       يـ  هو ة دربـار  يب، خواننده اطالعات  ين ترت يبد. ندك تر املك يت راو يشخص
  .ندك يسب مكت يشخص

ن شـگرد، اصـل و نـسب و    يا  بهت با توسل يه اشم كم  ينيب  يز م ي ن »يمعمولاودت  «در داستان   
  :شناساند يخواننده م  به،ي معمولة با خانواديي بالتازار را پس از آشناي واقعي اجتماعةطبق

م كـ مـد  آ با درييها همواره در خانواده مادرش را نشناخته بود و     و بالتازار هرگز پدر  «
 عـالوه بـر   ي چنـد سـال   يه برا ك يفيردند، مردم شر  ك يبت م ه از او مراق   كرده بود   ك يزندگ

 بـا   ياز همـان نوجـوان    . رفتنديپذ  ي م يفرزندخواندگ  به زي را ن  يميتيفرزندان خودشان، بچه    
  .)85همان (» .....مدارج باال برسد  بهند وك يالت خوبيه تحصكرده بود كخود عهد 

هـا از اصـل خـود دور افتـاده       سال هكه هم وندا و هم بالتازار       كنجاست  ي جالب توجه ا   ةتكن
ن يو و آخـر ين معشوق وندا، سـزار  ياول. گردند  يش باز م  يشتن خو يخو  به يبودند، سرانجام روز  

. انـد  ن جامعـه  يي از اقشار پا   يعني هم قشر خود او،      يمعشوقش، لورانزو، هر دو از لحاظ اجتماع      
 يخوشـبخت   بـه   ثروتمنـد،  يعشق خود و ازدواج بـا مـرد         به ردنكه با پشت    كرد  ك يوندا گمان م  

 چـون لـورانزو     ينار مـرد  كم وندا در    ينيب  يه م ك است   ين در حال  يابد، ا ي ي خود دست م   ييآرزو
.  خود اوسـت   ة است، در واقع هم طبق     يتر  نيي از قشر پا   يرا او از لحاظ اجتماع    يآرامش دارد، ز  

ن همچـون اودت  يي پـا  از قشري است، آن را نزد افراد    يدنبال خوشبخت   به وستهيه پ كز    يبالتازار ن 
اصل خـود     به ش، ناخودآگاه يها  ن قشر در داستان   ي از ا  ييها تيند، او در واقع با خلق شخص      يب  يم

  :رده استك يرجوع م

ش بود  ين زندگ ي نخست يها  ش برگرفته از سال   يها  تابكه موضوع   كنجاست  يب ا يعج«
 آثـارش و    يمردمت  ي و موفق  يل هماهنگ يدل. افته بود يآن دست     به هك يط اجتماع يو نه مح  

 ة خـانواد ي از اعـضا  يكـي ه  كـ و حاال   . ته بود كن ن يهم  در كش يز ب ير ن ك روشنف ةراه طبق كا
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ـ   از جاهيافت، روابط عاري ياش را باز م   گذشته ة ساد يها ي شده بود خوش   يمعمول  و يطلب
  .)86-85همان  (» پرمحبت رايها ان انسانيستن در ميخوش ز

 يپـرداز  تيت در شخـص يه اشـم كـ تـوان گفـت    يم، مـ يدين سه داستان د يه در ا  كهمانطور  
 از زنـان هـر     ي واقع يرياو تصو . رده است ك موفق عمل    ياديش تا حد ز   يها  قهرمانان زن داستان  

 .ستيـ ا فرهنگ غـرب ن ي فرانسه و ةجامع  بهه منحصرك يري دارا و ندار ارائه داده، تصو  ةدو طبق 
رده و كـ م يش ترسيها  زن را در داستان    شمول از    و جهان  ي واقع ييمايت، س يگر، اشم يعبارت د  به

 زنانـه،  يها تين شخصي از سراسر جهان با خواندن آثارش با ا  يها سبب شده تا زنان      يژگين و يا
  .نندك يپندار ذات هم

ه بـا   يـ ن ال يـ ن جامعه و با تقابل ا     يي پا يها  هي از ال  ي زنان يز بر زندگ  كت با تمر  يدر واقع، اشم  
 كت مـشتر يخصوص. پردازد ي ميزندگ  بهدام نسبتكد هر يو د نش  ي ب يبررس  به  ثروتمند يها  هيال

، يوشـ ك ، سـخت  يستيـ ز تـوان در قناعـت، سـاده        ي را مـ   يزنان فرودست، همانند اودت و ناتـال      
 تـر   ع و جـامع   ي وسـ  يديـ الم داشـتن د   كـ  يـك  خـانواده و در      يها  همسر، ارزش   به شان يوفادار

  . دانستيزندگ به
ز يـ همه چ«ن در ي و همچن»ياودت معمول«ابل در زي ثروتمند همچون ا ي زنان ك مشتر يژگيو

 خـانواده،   يها  ارزش  به يتوجه ي، ب يريناپذ ، انعطاف ي مال ي، عدم وابستگ  » خوشبخت بودن  يبرا
  .  دانستيشان از زندگ ي سطحكد زنانه و دريطور خالصه، د  بهو

ه برخاسـته از طبقـات   كـ  سـخن گفـت   ي بلنـدپرواز يهـا  تيتوان از شخص يان، م ين م ياز ا 
ن گـروه   يـ ت ونـدا و بالتـازار در ا       يشخص. ي خود ناراض  يت زندگ ياند و از موقع    ن جامعه يفرود

ر داده  ييـ  خود را تغ   يت اجتماع يق ازدواج با مردان ثروتمند، موقع     يه از طر  كوندا  . رنديگ  يقرار م 
ننـد  ك ي مـ  ي زنـدگ  ي از خوشـبخت   يا  ت، در هالـه   يهر دو شخص  . سب علم و دانش   كو بالتازار با    

  . نندك احساس قاًيه آن را  عمك بدون آن
مـضمون    بـه  ، پـرداختن  يتي شخـص  يها  يژگين و ين زنان با ا   يت از خلق ا   ي اشم يهدف اصل 

، يخوشـبخت . ن مـضمون اسـت  يـ ا  بـه پرداز هي نظريكعنوان   به نقطه نظر خودة و ارائ يخوشبخت
ونـدا پـس از   . نـد ك ي از جنس خود آن را احـساس مـ    يسكنار  كه هر شخص در     ك است   يحس

 ي احـساس خوشـبخت    يمكه  كنار لورانزو است    كت در   ي، در نها  ياديازدواج با مردان ثروتمند ز    
  قـشر يـك هـا، بالتـازار و سـاموئل، هـر دو از       مـرد داسـتان  يهـا   تي، شخـص  ياز طرفـ  . ندك يم
  را ي خوشـبخت  يظـاهر زنـدگ     بـه  ها  آن. ستندياقشار ثروتمند ن    به اند و متعلق   برخاسته) فرودست(
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 ي سـاده و معمـول     ييها  انون گرم خانواده  ك را در    ي واقع يشان دارند، اما خوشبخت    خاطر ثروت  به
همـسر و بـا وجـود    ) دائـم (رغم نبودن  يه علك ييها خانه. ابندي ي مي اودت و ناتال   ةچون خانواد 

  . ان استيوسته در جريها پ  در آني، شور و شوق زندگيالت مالكمش
 خـود  ي بـرآوردن آرزوهـا  يه بـرا كاند   داشتهيبطل  جاهيها تيبالتازار و وندا، هر دو شخص 

 آن  ي در القـا   يسنده سـع  يـ ه نو كـ اند، اما همانطور      ز شده ياند و موفق ن     ردهكتمام تالش خود را     
ـ يآن دو، درسـت در م . ق ارضـا شـود  ين طر يه از ا  كست  ي ن ي، حس يدارد، حس خوشبخت    راه ةان

ه كـ نجا جالب است    يدر ا . رسند  يمجه  ين نت يا  به ه باالخره ك است   ي در چهل سالگ   يعني،  يزندگ
انـسان در  «ه كـ او معتقد اسـت  . ميادآور شوي »يچهل سالگ «تي اهم ةت را دربار  ينقطه نظر اشم  

 ييهـا   ب انتخـا  ةجـ ي نت يه در چهـل سـالگ     يك در حال  ،ت و آموزش است   ي ترب ة ثمر يست سالگ يب
، 2010ت،  ياشـم ( »رده باشـد  ك ييها  ، البته اگر انتخاب    انجام داده است   يه در طول زندگ   كاست  
در تـا آن زمـان   ه كـ  يراهـ   بـه انسانه ك است ي سني چهل سالگت،يد اشمي، از د نيبنابرا .)225
ـ  ك يا راه ي آ :پرسد  يال را م  ؤن س يااز خود   آن   ة ادام ي و برا  شدياند  يموده، م ي پ يزندگ ش يه در پ

، »يلاودت معمـو  «در داسـتان     هكـ ن خـاطر اسـت      يهم  به درست است؟    بوده يگرفته، راه درست  
 يزنـدگ  ة ادامـ  ي و بـرا   رود  يمـ ر فرو   كف  به  اودت ة ساد يدن زندگ ي با د  بالتازار بالزان چهل ساله   

ده، يجـه رسـ   ين نت يـ ا  بـه  )يدر چهل سـالگ   (نون  كه ا كچرا  . ندك شكمكه  ك خواهد  يم از او    خود
ز يـ زابـل ن  يا. نرسانده اسـت   يخوشبخت يعنيهدفش    به ده، او را  ي برگز اش  يزندگ يه برا ك يراه

  .ه او را از دست داده استكشود  يخود م  به ساموئلي عشق واقعكدر  به قادريامهنگ

 ي اصليها تيتحول شخص -5
شه، يـ ط، اندي محـ يعنـ ي ي، چهـار عامـل اساسـ   Orson Scott Cardارد كـ ات كاورسون اسـ 

ن عوامل در   ي از ا  يك او، هر    ةديعق  به .داند  يل م ي دخ يپرداز  تيداد را در شخص   يت و رو  يشخص
ن عامل، در يه اگر اك دارد  ياما هر عامل، درون ساختار    . ش حضور دارند  يم و ب  كها    ستان دا ةهم

  .)92ارد ك( داستان خواهد بود يلكل ك شةنندكن ييداستان غالب شود ساختار آن تع
 ييهـا  داسـتان ،  تي اشـم  يهـا  داسـتان ه  كـ م  ينـ كم ادعا   يتوان  يه گفته شد، م   كآنچه    به با توجه 

نند نقش خـود را در      ك ي م يه سع ك است   ي اشخاص ة او، دربار  يها  ستان دا يعني. نديگرا  تيشخص
ت يـ ت، موقعيه شخـص كـ شود  ي آغاز ميها، داستان زمان ن گونه داستانيدر ا. ر دهند يي تغ يزندگ

ه كـ ابـد   ي يان م ي پا يد و زمان  يآ  ير آن بر م   ييابد و در صدد تغ    ي ير قابل تحمل م   ي خود را غ   ينونك
اش  يگـاه قبلـ   يجا  بـه  ايـ خواسـت خـود       بـه  جهيند و در نت   ك داي پ يدي نقش جد  يت اصل يشخص
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  . د شوديا از بهبود سرنوشتش نااميبازگردد و 
ـ و » متحـول «ت، ياشـم  يهـا  نداسـتا  يها تي شخصيتمامه كتوان گفت   يب، م ين ترت يبه ا  ا ي

ـ و   ينـ يب  ن و جهـا   شـوند   يمـ ر و تحـول     ييـ  در طول داستان دستخوش تغ     ها  آن يعني،  ندي»ايپو« ا ي
ـ ا. شـود   يمدگرگون  شان    تيشخص از   يا  جنبه  يثـر اوقـات در جهـت سـازندگ        ك ا ،ين دگرگـون  ي

ت از جملـه  ين منظـر، اشـم  ي از ا.رود يمش  يردن آنها پ  ك ي در جهت متعال   يعنيت،  هاس  تيخصش
رده كـ  ي خود طراح  ي نظام داستان  ي را برا  يرد خاص كه عمل ك است   يا  شهيگان صاحب اند    سندينو

شـوند، خـواه    ير مييش دچار تغيها تي شخصةه همكن معنا يا  به).107ان ي، نوروزيروكش(است  
 خوشـبخت   يز بـرا  يـ همـه چ   «زابـل در  ياعنوان نمونه،     به .يرونيب خواه از لحاظ      و ياز نظر درون  

 در سر و وضـع      يرييشگاه سبب تغ  ير آرا ييتغ: ندك ير م يي تغ ي و هم درون   يرونيهم از نظر ب   » بودن
 ةوير در شـ ييـ  تغيعنـ ي او، ير درونييتغ  بهت منجري در نها يرر ظاه يين تغ يشود و ا    ياش م   يظاهر

 يرييشگاه تغ يآن آرا   به ه با رفتن  كدن دوستش   يتا قبل از د   . شود  ي و همسرش م   يزندگ  به نش او يب
تـوان ظـاهر    يپـس، مـ  . نـد ك ير در خود را احـساس نمـ     ييجاد تغ يزابل لزوم ا  يرده بود، ا  ك ياساس

  .ظاهر خوشبخت او دانست  بهيرا استعاره از زندگ) شگاهيپس از بازگشت از آرا(ش يبايز
ن هـر   يتـر يشگاه، پشت و  يزابل در راه بازگشت از آرا     يه ا كم  يخوان  ين داستان م  ي  ا  يدر ابتدا 

ـ «ند،  يب  يه م كآنچه  . ندير خود را در آن بب     يستد تا تصو  يا  ي م يفروشگاه بـا بـا    ي ناشـناس و ز    يزن
ـ    ي ب »ناس ناش يزن« ةنجا، واژ يا.  است » متبسم يا  چهره  و مـن   ين مـن ظـاهر    يانگر تضاد موجود ب

 ه هست متفـاوت اسـت    كد با آنچه    ينما  يه م كگر، آنچه   ي د يعبارت  به ت است، ين شخص ي ا يواقع
  ).يرونير بييتغ(

ـ ي بيـك «گر، او پس از اطـالع از ازدواج دوم همـسرش، او را   ي دياز طرف   »اريـ  تمـام ع ةگان
زابـل از او در     يه ا ك ي ساموئل و خود   ين خود واقع  ي ب تضاد  بر »گانهيب« ةز واژ ينجا ن يا. خواند  يم

  ).ير درونييتغ (ندك يد مكيأذهن خود ساخته، ت
ـ يي دچـار تغ   ي و سـطح   ي از لحاظ ظاهر    فقط هكت ونداست   يگر، شخص ي د ةنمون  شـده  يرات
ه در كر يين تغ يان ا ي ب يت برا ياشم.  در او نشده است    ي درون يراتييرات سبب تغ  يين تغ ياست و ا  
  :پردازد ي او مينونك يت ظاهريف وضعيتوص  بهت است،ي شخصياهر قبلتضاد با ظ

 بـور،   ي نداشت، چون موها   ياو را بشناسد هراس   ) ويسزار( ه مرد كن  ياو از احتمال ا   «
خصوص ثـروتش، هرگونـه شـناخت او را        به  و ي روس ةن، لهج ي سنگ ي، صدا ي دود كنيع
  ).22، 1389ت، ياشم (»ساخت ين مكر مميغ
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او . نـد ك يرده، هماهنگ مكجاد ياش ا يه در ظاهر و زندگك يراتيي خود را با تغ   ن، وندا يبنابرا
 متـشخص ثروتمنـد     ي بـانو  يكپس، در جمع، همانند     . ستيه ن كاند  ينما  يز خود را آنچنان م    ين

سنده بـا  يـ امـا نو . دهد يخرج م  بهلماتش دقتكردن در انتخاب كند و هنگام صحبت    ك يرفتار م 
  :دارد يت پرده برمي شخصير سطحن ظاهي، از ايدخالت راو

ـ  يهـا   ييگـو  كوندا در ت  « ه كـ نـد  ك ي اسـتفاده مـ  يا  خـود، از جمـالت سـاده     ي درون
ه ك است ي خوشبختيدارد؛ جا يها، از اصل و نسب او پرده بر م          آن ةاني عام يها  يبند جمله

  .)13-12 همان(» هاست  آنةفقط خودش شنوند

 يـك  بالتـازار، دچـار   يها تابكاودت با خواندن  ه  كم  ينيب  يز م ي ن »ياودت معمول  «در داستان 
  :ر قرار داده استيثأ را تحت تيخود و زندگ  بهنش اويه بك يريي شده است، تغير درونييتغ

م كـ  يـك ه خـودم رو     كـ خودم احتـرام بـذارم،        به هكادگرفتم  يهاتون    تابكاز دولت   «
هـر روز صـبح بـا    ه كـ  يزن: ه االن هستمك بشم ين اودت معموليه اك. دوست داشته باشم  

  .)73همان  (»بنده يزنه و هرشب هم با دل خوش مينار مكها رو  اق پردهياشت

 بالتـازار و   ي مثبت در زندگ   يرييرش سبب تغ  ك و طرز تف   ي زندگ ةوي خود، با ش   ةنوب  به اودت
 »يگريسعادت د « با عنوان    يتابكم  يزابل و بالتازار و تقد    ي دادن ا  يآشت. شود  يزابل م يهمسرش، ا 

  .  استيزندگ  بهها د آنير ديياودت، نشان از تغ  به بالتازاراز طرف
د يـ باست؟ يـ چهـا     تي شخص ير و دگرگون  يين تغ يل ا يه دل ك شود  يمن پرسش مطرح    ياحال  

 را  يـي ت جبرگرا ي اشم .سنده دارد ي نو ي فلسف يشه در باورها  ي، ر ي و دگرگون  ن تحول ي ا هكگفت  
نظـر او،    بـه .نـد ك يمـ شدت رد   به،استار يده و اختل عدم ارا يدل  به ر بودن انسان  يرناپذييه بر تغ  ك

 درسـت ) 226،  2010 ت،ياشـم  (ر دهـد و بهتـر شـود       ييـ  خود را تغ   تواند  يمانسان آزاد است و     
ش همـواره در    يهـا   تيت محورند و بالتبع، شخـص     يش شخص يها  ه داستان كن خاطر است    يهم به

 ةم، همــيديــز ديــ نن ســه داســتان مــورد بحــثيــه در اكــهمــانطور . ر و تحولنــدييــحــال تغ
 ةسنديـ ن نو ي ا ةنانيدوارانه و خوش ب   يد ام يخاطر د   به شوند و   ي م يش دچار دگرگون  يها  تيشخص

 مثبـت و  يرييـ شـوند، تغ  يش متحمـل مـ  يهـا  تيه اغلب شخـص   ك يراتيي، تغ يزندگ  به لسوف،يف
 ت، تنهـا يوتاه اشمك يها ان داستانيدر م. هاست  شدن آنيه گفته شد، در جهت متعال     كهمانطور  

ه درآن، كـ توان نام برد  ين عنوان را م يهم  به يا  ، از مجموعه  » فرشته يكاد  ي  به يينسرتوك«داستان  
سـمت    بـه ي از خـوب يعني در جهت مخالف،    يرييه دچار تغ  كند  ك ي را خلق م   يتيت شخص ياشم



 1393 پاييز و زمستان، 2 هشمار، 19 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  170

خـود    به زي، را ن  1ريشل م ي از م  يتابِ نقد كت، عنوان   ي اشم يها  تي شخص يدگرگون. شود  ي م يبد
 يهـا  شنامهيـ  دگرگـون شـده در نما    يها  تي هو يبررس  به سندهيه درآن نو  كداده است   اختصاص  

د يـ ت، هرگـز از بهبـود سرنوشـت خـود ناام        ي اشـم  يهـا   تيه شخص كازآنجا  . پردازد  يت م ياشم
 را داده   »د معاصـر  يـ  نوم يايـ د در دن  يـ  ام ةسنديـ نو«او لقب     به تابكن  ين منتقد در ا   يشوند، ا   ينم

  .)8 ريم(است 

  جه ينت
ش يها ت در داستان يسندگان هم عصر خود، بر عامل شخص      ي از نو  ياريت بر خالف بس   ياشم

 او، ين رو بـرا   يـ از ا . ندك يت محورخلق م  يا شخص يگرا و     تي شخص يها  ند و داستان  ك يد م كيأت
ــص ــرداز تيشخ ــ اهميپ ــت وي ــ.  دارديا ژهي ــر دو ش ــستقةوياو از ه ــستقيم و غي م ــرايرم  يم ب

گاه ي از جا  يا ها، شمه   تيق نام شخص  ياو ابتدا با انتخاب دق    . ترده اس ك استفاده   يپرداز  تيشخص
به (د مناسب   ي د يةند و سپس با انتخاب زاو     ك يخوانندگان بازگو م    به  آنان را  يت اجتماع يو موقع 

ا بـا  يـ و ) » خوشـبخت بـودن  يز بـرا يـ همـه چ «د اول شخص در داستان    ي د يةعنوان نمونه، زاو  
 )»ياودت معمـول  « و»پچيـ نيونـدا و «همانند دو داسـتان   (گذشته    به  از شگرد بازگشت   يريگ  بهره

ب، او موفـق شـده تـا بـا انتخـاب       يـ ن ترت يبـد . پـردازد   ي خـود مـ    يها  تيامل شخص ك يمعرف به
 يشـان در زنـدگ   يه همگكانسال ي، ميلحاظ سن  به شترير و ثروتمند، ب   ي فق ة از طبق  ييها  تيشخص
ت زنـان ارائـه دهـد،       ي از شخـص   يرفتني و پـذ   يامل، واقعـ  ك يرياند؛ تصو    با تجربه بوده   كمشتر
استقبال خوانندگان  . ستيا فرهنگ غرب ن   ي و   يزنان فرانسو   به ه منحصر كشمول     جهان يريتصو

  . ن ادعاستيا، گواه اي در سرتا دنيآثار و
 و يزنـدگ   بـه نانـه يب  مثبت و خوشيلسوفان، نگاهيشتر فيت، برخالف ب يگر، اشم ي د ياز سو 

ــدن ــر دارد؛ياي ــاه  معاص ــ ينگ ــه انعك ــك ــون ياس آن را از طرف ــول و دگرگ ــت ي در تح  مثب
 ه هرچنـد  كـ  يانيـ پا. شيهـا   ان خوش داسـتان   يگر، در پا  يم و از طرف د    يش شاهد يها  تيشخص

ه در  كـ شـود، چرا    ي خـوش محـسوب مـ      يانيـ انجامـد امـا پا      يها مـ     تيا زوال شخص  يمرگ و    به
  . ن استدايروز ميش، همواره پيش، انسان در جدال با سرنوشت خويها داستان

 ياشخاصـ . شدكـ  ير ميتصو  به دوگانهييها تي قرن معاصر را با خلق شخص    يتياو بحران هو  
ت ي و حس رضا   ي خوشبخت يزند و در جستجو   يخود در گر  ) ياز من واقع   (يت واقع يه از هو  ك

                                                           
1- Michel Meyer 
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ن ي ا كت، در ي اشم يها   در داستان  ييگو. رنديت بگ يعار  به  را »يگريد«، ناچارند تا من     ياز زندگ 
 و آرامـش    يخوشبخت  به  خود يه با من واقع   ك »يمعمول« ي جز در تقابل با اشخاص     يتيبحران هو 

  .ستير نيپذ انكاند، ام دهيرس
ان كـ  ام يسنده، از طرف  يوتاه توسط نو  كه انتخاب داستان    كرد  كد خاطر نشان    يز با يان ن يدر پا 

 و  يزندگ  به  متفاوت يها   متفاوت، با نگرش   ي اجتماع يها   متنوع با خاستگاه   ييها  تيخلق شخص 
ها   نار هم قرار گرفتن آن    كط در   يگر، شرا ي د يرده و از طرف   كا  ي را مه  ي متفاوت اخالق  يها  يژگيو

  . تاب فراهم آورده استك يكرا درقالب 
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