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چکیده
آناگاوالدا ،نویسندۀ معاصر فرانسوی است که در داستانهای کوتاهش برداشتها و تجربیات روزمررۀ خرود را برا
جزئیات فراوان بیان کرده است .ویژگی بارز آثار او همذاتپنداری خواننده برا شصیریتهرای داسرتانهاسرت.
تیویری که او از انسان مدرن در داستانهایش ارائه میدهد منجر به خلق شصییتهرایی شرده اسرت کره در
واکنش به شرایط اجتماعی حاکم بر عیر مدرن ،به زندگی اجتماعی عینیت میدهند .شصیریتهرایی کره در
قالب گفتار ،رفتار ،نام ،چهرۀ ظاهری و ...به خواننده معرفی میشوند .او در داستانهایش ،سعی در بیران برشری
از زندگی دارد که گاهی مورد بیتوجهی و غفلت قرار گرفته است و با روایتی که از زندگی افراد خلرق مریکنرد
نحوۀ ادراک خواننده را دگرگون می سازد .او خرود را ملرزم بره آوردن تمررام عناصرررر داسرتان نمریدانرد و از
روشهای نروینی در پرردازش شصیریتهرا اسرتفاده مریکنرد .ماننرد بیران احساسرات زودگرذر ،اسرتفاده از
صحنهپردازیهای نمایشنامهای ،بیان بصشی از زندگی روزمره و عواطف شصیریتهرا ،پایرانبنردی براز و آزاد
داستانها و درگیر کردن خواننده در نتیجه گیری .این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به بررسری شریوه و
تکنیک خلق شصییت در اولین مجموعه داستان آناگاوالدا میپردازد و در پی پاسخ به این سراا اسرت کره او
چه شررگردها و روشهایی را در شصییتپردازی داستانهای خود بهکارگرفترهاسرت حاصرل تحقیرق نشران
میدهد که شصییتپردازی در این مجموعه بیشتر به صورت غیرمستقیم صورت گرفته و از حالرت سرطحی و
ابتدایی خود به سطحی پیچیدهتر ارتقاء یافتهاست.

کلماتکلیدی:شصییتپردازی ،داستان کوتاه ،آناگاوالدا ،همذاتپنداری.
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مقدمه
شصییت اساس و پایۀ هر داستانی محسوب میشود .اهمیت شصییت از آنروسرت کره
داستان را پیش میبرد و متقابال بر بیشتر عناصر داسرتانی تریثیر مریگرذارد .بره گمران
عدهای شصییت و شصییتپردازی بیشتر مربوط بره رمران اسرت و در داسرتان کوتراه
فرصت پردازش شصییت یا وجود ندارد یا خیلری کرم اسرت ،امرا داسرتان کوتراه ماننرد
دریچهای است که به روی زندگی شصییت یا شصییتهرایی بررای مردت کوتراهی براز
میشود و به خواننده فقط امکان میدهد که از این دریچه به اتفاقاتی که در حرا وقرو
است بنگرد .شصییت در داستان کوتاه فقط خود را نشران مریدهرد و کمترگسرترش و
تحو مییابد .به عقیدۀ ادگار آلن پو نویسندۀ امریکایی ،داستان کوتراه قطعرهای تصیلری
است که حادثۀ واحدی را ،خواه مادی باشد و خواه معنوی ،مورد بحث قرار میدهد .ایرن
قطعه تصیلی بدیع ،باید بدرخشد ،خواننده را به هیجان بیاورد یا در او اثر بگرذارد و بایرد
از نقطۀ ظهور تا پایان داستران در خط صاف و همواری حرکت کند .تعداد شصیریتهرا
در داستان کوتاه محدود است و فضای کافی برای تجزیه و تحلیلهای مفیل و پرداختن
به امور جزئی در تکامل شصییتها وجود ندارد .حادثۀ اصلی به نحوی انتصاب مریشرود
که هر چه بیشتر شصییت قهرمان را تبیین کند و حرواد فرعری بایرد همره در جهرت
کمک به این وضعیت باشرند .در داسرتان کوتراه شصیریت قربال تکروین یافتره اسرت و
نویسنده فقط شصییت اصلی را در یک واقعه اصلی نشان میدهرد و قیرد بیران پیرامی
واحد و خاص را دارد .آنچه واضح است این است که داستان کوتراه انعکاسری از واقعیرت
جامعه است و ماهیت ساختاری واقعیت در آن نادیده گرفته نمیشود.
آناگاوالدا در داستان هایش ،سرعی در بیران برشری از زنردگی دارد کره گراهی مرورد
بی توجهی و غفلت قرار گرفته است .او با روایتی که از زندگی افراد خلق مریکنرد نحروۀ
ادراک خواننده را دگرگون میسازد ،خواننده ای کره در جهران صرنعتی و مردرن امرروز،
فرصت خواندن رمانهرای چنرد صرفحه ای را نردارد .او خرود را ملرزم بره آوردن تمررام
عناصررر داستان نمیداند و از روش های نوینی در پردازش شصییتها استفاده میکنرد
مانند بیان احساسات زودگذر ،استفاده از صحنهپردازیهای نمایشنامهای ،بیان بصشری از
زندگی روزمره و عواطف شصییتها ،پایانبندی براز و آزاد داسرتان هرا و درگیرر کرردن
خواننده در نتیجه گیری و...
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کتاب «کاش کسی جایی منتظرم باشد» برا ترجمرۀ ناهیرد فروغران توسرط متررجم
دیگری با عنوان«دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد» ترجمه شده است .این کتراب
دربردارندۀ داستان هایی کوتاه است که نویسرنده در آن ،مالفرۀ شصیریت و شریوههرای
پردازش آن را مورد توجه ویژه قرار داده است .این تحقیق پس از معرفی آناگاوالدا و ارائۀ
تعاریف شصییت و شصییتپردازی ،شیوههای شصییتپردازی در این مجموعه داستان
را مورد واکاوی قرار میدهد.
بحثویافتههایتحقیق

.1
.6-1معرفینویسنده

آناگاوالدا() Anna Gavaldaرماننویس قرن بیستم میالدی اهل فرانسره در سرا 1312
در پاریس متولد شد .والدینش به هنرهای دستی اشتغا داشتند .دوران کودکی خرود را
همراه سه خواهر و برادرش در محیطی آرام و فضایی هنری گذراند .در چهرارده سرالگی
والدینش از هم جدا شدند و او نزد یکی از اقوام خود رفرت .جرابرهجرایی محرل زنردگی
دگرگونی جدی در محریط و عرادات او را بره همرراه داشرت .بره عضرویت یرک انجمرن
کاتولیکی در سن کلود درآمد و در آن جا طرز تفکر بدون قید و بندش به محک آزمایش
سصتی گذاشته شد ولی از این رهگذر فرا گرفت که از سنین کم خود را با واقعیرتهرای
زندگی وفق دهد .بعدها وارد دبیرستان مولیر شد .قبل از آن که برای تحییل از سروربن
پذیرش بگیرد به کارهایی از قبیل پیشرصدمتی ،فروشرندگی ،بازاریرابی آسانرس امرالک،
صندوقداری و گلآرایی پرداخت و تجربهای همه جانبه در حیطره هرای متنرو زنردگی
اندوخت و با افراد خاص آشنا شد .او با یک دامپزشرک ازدواج کررد و صراحب دو فرزنرد
شد .در این دوران گاه به عنوان آموزگار و گاه در مرکز اسناد کرار مریکررد و بررای گرام
نهادن در دنیای ادبیات آماده میشد .
در  03سالگی با مجموعه داستان کوتاه «کراش کسری جرایی منتظررم باشرد» بره
موفقیت بزرگی دست یافت و بالفاصله پس از انتشار ،جایزه بزرگ آرتی ا – لیرر(RTL-
) 0222 Lireرا به خود اختیاص داد .او که اکنون چهارمین دهۀ زندگی خود را سرپری
میکند ،پس از جدایی از همسرش ،کارش را رها کرده و زندگیاش را وقف ادبیات کررده
اسرت .سرایر آثرار او عبارتنرد از :دوسرتش داشرتم ،گریرز دلپرذیر 93 ،کیلرو امیردواری،
تسلیبصش ،باهم بودن ،زندگی بهتر و...
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.6-6معرفیکتاب«کاشکسیجاییمنتظرمباشد»

این کتاب شامل دوازده داستان کوتاه است که نویسنده در هر کردام بصشری محروری از
یک زندگی را نقل کرده است:
در داستان او « آداب دلبری در سن سرمن دپرره» راوی یرک زن و زاویرۀ دیرد او
شصص است .داستان دختری که د به جوانی میبندد که برا او در خیابران سرن سرمرن
آشنا می شود .یک آشنایی کوتاه کره پرس از چنرد سراعت و بعرد از خروردن شرامی در
رستوران به پایان میرسد.
در داستان دوم« باردار » داستان یک زن از زاویۀ دید سوم شصص بیان میشود .زنی
که فرزند دومش را باردار اسرت و برا شرنیدن ایرن خبرر لحظرات شرادی را پشرت سرر
میگذارد ،بر عکس همسرش با شنیدن خبرر فقرط آهسرته او را مریبوسرد و بره خرواب
میرود ،اما پس از شش ماه جنین دیگر زنده نیست و او مجبور به سقط جنین میشود.
داستان سوم « این مرد و این زن » از زاویۀ دید سوم شصص بیان میشرود .داسرتان
زن و مرد میانسا ثروتمنردی که رابطهای سرد و یخزده برین آنهرا حراکم اسرت و زن
میداند که مرد زمانی به او خیانت میکرده است .در طو سفری کره دارنرد حتری یرک
کلمه بین آنها رد و بد نمیشود تا به مقید میرسند.
داستان چهارم« اپل تاچ» راوی زن و زاویۀ دید سوم شصص اسرت .داسرتان دخترری
مجرد و افسرده که در یک فروشگاه لباس فروشرری کار میکند ،اما تکرار و روزمرگری او
را به پوچی رسانده است .او عشق میخواهد اما به خواستهاش نمیرسد.
در داستان پنجم« امبر» راوی مرد و زاویۀ دید او شصص است .مرد هرزهگرد سریو
هشت ساله ای که به پروچی رسریده و دخترری عکراس کره عاشرق اوسرت و در حرا ت
مصتلف فقط از دستهای مرد عکس گرفته است.
در داستان ششم«مرخیی» نیز راوی مرد و زاویۀ دید او شصص اسرت .داسرتان دو
برادر که یکی زندگی موفقی دارد و دیگری موجودی تلخ و بردون اعتمراد بره نفرس کره
هیچ مایۀ درونی ندارد و در این داستان که نام کتاب نیز از آن انتصاب شده بره مرخیری
سربازی آمده و دوست دارد کسی جایی منتظرش باشد اما میاندیشد کره ایرن خواسرته
بیهوده است و کسی منتظر او نیست لذا تیمیم میگیرد با پای پیاده به منز بررود .برا
افکار منفی خود ،ناامید به منز می رسد ،اما برخالف انتظارش همۀ دوستان و خویشران
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در آن جا هستند و منتظرر او زیررا روز تولردش مریباشرد و حتری دخترری کره روزی
دوستش داشت و اکنون در کنار برادر اوست نیرز در میهمرانی حضرور دارد ،امرا راوی از
همۀ چیزهای اشتراکی حالش بههم میخورد.
در داستان هفتم «رویداد روز» نیز راوی یرک مررد و زاویرۀ دیرد او شرصص اسرت،
مردی که بعد از یک سا بیکاری اکنون شغل موقتی پیدا کرده است .در مدت یک سا
تمام کارهای خانه و حتی کارهای مدرسه و مهد کودک بچههرا نیرز برا اوسرت و اکنرون
برررای نجررات از وضررع موجررود ایررن شررغل را پذیرفترره اسررت .کررار او «وارسرری صرراحب
رستوران»هاست .کارهای تبلیغ و اطال رسانی در مورد محیو ت یک شرکت معرروف و
به نوعی بازاریابی است و با ماشینی که در اختیار دارد بره مهمرانخانرههرای جرادهای و
رستورانهای بینراهی سرمیزند ،اما یک روز در اثر بی احتیاطی و حرکرت اشرتباه او در
انتصاب خروجی یک اتوبان تیادفی وحشتناک رقم مری خرورد کره چنردین نفرر کشرته
میشوند و همۀ روزنامهها و رسانهها خبر را منتشر میکنند .عکسی در روزنامهای تحرت
عنوان« رویداد روز » پسرر کوچرک سررگردان و گریرانی را نشران مریدهرد کره در آن
تیادف،از ماشینی خرد شده دور میشود.
در داستان هشتم «نخ بصیه» راوی زن با زاویۀ دید او شصص اسرت .داسرتان زنری
دامپزشک که در روستایی مشغو به کار است ،اما مورد آزار چند تن از روسرتائیان قررار
می گیرد و شبی پس از عقیم کردن همان مرردان و دوخرتن محرل برا نرخ بصیره انتقرام
وحشتناکی از آنان میگیرد و منتظر ماشین پلیس میماند.
داستان نهم «جونیور» با زاویۀ دید سوم شصص ،در خیوص پسری است بیست ساله
که در پر قو بزرگ شده ،بسیار بهداشتی و مرتب و معطرر کره ترازه گواهینامرۀ راننردگی
گرفته و به اغفا دوستانش با اتومبیل گرانقیمت و بسیار شیک پردرش در یرک جشرن
پایان تعطیالت تابستان شرکت می کند اما هنگام برگشتن از میهمانی ساعت پنج صربح
در اثر برخورد با یک گراز اتومبیل کامال از بین میرود.
در داستان دهم « سا ها بعد» راوی مرد است با زاویۀ دید او شصص .مردی که در
جوانی عاشق دختری بوده ،اما دختر او را رها کرده است .سا ها مریگرذرد مررد ازدواج
میکند و صاحب سه دختر می شود و فرد موفقی است تا اینکره روزی پرس از سرا هرا،
عشق دوران جوانیاش تماس میگیرد و قرار مالقات میگذارد ،اما این تقاضرای مالقرات
برای خداحافظی ابدی است زیرا دختر دچار بیماری شده و در حا مرگ است.
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در داستان یازدهم «کلیک کلک» راوی مرد است و زاویۀ دید او شصص .مردی کره
مدتی است عاشق یکی از همکارانش شده و سرعی در برقرراری ارتبراط و درخواسررررت
ازدواج با او را دارد .مرد در آپارتمررانی با دو خواهرش زندگی میکنرد ،امرا بررای شررو
زندگی مشترک تیمیم به جدایی از خواهرانش میگیرد و مستقل میشود.
داستان آخر «عاقبت کار» در مورد خود نویسنده و از زبان اوست .زمرانی کره اولرین
کارش را برای ناشری میفرستد و ناشر با او قرار مالقات میگذارد .رؤیاپردازیهای زیبای
نویسنده دربارۀ زمانی که کتابش چاپ شده و همره بررای گررفتن امضراء از او منتظرنرد
فوق العاده است ،اما همه رؤیاست و دلیل ناشر از دعوت او به دفتررش ،تنهرا کنجکراوی
ناشر برای دیدن نویسنده بوده است و قید چاپ داستان او را ندارد زیرا معتقد است که
نوشتههایش شهرستانی است.
.6-6شخصیتوشخصیتپردازی

تعریف های فراوانی از شصییت در کتاب های گوناگون یافت میشود« .اشرصاص سراخته
شده ای را که در داستان و نمایشنامه ظاهر میشروند شصیریت مرینامنرد .شصیریت،
بازیگر داستان است و در اثر روایتی و نمایشی فردی است که کیفیت روانی و اخالقری او
در عمل او و آنچه میگوید و میکند وجود داشته است .خلق چنین شصییتهایی را که
برای خواننده در حوزۀ داستان یا نمایشنامه یا فیلم نامه و ...تقریبا مثل افراد واقعی جلوه
میکنند شصییتپردازی میخوانند» ( میرصادقی.) 033 : 1961 ،
بسیاری از صاحبنظران شصییت را مهمترین عنیر داستان دانسرتهانرد ،امرا واضرح
است که ارکان داستان با هم رابطۀ متقابل دارند و به سصتی میتوان یکی را برر دیگرری
رجحان داد .نصستین تحلیل شصییت در کتاب فن شعر ارسطو صورت گرفتهاست .او در
مقایسهای که بین دو رکن اساسی تراسدی یعنی داستان و شصییت بره عمرل مریآورد،
داستان را بر شصییت ترجیح میدهد و شصییت را فر بر داستان میداند زیرا عقیرده
دارد که داستان وسیله ای برای معرفی شصییت است .داستان ظررف اسرت و شصیریت
مظروف ،اما به نظر میرسد شصییت است که پیشبرنرردۀ داسرتان اسرت« .شصیریت،
عامل محوری است که تمامیت قیه بر مدار آن میچرخد .کلیره عوامرل دیگرر عینیرت،
کما  ،معنا و مفهوم و علت وجودی خود را از عامل شصییت کسب میکنند» ( براهنی،
.) 040 : 1961
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با این تعریف اگر شصییت را از داستان بگیریم ،داستان شکل نمریگیررد و اگرر نرام
داستان ر ا بر آن بگذاریم رخدادهای آن تیثیر عاطفی و احساسی بر روی خواننده نصواهد
داشت« .همان طور که یک ماجرا بدون وجود موجود زندهای به خیوص انسران ،تریثیر
زم را روی کسی نمیگذارد ،یک داستان هم بدون شصییتهایش ،اصرال امکران شرکل
یافتن و به وجود آمدن پیدا نمیکند» ( عابدی.) 11 : 1966 ،
شصییتها ،دارای ویژگی های اخالقی و آگاهانه ای هستند که این ویژگیها در گفتار
و عملشان نشان داده میشود .تعریف شصییت داستانی با تعریفی که شصییت از منظرر
روانشناسی دارد متفاوت است .شصییت در روانشرررناسی ،الگوهرای معینری از رفترار و
شیوه های تفکر است که نحوۀ سازگاری فررد را برا محریط پیرامرونش معیررن مریکنرد.
« شصییت در روانشناسی را مجموعه عوامل و علل و کارهایی که فررد انجرام مریدهرد
دانسته اند اما شصییت داستانی معمو برداشتی کلری دربراره ماهیرت انسران نیرز ارائره
میدهد یا ما را به سمت چنین برداشتی سروق میدهد» ( سلیمانی.) 113 : 1914 ،
شصییتها دارای انوا گوناگونی هسرتند و تقسریم بنردیهرایی از انروا شصیریت از
جنبههایی نظیر ساخت ،سطح ،بعد ،حضور در داستان و ...صورت گرفته اسرت .میرصرادقی
شصییتها را به دو نو ایستا و پویا تقسیم کرده است که از نظر ساخت بره شرش دسرته
تقسیم میشوند« :شصییت های قالبی ،قراردادی ،نوعی ،تمثیلری ،نمرادین و همرهجانبره»
( میرصادقی)111 -39 :1966،و برای هر کدام تعریفی ارائه کرده است .تقسیمبندی دیگرر
شصییت از لحاظ نو حضور داستان ،انوا اصلی ،فرعی ،مصالف ،مقابل و همرراز هسرتند و
از لحرراظ بعررد نیررز دو نررو شصیرریت مسررطح و مرردور وجررود دارد ،امررا در خیرروص
شصییتپردازی باید دانست که در داستانهای معاصر شریوۀ شصیریتپرردازی برا قردیم
تفاوتهای فراوانی دارد هرچند محور اصلی بسریاری از داسرتانهرا و رمرانهرای برجسرتۀ
جهان شصییت است اما شیوههای پرداخت آن متفاوت بوده است.
بر اساس تعاریف«نویسنده ممکن است برای شصییتپردازی در داستان از سه شیوه
استفاده کند :او ارائۀ صریح شصییت ها با یاری گرفتن از شرح و توضیح مسرتقیم ،دوم
ارائۀ صریح شصییت ها از طریق عمل آنان با کمی شرح و تفسیر یا بدون آن و سوم ارائۀ
درون شصییت ،بی تعبیر و تفسیر ،با نمایش عملها و کشمکشهرای ههنری و عواطرف
درونی شصییت» ( همان .)31-61 :
در کترراب «خلررق شصیرریتهررای مانرردگار» برره نظررر مرریرسررد تعریفرری کرره از
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شصییت پردازی ارائه شده بسیار جامع است .در این کتاب آمرده« :حاصرل جمرع تمرام
خیایص قابل مشاهده یک فرد انسانی اعم از سن ،جنس ،میرزان هروش ،سربک حررف
زدن ،عالیق او ،میزان تحییالت ،شغل ،وضعیت روحی و عیبی ،ارزشها و نگررشهرا و
تمام وجوهی از انسان که میتوان با بررسی روز به روز زندگی یک فرد دانسرت ،همره در
کنار هم هویت منحیر به فرد هر انسان را میسازد .این مجموعه یگانه و منحیر به فررد
از خیایص انسانی شصییتپردازی است» ( سیگر.) 46 : 1914 ،
معمو دو شیوۀ کلی شصییتپردازی مستقیم و غیرر مسرتقیم را در داسرتان کوتراه
میبینیم .در شیوۀ مستقیم نویسنده شصییت خود را معرفی میکند ،ویژگیهای درونی
و ظاهری او را برای خواننده تعریرف مریکنرد کره«در ایرن شریوه نویسرنده معمرو برا
کلیگویی ،تعمیم دادن و تیپسازی ،فرد مرورد نظرر را بره خواننرده معرفری مریکنرد»
( اخوت ،) 41 : 1911،اما در شیوۀ شصییتپردازی غیرمستقیم «ایما و اشاره جرایگزین
تشریح و توصیف میشود .هرحرکتی ،هررر نگاهی و هر نکتهای میتواند حامرل معنرایی
باشد که به موجب آن اشصاص داستان به خواننده معرفری میشود» (داد.)924 : 1964،
در شیوۀ غیرمستقیم ،به صورتهرای رفتار(اعمرا ) ،گفرتوگرو ،نرام ،وضرعیت ظراهری،
محیط ،توصیف و جریان سیا ههن ،شصییتپرردازی انجرام مریشرود کره در قسرمت
شصییتپردازی داستان به صورت موردی به هر کدام اشاره خواهد شد.
هآناگاوالدا
پردازیدرمجموعهداستان کوتا
شخصیت               

.6-6

آناگاوالدا به عنوان یک داستان کوتاه نویس ،در آثارش عمررلکرد شصییتهای خود را به
دقت و با موشررکافی طراحی میکند .او از روی زندگی گرته برداری کرده ،از تیپسرازی
خودداری مینماید و اشصاص گنگ و مبهم میآفریند تا خواننده بالفاصله پی به ماهیرت
آنها نبرد .در داستان های او یک شصییت ممکن است از آغاز تا پایان اثر تغییری نکنرد
یا از طریق تکامل تدریجی یا به خاطر یک بحران شدید تغییرر کنرد .آنچره مهرم اسرت
استحکام شصییت است که در آثار او میبینیم.
هایشخصیتپردازیآناگاوالدا:


شیوه
شخصیتپردازیمستقیم:

-1

«در معرفی مستقیم شصییت ،نویسنده رک و صریح با شرررح یا برا تجرررزیه و تحلیرل
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میگوید که شصییت او چه جور آدمی است و یا بهطور مستقیم از زبان کس دیگری در
داستان ،شصییت داستان را معرفی میکند» (سلیمانی .)46: 1913 ،در داستان کلیرک
کلک راوی دانای کل است و شصییت فرد مورد عالقرهاش را چنرین توصریف مریکنرد:
« سارا بریو زیبا نیست .ملوس است و این با زیبایی فرق دارد .قدش خیلی بلند نیسرت و
موهایش بور است ،گرچه زم نیست خیلی باهوش باشی تا بفهمی که رنگشران طبیعری
نیست و موهایش را مش کرده مثل تمام دخترها اغلب شلوار و بیشتر هم شرلوار جرین
میپوشد .سارا بریو کمی تپل است .اغلب میشنوم که پای تلفن با رفقایش دربرارۀ رسیرم
غری حرف میزند (بلند حرف میزند و من از اتاق کناری ،که محل کرارم اسرت ،همره
چیز را میشنوم) ...وانگهی سارا بریو دخترر سرطحی و مبترذلی نیسرت جرذاب اسرت»
( گاوالدا.) 134 : 1934،
در داستان« اپل تاچ » نیز راوی دانای کل است و شصیریت مررد را چنرین توصریف
میکند« :هی نگاه کنید کی این جاست ...شبیه بوفالوبیل است .پسر غرر مردنریای برا
سیبک گلوی برجسته و ریش بزی ای که اسرتادانه آرایرش شرده .همران چیزهرایی کره
برایشان میمیرم» ( همان .) 39 :
شخصیتپردازیغیرمستقیم:

-6

معمو شصییتپردازی غیرمستقیم به صورتهای هیل انجام میگیرد :
 -1-6رفتار(اعمال) :در این نو پرداخت شصیریت ،رفترار و عمرل انسران قسرمت
اعظم شصییت او را تشرکیل مریدهرد و نویسرنده از طریرق اعمرا و رفترار متفکرانره،
احساسی یا عینی موقعیت شصییت خود را تعیین میکند .در واقع « :آنچره در جهران
داستان تعیینکنندهاست عمل شصییت هاست .شصییتها اگر زنده خلق شوند خود برا
عملشان عیار وجود خود را آشکار میسازند» ( ایرانی.) 022 : 1914 ،
در داستان باردار ،رفتارهای خانم بارداری که شصییت اصلی داستان اسرت متناسرب
با شصییت درونی او چنین توصیف میشود « :تابستان ،شرکم برآمرده ،احسراس گرمرا.
حرف شب ها را که نزنید .خیلی بد میخوابد در هیچ حالتی راحرت نیسرت .امرا کراری
نمیشود کرد» ( گاوالدا « .) 09 : 1934 ،وقتی با آن ساک بزرگ نامعقو تروی خیابران
راه میرود به این موضو فکر میکند» ( همان .) 00:
در داستان مرخیی شصییت اصلی داستان با توصیف رفتار بررادرش ،احساسرات،
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افکار و دیگر ویژگی های شصییت او را به طورغیرمستقیم بیان مریکنرد « :اگرر بررادرم
جای من توی این کوپه بود ،اوضا این طوری پیش میرفت :بلیرتش را نشران آن خرانم
میداد .لبصند گرمی به او مریزد و مریگفرت« :ببصشرید خرانم ،ببینیرد ،شراید اشرتباه
میکنم ،اما به نظررم میرسد که »...آن خانم با عجلره تمرام نرخهرایش را تروی کریفش
میچپاند و بلند می شد .در رستوران قطار هم بر سر کیفیرت سراندویچ جنجرالی بره راه
میانداخت و میگفت با بیست و هشت فرانکی که میگیرند ،میتوانند یک تکره سامبرون
کلفت تر ی نان بگذارند و پیشصدمت هم با آن جلیقۀ سیاه مسصره در چشم بههمزدنی
ساندویچش را برایش عوض میکرد .میدانم ،قبال هم این کارهایش را دیردهام .در مرورد
دخترک هم تر و تمیزتر عمل میکرد طوری نگاهش میکرد که سریع فکرر کنرد کلری
چشمش را گرفته» ( همان .) 10 :
 -6-6گفتوگو :بیشترین موارد استفاده از شیوۀ غیرمستقیم و نمایشی هنگام ارتباط
شصییت ها با یکدیگر است .نویسنده می کوشد در میانۀ داستان با برقراری ارتبراط برین
شصییت ها به پرردازش شصیریت هرا اقردام کنرد .گفرتوگرو در کنرار کرردار و رفترار،
طبیرعی ترین و ماثرررترین راه نشان دادن خیوصرریات اشرصاص اسرت« .گفرتوگرو از
عناصررر مهم در داستانپردازی است .پیرنگ را گسترش میدهد ،درونمایه را به نمرایش
میگذارد ،شصییتها را معرفی میکند و عمل داستانی را پیش میبررد » ( میرصرادقی،
.) 419 : 1966
«گفت وگو باید واجد شرایط زیر باشرد  :الرف )ضرروری و بره انردازه باشرد ب ) در
امتداد روایت باشد ج ) متناسب با ویژگیهای جسمی ،روحی و اخالقی ،اجتماعی ،برومی
و طبقاتی شصییتها باشد» ( روزبه .) 91: 1961 ،یونسری از میران وظرایف شرشگانره
گفت وگو ،سه مورد را مهمتر مریدانرد « :الرف) مکشروف سراختن شصیریت و سرشرت
پرسوناس داستان ( توصیف عملی ) ب) پیش بردن آکسیون ( وقایع داستان ) ج) کاسرتن
از سنگینی کار» ( یونسی.) 931 : 1964 ،
در داستانهای امبر ،مرخیی ،رویداد روز و سالها بعد نقش دیالوگ به عنوان عنیر
پیش برندۀ داستان ،بسریار پررنرگ اسرت .در داسرتان عاقبرت کرار عرالوه برر دیرالوگ،
مونولوگ نیز وجود دارد ،یکی از زیباترین گفت وگوها را در داسرتان امبرر مریبینریم « :
قلبم چی
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لبصندی زد ،روی میز خم شد و گفت :
« قلبت هم سالم مانده » این را گفت و به نشانۀ تردید لب ورچید .صدای خنده بره
گوش می رسید و کسی به در ضربه میزد .صدای لروئی را مریشرنیدم کره داد مریزد و
میگفت  :یخ میخواهم !
گفتم  :باید دید...
برای لحظه ای در چشمهایش خیره شدم.
 ناامید شدی نمیدانم از دستهایت عکس گرفتم ،چون تنها چیزی است که برایت مانده. تو این طور فکر میکنیبه جای جواب سرش را این طرف و آن طرف کرد و من رایحۀ موهرایش را احسراس
کردم» ( گاوالدا.) 12 : 1934،
شخصیتپردازیازطریقنام:
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نام میتواند بازگوکنندۀ بصشی از ویژگیهای شصییتی فرد باشد« .نویسرنده برا طررح و
ساختار داستانش اسمی برای شصییتهای اثرش انتصاب مریکنرد .ایرن اسرم بره طرور
معمو خنثی و اتفراقی نیسرت و دارای برار عراطفی و اجتمراعی اسرت و نشران دهنردۀ
خاستگاه فکری نویسنده است» ( اخوت.) 114 : 1911 ،
در داستان رویداد روز به طور مستقیم به نام افراد اشاره نشررده و حرین گفرتوگرو و
معرفی ،نام شصییرت مشصررص میشود« :من ،سان پییرفاره ،که با لبراس زیرر در اتراق
نشیمن نشسته بودم ...امروز تمام روزنامه ها را خریدم» ( گاوالدا.) 121 : 1934،
البته تعدادی از شصییتهای داستانهای این مجموعه فاقد اسرم هسرتند« .نویسرندۀ
امروز دیگر نمیتواند اشصاص زنده و عمیق بیافرینرد .شصیریتهرا حتری اسرم خرود را از
دسررت دادهانررد .نویسررنده راههررای تیررپسررازی را برررای خواننررده مرریبنرردد حترری برررای
شصییت هایش نام انتصراب نمریکنرد» ( عبردالهیان « .)43: 1961 ،یکری از شرگردهای
داستاننویسی امرروز بررای مقابلره برا تیرپسرازی و تعمریم دادن ،آشرنایی زدایری اسرت.
نویسنرده قالبها را از بین میبرد و حتی اسم شصییررتها را» ( اخروت.) 139 : 1911 ،
در داستانهای آداب دلبری در سن سرمن و باردار نیز چنین شیوهای بهکار رفته است.
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شخصیتپردازیازطریقشکلظاهری

-6-6

«در همۀ آثار ادبی ،توصیررف چهره و انردام بصشی از شصییتپردازی به شمار مریرود.
مسرلم است که بسریاری از ویژگیهای روحی نیز در چهره بازتاب مییابند و چهرره نیرز
به نوبۀ خود آشکار کنندۀ خلقیات است» ( دقیقیان.) 011 : 1911 ،
در کتاب «دسرتور زبران داسرتان» ویژگریهرای ظراهری بره دو دسرتۀ طبیعری و
اجتماعی تقسیم شده است :مقیود از وضعیت طبیعری خیوصریات جسرمی شصیریت
است .ترکیبی که معمو خود او در پیدایش آن نقشی نداشرته اسرت .مثرل انردازه قرد،
معلولیتهای جسمانی ،دماغ بزرگ یا کوچک و ...و برخی از ویژگیهای ظاهری اشصاص
داستان اجتماعی است .مرثال وضرع لبراس پوشریدن ،آرایرش سرر و صرورت ،رفتارهرای
اجتماعی(از قبیل طرز حرف زدن و خندیدن و)...و نظایر اینها» (اخوت.) 193 : 1911 ،
-1-6-6وضعیتطبیعی

در داستان آداب دلبری در سن سرمن توصیف راوی از وضعیت طبیعیاش به ایرن شرکل
بیان شده است« :تیویر خودم را در ویترین مغازهای میبینم .چه گونههای صاف و نرمی
دارم .کمی میترسم» ( گاوالدا.) 11: 1934 ،
در داستان اپل تاچ توصیف پسر مورد عالقه شصییت داستان چنرین آمرده « :پسرر
غر مردنیای با سیبک گلوی برجسرته و ریرش برزیای کره اسرتادانه آرایرش شرده»...
( همان .) 39:
در داستان جونیور باز وضعیت طبیعی چنین توصیف شده« :پسر جوانی است سرخ و
سفید .پاستوریزه بار آمده .با صابون عطرری اعرال و کولگیرت فلورایرددار و پیرراهنهرای
آستین کوتاه پیچازی یا راهراه .چاه زنصدان دارد .مامانی و تروتمیز اسرت ،درسرت شربیه
یک بچه خوک صورتی رنگ واقعی» ( همان  .) 113 :در داسرتان کلیرک کلرک « :سرارا
بریو زیبا نیست .ملوس است و ایرن برا زیبرایی فررق دارد .قردش خیلری بلنرد نیسرت و
موهایش بور است ،گرچه زم نیست خیلی باهوش باشی تا بفهمی که رنگشران طبیعری
نیست...سارا بریو کمی تپل است .اغلب میشنوم که پای تلفن برا رفقرایش دربرارۀ رسیرم
غری حرف میزند ...وانگهی سارا بریو دختر سطحی و مبتذلی نیسرت ،جرذاب اسرت »
( همان .) 134 :
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-6-6-6وضعیتاجتماعی:

در داستان این مرد و این زن که فرسایش عشرق در روابرط زناشرویی را بیران مریکنرد
وضعیت مرد ثروتمندی که برای تعطیالت پایان هفته با همسرش به ویالی زیبرای خرود
میروند چنین توصیف شده است  «:مرد لباس راحتی به تن دارد ،شلوار پیچازی کهنه و
بلوز یقه برگردان آبی آسمانی از جنس کشرمیر ( هدیرۀ همسررش بره مناسربت پنجراه
سالگیاش ) .کفشهایش کار جان ب است .هریچ جرور حاضرر نیسرت محیرو ت ایرن
کارگاه را با کفشهای دیگری عوض کند .جورابهایش هم کره برد برا نرخ اسرکاتلندی
بافته شدهاند و ساقهایش را میپوشانند»( همان .) 49 :
در داستان زیبای عاقبت کار توصیف نویسنده از خرودش بسریار زیباسرت .روزی کره
قرار است ناشر را برای اولین کتابش ببیند ،برایش روز مهمی است و دنبا این است کره
لباس مناسبی به تن کند« :این روز بدون تردید مهمترین روز زندگی کوچک من است و
خیا ندارم همه چیز را با پوشیدن لباسی آنچنانی اما دردسرساز به خطر بینردازم ( .آره
دیگه! دامن خیلی خیلی کوتاه لباسی دردسرساز است ) جین میپوشم ،نره بریشترر نره
کمتر .همان لیوایز قدیمیام را که ده سالی از عمرش میگرذرد و حسرابی جرا افتراده و
سنگ شور هم شده و پرچهای چرمی دارد و برچسب روی جیبهای پشتیاش هم سرخ
است ،هم انی که شکل و بوی من را گرفته دوست عزیز .با تمام این احوا  ،وقتی بره آن
مرد آراسته و فوق العاده که آیندۀ من در دستانش قرار دارد( چاپ کند چراپ نکنرد )
فکر میکنم ،قدری ناراحت میشوم .باید اهعان کنم که شلوار جرین دیگرر خیلری زیراده
روی است.وای که چقدر دلشوره دارم ،چقدر!» ( همان .) 131 :
شخصیتپردازیازراهمحیط

-6-6

یکی از عناصر مهم داستان محیط است که عمل شصییتها در آن صورت میگیرد عرالوه
اینکه محیط بیانگر روحیه و خیلتهای اشصاص نیز میباشرد .بره گفترۀ ابرراهیم یونسری:
«محیط داستان عبارت از شرایط و اوضا خاصی است که داستان در آن واقع میشرود بره
سصن دیگر ،محیط داستان عبارت است از زمان و مکان و چگرونگی موقعیرت اشرصاص در
داستان» ( یونسی« .) 910 : 1964 ،جزئیرات محریط کارکردهرای گونراگونی در داسرتان
دارد .مثال بر درسترری زمان صحرره مریگرذارد و واقعیتری دیردنی را تیرویر مریکنرد ترا
شصییتها نقش خود را در آن ایفا کنند و دست نویسرنده را براز مریگرذارد ترا بتوانرد از
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محدودۀ عالیق شصییت ،جهانی فراختر خلق کند» ( بیشاپ .) 112 : 1916 ،آناگاوالدا بره
عنوان یک نویسندۀ چابک و زبردست توجه خاصی به بیان محریط داسرتانهرایش داشرته
است« :اوسن _گونون خیابانی است با خانههای کوچک از سنگ سیاه ،باغچههرای کوچرک
چمنکاری شده و سایبانهای فرفورسه .همان خیابان کذایی اوسن – گونون در شهر ملرن را
میگویم دیگر .معلوم است! میدانید کجاست .زندانش ...،و تیادفهای قطارش کره معررف
حضورتان است ،ملن ،ششمین منطقۀمترو »( گاوالدا.) 43: 1934 ،
«در اسون نزدیک کوربی ،در باغچۀ کروچکی حروالی جرادۀ ناسریونا هفرت زنردگی
میکنیم .بدک نیست ،جای دنجی است» ( همان .) 14:
شخصیتپردازیازطریقجریانسیالذهن

-2-6

شصییت داستان باید بتواند در اطراف خود فضایی سیا ایجاد کند کره در آن حرکتری
زنده داشته باشد .این حرکت ،جزئی از مفهوم کلی تئوری حرکرت در داسرتان محسروب
می شود .نویسنده در این مجموعه نیز گاه برای شناساندن زنردگی و وضرعیت خرانوادگی
برخی از شصییتهایش به ویژه شصییت های فرعی درجۀ او داستان ،از طریق سیالن
خاطرات به صورت ههنی استفاده کردهاست .در داستان سرالها بعرد ایرن جریران سریا
ههن به وفور دیده میشود :
«بعضی وقتها گمان میکردم که دیگر به او فکر نمیکنم ،اما کافی بود لحظرهای در
جایی بی سروصدا تنها بمانم تا باز خیالش به سراغم بیایرد .نزدیرک شرش مراه پریش در
تراس رستورانی نشسته بودم .منتظر مشتریای بودم که هنوز نرسیده بود .بره خراطراتم
میدان دادم و به جست و جوی او رفتم .یقۀ پیراهنم را شل کردم و گارسون را فرسرتادم
تا برایم سیگار بصرد ،از آن سیگارهای سنگین و تلصی که روزگاری میکشیدم .پاهرایم را
دراز کردم و به پیشصدمت گفتم میز جلو من را تمیز نکند .شراب اعالیی سفارش دادم...
و همانطور که با چشمهای نیمبسته سیگار میکشیدم و از تابش مصتیر خورشید لرذت
میبردم ،دیدمش که از دور میآید .چشم از او بر نمیداشتم .هنوز در فکرر او هسرتم ،در
فکر اوقاتی که با هم بودیم .هرگز از خود نپرسیدهام که هنوز دوستش دارم یا نه و دقیقرا
چه احساسی به او دارم .اصال اینها چه دردی را دوا میکند .با این حا  ،هربار کره تنهرا
میشدم ،دوست داشتم خاطرهاش را زنده کنم .باید اعترراف کرنم ،چرون حقیقرت دارد»
( همان .) 196 :
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واگویههای درونی هر شصییت نیز به بصش جریران سریا ههرن در داسرتان تعلرق
دارد .این واگویه ها تنها بره چند خاطره محدود میشرود کره گراه افکرار و گراه طبرررقۀ
اجتماعی و شررغلی فرد را در دوران گذشته به ترریویر میکشد .در داستان مرخیری« :
یادم میآید که ده سالت بود ،قدت یک متر و بیست و نه سانتی متر بود و وزنرت بیسرت
و شش کیلو .سا قبلش هم اوریون گرفته بودی .معاینات پزشکی ات هرم یرادم نرفتره.
یادم میآید که خانه تان در شوازی – لو – بود .اسم مادرت کراترین برود و اسرم پردرت
ساک .یادم میآید که ک پشت آبیای داشتی که اسمش کندی بود و بهتررین دوسرتت
خوکچه ای هندی به اسم آنتونی .یادم میآید که مایوی شنای سبز با ستارههای سفررید
میپوشیدی و مادرت اسمت را روی حولۀ حمامت گلدوزی کرده بود .یرادم مریآیرد کره
یک روز صبح گریه میکردی ،چون نامهای برایت نیامده بود» ( همان .) 69 :
نتیجهگیری

.6
با توجه به اهمیت شصییت و نقش پایرهای آن در توسرعه و پریشبررد حرواد و طررح
داستان ،موضو مقاله به بررسرری شیوههای شصییتپردازی اختیراص داشرت .عنروان
داستان که عنیری فرامتنی به شمار میآید در ایرن مجموعره داسرتان ،در داخرل مرتن
یکی از داستانها آورده شرده و جرزء مرتن محسروب شردهاسرت .عنروانی شرگفتیآور و
تیثیرگذار که در خود دعوتی بررای رازگشرایی را بره همرراه دارد .آناگاوالردا در پرردازش
شصییت ها هرم از روش توصریفی و هرم از روش روایری اسرتفاده کررده اسرت .در سره
داستان ،زاویۀ دید او به صورت دانای کل است و در نه داسرتان زاویرۀ دیرد او شرصص
میباشد و در بیشتررر داستانها راوی یا شصیرریت اصرررلی داستررران زن اسرت .او در
شصییرتپردازی هم از شیوۀ مستررقیم و هم از شیوۀ غیرمستقیم بهرره برردهاسرت .در
روش غیرمستقیم بیشتر از شیوۀ گفتوگو استفاده کرده است .در پنج داستان گفتوگرو
نقش تعیین کنندهای در پیشبرد داستان دارد .گفتوگوهرایی کره در کمرا شریوایی و
روانی بدون آنکه جهتدهی نویسنده و حضور او را هویردا کنرد در نهایرت ایجراز شرکل
گرفتهاست.
همچنین از روش توصیف ویژگیهرای ظراهری قهرمانران ،عمرل و رفترار داسرتانی و
محیط نیز به صورت تلفیقی در کنار هم استفاده شده است .او به عنروان داسرتاننرویس
معاصر از شصییتپردازی جدید که نوعی قالبشکنی و گریز از همره مظراهر و مرواردی
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بود که خواننده قبال به آن عادت کرده بود ،به خوبی استفاده کرردهاسرت .روایرت روان و
بدون جهتگیری داستانها ،باعث شده که نویسنده اسیر جمرالت شرعاری نشرود .او بره
دلیل پایان باز داستان ها از حرس کنجکراوی خواننرده بررای شرناخت واقعیرت اسرتفاده
میکند و تمهیداتی میچینر د کره او را پیوسرته در حالرت تعلیرق نگراه دارد .هرر چنرد
داستان ها کوتاه اسرت و نویسرنده فرصرت زیرادی بررای شصیریتپرردازی نداشرته امرا
شصیریتپرردازی در ایررن مجموعره برا نررو روایرت و زاویرۀ دیررد در ارتبراط اسررت .در
داستانهایی که با زاویۀ دید او شصص نقل شدهاند تعداد شصییتها محدود است ،امرا
در داستانهایی که با راوی سوم شصص نقل شدهانرد شصیریتهرای متنرو ترری قابرل
مشاهده است.
ارتباط منسجم میان شصییت با سایر عناصر داستان نیز از نقاط قوت ایرن مجموعره
محسرروب مرریشررود .در مجمررو ایررن کترراب بررا بهرررهگیررری هررر چرره بهتررر از عامررل
شصییت پردازی به عنوان یکی از اصلیترین مالفههای شکلگیری یک داسرتان تبردیل
به یکی از آثار برجستۀ این نویسندۀ معاصر شده است.
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