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مقدّمه
مدرنیس در هنر و ادبیّات اروپا به جریانی اطالق میگردد که در فاصلة سالهاای 1890
تا  1940به شاکوفایی رساید .در تعریاب مدرنیسا ادبای گفتاهاناد« :مدرنیسا باه گسساتی
تما عیار و رادیکال از سنّتهای فرهنگی و هنری غرر و خلق شکلهای ناوین بیاان هناری
اطالق میشود .متفکّران این دوره ،منطاقگرایای ،قطعیّاات دنیاای قادی در حاوزة سااختار
اجتماع ،مذهب ،اخالّقیّاات و تلقّای سانّت از انساان را باه تمساخر گرفتاه و نقاد مایکنناد»
(نجومیان.)18 :1383 ،
بزرگترین تحوّل ایجاد شاده در سااحت فکاری ا فلسافی عصار مدرنیتاه را بایاد تسالّط
جهان بینی اومانیستی دانست .به دنبال غلبة تفکّرات اومانیستی در غرر که انسان را باه م اباة
موجااودی «دانااا ،شناسااا ،متمرکااز و کاماال» کااه در قلااب جهااان هسااتی جااای دارد (ر.ک
احمدی ،)85 :1377 ،به جهانیان میشناساند ،بهتدریج این انسانمداری در عرصة ادبیّات نیز
متجلّی میگردد ،به گونهای که انسان ،جایگاه او در هستی و گزارش تجرباههاای نامحادود
او در جهان باه یگاناهمحاور موضاوعی آثاار ادبای بادل مایشاود (ر.ک دساتایب:1383 ،
185اااا .)186ویژگااایهاااایی همچاااون «فردگرایااای»« ،معنااااگریزی»« ،شاااکلگرایااای»،
«نسبیّتگرایای»« ،اعتاراض باه جهاان صانعتی مادرن»« ،ساختارشاکنی»« ،آشاناییزدایای» و
«تأمّالت هستیشناسانه» را از عمدهترین خصیصههای داستاننویسی مدرن برشامردهاناد .امّاا
در ایران ،مدرنیس به دلیل فراه نبودن زمینههای اجتماعی و فرهنگی ،تقریباا باا یاک قارن
تأخیر و غالبا با تأثیرپذیری هنرمندان روشنفکر و پیشرو از ادبیّات غرر مجال هاور یافات.
میرعابدینی ،صادق هدایت را پایه گذار مدرنیس در ادبیّاات داساتانی ایاران دانساته اسات و
بوف کور او را سرچشمة همة داستانهای مدرنی مایداناد کاه پاس از آن باه رشاتة تحریار
درآمدهاند .امّا در واقع ،نخستین جلاوه هاای ناوگرایی در ادبیّاات داساتانی ایاران باه شاکلی
گسترده و سازمان یافته را باید در دهة چهل و در آثاار نویساندگانی چاون صاادق چوباک،
سیمین دانشور ،تقی مدرّسی ،بهرا صادقی و هوشنگ گلشیری جستجو کارد نویساندگانی
که باا عادول از شایوههاای سانّتی نگاارش و باه واساطة نگرشای تاازه نسابت باه داساتان و
داستاننویسی توانستند عرصههای تازهای از ذهنیّات ،مناسبات و موقعیّاتهاای انساانی را باه
نمااایش بگذارنااد (ر.ک میرعاباادینی .)662 :1383 ،گرچااه جریااان ماادرننویساای پااس از

تحلیل ساختار روایت در داستانهای بیژن نجدی از منظر بوطیقای مدرنیسم /...منوچهر تشکّری و دیگران

145

انقااالر اسااالمی بااه حاشاایه رانااده شااد ،امّااا در دهااة هفتاااد ،مج ادّدا مااورد توجّ اه اربااار
داستان نویسی واقع گردید و در این میان ،نقش هوشنگ گلشیری را به م ابة تأثیرگاذارترین
نظریّهپردازان داستان نویسای مادرن نبایاد نادیاده انگاشات کاه از رهگاذر تاألیب و انتشاار
داستانهایش و نیز برگزاری دورههای آماوزش داساتاننویسای ،نویساندگان نوجاوی نسال
جوان را به نگارش داستانهایی با سبک و سیاق مدرنیستی ترغیب میکرد.

1ـ مبانی نظری پژوهش
در میان نظریّهپردازان مدرنیس  ،نظریّات چارلز می ( )Charles Mayو سوزان فرگوسن
( )Suzanne Fergusonدر زمینة داستان کوتاه ،بار تازهای را در مطالعات و پاژوهشهاای
انتقادی پیرامون این ژانار ادبای گشاود .چاارلز مای ،نظریّاهپارداز سرشاناس آمریکاایی کاه
پژوهشهای گساترده ای در زمیناة داساتان کوتااه انجاا داده اسات ،در اداماة راه منتقادانی
همچون ایان رید ( )Ian Reidو آیلین بالدشویلر ( )Eileen Baldeshwilerکاه باه برجساته
شدن کیفیّت شعری داستان کوتاه مدرن اشاره داشاتهاناد ،نظریّاة «داساتان کوتااه غناایی» را
مطرب کرد.
مِی در جستاری با عنوان چخوف و داستان کوتاه مادرن ،باه معرّفای گوناهای جدیاد از
داستان کوتاه با عنوان «داستان کوتاه غنایی» میپردازد که شاخصة بنیادی آن عباارت اسات
ّ رئالیستی باا غناایینویسای شااعرمآبانة رمانتیاک» ( May,

از «ترکیب کردن جزئیّات خا
 .)1994: 199وی ضمن تبیاین جایگااه حاایز اهمیّات چخاوف ،نویساندة نامادار روس ،در
پدیدآیی این نوع داستان کوتاه ،باه شارب ایان گوناة نو هاور پرداختاه اسات و مها تارین
شاخصههای آن را چنین برمیشمرد:
1ا در این دست از داستانها ،شخصایّت بار مبناای اهاداف رئالیساتی ،خلاق و توصایب
نمی گردد و بیش از آنکه کارکردی نمادین داشاته باشاد و ابازاری بارای بازتاار آییناهوار
واقعیّت های اجتماعی باشد ،خود و ذهنیّات وی در کاانون نگااه جساتجوگر نویسانده واقاع
شده ،مورد واکاوی قرار میگیرد.
2ا داستان ،برخالف سیاق مرسو پیشین ،واجد قصّهای پیرنگمدار و مبسوط و متشاکّل
از سلسلهوقاایع درها پیچیاده نیسات ،بلکاه طاربوارهای اسات کمیناه ( )Minimalکاه باا
کاربست حدّاقل واژگان و بهرهجویی از مایههای غنایی نگارش یافته است.
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3ا پیکرة داستان ،حاصل تلفیق ابهاا آمیاز واقعیّاتهاای بیرونای باا واقعیّاتهاای ذهنای
شخصیّت اصلی است (.)Ibid: 199-207
سوزان فرگوسن نیز در نظریّهای که مکمّل تقریارات چاارلز مای اسات ،برخاورداری از
خصلت امپرسیونیستی را از ویژگیهای داستان کوتاه مدرنیستی و فصل ممیّاز آن از داساتان
پیشامدرن می داند .وی هفت مشخّصه را برای داستان کوتاه مدرن برمیشامرد کاه رناگ و
بوی تأثیرپذیری از مبانی مکتب هناری امپرسیونیسا آشاکارا در آنهاا مشاهود اسات .ایان
مشخّصات عبارتند از:
1ا محدود کردن و برجستهسازی زاویة دید2 .ا نمایش هیجانات و تجرباههاای درونای.
3ا حذف عناصر متعدّدی از پیرنگ سنّتی4 .ا تمایل و تأکید بر کاربست استعاره و مجااز در
تبیین وقایع و توصیب شخصیّتها5 .ا روایت نامتوالی رخدادها6 .ا ملحو داشتن ایجاز در
هیئت اهری و ساختار روایی داستان7 .ا برجستهسازی سبک (.)Ferguson,1994: 219
در حقیقت« ،از نظر هنرمند امپرسیونیسات (خاواه داساتانناویس و خاواه نقّااش) ،ذهانِ
مُدرِک و شیءِ مُدراک دو امر جدا از ه یاا دو سااحت متماایز نیساتند .ذهان در برسااختن
آنچه ادراک میکند ،نقش دارد .لذا ادراکهای هر فردی ،مبیّن ذهنیّت هماان فارد اسات»
(پاینده .)273 :1389 ،لذا هنرمندان و داستاننویسان امپرسیونیسات درصاددند مااوقع جهاان
پیرامون خود را آنچنان که در ذهنشان متجلّی شده است و بار مبناای اساتنباطهاای آنای و
ادراکهای شخصی خود بنمایانند.
چنانکه مؤلّب داستان کوتاه در ایران ا هار داشتهاند« ،ذهنیّت شعرپساند ایرانای کاه در
بخش اعظ تاریخ ادبی خود اساسا ادبیّات را مترادف شعر دانسته ،امروز ه در تولیاد ادبای
بیشتر با ژانری عجین شده که به مراتب به شاعر نزدیاکتار اسات تاا باه داساتانهاای من اور
مطوّل» (پاینده .)37 :1389 ،لذا در دهههای اخیر ،شاهد شاکلگیاری ماوج قابالتاوجّهی از
گرایش داستاننویسان نوگرا به آفرینش داستانهایی با خصلتی شاعرگونه ،چناانکاه چاارلز
می در نظریّة خود باه تبیاین و تشاریح آن پرداختاه ،هساتی  .برجساتهتارین نموناههاای ایان
داستانشعرها را باید در داستانهای بیژن نجدی جست .شگردهای آشناییزدایانه و نوآورناة
نجدی در بهرهجویی از امکانات زبانی و بیانی سبب شکلگیری ساختارشاکنیهاایی در ن ار
داستانی گردید که داستان را از بافتی متّکی بر حادثهپردازی و پیرنگسازی خاارج سااخت
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و تالش برای دست یافتن به تکنیکهای روایی جدید و خلق زبانی نوین و مبتنای بار لحنای
شاعرانه را جایگزین آن کرد و همین مسئله بسیاری از منتقدان ادبی را بر آن داشته تا وی را
مبدع سبک «شعرداستان»نویسی بدانند .مشاهدة مطابقتهای گساترده در سااختار روایای ا
تکنیکی داستان های نجدی با آنچه چارلز می و سوزان فرگوسن در نظریّههای خود به شرب
و تبیین آن پرداختهاند ،ما را بر آن داشت تا دراین جستار ،داساتانهاای او را از منظار آرای
این دو منتقد صاحبنا بازخوانی کنی تا ضمن شناسایی و ارزیابی وجوه کمّی و کیفی این
تطابقها ،ابداعها و خالّقیّتهای نجدی در این زمینه را نیز که موجد سبکی منحصر باه فارد
و با قابلیّت تداو و پیگیری از سوی داستاننویسان فارسینگار است ،با نگاهی تحلیالگراناه
مورد بررسی قرار دهی .

2ـ پیشینة پژوهش
در زمینة آثار داستانی بیژن نجدی ،تحقیاقهاا و تاألیبهاای متعادّدی صاورت پذیرفتاه
است ،امّا در هیچ یک از آن ها رهیافت مورد نظار ایان جساتار ،مبناای کاار واقاع نگردیاده
است .تنها در جلد دو کتار ارزندة داستان کوتاه در ایران که به عنوان یکی از مناابع غنای
نیز در این پژوهش ماورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات ،داساتان «ساهشانبة خایس» نجادی باا
رویکردی مشابه این جستار ،البتّه به صورت موردی و آن ه تنها از منظر یکی از جلوههای
داستان مدرنیستی یعنی بازنمایی حاالت ذهنی مورد بررسی قارار گرفتاه اسات ،امّاا گساترة
تحقیقاتی پژوهش حاضر که در فرایند تحلیل و استنتاج به تماا داساتانهاای منادرج در دو
مجموعهداستان یوزپلنگانی که با من دویدهاند و دوبااره از هماان خیاباانهاای نجادی نظار
داشته است و نیز نوع رویکرد و عملکرد ما در یافت ،تحلیال و اساتنتاج از نموناههاا ،سایر و
سلوک مقاله را به سمت و سویی دیگر میکشااند .لاذا مایتاوان گفات در زمیناة موضاوع
پژوهش پیش رو ،به طور مستقل و مبسوط ،تحقیق و تألیفی صورت نپذیرفته است.

3ـ بحث و بررسی
بر اساس آنچه در شرب نظریّات مدرنیساتی چاارلز مای و ساوزان فرگوسان گفتاه شاد،
تمهیدهایی همچون تلفیق امکانات ن ار و نظا در نحاوة باهکاارگیری زباان ،پیچیادهساازی
ساختار روایی با کاربست روایات ذهنی و نیز بهرهجویی از شگردهای گسسات در روایات،
گرایش زبان به قطب استعاری ،در ه آمیختن عاین و ذهان و ترکیاب واقعیّات و خیاال در
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سطحی گسترده ،ادغا گذشته و حال و بسیاری از شگردهای مدرنیستی دیگری که نجادی
به گونهای خالّقانه در پیکربندی نظا روایی داستانهای خود از آنها بهره جسته است و در
ادامة نوشتار ،به تفصیل آنها خواهی پرداخت ،آثاار وی را از رفیّات فاوقالعاادهای بارای
نقد و تحلیل بر مبناای نظریّاات مدرنیساتی دو منتقاد ماذکور برخاوردار مایساازد .گرچاه
مصادیق روایت مدرنیستی ،ک و بیش در تما داستانهای نجدی به چش میخورد ،امّاا در
جریان تطبیق تحلیلی هر نظریّه با داستانهای او ،سعی بر آن داشتهای که شاواهد خاود را از
خصیصهنماترین داستانهای او برگزینی .

4ـ نظریّة «داستان کوتاه غنایی»
4ـ )1شخصیّت به مثابة حالتی ذهنی
چنانکه چارلز می ا هار میدارد« ،شخصیّت» در داستانهای مادرن غالباا باا رویکاردی
نوآیین ،با هدف بازنمایی حاالت ذهنی خا  ،ساخته و پرداخته میگردد به دیگار ساخن،
برخالف شیوة معمول داستانهای پیشامدرن که به بازنمایی جنبههای مشهود و بیرونی جهان
(واقعیّتهای بیرونی) می پرداختند ،در بوطیقای مدرنیس  ،ترسی حااالت عااطفی و روحای
شخصیّتها و فعل و انفعاالت نامشهود ذهن آنها (واقعیّاتهاای درونای) باه عناوان هادف
غایی روایت داستانی مورد تأکید قرار میگیرد .به همین سبب ،حادیثنَفهاسهاای طویال و
یکنَفَس ،تداعیهای نامنسج و جریانهای سیّال ذهن در سااختار داساتانهاای مدرنیساتی
برجستگی ویژهای مییابند .در پایش گارفتن چناین رویکاردی مبنای بار متمرکاز شادن بار
مکنونااات ذهناای اشااخا و باایاعتنااایی بااه عینیّااات ،در حقیقاات ،ریشااه در نگاارش نااوین
مدرنیس به مقولة «واقعیّت»دارد .بر اساس بوطیقاای مدرنیساتی ،واقعیّات وجهاهای یگاناه و
همگانی ندارد ،بلکه امری متک ّر و قاائ با ه فارد اسات و آنچاه در داساتان بایاد باه نماایش
گذاشته شود ،همین سیمای متک ّر و انعکاسهای گونااگون آن در اذهاان ادراککننادگان
مختلب است .جان هلپرین ( )John Halperinنیز ادراک رئالیستی از واقعیّت را که مبنی بر
وجود واقعیّتی یگانه و تالش برای ثبت آن است ،برداشتی ساادهلوحاناه مایداناد و از خاود
انسان و قوای ذهنی و ادراکی او به عنوان یگاناه آفریننادگان واقعیّات یااد مایکناد (ر.ک
هلپرین .) 55 :1374 ،ویرجینیا وولب ،هنرمند پیشرو و پیشتاز مدرنیسات نیاز در بیاانی مؤیّاد
تقریر هلپرین با لحنی خشونتآمیز میگویاد« :هنار نساخة دو جهاان واقعای نیسات .از آن
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"ک افت" همان یک نسخه کافی است» (احمدی .)268 :1378 ،لذا داستان مدرن با تکیه بار
عنصر شخصیّت و بازآفرینی فیای ذهنای شخصایّتی خاا  ،شارایطی فاراه مایآورد تاا
خواننده به ابعاد نامشهود و پیچیدة واقعیّات ذهنی کاه تاا کناون مافاول واقاع شاده باود نیاز
وقوف یابد.
ساختار روایی غالاب داساتان هاای نجادی نیاز حاول محاور یاک شخصایّت داساتانی و
بازنمایی حاالت ذهنی او در جریان یک واقعه یا تجربة عاطفی ،شاکل مایپاذیرد .در اک ار
قریب به اتّفاق داستانهای او ،شخصیّتهایی منزوی و تکافتاده که هیچگونه ماراودهای باا
اطرافیان خود ندارند ،از طریق تکگوییهای نامنسج خاود و یاا باا نماایش جریاان سایّال
ذهنیّات خود از طریق راوی برونداستانی به برونریز ماافیالیّامیر خاود مایپردازناد .گااه
داساتانهاا مجاالی هاور ذهنیّاات آنهاسات کااه غالباا معطاوف اسات باه مارور واقعااهای
تأثیرگذار کاه در گذشاتهای دور یاا نزدیاک روی داده اسات و بار زنادگی آنهاا تاأثیری
ماندگار بر جای نهاده است و گاه عرصة تکگوییهای راویانی خیااالتی و وها زده اسات
کاه تسااکین آال دروناای و آرزوهاای کااا نیافتااه ایشاان را در پناااه بااردن باه عااال اوهااا و
خیالپردازی میجویند .در «آرنا یرمان و دشانه و کلماات در باازوی مان» ،سااختار روایای
داستان بر اساس تکگوییها و جریان سیّال ذهن راوی و شرب ابها آمیاز و سورئالیساتی او
از ماجرایی شکل می گیرد کاه جاز در عاال خیاال و وها  ،قابالتوجیاه نیسات .راوی ایان
داستان ،در خلسة پس از مصرف افیون ادّعا مایکناد کاه مارد تارکمن دستفروشای پاس از
اینکه بهشدّت از سوی رهگذری در خیابان بیرحماناه میارور مایشاود ،از نقاش پنجارة
خالکوبیشده روی بازوی او به درونش وارد شده است .داستان «تاقچههاایی پُار از دنادان»،
حدیثنَفهسهای رمانتیستی ا سورئالیساتی ماردی تاکافتااده و تنهاسات کاه ساالهاا پایش
همسرش را از دست داده و هنوز ه چشا باهراه بازگشات اوسات« :هرچاه گیاهاان حیااط
بزرگتر میشود ،اتاقها و ایوان ماادا خودشاان را روی زماین مایکشاند و دور مایشاوند.
گاهی میترس نکند یک روز از خوار بیدار شاو و ببیان کاه درخاتهاا ،اتااق ماادا را
خورده و آجرهایش را کنار پاشویه تکب کردهاند .غرور همیشه از آنجا شروع مایشاود ،از
پشات پاشااویه .بعاد خااودش را مایمالااد باه علااب ،باه دیوارهااا ،باه ساافال( »...همااان.)92 :
در«مرثیهای برای چمن» ،توپی که ناگهان در مسیر طااهر قارار مایگیارد ،خااطرات ناار و
شیرینی را در ذهن او تداعی میکند که در گذشتههای دور برای او منشاء لذّت و شادکامی
بودهاند:
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« توپ را زمین گذاشت و چند قد عقب رفات ...هماین کاه یکای از پاهاایش باه زماین
میرسید ،بچّهها از  1355تا ...اطراف طاهر میدویدند ...هر کدامشان چیزی را مشت کارده
بودند که اگر بازش مای کردناد ،اطاراف طااهر پُار از هفات صابح شانبه ناوزده آباان ،ده
فروردین ،فروردین  ...64باران  ،66زمستان  68میشد .هر بار که طاهر باا پاهاای بااز از ها
در هوا قدمی به توپ نزدیکتر میشد ...بچّهها داد میزدند :بزنش طاهرا( »...همان.)110 :
داستان «بیگناهان» ،شرب توهّمات فردی روانرنجور است که بارها بارای مشااهدة یاک
فیل که در طیّ آن زنی به قتل میرسد ،به سینما میرود و در حقیقات ،اضاطرار و هاراس
ناشی از تقدیر نامعلو و آیندة پیشبینیناپذیر را با تجربة چندین و چنادبارة لاذّت ناشای از
اِشااراف همااهجانبااه باار سرنوشاات شخص ایّتهااای فاایل جبااران ماایکنااد .نجاادی در سااایر
داسااتانهااایش نیااز بااا در پاایشگاارفتن چنااین ساایاقی ،ترساای حاااالت ذهناای و عاااطفی
شخصیّتهای داستانش از طریق تکگوییها و تداعیهای ذهنی آنان را باه عناوان یکای از
شاخصههای بنیادی سبک روایایاش برجساتگی مای بخشاد .لوکااچ ،ایادئولوژی اک ریّات
نویسندگان مدرنیست را مبتنی بر تاییرناپذیری واقعیّت و عجز و مقهور باودن بشار در برابار
آن میداند (ر.ک موقن .)39 :1369 ،جرمی هاثورن نیز بازنمایی تسلّط یاأس و بادبینی بار
جهانبینی انسان مدرن و انزواجویی و عزلتگزینی او را وجهة اصلی اهتما داساتاننویساان
مدرنیست معرّفی میکند (ر.ک هاثورن .)22 :1387 ،اشاتاال شخصایّتهاای داساتانهاای
مدرن ،از جمله داستانهای نجدی ،به بازپروری مکرّر توهّمات و ذهنیّاات و نیاز دساتوپاا
زدنهای مستمرّ آنها در عال اوها را باید مبیّن چنین ادراکی از واقعیّت دانست.

4ـ )2داستان کوتاه به منزلة طرحوارة کمینه
بر اساس نظریّة چارلز می ،در داستانهای کوتاه غنایی ،نویسندة مدرنیسات باا کاربسات
شگردی مبدعانه از طریق بازگویی جزئیّات عینی و محساوس یاک وضاعیّت ،یاک حالات
ذهنی یا عاطفی پیچیده را متجلّی میسازد ،بیآنکه مستقیما از آن حالت سخن بگویاد .ایان
همان اصلی است که شاعر مدرنیست ،تی .اِس الیاوت آن را «ها پیونادی عینای» مایناماد.
الیوت تنها راه بیاان هناری یاک احسااس را متباادر سااختن تلاویحی آن باه ذهان مخاطاب
میداند بدینصورت که شاعر یا نویسنده با ذکر برخای جنباههاای واقعیّات کاه واجاد باار
عاطفی خاصّی هستند ،امر ناگفتهای را باه طاور غیرمساتقی نشاان مایدهاد ( Eliot, 1950:
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« :)145چون شاعر [نویسنده] با این کار نوعی پیوند دوسویه بین واقعاهای در دنیاای بیرونای
(عینیّت) و احساسی در ذهن خواننده (ذهنیّات) برقارار مایکناد ،ایان تکنیاک را مایتاوان

"ه پیوندی عینی" نامید» (پاینده.)179 :1389 ،

این صناعت ،همان تکنیکی است که نجادی در روایتگاری داساتانهاایش بارای القاای
احساسی که غالبا به طور مستقی بدان تصریح نشده به کاار مایبنادد .او معماوال تماایلی باه
صریح و بی پرده گفاتن واقعیّات نادارد .لاذا در اغلاب مواقاع ،صارفا باه توصایب داللتمناد
جزئیّات یک رویداد یا یک موقعیّت مکانی یا زماانی اکتفاا مایکناد ،امّاا نحاوة بیاان او باه
گونهای است که ه زمان با فرایند خوانش داستان ،طیفی از عواطب ماالز باا آن موقعیّات
ه به خواننده القا میشاود و بادین ترتیاب ،نویسانده در تلقاین معاانی ماورد نظار خاود باه
خواننده کامیار می گردد .حاصل کاربست چنین صناعتی ،شکل گرفتن داستانی طاربواره
است که در نگاه نخست ممکن است ملامهای از وقاایع ناامرتبط و توجیاهناپاذیر بار اسااس
اصل علّیّت به نظر برسد ،امّا در خالل فرایند خوانش داساتان و باا تمرکاز بار توصایبهاای
داللتمند نویسنده ،بهتدریج مطالب فراوانی بر خواننده ر مینمایاند .نمونة خصیصاهنماایی
از این داستانها ،داستان «میدانست دارد میمیرد» از نجدی است .داستان ،پیرنگ پیچیده و
پرماجرایی ندارد .لکبّ مطلب این داستان ،تعقیب و گریاز شخصای اسات باه ناا مرتیای از
سوی چند ژاندار در جنگل و سرانجا  ،کشته شادن او بار اثار اصاابت گلولاه .نویسانده باا
صرفنظر از توضیحات روشنگر پیرامون اصل ماجرا و با بهرهگیری از تکنیک ه پیونادی
عینی از طریق توصیب موقعیّت مکانی و جزئیّات رویدادها ،طربوارهای کمینه میآفریناد
بدین ترتیب که به طور مستقی هیچ گونه سخنی از چندوچون ماجرا ،علّت گریاز مرتیای،
جُرمی که مرتکب شده است و برحق یا ناحق بودن او بر زبان نمیآورد ،امّا با توصیبهایی
که در طول داستان از جزئیّات عینی و موقعیّت مکاانی ارائاه مایکناد ،باه طاور غیرمساتقی
نگرش جانبدارانهاش از مرتیی را برمال مای ساازد .بارای نموناه ،بنگریاد باه نحاوة تبیاین و
توصیب نویسنده از این صحنه که مرتیی پاهایش را در رودخانهای که تصاویر آسامان در
آن منعکس شده ،فرو برده است« :مرتیی کب پاهایش را روی آسمان گذاشت( »...همان:
 )188و یا این جملة راوی« :صب درازی از گلهای آفتاابگردان از کناارش مایگذشاتند و
هر کدا روی او دو رکعت نماز میخواندند» (همان .)189 :چنین توصیبهایی ،مرتیی را
در نگاه خواننده چونان قدّیسی بلندمرتبه جلوهگر میسازد که آسمان زیار پاهاای اوسات و
عناصر هستی به تجلیل و ستایش او مشاولاَند.
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جلوهای دیگر از عظمت شأن و جایگاه مرتیی در ذهن نویسنده ،دخیل سااختن مظااهر
شکوه مند طبیعت همچون درخت ،جنگل و فصول ساال در توصایب حااالت و احساساات
آنی مرتیی و یا در تالش برای یاری رساندن به اوست« :پاییز آنقدر خاودش را باه پاهاای
مرتیی مالید ،تا توانست خون زانوی او را بناد بیااورد» (هماان« )191 :بیارون از مرتیای،
جنگل نَفَس نمیکشید و برگهایش را به طرف شاخههایی میفرستاد که دور تاا دور سااق
و زانوی او بسته شده بود» (همان .)191 :در مواردی ،احساسات مرتیی را به عناصر طبیعت
تسرّی میدهد« :آن طرف رودخانه ،جنگل آنقدر خسته بود که مرتیی دیگر نمایتوانسات
بدود» (همان )188 :و یا در صحنهای که مرتیی مورد اصابت گلوله قرار میگیرد ،راوی از
درد کشیدن مرتیی حرفی نمیزند ،امّا با توصایب رویاش دردنااک داناههاای بارنج ،درد
کشیدن او را به خواننده القا میکند...« :استخوان زانوی چپ مرتیای تکّاهتکّاه شاد .کمای
دورتر ،دانههای برنج درد میکشیدند و نمیتوانستند خااک را پااره کنناد و خودشاان را از
زمین بیرون بکشند .مرتیی افتااد» (هماان)189 :و در نهایات ،پایاانبنادی داساتان مبنای بار
تالش جنگل برای استتار جس د مرتیی و اساتحاله یاافتن مرتیای باه هیئات یاک درخات،
جملگی مجموعهای از احساسات را در خواننده برمیانگیزد کاه مبایّن امار ناگفتاهای اسات
که همان بیگناهی مرتیای و برحاق باودن اوسات .بادینترتیاب ،در ایان داساتان یکای از
شیوههای تقریب داستان کوتاه مدرن به شعر غنایی که «میل به ساکوت و القاای غیرمساتقی
احساس از طریق پیرنگی کمینه (مینیمال) است» نمود مییابد.

4ـ )3تلفیق الینفکّ واقعیّت و خیاو
بر اساس نظریّة چارلز می ،داستانهای کوتااه غناایی غالباا تصاویری پُرابهاا از واقعیّات
ارائه میدهند بدین صورت که در ساختار روایی این داستانها ،خیال و واقعیّات پایدرپای
جایگزین یکدیگر میشوند ،به گونهای که خواننده در تشخیص مرزهاای خیاال از واقعیّات
بازمیماند و در نتیجه ،داستانی حاصل میشود که موقعیّتی معلّق میان واقعیّت و خیاال دارد
نیمی از آن در فیایی رئالیستی روایت میگردد و نیمی دیگار حاال و هاوایی سورئالیساتی
مییابد (ر.ک پاینده .)189 :1389 ،در واقع ،یکی از علل توجّه به ساحت ذهن و روان بشر
و اهمیّت یافتن بیان سازوکارهای ذهن او در قرن بیسات را بایاد انتشاار نظریّاات روانکاواناة
فروید در ابتدای این سده دانست (ر.ک اولیایینیا.)85 :1389 ،
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در داستان «خال» ،شخصی که برای پاک کردن نقش خالکوبی روی باازویش مباادرت
ورزیده ،مدّعی است روزی که زیر سایة درختان جنگلی در حالتی بین خوار و بیاداری باه
سر میبرده ،زنی ناگهان وارد پنجرة خالکوبیشدة روی بازویش شده ،مادّتی باا او دمخاور
بوده ،پس از چندی خارج شده است .در بخشی از داستان که به روایت این واقعاه پرداختاه
میشود ،داستان سیری بطیء و ککند مییابد و راوی با توصیبهای وه آلاود از مشاهودات
خود ،سبب می شود که بین دو ساحت واقعیّات (خاوار باودن مارد) و خیاال (ورود زن باه
بازوی او) تلفیقی گیجکننده در ذهن خواننده صورت گیرد.
توصیبهایی که راوی از آن زن ارائه مای دهاد ،بار تعلّاق نداشاتن او باه عاال واقعیّات
داللت دارد و از ماهیّت خیالی او پرده برمیدارد...« :شبیه هیچ زنی نبود .کسی نمیتوانسات
او را خوار ببیند .نباید اسمی میداشت .اصال اس نداشت .کسای ها او را نزاییاده باود»...
(همان .)169 :یا ...« :زنی که فقط یک بار از خاوار آد مایگاذرد و هرگاز هایچ کجاای
دیگر هرگز پیدایش نمیشود» (هماان .)168 :امّاا راوی باا مارور مااجرا و شارب موباهماوی
جزئیّات آن ،سعی دارد به خود القا کند که آنچه در عاال اوهاا او گذشاته ،عاین واقعیّات
است ،امّا حقیقت ماجرا چیز دیگری است .راوی روانرنجور داستان که ساالهاای مدیادی
از زندگی خود را در حبس و تنهایی ساپری کارده ،اکناون در پای احسااس خاالء عااطفی
شدید ،در عال اوها خود ،زنی را تصوّر میکند که از دریچاة پنجارة خاالکوبیشاده روی
بازویش به درون او وارد میشود و مدّتی به جای تما زنان ازدسترفتاة زنادگیاش یاا باه
تعبیر خود او ،چونان «یک معشوق ا مادر» با او میزید و بدین سان تألّ های ناشی از تنهایی
خااود را تسااکین ماایدهااد .باارخالف داسااتانهااای رئالیسااتی ،در اینجااا شخصاای داسااتان را
بازمی گوید که از فرط اشتاال ذهن به بازپروری توهّمات و مارور مکارّر خیااالت خاود ،از
تمییز بین مرزهای واقعیّت و غیرواقعیّت عاجز است و متحیّروار از طریق باازگویی آنچاه بار
او گذشته ،میکوشد به چندوچون ماجرا وقوف یابد.
نجدی در داستان دیگری نیز با عناوان «هتال ناادری» ،باه روالای مشاابه داساتان پیشاین،
شخصیّت را به تجسّمی از یک حالت ذهنی تبدیل میکند و با توصایبهاایی کاه پیراماون
تااأثیر واقعااهای دردناااک و ناادامتبااار در زناادگی او ماایدهااد ،احساسااات خواننااده را
برمیانگیزد .داستان «هتل نادری» را یک راوی روایت میکند که سالها پیش در تبعیّات از
دستورهای حزر ،شخصی به نا سیامک پورزندی را کاه باا او رفااقتی نیاز داشاته ،باه قتال
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رسانده است و اکنون پس از گذشت سالها ،وجادانی معاذّر و ساایة سانگین گنااهی کاه
بدان ارتکار ورزیده ،در خوار و بیداری ،زندگی او را به کابوسی هولناک و پایانناپاذیر
بدل ساخته است .چنان که در شرب نظریّة چارلز مای یااد شاد« ،داساتان کوتااه ،فراینادهای
زندگی روزمرّه را به سازوکارهایی روانی تبدیل میکناد» (پایناده .)231 :1389 ،بار هماین
اساس ،در روایتگری داستان هتل نادری ،مرز توهّ و واقعیّت و نیز گذشته و حال باه سابب
نوسان های مکرّر راوی بین این ساحات کامال محو شده است .راوی که از کشاتن سایامک
پورزند بهشدّت احساس ندامت میکند ،طی فرایندی مازوخیساتی و خودویرانگراناه ،بارهاا
فیای شب حادثه را در ذهن خود بازسازی میکند ،به گونهای که آن شب به مبدأیی نوین
در تاریخ زندگی وی بدل شده است و اکنون پاس از گذشات 17ساال از آن مااجرا ،راوی
هنوز نتوانساته تکّاهپاارههاای شخصایّت متالشایشادة خاود را جماعآوری کناد...« :داشات
تکّهپارههای خود را از پشت شیشة هفدهسالهای کاه جیاوهاش ریختاه باود ،برمایداشات و
دوباره سارِهاماش میکارد » (نجادی .)180 :1388 ،آیناة کهناهای کاه راوی باه گفتاة خاود
مکرّرا درآن مینگرد و سعی دارد از طریق آن ،شخصیّت ویرانشادهاش را بازساازی کناد،
در حقیقت« ،نمادی جهانشمول برای بازنمایی ضمیر ناخودآگاه است و نگاه کردن در آن،
حک دیدن امیال و انگیزهها و هراسهایی را دارد که در تاریکترین و ژرفتارین ساطوب
ذهن در ادراک و گفتار و رفتار ما تأثیر میگذارند ،ولی ما خود از آن بایخباری » (پایناده،
 .)257 :1389راوی از زندگی در حاال ،عااجز اسات و مرتّاب در خااطرات گذشاته پرساه
می زند .زندگی در بیداری برای او برابر است با پذیرش حقیقات تلاخ کشاتن سایامک .لاذا
ترجیح میدهد در اوها و تخیّالت خود زندگی کند.

4ـ )4صبوة امپرسیونیستی داستان کوتاه مدرن
چنانکه پایش از ایان گفتاه شاد ،فرگوسان ،تأثیرپاذیری از اصاول و مباانی مکتاب
امپرسیونیس ا را یکاای از ویژگاایهااای داسااتان کوتاااه ماادرن معرّفاای ماایکنااد .نویسااندة
امپرسیونیست نیز «ثبت یک تصویر ذهنی یا حسّی آنی» دربارة زنادگی را باه عناوان هادف
اوّلیّة خود برمیگزیند و بدین منظور« ،استنباطی لحظهای از شخصیّتهای داستان یا زماان و
مکااان رخاادادها را باار حسااب ادراکهااای شخصاای یااا ذهنیّاات راوی عینااا باار روی کاغااذ
میآورد» (همان.)273 :
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4ـ4ـ )1زاویة دید محدود ،برجسته و معطوف به انعکاس احساسات درونـی
شخصیّت
هنرمندان امپرسیونیست متأثّر از فلسفة پدیدارشناسی هوسرل که گفتماان مسالّط فلسافی
در قرن بیست بود ،بر این باورند که «ذهن ،پذیرندة منفعل محرّکهای جهاان عینای نیسات،
بلکه ماهیّتی خالّق دارد ...و این بدان معناست که در فرایند ادراک هر چیزی ،ذهن فعّاالیّتی
معناسازانه انجا میدهد و واقعیّت را برمیسازد» ( .)Faulkner, 1991: 32لذا در خلق آثاار
خود بر شیوههای گوناگون ادراک حقیقت در اذهان منفرد تأکید میکنناد .داساتاننویساان
امپرسیونیست نیز کندوکاو در ذهنیّت منحصار باه فارد شخصایّتهاای اصالی داساتان را باه
عنوان هدف بنیادین خود برمیگزینند و بدین منظور ،داستان را از منظری درونداساتانی باا
گزینش زاویة دید اوّل شخص روایت میکنند یا روش ذهنیّت مرکزی را برمیگزینناد کاه
بر اساس آن ،تما وقایع پاس از عباور از فیلتار ذهان یکای از شخصایّتهاا و متأثّرشادن از
احساسات او به خواننده عرضه میگردد (.)Ferguson, 1994: 220
مصداق بارزی از این نوع داستانها ،داستان «بیفصل و نادرخت» است .در این داساتان،
نویسنده برخالف شیوة معمول داستانهای رئالیستی ،به شارب جزئیّاات فاراوان در توصایب
رویدادها ،مکانها و شخصیّتها نمی پردازد ،بلکه با بهکاربساتن کمتارین تعاداد واژگاان و
عباراتی که البتّه دارای بیشترین میازان باار عااطفی هساتند ،باه توصایب پدیادههاا مباادرت
می ورزد .در این داستان انادوه وسایعی سراسار وجاود مرتیای را کاه باا بایرحمای بسااط
کتابفروشی او را از کنار پیادهرو جمع کرده اناد ،فراگرفتاه اسات .داساتان باه شایوة ذهنیّات
مرکزی و از کانون نگاه مرتیی روایت میشود .بر همین اساس ،همه چیز چون او مامو و
غصّهدار به نظر میرسد« :صبح تا آخرین لحظهاش با وانتها و کامیونهای لَکَنتاه میادان را
دور زد و یک روز آفتابی  ...زیباترین فلکة غمزدة رشت را از کارگران خالی کرد .آن قدر
خالی آنقدر غمبار که مرتیی بتواند احساس تنهایی کند» (نجادی« )139 :1388 ،خاانمی
از کفش تا نگاهش سیاه ،بین قصّابی و مرتیی راه میرفت .باه نظار مایرساید یاک عازای

فراموششده از کوچه میگاذرد( »...هماان...« )143 :صاندلی روی پایاة خمیادهاش تکاان
مصیبتبارش را شروع کرد» (همان« )140 :جلوی مااازه تکّاههاایی از تان درختاان افتااده
بود ...چورهایی که راستراستی مرده بودند و هیچ کس یک ذرّه از آنها را دفان نکارده
بود» (همان .)140 :در پس تما این توصیبها ،نویسنده بنا دارد تا حالات ذهنای شخصایّت

156

متنپژوهی ادبی؛ سال  ،20شمارة  ،70زمستان 1395

مامو داستان را به خوانناده منتقال کناد .درونمایاة ایان داساتان ،توصایب دنیاای محازون
مرتیی است و فرایند خوانش این داستان سفری است باه دنیاای درونای او .شخصایّت ایان
داستان چنانکه روال غالب داستان مدرن است ،تالش میکند پس از یک بار زخ خوردن
از انسانهای پیرامونش ،بار دیگر برقراری مراوده با آنها را تجربه کند .لذا بر آن میشود تا
در رساندن پنجرهای که نجّاری برای کودکان شیرخوارگاه مهیّا کارده ،باه او کماک کناد،
امّا در شیرخوارگاه ،پس از مشاهدة وضعیّت فالکتبار کودکان ناقصالخلقاه و بایتفااوتی
دیگران به وضعیّت اسببار و دردناک آنها ،بار دیگر به دنیای درونی خود پناه میبرد.
داستان «میدانست دارد میمیرد» نیز یکسره شرب ذهنیّات و حاالت و احساسااتی اسات
که مرتیی در حین گریز از مأموران پلیس در جنگل تجربه میکند .داستان چنانکه چاارلز
می میگوید ،طربوارة کمینهای است که با کاربرد حدّاقل کلمات ،امّا داللتمندترین آنهاا
و با استفاده از شیوة ذهنیّت مرکزی ،خواننده را در جریاان عواطاب و افکاار مرتیای قارار
میدهد به عنوان م ال ،توصیب احساس سرما و خستگی مفارط و طاقاتفرساا در مرتیای
چنین تبیین میشود« :با آن همه سرما که زیار پوسات مرتیای راه مایرفات ،زمساتان فقاط
سفید بود» (همان« )190 :خستگی از ساق پاها ،استخوانبهاساتخوان تاا مهارههاای گاردنش
باال رفته ،گلویش را خشاک کارده و از چشا هاایش بیارون مایریخات( »...هماان.)188 :
خالّقیت نویسنده در لحا کردن رویکردی غنایی در محور همنشینی و جانشینی کلمات تاا
به اندازهای است که در مواردی ،حاصل در کناار ها قارار گارفتن کلماات و جماالت در
ذهن مخاطب ،حالتی شبیه به خواندن شعری من ور یا مشاهدة یاک تاابلوی نقّاشای را ایجااد
میکند به عنوان نمونه...« :دستهای مرتیی بین برگها باود .پاهاایش الی ریشاههاا فارو
رفته .گونههای صورتش برگ شده بود .پوستش چسابیده باه چاور خایس و چشا هاایش
توی مشت پاییز دور میشد» (همان )191 :و «رنگهای اطارافش او را دور مایزدناد و هار
رنااگ کماای از خااودش را بااه او ماایمالیااد .ساافید ساارمایش را روی مرتیاای ریختااه بااود،
همانطورکه سر  ،استخوانهایش را گر میکرد» (همان).
داستان «هتل ناادری» نیاز تماماا واگویاههاای هاذیانآلاود فاردی اسات کاه در فیاایی
سورئالیستی به خواننده ارائه گردیده است .خواننده خود از طریق پیگیاری ایان واگویاههاا،
نقبی به روان راوی زده ،از چندوچون ماجرا سر در مایآورد .احسااس هاراس و اضاطرار
آمیخته با ندامت راوی به سبب قتلی که سالها پیش بدان مرتکاب شاده باود و پاس از آن،
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تما ایّا و اوقات زندگیاش را تحتالشّعاع قرار داده باود ،چناین در نگارش او باه محایط
پیرامااونش بازتااار مااییابااد ...« :در خیابااانهااای تهااران ،تااا صاابح راه رفتااه بااود  ...تااوی
کوچههایی که قبر دراز و باز شده و بدون مردهای بود که تاریکیهای پُر از چراغ تهران در
آن دفن شده باشد( »...همان .)181 :احساس ناامنی و واهماهای کاه از بارمال شادن حقیقات
دارد ،سبب شده که همة اشیای پیرامونش در نظر او چونان چش هایی جلاوهگار شاوند کاه
شاابانهروز او را رصااد ماایکننااد« :دور تااا دور پاار از نگاااههااایی بااود کااه چشا نداشاات و
چش هایی که بدون صورت در هوای اطراف شناور بودند» (همان) و «احساس میکرد کاه
اشیاء اتاق آنقدر لیز شده که انگار قبال هر کدامشان یک چش بود( »...همان.)182 :

4ـ4ـ )2پیرنگ در داستان کوتاه امپرسیونیستی
در داستان های مدرن امپرسیونیستی ،معموال التزا به رعایات اجازای سااختاری پیرناگ
سنّتی مورد بیاعتنایی واقع میشود .این امر به دو روش محقّق میگردد« :در روش نخسات،
نویسنده برخی رویدادها را حذف میکند و در روش دو  ،رویدادهایی نامنتظر یا ناساز کاه
با بقیّة وقایع در داستان همخوانی ندارند ،جایگزین عناصر حذف شادة پیرناگ مایگردناد.
فرگوسن روش اوّل را «پیرنگ حذفی» و روش دو را «پیرنگ استعاری» میناماد» (پایناده،
.)285 :1389

الف) پیرنگ حذفی
با قطعیّت میتوان ا هار داشت که در تما داستانهای نجدی ،پیرنگ به سبک و سایاق
مدرنیستی خود به کار گرفته شده است .در بیشینة داستانهای او ،مؤلّفههایی همچون حذف
عناصر متعارف و شناختة پیرنگ سنّتی ،همچون زمینهچینی ،گارهافکنای ،گارهگشاایی و،...
بی اعتناایی باه توجیاه چرایای و علال و اسابار رخادادها ،ارائاه نادادن پیشاینهای روشان از
شخصیّتها و تبیین نکردن موقعیّت آنها در داستان ،موجب تحقّق پیرنگ حاذفی گردیاده
است.
از خصیصهنماترین داستان های نجادی کاه واجاد پیرناگ حاذفی هساتند ،مایتاوان باه
داستان «به چی میگن گرگ ،به چی مایگان »...اشااره کارد .در ایان داساتان کاه روایات
گنگی دارد ،راوی در پرش های مکرّر از گذشته به حال و باالعکس ،تلویحاا و باه صاورتی
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گذرا به وقایعی اشاره میکند و بیآنکه توضیحات الز و روشنگری پیرامون آنهاا بدهاد،
خواننده را در ابها باقی می گذارد .آغاز داستان باا جریاان سایّال ذهان طااهر حاول محاور
خاطرهای در گذشته شکل میگیرد خااطره ای کاه معطاوف اسات باه مااجرای سافر او باا
مادرش در دوران کودکی و اصطالب «گرگ و میش» که رانندة ماشین به کاار مایگیارد و
طاهر معنای آن را درنمییابد .تاا پایاان داساتان ،بخاشهاایی از ایان خااطره موتیابوار در
جایجای داستان ذکر میشود .در خالل داستان ،از شورش عدّهای مبارز انقالبی علیه رژیا
شاه در روستای راوی سخن گفته میشود ،امّا پایان کاار آنهاا ناامعلو مایماناد .از اعادا
مرتیی یاد میشود که یادآوری آن باض را در گلوی مادر راوی میشکند ،امّاا از علّات و
چگونگی آن اعدا و ارتباط آن باا راوی حرفای زده نمایشاود .بادین ترتیاب ،داساتان باه
صورت ترکیبی از حوادث ااهرا ناامرتبط کاه باه یکادیگر وصاله پیناه شادهاناد ،سااخت
میپذیرد.
در بسیاری از داستان هاای دیگار نجادی نیاز روالای مشاابه داساتان فاوق باهکاار گرفتاه
میشود .در «هتل ناادری» راوی از بیاان صاریح و بای پاردة اصال مااجرا امتنااع مایورزد و
خواننده صرفا از طریق اشارات پراکنده و نامنسج او مایتواناد تصاویر مابه و ناتماامی از
واقعه (قتل سیامک پورزندی به دست راوی) را در ذهن خود بازسازی کند .در «میدانسات
دارد میمیرد» ،شخصی در حال گریز از مأموران ژاندارمری اسات و در نهایات ،باه ضارر
گلولة آنها کشته میشود ،امّا تا پایان داستان نویسنده از چندوچون مااجرا ساخنی باه میاان
نمی آورد و بدون آنکه خود را مقیّد به شرب جزءبهجازء مااوقع ،مبتنای بار سااختار مرساو
پیرنگ (متشکّل از مقدّمهچینی ،گرهافکنی و )...کند ،تنها به بیاان گزیادهای سورئالیساتی ا
امپرسیونیستی از واقع یّات ذهنای و احساسای شاخص در حاال گریاز اکتفاا کارده اسات .در
«تاقچااههااایی پُاار از دناادان» ،باااز ها بااا حاادیث نَفهااسهااای یااک راوی مااواجهی کااه تنهااا
بازگوکنندة بخشی از وقایع است و بخشهای دیگر را که برای بازسازی پیرنگ داساتان در
ذهن خواننده و درک ماجرا ضروری به نظر میرسد ،مسکوت مایگاذارد .بادین ساان ،در
تما این داستانها اپیزودهای حایز اهمیّتی از داستان حاذف گردیادهاناد کاه حاذف آنهاا
فرایند درک داستان را در ذهان خوانناده دچاار اخاتالل و تاأخیر مایساازد و او را نااگزیر
میکند که با بازخوانی تکگوییهای راوی و کنار ه گذاشاتن نکااتی کاه از خاالل ایان
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تکگوییها بر او آشکار میشود و اعمال کردن تجزیه و تحلیلهای خود بر آنها ،ارتبااط
منطقی وقایع را در ذهن ترسی کند.
مطلب دیگری که بهترین مدخل برای گشودن بار سخن دربارة آن هماین جاا باه نظار
میرسد ،مبحث نحوة پایانبندی داستانهای مدرنیستی است .داستانهای مدرنیستی با پایانی
به اصطالب باز یا گشوده به نهایت میرسند و بدین ترتیب ،دریچاهای از پرساش و ابهاا را
پیش روی خواننده گشوده ،بی آنکه پیا خاصّی را به او تحمیل کنند ،چنانکه والتر بنیاامین
میگویاد ،شارایطی را فاراه مایساازند تاا مخاطاب باا دخیال سااختن تفکّارات خاود در
برساختن معنا و داللت نهایی اثر در فرایند آفرینش داستان مشاارکت کناد (ر.ک بنیاامین،
 .)10 :1366در واقع ،آنچه در اینگونه از داستانها اهمیّات ماییاباد ،فرجاا آنهاا نیسات،
«بلکه بصیرتی است که درباارة تأثیرگاذاریهاا و قانونمنادیهاای علّات و معلاولی و نحاوة
اثرگذاری این عوامل بر روابط انسانها به دست میآوری » (هانیول.)14 :1383 ،
نجدی در آفرینش داستانهای خود به مسائلة پایاانبنادی توجّاه ویاژهای مباذول داشاته
است .بسیاری از آنها با پایانی گشوده ،در حالی که هنوز ابها ها مرتفع نشده است و برخی
نیز با واقعهای غیرمنتظره خاتمه مییابند که خود سیلی از ابهامات تاازه را باه ذهان خوانناده
متبادر میسازد .پایان داستان «تاریکی در پوتین» به گونهای رق خورده که سرنوشت نهاایی
پدر داغدیدة طاهر در هالهای از ابها میماند و تنها خوانندة تیزبین است که داللات ضامنی
گذر رودخانه از روی پدر طاهر را درمییابد .رودخانه کهنالگوی تولّد دوبااره یاا گاذر از
یک جهان به جهان دیگر است که عبور آن از روی پدر طاهر به مارگ او داللات دارد .در
«شب سهرارکشان» ،پس از باه آتاش کشایدهشادن قهاوهخاناه از ساوی مرتیای در پایاان
داستان ،قهرمانان اسطورهای ایران به صحنة پایانی داستان بازخوانده میشوند و در حالی کاه
بر مرتیی ا که سهرار دیگری است ا میگریند ،دست به کار فرونشاندن آتش مایشاوند.
بدین سان ،واقعیّت و داستان به ه میآمیزند و پایان داستان به شکلی بادیع و خالّقاناه رقا
میخورد .در «یک سرخپوست در آستارا» ،راوی داستان که خاود نویساندة آن نیاز هسات،
ادّعا میکند که بر اثر برخورد معجون مخصو سرخپوساتهاا ،انگشاتهاایش باه انادازة
یک سوزن تهگرد کوچک شده ،به طوریکه دیگار قاادر باه نوشاتن نیسات و از همسارش
میخواهد که داستان را بنویسد .در «مرثیهای برای چمن» ،روایت سورئالیستی فرجاا تاوپی
که برای طاهر یادآور خاطرات شیرین و لحظاتی نار مایگاردد ،از زمارة پایاانبنادیهاای
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خالّقانة نجدی اسات .در ایان داساتان ،نجادی سرنوشات طااهر ،پیارزن و پیرماردی را کاه
شخصیّت های اصلی داستان هستند ،ناتما رها کرده ،با اتما داستان باا شارب سوررئالیساتی
سرگذشت توپ ،او را به قهرمان اصلی داستان بدل میکند.

ب) پیرنگ استعاری
در داستان های واجاد پیرناگ اساتعاری ،ساطح ااهری داساتان در حقیقات ،در حکا
استعارهای است برای الیة معنایی ژرفتری که میامین مهمّی را در ارتباط با هستی انساان،
روابط و مناسبات انسانی و ...افاده میکند .در این گونه داستانها« ،مجموعهای از ایماژها یاا
رخدادهایی که غالبا ک اهمیّت یا نامرتبط به نظر میرسند ،در داستان گنجانده میشوند کاه
در واقع ،متنا ر یا ه عرض باا وقاایعی در پیرناگ فرضای داساتان هساتند» (پایناده:1389 ،
.)289
نجدی نیر در نگارش برخی از داستانهایش از ایان تکنیاک روایای مادرن بهاره جساته
است .تقابل سنّت و مدرنیس و مظاهر آنها و نیز تنهایی ،انزوا و احساس بیگانگی انساان در
سایة گسترش مدرنیس و پیامدهای ویرانگر آن ،درونمایة واحدی است کاه در بسایاری از
داستانهای این نویسنده در قالب پیرنگهای متفاوت بادان پرداختاه شاده اسات .باه عناوان
م ال ،در داستان «بیمارستان ،نه قطار» ،آنچه در سطح رویاین داساتان ر مایدهاد ،از ایان
قرار است :مأموران قطار ا که نویسنده با نا قکلتشن از آنها یاد میکند ا مردی کا بیااعت
را به علّت نداشتن بلیت ،بیرحمانه از قطار باه بیارون پارت مایکنناد ،باهگوناهای کاه مارد
بهشدّت مجروب میشود .در مقابل بیاعتنایی و بیتفاوتی انبوه مرد حاضار در ایساتگاه در
برابر چنین رفتار ددمنشانه ای ،فقط مرتیی است که نه تنها به یاری او میشتابد ،بلکاه حتّای
تا آخرین لحظة زندگیاش آن حادثة تلخ را که گویا به مرگ آن مرد میانجامد ،فراماوش
نمیکند .مرتیی در این داستان به عنوان «نماد سنّت» عمل میکند شاواهد بسایاری را دال
بر صدق این ادّعا در داستان میتوان یافت م ال اصرار نویسانده بارای برقاراری تشاابه میاان
مرتیی و درخت به عنوان جزئی از طبیعت (که همواره به عنوان مظهر سنّت از آن یاد شده
است)« :اگر کنار درختی میایستاد ،با خودتان میگفتید :آره ،این یه درختاه کاه پوسات و
گوشت کسی رو پوشیدها» (نجدی .)73 :1388 ،همچنین است سارِ ناسازگاری و عنااد او باا
مظاهر مدرنیس به عنوان نمونه ،پماپبنازین هاا در نظارش چوناان قبرهاایی ایساتاده جلاوه
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میکنند (ر.ک همان )79 :و صدای ترمز قطار م ل کشیدهشدن چدن روی استخوانهاایش
برای او آزاردهنده است .قطار ،ریل راهآهن ،جاده ،ماشین پیکان که جاباهجاای داساتان در
تقابل با مظاهر سنّت از آنها یاد میشود نیز به عنوان نمادهاای مدرنیسا ااهر مایگردناد:
«هر چند دقیقه یک بار ،از الی درختان دو طرف جاده قطاری بیرون میآمد و عرض جااده
را میبرید» (همان )77 :و «پیکان پا به پای آر پیش میرفت» (هماان .)78 :باا ایان تفاسایر،
تالش جنونآمیز مرتیی را برای سوار کردن مجدّد مرد به قطار با اینکاه باهشادّت مجاروب
گردیده است و بیشتر نیازمند انتقال به بیمارستان به نظر مایرساد تاا قطاار ،مایتاوان ناوعی
کنش داللتمند برای غلبه بر مدرنیس قلمداد کرد.
داستان «به چی میگن گرگ به چای مایگان »...کاه سااختار روایای نامنساجمی دارد،
ملامااهای اساات از حاادیثنَفهااسهااای مکارّر راوی و ساایر تااداعی خاااطرات او و بااازگویی
دیالوگهای وی با مادرش که بیهیچ توالی منظّمی در کنار یکادیگر چیانش یافتاهاناد .در
خالل این تکگوییهاا ،راوی اشاارههاایی باه شاورش عادّهای مباارز انقالبای علیاه رژیا
شاهنشاهی می کند و نیز به اعدا یکی از دوستانش به نا مرتیی که گویاا فعّالیّات سیاسای
داشته اشت ،و احساس رضایت و یاا باه تعبیار خاودش« ،دلشاورة شایرینی» کاه باا شاورش
مسلّحانة چریکها علیه حکومت ،زیر پوست ساکنان سیاهکل دواناده شاده باود .بار مبناای
آنچه از برآیند گفتههاای او حاصال مایشاود ،مایتاوان ایان داساتان را شارب نارضاایتی و
اعتراض غیرمستقی و توأ با ترس و اضطرار راوی از خفقان و اساتبداد عصار سات شااهی
دانست که به منظور بازسازی شرایط اختناق سیاسی و اجتماعی آن عصر در ذهن مخاطاب،
در پیرنگی استعاری عرضه شده است .شاید بتاوان جهاشهاای مکارّر زماانی و مکاانی و از
شاخهبهشاخهپریدنها و زبان غیرصریح راوی را که موجب ایجاد اختالل و تأخیر در فرایناد
درک و دریافت معنا میگردد ،تمهیدی مبتکرانه برای القای این خفقان قلمداد کرد.

4ـ4ـ )3نقش استعاری مکان
در داستان کوتاه مدرن ،زبان برخالف داستانهای رئالیستی که مبتنی بار قطاب مجاازی
بود ،بار اسااس قطاب اساتعاری سااخت مایپاذیرد .بناا باه اساتدالل ساوزان فرگوسان ،در
داستانهای کوتاه مدرن ،حتّی عنصر مکان نیز کارکردی استعاری ماییاباد بادین صاورت
که عالوه بر داللت اوّلیّه اش که تشاریح جایگااه وقاوع رویادادها باه منظاور ارتقاای ساطح
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واقعنمایی داستان است ،از داللتی ثانوی نیز برخاوردار مایگاردد .بادین ترتیاب ،توصایب
مکااان یااا «جااایگزین اپیزودهااای ناگفتااهای از داسااتان» ماایشااود ،یااا در راسااتای تقویاات
شخصیّت پردازی و یا القای درونمایهای خا به کار گرفته میشود (ر.ک پایناده:1389 ،
291ا .)298از تمهیدات داللتمناد نویسانده در ایان زمیناه ،بهارهجاویی از «بااران»« ،پااییز»،
«باارف» و «ساارما» بااه م ابااة عناصااری فیاساااز در ساااختار روایاای داسااتانهااایی اساات کااه
درونمایهای غ انگیز یا نوستالژیک دارند .در داستانهای متعدّدی از جملاه «اساتخری پُار از
کابوس»« ،روز اسبریزی»« ،خاطرات پارهپارة دیروز»« ،مرثیهای برای چمان» و ، ...نجادی
به واسطة توصیب فیاهای پاییزی ،بارانی یا برفی که با کارکردی براعتاساتهاللگوناه در
آغاز داستانها یا در جایجای آنها تعبیاه شاده اناد ،انادوه حااک بار فیاای داساتان را باه
مخاطب منتقل میکند.
در داستان «روان رها شدة اشیاء» ،درماندگی ،بیحوصلگی و احسااس تنهاایی زنای کاه
بهتازگی همسرش را از دست داده ،از طریق توصیب اتاق محلّ زندگی او اینچنین مانعکس
گردیده است« :روبهروی آینة بلند ،یک صندلی خالی نشسته بود .پرده تا وسط اتاق میآمد
و بوی تن گوسفند را از روی قالی خایس برمایداشات و از پنجاره باه خیاباان مایریخات.
صدای یخچال از لنگههای باز دارِ آشاپزخانه ،مازة سارد غاذای پاسماناده را مایآورد و از
زیرسیگاری پُر از ته سیگار رد میشد( »...نجدی )150 :1388 ،و «کنار کاسة کوچک قیماه
و روغن سردشدة دور بشقار ،آن طرف غذای نی خاوردة روزناماهای روی صافحة آگهای
تسلیت باز بود» (همان .)152 :در این جمالت ،بیمباالتی زن در باز گذاشتن پنجرة اتااق در
روزی بارانی و خیس شدن قالی و تخت خوار و پارده ،نشساته بااقی گذاشاتن اروف در
آشپزخانه و بیتوجّهی به نظافت اتاق ،همه و همه نشانههایی داللتمندند که بر بیحوصالگی
و احساس ناامیدی مفرط زنی داغدیده پرتوافشانی میکنند .همچنین نحاوة روایات راوی از
صحنهای که زن در آن عکسهای خانوادگی را نگاه میکند نیاز تمهیادی جاناناه از ساوی
نویسنده است که نمایانگر تمایل راوی به زنده نگه داشتن خاطرات گذشاته اسات[« :آلباو
را] باز کردند .جیغ و داد ساکت مهمانیها ،خندههای خشکشده ،صدای دسات زدن زناان
دور رقص دختر شش ا هفتساله ای ،از آلبو بیرون ریخت .بوی شیر کنار گهاوارهای باود
و دریا روی شانههای مردی که تا سر و گردنش در آر بود ،اصال تکان نمیخورد» (همان:
.)153
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در «بیفصل و نادرخت» نیز تألّمات جسمی و روحی مرتیی که بساط کتابفروشی خود
را بااا باایرحماای و ضاارر و شاات شاادید از کنااار پیااادهرو جمااع کااردهانااد ،باادین سااان در
توصیبهای مکانی انعکاس یافته است« :ردّ پای زلزلة  1369روی آجرهای تَارَک برداشاتة
برج پایین میآمد .پنجرههای شکسته را لگد میکرد و تکّههای باقیماندة گچ را با سافیدی
میّت از دیوارها و آن معماری باشکوه و مات زده روی آسفالت میانداخت» (همان )138 :و
در جای دیگر...« :او میتوانست پشت اتاقها را ه ببیند .اتاقهای لهشادهای کاه تاوی ها
میپیچیدند ...قالیچههای مچاله که گلهایشان ریخته بود و بوی زُخ مایداد ...پلّکاانهاایی
که الی اتاقها ،تکّهتکّه شده ،افتاده بودند ،مرده بودند» (همان143 :ا.)144

4ـ4ـ )4روایت نامتوالی
از دیگر ویژگیهایی کاه ساوزان فرگوسان در توضایح خصاایل امپرسیونیساتی داساتان
کوتاه مدرن از آن یاد میکند ،سیر نامتوالی روایت رویدادهاست .چنانکه مایدانای  ،قصّاه
را «حرکتی ...از بینظمی به نظ و از پیچیدگی به سوی یکپارچگی و حرکتای از تشاتّت باه
سوی تصمی » دانستهاند (براهنی ،)219 :1348 ،امّا نویسندگان مدرنیست به سنّتهای دیرین
داستان نویسی پشت کرده ،با ثبات ذهنیّاات و سایالن غالبا را غیارارادی و نامنساج خااطرات
شخصیّت های داستان ،ساختاری مبتنی بر نداشتن انتظا و انسجا را در آثار خود میآفرینند
که در آن ،گویی زمانها کیفیّتی سیّال یافته ،بر روی ه میلازند .بر همین اساس ،نمیتوان
از داستان های مدرنیستی ،پیروی از ساختار منساج پیرناگ ارساطویی (متشاکّل از آغااز ا
میانه ا فرجا ) و سیست روایی زمانمند خطّی را توقّع داشت .ژرار ژنت از این شگرد روایای
با اصطالب «زمانپریشی» یاد میکند (ر.ک توالن55 :1383 ،ا .)56در داستان مدرن ،شکل
روایت به منزلة تابعی از محتوای آن محسور میگاردد و «نویساندة مدرنیسات کاه در پای
بازنمایی آشفتگی فکری شخصیّت اصلی است ،با شیوة روایت کردن داساتان ،تاوالی زماان
را بر ه می ریزد تا با ایان تمهیاد ،توجّاه خوانناده را باه وضاعیّت روانای شخصایّت اصالی
معطوف کند» (پاینده.)24 :1389 ،
در داستان های نجدی نیز زمان کیفیّتی سیّال یافتاه ،از برون(عینیّات) باه درون (ذهنیّات)
انتقااال یافتااه ،بااه تااابعی از جریااان س ایّال و نامنسااج ذهاان راوی باادل گردیااده اساات .در
داستانهای او ،گسستگی روایت از طریق گذشتهنگریها و آیندهنگاریهاای مکارّر محقّاق
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میگردد که باه طاور غالاب در کساوت تاداعیهاای آزاد و جریاان سایّال ذهان اشاخا
داستانی نمایان شده ،عمدتا با کارکردهایی همچون تعلیقآفرینی و ترغیب یاا اطّاالعرساانی
به کار گرفته میشوند .پارهای از داستانها با توصیب موقعیّتی یاا اشااره باه مااجرایی آغااز
میشوند که بعد از چند پااراگراف مشاخّص مای گاردد ،ثبات جریاان سایّال ذهان راوی و
تداعی خاطراتی مربوط به گذشته است که دفعتا به ذهن راوی خطور کردهاند و بعد مجدّدا
روایت به زمان حال بازمی گردد ،امّا این تداخل در سطح زمان داستانی مکرّرا ر میدهاد.
داستانهایی چون «یک سرخپوست در آستارا»« ،زمان نه در ساعت»« ،به چی میگن گرگ
به چی میگن »...از چنین ساختاری برخوردارند .روایات برخای دیگار از داساتانهاا نیاز از
زمان حال آغاز می گردد ،امّا به واسطة تحریاک ذهان شخصایّت داساتانی بار اثار محرّکای
بیرونی ،ذهن جریان می یابد و ادامة روایت به عرصهای برای مرور خااطرات و تاداعیهاای
ذهن شخصیّت داستانی مبدّل میگردد که البتّه این روند نیز با رفاتوآمادهای مکارّر ذهان
شخصیّت به زمان حال دچار اخاتالل مایگاردد« .خاال»« ،آرنایرماان و دشانه و کلماات در
بازوی من»« ،روان رهاشدة اشیاء»« ،خاطرات پراکندة دیروز»« ،تاریکی در پاوتین»« ،ساپرده
به زمین» و بسیاری دیگر از داستانهای نجادی چناین سااختاری یافتاهاناد .بارای نموناه ،در
«آرنایرمان و دشنه و کلمات ،»...مردی که برای پاککردن خالکوبی روی بازویش به خاناة
زنی «عالیه» نا رفته ،بر اثر دود حاصل از مصرف مواد مخدّر در حالت خلسه فرو مایرود و
ذهنش مجرای عبور خاطرات وی از دوران حبس و تصاویری از صحنة زد و خورد میان دو
نفر در خیاباان مایگاردد کاه از آن هاا باا ناا ترکمنای و قکلتشان یااد مایکناد و باه نحاوی
هذیانآلود و دره در کنار یکدیگر چینش مییابند:
«حاال دود وسط اتاق پلّهپلّه شده .رفته تا گچبری سقب ...از روی پلّههاا پاارت
می شو روی سیگار .از سیگار می افت ته راهرو قصار ...صادای بناان دریچاههاای
یک پنجره را باز و بسته میکند .ترکمنی قِشقِرِق راه انداخته .هر بار که پرده کناار
میرود ،آفتار به اندازة تن عالیه روی قالی دراز میکشد .بشقابی پر از کلمه روی
یکی از پلّههاست .کلمات خیس از بشقار مایافتناد روی یاک چااقو( .پاس ایان
طاهر چی شد؟ا) .چند تا کلّه پااره شاده و ترکمنای روی گریاهاش عیناک دودی
زده( »...نجدی.)17 :1388 ،

در «هتل نادری» نیز زما روایت چنان باه تاداعیهاای ناامنظّ ذهان و تاکگاوییهاای
هذیان آلود و الینقطع راوی روانرنجور سپرده شده که داستان را به آییناة تماا نماای ذهان
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پریشان او مبدّل ساخته است .در این داستان ،گذشاته و حاال و واقعیّات و خیاال باه واساطة
تداخل مکرّر ،چنان در یکدیگر عجین شدهاند و ه سطح گردیدهاند که تشاخیص هرگوناه
مرز میان آنها امری دشوار و گاه نزدیک به محال به نظر میرسد:
«چند میز دورتر مردی روزنامه میخواند که نمیدانست به اندازة خاک شادن
یک سیگار نگاهش کرده ا (چقدر چاق شدها) صورتش انگار تماا نماک و سا ّ
تن او را مکیده ...در حالی که همین صورت باید بدون گوشت ،با شقیقة سورا و
استخوان ترکیده پیشانیاش ،سالها پیش دفن میشد( »...همان.)179 :

یکی از نوآوریهای نجدی در راستای برانادازی مفهاو گاهشامارانة زماان و بخشایدن
مفهومی ذهنی و شخصی بدان ،ابداع معیارهایی بدیع برای سنجش زمان است که بارخالف
مقیاسهایی چون ثانیه ،دقیقاه ،سااعت و ...باا کااربردی عاا و داللاتهاایی جهاانشامول،
کارکردی شخصی و داللات هاایی عااطفی دارناد بارای نموناه ،در داساتان «هتال ناادری»
مینویسد« :چند میز دورتر مردی روزنامه میخواند که نمیدانسات باه انادازة خااکشادن
یک سایگار نگااهش کاردها » (هماان )178 :و نموناههاایی دیگار از ایانگوناه ماوارد کاه
کاربردی وسیع در داستانهای نجدی یافتهاند:
ا «حیاط مادا تا سیاه شدن علب تاریک بود» (همان.)94 :
ا «آنقدر بایستد تا صدای گریه از استخوانهایش بگذرد ،برود توی سینهاش ،بعاد بیایاد در
گلویش ،از آنجا برود زیر پوسات صاورتش تاا او بتواناد صاورتش را باا دساتهاایش
بپوشاند و به اندازة همان کب دستها گریه کند» (همان.)59 :
ا «بچّهها تا سیاه شدن رگ گردنشان داد کشیدند :اله ( »...همان.)36 :

4ـ4ـ )5لحن و سبک غنایی
فرگوسن کوشش برای خلق سابکی غناایی و منحصار باه فارد را کاه القاکننادة فیاای
عاطفی ویژهای به اثر اسات ،شاخصاة داساتانهاای امپرسیونیساتی مایداناد .او عمادهتارین
شگردهای دستیابی به این سبک را بهکارگیری هنرمندانة واژهها از طریاق کاربسات صانایع
بدیعی که بیشتر در شعر کاربرد دارند و نیز آفرینش قالبهاای نحاوی یاا آوایای خاا باه
منظور ایجاد لحنی متناسب با موضوع داستان میداند (ر.ک پاینده .)299 :1389 ،در واقاع،
چنانکه آیلین بالدشویلر متذکّر میگردد ،اصطالب «غنایی» بیشتر نا ر به سویههاای زباانی،
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موضوعی و لحان حااک بار ایان دسات از داساتانهاسات (.)Baldeshwiler, 1994: 231
نجدی به اقتیای سبک و سیاق مدرنیستی و نوگرای داستانهایش به مسائلة برجساتهساازی
زبان یا به تعبیری ،پرداخت سبک زبانی توجّه ویژهای نشان داده است .وی با بهارهگیاری از
عناصر زبان شعری در داستان هایش باه حا ّد وفاور ،امّاا سانجیده و مقتیای توانساته سابکی
منحصر به فرد از داستان نویسی ابداع کند که در حدّ فاصل شعر و داستان واقع شده اسات و
میتوان آن را «شعرا داستان» نامید و پس از وی ،از آن استقبال شد و الها بخش بسایاری از
نویسندگان در خلق داستانهایشان شده است .البتّه در تاریخ داستاننویسای معاصار فارسای،
بودهاند نویسندگانی که کوشیدهاند با کاربست عناصر شعری داساتانهاایی شاعرگونه خلاق
کنند (م ل :ابراهی گلستان و نادر ابراهیمی) ،امّا هایچ یاک نتوانساتهاناد اعتباار و محبوبیّات
نجاادی را کسااب کننااد و ایاان خااود حکایاات از یکّااهتااازی نجاادی در میاادان خالّقیاات
داستانهایی با خصلت شعرگونه دارد .در ادامه ،به برخی از ماوارد کاربسات صانایع بادیعی
که از اسبار بنیادین شکلگیری لحن غنایی در داستانهای نجدی هساتند ،نموناهوار اشااره
خواهی کرد:
* مجاز...« :زنی عالیه را بیدار کرد و گریهای را با قنداق به عالیه داد» (نجدی)156 :1388 ،
[گریه ،مجاز از کودک گریان].
*تشبیه« :آر ،بیصدایی و داغی اتاق اوین را داشت» (همان.)117 :
* استعاره مصرّحه« :یک هر مشتشده توی گلوی باود( »...هماان [ )9 :هار ،اساتعاره از
باض].
* پارادوکس« :جیغ و داد ساکت میهمانها ،خندهای خشکشده و ...از آلبو فروریخات»
(همان.)153 :
* حسّامیزی« :زمستان سفیدی ،آن طرف پنجره ،سرمای سفیدش را راه میبارد( »...هماان،
.)76 :1389
* انسانانگاری« :هر پنجره آنقدر روشن بود که بتواند نگاه کند» (همان.)181 :
* آنیمیسم« :درد ،گوشتِ تنش را میجوید» (همان.)156 :
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نتیجهگیری
بیااژن نجاادی را بایااد از نویسااندگان خااالّق ،خااوشذوق و صاااحبساابک تاااریخ
داستاننویسی فارسی دانست .او با بهرهجویی خالّقانه از تکنیکهای فر گرایانهای همچاون
تلفیق امکانات ن ر و نظ  ،پیچیدگی ساختار روایی به واسطة کاربست روایاات ذهنای و نیاز
بهره جویی از شگردهای گسست در روایت ،همچون ادغا گذشته در حال ،باهها آمیخاتن
عینیّات و ذهنیّات ،بازگویی بخشی از واقعیّت و حذف اپیزودهای حایز اهمیّتای از واقعیّاات
داستانی که فرایند درک داساتان را در ذهان خوانناده دچاار اخاتالل و تاأخیر مایساازد (=
پیرنگ حذفی) ،بهرهگیاری از پیرناگ اساتعاری ،طفاره رفاتن و نداشاتن صاراحت در بیاان
مستقی ماجرا ،ملحو داشتن نقش استعاری برای مکان ،دوری جستن از انساجا بخشای باه
کلّیّت روایت از طریق پایانبندیهای باز و مبه  ،ضمن توسّع بخشیدن به سویههاای داللتای
و معنایی متن روایی ،داستانهایی میآفریند که از هر سو با نگرههای «داستان غنایی» چاارلز
می و «داستان امپرسیونیستی» ساوزان فرگوسان تطاابق دارناد .امّاا او بارخالف خیال عظای
نویسندگان مدرننگار معاصر خود ،به کااربرد مکاانیکی و خاالی از لطاب ایان تکنیاکهاا
بسنده نکرده ،بلکه با اتّکا بر قوّة خالّقة خود ،برای محقّقسازی این تکنیاکهاا ،اباداعات و
نوآوریهایی را نیز عرضه داشته است که موجب پیدایش سبکی مستقل و با قابلیّات پیاروی
و تداو در تاریخ داستاننویسی فارسی گردیده است .ابداع مقیاسهای جدید برای سنجش
زمان در متن روایی ،در راستای براندازی مفهو گاهشمارانة زماان در داساتان مدرنیساتی و
بخشیدن مفهومی حسّی و شخصی بدان ،و نیز احیار زمان گذشته در حال باه نحاوی بادیع
که به ه سطحسازی گذشته و حال منجر میشاود ،از جملاه مصاادیق شاگردهای مبدعاناة
نجدی در این زمینه است .نکتة چشمگیر دیگر در بار داستانهای نجدی این است کاه وی
از امکانات فنّی و تکنیکهای داستانپردازی بر اساس تمایالت تفنّنطلبانه و فر گراییهای
مفرط مدرنیستی بهره نمی جوید ،بلکه این امکانات غالبا در راستای تقویت سطوب محتوایی
و غنای فیای عاطفی داستانها به کار گرفته میشوند.
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