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چکیده
ادبیات داستانی قرن بیسـت فرانسـه بـا ااد ـامکـردن واقعیـو و ایـار در بطـ سـاز های
داســتانی توانســته اســو بســیاری از شــواد
بازســازی کنــد تــاری و

شــته را بــا روایــو منحصــربهفــرد

شــتة یــس ســرزمی از ورای ادبیــات و داســتانهــای

رئالیســتی و اتوبیو رافیــس میتوانــد هویــو و عنا ــر فکــری ن ســرزمی را نشــان
دهــد جنــج جنــانی دوم مســر بســیاری از درونمایــههای دیگــر بــرای نویســند ان
معا ـر فرانســوی همنـون پاتریــس مودیـانو ابــزاری را فـراه میکنــد تـا بــا توسـر بــه
راــدادهای فرامــوه شــد و بــا توجــه بــه تحولــات داســتانپــردازی ،از ورای تجربــة
شسـی ،تــاری و شــواد ی را بــه تصــویر کشـند کــه هــی کــر را از ن ریــزی نیســو
داستانا شـتی شـاانه یـا کـاوه هـویتی در تیر ـی و تاریکیهـا واقعیـاتی را بـه تصـویر
میکشــد کــه جــدا از تجربــه ،در بطـ شاف ــه و پریشــانیهای یــس فــرد ،جامعــه ،ملــو
قرا رفته اسو و بـرای بـه تصـویر در وردنا ن بایـد بـه زمـان و مکـان متوسـر شـد تـا
ریشــة هویــو رایی یــا هویوســتیزی شخصــیوهای داســتانی را در قلمــرو اــا ر و
روایو نشان داد
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شمارة سوم

 .۱مقدمه

پاتریــس مودیــانو 7یکــی از نویســند ان معا ــر فرانســه در ســار  7391از مــادری
بلژیکــی (بــازیگر ت)ــاتر) و پــدری ینــودی و عتیقــهفروه متولــد شــد وی در هم ـة ــاره
ردپــای نوســتالژی درد لــود دوران کــودکی اــود را نشــان میدهــد ــاره بیشــتر بــا
درونمایــههایی همنــون مقاومــو ،تننــایی ،مراهــی ،تزویــر سیاســی ،تشــویش ،دوران
ااشــلار فرانســه ،منــامی ،بیهــویتی ،ک ـودکیا مشــد و جنــون در عصــر شانــر شــنااته
میشــوند در اــا رات وی از عــدم شپــور پــدر و مــادر رفتــه تــا تجربـة نــا زمودة جنــج
جنــانی در زنــد ی وی ،مــو میزننــد در واقــ  ،تصــویر پــدری ایــ

و بیهویــو

همنــون معمــایی بســته یکــی از مپــامی ا محــوری داســتانهــای او را رقـ میزنــد؛ زیراکــه
در دوران ااشلار فرانسـه بـه ونـهای یرقـانونی و بـا نـامی مسـتعار (هـانری لگگـرو )2زنـد ی
میکــرد نویســند در ایــ داســتان یکــی از مخــو تری برهــههای تــاریخیا فرانســه را در
بحاوشــة جنــج جنــانی دوم بــه تصــویر میکشــد لاــرت ،پــدر مودیــانو ،در ســار 7311
فرزند را وارد اـدمو در ارتـش میکنـد و همـی امـر انصصـار همیشـگیاه بـا پـدر اسـو

در ننایــو لاــرت در ســار  7311در اونــاو و اشــوار مــان میمیــرد شــتیا شــاانه
( )7313دومی رمان مودیـانو محسـو

9

میشـود کـه جـایزة ادبـی پلـوم 9را از نا اـود کـرد

و شخصیو ا ـلی ن بـهنـام لوسـیگ لگکبمـ  1تـا انتنـای ایـ داسـتان منـام اسـو وی بـه
شلقـة جانـة مقاومــو پیوســته و دوســتانش از وی میاواهنــد تــا براــی از عنا ــر اــودی
را جاسوسی کند شنر پـاریر ،در ایـ داسـتان مسـر همـة داسـتانهـای مودیـانو ،بـه کـانون
ا ــلی شــواد

زنــد ی فــردی و اجتمــاعی تاــدیر شــد و در ایـ مقطـ تــاریخی (-7390

 )7391چنر ه ـایی تیــر و تــار ب ـهاــود می یــرد ،همنــون شخصــیوهــای داســتان کــه در
«تردید و بیهـویتی» 1بـه سـر میکننـد شـنر پـاریر نیـز رنـج و بـوی شـصته و مـان دارد
)1. Patrick Modiano (1945
2. Henri Lagroux
3. La ronde de nuit
4. Plume de Diamant
5. Lucien Lacombe
6. Hésitations
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میکنـد بـا یـس رمـان تـاریخی و پلیسـی سـر و کـار اسـو

مودیــانو در ایــ داســتان ،اواننــد را نیــز همنــون راوی وادار میکنــد تــا ســؤالاتی را در
شیطــة تپــادها و کشــمکشهای درونــی انســان مطــر کنــد :اــائ کیســو چــه کســی
عپو شتاپو اسو چـهکسـی عپـو اشـزا

مقاومـو فرانسـه اسـو مـرز بـی واقعیـو و

تـوه در نــزد مودیــانو تــا کجاســو یــا زمـان بــرای مودیــانو مجــار شناســایی و بازســازی
هویــو و ریشــههای اــود را فــراه مــی ورد در واقــ داســتان بــر محــور رایشهــای
تــاریخی و سیاســی چــر میزنــد تــا واقعیــو یــس تــوه را بــه تصــویر کشــد قنرمــان
داستان که عپو شـتاپو اسـو بـه یـسبـار در بـی براـی از مأموریـوهـای اـود از یـس
شــاکة جان ـة مقاومــو ســر در مــی ورد و راوی در ای ـ هیــاهو و موقعیــو شــصته ،در یــر
مسـ)ولیو فـردی اـود نیـز هسـو اکســر اسـامی و شخصـیوها نیـز در ـاز رمـان نشــانگر
یکــی از مؤلصــههای بــارز داســتانهــای پبســومدرن اســو در ســااتار ایــ داســتانهــا،
بــاز فرینی رویــدادها و تکــرار واقعیــو بــه ــرز شــگصو وری بــا بحــران هویــو و ــاهی
دره میخته اسو
 .۲پیشینة پژوهش

مقالــة شانــر بــا بررســی عنا ــر ســازندة داســتان شــتیا شــاانه بــهعنــوان بخشــی از
فرهنــج و ماهیــو ادب ـیا معا ــر فرانســه ،تلــاه بــر ای ـ اواهــد داشــو تــا پینیــد یهای
یـــس روایـــو را از منشـــور تـــاری  ،هویـــو و راـــدادهای

شـــته در بســـتر تخیـــر و

داســتانپــردازی نشــان دهــد؛ چنانکــه بررســی ادبیــات ،کنکــاه در ماهیــو و واقعیــات
فرهنگــی ،اجتمــاعی و سیاســی یــس ســرزمی اســو براــی از مؤلصــههای تحقی ـ  ،در ــار
مودیــانو مونــوعات اساســی مــورد بررســی بود انــد در مقالــهای بــا عنــوان «ســصر در ــار
پاتریــس مودیــانو از دیــد ا مپــمونی» ،کریمیــان و همکــاران ( )7939بــا اشــار بــه مصنــوم
و ســااتار ســصر و ارتاــاآ ن بــا مصنــوم مکــان در ــار مودیــانو ویژ ــی برتــر نوشــتاریا
مؤلف را نشـان میدهنـد یکـی دیگـر از بررسـیهای ـورت رفتـه ،مقالـة «تکیـه اهی در

میــان شـ های روان :مــورد بررســی تصــاد

شــاانه ا ــر پاتریــس مودیــانو» نوشــته فلــا نژاد

( )7931اســو کــه نگارنــد بــا نشــاندادن شــواد

ســازندة رمــان مـ کور ،شخصــیتی را بــه
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تصــویر میکشــد کــه بــا ــر س ـؤالاتی در بــا

شمارة سوم

شــته و ب ـهاصــوت تصــادفی ر داد ،

بــهدناــار شناســایی هویــو اــویش اســو نژادمحمــد و همکــاران ( )7931نیــز در مقالــة
مشــد و ابعــاد و مصــادی

«کبن الگــوی کــود

ن در تصــاد

شــاانه ا ــر پاتریــس

مودیــانو» بــا بررســی ســااتار داســتانیتخیلــی رمــان م ـ کور و کــاوه در هویــو و زمــان،
کن الگوی کـود

مشـد را در بسـتر روایـو و سـاز های داسـتانپـردازی مودیـانو نشـان

دادنــد بنــابرای مطالعــه و تحلیــر مپــمونهــای ادبــی در داســتانهــای فرانســوی یــا
ترجمــهشــد بــه فارســی مودیــانو میتوانــد ســااتار ادبــی ،اجتمــاعی و تــاریخی نوشــتار وی
را شکار سازد
 .۳تحلیل
 .۱ .۳دغدغة زمان

در قــرن بیســت عر ـة داســتانپــردازی ب ـهجــای تاعیــو از یــس رویکــردا اطــی ،یــس
سااتار پراکنـد بـهاـود رفـو ا رچـه داسـتان مقولـة بیـانیا زاد بـهشـمار میرفـو ولـی
ای مؤلـف بـود کـه سـااتار ن را دچـار تحـور کـرد برجستهسـازی زمـان و بـهاصـوت
انتخــا

کــانون روایــو یکــی از شااصــههای ا ــلی داســتان مودیــانو را در کنــار مقولــات

دیگر شکر میدهد مودیانو بـا نمـایش یـس مسـیر روایـی پـرپی و اـ  ،تلـاه میکنـد تـا
در نزد اوانندة اـود ،بـه مکانهـای متعـددی در بطـ شـنر پـاریر در در داسـتان متوسـر
شود روایو کـه بـا اناـوهی از اسـامی اشـخات شـروو شـد یـسبـار شـصتگیهای ذهنـی
راوی و بدبیاری شـواد

را ترسـی میکنـد مقولـة زمـان جـز ا ـلی سـااتار روایـی مـت

مودیانو بهشمار مـیرود و تکـرار و بـهکـار یری ن اواننـد را بیوقصـه بـا شـواد

شـته

مواجه میکند به ـوریکـه مکـان و زمـان تـاریخی بـه ـور تنگاتنـج بـا یکـدیگر در ارتاـاآ
هســتند و هــر بازســازی تــاریخی مســتقیماً بــا یــس موقعیــو اــات مکــانی مــرتا اســو
براــی مواقـ همــی چــارچو

زمــانی بــا شاـمای مکــانی میختــه شــد و شــاوی ارجــاعی

تشــویش میز اســو« :شــک ا پــاریر جنگلــی چنــدرنج از جمــاعتی مــاهیفروه و
قصــا » (مودیــانو ،7313 ،ت  )12ب ـه ــوریکــه شخصــیو داســتان قربــانیا «یــس فراینــد

سار پنجا و یک
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پیــری و تجزیــه جســمانی و االــاقی میشــود» (مودیــانو ،7313 ،ت  )31شــار نکــه
شاف ة جمعیا مرتا همیشه بـه یـس مکـان مقـد

یـا سـنتی ارجـاو داد میشـود مودیـانو

سیر زمانی و مکـانی داسـتان اـود را پیرامـون راوی میچراانـد تـا بـا شـاحی کـه در واقـ
از یکسو همـان پـدر اسـو و از سـوی دیگـر ااشـلار اـا فرانسـه ،رو در رو شـوند شـار
نکــه شناســاییا هویــو پــدر ،ســؤار اساســی دوران جــوانی وی اســو «مســر همــة
انســانهــای بیریشــه و بیســرزمی  ،د د ــة ذهنــیا مــ دوران شــصته و ننگــی ا اشــلار
فرانســه اســو و همیشــه ب ـهدلایــر مــان اــانواد ی ،ای ـ اشســا
کــابو

را داشــت کــه از ایــ

متولــد شــد ام» (اازی ـ  ،7317 ،ت  )22در داســتان مودیــانو ،تــاری اــود را وقــف

سرنوشو فردی نمیکنـد بلکـه جایگـا فـرد را در یـس بافـو کلـی نشـان میدهـد بـهقـور
پبــر ریکــور «تــاری شکایــو و بیــان را در زمــانا ’جنــانی̒ دوبــار اد ــام میکنــد» (ریکــور،
 ،7311ت  )211بنـــابرای شکایـــو تـــاریخیا شـــتیا شـــاانه مـــا را در بطـــ ا زمـــانی
ریزناپ یر قرار میدهـد همـی زمـان قـادر اسـو سـو ة انسـانی را مـورد بازاواسـو قـرار
دهد یکـی دیگـر از عنا ـر روایـی در ایـ داسـتان ،اشپـار وقـای

شـته بـهمـدد مانـی

اســتمراری اســو ایــ شــکر زمــانی تخیــر را از مپــمون تــا ایــدئولو ی و درونمایــة
داستان را از تاری تـا واقعیـو نشـان میدهـد« :از مـ میپرسـید کـه یـا میشـود هـ زمـان
سوسیالیســو و مســیحی بــود یاســم  ،هــانری دو بارنــازار را تحســی میکــرد و اسـ همــه
ســتار ها را میدانســو اببلیگــادو یــس روزنامــه سیاســی مینوشــو» (مودیــانو ،7313 ،ت
 )779ا ــر دو بعــد شاد هســازی داســتان را اعــ از زمــان و مکــان در کنــار یکــدیگر و در
بط داسـتان مودیـانو نگـا کنـی اـواهی دیـد کـه پیوسـتگی و تنیـد یا نهـا بـیش از هـر
بعــد دیگــر فراینــد تو ــیف وقــای

شــتهمحور را بــه پــیش میبرنــد تــا ــر داســتان

ورت عینـی و واقعـی بـهاـود بگیـرد همننـی ذکـر براـی از مکـانهـای شـنر پـاریر
مســر «دفتــر میــدان ســیماروزا» 7اشــارة واقعــی بــه مکــانی دارد کــه شــتاپو در دوران ااشــلار
زندانیان را شـکنجه میکـرد بـههمـی دلیـر ،نوشـتار بـرای مودیـانو در شکـ مـأوایی بـرای
وی اســو در واقــ  ،تجربــه و بیــنش مودیــانو رشــتههایی هســتند کــه پیوســته در ــور
1. bureau 3 bis square Cimarosa
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داســتان شــواد

شمارة سوم

دوران ااشــلار فرانســه توس ـ نازیهــا را بــازاوانی و بازنویســی میکننــد

بنابرای کـاوه هویـو همـان ـور کـه بعـداً ـر اواهـد شـد در ایـ داسـتان در براـی
ببرهــههای زمــانی ــر میشــود کــه تــاری تیــر و تــار ســارهــای  7399-7390را افشــا
میکند از ای من ر ،شتـی باز شـو بـه

شـتة اـود و جامعـه ،بـرای مودیـانو یـس شـکر

وسواســی دارد تــا ــورتی معمــور و متعــار ؛ «سـ ر بــرای

رانــدن زمــان ،تــا سـ ید دم

منت ــر پایــان جنــان بــودم» (مودیــانو ،7313 ،ت  )12در بعپــی بخــشهــای داســتان،
جملات راوی ای شـر را القـا میکنـد کـه شتـی از بعپـی زمـانهـا و مکـانهـای مربـوآ
بــه

شــته ،فــراری اســو و نمیاواهــد کوچــستــری ا ــری از ن دور هــا در زنــد یاه

باقی بماند؛ زیرا تر همیشـة ایـ دور هـا ،بـرای او شکـ نویـد ینـد دارد جایگـاهی کـه
ســارهــای ســار ،هماننــد اــود دوران کــودکی ،بـهعنــوان الـأ بزر ــی در زنــد ی او شــر
میشد و باعث شد بهنوعی پـوچی و بیمعنـایی ماـدر شـود بـههمـی اـا ر قاـر از ایـ
اشار کـردی کـه ایـ جسـتجو ،بـه زنـد یاه معنـا و مصنـومی جدیـد داد و هـدفی بـدی
و متعالی برای ن تعریـف کـرد اسـو بـدی من ـور ،وی بـا تاـدیر زمـان شـار بـه
و شــار ،تکسیــر و تلییــر وقــای را نشــان میدهــد« :ویولاــو مــوریر نــر

شـته
هنج را

میسنجد درشالیکـه ایـ کلمـات را زمزمـه میکنـد :امـا دوسـتو در سـصر اسـو سـویینج
تروبگــدورا بــدبخو

ســتوان یــا ایــ تــوهمی اســو کــه از اســتگیا مصــرآ مــ ناشــی

میشــود » (مودیــانو ،7313 ،ت  )19مودیــانو در ــر زمــانیا شــواد

دوران ااشــلار

فرانســه بــه شاف ــهای متوســر میشــود کــه تصاوتهــا و پیونــدهای سیاســی را از یکســو بــا
کیصیــات نشانهشـنااتی و از ســوی دیگــر بــا اــا رة ســمالیس و تــاریخی نشــان میدهــد در
واقــ وی بــا یــس پــارادوکر مواجــه اســو از یــس ــر
فپــای اجتمــاعی و سیاســی ریشــههای اــود و از ــر

کــاوه

شــته و شناســایی

دیگــر امتنــاو از پ ـ یره واقعیتــی

که در ننایو به همسانسـازی وی متننـی اواهـد شـد مجنـوربـودن هویـو پـدری کـه در
زمــان ااشــلار فرانســه در بــازار ســیا بــه فعالیــوهــای مرمــوزی اشــتلار داشــو و در دوران
نوجــوانی مودیــانو ناپدیــد شــد مودیــانو تونــیت بیشــتری نســاو بــه پــدر اــود ارائــه
نمیدهــد ولــی رد پــای منــام و بیهویــو او را در قال ـ

شخصــیوهــایش بــرای اواننــدة

سار پنجا و یک

کتــا
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از د د ة زمان تا بحران هویو در داستان شتیا

اــود نشــان میدهــد بــه بیــان دیگــر ،مودیــانو بــره ــولی از برهــههای زیســتی را
روایـی را بـر هـ میزنـد شتـی تیتـر کتـا

کـه بـهعنـوان

ارائه نمیدهد بلکه سااتار مـن

لصــا و ابمگــا در عر ـة روایــو عــرد انــدام میکنــد نشــان از تــاریکیا شـ

و تیر یهــا و

فسادا ن دارد در واقـ  ،د د ـه زمـان بـا شپـور تیر یهـای شـ
لح ـة ش ـ

تجسـ مییابـد« :همـان

مــد بــودی کــه م ـ هم ـة اعپــای شــاکه را لــو دادم» (مودیــانو ،7313 ،ت

 )12مودیــانو کــه تحــوتــأ یر ادبیــات نگلوساکســون و مریکــا و ویلیــام فــاکنر اســو در
ــصحة ــازی کتــا

جملــهای را از اســکات فیتزجرالــد ،نویســندة مریکــایی ،نقــر

میکند« :چرا با اودا مـا ا وششـو و تـرشم همسـان شـد بـودم » نقـر قـولی کـه بیـانگر
شپــور موجــودی نــعیف ،بی اــات و ســی پ یر در در داســتان اســو کــه در مقابــر
تر

و وششـو دچـار د ردیسـی میشـود همـه ـور عاریـهای و ـرایشروایـی نشـانگر

شپــور پررنــج فنــون ســااتاریا پیرامتنیــو و بینامتنیــو در نــزد مودیــانو هســتند مودیــانو
که تـوالی زمـانی داسـتان را بـرای نیـر بـه «جریـان سـیار ذهـ » بـره میزنـد و « شـصتگیا
زمــانی» در روایــو ایجــاد میکنــد ،در واقــ

ونــهای دیــالوگ مــابی شخصــیو ا ــلی و

دارودســتة مخــالف برقــرار میکنــد و ای ـ اواننــد اســو کــه داســتان شــواد
«نگــا ا» همــی شخصــیو ارزیــابی میکنــد راوی از یــس ــر
نازیهــا اســو و از ــر

را از ورای

ســوینج تروبگــدور 7همکــار

دیگــر پرنســر دو لاماگــر 2کــه وارد شــز

مقاومــو علیــه

فاشیســو شــد اســو ،الاتــه ســؤالاتی نیــز در داســتان مطــر میشــود :یــا او همکــار
نازیهاسـو یـا اینکـه بـا شـز

مقاومـو همکـاری دارد همـی نمـایش دو هـویتی راویا

روایــو ،کــه در ــور داســتان و ب ـهتــدریظ هــاهر میشــود ب ـهدنا ـار شــیوهایی از روایــو
ناهمگون اسو که صتـار و اشسـا
میشـود و بــه

را برجسـته کنـد در ایـ پـردازه زمـان دچـار تحـور

شــته بــر می ــردد« :زمـان باز شــو بــه دوران نوجــوانی» (مودیــانو،7313 ،

ت  )99در واقــ  ،جریــان ســیالیا راــدادها در نــزد مودیــانو از لایــههایی از ذهــ (نــه
اهی) نشـ)و رفتـه اسـو کـه شـاکههای ذهنـی و تداعیکننـدة پـیش از صتـار را مشـنود
1. Swing Troubadour
2. Princesse de Lamballe

799

شمارة سوم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

میســازند تجربیــات رؤیــا نیــز در کنــار همــی شــاکهها در داســتان مودیــانو بــا نشــانههایی
اوانند را همراهـی میکنـد ،همـی نشـانهها ـاهی مـرز واقعیـو و ایـار را بـرای قنرمـان
بســیار تنــج میکننــد« :پیوســته در یــس نیمــهاوا

شرکــو مــیکن » (مودیــانو ،7313 ،ت

 )719بــه ــوریکــه شتــی تــداعی زمــان نیــز بــرای مودیــانو از یــسســو شــر تعلــ را
برانگیختــه و از ســوی دیگــر تجربــة جمعــی درد لــودی را نشــان میدهــد بــرای مودیــانو
شتــی معنــای ایـ زمــان نیــز در شــار تلییــر اســو تــا اشســا

وی را در مقابــر

شتــی ریشــههایش برجســته کنــد بنــابرای در پرتــو زمــان و اگشــکار نمــادی
شته بازسازی میشـود و بـهکمـس همـی تـداعی
وی شناســایی میشــوند از یــس ــر
زاردهنــد و مخــر

شــته و

ن اســو کــه

شـته هویـو شخصـیوهای داسـتانیا

زمــان رامبخــش مؤلــف اســو و از ســوی دیگــر

بنــابرای مودیــانو بــا بازســازی زمــان بــا اــودا مصنــوم تــاریخیا زمــان

مقابلــه میکنــد از ایــ من ــر «زمــان و مکــان هــر دو نقشــی برتــر در ســااتار فرااــوانی
جمعی و تپمی شصظ کردنی نها دارند» (هالاواکر ،7332 ،ت )712
 .۲ .۳ساختار روایی داستان

داســتان شــتیا شــاانه دارای شخصــیوها و جزئیــات زیــاد اســو و روایــو کمــی
ــورت پینیــد دارد ولــی ســیالیو و جنــاش شــواد

در بط ـ نوشــتار معمــایی را ــر

کـرد و اواننــد را بـهدناــار اـود میکشــد در واقـ ایـ رمــان از قـوانی قــراردادی اــو
واقعیو و داستان ویی جدا شـد و بـا روایـو نامتعـار

تلـاه کـرد تـا ماهیـو جسـمانی

و مــادی را از دنیــای ــوری بگیــرد و در مکــان شقیقــیاه قــرار دهــد ســوینج تروبگــدور
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کــه یــس راویا مــردد اســو چیــزی از پــدر اــود نمیدانــد و ـه ــاهی ــرفاً بــه او اشــار
میکند بـا ایـ همـه از یـاد نمیبـرد کـه پسـر الکسـاندر استاوینسـکی اسـو« :نامهـایی را از
او نــزد اــود دارم کــه قاــر از اودکشــی بــه مــادرم نوشــو» (مودیــانو ،7313 ،ت )717
ای ـ شــیوة اــو جریــان ذه ـ «از ایارپردازیهــای عوامانــه و ســاد یهای رئالیس ـ فراتــر
رفته ،تا واقعیوهـای برتـری را بیـان کنـد [زیراکـه] رمـان زادتـری اسـو و ایـ

زادی نـه

1. Swing Troubadour

سار پنجا و یک

از د د ة زمان تا بحران هویو در داستان شتیا

فقــ بــرای شــاعرانهتربودن بلکــه راســتگوتر نســاو بــه اشســا
 ،7337ت  )901در ایـ داســتان ،مودیــانو از ببرهــهای مخــو
تجربه نکرد ولـی در پـیا زنـد کـردن نشـانهها و شـواد
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زنــد ی اســو» (تاــرن،

پــرد بــر مــیدارد کــه ن را

ن اسـو راوی داسـتان همنـون

قنرمانان سالی و کامو تـا شـدودی بـه نـدقنرمان تاـدیر میشـود تـا در انتنـای داسـتان بـه
نیســتی و پــوچی و شــصتگی شیــات اــود کامل ـاً اعتــرا

کنــد ب ـه ونــهایکــه وی بیوقصــه

نــاهر و شــاهد وقــای اســو بــدون اینکــه داــالتی در نهــا داشــته باشــد« :بیــان اعتقــادات
درونــیام هــاهراً اونــو متقاعــد کــرد [ ] درد و انــدوهی کــه بعــد از شکســو اشســا
میکــردم و اراد ای کــه بــرای ادام ـة ناــرد داشــت افتخــار و دلگرم ـیا همکــار نهــا بــودن»
مقاومــو فرانســه و

(مودیــانو ،7313 ،ت  )701-701راوی بــه ــور همزمــان بــا شــز

شــتاپو همکــاری دارد براــی از شخصــیوهــا واقعیانــد همنــون ااـدیو ،7رئــیر شــتاپو
که در زبان عسمانی بـه معنـای سـلطان یـا اربـا

اسـو و فیلیااـر( 2بـازر

قـدیمی) کـه هـر

دو ای ها عپو شـتاپو هسـتند ـار داسـتانی مودیـانو بـه انـر اتوبیـو رافی ـرایش دارنـد
زیراکــه بیشــتر بــا اور شــخ
اتوبیو رافی « داستان منسور
شخصــیا وی» ایــ

مطــر میشــوند بــهقــور فیلیــ

رب ون ( ،7311ت )79

شته کـه شا ـر شیـات واقعـیا یـس فـرد اسـو و بیـان تـاری

ــورت روایــی بیشــتر معطــو

بــه اــودا فــرد ،اــانواد  ،کــودکی،

دیگری و روابـ اشساسـی اسـو ا ـر پیـدایش روایـو داسـتان فـردی را از قـرن هجـده
ملاش ــه کنــی در قــرن بیســو ای ـ تحلیــر اشساســات و شــواد

فــردی بــه کمــس ســایر

علوم ،اگشـکار بسـیار عمیـ بـه اـود می یـرد در واقـ «کافیسـو کـه ـادا باشـی تـا از
رویــدادهای زنــد یمان یــس شکایــو کامــر و بــینق

الـ کنــی » (مــورووا 7321 ،ت

 )790سااتار روایـیا داسـتان نـهتننـا مـابی واقعیـو و ایـار بلکـه بـهقـور ناـو «مـاورای
واقعیو و ایار شرکـو میکنـد» ( بناـو ،7337 ،ت  )33بـه ـوریکـه در بطـ ایـ شـیوة
روایــو ،تلییــر و د ر ــونی در کنــار بــاز فرینی
میکنــد ــاهی نیــز تصــاویر مــان

ش ـته و ســاز های ایــالی عــرد انــدام

شــته و توهمــات درهــ میختــه میشــوند «یــس
1. Khédive
2. Philibert
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شرکــو ناشــیانه کــافی بــود و م ـ پیوســته در یــس نیمــهاــوا

شمارة سوم

پــیش مــیروم» (مودیــانو،

 ،7313ت  )719در ایــ داســتان ،شــنر پــاریر از دو زاویــه روایــو میشــود :منطقــة
شــانزد و نیروهــای شــتاپو ،منطقــة پــانزد و ننپــو مقاومــو بــدی ترتیــ

راوی

بیهویو در میانة ایـ دو ور ـه ـام بـر مـیدارد« :دیگـه نمیدونسـت کـی هسـت سـتوان،
م وجود ندارم و هر ز کارت شناسایی نداشت » (مودیانو ،7313 ،ت )701
اوا هــای مــا محصــور اــا رات مــا هســتند و اــا رات مــا امکــان بازیــابی زمــان
شــته و وقــای مطلــو

و نــامطلو

را برایمــان مقــدور میســازند؛ زیراکــه همــی

اـا رات شــد فا ــر مـا بــا جنــان پیرامـون و دیگــران اســو بـه بیــان دیگــر «شـ

و روز

ماشص ـرا دنیــایی بیپایــان از تصــاویر و اشساســات اســو و بیانتنــایی تمــامشــدنی اســو»
(مــورووا ،7321 ،ت  )791در نــزد مودیــانو نیــز وقــای داســتانی واقعیــو و اــا راتی را
تــداعی میکننــد کــه «همنــون سیســتمی از رمزهــا و نشــانهها عمــر میکنــد» (بلــانکمگ ،
 ،2003ت )71؛ واقعیتــی کــه بیشــتر اــود را بــه سوررئالیســ ذهنــی نزدیــس میکنــد؛
زیراکــه ا ل ـ

راوی مــابی اــوا

و واقعیــو رفتــار میشــود در نیمــة دوم رمــان ،راوی

اــود را ســاد لو معرفــی میکنــد« :م ـ بــدجنرتر از دیگــری ناــودم فق ـ

ن جنــاش را

دناــار کــردم همــش همینــه» (مودیــانو ،7313 ،ت  )729و بــهتــدریظ شخصــیو داســتان
قربــانیا عقایــد اــود میشــود تــا نیم ـة ربمــان ،روایــو دســتگیری اعپــای جان ـة مقاومــو
مطــر اســو و از نیم ـة دوم تــا اــری
شــار و

ــصحات نگــاهی بــه

شــته و چیــدمان اشوالــات

شــته بیــان میشــود؛ « ننــه را کــه دیــدم و تجربــه کــردم را نقــر مــیکن بــدون

هی ونه نقش و نگار» (مودیانو ،7313 ،ت )799
 .۳ .۳روایت در تعارض

در واقــ ســااتار روایــی داســتان یــس ســااتار تــاریخی بــا اــود دارد در نیمــة اور
داســتان ،کــانون روایــو عینــی و راوی کنشــگر ناــود و داســتان ناهمســان 7اســو ولــی در
بخش دوم داسـتان ،کـانون روایـو ذهنـی و راوی کنشـگر اسـو از ایـ رو روایـو داسـتان

1. Hétérodiégétique
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شــکر همســان 7بــه اــود می یــرد؛ «زنــد بــاد ملــو مـ  ،همــان قــدر کــه بخواهنــد ،ن را
تکــرار اــواه کــرد» (مودیــانو ،7313 ،ت )13؛ شار نکــه در بطــ ســااتار روایــی،
صتمــان عــا صی نیــز روایــو را همراهــی کــرد و کــارکرد القــایی ن را تقویــو میکنــد و
ـاهی جلو هــای روایـی بــا بیــانی سـری سـ ری میشـوند «همــهچیــز ایلـی ســری سـ ری
شــد» (مودیــانو ،7313 ،ت  )11شتــی عنــوان رمــان ( شــتی) بــرای راوی تــداعی را
پــاریرا تحــو ســلطة نازیهــا اســو در واقــ مودیــانو تلــاه میکنــد تــا روایــو را از
ورت نمادی و سـنتی بـهسـوی «جریـان سـیار ذهنـی» منتنـی کنـد زیراکـه تس وییهـای
درونی با تودرتوهـای اـود اواننـد را بـه تـوه میکشـانند« :بـوی ندیـد ی در هـوا بـود
بــهاصــوت بــا فــرا رســیدن شــ

» (مودیــانو ،7313 ،ت  )777در ایــ قلمــرو روایــی،

اوانند نااید بهدناار دستیابی به واقعیتـی ننـایی باشـد بلکـه بـهدناـار یـس کـاوه ذهنـی و
تاریخی؛ زیراکه «رمان مبـدرن بازتـا

ایـ امـر اسـو کـه واقعیـو منحصـربهفـرد در شیـات

روانی اسـتقرا یافتـه اسـو و بـرای نمـوددادن جنـان واقـ در ن ،بایـد ن را بـه زیـر سـؤار
بــرد» (کگنــون 2007 ،ت  )72بنــابرای در بطــ ایــ جریــان ســیار ذهنــی و یــا جریــان
تجار

ذهنی به سـاس جیمـز جـویر و یـا فـاکنر ،نویسـند نقشـی نـدارد و راوی بـا تمـام

قــوا و ب ـه ــور ایعــی تجــار

اــود را روایــو میکنــد بــدی ســان اشساســات و افکــار

شخصیوهای اود را دقیقـاً اـو میکنـد در واقـ  ،همـی جریـان در روایـو ،یـس «زمـانا
ذهنــی» را دناــار میکنــد کــه بــه قنرمــان داســتان کمــس میکنــد تــا اــا رات ب ـه ــورت
سلسلهوار تکرار شوند همـی روایـو ذهنـی ا لـ

بـا زمـان ترکیـ

میشـود «مـا ا اوت در

پــاریر ســیر اــا رات را برمیانگیــزد فتــا  ،ایابانهــای اــالی ،ــدای اشاــشا
دراتنــای شــا بلوآ » (مودیــانو ،7313 ،ت  )11راوی کــه اــود میتوانــد تصــویری از
پدر ینود و ه دسو نازیها قلمـداد شـود بـا هـویتی مـان و فعایوهـای پننـان نمـود پیـدا
میکنــد بــدی ترتی

مودیــانو نیــز بــا روایوشــکنی ســنتی نشــان داد کــه ســااتارا داســتانش

«تأکیــد بــر کنــد و کــاو در ســطو پیش صتــار ــاهی دارد و هــدفش نشــاندادنا وجــود
ذهنــی و روانــیا شخصــیو داســتان اســو » (هــامصری ،7312 ،ت  )9در ایــ عر ــة
1. Homodiégétique

791

شمارة سوم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

روایــو ،ــنعو قیــا  7نیــز جایگــا ویــژ ای را بــه اــود ااتصــات داد اســو «افــراد:
موههــایی کــه بعــد از نــابودی ســاکنی شــنر توسـ

ــاعون ،شــنر را بــه دســو رفتنــد »

(مودیــانو ،7313 ،ت  )29داســتان شــتیا شــاانه ویــای اشوالــات روشــی و روانــی اــود
راوی اســو کــه پیوســته در کوچــه و پــر کو هــای پــاریر در شــار شــت زدن اســو در
بخــش اور راوی بــا اــدیو همــرا اســو و در بخــش دوم راوی بــا دوســتان عپــو جانــه
مقاومــو همــرا میشــود بنــابرای  ،راوی ــا بــرای بازیــابی شرهــای مشــدة
ناچار به

شــته،

ر به همـان فپـای جلرافیـایی میشـود تـا بـهواسـطة تجربـة مکـانی ،بـه تجربـة

شسی (دلشور ) و دلیـر ن نائـر شـود ایـ در شـالیسـو کـه زمـان بـرای او للـو شـد و
به ور موازی دناار هـویتی اسـو کـه شـاید بـرای اـود او نیـز بیگانـه اسـو ایـ شـر از
اودبیگــانگی ،و جســتجوی هویــو اــود در میــان هویــوهــای ا یــار ،پدید ایســو کــه در
ادبیات معا ر جایگـا ویـژ ای داشـته و مـورد توجـه منتقـدی شـوزة جامعهشـنااتی و نیـز
روانشــنااتی میباشــد اینجاســو کــه اهمیــو تصــویر یریــو در بازشناســی هویــو
مشــخ

میشــود ب ـهن ــر میرســد راوی در جســتجوی اــود ،ســعی بــر اجتنــا

فپاهای تودرتـو دارد تـا از ـراشـدن هرچـه بیشـتر در تـاریکی

از ای ـ

شـتة اـود و از مصنـوم

بیهــویتی ناشــی از ن ،رهــایی یابــد شــاید فپــای مــت مودیــانو ،تننــا را ریــز و تننــا
پناهگا برای دردهای وی باشد بـه ـوریکـه ایـ نـوو نوشـتار ،همزمـان هـ افشـا ر درد و
هــ مــره

ن میباشــد از ایــ نــوو نوشــتار در ادبیــات بــه نوشــتار زادیبخــش و یــا

رهــاییبخش یــاد میشــود بنــابرای همــان ــور کــه انتنــای زمــان و

شــته بــه انحطــاآ و

تیر یهــای بشــریو منتنــی میشــود « شــتیها و رفــو و مــدهای [راوی] نیــز ننایت ـاً بــه
تاریکیها ات میشود» (مودیانو ،7313 ،ت )772
 .۴ .۳تشویش فضای پردازش :نوشتاری وسواسمحور

ســااتار روایــی و شــصتة بخــشهــای داســتانی نشــانگر ایــ اســو کــه مودیــانو بــا
جســتجوی کلمــات و ــر

نهــا ،تلــاه داشــته تــا «فــوبی» و «وســوا » اــود را بــه

1. comparaison
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از ای ـ داشــو تــا از ســال بگـ رد و از بــی

ـرو هـای فشـرد بـرای اـود راهـی پیـدا کنـد » (مودیـانو ،7313 ،ت  )91زیراکـه در

ننایــو همنــون راویا اــود جــز یــس «پروانــة شــصته کــه از چرا ــی بــه چرا ــی دیگــر
مــیرود» (مودیــانو ،7313 ،ت  )19ناــود راوی کــه بــه ســااتار شخصــیتی اــود شــنایی
دارد و شتــی از «فپــای ســکوت» (مودیــانو ،7313 ،ت  )12ل ـ ت میبــرد اــود را ا ل ـ
«هیجانی و شسا » نشان میدهـد شـار نکـه افـراد هیجـانی در مواجـه بـا انـد اسـتر
نـــاتوان هســـتتند و واکنشهـــای نـــامعمور نشـــان میدهنـــد در واقـــ  ،اشساســـات راویا
مودیـانو در ایـ داسـتان بـه محـی بیرونـی وابسـته اسـو شـر تپـعیف و فرسـود ی بــه
مسابه تشـویش درونـی شخصـیوهای مودیـانو کـه فکـر و ذهـ ا نهـا را در بـر رفتـه یـس
اشسا

بی ااتی را فرا می یـرد کـه سـااتار شخصـیو نهـا را بـه زیـر سـؤار بـرد اسـو

زیراکــه ا لــ
وســوا

تشــویش نهــا از نگــا ا نهــا بــه

شــته شــاد

میشــود کــه بــه ــور

ور نهــا را از درون بــه تحلیــر میبــرد «بــرام ســردرد میــار و نصســمو میببــر »

(مودیــانو ،7313 ،ت  )90در ابتــدای داســتان اشســا

بــر ایـ اســو کــه روایــو داســتان

توس راوی ـورت می یـرد کـه اـار از روایـو 7اسـو و «مـ ا» راوی در اـر ـصحه
بیسو هاهر میشـود« :کوکـو لـاکور سـیگار میکشـید ااسـمارالدا بـا اونسـردی شـربو انـار
مینوشــید [ ] بــه ای ـ اــا ر نهــا را دوســو دارم » (همــان ،ت  )20از ای ـ

ــصحه بــه

بعد ،سـؤالات ااـدیو و قـای فیلیااـر شپـور یـس فـرد الـث را برجسـته میکننـد در بطـ
ایـ شــیوة روایــی ،ــر ســااتار اجتمــاعی و توپو رافیــس یــس شــنر و یــا کلانشــنر نیــز
شائز اهمیـو اسـو همـان ـور کـه «شپـور شـنر در داسـتان مدرنیسـتی ،بازنمـایی روابـ
و مناساات شـنری و یـا هـ سـویی شخصـیوهای داسـتان بـا بخشـی از ایـ روابـ اسـو»
(بینیاز ،7911 ،ت  )200ایـ شپـور در نـزد مودیـانو بـا یـس نگـا تخریـ
زمانی ش

بهاـود ـورت تحقـ می یـرد« :از وسـ یـس شـنر

میز در بـازة

لـود شرکـو مـیکن

ش ـ هنگام شــوالی ســاعو نــه ،شــنر در یــس ااموشــی مرمــوز فــرو مــیرود » (مودیــانو،
 ،7313ت )11
1. heterodiegetic
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یکــی از مصــاهی اساســی در روانشناســی کــه مســتقیماً بــا ســااتار نااود ــا فرویــد
پیونــد اــورد اســو قلمــرو زارنــد «وســوا » اســو کــه دربر یرنــدة یــس نشــخوار و یــا
ااتلــار فکــری ،تشــویش و یــا یــس رواننژنــدی 7اســو شار نکــه ایــ ااتلــار ذهنــی،
ت اهرات جسمانی ،روانی و زبـانشـنااتی بـههمـرا دارد ایـ شـکر ناـوروز در بطـ متـون
ادبی جلو هایی را پدیـد مـی ورد کـه عملـاً زیاـایی مـت را تحـو شـعاو قـرار داد و بعپـاً
تاــدیر بــه منشــأ الاقیــو میشــود همــی شــکر نشــخوار شتــی بــا تصــویرهای مکــانی و
زمانی مصـور شـد نیـز بـرای مودیـانو میتوانـد شـاوی تشـویش باشـد «پـاریر را دوسـو
داشــت ســرزمین جنــنم محاــو
 )717وســوا

قــدیمیا بســیار بــز زد ام » (مودیــانو ،7313 ،ت

فــردی در نــزد مودیــانو وســیلهای اســو تــا درد و رنــظ را از اعمــاا پننــان

بیرون کشـید و در بطـ نوشـتار اد ـام کنـد «تننـا مـ نگـران و دلـواپر بـودم سـه بنـه
بــودی کــه در دااــر یــس اــودرویا بــزرگ از تاریکیهــای شــوم و اهریمنــی می شــتی »
(مودیـــانو ،7313 ،ت  )93وی بـــا تو ـــیف شـــتاپو و نیروهـــای مقاومـــو بـــه «ااـــرد
جمعی» در عصـر شـاک شملـه میکنـد والـایش سـائ های زارنـد نیـز در نـزد وی مصنـوم
اــود را ب ـهتــدریظ از دســو میدهــد و فلســصهای مأیو کننــد را ب ـهوجــود مــی ورد کــه
شا ر ن نیز جـز پـوچی و عاـث افکـار و ایـدئولو ی عصـر شـاک نیسـو «اـواهی مبـرد
[ ] بــه انتنــای مســیر رســیدی و دیگــر نمیتــوانی بر ــردی» (مودیــانو ،7313 ،ت )12
در واقــ شس شارنویســی تخیلــی و یــا اــود تخیرنویســی 2بــرای مودیــانو تگیــه ا و
پشتوانه ادبـی و الاقانـه اسـو تـا وی را در مقابـر زا هـای

شـته و کابو هـایش قـرار

دهد بنـابرای در سـااتار روایـی داسـتان نمیتـوان قلمـرو اتوبیـو رافی را از قلمـرو ایـالی
جــدا کــرد زیــرا بـهقــور اــود مودیــانو «ســن و اجــزا اتوبیــو رافی م ـ کاملـاً بـهواســطه
قلمرو تخیلی د ر ـون شـد اسـو» (راماـور )7319 ،زیراکـه مـرز مـابی اـا رات و تخیـر
بســیار «مــان » اســو ولــی در ننایــو ایـ اــا رات هســتند کــه بــازی را بــه نصـ روایــو
نی انــداز میکننــد داســتان مودیــانو شناســایی معمــا و تصــویر پــدری اســو کــه ــرفاً در
1. névrose
2. autofiction
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بــازة زمــانی ــورت تحق ـ ب ـهاــود می یــرد« :بــه بررســی افــراد محــروم ،شاشیهنشــی ها
تمایــر دارم تــا از ورای نهــا تصــویر ریــزانا پــدرم را پیــدا کــن تقریاــاً چیــزی از او
نمــیدان امــا ن را از اــودم اــواه ســااو» (مودیــانو ،7313 ،ت  )11بــهن ــر مــاری
داریوس ـس 7همــی فراینــد ترکی ـ
ا

«اــود و ایــار» در بســتر روایــو (« )autofictionیعن ـی

زند ی جدیدی کـه نویسـند بـرای اـود الـ میکنـد و چـون شـرای زنـد ی واقعـیاه
ســخو و

انگیــز و اســتهکنند اســو ،اــود را در پوســو شخصــیو می نجانــد و

وقــایعی کــه اــود میاواهــد را زنــد ی میکنــد » (نا ــحی)7937 ،؛ بنــابرای کــاوه
مودیــانو در شاف ـة
نمــایش

شــته و بــهعاــارتی «جمعــی» یــس کــاوه پلیســی اســو کــه هــدفش

شــتهای نامحتمــر و زارنــد اســو از ســوی دیگــر شاف ــة جمعــی یکــی از

عنا ر تشکیردهنـدة هویـو یـس فـرد یـا یـس ملـو محسـو

میشـود در واقـ «شاف ـة

جمعــی مجموعــهای از ا ــراتا شــواد ی اســو کــه جریــانا تــاری ا ــرو هــای مربو ــه را
تحــوتــأ یر قــرار میدهنــد و ای ـ شاف ــه قــدرت نمــایش ای ـ اــا رات مشــتر را دارد »
(ریکــور ،7311 ،ت  )791همــی شاف ــه بــا بی هــا و واهمــههایی همــرا اســو اســا
همــی تشــویش در یــس نگــره اودکــاوی نشســته اســو کــه راوی بــا اــود بــه نجــوا
میپــردازد « :رزو داشــت کــه ای ـ جملــه بــرایش هویــو واقع ـیا م ـ را افشــا کنــد :هویــو
پســری اشــ و هیجــانی » (مودیــانو ،7313 ،ت  )11در ایــ داســتان مصــاهی االــاقی و
ارزشــی نیــز جــای اــود را بــه شــصتگیهای اجتمــاعی و فــردی میدهنــد و نشــاندادن ن
یکــی از مپــامی محــوری مودیــانو را شــکر میدهــد «قطع ـاً جنــان پــر از اش ـ و هیــاهو
اســو» (مودیــانو ،7313 ،ت  )711هیــاهویی کــه بیشــتر رتــهبرداری از رمــان ویلیــام

فــاکنر بــود و روایــو و ســااتاری شــصته و سســته را نمــود میدهــد در رمــان شــتی
شــاانه نیــز همنــون رمــان فــاکنر ،اواننــد شــاهد یــس بــازی ذهــ و ــورتپردازی
تشویش و وسوا

اسو به ـوریکـه وسـوا

فـردی بـا وسـوا

اجتمـاعی میختـه شـد

و قنرمــان داســتان تلــاه میکنــد تــا چنــرة واقع ـیا اــدیو را افشــا کنــد «افــراد شــیدایی
بیشــتری را ملاقــات اــواهی کــرد افــرادی کــه نــامعقورتری چیزهــا را از تــو اواهنــد
1. Marie Darrieussecq
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اواســو » (مودیــانو ،7313 ،ت  )19بنــابرای در قلمــرو شــیدایی نــزد مودیــانو ،پیوســته
اواننــد بــا یــس تحریسپــ یری و بن ریختگــی ذهنــی و وسواســی بافــو روایــی مواجــه
میشــود ای ـ شــیدایی بر رفتــه از عصــار های رمــان نــو 7اســو کــه مودیــانو عنا ــر ن را
در ــور داســتان اــود ســترد اســو بــه بیــان دیگــر ،وی بــه «دوران شــصتهای متمایــر
اواهــد بــود کــه مــا ن را تجربــه کــرد ای » (مودیــانو ،7313 ،ت  )793شتــی شــیصتگی
مؤلــف نســاو بــه

شــته شــکلی از وســوا

را نشــان میدهــد کــه بــهســوی ریشــهها و

ا ــالو اــویش ــرایش دارد «ایــ ســکوت ،ایــ شــنر اــالی از ســکنه ،بــا ونــعیو
روشــی و روانــیام همخــوانی داشــو » (همــان ،ت  )723در واق ـ همــی زوار االــاقی و
جنانی انسان کاملاً بـا تو ـیف مکـانی منطاـ اسـو «انسـانی کـه هـویتش همنـون دنیـای
تنزریافتـــه دریـــد شـــد اســـو » (ناتالااـــس ،7311 ،ت  )11بنـــابرای اودتخیرنویســـیا
مودیانو در ای داستان اگشـکار زیـادی را بـهاـود می یـرد و بـر روی چنـار عنصـر اساسـیا
داســتانپــردازی اعـ از شخصــیو ،زمــان ،مکــان و ــر ا تــاریخیا

شــته چیر ــی اــود را

نشــان میدهــد و همــی تخیــرپردازی اتوبیو رافیــس بــه شخصــیو پــدری ــر اــورد
اسو که در زمان و مکـان و درونمایـة داسـتانی قابـر دسـتیابی اسـو بـههمـی دلیـر اسـو
که «بازنمـایی تـاری دوران ااشـلار فرانسـه و پرسـشهـای زارنـد در بـا

تعنـد و تزویـر

رشــتههایی هســتند کــه مپــمونا وســوا محور را شــکر میدهنــد » (روو ،7333 ،ت
 )70مودیــانو در دهــههای شصــو دورانــی را تجربــه میکنــد کــه وار جنــج جنــانی دســو
کمی از اـود جنـج نـدارد «بـهن ـرم دوران ااشـلار فرانسـه بـود کـه شـروو میشـد نـوعی
پــاریر انت ــامی و پلیســی منــو بــه تــر

و وششــو میانــدااو در یــس هــرا

گارســ ،
پارانویــایی زنــد ی میکــردم مســر اینکــه دســتگیریا جمعــی ســار  7392بــود » ( گ
 )2001ذکــر همــی تــاری از ــر

مودیــانو بــه شــواد

دســتگیری شــمار زیــادی از

 7یکی از جناشهای ادبی دهة شصو میلادی در ادبیات فرانسه اسو که سااتار روایی و قواعد شاک بر رمان کلاسیس را
به زیر سؤار برد و با روایو ندرمان و یا ندشخصیتیا اود ،به ونهایی ر و درونمایة داستانی را همنون سااتار شصتة
اجتماعی عصرا اود نمایان میکند
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ینودیــان در تــاری  21اوت  7392توســ نازیهــا و انتقــار نهــا بــهســمو اردو ا هــای
کار اجااری اوشویتز 7کشور لنستان اشار دارد
 .۵ .۳هویت به روایت تصویر

بیشتر شخصـیوهای داسـتانی مودیـانو هـویتی مـان و معما ونـه دارنـد ولـی بـا زیاـایی
در بطــ واقعیــو ایــالی نجانــد شــد اند از ایــ من ــر ،نــزد مودیــانو شــر و تجربــه
دره می میزد تا تردیـدها و اـا رات شقیقـو اـود را نشـان دهنـد مـت مودیـانو بسـتری
اســو کــه واقعیوهــای اجتمــاعی و فپــای سیاســی را بــه تصــویر میکشــد« :ســتوان
دومینیس [از شـز

مقاومـو] بـه مـ

صـو :ت ـاهر اـواهی کـرد کـه نقـش نهـا را داری

بــازی میکنــی امــا بــهاــوبی میدانســو کــه مــ روزی همدســوا نهــا اــواه شــد »
(مودیـــانو ،7313 ،ت  )12همـــی بازســـازی فرااوانیســـو از یـــس روایـــو جمعـــی و
تــاریخی دوران ااشــلار فرانســه بنــابرای اــود شاف ــه در نــزد مودیــانو شــکر ســیار و
ــورت روایــی دارد و «بازســازی و روای ـوا اــا رات ــورت و کبــنشا اجتمــاعی دارن ـد »
(ریکـــور،7919 ،ت  )93جســـتجوی هویـــو در نـــزد شخصـــیوهای مودیـــانو همیشـــه
مــابی تــاری و قــوة ایــار اودنمــایی میکنــد در بطـ همــی کــاوه ،تخیــر داســتانی بــا
عنا ر اتوبیـو رافی میختـه شـد اسـو بـا نگـاهی کلـی میتـوان ـار داسـتانی مودیـانو را
«تالــور زمــانی و مکــانی تصــاویر هــویتی» در بط ـ شــواد
نمــودی از روایــو کــه تجــار

شــصتة

شــته قلمــداد کــرد

فــردی و تنشهــای اجتمــاعی در یــس یینــه نشــان داد

میشــوند «بــههرشــار ،نصنمیــدم چــه کســی هســت و ای ـ اجــاز را بــه زند ینامــهنویرا
اــود مــیده تــا مــرا ایلــی ســاد یــس انســان اطــا
بنــابرای مودیــانو در ای ـ فپــای پر شــو

کنــد » (مودیــانو ،7313 ،ت )719

شخصــیوهایی را بــه تصــویر میکشــد کــه در

مورد «ریشهها ،ا ـالو ،نـام و ملیـو و هسـتیا اـود دچـار تردیـد هسـتند » (لـوران،7311 ،
ت  )11در نتیجــه الزامــاً همــی تردیــدها در ننایــو در نــزد راوی بــه تشــویش منتنــی
میشــوند «و مــ مــابی ایــ دو بــا رزوهــایا نــاچیزم ایــ

ــر

و ن ــر

مــیرفت »

(مودیانو ،7313 ،ت )19
1. Auschwitz
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تحولــات رشــد فــردی و اجتمــاعی بــه مجموعــهای از تلییــرات عوامــر محیطــی نیــز
وابسته اسـو زیراکـه «نـوو وقـای زنـد ی و زمـان وقـوو نهـا نقـش منمـی در چگـونگی
تسایـــو هویـــو دارد [ ] همننـــی ســـااتار هویـــو در دور جـــوانی شـــدیداً متـــأ ر از
زمینــههای اجتمــاعی و فرهنگــی اســو » (لطف بــادی 7910 ،ت  )271از ایــ من ــر،
سااتارشــنااتی و رفتــاری فــردی همنــون مودیــانو بــهشــدت تحــو تــأ یر فاکتورهــای
اجتمــاعی ،شــواد

محیطــی و اــانواد ی و د ر ونیهــای درونــی میباشــد هرچنــد کــه

تسایو هویو با توجـه بـه تصـاوتهـای فـردی متلیـر اسـو ولـی در مجمـوو ،هویـو «مـ »
در بط ـ هویــو جمـ مصنــوم مییابــد «مــادرم دور از اینجاســو و پــدرا بــدبخت الکســاندر
استاویســـکی مـــرد اســـو » (مودیـــانو ،7313 ،ت  )791در ننایـــو ،در کنـــار انـــزوای
اــانواد ی ،تننــایی و مــرگ زودهنگــام بــرادره ،هویوهــای سیاســی را نیــز همنــون
منر هــای شــطرنظ در در داســتان اــود جابجــا میکنــد ب ـه ونــهایکــه در زنــد ی و تصکــر
مودیــانو اشساســات ،عا صــه و سیاســو در کنــار یکــدیگر عرنــه میشــوند قنرمــان
داســتان ،شــتاپو را بــرای همکــاری بر زیــد و اعپــای جانــه مقاومــو را لــو میدهــد و
ســ ر ااــدیو را میکشــد ولــی همــی تخریــ

نیــز بــا تردیــد هــویتی همــرا اســو

«بــههــرشــار ،هر ــز نصنمیــدم چــهکســی بــودم » (همــان ،ت  )719در واق ـ  ،واقعیوهــای
اجتماعی و ا رات نهـا باعـث میشـوند تـا رویـدادهای تـاریخی یـس سـرزمی بـه ماهیـو
سیاســی و اجتمــاعیا شاف ـة ن ســرزمی تاــدیر شــود بـهعاــارت دیگــر «هویــو و شاف ــه
عمیقاً بهه وابستهاند از نجـاییکـه نـه فقـ هویـو ریشـه در شاف ـه دارد بلکـه ننـه بـه
یــاد ورد میشــود توســ هویــو مصــرود تعریــف شــد اســو » ( یلــیر ،7339 ،ت
 )9ایــ راوی مودیــانو بــا داشــت «هــویتی دو انــه» و پرسشــی از اــود بــا «قنرمــان یــا
ااــرچی » (مودیــانو ،7313 ،ت  )703در ــدد اســو تــا هویــو اجتمــاعی اــود را بــه
یــس هویــو ملــی فرا یــر مردمــان یــس ســرزمی تعمــی دهــد از ســوی دیگــر منشــا
اا رات در شاف ـة مودیـانو کـه بیشـتر براـوردار از شـکر و شـمایا اجتمـاعی-اـانواد ی
اســو راــدادهایی هســتند کــه مودیــانو تجربــه مســتقیمی از نهــا نــدارد ولــی بیشــتر در
شاف ة جمعـی یـس اجتمـاو ،یـس سـااتار اـانواد ی ،مـأوا زیـد اسـو و عامـر و بـانی
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اکســر صتمــانهــای هــویتی بــود اســو و هم ـة ن راــدادها ب ـه ونــهای بازســازی شــد و
تعلقــات متنــی مؤلــف را شــکر میدهنــد راوی و شخصــیوا داســتان ینــود اسـو و وابســته
به شتاپوی فرانسه همی امـر اشـار ای اسـو بـه سـایة پـدری ینـود و بیهویـو در ـور
همة ـار مودیـانو ا لـ

شخصـیوهای مودیـانو در تننـایی و تردیـد و ابنـام اـود شـار

میشوند تـا ماـادا هویـو اـود را از دسـو دهنـد «جـز یـس پروانـة هراسـان نیسـت کـه از
یــس روشــنایی بــهســوی روشــنایی دیگــر مــیروم » (همــان ،ت  )12بنــابرای «مــ ا»
تشــویش میز مودیــانو در تصویرســازی وی از

شــته ،جنــون ،افســو

و شیــرت رمیــد

اسو که بـهسـوی ابفقـی تـا انتنـا شرکـو میکنـد «در ننایـو در تاریکیهـا بـ میشـوم »
(همــان ،ت  )772از ای ـ من ــر« ،م ـ ا» راوی یــس ســااتار نــاق
عوامر محیطی قـرار رفتـه اسـو بـدی ترتیـ

دارد کــه تحــو تــأ یر

«مودیـانو بشـریتی را نشـان میدهـد کـه از

ســااتارهای اولی ـة تمــدن مبــدرن جــدا شــد اســو » (بلــانکمگ  ،2003 ،ت  )701ب ـهعلــاو
شــکا

عــا صی و روانشــنااتیا راوی در ــور داســتان ،اــود ــوا بی اــاتیا هویــو وی

اســو فقــدان والــدی و بیهــویتی و شــصتگی جامعــه پــاریر دهــههای شصــو در سراســر
داســتان اــود را نمایــان میکننــد ا ــر بتــوانی تصکیکــی بــی شخصــیوهای مودیــانو و
مارســر پروســو قائــر بشــوی بایــد اذعــان کــرد کــه در نــزد پروســو ،یــاد و اــا رات
ا
قنرمانــان داســتان محصــور «لــ تها و شــعفها و اشساســاتا» زیســتی نهــا اســو
شار نکــه شخصــیو داســتانی مودیــانو ســااته و پردااتــه محــی اــانواد ی و فرهنگــی و
جامع ـة دیــروز اســو راویا پروســتی دارای شاف ــهای بســیار پایــدار همنــون جامع ـة قــرن
نــوزد اســو شــار نکــه شاف ــة راویا مودیــانو در تلــا

و نوســان بــود و در بطــ

شــصتگیهای اجتمــاعی جامع ـة پــر از جنــج جنــانی دوم ،ــورت روایــی پیــدا میکنــد
شتی براـی مواقـ  ،شناسـایی موقعیـو و هویـوا راوی بسـیار مشـکر اسـو «سـتوانا مـ ،
مــ وجــود نــدارم مــ هر ــز کــارت شناســایی نداشــت » (مودیــانو ،7313 ،ت )771
وانگنــی مودیــانو بــا زیــر ســؤاربــردن «هویــو ملــی» دروان ااشــلار فرانســه و بــا توســر بــه
شاف ـة جمعــی روایــومحور ،فریــ
نقش شز

مســلسهای سیاســی عصــر اــود را نشــان میدهــد

مقاومـو فرانسـه و ارتـش متصقـی بـرای مودیـانو پوشـید نیسـو بنـابرای وی
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بــا ــر هســتههای مقاومــو دوران ااشــلار فرانســه از یکســو مین پرســتی جامع ـة اــود را
بــه تصــویر کشــید و از ســوی دیگــر بــا برجســتهکــردن ســرکو

مخالصــان و جاسوســان

بـهدســو شــتاپو و نازیهــا ،اشــونو و هویوســتیزی ن دوران را در ــار داســتانی اــود
نشــان میدهــد در مجمــوو ،پــدر مودیــانو قربــانی مســلسهای سیاســی شــد و ا رچــه
«قربــانیبــودن ،انســان را از شــ اعتــراد و شــکایو براــوردار میســازد» (تــودور ،
 ،7331ت  ،)11ولــی عــدم تــوان اعتــراد و مــرگ پــدر در هالــههای ابنــام و بــه دور از
شصا ســازیها معمــایی را بــرای مودیــانو فــراه مــی ورد تــا بــا باز ردانــدن روایــو بــه
شــته و بــا بیــان تــر

و تزویــر ســارهــای ااشــلار ،هویوهــایی را در در تاریکیهــا

بازســازی کنــد و همــی روایــو بــا ــاهی و شــر ا تجربــه ،اســطورة تــاریخیا مقاومــو را
در شاف ة جمعی یس سرزمی زند میکند
 .۴نتیجهگیری

بــرای مودیــانو ،رو و ذه ـ مــا دارای یــس واقعیــو پنن ـان و بســیار دور از ــاهیا مــا
اسو و ما بسیار کـ بـه ایـ بخـش از ـاهی و ذهنمـان ارجـاو مـیدهی الـا شا ـر از
فقــدان والــدی بــهاصــوت هویــو پــدری منــام ،زنــد ی مؤلــف را دچــار تشــویش و
انــطرا

میکنــد هماننــد شــر رســنگی و تشــنگی در واقـ شاف ــه مودیــانو در ردیــابی

مارســر پروســو دناــار
ا
اــا رات ،یــس فراینــد اودشناســی و اودکــاوی را همنــون
میکنــد زیراکــه شاف ــه و فراموشــی بــرای وی همزیســتی دارنــد داســتان شــتیا شــاانه،
چر هــایی تکــراری از شــواد ی را روایــو میکنــد شار نکــه بــه ــور محســو

مصــاهی

نهــا را تلییــر میدهــد و ای ـ بازســازی معنــادار در پــی کشــف ریشــههای اــود اســو و
اودا ای امر در بطـ داسـتان اشـار ای بـه بی اـاتی اـودا راوی اسـو بنـابرای تننـا جنـون
و بیهــویتی اســو کــه شخصــیوهــای داســتانی را در درون نابســامانیهای سیاســی و
اجتمــاعی بــه تحــر میکشــد روایــو راوی پیوســته در شــاکههای پــی در پــی ذهنــی و
مابی «زمـان عینـی و ذهنـی» در جریـان اسـو بـهزیر سـؤاربـردن هویـو انسـانی مولصـهای
اسو که اکسر شخصـیوهای مودیـانو بـا ن مواجـه هسـتند بـهعلـاو زمـان در نـزد مودیـانو
همنــون شاف ــه ســااتار نمــادی ولــی شــصتة اــود را در قالـ

روایــو شصــظ میکنــد در

سار پنجا و یک
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از د د ة زمان تا بحران هویو در داستان شتیا

ایــ داســتان ،ارتاــاآ نزدیــس زمــان ،شاف ــة جمعــی و هویــو از ورای تصاوتهــا و
جریانــات سیاســی ،تــاری

شــته را بازســازی میکننــد بنــابرای  ،ســااتار متنــی و روایــی

مودیــانو و متص القــور بــا پبــر ریکــور ،یــس شــکر و منشــا اجتمــاعی دارد کــه متناسـ
شــرای

بــا

صتمــانی ،معــانی اــود را شا ــر کــرد اســو در ای ـ داســتان ،مصــاهی زمــانی و

مکــانی درهـ تنیــد شــد اند و مودیــانو بــا ــر زمــانیا
فرانســه بــر می ــردد کــه هویوهــا از هـ
نیســو نوشــتار مودیــانو در قلــ

شــتة شــواد

بــه دوران ااشــلار

ســیخته شــد اند و بــاقی جــز تزویــر و تخریـ

هویــوجویی ونــهای نوســتالژی ریشــهها را در بطــ

شــتة مــه لود بــه تصــویر میکشــد در مجمــوو ،بازســازی هویــوهــای پننــان و شاف ــة
جمعــی در نــزد مودیــانو عمیق ـاً بــا تمایــر نوســتالژیس ــر اــورد اســو تــا اســطور ای
تــاریخی را بــا زبــانی پســامبدرن روایــو کنــد کــه در فپــای سیاســی و اجتمــاعی شــاک
شاکی از اشونو و سراورد یها بود
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