
  ساختارشكىى
 ساختارمند

 
�

  اثر اصغر الهى نگاهى به رمان سالمرىك

  )ی چاپ چهارم اين كتاببه بهانه(

 به بازنماىى0  از مرگ اســــتفاده كنيم تا آيدزياد پيش مى
�

دازيم ارزش زندىك يم تا موقعيت مرگ را جا برى3  كمک بگرى0
�

دازيم. اما كمرى< بيان ی. يا از جريان زندىك

ِ  _های داســتاىىC در روايتخصــوصــاً _ايم ديده
�

 پرداخته شــود ا مرِگ يتوأم با مرگ  به زندىك
�

يگری تلقى تر از دىىK اينكه هيچ يک از اين دو شــاخص ،توأم با زندىك

 «. اصـغر الهى در آمده باشـديا فرع بر ديگری  شـده
�

 خالصـه شـده در مرگ روايت مى اش»سـالمرىك
�

و  خاطرات واكاوی ای ازبا ملغمه اوكند. داسـتان از زندىك

وع مى ماندهبا راِه ناكام نويســندهدر اين اثر، شــود. مى آغازاز پس ســاليان گذشــته  یخوردههای خاکكشــمكش  .آيدمى پيش رود وكند، عقب مىاز مرگ رس]

 كند، كودک زادهصـوير مىی عشـق را تی نبسـتهنطفه های آن حرف بزند اما بيشـرى< خورده و فراز و نشـيباش در آغاز به نظر قرار اسـت از عشـِق سـالروايت

  مقتوِل زنده را.ده و نش

 كه در رسرسای خانه بود و به ديوار زده بوديم تا هر كىس كه مىآينه
�

رود ببينم. در آينه زىى� بود با چمداىى� در آيد و مىی بزرىك

  ت. در آينه زىى� بود كه موهايش سفيد شده بود.دست. در آينه زىى� بود با زنبيىل در دس

ــتا  ــكس ــغر الهى با ش دن روايت به راویص ــرى3 ، با س Cــتانهای مداوم زماىى ــد البتهكند. مِن مخاطب هم مخاطب را غافلگرى0 مى ،های متعدد، در تمام داس  ص

از الً يا اصــ امندهو ناپايدار خوا كوتاههای از عشــق اغلبشــوم چون . غافلگرى0 مىاشاز خوِد داســتان به مراتب بيشــرى< تا شــكل روايت اما شــوم،غافلگرى0 مى

ـــق ـــوم چون ها. غافلگرى0 مىفراموىس]  ، ازعقيم ماندههای عش ـــته بچرخدقدمنكردن  ام كِل روايت حول فراموشكمرى< ديدهش ـــته و برنداش ل ، حو های برداش

ح كمرى< روايىى< است كه به  .عشقاز  عاریهای پايداری  ىىK كمرس]
�

ی متمول با كاست  و زندىك داز خانه پرسی عاشق مسلِک دخرى< C برى3 ی شعارباىڡC و رطهو  د و بهنشںى0

صيىى< و اجتماعى نيافتد. بعي شخ صوير دقيقى از كيفيت اين نوع از رابطه بلكهجوىى0  ستمايه قرار دهد تا ت شوىى0 خوِد ماجرا را د ست ی زنا ، همان كه آيد به د

 «اصغر الهى در 
�

  انجام داده است. اش»سالمرىك

 «های داستاىىC از شاخصه
�

نگ آن است. »سالمرىك است  اندازد كه قرارواننده را به اين تصور مىكند، و من خالظاهر از  آخر آغاز مىروايت را عىل نويسنده، پرى0

C اول بدانم   آن بعد از ظهری را به ياد آورد كه پدرش او را برای بود، ايستاده آتشه جوخ در حاىل كه در مقابل بوئنديا اورليانورسهنگ سال بعد  ساليان«همںى0

ه كه اكنون ها رفتچه بوئنديا اورليانورسهنگ ، بنشينم پای روايت و رفته رفته بفهمم بر ىى0 فارغ از حس ماجراجو ،بعد شايد تا »...١ديدن يخ به همراه برده بود

 «در  اصــغر الهىاما  ی اعدام ايســتاده اســت.در برابر جوخه
�

  كه ســتا  ىى0 نزديک به پايانبندی محفوظ نگه داشــته و از جا، پايان ماجرا را برای پايان»ســالمرىك

ست وع مى اندا سنده در چينش روايت خود، دست به حركىى< عجيب اما هوشمندانه زده است.از طرف ديگر  كند.را رس] ىى0 يا ديد چندآوابا گزينش زاويهوی  نوي

C  و فونيکپوىل ــت مخاطب را مى همچنںى0 ــتان، مدام دس د داس Kــرى ــرى0 پيش د و به نقطهانقطاع زماىىC در س از زبان راوی  راماجبرد كه در آن ی زماىىC متفاوىى< مىگرى0

، ضمن اينكه مخاطب را وبرگشتهای متعدد در كنار رفتكاری روايت ميان راوی. اين پاسشودديگری روايت مى Cهم درهای زماىى Cی ا بهانهسو بيک بازی رواىى

C  را ی خوانندهفاصله، دهدر مىقرا روايت  ان مى داستانبا  نرى0 C از زبان يک راوی واحد و منطبق بر سرى0 خطى زمان پيش شخص، اولِت اينكه اگر روايكند. چهمرى0

ستان را به مخاطب نمىبرود C از دا صله گرفںى< وىىC به، مجال فا دازد. اين فرصت تحليل را به مخاط تحليل دهد تا وی بتواند به عنوان ناظر برى0  ب دادنوقايع برى3

امى  جزءهرچند  C  « نيست، اما در هر داستانالرى<
�

بسيار  اقاً اتف دهدشكل مى و اجتماعى ی داستان را منطق و اساىس رواىىC مايهكه بار مفهومى و درون »سالمرىك

C خطى را دنبال مىالزم اســت. داســتان اصــالً  وگذارند. كنند، بخش قابل توجهى از انتقال و دريافت معنا را به دوش مخاطب اثر مىهاىى0 كه در محتوا چنںى0

ه را خوانند تعمداً بخواهد و  ده باشددور نمان رمان خود نگارش درپزشک به عنوان يک رواناش ی تخصىصپيشينهاز هم دور از ذهن نيست كه اصغر الهى، 

شاركت ر  سهيم در دريافت و م سنده. كندواىىC ماجرا  شدِن خواننده  نوي ستان، با پرش به راوی اول بهاز قرار معلوم آگاهانه بعد از هر بار نزديک  شخص دا

ــخص قبل قرار مى راوی ــله از ش ــخص حال آنكه  ؛دهدديگر و زمان ديگر، خواننده را در فاص ی برای مخاطب به خودی خود، روايت اول ش ــيل كمرى< -از پتانس

  .محور بودن داستان برخوردار است

 س«فارىس،  در ادبيات داستاىىC  »فرم از عملكرداصل تبعيت «يىك از مصاديق خوب بگوييم  اگر نباشدادعای گزاىڡC شايد  كوتاه سخن اينكه
�

  .است »المرىك
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