Journal of Literary Criticism and Rhetoric
No. 4, Vol. 9, Winter, 2021

A Comparative Review and Analysis of the Dramatic Capacity of
Novels 'Lidded Mirrors' and 'Cosima' Based on the Freytag
Model
Mahdi Abdi1 & Asgar Salahi2 & Shahriyar Giti3
(87-110)

Keywords: Hooshang Golshiri, Lidded Mirrors, Grazia Deledda, Cosima, Drama,
Pyramid of Freytag.

1. Ph. D Candidate of Persian Language and Literature, University of Mohaghegh
Ardabili, Ardabil, Iran.
2. Email of the corresponding author: a_salahi@uma.ac.ir.
Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Mohaghegh
Ardabili, Ardabil, Iran.
3. Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Mohaghegh
Ardabili, Ardabil, Iran.

10.22059/jlcr.2020.298432.1423
Print ISSN: 2382-9850-Online ISSN: 2676-7627
https://jlcr.ut.ac.ir

Received: February, 25, 2020 ; Accepted: June, 14, 2020

Abstract
With the development of new theories, the critique of literary works has
taken a different path, and new areas such as interdisciplinary studies have
emerged that they have led to the recognition of new capacities and
perceptions of literary works. One of these studies is between fiction and
dramatic literature. These two fields have been connected for a long time and
have become very close in the contemporary period, especially with the
development and expansion of cinema, so today, the drama uses the
capacities of fiction and fiction uses some features of drama to some extent.
Fiction literature as the basis of dramatic and cinematic works has a
significant role in the production of these works. With this explanation, this
study tries to critique the two works "Cosima or almost Grazia" by "Grazia
Deledda" and " Lidded Mirrors" by "Houshang Golshiri" based on the model
of Gustav Freytag, a German playwright, and critic. The Freytag pattern is
essentially a theatrical structure that reveals events in chronological order in
a novel, film or other work of fiction. This model is a proposed pyramid for
analyzing the narrative structure of tragic stories and includes five parts or
stages, including Introduction, Rise, climax, Return or Fall, and Catastrophe,
Allows the study of works based on a three-curtain structure. The method of
this research is descriptive-analytical and library and documentary method in
the form of comparative study. Based on the research findings, these two
works correspond to the five stages of this model and have a dramatic
structure. Although these two works are from two different schools and
styles; But their conformity with this pattern shows that these two works
have a common structure and beyond the narrative, they also have dramatic
feature and have the ability to pay for a three-act structure that is considered
as a narrative model in drama.
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دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.

شهریار گیتی
استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1398/12/06 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1399/02/27 :
علمی ـ پژوهشی

چکیده
با طرح نظریههای نو ،نقد و بررسی آثار ادبی مسیر متفاوتی را پیش گرفتهاست و حوزههای جدیدی چون مطالعات
بینرشتهای به وجود آمده که موجب شناخت ظرفیت و دریافتهای نو از آثار ادبی شدهاست .از جملۀ این مطالعات،
بررسی بین ادبیات داستانی و نمایشی است .این دو حوزه که از دیرباز با هم پیوند داشتهاند ،در دورۀ معاصر ،بهویژه
با پیشرفت و گسترش سینما ،بسیار به هم نزدیک شدهاند .از این رو ،امروز نمایش از ظرفیتهای ادبیات داستانی و
ادبیات داستانی از برخی ویژگیهای درام استفاده میکند ،تا جایی که ادبیات داستانی به عنوان بنمایۀ آثار نمایشی
و سینمایی نقش پررنگی در تولید این آثار دارد .با این توضیح ،در این پژوهش سعی مـیشـود دو اثـر «کوزیمـا یـا
تقریباً گراتزیا» از «گراتزیا دلددا» و «آینههای دردار» از «هوشنگ گلشـیری» بـر اسـاا الگـوی گوسـتاو فرایتـاگ،
نمایشنامهنویس و منتقد آلمانی نقد و بررسی شود .الگوی فرایتاگ اساساً یک ساختار نمایشـی اسـت کـه در یـک
رمان ،فیلم یا دیگر آثار داستانی به آشکارسازی رویدادها بـه ترتیـب تـاریخ وقـو مـیپـردازد .ایـن الگـو ،هرمـی
پیشنهادی است برای تحلیل ساختار روایی داستانهای تراژیک و شامل پنج قسمت یا مرحلۀ مقدمـه یـا معرفـی،
کنش صعودی و گرهافکنی ،نقطۀ اوج ،کنش نزولی و سقوط و وقو فاجعه و گرهگشایی است که در کنـار بررسـی
این مراحل نمایشی ،امکان بررسی آثار را بر اساا ساختار سهپردهای فراهم میآورد .شیوۀ این پژوهش ،توصیفیـ
تحلیلی و به روش کتابخانهای و اسنادی در قالب مطالعۀ تطبیقی است .بر اساا یافتههای پژوهش ،این دو اثر بـا
مراحل پنجگانۀ این الگو تطابق ،و نیز ساختاری نمایشی دارند .اگرچه این دو اثر از دو مکتب و سبک متفاوت است،
اما تطابق آنها با این الگو نشان میدهد که این دو اثر ساختار مشـترکی دارنـد و ورای روایـت داسـتانی ،ویژگـی
نمایشی نیز دارند و قابلیت پرداخت ساختاری سهپردهای در آنها دیده میشود که به عنوان الگویی روایـی در آثـار
نمایشی محسوب میگردد.

واژههای کلیدی :هوشنگ گلشیری ،آینههای دردار ،گراتزیا دلددا ،کوزیما یـا تقریبـاً گراتزیـا ،نمـایش
(درام) ،هرم فرایتاگ.

 .1مقدمه
تأثیر روحی سریع علوم ادبی ،بهویژه ادبیات داسـتانی بـر مخاطـب موجـب شـده نگـرش
نمایش به این حوزه بیشتر شود .از این رو ،بررسی این تأثیرات و رابطۀ ادبیـات و نمـایش
سبب پویایی این حوزه میشود .روشن است که این دو مؤلفه تأثیرهـای متقـابلی نیـز بـر
یکدیگر دارند؛ به عبارتی ،اگر نمایش تا حدودی رشد خود را مدیون ادبیات است ،متقـابالً
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امروزه ادبیات نیز دستکم از برخی جنبهها از قبیل ساختار روایی و داستانی متـأثر از هنـر
نمایش میباشد .البته برای کشف ریشۀ این ارتباط و تأثیر متقابل ،باید به گذشـته رجـو
کرد و آن را از جنبههای گوناگون بررسی نمود.
داستان و درام پیوند دیرینی با هم دارند و همواره در حـال تبـادل دسـتاوردهای خـود
بودهاند .ارتباط داستان با نمایش (درام) از مایۀ اصلی نمایش ،متن و نوشته آغاز میشود و
در حوزههای دیگر گسترش مییابد .در قرن اخیر ،این پیوند با ورود سینما به عنـوان ژانـر
مستقل و استفاده از شیوۀ «اقتباا ادبی» به بیشترین درجۀ خود رسیدهاست .البته این امـر
زمانی ارزش پیدا کرد که در قرن بیستم با ظهور افرادی چون میخاییـل بـاختین ،مسـئلۀ
بینامتنیت مطرح شد .در واقع ،قبل از آن ،همیشه اقتباا ادبی کـاری نادرسـت محسـوب
میشد و حتّی تعدادی از نویسندگان بر این عقیده بودند که اقتباا ،ماننـد سـرقت ادبـی،
کاری دون شأن است ،اما امروزه در تولید نمایشی میتـوان صـحهگـذاری بـر بینامتنیـت
اجراها را مالحظه کرده ،پیوندهای بینامتنی بالقوّه میان اشکال ادبـی را برجسـته سـاخت.
شاید این نکته ،صحهگذاری دوباره بر درک ما از درام بـه عنـوان شـکلی جاگرفتـه میـان
هنرهای ادبی و غیرادبی باشد (ر.ک؛ آلن .)249 :139۵ ،طرح نظریات نو و مختلـف در زمینـۀ
درام و داستان ،در نزدیکی این دو گونۀ ادبی و هنری نقش مهمی ایفا کردهاند؛ چنـانکـه
حتّی الگوهایی ساختاری در این دو حوزه ارائه شده که موجب بررسی دقیقتـر و دریافـت
درست از آثار داستانی و نمایشی و نیز عامل تبادل بین این دو حوزه شـدهاسـت .از جملـۀ
این نظریات ،الگویی است مشهور به «هرمِ فرایتاگ» کـه از سـوی منتقـد و رمـاننـویس
آلمانی« ،گوستاو فرایتاگ» (1816ـ189۵م ).مطرح شد .این الگو شامل  .1مقدمه .2 ،کنش
صــعودی و گــرهافکنــی .3 ،نقطـۀ اوج .4 ،کــنش نزولــی و ســقوط ،و  .۵وقــو فاجعــه و
گرهگشایی است .هرم فرایتاگ اساساً ساختاری نمایشی است که در رمان ،فیلم یـا دیگـر
آثار داستانی به آشکارسازی رویدادها به ترتیب وقو میپردازد .فرایتاگ به دلیل تجزیـه و
تحلیل بخشهای مختلف یک اثر نمایشی ،معروف است و امروز تحلیلهای او هنوز هـم
به عنوان منبع و مرجع به شمار میآید .در ایـن پـژوهش ،بـر اسـاا ایـن الگـو ،دو اثـر
«آینههای دردار» از هوشنگ گلشیری و «کوزیما یا تقریباً گراتزیا» از گراتزیـا دلـددا را بـه
صورت تطبیقی ،نقد و تحلیل کردهایم .از آنجا که موضو این دو اثر و آنچه بر شخصـیت
اصلی داستان میگذرد ،به هم نزدیک است و سبک روایت و داستانپردازی دو نویسنده در
دراماتیک شدن اثر تأثیر داشتهاست ،با ایـن الگـو انطبـاا دارنـد .ایـن پـژوهش در کنـار
ویژگیهای داستانی ،ظرفیتهای نمایشی این دو اثر و توجه این دو نویسنده به جنبههای
نمایشی را نشان میدهد.
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1ـ .1پرسشهای پژوهش

1ـ1ـ .1چگونه و با کدام عناصر نمایشی ،ظرفیت نمایشی دو داستان «آینـههـای دردار» و
«کوزیما» افزایش مییابد؟
1ـ1ـ .2انطباا دو داستان «آینـههـای دردار» و «کوزیمـا» بـا الگـوی فرایتـاگ و سـاختار
سهپردهای ،چگونه موجب تبدیل اثر داستانی به نمایشی شدهاست؟
2ـ .1فرضیههای پژوهش

1ـ2ـ .1به نظر میرسد دو داستان «آینههای دردار» و «کوزیما» ظرفیـت تحلیـل از منظـر
نمایشی را دارند؛ به بیان دیگر ،با یافتن عناصر نمایشی چون گفتگو ،توصیف ،کشمکش و
تعلیق در این دو اثر ،میتوان روی ظرفیت نمایشی آنها تأکید کرد.
1ـ2ـ .2این دو داستان با توجه به شخصیّتها و حوادث آنها ،از انطباا با الگوی فرایتاگ
به عنوان الگویی نمایشی برخوردارند که نشان از ساختار سهپردهای و ظرفیت نمایشی این
دو اثر در تبدیل به نسخۀ نمایشی دارد.
1ـ .3پیشینۀ پژوهش

هوشنگ گلشیری به عنوان نویسندۀ جریـانسـاز و صـاحبسـبک ،همـواره مـورد توجـه
پژوهشگران بودهاست و آثار او از جنبـههـای گونـاگون ادبـی ،زبـانی ،سـبکشناسـی و...
بازکاوی شدهاست ،اما به رمان «آینههای دردار» که یکی از رمانهای سالهای آخر اوست
( ،)1371کمتر توجه شدهاست .از این میان ،میتوان به مقالـۀ «آینـههـای دردار از منظـر
منتقدان» از شیری ( )1390اشاره کرد کـه در آن نقـدهای ایـن رمـان از سـوی منتقـدان
مختلف (موافقان و مخالفان) بررسی شدهاسـت .در پایانامـۀ کارشناسـی ارشـد بـا عنـوان
«کاربرد نظام نشانهای در رمان آینههای دردار نوشتۀ هوشنگ گلشیری» ،انصاری ()1384
این رمان بر اسـاا نظریـات زبـانشـناختی و نشـانهشناسـی معاصـر از دیـدگاه چنـدین
زبانشناا ،از جمله سوسور ،پیرا ،یاکوبسن و ...تحلیل شدهاست .در پایانامۀ کارشناسی
ارشد با عنوان «بررسی شخصیتپـردازی و پیرنـگ در دو رمـان "زمـین سـوخته" احمـد
محمود و "آینههای دردار" هوشنگ گلشیری» از میریوسفی ( ،)1393به شخصیتپـردازی
و پیرنگ به عنوان دو عنصر اساسی در داستانپردازی توجه شدهاست.
با وجود ترجمۀ اغلب آثار دلددا به فارسی ،این نویسنده از نظر پژوهشگران کمتر مـورد
توجه بودهاست و پژوهشهای موجود هم به تعدادی مقاله و پایاننامه محدود میشـود .از
جملۀ این پژوهشها ،پایانامـۀ کارشناسـی ارشـد بـا عنـوان «تطبیـق خـوانش روانکاوانـه
"چشمهایش" بزرگ علوی و "چشمهای سیمونه" گراتزیا دلددا» از کلوشانی ( )1397است
که این دو اثر با توجه به دیدگاههای زیگموند فروید و کارل گوستاو یونگ نقـد و تحلیـل
شدهاست .همچنین ،در مقالۀ «مقایسۀ شخصیتپردازی نمایشی در دو اثر ایرانی و ایتالیایی
(مطالعۀ موردی :رمانهای جننامه و وسوسـه)» از عبـدی ،صـالحی و محرمـی (،)1398
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مؤلفههای شخصیت پردازی و شگردهای برجستهسازی نمایشی به صورت تطبیقی در این
دو رمان تحلیل گردیدهاست .با این حال ،آثار این دو نویسنده ،بهویژه این دو رمان از منظر
نمایشی و بر اساا الگوی فرایتاگ به طور جدی مورد پـژوهش واقـع نشـدهاسـت .پـس
پرداختن به آنها از این منظر به شیوۀ تطبیقی ،جنبههای دیگـری از ایـن آثـار را آشـکار
میکند و شناخت بهتری از آنها فراهم میآورد.
1ـ .4روش پژوهش

در این پژوهش ،به روش تحلیل کیفی و با تکیه بر مطالعات کتابخانهای ،دو اثر «آینههای
دردار» و «کوزیما» را پس از شرح و تعریف الگوی فرایتاگ ،نقـد و تحلیـل کـردهایـم و در
تکمیل روند پژوهش ،از منابع الکترونیکی نیز مدد گرفتهایم.
1ـ .۵درام (نمایش)Drama :

تعاریف متعدد درام ،هر یک جنبهای از آن را در نظر گرفتهاند و به طور کامل ماهیت ایـن
مفهوم را پوشش نمیدهند.
«هرچند نمیتوان آن را بهروشنی تعریف کرد ،میتوان ویژگیهـایش را برشـمرد .درام
را همواره هالهای از رویدادها و فعالیـتهـای مختلـف در بـر گرفتـهاسـت کـه برخـی از
ویژگیهای درام را دارد و برخی را ندارد .از این رو ،پانتومیم ،سیرک ،تئاتر خیابـانی ،اپـرا،
واریته ،کاباره ،تئاتر بالبداهه و هنرهای نمایشی ،همه در محدودۀ هنرهای درماتیک قـرار
میگیرند ،ولی برخی از عناصر مشخص ،تعریفهای ویژۀ درام را در خود ندارند .بنابراین،
گرچه گستره این مفهوم همواره متغییر است و حوزههای گوناگون را در هم میآمیزد ،بـا
این حال ،جلوههای گوناگون و متداخل این مفهوم ،یـک هسـتۀ مشـترک دارد» (اسـلین،
.)16 :137۵

میراث دو هزاروپانصد سالۀ تحلیل دراماتیک و وجود دهها هزار فـیلم داسـتانی بـه مـا
امکان میدهد تا اصولی را برای تعریف چارچوبی از درام ،از آنهـا اسـتخراج کنـیم (ر.ک؛
بلکـر)3 :1388 ،؛ چنانکه در اوّلین گام و با مراجعه به ریشـهشناسـی واژۀ «درام» در یونـانی
باستان و توجه به معنای آن ،یعنی «انجام دادن» (موریتز )9 :1384 ،میتوان سایر مختصـات
آن را دربارۀ این مفهوم و وجه عملی آن به شکلی منسجم مورد اشاره قرار داد.
در واقع ،درام ،تقلید ،نمایش و بازسازی رویدادهای جهان واقعی یا خیالی است .آنچـه
درام را از داستان جدا میکند ،اجرا و نمایش است .بنابراین ،توضیحات درام در مفهوم کلی
خود ،کنشی است تقلیدی که به اجرا درآمده باشد (ر.ک؛ اسلین .)17 :137۵ ،پس با برشمردن
این ویژگیها میتوان گفت درام «عبارت از داستانی است که به وسیلۀ انسانهای واقعـی
در برابر تماشاگران به اجرا درمیآید .به این ترتیب ،برخالف داستان ادبی صِرف ،نمـایش
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تحتتأثیر و توان حضور زندۀ بازیگران ،هم مرئی و هم ملموا مـیشـود» (اسـلین:1361 ،
.)119
1ـ .6رمان ()Novel

از رمان نیز تعاریف مختلفی ارائه شدهاست؛ چنانکه آرنولد کتل ،رمان را قصۀ واقعگرایانه
منثوری میداند که به خودی خود کامل است و طول مشخصی دارد (ر.ک؛ کتل.)32 :1367 ،
در تعریف دیگری آمدهاست:
«اصطالح رمان امروزه به طیف وسیعی از آثار داستانی اطالا مـیشـود کـه
تنها ویژگی مشترک آنها ،بلنـد و منثـور بودنشـان اسـت .رمـان در مقایسـه بـا
سبکهای داستانی کوتاهتر و فشردهتر امکـان وجـود شخصـیتهـای مختلـف و
متعدد ،پیرنگ (پیرنگهای) پیچیدهتـر و فضـای وسـیعتـری را فـراهم مـیآورد.
همچنین ،در آن ،مجال بیشتری برای بررسی شخصیت و انگیـزههـای او وجـود
دارد» (آبرامز.)230 :1384 ،

به همین دلیل است که «رمان ،حداکثری برای طول و اندازۀ واقعـی خـود نـدارد .هـر
رمان ،شرح و نقلی است از زندگی .هر رمان ،متضـمن کشـمکش ،شخصـیتهـا ،عمـل،
صحنهها ،پیرنگ و درونمایه است» (میرصادقی )24 :1394 ،و خواننده را به دنیـایی واقعـیـ
خیالی میبرد که تازگی دارد (ر.ک؛ لور.)46 :1380 ،
1ـ .7پیوند درام و داستان

تماا با هر اثر ادبی تنها از طریق «نوشتار» انجام میگیرد .توجه به این نکته برای جنبـۀ
نمایشی ادبیات حائز اهمیت است؛ زیرا مخاطب در تماا با اثـر ادبـی ،از طریقـی غیـر از
نوشتار ،از حوزۀ ادبیات فراتر میرود؛ بـرای نمونـه ،وقتـی شـعری از روی نوشـته خوانـده
میشود ،خواننده در حوزۀ ادبیات است ،اما اگر کسی شعری را با صدای بلند ادا کند ،آنگاه
به حوزۀ نمایش یا حداقل به نخستین منزل از وادی نمایش وارد شدهاست .وقتی شـعر بـا
حرکات و اشارات همراه میشود ،مخاطب باز به نمایش نزدیکتر شـدهاسـت (ر.ک؛ امینـی،
204 :1384ـ )20۵؛ زیرا بنا بر نظر پرین ،تنها ویژگی خاص درام آن است که در اصل بـرای
اجرا ـ و نه برای مطالعه ـ تصنیف شدهاست و 1ـ معموالً از طریق عمـل2 ،ــ بـه وسـیلۀ
بازیگران روی صحنه و 3ـ مقابل تماشاگران اجرا میشـود ( .)Perin, 1974: 909بـا ایـن
اوصاف ،خوانش یک داستان یا شعر در واقع ،نوعی نمایش با یک بـازیگر اسـت و تقریبـاً
همۀ عناصر نمایش را در آن میتوان دید .لذا تماا بـا ادبیـات از طریـق نوشـتار ،امـری
مربوط به زبانشناسی نیست و میتوان با توجه به نظر فردینان دو سوسـور دربـارۀ رابطـۀ
گفتار و نوشتار به این مسئله پی برد .از نظر او ،پدیدۀ زبان را نمیتوان از پیوند میـان واژۀ
مکتوب و ملفوظ تعریف کرد ،اما واژۀ ملفوظ ،این پدیده را میسازد .واژۀ مکتوب چنان بـا
واژۀ ملفوظ که اولی تصویر دومی است ،آمیخته میشود که کمکم نقش اصـلی را غصـب
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میکند( ...ر.ک؛ دو سوسـور .)36 :1378 ،بنـابراین ،هنگـام مطالعـۀ خـاموش یـک مـتن نیـز
ویژگیهای زبان شفاهی ،از جمله لحن ،اشارات و حرکات احتمالی در ذهن تکرار میشود.
این امر را یافتههای مبحث زبان غیرملفوظ در روانشناسـی زبـان تأییـد مـیکنـد .پـس
خواندن ادبیات با صدای بلند ،بهویژه در برابر مخاطبان و همراه با اشارات ،حرکات و اجرا،
تا حد زیادی آن را تبدیل به نمایش میکند (ر.ک؛ امینی.)20۵ :1384 ،
در غرب نیز بر اساا همین ویژگی ،ارتباط ادبیات و درام را تعریف میکنند .نیو معتقد
است:
«ادبیات الزاماً امری زبانی اسـت؛ بـدین معنـی کـه ادبیـات بـه وسـیلۀ نـو
استفادهاش از زبان ،از ...سایر هنرها متمایز میشود؛ زیرا استفاده از زبان یا واژهها
به وسیلۀ نویسنده را فقط به طور تقریبی با رنگ برای نقاش میتوان قیاا کرد،
در حالی که تفاوت بین داستاننویس و شاعر با درامنویس فقط در این است کـه
شاعر یا نویسنده برای توصیف شخصیت ،عمل ،احسـاا ،اندیشـه ،یـا مکـان و
غیره ،چیزی جز زبان در اختیار ندارد .این در حالی است که درامنویس مـیتوانـد
اشارات ،حرکات و جلوههای سمعی و بصری را نیز بهکـار گیـرد ...و کـار او را تـا
آنجا که همانند نویسندۀ غیر درامنویس از زبان برای توصیف بهره میگیرد ،بایـد
ادبیات محسوب کرد» (نیو.)2 :1397 ،

در واقع ،از نظر نیو ،تمایز ادبیات و درام در تفاوت استفاده از زبان و اجراسـت و آنچـه
پیوند آنها را محکم میکند ،همان روایت اسـت؛ چنـانکـه «صـحنۀ اسـتوار بـر دیـدگاه
دراماتیک نیز باید با عاملی روایتی شکل بگیرد که شیوۀ ارائۀ رویدادها را سازماندهی کند»
(دنسیگر و راش.)283 :1394 ،
اینکه نمایش ،محصول مشترکی است که ادبیات قسمت زبانی و فنون نمایشی اجرای
آن را بر عهده دارد ،نشان میدهد که هرگز نمیتوان شیوۀ اجرا را برتـر از زبـان دانسـت؛
زیرا:
«عمل ،همان زبان است و زبان است که "جهانِ" دراماتیک نمایشـنامه را مـیآفرینـد و
مناسبات میان این دو جهان و واقعیت استعاری است .به این ترتیب ،نو صحنه ،اسباب
آن و سبک بازی باید چنان باشند که در آفرینش این جهانِ اسـتعاری ،بـه زبـان یـاری
رسانند .زبان نمایشنامه به تماشاگر میفهماند کـه معیارهـای امکـانپـذیزی و احتمـال
کدامند؛ حرکت ،ادا و اشارات ،اسباب صحنه ،و صحنه ،همۀ ابزارهایی کمکی محسـوب
میشوند که در نهایت ،باید از زبان خالّا پدیدار شوند» (داوسن.)17 :1377 ،
8ـ .1آینههای دردار و کوزیما یا تقریباً گراتزیا

در آینههای دردار« ،ابراهیم» نویسندهای میانسال است کـه بـرای خوانـدن شـعر ،مقالـه و
داستان در جمع ایرانیان خارج از کشور به اروپا سفر کردهاست .او در حین خواندن آثار خود
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و نظرات و پرسشهای حاضران در مکانهای مختلف ،کاغذهایی را دریافت میکنـد کـه
پیامهای آنها حاکی از آشنایی قبلی شخصی ناشناا با اوست .شخص ناشناا تلویحاً از
ابراهیم به سبب توصیف بدون اجازۀ او در داستانی گالیه نموده ،با دادن شمارهتلفـن ،او را
به ارتباط با خود ترغیب میکند .ابراهیم در تماا با او درمییابد که وی همـان «صـنم»،
عشق دوران کودکی اوست .بعد از آن «صنمبانو» با ابراهیم در جلسات داستانخوانی همراه
میشود .در گفتوگوهای خصوصی میان ابراهیم و صنمبانو ،مسائلی که در طول داسـتان
به آنها اشاره شدهاست ،با بحث و گفتگو در کافههای مشهور پاریس یا در خانۀ صـنم در
حومۀ پاریس مطرح میشود .ابراهیم گویـا حقیقـت زنـدگی را در درون خـود تغییرناپـذیر
میبیند ،اما گلشیری این سؤال را که آیا ابراهیم به عنوان نماد نویسندۀ معاصر ایرانی ،بـه
ایران بازمیگردد یا نه ،پاسخ نمیدهد .بدین ترتیب ،خواننده در یافتن پاسخ سؤاالتی نظیر
این و آنچه در مقدمه آمد ،به کاوش ذهنی میپردازد .در این اثر ،بـه موضـوعات سیاسـی
مربوط به قبل و بعد از انقالب ،اوضا مهاجران ایرانی در اروپا ،جریان نویسندگی معاصـر،
روابط اجتماعی و فردی ،تفاوتهای فرهنگی ایران و اروپا ،عشق و مسائل عاطفی پرداخته
شدهاست .البته با توجه به اشاراتی که گلشیری در جریان داستان به برخی از آثار خود دارد،
میتوان این رمان را تلویحاً داستان نویسنده شدن گلشیری هم دانست.
کوزیما ،روایت زندگی دختری است که در جزیرۀ ساردنی ایتالیـا در دهـههـای پایـانی
قرن نوزدهم زندگی میکند؛ جایی که تحصیالت رسـمی بـرای دختـران ممنـو اسـت و
بهندرت زنی پیدا میشود که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد .رمان ،حکایتی جذاب و با
جزئیات فراوان از زندگی خانوادگی ،آداب و رسـوم روسـتایی و آرزوهـای انسـانی اسـت و
آرزوهای خیالی و فانتزی در دوران کودکی ،به زیبایی در آن نشان داده شدهاست .عـالوه
بر این ،تاریخچه ،فرهنگ و روابط اجتماعی محل زندگی نویسنده ،یکی از مسـائلی اسـت
که با خواندن این رمان برای مخاطب روشن میشود .همچنـین ،نقـد شـرایط اجتمـاعی،
نمایش پیچیدگیهای زندگی و تقدیر و آرمانهای انسانی ،از دیگر موضوعاتی است که در
این داستان گنجانده شدهاست.
«این کتاب یک سال پس از فوت نویسنده ،در سال  1938منتشر شد .کوزیما
در واقع ،نام دوم گراتزیا دلددا است .این کتاب زندگینامۀ نوجوانی او تا کمی قبـل
ازدواجش است ...دلـددا سـیوپـنج رمـان ،دویسـتوپنجـاه داسـتان کوتـاه و دو
نمایشنامه برای اُپرا نوشتهاست .دو نمایشـنامه نیـز از روی آثـار خـود (پیچـک و
رقص گردنبند) به نگارش درآوردهاست .در ضـمن ،فیلمنامـۀ "خاکسـتر" را هـم
نوشتهاست که تنها حضور سینمایی النورا دوزه ،هنرپیشۀ برجستۀ تئاتر ،در فیلمی
که بر اساا آن ساختهاند ،به شمار میآید .اسامی تمام اقوام دلددا در این کتـاب
واقعی است و او تنها اسم برخی از شخصیتهای دوم یا سوم را تغییـر دادهاسـت.
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دلددا در این فکر بود که پس از کوزیما ،ادامۀ زندگینامۀ خود را به نگارش درآورد
که متأسفانه عمرش کفاف نداد و درست دَه سال پس از دریافت جـایزۀ نوبـل در
سال  1926از جهان رفت» (دلددا۵ :1397 ،ـ.)6

با توجه به موضو این دو اثر ،میتوان شباهتهایی را در آنها یافت .در نگاه اول ،دو
داستان دربارۀ نویسندگی شخصیتهای اصلی داستان است ،بـا ایـن تفـاوت کـه داسـتان
آینههای دردار از جایی شرو میشود که ابـراهیم نویسـندۀ مشـهوری اسـت و بـه سـفر
اروپایی برای بحث و گفتوگو دربارۀ آثار خود رفتـهاسـت و در خـالل آن ،حـوادث دوران
کودکی و نوجوانی او هم به صورت تکهتکه بیان میشود .اما در کوزیما ،داستان بـا دوران
کودکی شخصیت اصلی (کوزیما) آغاز میشود و در پایان داستان که دورۀ جـوانی و آغـاز
نویسندگی و شهرت اوست ،با سفر به شهر رُم و خروج از فضای روسـتایی همـراه اسـت.
پس سفر و آشنایی با فضا ،فرهنگ و جامعۀ متفاوت در هر دو داستان مطـرح شـدهاسـت.
گلشیری دغدغهها و شرایط جامعۀ نویسندگان را که خود او هم یکی از آنهاسـت ،در دو
دورۀ متفاوت ،و دلددا دغدغههای یک نویسنده را از دوران کـودکی تـا رسـیدن بـه مقـام
نویسندگی در دو دوره و مکان متفاوت روایت میکند .عشق دوران کودکی که اولین عشق
هر دو شخصیت است ،در هر دو داسـتان مطـرح شـدهاسـت .ابـراهیم عاشـق صـنمبـانو،
دخترخالۀ خود ،و کوزیما عاشق دوستِ برادرش میشود.
«گلشیری با استفاده از شـیوۀ داسـتان در داسـتان ،خـروج از ترکیـب روایـی
منسجم ،دوری از حادثهپردازی ،گفتوگوی مداوم شخصیتها دربارۀ نویسـندگی
و احتراز از لحنهای متفاوت در گفتار شخصـیتهـا ،نوشـتاری متفـاوت را خلـق
میکند و خود را به روایتشکنیهای نویسـندگان رمـان نـو نزدیـک مـیسـازد.
گلشیری دغدغۀ نوشتن دارد ،به طوری که این مسئله را موضو اصـلی داسـتان
آینههای دردار قرار میدهد» (رضویان.)108 :139۵ ،

او این نکته را در مصاحبههایش بارها گفتـهاسـت؛ بـه عنـوان مثـال ،دربـارۀ ابـراهیم
میگوید« :او در آینههای دردار با تأکید بیان میکند که چون مینویسد ،پس هست .انگـار
با نوشتن میخواهد بودن خود را ثابت کند» (گلشـیری .)811 :1388 ،امـا دلـددا بـه تـأثیر از
سبک وریسم که خود او یکی از نمایندگان شاخص آن است ،مسیر متفاوتی را برای روایت
داستان پیش میگیرد .در واقع ،وریسم «شکلی افراطی از رئالیسم است کـه در آن ،هـدف
هنرمند بازسازی کامالً وفادارانۀ ظاهر دقیق موضو و کنار نهادن آرمانگرایی و هر گونـه
تفس ـیر تخیل ـی اســت» (چیلــورز و دیگــران .)192 :1382 ،بنــابراین ،روایــت خطــی داســتان،
شخصیتهایی از طبقات پایین جامعه ،توصیف صریح جزئیات با زبـانی مسـتقیم ،سـاده و
بیپیرایه و گفتوگوهای واقعگرایانه از ویژگیهای این سبک در اثر دلددا نمود یافتهاست.
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1ـ .9هرمِ فرایتاگ ()Freytag's Pyramid

گوستاو فرایتاگ به سبب فعالیت در حوزۀ نمایش ،با ارائـۀ یـک الگـوی مناسـب ،پـس از
نظریۀ ارسطو دربارۀ ساختارهای نمایش ،باب جدیدی را برای تحلیـل تـراژدی بـه سـوی
عالقهمندان به این موضو گشود .در واقع:
«ارسطو در باب هجدهم فن شعر ،تراژدی را به دو بخـش تقسـیم مـیکنـد:
پیچیدگی (گره افکنی) و عقدهگشایی (گره گشایی) .سپس توضیح می دهد که گره
یا عقده ،چیزی است که از اوّل تـراژدی آغـاز مـیشـود و دگرگـونی (واقعـه یـا
اشخاص) را شامل شده ،سرانجام ،به فرجامِ خوب یا بدِ نمایش منتهی مـیشـود.
این تئوری در اواخر قرن نوزدهم میالدی به وسیلۀ گوسـتاو فرایتـاگ آلمـانی بـا
انطباا بر نمایشنامههای پنجپردهای تبدیل بـه یکـی از مهـمتـرین سـاختارهای
نمایشی شد» (معافی غفاری.)37 :138۵ ،

هــرم یــا مثلــت فرایتــاگ از ســاختار درام ،پــنج گــام دارد .1 :مقدمــه و انگیــزش
( .2 ،)Introductionکــنش صــعودی ( .3 ،)Riseنقط ـۀ اوج ( .4 ،)Climaxکــنش نزولــی
( .۵ ،)Return or Fallفاجعه یا گرهگشـایی ( .)Freytag, 1900: 115( )Catastropheایـن
هرم ساختار نمایشنامۀ خوشساخت را نشان میدهد و عالوه بر نمایشنامهها ،برای نمایش
دادن پیرنگ رمانها و داستانهای کوتاه نیز بهکار میرود.
با توجه به سازۀ تحلیلی فرایتاگ ،میتوان دو رمان آینههای دردار و کوزیما یـا تقریبـاً
گراتزیا دلدا را بر مبنای آن تحلیل کرد که ساختار کلی این الگو به گونۀ زیر است:
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 .1مقدّمه :زمینهچینی آغاز یک داستان است که تمام جنبههای حیاتی آن را به مخاطبـان
معرفی میکند و میتواند شامل موضو داستان ،وقایعی که پـیش از ایـن بـرای داسـتان
اصلی اتفاا افتادهاست و سوابق شخصیتهای داستان باشد.
 .2کنش صعودی :به تعدادی از رویدادهای متوالی اشاره دارد که جذابترین نقطۀ داستان
را شکل میدهند و معموالً به عنوان مهمترین اصل در بین این پنج اصل به شمار میآید؛
زیرا موضو اصلی یک داستان برای رسیدن به اوج و ایجاد گرهگشایی ،به کنش صعودی
اتکا میکند.
 .3نقطۀ اوج :نقطهای است که سرنوشت قهرمان داستان در آنجا تغییر میکند .نقطـۀ اوج
یا تحول یک داستان در یک کمدی ،اتفاقات خوبی را برای قهرمان داستان رقم مـیزنـد،
اما در یک تراژدی به نوبۀ خود تصمیم بدتری برای او میگیرد.
 .4کنش نزولی :جایی است که درگیریهای قهرمان داستان و شخصیت مقابل او ،نقـش
خود را ایفا میکنند که در پایان ،یا قهرمان داستان برنده میشود ،یا به شخصـیت مقابـل
میبازد.
 .۵گرهگشایی :این مرحله مربوط به زمانی است که درگیری بین شخصیتها حل شدهاست
و مخاطب از رها شدن از تعلیق و نگرانی در میان خطوط داستان لذت میبرد.
* ساختار سهپردهای
یکی از ویژگیهای مهم یک متن داستانی موفّق برای تبدیل به نسخۀ نمایشـی ،داشـتن
ساختار سهپردهای است که آن را به متنی استاندارد و منطبق با نمایش تبدیل میکند .اگر
یک اثر ادبی ساختار مشخص و قابل تفکیکی در نمایاندن ایـن سـه پـرده داشـته باشـد،
میتوان از آن یک اثر نمایشی سهپردهای خلق کرد .این سه پرده بر اساا حوادث آغازی،
میانی و پایانی شکل میگیرد و حرکت روایت را همراه با حوادث از ابتدا تا پایان به شکلی
طبقهبندیشده مشخص میکند.
«همان طور که شرو  ،میان و پایان تعریف میشـود ،بایـد پـردۀ اول ،دوم و
سوم داستان معیّن باشد .در پردۀ اول که شخصیّتها معرفی میشوند ،اطالعـات
در اختیار قرار میگیرد ،تا بعداً در گسـترش داسـتان کمـک کنـد .در پـردۀ دوم،
داستان گسترش مییابد ،روابط بسط مییابد و اعمالی که شخصیت مایـل اسـت
انجام دهد تا به هدفش برسد و موانع و اتفاقاتی که در نهایـت ،نتـایج خـود را در
پردۀ سوم نشان میدهد ،در پردۀ دوم اتفاا میافتـد و سـرانجام ،در پـردۀ سـوم
داستان به نتیجه میرسد» (سیگر.)111 :1380 ،

بنابراین ،با مراجعه به متن این دو رمان ،این سه مرحله تا حدّ زیادی مشخص و متمایز
است و میتواند در خلق ساختار سهپردهای بهکار گرفته شود .البته همان طور که در یـک
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نمایش یا فیلم« ،پردۀ اول و پردۀ سوم معموالً کوتاهتر از پردۀ میانی است کـه داسـتان در
آن گسترش مییابد» (همان) ،در این دو رمان نیز این ویژگی رعایت شدهاست ،به گونـهای
که بخش دوم ،یعنی اتفاقات اصلی ،از دو بخش دیگر طوالنیتر است.
در تبدیل متن ادبی به اثری نمایشی و تصویری ،تمهیداتی که مختص حـوزۀ نمـایش
است ،اِعمال میشود که شامل کاهش موارد اضافی یا فاقد کارکرد نمایشی و افـزایش یـا
تغییر بخشهایی در متن اصلی برای ایجاد ساختار نمایشی است .از این رو ،میتوان گفت:
«[ حوزۀ نمایش یا] سینما میتواند با توجه به امکانات بیانی خود و با از میان
برداشتن فاصلهای که بسیاری از رمانها توصیف کـردهانـد ،بـه بیـان حـوادث و
توصیف رویدادهای داستان بپردازد .آثار بسیاری از نویسندگان زبردستِ طراز اول
ادبی فاقد چنین فواصل مخلّ و بَری از زاویـههـای ناخوشـایند اسـت .آنهـا بـه
فراست دریافته اند که حتّی در بیان ادبی نیز میتوان به نوعی زیبایی نشأتگرفته
از ایجاز و صراحت دست یافت که تحقق آن در توصـیفات مطـوّل و پـیچدرپـیچ
ادبی ،ناممکن مینماید» (روشنضمیر.)47 :13۵8 ،
1ـ .10عناصر نمایشی

گفتوگوهای بین شخصیتها ،توصیفات زمان ،مکان و شرایطی که شخصـیتهـا در آن
قرار میگیرند ،موجب افزایش جنبۀ نمایشی این دو اثر شدهاست.
1ـ10ـ .1گفتوگو

گفتوگو میتواند جزء یکی از عناصر نمایشی در ایجاد شخصیت نمایشی و نمایشی کردن
داستان باشد؛ چنانکه اگر با دقّت و بهجا بهکار رود ،بدون احساا حضور نویسـنده باعـث
القای فضاسازی ،نمایش ابعاد درونی شخصیتها و باورپذیر شدن آنها میشود .در واقـع،
«گفتوگو بخش مهمی برای پرداخت و تجسم شخصیت است ...گفتوگـو بـه شخصـیت
جان میدهد ،به او بُعد و جوهر فردیّت میبخشد» (نوبل:)41 :138۵ ،
« ...صنم گفته بود :راستش را بگو! یعنی من این قدر پیر شدهام که از آن سمنوی
تو هیچ نشانهای در من نیست؟
ـ نه ،اشتباه نکن! من پیر شدهام ،یا اصالً پیرم و ترسو! به خاطر همین نمیخواهم
معالجه شوم.
صنم گفت :پس هر دوتامان باختهایم؟
ـ بله ،اما...
ـ اما چی؟
ـ اگر به راه دیگری هم میرفتیم ،بُرد نبود ،فقط شاید معالجه بود ،باختی دیگـر!»
(گلشیری.)1۵8 :1372 ،

در کوزیما هم گفتوگو به عنوان عنصری غالب بهکار رفتهاست که کارکرد مـذکور را
دارد و بارِ نمایشی شدن متن داستانی را بـدون واسـطه و مسـتقیم افـزایش مـیدهـد .در
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بسیاری از بخشها ،گفتوگوی شخصیتها بدون دخالت نویسنده موجب میشود که خلقِ
نمونۀ نمایشی این اثر با کمترین یا حتّی بدون کاهش یا افزایش روبهرو شود.
« ...مادرم مبالغه میکند .همه چیز را سیاه میبیند ،ولی پروردگار متعـال خـودش کمـک
میکند.
ـ شما به پروردگار متعال اعتقاد دارید؟
ـ بله ،خیلی هم اعتقاد دارم!( »...دلددا.)112 :1397 ،
1ـ10ـ .2توصیف

توصیف از عناصر اساسی در متن داستان است که عامـل خلـق تصـویر ،بیـان جزئیـات و
فضاسازی میشود ...هر توصیف در واقع ،فهرستی از عناصر (اشیاء ،خصلت هـا ،کـنش هـا
و )...است که با نظمی خاص سازماندهی میشوند .بر این اساا ،توصیف به مفاهیم سادۀ
ارجاعی ،مانند فضا ،اشیاء و ...یا گروههای دستوری ،مانند فعل ،صفت و ...محدود نمیشود
( ،)Hamon, 1981: 56بلکه با توسل به نمایشی زنده از اشیاء و شرایط ،به جای بازنمـاییِ
شیء ،به آن عینیّت میبخشد ( .)Ibid, 1993: 10بر اساا ویژگـیهـای ارجـاعی عنصـرِ
توصیفشده ،توصیف به انوا مختلفی طبقه بندی میشود :توصیف زمان ،مکان و منـاظر،
شکل ظاهری شخصیتها ،خلقوخوی شخصیتها ،توصیف همزمان چهره و خلقوخـوی
شخصیت ها ،تلفیق دو توصیف مشابه یا متضاد و توصیف زنده از کـنشهـا ،احساسـات و
حوادث جسمی ـ روانی ( .)Ibid, 1981: 11بنابراین ،عنصر توصیف نیز عامل ایجـاد جنبـۀ
نمایشی در اثر داستانی است .در سایۀ توصیف دقیق ،شخصیتها بُعـد نمایشـی بـه خـود
میگیرند ،صحنهها و محیط با بیان جزئیات عینیـت مـییابنـد ،تعامـل بـا مـتن و قـدرت
تصویرسازی ذهنی مخاطب افزایش مییابد ،تا جایی که گویی نمایشی را تماشا میکند.
روایت غیرخطی آینه های دردار ،یکی از ویژگیهای داستان پردازی گلشیری اسـت .او
تحت تأثیر سبک داستانپردازی مدرن و جریان سیالن ذهن ،با تغییر زمان ارائۀ اطالعات
دربارۀ شخصیتها و توصیف حوادث ،بیان منقطع ،پیچیده و مبهمِ برخی مسائل و پرداختن
به ذهنیت شخصیتهـا ،داسـتان را از جریـان مسـتقیم و مخاطـب را از دریافـت صـریح
بازمیدارد .بنابراین ،توصیف در این اثر به شکل متداول ،مستقیم و صریح ارائه نمیشود و
در صورت نیاز و پیشبرد شیوۀ روایت داستان استفاده میشود .با وجود این ،توصیف در این
اثر نیز در برجسته کردن نمودِ نمایشـی داسـتان تأثیرگـذار اسـت و نویسـنده در توصـیف
شخصیتها ،گاه مستقیم و گاه از طریق گفتوگو و غیرمسـتقیم ،از ایـن عنصـر اسـتفاده
میکند.
« ...او که سبیل داشت و قدی متوسط و موهایی سیاه و پرپشت ،امـا بـا انبـوهی تـار
سفید بر شقیقهها و پشت گوش و عالمت مشخصهاش در گذرنامه فقط عینـک بـود ،راه
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افتاد ،با کیفی از کتاب بـر دوش کـه دو تـای آن هـم نوشـتۀ خـودش بـود [= توصـیف
شخصیّت] .باألخره رستوران فرودگاه را پیدا کرد و بانک را .پنجاه دالری تبدیل کـرد تـا
بتواند قهوه بخرد و یک سیگار ،گرچه سیگار داشت .بعد پشت میزی نشست [= توصـیف
حرکات و اعمال]» (گلشیری.)6 :1372 ،

در کوزیما ،تحت تأثیر مکتب وریسم ،توصیف دقیق شخصیتها ،محیط ،فضا ،کنش و
رفتار شخصیتها برجستهاست و نو مستقیم آن بسامد باالیی دارد .جالب اینجاسـت کـه
این داستان با توصیف مستقیم پنجصفحهای محیط و جزئیات آن آغاز میشود که مخاطب
در نخستین برخورد با داستان به کمک این توصیفات در ذهن خود تصویرسازی مـیکنـد.
چنین تمهیدی در داستان با تقویت جنبۀ نمایشـی اثـر ،صـحنهسـازی محـیط در نسـخۀ
نمایشی را تسهیل میکند.
«خانه ،بیآالیش ،ولی راحت بود .هر طبقه دو اتاا داشت .اتااها بزرگ بودند
و سقفی چوبی و کوتاه داشتند .دیوارها را هم با گچ ،سفید کرده بودند ...دَرِ خانـه
محکم بود .یک قالب بزرگِ فلزی داشت و کوبـهاش ماننـد چکـش ضـربه وارد
میآورد .کلید بزرگ آن هم به کلید قلعه شباهت داشـت ...دختربچـهای سـبزرو،
بسیار جدی ،با چشمانی میشی و پیشبند خاکستریرنگ و جیبدار با دستهـا و
پاهایی کوچولو .جورابهایش ضخیم بودند و کتانی .کفشش هم دهاتی و بنـددار
بود .بیشتر به یک دختربچۀ دهاتی شباهت داشـت تـا بـه بچـهای از خـانوادهای
متوسط( »...دلددا7 :1397 ،ـ.)10
1ـ10ـ .3کشمکش و تعلیق

کشمکش ،مقابلۀ دو نیرو یا دو شخصیت است که بنیاد حوادث را پی میریـزد .شخصـیت
اصلی با نیروهایی که با او سَرِ مخالفت دارند ،به نزا و مجادلـه مـیپـردازد .ایـن نیروهـا
ممکن است اشخاص دیگر یا اجسام و موانع ،قراردادهای اجتمـاعی ،یـا خـوی و خصـلت
خاص خود شخصیت اصلی باشد که با او سَرِ ناسازگاری دارند ،یا میتواند ترکیبی از همـۀ
اینها در برابر شخصیت بایستد و با او به مقابله بپردازد و ترکیبی از چند نو کشمکش به
وجود آورد (ر.ک؛ میرصادقی .)9۵ :1394 ،کشمکش به هر طریق و دلیلی که صورت گیرد ،به
وجودآورندۀ تعلیق است و داستان را به بزنگاه یا نقطۀ اوج میرساند تا گرهگشایی صـورت
گیرد .بدون کشمکش ،مقولهای به نام نمایش وجـود نـدارد؛ زیـرا تماشـاگر بـرای دیـدن
کشمکش به تماشای نمایش یا فیلم میرود.
کشمکش در آینههای دردار از همان ابتدا شکل میگیرد .ابراهیم در رودرویی با فضای
متفاوت اروپا و نحوۀ برخورد مخاطبان و در ادامه ،با یادآوری گذشته و روشن شدن برخـی
از حقایقی که خود هم اطالعی از آن ندارد ،با کشمشهایی روبهرو میشود .برخی از ایـن
کشمکشها بیرونی است؛ مانند ازدواج صنم با کسی دیگر ،آگاهی همسر صـنم از عالقـۀ
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ابراهیم به صنم و تالش او برای فراموشی این عالقه از سـوی ابـراهیم ،مسـائل سیاسـی
مربوط به دوران قبل از انقالب و آگاهی از ساواکی بودن همسر صـنم و . ...بخشـی هـم
کشمکشهای ذهنی است که ذهنیات شخصیت اصلی داستان را در بـر مـیگیـرد؛ ماننـد
شرایط متفاوت بین ایران و اروپا ،چه از نظر فرهنگی و چه از دید ادبی ،که باعث میشـود
ابراهیم در مقایسۀ این دو شرایط بین بازگشتن به ایران و ماندن در اروپا دچار تردید شود.
اوج کشمکش و تعلیق در جایی است که او برگههایی از ناشناسـی دریافـت مـیکنـد کـه
پیگیری آن به دیدار عشق سابقش منجر میشود .گفتوگـو بـا صـنم و مـرور خـاطرات
گذشته و عشقی که میان آنها وجود داشته ،باعـث مـیشـود مخاطـب بـه دنبـال دلیـل
نافرجامی این رابطه و نحوۀ مواجهۀ ابراهیم با عشق خود پس از سالهای بسیار دور باشد.
تعلیقها در بازگویی ماجرای آشنایی ابراهیم و مینا و نیز مسائل امنیتی و سیاسی که پیش
میآید ،بیشتر میشود؛ تعلیقی که مخاطب را برای دنبـال کـردن و رسـیدن بـه سـرانجام
داستان و شخصیتهای آن بیشتر ترغیب میکند .توصیفها ،گفتوگوها و نحـوۀ روایـت
داستان و سرگذشت شخصیتها به شیوۀ گذشتهنگر و با ایجاد تعلیق ،کشمکش و کـنش،
باعث افزایش جنبۀ نمایشی داسـتان شـدهاسـت .چـون «درام تقلیـد ،نمـایش و بازسـازی
رویدادهایی است که در جهان واقعی یا خیالی اتفاا افتاده و یا گمان میکنیم که رخ داده
است» (اسلین ،)17 :137۵ ،در این داستان با این ویژگی تقلیدی که صرفاً وصفی نیست و به
کمک کشمکش و تعلیق به نمایش درآمده ،روبهرو هستیم .شخصیتها نیـز بـا اعمـال و
رفتار خود در مواجهه با حوادث داستان ،آن را به اجرا درآوردهاند و به نمایش گذاشـتهانـد؛
زیرا «درام ،کنشی است تقلیدی که به اجرا درآمده باشد» (همان).
در کوزیما ،خردهداستانهایی مربوط به شخصیتهای متفاوتی بیان میشود که کوزیما
با آنها در ارتباط است .ماجراهای مربوط به بـرادران کوزیمـا ،خـواهرانش ،پـدر و مـادر،
تعدادی از اهالی روستا ،مستخدمان ،کارگرها و ...که مجمو آنها در داستان اصلی باعث
ایجاد کشمکش و تعلیق میشوند و چون شخصیت اصلی داستان هـم تحـت تـأثیر ایـن
ماجراها قرار میگیرد ،پس زندگی او نیز دچار این کشمشها میشود.
مرگ پدر کوزیما ،ازدواج خواهرش و مـرگ تلـخ او ،قضـاوت نادرسـت مـردم دربـارۀ
نویسندگی کوزیما ،وضعیت نامناسب برادرش (سـانتوا) ،ناکـامی در عشـق بـه آنتونینـو
(دوست سانتوا) و ...هر کـدام کشمکشـی را در مقابـل شخصـیت اصـلی داسـتان قـرار
میدهند که در تقابل با آنها موجب کنش او و دگرگونی سرنوشتش میشود .در کنار این
موارد ،تقابل دنیای ذهنی کوزیما با واقعیتهای زندگی و عالقۀ او به نوشتن با وجود تمام
محدودیتها ،کشمکشی است که سرانجام ،او را به سمت شهرت و سفر سوا میدهد.
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 .2بحث
2ـ .1آینههای دردار و کوزیما بر اساا هرم فرایتاگ
2ـ1ـ .1مقدمه

گلشیری داستان را با حضور شخصیت داستان در فرودگاه آغاز مـیکنـد .توصـیف برخـی
جزئیات محیط و شخصیت ،بیان بخشهایی از داستانخوانی شخصیت و اطالعاتی دربارۀ
فعالیتهای او ،مخاطب را تا حدودی به شـناخت شخصـیت ،نویسـنده بـودن او و دالیـل
حضورش در کشورهای مختلف آگاه میکند .داستان با مقدمۀ متداول آغاز نمیشود و ورود
ناگهانی به ماجرا دارد که توصیفات و توضیحات مختصر برای همراه کردن مخاطب ،کافی
به نظر میرسد تا در جریان داستان ،اطالعات دیگر که مربوط به گذشتۀ شخصیت اسـت،
ارائه شود.
«او هم همینطورها بود! خرج سفری گرفته بود ،به مـارک ،و ابتـدا در بـرلن
غربی داستانی خوانده بود بر سر جمع ایرانیهای آنجا و معدودی آلمانی ،به سـال
نود میالدی و بعد هم شهربهشهر گشته بود و هر جا چیزی خوانده بود ،در کلن و
هانور و فرانکفورت و هامبورگ ،برای ایرانیهایی کـه در ایـن شـهر و آن شـهر
بودند ،گریخته از مرز یا ماندگار این بوم ،بعد هم با ویزایی پنجروزه بـه کپنهـاگ
رفته بود و داستانی خوانده بود و اول ماه مه را دیده بود» (گلشیری.)7 :1372 ،

در کوزیما ،داستان با توصیف مکان و جزئیات آن آغاز میشود کـه در نمـایش ،حکـم
صحنه را دارد .پس از آن ،با معرفی و توصیف کوزیمـا ،پـدر و مـادر خـانواده ،خواهرهـا و
برادرها ،مستخدمه ،مستخدم و ...وظایف هر یـک از آنهـا و وضـعیت معیشـتی خـانواده،
مقدمات داستان فراهم میشود ،تا مخاطب پس از آشنایی وارد ماجراهای بعدی شـود .در
واقع ،مقدمه در این داستان نسبت به آینههای دردار ،مبسوطتر و با جزئیات بیشـتر همـراه
است .بنابراین ،مقدمۀ این اثر برخالف اثر گلشیری ،با کمترین تغییری میتواند در نسـخۀ
نمایشی ارائه شود.
2ـ1ـ .2کنش صعودی

در آینههای دردار ،از همان ابتدا کنش صعودی صورت میگیرد؛ زیرا داستان بر اساا خط
زمانی مستقیم پیش نمیرود ،بلکه همواره در رفتوآمد بین گذشته و حال اسـت .هـر بـار
خوانش بخشی از داستانهای شخصیت اصلی به عنوان نویسنده ،ابعـادی از گذشـتۀ او را
آشکار میکند .چنین امری ،باعث افزایش تعلیق و ایجاد گرهافکنی میشود .جریان عشـق
ناکام ابراهیم به صنم ،نویسنده شدن او ،درگیریهای سیاسـی ،آشـنایی بـا مینـا و ازدواج
مجدد و ...مجموعهحوادثی هستند که با افزایش تعلیق ،داسـتان را بـه نقطـۀ اوج نزدیـک
میکنند.
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در کوزیمــا ،بــرخالف آینــههــای دردار ،جریــان خطــی داســتان موجــب شــده بــا
مجموعهحوادث مشخص و با توالی زمانی روبهرو شویم؛ حوادثی چون مـرگ پـدر ،ازدواج
خواهر و مرگ او ،و نابسامانی برادران ،عامل شناخت واقعیتهای زندگی و انگیزۀ کوزیمـا
در نوشتن است .جدای از اینکه هـر یـک از ایـن حـوادث موجـب تعلیـقهـای متعـدد و
کشمکش درونی و بیرونی شخصیّت داستان میشود ،دلیل اصلی رساندن داستان به نقطۀ
اوج نیز است .مجموعۀ این حوادث و شرایط سخت و پُر از تنش ،باعث میشود که کوزیما
به نویسندگی و چاپ آثار خود روی بیاورد.
2ـ10ـ .3نقطۀ اوج

ابراهیم در میان پرسشهایی که حضار پس از خواندن داستانهایش برای او مـینوشـتند،
برگههایی از شخصی ناشناا دریافت میکند .نخست توجهی نمیکند ،امـا دریافـت ایـن
کاغذها در جلسات مختلف تکرار میشود و کنجکاوی او را برمیانگیـزد .داسـتان در ایـن
بخش به نقطۀ اوج خود میرسد و شخصیت اصلی وارد مرحلۀ تازهای میشود .با پیگیـری
ابراهیم و پی بردن به هویت فرد ناشناا ـ صنم (عشق دوران نوجـوانی او)ــ بسـیاری از
پرسشهایی که از گذشتۀ شخصیت داستان شکل گرفتهاست ،بهمرور پاسخ داده میشـود؛
یعنی این حادثه در ادامه ،داستان را به سوی کنش نزولی و گرهگشایی پیش میبرد.
« ...حاال شهربهشهر میرفت و به هر شهر داستانی میخواند ،از آن سالهـا و
این سالها و باز میان سؤالها خط او را میشناخت .بر یـک نـو کاغـذ و همـه
خطدار ،با خطهای آبی و به شکل مربع .اولین یادداشت را در بـرلن غربـی دیـد.
باالی صفحه به خط نستعلیق نوشته بود :نخوانید! خصوصی است؛ و زیـرش بـه
خط شکسته ،گفته بود :من یک آشنای قدیمی هستم ،مال سالهـا پـیش ،توقـع
ندارم بشناسید ،اما اگر بودید ،میتوانید تلفن کنید .شمارۀ تلفن را هـم داده بـود»
(گلشیری.)8 :1372 ،

کوزیما در ادامۀ مواجهه با واقعیتهای زندگی در تقابل با دنیـای درونـی و ذهنـی او،
برخالف عرف جامعه و محدودیتهای آن ،نوشتن را آغاز میکند و نتیجۀ تالش او ،چاپ
اولین اثر رسمی اوست که سرنوشتش را تغییـر مـیدهـد .کوزیمـا نوشـتن را راه گریـز از
تلخیها و سختیهای زندگی و در عین حال ،مقابله با محدودیتها و قضاوتهای دیگران
میداند .چاپ آثار او ،مصاحبۀ حضوری و نامههای متعددی که از مخاطبان برای او ارسال
میشود ،نشان از موفقیت و شهرت او دارد .پس از مدتی ،به این نتیجه میرسد که باید از
محیط زندگی خود دور شده ،به جایی بزرگتر و متفاوتتر سفر کند .داستان در اینجا وارد
نقطۀ اوج خود میشود.
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«اسم کتابش را هم باإلجبار گذاشتهاست :بوتۀ گل سرخ .وقتـی کتـاب تمـام
میشود ،حس میکند در میان دستان سردش به تپش درآمده است ...برای ناشـر
آن مجله نامهای مینویسد و آن مرد که ذاتاً باهوش است و به کار خـود عالقـه
دارد ...در جوابش مینویسد که نسخۀ خطی کتابش را بفرستد .کوزیما ...آن را بـا
پُست سفارشی میفرستد ...چیزی نگذشت که صفحات چاپی رمـانش را بـرایش
فرستادند .کوزیما خوب درک نکرده بود قضیه از چه قرار است .خیال کـرده بـود
ناشر نسخۀ چاپشده را به عنوان نمونه برایش فرستادهاست و تعجب کـرده بـود
که ستونهای صفحات چطور مثل روزنامه ،بلند و باالست» (دلددا69 :1397 ،ـ.)70
2ـ10ـ .4کنش نزولی

در آینههای دردار ،ابراهیم میپذیرد که با صنم دیدار و گفتوگو کند کـه او پـس از ایـن
دیدار ،در جلسات داستانخوانی ابراهیم شرکت میکند .در خـالل گفـتوگوهـای ایـن دو
روشن میشود که داستانهای ابراهیم بر اساا حوادث گذشته شکل گرفتهاست و در هر
یک از این داستانها ،ردّ پای صنم در قالب یکی از شخصیتها حضور دارد .این ارتبـاط و
گفتوگو به پرسشهایی دربارۀ گذشتۀ ابـراهیم کـه در آغـاز داسـتان وجـود دارد ،پاسـخ
میدهد .این اتفاا داستان را به سمت مرحلۀ نهایی ،یعنی گرهگشایی پیش میبرد.
داستانهای کوزیما چاپ میشود و او در مدتی کوتاه به شهرت میرسد که اگرچه این
شهرت برای او بسیار خوشایند است ،اما قضاوتهای نادرست اهالی روستا را در پـی دارد؛
زیرا در فرهنگ رایج روستا ،چنین فعالیتهایی از سوی دختران ،خارج از عـرف و موجـب
سرافکندگی است .چاپ آثار کوزیمـا و شـهرت او در مقابـل محـدودیتهـای فرهنگـی و
اجتماعی ،زمینهای را فراهم میآورد که او سفر به شهر و محیط دیگری را انتخـاب کنـد.
رسیدن به این نتیجه و تالش برای سفر با وجود تمام دلبستگیهـا ،همـان کـنش نزولـی
است که داستان را به سمت نقطۀ پایان و گرهگشایی پیش میبرد.
2ـ10ـ .۵گرهگشایی

در روایت خطی که داستان بـر اسـاا تـوالی زمـان و حـوادث مشـخص پـیش مـیرود،
تشخیص مراحل پنجگانه با ترتیب و بهسادگی میسر است .این توالی در داستانهایی مانند
آینههای دردار با روایت غیرخطی و بازگشتهای متعدد به گذشته و مبتنی بر ساختاری که
در طی رفتو برگشتها به گذشته شکل میگیرد ،به هم ریخته است و مخاطب با چینش
حوادث در کنار هم ،میتواند به پایانبندی مشخص دست یابد .در آینههای دردار ،ماجراها
و حوادث تکهتکه روایت میشود که برخـی از گـذار ذهـن ابـراهیم (شخصـیت اصـلی) و
بخشی در ارتباط او با شخصیتهای دیگر بیان میشود ،اما گرهگشایی اصـلی داسـتان در
ارتباط و گفتوگوی ابراهیم با صنم حاصل میشود؛ جایی که دو شخصیت دربـارۀ زمـان
حال ،گذشته و آثار ابراهیم بحث و گفتوگو دارند.
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«صنمبانو گفت :من فکر میکردم سعید مرا کشت! حاال میبینم تو مرا کشـتهای،
مثله کردهای و هر تکهایم را دادهای به کسی.
او هم شمد را کشید بر سینه ،بعد بر گردن تا زیـر چانـه ،گفـت :ایـن طـور هـم
خودش یک طور بید شدن است.
ـ برای تو شاید ،چون تو ریشههایت را داری ،اما من اینجا!...
چراغ را خاموش کرده بود .پشت شیشۀ پنجره سوسوی چراغ دوری را دید ،گفت:
این ریشهها ،زن ،بچه خوبند ،گذران روزبهروز را تحملپذیر میکنند .مـن نگـران
آنهایی هستم که...
یادش نبود چه گفتهاست .کدام ریشهها ،صنم گفته بود :راستش را بگو؛ یعنی من
این قدر پیر شدهام که از سمنوی تو هیچ نشانهای در من نیست؟
ـ نه اشتباه نکن ،من پیر شدهام یا اصالً پیرم و ترسو ،به خاطر همین نمیخـواهم
معالجه شوم.
صنم گفت :پس هر دوتامان باختهایم؟
ـ بله ،اما...
ـ اما چی؟
ـ اگر به راه دیگری هم میرفتیم ،بُرد نبود ،فقط شاید معالجه بود! باختی دیگر.
صنم گفت :خوب ،بخوابیم .صبح اگر خواستی ،بیـدارم کـن تـا دم ایسـتگاه بـات
بیایم.
ـ ممنون...
صنم گفت :شب به خیر.
ابراهیم گفت :شب به خیر» (گلشیری.)1۵8 :1372 ،

در واقع ،سفر به غرب برای شخصیت اصلی ،رسیدن به شناخت ،دریـافتن ریشـههـا و
گذشته است .پس این سفر هم سفری به غربت غرب یا جهان رؤیایی غرب موجود و هم
به اعماا فرهنگ ما ،همان تقابل مادّی و مینوی است .حـال ،آیـا ایـن شـناخت حاصـل
شدهاست یا نه؟ با پاسخِ «باختهایم» ،تلویحاً مشخص میشود .اما با وجود این ،باز نویسنده
پایان داستان را بازمیگذارد تا پاسخ قطعی وجود نداشته باشد و مخاطب ،خود با توجه بـه
ذهنیت و مجمو حوادث داستان و اطالعاتی که ارائه میشود ،به پاسخ برسد.
با توجه به روایت خطی کوزیما ،تشـخیص گـرهگشـایی در داسـتان سـادهتـر صـورت
میگیرد .کوزیما پس از گذراندن زندگی تـا اوایـل جـوانی در محـل تولـد خـود و تجربـۀ
واقعیتهای مختلف و پشت سر نهادن حوادث تلخ و شیرین (که حوادث تلخ بیشتر است)،
برای ادامۀ مسیر زندگی و دنبال کردن رؤیاها و خواستههای خود به این نتیجه میرسد که
باید محل زندگی خود را ترک نموده ،به شهری بزرگتر و با امکانات بیشتر سـفر کنـد .از
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این روست که به محض دعوت یکی از طرفدارانش به شهر کالیـاری ،آن را مـیپـذیرد و
اولین سفر او آغاز میشود .ورود او به شهر جدید و دیـدن مردمـی بـا فرهنـگ متفـاوت،
داستان را به مرحلۀ پایانی و گرهگشایی میرساند.
«فرصت مناسب هم سر رسید .یکی از مریدهایش ،خانمی که مـدیر مسـئول
یک مجلۀ ادبی بود ،در شهر "ک" در کنار دریا او را بـه خانـهاش دعـوت کـرد.
کوزیما هم رفت .به نگرانی مادر و غرولند آندرآ هم اعتنایی نکرد که میخواسـت
الاقل تا جایی با قطار همراهیاش کند .وقتی دخترک پا به سفر گذاشت ،پسرک
خیال میکرد او را سوار کشتی اقیانواپیما کردهاست ...مردم نگاهش میکردنـد.
شاید بعضی از آنها با آن نام آشنا بودند .به او محترمانه سالم و تعارف میکردند
و به قیافۀ مضحک آن زن لبخند میزدند .کوزیما دلش میخواست سوار شـود و
بار دیگر به خانهاش بازگردد ،ولی قسمت در این بود بر جای بماند» (دلددا:1397 ،
.)12۵-124
2ـ .11ساختار سهپردهای آینههای دردار و کوزیما یا تقریباً گراتزیا دلددا

بر اساا توضیحات ارائهشده ،ساختار سهپردهای با ترتیب حوادث داستان شکل میگیـرد:
«در پردۀ اول که شخصیتها معرفی میشوند ،اطالعات در اختیار قرار میگیرد ،تا بعداً بـه
گسترش داستان کمک کند .در پردۀ دوم ،داستان گسترش مییابد ...و سرانجام ،در پـردۀ
سوم ،داستان به نتیجه میرسد» (سیگر.)111 :1380 ،
«با توجه به اینکه در هرم فرایتاگ ،دو گام دوم و چهـارم ،فراینـدهای پیونـد
میان گامهای نخست ،سوم و پنجم هستند ،میتـوان هـرم فرایتـاگ را هـم بـه
ساختاری سه گانه کاهش داد ...این گام های سه گانه بهخـوبی بـا همـان سـاختار
سهمرحلهای درام نزد ارسطو منطبق میگردند» (پورعلم و پیرانی ونک.)3 :1391 ،

به این ترتیب ،در دو رمان مورد پژوهش ،میتوان این سـاختار سـهپـردهای برآمـده از
ظرفیت نمایشی این دو اثر را تبیین کرد .اگرچه در بیشتر آثار ادبی ،ایـن سـاختار قابلیـت
تطبیق دارد ،اما آنچه این ساختار را از نظر ادبی و نمایشی متمایز میکند ،همراهی آن بـا
عناصر نمایشی مذکور ،تبیین شدهاست.
در آینههای دردار ،گرچه خط روایی داستان از زمان حال به گذشته در رفتوآمد است،
اما چنین تمهیدی مانع از ساختار سهپردهای نیست و بسیاری از آثار نمایشی و سینمایی از
روایت گذشتهنگر استفاده کردهاند که از میان آن میتوان بـه فـیلم «مـرد ایرلنـدیThe :
2019( »Irishmanم ).اثر «مارتین اسکورسیزی »Martin Scorsese :اشاره کرد.
در پردۀ اول این رمان ،شخصیت داستان را در فرودگاه مییابیم با بیان جزئیاتی که در
حکم ارائۀ اطالعاتی دربارۀ شخصیت داستان است .سـفر بـه اروپـا ،خوانـدن داسـتانهـا،
اطالعات زمانی و مکانی و نیز توصیف فضای موجود تا دریافـت کاغـذهای ناشـناا ،در
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مجمــو  ،بســتری بــرای پــردۀ بعــدی فــراهم م ـیآورد .پــردۀ دوم ،از زمــان پیگی ـری و
جستوجوی فرد ناشناا آغاز میشود .در ادامه ،ابراهیم پی میبرد که آن کاغذها از صنم،
معشوا دوران نوجوانی اوست .پس از دیدار با یکدیگر ،گذشته از دیدگاه ایـن دو ،مـرور و
الیههای شخصیتی آنان آشکار میشود که بخشی طوالنی از دوران نوجـوانی و عاشـقی،
آغاز نویسندگی و فعالیتهای سیاسی و ازدواج شخصیت اصلی داستان را در بر مـیگیـرد.
مهمترین موضو در این بخش ،همان عشق است که سایر موضـوعات حـول آن شـکل
گرفتهاند .تجربۀ عشقی ناکام و دیدار مجدد معشـوا بعـد از سـالهـا ،تعلیقـی اسـت کـه
مخاطب را در مقابل واکنش به آن با خود همراه میکند ،تا وارد پردۀ سوم شود.
در بخش سوم ،ابراهیم و صنم بسیار به هم نزدیـک مـیشـوند ،امـا سـرانجام هـر دو
میپذیرند که گذشت زمان ،بسیاری از مسائل را تغییر دادهاست و نمیتوان ماجرای امـروز
را با کیفیت گذشته در نظر گرفت .البته نویسنده با وجود گرهگشایی اصلی در این بخش ،با
باز گذاشتن پایان داستان ،دریافت آن را به عهدۀ مخاطب میسپارد.
کوزیما برخالف آینههای دردار ،روایت خطی و سرراستی دارد که بـهسـادگی سـاختار
سهپردهای بر آن منطبق است .داستان با تولد کودکی در خانواده آغاز میشود و در ادامـه،
اعضای خانواده به مخاطب معرفی میشوند ،خانه و روستا بـا بیشـترین جزئیـات توصـیف
میشود و با مرگ نوزاد تازهمتولدشده ،ادامه مییابد و خردهحوادثی هـم روی مـیدهـد و
کوزیما مسیر زندگی را به آرامی طی کرده ،به مرحلهای میرسـد کـه عشـقی نافرجـام را
تجربه میکند ،توانایی نوشتن در او کشف میشود ،پدر فوت میکند و به این ترتیب ،پردۀ
اول به پایان میرسد .در پردۀ دوم ،خانواده دچار بحران و برادرها هر کدام به طریقی دچار
سقوط میشوند ،یکی از خواهرها ازدواج ناموفقی میکند و به شکلی تلخ میمیرد ،خانواده
با مشکالت مالی روبهرو میشود ،کوزیما در نوشتن موفق میشود و آثـارش چـاپ شـده،
مورد استقبال قرار میگیرد ،در جامعۀ محدود و سنّتی روستا ،قضاوتها و نکوهش کوزیما
از سوی اهالی و خانواده آغاز میشود و همین امر او را به این نقطه میرساند که رهـایی،
در دوری از این محیط است و پردۀ دوم به پایان میرسد .در پـردۀ سـوم ،کوزیمـا کـه در
نویسندگی به شهرت رسیدهاست ،سفری را به دعوت یکی از طرفدارانش آغاز مـیکنـد و
وارد محیط تازه و ناشناخته میشود .این تجربۀ جدید او را به شناخت و آگـاهی در مسـیر
زندگی میرساند و از ناامیدی که حاصل محیط محدود و بستۀ قبلی بود ،دور میکند و به
این ترتیب ،داستان پایان مییابد .در پردۀ سوم ،شخصیت داستان با مسیر بـاز و آینـدهای
که در دستان اوست ،روبهرو میشود و مطابق با عنـوان داسـتان کـه بـا عبـارت «تقریبـاً
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گراتزیا» همراه است ،از «کوزیما» به «گراتزیا» تبدیل میشود و تا اینجـا بخشـی از مسـیر
گراتزیا شدن را طی کردهاست.
 .3نتیجه
با تحلیل دو رمان آینههای دردار و کوزیما یا تقریباً گراتزیا ،روشن شد که گرچه این دو اثر
از نظر مکتب و سبک با هم تفاوت دارند ،اما در موضو و کاربرد عناصری مانند توصـیف،
گفتوگو و تعلیق که از عناصر مهم نمایشی است ،به بهترین شکل عمل کردهاند و جنبـۀ
دراماتیک آنها را افزایش دادهاند .عالوه بر این ،دو رمان با هرم فرایتـاگ انطبـاا کامـل
دارند و چون این هرم یک الگوی ساختار نمایشی است ،پس این انطباا ،نمایشـی بـودن
این دو اثر را تأیید میکند ،با این تفاوت که گلشیری روایت غیرخطی و دلددا روایت خطی
را برای داستانپردازی انتخاب کردهاند .برخورداری از چنین ویژگیها و سـاختار نمایشـی،
این امکان را فراهم میآورد که بتوان این دو اثر را به نسخهای نمایشی در سه پرده تبدیل
کرد .البته این ساختار سهپردهای در آینههای دردار ،بسته به نو روایت و شخصیتپردازی،
به ترتیب و متوالی نیست و با چینش حوادث مطرحشده در کنار هم حاصـل مـیشـود ،در
حالی که کوزیما بهسادگی با این ساختار منطبق اسـت و بـا کمتـرین تغییـر مـیتوانـد در
چارچوب ساختار سهپردهای قرار بگیرد.
هر دو رمان ،شخصیتمحور است و زندگی شخصیت اصلی از ابتدا با حوادث و فـراز و
فرودهایی مطرح میشود که پشت سر گذاشـتهاسـت .هـر دو ،عشـقی نافرجـام را تجربـه
میکنند ،هر دو نویسنده میشوند ،هر دو به سفر مـیرونـد و از محـیط زنـدگی خـود دور
میشوند .ابراهیمِ آینههای دردار در محیط زنـدگی خـود بـا محـدودیتهـای اجتمـاعی و
سیاسی روبهروست و کوزیما هم با محدودیتهای فرهنگی یـک محـیط بسـته و سـنّتی.
بنابراین ،این دو اثر از این نظر به هم شباهت دارند .در ضمن ،آینـههـای دردار را تلویحـاً
میتوان زندگینامۀ نویسندۀ آن دانست ،در حالی که کوزیما واقعاً زندگینامۀ دلدداست.
با این اوصاف ،آینههای دردار و کوزیما یا تقریباً گراتزیا ،از ظرفیت قابل قبول نمایشی
برخوردارند که این ویژگی ،امکان تبدیل این دو رمان به نسخۀ نمایشی و یا حتّی سینمایی
را فراهم میآورد .برای تحقق این امر ،آینههای دردار نیازمند افزایش بر متن اصلی است،
در حالی که کوزیما با کمترین کاهش یا افزایش ،قابلیت تبدیل به نسخه نمایشی را دارد.
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