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 چکیده

مايه، های خود، عالوه بر انتخاب موضوع منطبق با درونها و انديشهنويسندگان برای بیان و انتقال دغدغه

در اين مقاله، به تبیین میزان و  گزينند.خود برمی شگردهای متفاوتی مبتنی بر سبک و سلیقۀ خاصّ

های شگرد روايی چهار داستان های معنايی چندگانۀ متن با ويژگیمايه و اليهچگونگی پیوند درون

ايم. هدف ما، در عین تبیین از علی خدايی پرداخته کن گرم مرا زمستان تمام داستانِنخست مجموعه

نويسی، بايد بدان ت که نويسنده برای تعالی داستانهای مثبت نويسندگی، نقد و تحلیل مواردی اسجنبه

نحوة بیان و کاربرد فضا، مکان، زمان، شیوة  دهدمیتوجّه بیشتری مبذول کند. دستاورد اين مقاله نشان 

ق بوده است. انتخاب راوی برای تبیین و ها دقیق و موفّها در تمام داستانشخصیّتروايت داستان و 

« مکالمه»و « يکشنبه عصرهای»، «تمام زمستان مرا گرم کن»های انمايه در داستعرضۀ درون

رنگ عاشقانۀ داستان با راوی سوم شخص ، پی«فانفار»شده صورت گرفته است، امّا در داستان حساب

رنگ عاشقانۀ خود بیابد. بیرونی تناسب ندارد. اين داستان نتوانسته است زبان و بیانی متناسب با پی

وگو داده است؛ بدين معنی که گفت نشان را وگونکردنگفت ان مکالمه، عوارضنويسنده در داست

توجّه « گفتن»نیز به اندازة « شنیدن»وگو، فقط گفتن نیست و بايد به ارتباطی دو طرفه است؛ گفت

مايۀ داستان با عنوان و درون ،تمام زمستان مرا گرم کنداستان اصلی در داستان  داشت. داستانِ موازیِ

ها نیز با آمیختگی زمانِ خواب و بیداری و تداخل ساعتهمهنگ است. فضا و مکان داستان و بههما

 مايه تناسب دارد.درون
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 . مقدّمه1

 موضوع منطبق انتخاب بر عالوه د،خو هایانديشه و هادغدغه انتقال و بیان برای نويسندگان

 گزينند. هرچهخود برمی خاص سلیقۀ و سبک بر مبتنی متفاوتی شگردهای مايه،درون با

 جذابیّت داستان و مقبولیّت بر باشد، ترهماهنگ و ترنزديک مقوله دو اين میان پیوند

 پیوند و چگونگی نمیزا تبیین دارد، اهمیّت بیشتر آنچه داستان، بررسی و نقد در افزايد.می

 روايی است.  شگرد هایويژگی با متن چندگانۀ معنايی هایاليه و مايهدرون

 13۸۰ سال در ،کن گرم مرا زمستان تمام نام با خدايی علی داستانمجموعه دومین

 بهترين» عنوان مطبوعاتی نويسندگان و منتقدان جايزة در و شد گلشیری جايزة برگزيدة

تمام زمستان مرا داستان بنابراين، مجموعه آورد؛دستبه را« هشتاد دهۀ داستانمجموعه
خواهیم سبب اين ارزش و ، از اهمیّت و شهرت مناسبی برخوردار است؛ میگرم کن

 ترندآن قوی هایداستان ديگر برخی از مجموعه اين هایداستان برخی بشناسیم. را اهمیّت

و  هاشیوه تناسب میزان به لحاظ،ينبد دارند. بیشتری شايستگی مختلف جهات از و

 ساخت اصلیِ چهار داستان نخست اين مجموعهمايه و ژرفشگردهای نويسنده با درون

جداگانه بررسی شود تا  صورتبه داستان هر موفقیّتعدم يا موفقیّت میزان تا ايمپرداخته

دست بیابیم. صورت کلی داستان بهارزشمندی اين مجموعه کیفیّتبتوانیم به میزان و 

های مثبت نويسندگی، نقد مواردی است که نويسنده، به هدف ما، در عین تبیین جنبه

ها دقّت مناسبی نداشته است، امّا برای تعالی سبک نويسندگی کاربرد شگردها و تناسب

 ها توجّه بیشتری داشته باشد. خود، بايد بدان

شده است و برخی هايی انجام دربارة سبک نويسندگی علی خدايی پژوهش

اند؛ ازجمله میرعابدينی معتقد است هايی را مطرح کردهپژوهشگران در اين باره ديدگاه

رفتن مفهوم عاشقانۀ زندگی روزمره، به درک ازدست جزئیّاتشدن در خدايی با دقیق

های نئورئالیستی خدايی شهامت انديشیدن های داستانشخصیّتزندگی رسیده است. 

-1463: 13۸6)میرعابدينی، اند اده و دچار حسرت برای زندگی متعادل شدهدخود را ازدست

های فراداستانی در داستان فخار به يکی از ويژگینسب و ابراهیمیشريف (.1464

 تمام زمستان» داستان است معتقد پاينده (.5 :1392) اندکرده اشاره «آب روی هایتخت»

 و تخیّلرا مصداق محوشدن تمايز میان  ، داستان پسامدرنی است و آن«مرا گرم کن

برخی نمودهای اين  و است شمرده پسامدرن هاینظريه مشترک وجه عنوانبه واقعیّت

 (. 41-33: 13۸9)پاينده، محوشدن تمايز را در داستان نشان داده است 
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 مایه و روایت رنگ، درونپي .2

ها در کنار هم به خلق کلیّتی در هر اثر داستانی، عناصری وجود دارد که قرارگرفتن آن

تر در هم تنیده شوند، به شود. اين عناصر هراندازه بهتر و منسجمواحد منجر می

دهی ساختاری يکدست، بر اعتبار آن و با شکل کنندمیاستحکام اثر ادبی بیشتر کمک 

 افزايند. ساختار، همان نظمی است که نويسنده با استفاده از عناصر مختلف داستانیمی

دهی و . نظمکندمی. داستان، ابتدا مخاطب را از موضوع آگاه دهدمیبه وقايع داستان 

ترين عنصر رنگ، اساسیرنگ است. پیساختاربخشی به موضوع داستان برعهدة پی

ای از داستان است که ارتباط بیشتری با ديگر عناصر دارد. اگر داستان را نقل رشته

رنگ، نقل حوادث براساس موجبیّت و روابط علّی م، پیحوادث بر حسب توالی زمان بدانی

رنگ داستان، جريان منطقی و درست خود وقتی پی (.92: 1369 )فورستر،و معلولی است 

ای مناسب وجود دارد و هر حادثه يا کنشی را طی کند، برای هر رويداد، دلیل و انگیزه

ت اضافی و گفتارها و که توصیفاافتد؛ چندانمی اتّفاقسر جای خود و به موقع 

روانی،  کیفیّتی داستان با هاشخصیّتماند. هرچه هدف از داستان دور میی بیهاکنش

ای محکم و باورتری شکل بگیرند، داستان به شالودهتر و قابلخُلقی و رفتاری معقول

ی درون رمان برای بسیاری هاشخصیّتيابد. يکپارچه در پیوند با عناصر ديگر دست می

چیز در رمان صرفاً آيند و همهمیحسابساز متن به، نیروی اصلی کلیّتاز خوانندگان

هر داستان به طريقی روايت  (.319: 13۸۸)کالر، و تحوّل اوست « شخصیّت»برای نمايش 

ديد مختلف استفاده شود و اگر شود و حتّی ممکن است در يک داستان از چند زاويهمی

، فضا، زمان و لحن حاکم بر داستان، شخصیّتمايه، نوع روننويسنده بتواند برحسب د

ديد مناسبی انتخاب کند، در رسیدن به زيبايی هنری داستان گام بزرگی برداشته زاويه

ق عمل کنند و هر عنصر، توانند در جايگاه خود موفّاست. همۀ اين عناصر وقتی می

مايه، فکر مايه گردآيند. درونداللتی ضمنی برای عنصری ديگر باشد که زير سايۀ درون

 یدهندة اصلوندیداستان، نقش پ یاصل شۀيبه عنوان اند ط بر هر اثر است واصلی و مسلّ

ی است که در طول اثر کشیده مايه، رشته يا خطّ. درونداردرا برعهده یعناصر داستان

مايه، ن. دروکندمیی مختلف داستان را به هم مربوط هاو کنش هاموقعیّتشود و می

حاصل نظم و ساختاری دقیق میان عناصر داستان است که در نهايت به وحدت هنری 

مايه، مستلزم ايجاد ارتباط بین اثر و جهان کشف درون .(3۰: 13۸4 مستور،)شود منجر می

مايه دروندر واقع،  (.22: 1377)اسکولز، همان معنا هستند  هابیرون آن است. اين ارتباط
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مانند موضوع،  یعناصر داستانۀ حاکم بر داستان موظف است تا همۀ شياند عنوانبه

گشايی و هر کشمکش، بحران، بزنگاه، گره ،یافکنگره هایموقعیّتعمل،  ،شخصیّت

مناسب  یدر بستر ،دارد ازیبه آنها نخود موردنظر میانتقال مفاه یبرا سندهيکه نو یزیچ

 سندهينقش نو. ها نظام و سامان ببخشدخود انتخاب کند و به آن یو همگام با خط فکر

شود. اخذ می مؤلّفی هااز تجربه و است مهمّ اریمايه بسو طرح درون انیب یدر چگونگ

صورت رات وی بهای که خود زندگی در اختیار او قرار داده است، ولی در انبان تأثّانديشه

شکلی نو درآورد انگیزد که بکوشد تا آن را به خام شکل گرفته است، او را برمی

 نشیکه از صافی نگاه و ب کندمیصحبت  یهايديمايه از بادرون (.177: 1376)میرصادقی، 

و  سندهينوۀ قیروند نقل و انتقال، سل نيشود. در ابه ذهن مخاطب منتقل می سندهينو

میزان حضور و . است ینقش اصلدارای  ،مطلوبریمطلوب از غ یو جداساز نشيگز

مايۀ يک و ضعف همراه است؛ اگر درون مايه بر روايت، با شدّتدرون طمحوريّت و تسلّ

: 1391)پرينس، تر است شود، درک و فهم چیستی روايت آسان مشخّصدرستی روايت به

صورت حکايات ترين شکل آنها بهاز ابتدايی های موجود در داستانهامايهشايد درون (.79

ی دست تجاوز نکند، با وجود اين هاوزی، از تعداد انگشتی امرهاو قالب هاشفاهی تا فرم

تواند به عظمت و جاودانگی نزديک محدوديت معنايی، چیزی که اثر هر نويسنده را می

کند، چگونه گفتن و پروراندن آن به شیوه و شگردی نو و خاص است تا صدايی واحد از 

ای تر، سازهر نمايی کلیداستان شنیده شود و عنصری بر عنصر ديگر قالب نشود و د

های يافته با همۀ اجزا برای نقد و ايجاد رهیافتی مناسب از چالشمنسجم و قوام

شناسانه به جهان بیرون عرضه شود؛ نه صرفاً برای تولید معنی، بلکه برای ساختن هستی

. رودای که از رمان انتظار میترين وظیفهلین و مهمّجهانی تحت سیطرة معنی؛ يعنی اوّ

بايد در نهايت به ساختاری منسجم ختم شوند که الگويی جامع از  هاکلمات و جمله

 در (.17: 13۸3)کوندرا، ی آنان بر يکديگر ارائه دهند هاو جامعه و داللت هاروابط انسان

 غیرتصادفیِ قرارگرفتنِ. يمامواجه رويدادها و عناصر منظم و منطقی توالی با روايت

 میان، ناملموس هرچند نظمی وجود لزوم بیانگر يکديگر، کنار وايیر و زبانی عناصر

 فیمعرّ رخدادهايیة شدانگاشتهازپیش توالیِ به را روايت، توالن. است روايی عناصر

 (.2۰: 13۸3 توالن،) انديافته اتصال هم به غیرتصادفی طوربه که کندمی

 که است برخوردار خود خاصّ ظامن از، کنشو  توالی علّی،ۀ رابط زمان، نظر از روايت

 اين ديگر، سوی از. بگیرد خود به پذيرفهم درنتیجه و منطقیی شکل، زبان شودمی باعث
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 توالی و زبان منطقیِ شکل. کندمی عمل ايدئولوژيک ایزمینه در نیز پذيریفهم

 نانسا در بینیجهان گیریِشکل برای را زمینه آن، در رخدادها و عناصر غیرتصادفیِ

 چارچوبی را روايت، آسابرگر. است بینیجهان ایگونه نظر، اين از روايت. کندمی فراهم

 هايی،ويژگی چنین با روايت (.24: 13۸۰) داندمی ادراک اين بازگويیِ و جهان ادراک برای

 زمان ت،شخصیّ رويداد، انديشه، آن طريق از که است تمهیداتی از مندنظام ایمجموعه

 و «روايت» میان تنگاتنگی ارتباط ها،ويژگی اين. کندمی پیدا نمود زبان در مکانو 

  (.36-34)همان:  است ايجادکرده «انديشیدنة شیو»
 

 ها. نقد و تحلیل داستان3
 . تمام زمستان مرا گرم کن3-1

 یمادّ نیازهای تأمین برای مادر و پدر که است ایخانواده سرد روزمرة زندگی ماجرای

 و ذهن در و آوردمین تاب را سرد زندگی اين مرد،. هستند سر کار را روز مامت فرزندان،

ر تواقعیّ و دلپذيرتر بسیار او برای که دنیايی سازد؛می آلايده و فرضی دنیايی خود خیال

 . است روزمره زندگی از
 

 مایة داستان. تحلیل درون3-1-1

های مختلف نده، عناصر و شیوهمايۀ اصلی داستان، نقد زندگی مدرن است. نويسدرون

های مدرنیسم همؤلّفروايت داستان را متناسب با اين مفهوم انتخاب کرده است. عناصر و 

های مهم مدرن، نقش همؤلّفعنوان يکی از به رسانه در داستان بسامد زيادی دارد. حضور

 هر ويزيونتل و راديو خرد.می روزنامه هر روز اصلی داستان شخصیّت ای دارد؛برجسته

 اين است. بیمارستان روشن مثل عمومیهای مکان و ماشین کار، محل و خانه در روز

 از شدهعرضه العاتاطّ امّا دارند، حضور نويسد،می مرد که داستانی در حتّیها رسانه

 استهزاء و ستیزه با و نیست باارزش و اعتمادقابل مخاطبان نظر از داستان اين در رسانه،

 پايان زن در. آن هستند تأثیرشود؛ باوجوداين، بیشتر جمعیّت جامعه، تحتیم روروبه

 در خیابان را آن تبلیغاتی آگهی که آوردمی خانه به خرد ومی را گرمازايی بستۀ داستان،

 داستان نام. خرندمی را بسته اين هستند، جامعه از بخشی که هم دوستانش ديده است.

  .(7: 1393خدايی، ) شودمی انتخاب گرمازا بستۀ اين تبلیغ روی از نیز

زندگی مدرن  وضعیّتتوان انتقاد به به افراد نیز میدر نوع نگاه و بیان داستان نسبت

. ندارند اسم (مرد همسر) مرجان جزبه داستان،های شخصیّتکه را مشاهده کرد؛ چنان
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 و هويّتیبی نوعی سما نداشتن. شوندخوانده می ترو کوچکتر بزرگ عنوان فرزندان با

که مبنای مهم مدرنیسم اهمیّت خاص برای درحالی ،کندمی القا را فرديّت نداشتن

فرديّت است. پاينده معتقد است داستان مدرن به عوض کشمکش میان توانگران و 

، عوارض زندگی مدرن، (22: 1391)پردازد فرودستان، به تعارض فرد با خويشتن می

 خانواده يک اعضای عنوانبه فقط داستانهای شخصیّت رده است.هويّت فردی را محو ک

ندارند. آنها در واقع سوژه هستند و تابع  فرديّت خانواده، از جدای و دارند موجوديّت

 . گفتمان جامعه
 

 مایه. نقد و تحلیل شگردهای داستان برای بازنمایي و گسترش درون3-1-2

های زيادی وجود دارد. فنیا و کاتی شباهتمیان زندگی واقعی مرد و دنیای داستانی 

هم در داستان موازی فنیا و  زندگی در عشق نبودن روزمره و زندگی و کار از خستگی

 فنیا فرزند اند،درگذشته کاتی و فنیا همسران؛ کاتی، هم در زندگی مرد مثل هم هستند

 کنار در ظاهراً کهاين با مرد نیز ،کنندمی زندگی او از نیز دور کاتی فرزندان و مرده

 دنیای در مشترک تصويری. کشدمی رنج مهریبی و تنهايی از ،کندمی زندگی خانواده

 در پسر و مادر آن در که دارد؛ تصويری وجود کاتی و فنیا داستانی دنیای و واقعی

 :گیرندمیقرار کاتی و فنیا موقعیّت مشابهِ یموقعیّت

تجربۀ زندگی خود  خواهدمینشان دهد  حضور نويسنده در داستان برای آن است که

را به داستان بدل کند؛ يعنی داستانی دربارة زندگی و مشکالت آن بنويسد. در برخی 

 در داستان است؛ زندگی پريشانی او، نوشتن اصلی علّت امّا ،کندمی را کار همین نیز مواضع

نشان  خواهدمیخود،  ورحض اعالم با نويسنده ويژهبه ؛دهدمی نشان وجه چند به را آن نیز

اش بنويسد، اما آن نیز همچنان پراکنده تواند دربارة زندگیدهد که فقط خودش می

است؛ البتّه اين شیوة روايت، با عنوان داستان هماهنگ است؛ تنهايی و سرما و زمستان، 

 است. « داستان زندگی»، کندمیامّا آنچه راوی را گرم 

، يک خوابگاه است تا خانه. غیر از نوع رابطه و ندکنمیای که در آن زندگی خانه

برخوردهايی که در میان افراد اين خوابگاه هست، وجود سوسک و حشرات نیز آن را 

پاشی کنند تا بتوانند در که اين افراد بايد آن را مدام سم دهدمیمثل مسافرخانه نشان 

 آن بخوابند. 

مرجان »در آغاز متن، ( 3: 1393)خدايی، « ساعت زنگ زده است»چند عبارت مثل 

در چند سطر مانده به پايان داستان، بر چگونگی تکوين و  (1۸)همان: « دهدمیتکانم 
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بخشی از داستان بیان خواب  دهدمیها نشان . اين عبارتکندمیروايت داستان داللت 

. شودشود که با زنگ ساعت و بیدارشدن اعالم میاست. داستان از خواب شب شروع می

شود و شود و دوباره ظهر میبا رفتن از خانه به محل کار بیان می مکرّرصورت صبح به

رود سرِ کار و گردد و راوی می. عصر، مرجان به خانه برمی(13)همان: بازگشت به خانه 

سرِ کاری که راوی از آن ياد کرده، نوشتن  (.15)همان: گیرد برای مادرش وقت دکتر می

حاال کنار » گويدمی، کندمیکه بعد از آنکه خانواده را وارد داستان داستان است؛ چنان

. قسمت اصلی داستان در شب رخ (15)همان: « هانشینم. با مرجان و بچّهاين رودخانه می

مرجان »که با عبارت  (1۸)همان: خوابی رخ داده است خاطر بی؛ خوابی که بهدهدمی

شود. در میانۀ اين خوابِ داستانی، از کار نتهی می، از خواب به بیداری م«دهدمیتکانم 

زدنِ اين چند های کوتاه بیداری و حرفشود و لحظهو خوردن و رفتن سخن گفته می

های خیابانی های روزنامه، تلويزيون، راديو و آگهینفر با هم، که بخش اصلی آن، حرف

 است. 

ازدواج نکرده، ولی با  کاتی يک شکل ديگر مادربزرگ است. فنیا، دوستی است که

اند و مونس هم هستند، در يک جای داستان، مادر کاتی فرقی ندارد؛ هر دو تنها شده

اين عبارت  (.16)همان: زند همدمش، فنیاست و مثل او حرف می دهدمیراوی نشان 

يا مادرش  کندمیکه راوی، داستانش را از گفتارهای مادرش تعريف  دهدمینشان 

ها و دوستانش را برای راوی نقل کرده است؛ برای همین، راوی از تأثیر ايهروايتی از همس

وگوی تلفنی با زبان و گفتار فنیا در زبان مادرش سخن گفته است. وقتی در میانۀ گفت

از دامن تکرارها  خواهدمی، در واقع، راوی «داستان بايد اين طور بشود: »گويدمیمرجان 

صورتی دلخواه و هیجانی داستان فنیا و کاتی را بههمین سبب است که بگريزد، به

آن را  خواهدمینها هیجانی نداشت، امّا راوی رفت نخست، داستان آنويسد. در پیمی

، ((11)همان: « گی؟ کی؟راست می»)ب کاتی ياد شده است تغییر بدهد. اگر هم از تعجّ

انم مسن را انتخاب کرده بودن داستان را نشان بدهد، مخصوصاً دو خساختگی خواهدمی

اند تا زندگی را از که از قبل با هم رابطۀ دوستی داشته و همديگر را دوباره پیدا کرده

دريچۀ چشم دو زن نگاه کند؛ دو نفر که از دورة گذراندن زندگی و پیری سخن 

گويند، در مقابل زندگی دو جوان که بايد بچّه بزرگ کنند تا به مرتبۀ آن دو زن می

هايش هريک به سراغ زندگی ولی بچّه )کاتی(،، با اين تفاوت که يکی بچّه دارد برسند

رسد ازدواج نکرده است. هر دو تنها نظرمیاند و ديگری فرزندی ندارد و بهخود رفته
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تواند پر کند، هرچند آنها هم گرفتار بودنِ خودشان میهستند و تنهايی آنها را فقط باهم

 يک تکرار مداوم هستند. 

های متعارف است، روايت داستان از انگارهها مبتنی بر پیششخصیّترابطۀ راوی با 

و گفتار مستقیم اشخاص است.  )دانای کل محدود(صورت نقل راوی زبان سوم شخص، به

حال، نشان صورت متعارف است تا تکرارها را نشان بدهد. درعینپیوند اين دو روايت به

ها هم با يکديگر شخصیّتوگوی ها، گفتت از ساير زندگیای اسبدهد اين زندگی نمونه

وگوها حذف شده سبب بخش نخست گفتهای متعارف است؛ بدينانگارهمبتنی بر پیش

بخش اوّل  (،4)همان: « : مسواک زدمگويدمیتر به مادرش بزرگ»است؛ مثالً در عبارت 

به فرزندش پیوسته وگو به سبب تکرار پیوستۀ آن حذف شده است؛ گويی مادر گفت

امروز من با تو : »گويدمیتر که به راوی يا اين عبارت بزرگ«. مسواک بزن: »گويدمی

گويی قبالً چنین کرده و  (.5)همان: « کنمشینم؛ سرمو هم از ماشین بیرون نمیجلو می

 تواند جلو بنشیند. خاطر اين کار نمیاند بهبه او گفته

های آژانس داند؛ با اينکه رانندهارنفره را راننده کامالً میبرنامۀ زندگی اين خانوادة چه

که گويی شود؛ چنانهمه، برنامۀ هر روز اينها مدام تکرار میاينمعموالً متغیّر هستند. با

وصف، شود. بااينچیز تکرار میاين خانواده هم مثل ماشین رانندة آژانس هستند؛ همه

و  کنندمیرا روايت  مشخّصهر دو يک چارچوب تفاوتی میان راننده با راوی نیست؛ 

. ذهن دهدمیهای تکراری را گاهی تغییر ذهن راويان تنها چیزی است که اين روايت

صورت جداگانه، ها هم به؛ همانکنندمیصورت متداخل روايت راويان، چند روايت را به

دهند. ان انجام میو تکراری هستند، امّا ترکیب آنها با هم، کاری است که راوي مکرّر

. اينها آوردمیو به روايتی ديگر روی  کندمیدادن تکرار، روايت را قطع گاهی برای نشان

که اهمیّتی به ذکر يا تداوم بخشی از روايت وجود ندارد؛ هم بیانگر تکرار هستند، چندان

. در دهدمیراوی جوابی ن (،6)همان: « حیف اين بچّه نیست؟: »گويدمیمثالً وقتی راننده 

ها را يادم رفت پلهآمديم سمّ راهوقتی می: »گويدمیرود و با خودش فکری ديگر فرومی

های داستان در رفتهای مختلف پیاين نوع روايت تناوبی در گزاره )همان(.« پاک کنم

ها، تکرارهايی ، امّا در درون اين روايتدهدمیت را نشان نظمی و تشتّظاهر کار، نوعی بی

که همین تکرارها موجب اين نحوة نقل و روايت شده است. انسان در  دهدمیشان را ن

زمان چند کار تکراری انجام بدهد تا تنوّعی در زندگی خود مجبور شده است که هم

ها تکراری های بزرگ هیچ تغییری نیست؛ برنامهکارهايش داشته باشد! در کار آدم
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ند تغییراتی ايجاد کنند؛ البتّه اين تغییرات خواهخود می تخیّلهستند، فقط در ذهن و 

نوشتن های خود به داستانکه راوی در میانۀ برنامهدارد؛ چنان تخیّلجنبۀ فانتزی و 

شود که با باقی يا از زبان دوست و همکار، تشويق به نوشتنِ داستانی می آوردمیروی 

هست. همین تغییرات هم از ها تغییراتی موارد تکراری متفاوت است، امّا در مورد بچّه

بودنِ اين کارها، آن را خاطر تازهشود يا اينکه بهرو میترها با واکنش روبهسوی بزرگ

ترها افتند؛ بزرگشوند، در دامن تکرار میها هم وقتی بزرگ می. اين بچّهکنندمینقل 

که ؛ چنانفقط تکرار و تکرار هستند. تنها تالش آنها برای تکرار، همچنان تکرار است

هايی است که با حرف ج شروع امروز در سرتاسر راه نوبت کلمه: »گويدمیراوی 

ترش قرارگذاشته يعنی راوی هنگام رفتن به محل کار با بچّۀ بزرگ (؛6)همان: « شودمی

است که داخل ماشین، روزانه يکی از حروف الفبا را مرور کند؛ اين يک روش آموزش 

. کندمیاستفاده  (۸6: 13۸2 )تودوروف،« روايت تناوبی»شیوه نیز از  است، امّا در روايت اين

همین نحوة روايت هم بیانگر اين است که تنوّع زندگی نیز خودش تکراری برای تکرار 

بیند، امّا آموزش برای تر آموزش میخواهند سرگرم باشند و بگذرد. بچّۀ بزرگاست؛ می

 ترها بشود. تکرار است تا مثل بزرگ

صورت رفت بهدر يک پی(؛ راوی 7: 1393)خدايی، « توانم به داستانم فکر کنمیم»

راننده وسط ذهنیّت راوی  )در فاصلۀ خريد روزنامه(.نويسد تناوبی، داستانی در ذهنش می

و در ذهن  دهدمیامّا راوی جواب ن )همان(،« های ديروز؟چی نوشته؟ حرف»پرسد: می

گذرد، همچنان ؛ البتّه، اين داستان که در ذهنش میددهمیخويش، داستان را ادامه 

چیز را تغییر بدهد؛ همۀ چیزهايی همه خواهدمیتکرار آرزوی هر روز اوست که دلش 

به طبیعت برگردد؛ ماهیگیرها  خواهدمیحاصل کشانده است. که زندگی را به تکراری بی

؛ البتّه، اينها (7)همان: « شدلی میافتاد. عامی اتّفاقخیلی چیزها : »گويدمیرا بیاورد...، 

. آنچه در خارج از ذهن راوی و زمان حال روی دهدمیفقط در داستانِ ذهن او رخ 

... و من کارت ورودم را کندمیمرجان حاال سر کار سردردش عود »؛ يعنی دهدمی

د و گذرشود که گويی در ذهن راوی میشده و دائم تکرار میمقدّر، چنان )همان(« زنممی

 ی است. تخیّلادامۀ داستانی 

داستان اصلی را از داستان  خواهدمیراوی  (؛1۸)همان: « دهدمیمرجان تکانم »

بگويد داستان فنیا و کاتی، رودخانه...  خواهدمیخواب جدا کند؛ بنابراين، با اين عبارت 

يابد ن میتر پايارانی بزرگدر خواب رخ داده است. داستان خواب راوی با فانتزی کشتی
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خورد و ها و همۀ حوادث داستان به هم پیوند میشخصیّتو به کمک اين فانتزی همۀ 

 گیرد: امکان روايت چند داستان در کنار هم شکل می

 رنگ اصلی داستان است.که پی مکرّرروايت زندگی  -

چیز در کنار هم از تر از زندگی معاصر است، همهروايت بیمارستان که شکلی کلّی -

 ب و آالتی مثل تلويزيون، تا بیمار و پزشک و آزمايشگاه که همه در کنار هم هستند.اسبا

 روايت رودخانه... -

 روايت فنیا و کاتی.  -

اينها  (.13)همان: « تر غذا بده!غذا خوب خورده. به بزرگ: »گويدمیمادر به راوی 

زد مادر تکرار صورت متعارف، هنگام بردن بچّه از ناست که به مقدّرجواب جملۀ پرسشی 

 شده و از بس تکرار شده است، ديگر نیازی به بیان آن نیست.می

های شیوة روايت تناوبی داستان برای آن است که راوی بتواند در میانۀ يکی از سبب

گذارد میجا  را کتابش تر،بزرگ وقتی اينکه مثل بینديشد؛ ديگر داستانی به روزانه، کارهای

بدو برو بیار...  -»کند:  تخیّليابد تا داستان را ، راوی فرصت میرود کتاب را بیاوردو می

. همچنین در کندمیراوی با رفتن بچّه، بخشی از داستان را مرور  (،13)همان: « تا آوردم

، (13)همان: « بابا توی سینما سیبم را خوردم: »گويدمیتر وقتی میانۀ سخنان بچّۀ بزرگ

، ولی از سويی کندمیکه از يک سوی بخشی از فیلم جلوه  کندمیراوی داستانی نقل 

گذرد. شود روايت داستانی است که در ذهن راوی میمی مشخّصبه پايان داستان باتوجّه

ی خود تخیّلنها به سراغ نوشتن داستان اينکه راوی در میانۀ کارها و تکرار روزمرة آ

 رود، نقد زندگی مدرن است. می

تکرار  (،12)همان: ها زده است. تکرار وقت و شمردن دقیقهتابروايت با عجله و ش

ها را چیز حتّی خواندن روزنامه که فقط عنوانرفتاری همیشگی است. شتاب در همه

دهندة لزوم سرعت است؛ البتّه سرعتی که برای تکرار مداوم صورت ، نشانکندمیبیان 

است که  مشخّصهای اصلی آن گیرد، در ظاهر موجب پیوستگی است، امّا در اليهمی

تکه است و فقط سرعت تکرار، آن را به هم وصل کرده است. اين مضمون با تکه

بودنِ زندگی راوی و خانوادة او تناسب دارد. هرکسی در يک جای شهر قراردارد، تکهتکه

شوند؛ حال و احوال به کمک ماشین که آنها را از هم دور کرده است، به هم وصل می

ها و پرسند، به انتظار حال خوب نیستند، بلکه برای ضرورترا اگر تلفنی می همديگر

 خوردن دارو و زمان دکتررفتن است. 
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 . فانفار3-2

 عازم اداری کارهای انجام برای او. است «تسلیمی مهران» نام به مردی زندگی داستان

 همراه هم با نجاآ از. بیندمی رااش جوانی دوران معشوق هواپیما در. شودمی تهران

 زنده را گذشته روزهای ياد و کنندمی مالقات يکديگر باها گذشته ياد به و شوندمی

 از فرزند و همسر داشتن دلیل به دارند، يکديگر به که ایعالقه وجود با امّا ،کنندمی

 .رودمی خود زندگی سراغ به هريک و مانندمیباز يکديگر با رابطه ادامۀ
 

 مایة داستاندرون. تحلیل 3-2-1

شود، نقش وفلکی که روشن و خاموش مینويسنده با آوردن برخی نمادها مثل چرخ

هايی که تقدير را نشان داده است؛ در اين تقدير، ما از میزان و چگونگی رفتار و انديشه

کنیم. نويسنده با اين موجب شده است اين دو نفر از هم دور شوند، اطّالعی پیدا نمی

ديدار شهال و مهران را هم نوعی تقدير دانسته است. اين دو نفر خودشان را به ديدگاه، 

اند، کاری برای تغییر آن رو شدهاند و وقتی هم بر اثر تقدير با همديگر روبهتقدير سپرده

ها بینیم مهران پس از سالدهند؛ هرچه هست در چنبر تقدير است. وقتی میانجام نمی

کنیم چقدر خوشبخت است، امّا چند لحظه پس از اس میدوستش را ديده است، احس

روح شده است؛ مخصوصاً کنیم چقدر سرد و بیديدارش با شهال فرهمند، احساس می

قدر ی از او نگذشته، ولی دلش آن. سنّکندمیوقتی فردايش برای رفتن پیش شهال دير 

 مرده تا ديری بخوابد! سرد و دلتواند خونپیر شده است که می
 

 مایه. نقد و تحلیل شگردهای داستان برای بازنمایي و گسترش درون3-2-2

بیرونی موجب شده است که داستان از جوش و خروش عشق تهی  شخّص مراوی سو

شود. فقط چند لحظۀ ناب در داستان وجود دارد که چیز از دور گزارش میشود؛ همه

ا تا حدودی لمس کرد، امّا توان آن لحظۀ عشق ربیانگر نوعی جوشش عشق است و می

عنوان باعث جوشش عشق ها را بهتوان اين لحظهدر وجود شهال و مهران، خیلی نمی

باختگی در اثر زندگی يکنواخت بر آنها هم غالب شده لمس کرد، بلکه حالتی از رمق

 بینند باها، شهال و مهران در درون هواپیما، همديگر را میای که بعد از سالاست. لحظه

ای که میان اين دو هست، مبتنی بر غرور و خالی از هیجان شود. فاصلهسردی آغاز می

نها نیز جلوه های آکه در عبارتکه عشقی نیست؛ چندان دهدمیعشق است و نشان 

. لحظۀ دومی که اين دو نفر را در يک خطی از عاطفه و احساس عاشقانه، دوباره کندمین
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ی است که مرد، شهال را برای مهمانی فرداشب دعوت ا، لحظهدهدمیکنار هم قرار

گفتی، خودم دعوتت حتماً. اگر تو نمی: »گويدمی؛ اين لحظه، با سخن شهال که کندمی

رسد، امّا مرد، هیجانی نشان ، به لحظۀ درخشانی می(3۰)همان: « کردم. بهم زنگ بزن!می

زود است؛  کندمیحساس و ا کندمیرسد، تلفن ن؛ مثالً وقتی به هتل میدهدمین

. لحظۀ سوم، (31)همان: زود است  کندمیگیرد و فکر که با زنش تماس نمیهمچنان

گیرد و زدنِ در خانۀ مادر شهالست که مهران دست شهال را روی زنگ میوقت زنگ

نها درخششی ندارد و به همین لحظه ختم کشد. عشق آشهال با خنده، دستش را می

ای به گوشه هريک ندارند. هم ایآينده کههمچنان نداريم؛ اطّالعی آنها گذشتۀ از شود.می

شود و خوابد و با سرمای صبح بیدار میگردد و تا صبح میروند؛ مهران به هتل برمیمی

 ماند. رود و منتظر مرگ او میشهال هم نزد مادرش می

عاشقانۀ خود  رنگهرچه هست، اين داستان نتوانسته زبان و بیانی متناسب با پی

بیابد و در حدّ يک زندگی يکنواخت و تکراری تنزّل يافته است. ممکن است نويسنده 

شود و بخواهد بگويد زندگی بدون عشق به سرنوشت يکنواختی از تکرارها دچار می

 درخششی در خود ندارد. 
 

  یکشنبه . عصرهای3-3

 واسطۀبه اوست، تأجرمس جوانی که. ست«آنا مادام» نام به پیرزنی زندگی ماجرای

 او از تشکّر، برای آنا مادام و رودمی اشخانه به يکشنبه عصرهای مادام، به هايشکمک

 او توجّهديوار موجب جلب روی عکس و میز روی گلدوزی میان اين در. کندمی پذيرايی

 زندگی ماجرای واقع در که کندمی تعريف برايش راها آن ماجرای هم آنا مادام. شودمی

 .اوست خود
 

 مایة داستان . تحلیل درون3-3-1

و  مقام در هاانسان که است هايیشیوه و زندگی اعتباریبی بیانگر داستان، مايۀدرون

و  زندگی میان انسان تردّد امّا گیرند،میدرپیش آن بهنسبت مختلف هایموقعیّت

 و نگرگذشته يا مادام آنا . نیناکندمیاعتباری، او را به تناقض و تضادّ درونی دچار بی

 مَحرم را اينکه جوانمحضبه و گذراندمی گذشته خاطرات با را اشزندگی. گراستدرون

 همیشه که گويدمی جايی در آنا مادام .کندمی همراه خود خاطرات با را او يابد،می

 جوان دقّت کسی ازآنجاکه امّا کند، تعريف کسی برای را نینا قصّۀ داشته است که دوست
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کرده نمی توجّهی ديوار روی عکس و رومیزیهای گلدوزی به او قول به و نداشته را

 در بودنغرق. کند تعريف را خود زندگی ماجرای برايشان تا ندانسته اليق راا نهآ است،

 لوکا و میالهای نام با را جوان کهطوریبه رسد؛می اوج به داستان از در جايی گذشته

 در مغان دشت در را مدتی میال با همراه گذشته در او. خواندمی( خود زندگی مردهای)

 پانسیونی خودش ،کندمی زندگی آنا مادام نام با که هم بعدها گذرانده است و پانسیون

 از که است چیزهايی نیز خانۀ او وسايل از بسیاری. اوست مستأجر هم جوان و دارد

 خاطرات از وقتی همچنین . ...و ديوار روی عکس رومیزی، جامانده است؛به گذشته

 خود و شودمی سردش ،کندمی ها يادروز آن در هوا سرمای از و گويدمی سخن گذشته

 با نینا. شودمی ديده تناقض و چالش نوعی نینا شخصیّت . در(55 :همان)پوشاند می را

 زندگی جاآن در هم با مدّتی. رودمی مغان دشت به او همراه ،کندمی ازدواج میال

 شده است، دور ه،کردمی کار آن در کهای کافه احتماالً و تهران از اينکه از امّا ،کنندمی

 رها نیمۀراه در را او نیز، او با همراهی و نوازنده جوان با آشنايی از بعد. شودمی ناراحت

 اين .آنا مادام شودمی و شودمی گم داشت،اش گذشته زندگی از که وسايلی با و کندمی

 باوجود شود؛ يعنیمی ديده ديگر شکلی به هم پیری سنین در نینا، در تزلزل و تناقض

 سیر گذشته در پیوسته است، کرده عوض را نامش حتّی کهتاجايی گذشته از فرار

 کند؛ تعريف کسی برای را گذشته خاطرات که دارد دوست خودش گفتۀ به و کندمی

 و آيدمی لوکا و میال چشمش به مستأجر جوان ، که رسدمی اوج به جايی در مسئله اين

 .رقصدمی جوان با ..(و . شکالتی ماهی قهوه، موزيک، صدای) گذشته مشابه فضايی در
 

 مایه. نقد و تحلیل شگردهای داستان برای بازنمایي و گسترش درون3-3-2

 او رایب گاهی که است مادام مستأجر دارد، حضور داستان اين در جوانی که شخصیّت

 نشانۀ به هم مادام. دهدمی انجام برايش باشد، داشته تعمیراتی اگر يا کندمی خريد

 اين از يکی جوان در. کندمی دعوت قهوه و چای صرف به را او يکشنبه عصرهای تشکّر،

 وتر قديمی رومیزی، روی بر شدهگلدوزیهای گل بعضی که شودمی متوجّهها دعوت

 مادام ديوار، روی عکس دربارة همچنین مورد اين در اوهای شپرس است، جديدتر برخی

ها سال از پس را خود هويّت و تعريف او برای را گذشته خاطرات تا کندمی تحريک را

به  مادام مانند ،کندمی تعريف مادام که ماجرايی تأثیرتحت هم جوان گويی. کند افشا

های شخصیّت از يکی را خود کهايیتاج شود؛می غرق در آن و دچار روحی سیالن نوعی

 را مادام و کندمی بازی را لوکا و میال نقش مادام برای و بیندگذشته و خاطرات می آن
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 رخ تدريجبه جوان شخصیّت و روان در روند اين. رقصدمی او با و زندمی صدا نینا

 به کمکم مّاا شود،می خسته ماجرا ادامۀ شنیدن از شب رسیدن با ابتدا در او. دهدمی

 که پرسدمی آنا مادام از ماجرا دربارة سؤاالتی پس آن از. شودمی مندعالقه ماجرا

 هم نینا مادام؟ مرد میال: پرسیدم» :ماجراست با او تدريجی درگیرشدنِ دهندةنشان

 کنم؟ درست قهوه برايت خواهی. مینیست معلوم کن! حوصله: گفت مادام مرد؟! حتماً

 سردم امّا مادام، کنممی حوصله: گفتم بگويم؟ را داستان ۀبقیّ ديگر ۀيکشنب خواهیمی

 جوان که دهدمی نشان اين جمالت .(54 :1393خدايی، ) «ايممانده برف پشت هم ما شده،

 صراحتاً حتّی ،کندمی سرما احساس کهتاجايی است؛ شده داستان فضای وارد عمیقاً هم

 مادام بیند کهمی ماجرايی فضای در کامالً را خود او .ايممانده برف پشت هم ما: گويدمی

  .کندمی تعريف

 به محیط از جزئی توصیفات و هوا سرمای مايۀبن تکرار مناسب، زمان انتخاب

 در هم و نینا جوانی زمان در هم داستان،. است کرده شايانی کمک داستان فضاسازی

 صحبت هوا سرمای از داستان ایججای در و دارد جريان سرما فصل در او، پیری زمان

 سايه نینا زندگی بر که کندمی القا را سرمايی هوا، سرمای بر عالوه سرما اين. شودمی

 زندگی، گذراندن برای کارکردن سخت نامعلوم، دلیلی به مملکت از فرار است. گسترده

 رهاکردن و میال مرگ و بیماری ،کردمی ناراحت را نینا که مغان دشت به تهران از رفتن

 همراه به زندگی در را سردی نینا برای گمنامی، در کردنزندگی نهايت در و لوکا

 . آوردمی

در داستان شده است، آنها  هاعروسک غیر از توصیف سرما و برف، نوع تعبیری که از

های آدم ها شايدمايۀ داستان تناسب دارد؛ عروسکو با بن دهدمیرا نمادين نشان 

 يکی راآنها  نوعی به نینا و نماندند پايدار او زندگی در کدامهیچ که اشندب نینا زندگی

 بود جورواجورهای عروسک و رنگیهای بالش از پر همیشه» کرد:می رها ديگری از پس

 نشسته آرامهای عروسک... بودها عروسک همۀ از زيباتر نگرو عروسک خودش قول به و

 .(44 و 43: همان) «شدندمی پاکله و افتادندمی مدام

استفاده کرده است. اين راوی حس  شخصنويسنده برای روايت داستان از راوی اوّل

ساخت داستان تناسب دارد و صمیمی و نیرومندی به داستان داده است، خصوصاً با ژرف

در اين  (pansioner) پانسیونر يا شخصماجرا را نقل کند. راوی اوّل جزئیّاتتواند می

شوند، تاحدّ شخص روايت میها که با راوی اوّلعکس بسیاری از ديگر داستانداستان بر
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 داستان به خودرأيی اين ولی است، خودرأی و منفعل است. هرچند آنا حسبی زيادی

 از بیشتر زن شخصاوّل راوی اساساً شود،می خواننده جلب موجب بیشتر زند؛نمیآسیب 

 پیدا را کسی داستان اوّل شخص که است ايناش معنی شود ومی انتخاب ناچاری روی

 مناسبی نحوبه بايستمی نويسنده نکته از همین کند. بازگو را قصّه او جای به تا نکرده

مايه تناسب کرد که استفاده نکرده است، امّا در عوض، زبان داستان با درونمی استفاده

کرده است.  کمکخیلی  قصّه فضای به هم غیرفارسی و کلمات دارد و اصطالحات

کند.  استفاده داستان پیشبرد برای ارمنی فرهنگ عناصر و فضا از کرده سعی نويسنده

 بسیارمناسب بیان شده است.  ارامنه های زندگیکاریريزه

 سخن عشق آغاز و پايان از نمادين مفهومی در عید شروع باها چراغ خاموشی

 بايد است ممکن که هرکاری ش، يعنیکوتاه و سوگواری نینا عاشقانۀ . پرستاریگويدمی

نه اينکه تا زمانی که فرد زنده است برای او کاری نکنند، امّا وقتی  داد؛ انجامها زنده برای

 عید میالد، يا سال آغاز در درگذشت، به عزا و ماتمی طوالنی و پرهیاهو بپردازند. نینا

شکلی ديگر از « میال»گويی لفظ  شده است. روروبه لوکا با امّا است، داده دست از را میال

 يا دوزندگیصورت به اما تداومش ،يعنی میال مرده ؛میالد است که دال آن افتاده است

 دال همان تدوام نینا البتّه و دارد تناسب ،هست اين اعمال در که خمیدگی با رقص

 .کندمی رفو دور خود را يادگار يعنی تنها رومیزی، کهای خمیده پیرزن است؛ «میالد»

 بزند حدس يا بداند خواننده کند که ای روايتگونهبه را بهتر بود نويسنده داستان

با اين پايان  که استای گونهبه تداومش و داستان شروع. است« نینا» همان ،«آنا»

 ایخاطره کرده است سعی که کسی آناست؛ انزوای تنهايی و الزمۀ تناسب ندارد. ابهام

 غريبه برای را آن فوری گلدوزی، نخ يک افشای با تواندنمی ،کند حفظ آخر تا را دور

 طرح از نويسنده بسیار نیاز دارد. وگوگفت پیرها به غالب پیرزن، مانند اين. کند بازگو

 از دارد؛ همخوانی آن عاقبت و موضوع با داستان چیزو همه کرده استفاده خوب وگوگفت

 امّا زمستانی، سرد شب و يخ در لوکا موتورسواری میال و تب تا مغان دشت سرمای

 کافی لوکا يا میال کار عاقبت تعلیق همان نیست. کوتاه داستان تعلیق داستان، مناسب

 با را میال و نینا بازگشت و سفر قصّۀ وقتی است. سقوط مثابۀبه راوی راز افشای امّا بود،

 راا نهآ کسی ديگر و شودمی لوکا موتور سوار میال، مرگ شب و کندمی نقل جزئیّات

 نکردن بهاشاره همه،بااين. گويدمیباز را خودش داستان راوی که است معلوم بیند،نمی

 خواننده برای سهمی بخواهد نويسنده اگر کند؛ کمک داستان لطافت به توانستمی آن
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بود. تعلیقی که نويسنده در داستان می مناسب ذکرنکردن اين باشد، قائل متن درون در

داستانی که مبتنی بر  در چنین ولی مناسب است، پلیسی داستانی اد کرده، برایايج

 اگر اينجا باشد. در هدفمند بايد تعلیق. نیست عاشقانه است، چنین تعلیقی مناسب طرح

 آنجا که تا 61صفحۀ  آغاز از نمود:تر میتر و جذابکامل شد،می حذف بخشی از داستان

 «....کرد کوک را گرامافون. شد بلند» :گويدمی

 روز ، آسودگیهيکشنب بودنساست؛ مقدّ عصر، زمان مناسبیها يکشنبه زمان انتخاب

 ممکن که تعطیلهای عصر دلتنگی همه، تر ازخاطرات و مهمّ به پرداختن برای تعطیل

 کند.  باز را رازی هر قفل است

 گويی بینند،نمی را ها همديگرآدم گويی انگیز است؛غم میال و نینا و آنا عاقبتِ

 شود،می موتور غم، سواربی و ريشهبی ندارد؛ هیچ است که کولی با نیست. برد زندگی

 را مرگ اند، حتّیشده زياد بسیار غرب ها درقبیل آدمالبتّه اين. بشود هرچه باکبی

 به اعتباری که بگويد را سخن همین . نويسنده نیز خواسته استکنندمی امتحان

 مجال تا بکشاند ارامنه از افرادی و محیط به را آن شده است مجبور امّا ست،نی چیزهیچ

 داستان سر بر را فرهنگ اين که کندمی بسیار تالش همین برای بیابد؛ زدنحرف

 برای نیست و سازگار ما فرهنگ با اين بگويند او به ترسدمی گويی آورد؛ پیوسته فرود

 صدای دارد؛ سخن اليه دو گرامافون انگار داستان، . پايانکندمی مقدّر دخل دفع همین،

صورت رمزی بیانگر دو بندی از زبان گرامافون بهمیال. اين پايان صدای و لوکا صدای نینا

 را در هم نهفته است.  )اسالمی و ارمنی(اليۀ معنايی داستان است که دو سطح فرهنگی 
 

 . مکالمه3-4

 ياد به را او عمّه با کردنصحبت. گیردمی ماست او بااش عمّه. است کار مشغول پزشکی

 ذهنش در گذشته خاطرات عمّه صدای شنیدن با کهطوری اندازد؛می گذشته خاطرات

 .شودمی زنده
 

 مایة داستان. تحلیل درون3-4-1

نهاده « مکالمه»دهد. نام داستان را  نشان را وگوگفت عدم عوارض خواهدمینويسنده 

طرفه است؛ يکی حرف ادی در داستان گنجانده است که يکهای زياست و مکالمه

 زدن دارد، امّا گوشی برای شنیدن ندارد. زند، يعنی زبان حرفمی
 

 
 

 

 

 

 

 



  215/ 22، شمارۀ پیاپي 1397، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 8ادب فارسي، سال 

 

 مایه. نقد و تحلیل شگردهای داستان برای بازنمایي و گسترش درون3-4-2

 شود ارتباطصورت مکالمه نقل کرده است. اين نحوة نقل موجب میداستان را به

رغم نام آن وگوی خواننده با داستان بهبا داستان دشوار شود و امکان گفت برقرارکردن

ساخت داستان از سوی نويسنده لحاظ شده است که مهیا نشود، همین نکته در ژرف

 . کندمیوگو را از همه؛ از شنونده، خواننده و گوينده سلب ی، مجال گفتوضعیّتچنین 

يک نفر  گويی نیز چندنفره وگویدر گفت. طرفه استيک تقريباً داستانهای مکالمه

 قابل پزشک و مکالمه، میان مريض کنند. اين نوع گوش بايد و باقی گويدمی سخن

 پرسش و پاسخ يک با تقريباً و شودمی چه ببیند است منتظر خواننده ولی است، تحمّل

 پزشک که راوی وگو،گفت اين میانۀ در آيد.می پیش همه برای روست کهمرسوم روبه

 کندمی تنهايی احساس شود؛می خیره آزمايشگاه و نظیر آن يا مطب از خارج به است،

 تلفن اشعمّه وقتی . ...کندمی روايت خودش برای و نگردمی رهگذران رفتارهای به

 مصرّ همین خاطربه هرکس، با نه امّا وگو کند،دارد که با کسی گفت پزشک نیاز ،کندمی

های مريض ديدن از برايش و دهدمی جواب را عمّه تلفن کیست. مخاطبش بداند ااست ت

 اعتراضها مريض که دهدمی ادامه قدررا آن عمّهوگو با گفت . ..تر است.مهمّ مطب

 ادامه وگوی خوددکتر همچنان به گفت ولی آورند،می فشار منشی به و کنندمی

 .است آمده نزدش ظاهراً کسی چون ؛کندمی اماين مکالمه را تم عمّه عاقبت، .دهدمی

 خاطرات به نیز کندمی تلفن اشعمّه وقتی که دارد احتیاج گفتنسخن به چنان دکتر

 دکتر .کندمی مجسم را پرستارش عمۀ شود،می بچّه زند،می ورق راها آلبوم رود؛می دور

 در اين میان امّا بزند، فحر کاری خود حوزة از غیر وها مريض از غیر کسی با دارد نیاز

 شودمی عوض دکتر و مريض جای اينجا .کندمین دوا را او درد هم اشعمّه

 از کهچنان وگوگفت. است وگونکردنگفت معضالت، از يکی ما فرهنگ در اساساً

 و گويدمی يکی است؛ سخنرانی مثل هست آنچه امّا باشد، دوطرفه بايد پیداست، نامش

 سو يک است؛ از هدفمند نويسنده انتخاب نوع همین سبب، به د؛دهنمی گوش ديگران

 هیچ و زندمی حرف پايین به باال مرتبۀ ازها مريض با که کرده انتخاب را« پزشک»

 ديگر نیز چیزهای به زند،می حرف که هم حالی همان در نیست و وگوگفت برای مجالی

 خوبی رابطۀ برادرزاده با عمّه معموالً چون است؛ جالب هم «عمّه» انتخاب. انديشدمی

 هرکس همچنان نیز شکل اين در امّا ،کندمیفراهم  وگوگفت برای مجالی و اين دارد

 نفرهيک گفتار مجال چون است؛ موارد ساير از زيادترها فاصله و زندمی را خودش حرف

طرفۀ يک زدنحرف عذاب خودش قبلی، موضع در گوينده دکتر اينجا در. نیست هم
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 تشنۀ کهدرحالی رود،می نیز طفره همسرش با زدنحرف چشد. دکتر ازمی ديگران را

 نويسنده که است اين بزند، حرف همسرش با خواهدمین اينکه علّت است. زدنحرف

 دوباره يعنی هست؛ وگوگفتعدم بستبن همین نیز آنجا دهد که در نشان خواهدمی

 زدن. وقتیحرف نه است، وگونکردنگفت ددمتع موارد در اصلی معضل کند که تأکید

 :گويدمی او اصرار مقابل در دکتر بدهد، زودتر را آزمايش جواب خواهدمی او از مريضی

 (.66 )همان:« بعدازظهر فردا که؛ گفتم»

 او و صرفاً حرفۀ نتیجۀ هم او، شايد وسواس است. طرفهيک گفتنسخن نحوة اين

 کسی با گفتنسخن وگو،گفت برای افراد مطلوب ريناست. بهت ديگران از دورشدن برای

 اين. است ناموفق ولی است، مناسبی گزينۀ عمّه انتخاب خودشان باشد. مثل که است

 را عمّه ولی گفت،سخن می ترکی به عمّه مثل راحت خیلی بود، وگوگفت اهل اگر دکتر

 تغییر افراد بايد وگوگفت بزند. در حرف اشتباه پر از و شکسته فارسی به کندمی وادار

 عمداً است. شايد دکتر شدهبندیصورت پیش ازای مسئله زدنحرف ولی کنند،

تر از روابط شغلی برايش مهم موقعیّتبزند و  حرف ترکی کار محیط در خواهدمین

 از فاصله با موضعی در را فرد که است اصلی همین مشکل عاطفی خانوادگی است.

 . دهدمی قرار ديگران
 

 . نتیجه 4

 تمام زمستان مرا گرم کنمايه در داستان انتخاب راوی برای تبیین و عرضۀ درون

و  تخیّلدارد، میانۀ شده صورت گرفته است. راوی که نقش پدر خانواده را برعهدهحساب

عینیّت سرگردان است و اين سرگردانی، بازتابی ديگر از پیام داستان است. داستانِ 

. شیوة روايت نیز با عنوان و کندمیها را تکرار نیز همین نکتهموازی داستان اصلی 

آمیختگی زمانِ خواب و هممايۀ داستان هماهنگ است. فضا و مکان داستان و بهدرون

 مايه تناسب دارد. ها نیز با درونبیداری و تداخل ساعت

ان با راوی رنگ عاشقانۀ داست، اهمیّت تقدير است، امّا پیفانفارمايۀ داستان درون

بیرونی تناسب ندارد. اين داستان نتوانسته است زبان و بیانی متناسب با  شخّص مسو

 رنگ عاشقانۀ خود بیابد. پی

هايی است که اعتباری زندگی و شیوه، بیانگر بیيکشنبه عصرهای درون مايۀ داستان

 تکرار ناسب،م زمان گیرند. انتخابمیهای مختلف درپیشموقعیّتها در مقام و انسان

 کرده شايانی کمک داستان فضاسازی به محیط از جزئی توصیفات و هوا سرمای مايۀبن
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راوی حس  اين است. کرده استفاده شخصاوّل راوی از داستان روايت برای نويسنده .است

ساخت داستان تناسب دارد و ويژه با ژرفصمیمی و نیرومندی به داستان داده است، به

زن  شخصخوبی از راوی اوّلماجرا را نقل کند، امّا نتوانسته است به اتجزئیّتواند می

صورتی استفاده کند که بیانگر ضرورت اين راوی باشد، لیکن درعوض، زبان داستان با به

 بندی داستان از جذابیّت آن کاسته است. مايه تناسب دارد. نوع تعلیق و پاياندرون

داده است و طرفین  نشان را وگونکردنگفت ، عوارضمکالمهنويسنده در داستان 

 شده انتخاب کرده است. اگر هم ارتباطوگو و نحوة گفتار آنان را دقیق و حسابگفت

نظربرسد، حاصل با داستان در قالب مکالمه از نظر خوانندگان دشوار به برقرارکردن

و، فقط وگوگو ارتباطی دو طرفه است؛ گفتانتخاب نويسنده است تا نشان دهد گفت

 توجّه داشت. « گفتن»به اندازة « شنیدن»گفتن نیست و بايد به 
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