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Abstract 

Today, literary works are criticized and analyzed from the perspective of 

various theories. One of these theories is Bakhtin’s dialogic which is a 

criterion for measuring the level of democracy in the text. Dialogic seeks the 

relations between different voices that come from a single work. A story can 

be mono-voice or include different voices. Even in some stories there may 

be different voices all of which eventually lead to the same ideology. But 

from Bakhtin’s point of view, in a polyphonic work each voice represents its 

own ideology, and these voices are heard distinctively throughout the story, 

and no other voice, especially the author’s (narrator’s), overtakes them. The 

present study analyzes two novels by the contemporary author Siamak 

Golshiri. The analysis of The Cursed and The Bitter Party shows that these 

novels are polyphonic works and include dialogic elements such as carnival, 

chronotope, characterization, and dialogism. 
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 نیباخت ۀمکالممنطق  کردیبا رو مهمانی تلخ و شدگان نفرین یها رمان نقد
 

 9یفیطا شیرزاد

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علّامه طباطبائی.

 تباریحاج یههان
 .یدانشگاه علّامه طباطبائ یفارس یاتکارشناس ارشد زبان و ادب

 91/99/9998 له:مقا پذیرش تاریخ ؛99/99/9998: مقاله دریافت تاریخ
(88تا ص  29)از ص   

 چکیده
. یکی از این نظریات کهه مییهاری   گیرد می صورت نقد و تحلیل آثار ادبی از منظر نظریات مختلف امروزه

بهاختین اسهت. منطهق     ۀمکالمه ، منطهق  آیهد  می حساب بهبرای سنجش میزان دموکراسی موجود در متن 
 تواند می داستان. یک رسد میکه از یک اثر به گوش  ارتباط صداهای متفاوتی است جویجستمکالمه در 

ممکن اسهت صهداهای    ها داستاند. حتی در بیضی از داشته باشیا صداهای گوناگونی  و یی باشدصدا تک
وند. اما از دیدگاه بهاختین،  ها به ایدئولوژی واحدی ختم ش آن سرانجام، تماممختلفی وجود داشته باشد که 

ایدئولوژی خاص خود باشد و این صداها در امتهداد   ۀنمایندکه هر صدا  شود میاثری چندصدایی محسوب 
صدای نویسنده/ راوی نبایهد بهر دی هر     ویژه به ،هم در داستان به گوش برسند و هیچ صدایی موازات  بهو 

از مطالیهات   گیهری  بههره به روش تحلیهل کیفهی و بها     ایم کوشیده ،رو  پیشصداها غلبه یابد. در پژوهش 
منطق مکالمه نقد و تحلیهل کنهیم.    بر اساسمیاصر سیامک گلشیری را  ۀنویسنددو رمان از ، ای نهکتابخا

ضهمن   هها  رمهان ایهن  کهه   دههد  یمه نشان  مهمانی تلخو  شدگان نیفر»ایی در صدچند های واکاوی مؤلفه
و... در ی، دیالوگیسم بیرونهی  پرداز تیشخصنوتوپ، وچون کارناوال، کر ،ی ومندگفتبرخورداری از عناصر 

 د.رنیگ یمشمار آثار چندصدایی قرار 
 

 ، گلشیری.داستان میاصرکرونوتوپ، کارناوال، ، ییگرا مکالمهکلیدی:  هایهواژ
 

 مقدمه. 9
 ،جدیهد ابیهاد   از هها  آنادبی برای خوانش متون مختلف و واکاوی  نویناستفاده از نظریات 

ترده بهرای  طهور گسه    بهاختین بهه  نظریات امروزه  ،زمینهامری گریزناپذیر است که در این 
د. آرای باختین عموماً از جمله رویکردهای نو و نشو کار بسته می خوانش متون گوناگون به

  . باختین سخن را بهشوند میادبیات ناشی  شناسی جامیهکاربردی است که تا حد زیادی از 
ی موجه   کهه ارتبهاط بها دی هری و دگرمفههوم      گیهرد  میدر نظر  مینادارعنوان یک نظام 
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او این امهر را بهه تمهام هسهتی و وجهود تیمهیم        .شود میعملیاتی شدن این نظام مینایی 
 برد: ه وجود خود پی میبکند که هر انسان در ارتباط با دی ری  دهد و اذعان می می

. در اوایهل  داد مهی اخص به علوم مربوط به زبان توجه نشان  طور  بهباختین »
از یهک سهو، نقهد     ایهن عرصهه متهداول بهود.     ن متقابهل در دو جریا ،بیست ۀده

 شناسی زبانو از سوی دی ر،  داد میکه فقط به بیان فردی اهمیت  شناختی سبک
ساختارگرای سوسوری که به تازگی ظهور کرده بود و به بههای در حاشهیه قهرار    

یینی صورت دستوری مجرد را در  ،(Langue) النگدی ر زبان،  های حیطهدادن 
ۀ بیان فهردی  میاندر  ،ان یخت می. آنچه توجه باختین را برداد می مرکز توجه قرار

محصول عمل متقابل  ۀمثابگفتار انسانی به  شده قرار داشت؛ و صورت مجرد گفته
 (.8: 9911)تودوروف،  «که به تاریخ تیلق دارد ای زمینه ۀ این گفتار؛زمینالنگ و 

پهردازی انتقهادی    نظریهه  ۀزمرای در  لمهآثار باختین بود که نقد مکا ۀترجمبا میرفی و »اما 
 :(894: 9989)مکاریک، « شکل گرفت

شناسهی    ویی را در ارتباط با انسهان باختین این است که وی منطق گفت وجه دی ر کار»

توانهد از   کند. وی میتقد است انسهان جهز از طریهق ارتبهاط بها دی هری نمهی        مطرح می
، و همکهاران  یقبهاد )« سهت ، گفت واطخویشتن خویش آگاه شود و راه اساسهی ایهن ارتبه   

9989 :18.) 

دی هری   ههای  حوزهتیریف ادبیات چندصدایی بدون توجه به نظریات دی ر باختین، در »
 شناسان زبانخالف سوسور و دی ر غیرممکن است. باختین بر شناسی زبانچون فلسفه و 

 ۀحهوز وارد  نظهام زبهان توجهه داشهتند، گفتهار را      که بیشهتر بهه   ی قبل از خودساختارگرا
دههد. بهاختین    قرار می و آن را در مرکز توجه خود کند میخود  شناختی زبان های بررسی

نظهام واجهی،   ) زبان های نظام بهحد  از  جای توجه بیش به شناسی زباناعتقاد داشت که 
کهه انسهان    جها آنباید بیشتر توجه خود را به گفتار میطوف کنهد.   ،، نحوی و...(واژی تک
سوژه( حضور دارد و با گفتهار خهود چهه در مهتن و چهه در      ) سخن وفاعل  عنوان یک به

 گفت هو، . کند می، اقدام به برقراری ارتباط و سخن گفتن ها انساناجتماع بیرون با دی ر 
و  شناسههی زبههانادبیههات، فلسههفه،  هههای حههوزهبههاختین را در  هههای بحهه اصههلی  ۀهسهت 
 .(49: 9982)مقدسی، « دهد میتشکیل  شناسی روان

 کهه  اسهت  صهدایی  بازنمای شخصیت، ست. هرصدا چندین وجود مینای به ،چندآوایی»

 صهدا  چندین زمان هم که فضایی .کند می نمایندگی دی ران از جدای را فردی خودِ یک
 را همهدی ر  پاسهخ  ،زننهد  مهی  حهرف  یکهدی ر  بها  که صداهایی .رسد می گوش بهاز آن 
 (.49ه49: 9991)علیزاده و جاور، « داردن یا تسلّط تقدّم دی ری بر یک  هیچ و دهند می
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 ،باختین ۀبا رویکرد منطق مکالم مهمانی تلخو  شدگان نفریندو رمان  ،در این پژوهش
حاصهل  . اسهت  شدهبرجسته و کلیدی این نظریه در این دو رمان واکاوی و عناصر  ،بررسی
ین تبیه  ایهن دو رمهان دارد کهه    بهودن  نشهان از چندصهدایی   ،محورگفت و های تحلیلاین 
 را برای مخاط  تسهیل کند. این آثارخوانش و درک  تواند میآن  های مؤلفه

 پژوهش های پرسش. 9ه9

چهه   ،بهاختین  ۀمکالممنطق  کردیبا رو مهمانی تلخو  شدگان نفرین یها رمان یررسب الف(
 ؟کند یم ها آن خوانش بهتربه  یکمک
 همخوانی دارد؟ مورد نظر یها رماندر  هاگفت وتا چه حدّی با  نظریات باختینب( 

 پژوهش های ه. فرضی2ه9

، باعه   مهمهانی تلهخ  و  شدگان نفرینموجود در  فرامتنی عناصر واکاوی رسد یم نظر به ه
 تر درستمخاط  را به سوی درک  سرانجام،که  شوند یمآشکار شدن ابیاد جدیدی از متن 

 .کنند یمو خوانشی جدیدتر از این متون هدایت 
 ۀهستکه  باختین ۀمکالممنطق نظریۀ که  میابی یمباختین در ۀینظردقیق  ید از خوانشه ب

مورد نظهر بهه طهور     یها رمان ۀ، از سوی نویسنددهد یممرکزی نظریات باختین را شکل 
 است. شدهگسترده استفاده 

 پژوهش ۀپیشین. 9ه9

برای نمونه، است؛  نوشته شدهباختین  ۀمکالممنطق  ۀینزمو مقاله در  نامه یانپاچند تاکنون 
 :های نامه یانپا
 ۀیه نظربر اساس  ییچندصدا و ییصدا تک یها جلوه قیطبت»(، 9992) ، شهالزاده ینویده 

ۀ نامه  یهان پا] «نبهود  یجن ه  ،بود یجن داستان  و نوح ۀروضرمان : یمورد ۀمطالی؛ نیباخت
 [.دانش اه شاهدی، الله لیشهال خل ییراهنما کارشناسی ارشد به

 اتیه )بهر اسهاس نظر   ءایولاألةتهذکر در  ییگفت و و چندصهدا »(، 9992) عظیمی، حسینه 
دانشه اه هنهر    ،ایه مسهیود عل  ییراهنمها  بهکارشناسی ارشد،  ۀنام یانپا؛ ](نیباخت لیخائیم

 .[نتهرا
 :زیر های مقاله همچنین،

صهاد    سهنگ صهبور  بهه   باختینیرویکردی »(، 9998) ،تسلیمی، علی و ادراکی، فاطمهه 
صهص  (، 22 پیایه پ) 2 مارۀ، شه 2 ۀدور ،یشناسه  سهبک نقد ادبهی و   یاه پژوهش ،«چوبک

 .94ه19
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پیونهد مخاطه  و مهتن در آفهرینش     »(، 9994) ،می، ذوالفقهار و عظیمهی راد، زههرا   ه عالّ
 مارۀ، ش91 ۀدور، زبان و ادبیات فارسی ۀنام کاوش ،«جای خالی سلوچچندصدایی در رمان 

 .229ه994صص ، 99
 . مبانی نظری2

قرن بیستم است که اندیشمندان زیادی  پردازان یهنظر ینتر بزرگاختین یکی از میخائیل ب
 :اند یرفتهپذاز او تأثیر 
و سهس  بهه قهدرت رسهیدن لنهین و       9991 ۀیروسه زندگی باختین با تحوالت بهزرگ  »

همچهون مکته     ،بزرگ ادبی و هنری های یانجرزمان بود. از سوی دی ر،  استالین هم
ها ارتبهاط نزدیکهی    ز در همین دوره ظهور کرد که باختین با آنروسی نی های یستفرمال

 (.28ه29: 9999)نامور مطلق، « داشت و تأثیر گرفت

مشهوولی   ن رانهی و دل  سهاز  سهب  صدای استالین،  فشار و خفقان رژیم خودکامه و تک»
حهاکم و دی هر    یبهین ایهدئولوژ   ۀرابطه باختین شد و شرایطی را فراهم آورد کهه او بهه   

 «اها از آن سهل  شهده بهود   هها و صهد   کهه فرصهت بیهان ایهده     یی بیندیشدها وژیایدئول
 (.98: 9982، زاده ینغالمحس)

روانی رنه    یوضوح دریافته بود که حاکمان سیاسی جامیه از نوعی پارانویا به [ینباخت»]
زننهد.   ها می و دست به انکار آن ندپذیر میهای موایر و مخالف را ن برند که ایدئولوژی می
نشهان   یهزی آم مخالفهت توانست اعتراضی بکند و یا واکهنش   حاکم، نمی ما به سب  جوّا

 )همان(. «دهد

و  "یدی هر "ایهن جههان بهر اسهاس      ۀتجربه مبتنی بر مشهاهده و  »باختین  ینیب جهان
 «نشهدند گاه موضوع مکالمه واقع   هیچ ذار مکالمه بود، آثارش است. او که بنیان "مکالمه"
بهاختین میتقهد اسهت صهرف وجهود صهداهای        .(92: 9914احمهدی،   :ل از؛ به نق98ه91: همان)

. ممکن اسهت نویسهنده   شود نمیگوناگون در یک رمان، موج  چندصدایی شدن یک اثر 
از دی ری را به  ظاهر صدایی متفاوت کدام به گوناگونی خلق کند که هر های شخصیتباید 

شده را به سمت ایدئولوژی  خلق سرانجام، نویسنده تمام صداهایاما  خود اختصاص دهند،
ت به آفهرینش  مورد نظر خود سو  دهد. گاهی نیز ممکن است در یک متن، نویسنده دس

یها   ،موازات ههم در داسهتان بهه گهوش نرسهند       اما این صداها به صداهای گوناگون بزند،
ان نویسنده آگاهانه صدایی خاص را بر دی ر صداها برتری دهد. از نظر باختین، تنها گفتم

در از رمهان   را بهاختین  بندی تقسیم. دیوید الج دشو میدوسویه موج  چندصدایی یک اثر 
 :کند میبه شکل زیر ارائه  ،مسائل بوطیقای داستایفسکیکتاب 

 (Direct discuorse) نویسندهگفتمان مستقیم  ه9
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 (Objectified discuorse) شده بازنماییگفتمان  ه2
؛ 22: 9982مقدادی و بوبانی، ر.ک؛ ( )Double oriented discourse) دوسویه( گفتمان 9

 (.Lodge, 1990: 33 :به نقل از
 فقهط و  توجهه دارد  هها  شخصهیت بین  ۀمکالمدوم به  ۀگوناول به صدای راوی و  ۀگون

. دشهو  مهی سویه است که چندآوایی و چندواژگانی ایجاد مورد سوم، یینی از طریق گفتار دو
، نقیضهه یها پهارودی،    پردازی سبک: کند میچهار بخش تقسیم باختین گفتار دوسویه را به 

 نقیضه، تقلید از سبکی خهاص مهورد   و هم در پردازی سبکدر  هم .2نهانی و جدل 9اسکاز
که با دیدگاه  شوند میو مفاهیمی نشان داده  ها ارزشبا این تفاوت که در اولی،  نظر است،
و مقصود اولیه و اصهلی سهبک در    مقصود نویسنده ،دارند و در نتیجه خوانیهمشخصیت 

و اههدافی را بهر آن    گیرد میکار  اما در دومی، نویسنده سبکی را به .گیرند میقرار  سو  یک
خواجهه  ر.ک؛ ) اسهت با هدف اصلی سبک  خوانناهما که در جهتی مخالف ی کند میاعمال 

 (.Lodge, 1990: 33 :؛ به نقل از91ه92: 9998، نوکنده

 مستقیم( قول نقل) آوایی تک         
 (بخشی سبک) هم را منفیل       سخن بازنمایی شده                         

  
 نقیضه() واگرا دوآوایی                         
 جدل پنهان یا آشکار() فیال         

 .(999: 9911)تودوروف،                                  
 . بح 9
 ها رمان ۀخالص. 9ه9
 شدگان نفرین .9ه9ه9

و مسهائل   اتیچهار جوان است که هر کدام روح یزندگ ۀدربار شدگان نفرینداستان رمان 
اسهت کهه ازدواج اولهش بیهد از مهدت       یمیروفه  ۀنویسند ،«بهرام»مربوط به خود را دارند. 

بها   یکمه  یسهازگار  ،لیدل نیبه هم و دارد یاخال  تند او. انجامد یبه شکست م یکوتاه
 یاطرافش دارد. او اغله  اوقهات خهود را بهه نوشهتن و شهرکت در جلسهات ادبه         های آدم
بهه نهام    یبا دختر دیجد یا رابطه جادیبه ا میتصم یی،بید از جدا یمدت «بهزاد». گذراند یم
 دیه جد ۀتجرب نیو نسبت به ا شود یم او ادیمتوجه اعت یکه در زمان کوتاه ردیگ یم «هاله»

 ۀروحیه اخهال  و   ،دوست بهرام است و بهرخالف او  نیتر کی. بهزاد نزدشود یدلسرد م نیز
ناکهام   خهود  کهردن شهول دلخهواه    دایه اما در پ دارد، اتیادب کارشناسی ارشددارد. او  یآرام
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مجدد  ۀرابط واهاناست و خ ق بهزاد است که از آلمان بازگشتهنامزد ساب ،«ایرؤ»است.  مانده
 ردیگ یم میخره تصمباأل ادیز یها  ینشرازوکه بهزاد پ  از گذراندن ف یاما زمان ست،اوبا 

رمهان   .ردیه گ یمه  رانیه بهه تهرک ا   میو ناگههان تصهم   ردیپهذ  ینمه  ایه رؤ ،با او ازدواج کند
 نیتهر  یطوالن ،سفر به اصفهان وکه فصل دوم  شود یم لیاز سه فصل تشک شدگان نفرین

 .فصل رمان است
 مهمانی تلخ. 2ه9ه9

هها بها    است که پ  از سال یاستاد دانش اه ،«ژنگار نیرام» یداستان زندگ ،مهمانی تلخ
در  نیکه رام شود یآغاز م ی. داستان از زمانشود یخود مواجه م یمیقد یاز دانشجوها یکی

راه  ادهیپ ماشینی که قرار بود او را به مقصد برساند، نیتمام شدن بنز دلیلبه  ابانیخ ۀگوش
 ماشین ۀرانندکه در حالی  ،کند یل  متوجه او را ج ینیبو  ماش یکه ناگهان صدا رود یم

 کند یمصحبت را باز رِسَ ی،شدن مسافت یار شود. راننده بید از طوس کند یاز او درخواست م
ست. تورج از او درخواسهت  او یمیقد یاز دانشجوها «تورج»که او  شود یمتوجه م نیو رام

و از او  کنهد  یدعوت م اش نهسس  او را به خا .هم ب ذرانند را با یشتریتا ساعات ب کند یم
ابتهدا مخالفهت    تهورج . نهد یایباغ او در خارج از شههر ب  به اتفا  همسرش به خانه خواهد یم
 نیه تمهام ا  شود یمتوجه م انیدر پا . البتهردیپذ یاما پ  از مشورت با همسرش م ،کند یم
 په  نهد در  است تا بتوا نبوده شیب ینقاب ،شده بود یزیر تورج برنامه ۀوسیلبه که  یهمانیم
خهود را   ۀدیرینه تها انتقهام    ،خارج از شهر بکشهاند  مکانی دراو و همسرش را به  ،نقاب نیا

از اخراج شدن از  بید؛ زیرا تورج است از استادش بوده هسال ینچند یا نهیکه حاصل ک ب یرد
. داسهتان  داند یاش م و از دست دادن دختر مورد عالقهرامین را دلیل اخراج خود  ،دانش اه

داسهتان   انیه تها پا  یرازآلودگ وفضا  نیو ا شود یم تیروا زیان  رازآلود و هراس ییفضا در
 .شود یحفظ م

 ها یتشخصراوی و  ۀرابط. 2ه9

مهوازات    ی مستقیم در داستان، با صداهای مختلفی مواجه هستیم که بهه ها قولدر نقل 
هها   خصهیت ش مکالمهۀ های اصلی داستان نیز بر اسهاس   روند. تمام قسمت هم پیش می

ای کهه داسهتان را از    تهرین گزینهه   مههم »امها   ؛است گفت ومحورپیش رفته، رمان کامالً 
 (.99)همان: « یی روایت استگفت ویوۀ شکشد،  آوایی و یکسارچ ی بیرون می تک
را اتخاذ کند و  یانهگو تک ای یوهشتواند  های خود می مقاصد و ارزش بردیشپویسنده در ن»

تواند با ترکی  و  گاه نیز می های دی ر ندهد. و شخصیتآوا و صدا  گونه  بروز هیچ ۀاجاز
 های گوناگون، ضمن حفظ نظام ارزشی خود، بهه  ها، زبان و آوای شخصیت تلفیق دیدگاه

( در متن دست پیدا کند که در این صورت، در کالمی Orchestrate) "سازآرایی"نوعی  
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چنهدآوایی،   ۀیوشه ا شنید. تبیهین ایهن   ر ییتوان چندین آوا می ،که متیلق به راوی است
نویسهنده و   به وسیلۀترکی  صداها  ۀنحومتضمن بررسی آن از دو منظر است: نخست، 

ها. نویسنده در ترکی    ذاری آنویسنده با آواهای گوناگون و ارزشبرخورد ن ۀیوشدی ر، 
 "یمغیرمسهتق  قهول نقهل  "و  "مسهتقیم  قولنقل " ۀیوشتواند از دو  آواهای گوناگون می

صدای خود را برتر از دی ر صهداها قهرار دههد و آوای     تواند استفاده کند و... نویسنده می
 رد و از هرکار بب ای خود را در کنار دی ر صداها بهتواند صد مخالف را نابود کند و گاه می

 .(28ه22: 9989)رضی و بتالب اکبرآبادی،  «  اجتناب کندگونه تفوّ

 میزان در مکالمات شرکت دارند؛ مثالً  ها به یک شخصیت ۀهم ،شدگان نفریندر رمان 
شرکت دارد و در ابراز  هاگفت وقدر در  عنوان یک شخصیت فرعی، همان  به هالهشخصیت 

 همچون بهزاد، بهرام و رؤیا.های اصلی  عقایدش آزاد است که شخصیت
یسنده شخص داستان است و نو بهزاد که راوی اول مستقیم نیز صدایغیر قولنقل در 

او روایتی کامالً  .کند، هیچ برتری به صداهای دی ر ندارد داستان را از طریق او روایت می
ها قبل ناگهانی و بهدون دلیهل او را    که سال (رؤیا)نامزدش  بارۀی درطرفانه دارد. او حتّ بی

و یا دوسهتش   کند یممورضانه داستان را روایت د و به آلمان رفت، منصفانه و غیرترک کر
دارد. بهزاد  یا عادالنه، روایت ردیگ یمرام که کامالً از نظر شخصیتی در تضاد با او قرار به

شهود، در روایهتش    که به دلیل اعتیادش از سوی بهرام طرد می (نامزد بهرام)حتی به هاله 
 دارد: سوزانهدلن اهی 
درسهت یهادم    اوایل دوران دانشکده آشنا شدم. ترم اول بودم یا ترم دوم، ،با بهرام کیان»

کهم حسهابی بها ههم      نیست. یک روز عصر، جلو دانش اه با هم سوار تاکسی شدیم و کم
 از این نوشت؛ مقاله، نقد، داستان و ایی میها یک چیزه وقت همانشدیم. بهرام از  ختاُ
سینمایی چاپ شهد. حسهابی بهه     ۀمجلیکی از نقدهایش توی یک  بار  نیاولجور چیزها.  

صدای ایرانی حمله کرده بود و این درست زمانی بود کهه همهه   ر سروپُ یها لمیفیکی از 
. "جنجهال بهرای ههیچ   "اسم مقاله را هم گذاشته بهود،   !کردند یمداشتند از فیلم تیریف 

. مقالهه و نقهدهای خهوبی    خوانهد  یم، یک چیزی میشد یموقت دور هم جمع  بیدها هر
قدر با  که ضییف باشد، ولی ایننزد. نه ای هایش چن ی به دل نمی نوشت، ولی داستان می

 (.8ه1: 9999)گلشیری،  «شد که داستان تویش گم می رفت یم رزبان وَ

***** 
ما برقرار شد، ولی بهرام دی ر آن بهرام سابق نبود. حسابی  ۀرابطباز  ،شان بید از جدایی»

ن ههم  خاطر همهی   به انداخت. میهر چیز کوچکی دعوا راه  رِتودار شده بود و زودرن . سَ
های زودگهذر روی نقهدهایش ههم تهأثیر      دوستانش را از دست داد. کینه ۀهمخیلی زود 
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نامه را داشتند. آشهنا شهدنش بها هالهه و بیهد       گذاشته بود، طوری که گاهی حکم فحش
 (.9ه8)همان:  «عقل بیاید رِکمی سَشان، تنها چیزی بود که باع  شد  نامزدی ۀیقض

جوره بهرای طهرف    ولی از آن دخترهایی بود که همه هاله بر و روی آن چنانی نداشت،»
هها   دیهدیم. یها آن   گهاه همهدی ر را مهی    گذارند. ما در خالل این مدت، گاه و بی مایه می

زودی جشهن عروسهی    شان. قهرار ههم بهود بهه     رفتم سراغ آمدند پیش من، یا من می می
وانسهت بههرام را   ت ب یرند و من از این بابت خوشحال بودم. هاله تنها کسی بود که مهی 

 (.9همان: « )وجور کند جمع
***** 

د سراغش. الاقل مهن  تقصیر من است که گذاشتم آن روز برو کنم یمگاهی هم فکر »
 .(99)همان:  «!آخرش چه؟ :گویم م میولی بید با خود رفتم، نباید می

 دیالوگیسم بیرونی. 9ه9

از عناصهر   توانهد  یملوگ، یینی دیا ،یمتن درون ییگفت وعناصر  ضمن اشتمال بریک متن 
، ارتباطی است که متن ییگفت و ه ببرد. یکی از این عوامل بیرونیبیرونی نیز بهر ییگفت و

 یا گونهه داستان به  یها تیشخص؛ یینی کند یمبا شرایط زمانی و مکانی وقت خود برقرار 
بهریم و  به اوضاع و احهوال جامیهه پهی ب    میتوان یمکه ما از طریق کنش آنان  اند شدهخلق 

 ست و با آن همخوانی دارد.گفت وخود در  ۀجامیداستان با شرایط موجود در 
و تا حهد   شوند یمصدای قشرهای مختلف اجتماع  ها تیشخص ،شدگان نفریندر رمان 
دارد کهه   هدغدغداستان نویسندۀ وضییت اجتماعی این اقشار هستند.  ۀدهند زیادی بازتاب
 کنهد  یمه بلکه تالش  ،کند ینمبه فرم و ساخت میطوف  ر، فقطدر آفرینش اثتوجه خود را 
، داسهتانی  شهدگان  نفهرین و صدای جامیه باشد. رمهان   یرونیباوضاع  ۀکنند اثرش منیک 

است. مسائلی چون بیکاری، اعتیاد زنان، آزار   یاجتماعبا شرایط بیرونی و  مندگفت وکامالً 
، از موضوعات ندیآ یمع به شمار و اذیت زنان، ازدواج و طال  که از میضالت اصلی اجتما

داستان به نوعی بها ایهن مشهکالت     یها تیشخصکدام از  محوری داستان هستند که هر
کرده اسهت کهه بهه دلیهل اوضهاع       ، شخصیت اصلی داستان، فردی تحصیلدرگیرند. بهزاد
. کنهد  یمه و ناامیدی بهر او غلبهه    ماند یمشول مناس  ناکام  یجوجستدر  ،نامساعد شولی

و بید از آگاه شدن نهامزدش از اعتیهاد او،    شود یمزنی است که در دام اعتیاد گرفتار  ،هاله
اصلی داستان هستند که هر  یها تیشخصاز او جدا شود. رؤیا و بهرام از  ردیگ یمتصمیم 

است. نویسنده عالوه بر طهرح ایهن مسهائل در     ، کارشان به جدایی کشیدهدو بید از ازدواج
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نیز سیی در بهه تصهویر کشهیدن وضهییت کنهونی       ها تیشخص ی وگفتداستان، در میان 
 دارد. اش جامیه

 . طال  و مشکالت زنان9ه9ه9
 که ظاهراً خیلی همدی ه رو دوست دارن. ها نیا»

 .، بهزادهی یندگَنیست. شاهرخ آدم  طور نیاآره، ظاهراً، ولی اصالً 
را گفتهی آدم  چه . گفتم:شهد  یمه آب  هاش خیشیشه نوشابه را برداشت. تازه داشت 

 ؟!هی یگند
 .برای اینکه دستِ بزن داره

 واقیاً؟!
 تو همین مدت، یه بار جلو من با ل د زد تو شکمش!

خواهر کوچولوی من هیچی ن فت. دلم خیلهی  خی ِ اشک شده بود.  شیها چشم
 .(921)همان:  «سوزه یمبراش 

***** 
بهود.   اش جمله. این عین شده یمالتی  اش لهجه، کرده یمگفت وقتی مست »
 .کنند یمسفتی  یکار کتکبار هم  ی چندحتّ

 خوب!
. گفهت:  سهوختم و سهاختم   ههاش  یکار کثافتهیچی، سه سال آزگار با تموم 

ریمان حاضر نبود باهاش کنار ی دی ه نآشوال، ظرفیت پولدار شدن را نداشت. حتّ
 .بیاد

و او توی رستورانی که صهاحبش ایرانهی    شوند یمیک سال پیش جدا  :گفت
 «کنهد  یمه سهالمندان کهار    ۀخانه هم توی همان  ها هفتهو آخر  ردیگ یمکار  ،ودهب

 (.49)همان: 
 . بیکاری2ه9ه9

   کاغذی درآورد و گذاشت جلو من:بید دیدم کشویی را پیش کشید، ور»
 .اینو بخونینه 

 ه چی هست؟!
 .. تازه اومدهساَ نامه بخشه 

فقهط افهرادی را اسهتخدام     ،خواسته بودند برای تدری  ها دانشکدهاز رؤسای 
را گذاشتم کنهار دسهتش. هنهوز سهرش      نامه بخشکنند که مدرک دکتری دارند. 
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 سهاله  هیمن االن نزدیک . گفتم: نوشت یمپایین بود و داشت روی کاغذی چیزی 
 .ر کردمکه فرمو پُ
خیلهی از اسهتادهای    ،نامه بخشبا این کش را برداشت و به من ن اه کرد: عین

، ولی مها  رنیگ یم. گفت: البته حاال یه مقدار سخت شن یمشکل قبلی هم دچار م
کهه از دانشهجوهای خهوب مها ههم       خصهوص  بهبه هر حال تو فکر شما هستیم، 

 .بودین
 .هیکافروزی دو سه ساعت به من بدین ه 
 .شه یمهللا جور اشاء انه 
 .خورم ینمبرایم چای خبر کند. گفتم:  خواست یمه 
و مهن   کننهد  یمه خودشان، هر وقت الزم بود، تلفن  :باید بروم. گفت :گفتمه 

. باز سهرش را خهم کهرد    ها حرفباید یک مدت دندان روی ج ر ب ذارم و از این 
ولی من گوشم  ،زد یمروی کاغذ. بار دوم یا شاید هم سومی بود که این حرف را 

، رود یمه کنهار   شان چشمبدهکار نبود. به محض اینکه آدم از جلو  ها حرفبه این 
. پا شدم، خداحافظی کردم و شدم یم شان چیپاپ. باید کنند یمه چیز را فراموش هم

آگههی   ۀشمارتلفنی به همان  خیابان را پیاده رفتم. از کیوسک رِآمدم بیرون. تا سَ
 یهها  زبان یها سان یل فو زبان بود و دنبال استخدام  ۀمؤسسروزنامه تلفن زدم. 

ان لیسهی درس   توانم یمو  ستیچمدرکم  ان لیسی، فرانسه و آلمانی بودن. گفتم
)همهان:   «دههم  یمه بدهم. گفتم که چند جای دی هر ههم خصوصهی زبهان درس     

 (.94ه98
***** 

تمام بشود و دی هر   میها کالسبید  ۀهفت ۀشنبرا طوری تنظیم کرده بودم که  میاکاره»
تمهام   خواستم ینمکنند.  وپا دستعمالً تا مهر بیکار بودم. البته سسرده بودم برایم شاگرد 

جور بشود. تازه میلوم نبود همان مهر  دانستم یمتابستان را بیکار باشم. با این همه، بیید 
 (.928)همان:  «پیدا کنند، جه برسد به تابستان هم بتوانند برایم شاگرد

***** 
تلویزیون را خاموش کردم و وقتهی یهادم افتهاد کهه بهاز بایهد بهروم سهراغ          ،بید از شام»
مجهرب و   همه آگهی منشی خانم و بازاریهاب  استخدام و چشمم بیفتد به آن یها یگهآ

 (.92ه99)همان:  «کوفت و زهرمار دی ر، حالم بد شدهزار 

 . اعتیاد9ه9ه9
. مهرد  زدنهد  یمه هاله کیفش را گذاشت روی زانویش و مهرد نشسهت کنهارش. داشهتند حهرف      »

رش را زد باال. از توی جورابش چیهزی  شلوا ۀپاچم شد، . بید خَکرد یمگاهی به اطراف ن اه هراز
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یزی به مهرد داد  کرد توی کیف هاله. هاله هم چبه اطراف ن اه کرد. دستش را فرو درآورد و باز
 (.98)همان:  «که نفهمیدم چیست

***** 
 .ه به بهرام هم گفتی»
ش گفهتم بها مهنهاز    هِه ی بِدی ه چیزی نیست که براش ن فتهه باشهم. حتّه   ه 
 .کنم یم روش روبه

 ؟!هیکمهناز ه 
 .مون دختری که باهاش بودم. میتادههه 
 .میلوم بود ش اَ افهیقاز ه 
 .طور نیهم. اون یارو رو هم ها وقتخیلی وقت بود ندیده بودمش، از همون ه 

 (.12)همان:  «ه همون که بهتون مواد داد؟!

 پردازی . شخصیت8ه9

خهود را بهه خواننهده یها      یها انآرملف ؤم ،که در آن دارداز دیدگاه باختین، رمان کیفیتی »
« اسهت  شهده مطرح  های یدئولوژیای از ، بلکه ایدئولوژی او یککند ینمتحمیل  ها یتشخص

 .(98: 9982، زاده ینغالمحس)
 «دههد  ها و مصوبات فرهن ی را تشکیل مهی  ها، متن ای از گفته شبکه ،افکار هر شخصیت»

 (.8: 9984)گراهام، 
 سیاسهی و منفهی دارد و بهه نحهوی بهه      ارزشهی، باری  ،آمیز نزد باختین گفتمان تحکم»
 گردد که در طهی آن، بهاختین ههر    باختین به فضای استالینیستی برمی ۀمبارزمواجهه و  

ی آگاه بهرای  کند و قائل به چندصدایی و فضا آوایی و قدرت مطلق را نفی می گونه تک
 .(92: )همان «شود صداها می تمام

شباهت فکری  گونه  یچهاند که  شده خلق یا گونه به ها یتشخص، شدگان نفریندر رمان 
عاطفی،  درپی یپ یها شکستتلخ و  یها تجربه ،البته وجه اشتراک آنان .ندارند دی ریک به

بها یکهدی ر بسهیار متفهاوت      ،اما نوع ن اه آنان به زندگی و مسائل کاری، علمی و... است،
 .است شدهتی در رمان متفاو یها گفتمان یریگ شکلموج  امر، است. همین 

 بهزاد. 9ه8ه9
او فردی آرام، صبور و دموکرات است. برای عقاید دی ران ارزش قائل است. او با دوستش 

کهه بها ههم دارنهد و در      یینظرهها   اخهتالف و بها توجهه بهه تمهام      کنهد  یمه بهرام زندگی 
 هایی یتنددارند. با تمام  دی ریکبا  یا دوستانهخوبی مشهود است، روابط  به یشانهاگفت و

، بههزاد  رود یمه بیشتر مواقیی که از کوره در، یا در شود یمکه در رفتار و گفتار بهرام دیده 
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بیهد از   (رؤیها )همواره با گفتارش سیی در آرام کردن اوضاع دارد. زمانی کهه نهامزد بههزاد    
بهه او   .شنود یمیی او را گردد و او خبر ازدواج و جدا از آلمان به ایران بازمی ،زیاد یها سال

به او فرصهتی   گیرد یمتصمیم  ،رؤیا یها حرفو بید از شنیدن  دهد یممجال سخن گفتن 
 آزاداندیشی اوست: یها مصدا دوباره بدهد که یکی از 

 .کردین یمنباید صداتونو هم بلند بیرون رفتیم. توی خیابان گفتم:  از ساختمان»
 دربیاره! بازی ی رئ خواد یم ش همهتقصیر خودش بود.  ه دیدی که!

 .ه اون که اولش چیزی ن فت
. دی ه گه یمم هِکاری به حاال نداره، بهزاد. دو سه ماهه که هر دفیه یه متلک بِه 

 .از دستش خسته شده بودم
 .زدین یمولی نباید داد ه 
 .سادم یوامکوتاه بیام. یه جایی باید جلوش  خواستم ینمدی ه ه 

 ه ولی نه جلوی هراتی!
 اتی!گور بابای هره 

 خیابان اشاره کردم: طرف  آنبا ان شت به بقالی 
 .ه بیا بریم یه نوشابه بخوریم

 .، بهزادمرَ یمنه، من ه 
 بریم باال؟ خوای یمه 

 .ه نه
 .، رفیقینچی باشهه هر
 !شهبره گم ه 
 نار خیابان منتظر تاکسی ایستاد:ک

 .ه تو برگرد باال
 .ه بیا با هم بریم

 (.89ه88)همان:  «ارمباهاش ند کاری  یچهمن دی ه ه 

 بهرام. 2ه8ه9
مقابل او در داستان است. گلشهیری   ۀنقط ،حال  عین ترین دوست بهزاد و در بهرام نزدیک

. بهرام بهرخالف  ندیآفر یمبا قرار دادن این دو شخصیت در مقابل هم، دو گفتمان متفاوت 
 ۀمحهدود در  هها  زناو بها   ۀرابطه است. زده، مأیوس و پریشان   را، شتاب، فردی برونبهزاد
ارتبهاط عهاطفی و    نهه بهر اسهاس    ،رسهد  یمه و به پایان  ردیگ یماش شکل  شخصی منافع

احسهاس تیههد    چنانهمها نسبت به رؤیا  خالف بهزاد که پ  از سالاحساسی، درست بر
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داسهتان، موجه     یهها  تیشخصه کند. وجود این اختالفات اساسی میان بهزاد و دی ر  می
 ب یرد: مانی کامالً چندصدایی شکلرتا  تاس شده

 ه تو توش فحش دیدی؟»

دی هه فحهش خهوار و     خواسهتی  یمنشان نفی تکان دادم. بهرام گفت: سرم را به 
 مادر بدی؟!

 نشونم بده! هاشو فحشجهان یر گفت: 
 .جایزه گرفته ها یلمفتموم این بهرام گفت: 

 (.82)همان: « س ی هدمن ن فتم بده. حرف من چیز ه 
 یگهوز  گنهده قهدر   تا حاال تو عمرش دوتا رمان نخونده، اینبهرام رو کرد به من: »
 !کنه یم

 ه بفهمم چه کاری آشواله. فهمیدی؟!ک م خونده قدر اون
چاپ بشه،  ت همقالَگذاشتم  گهاَرت نیست. صداتو نبر باال. اینجا که شهر هِ :گفتم
 (.81ه82)همان: « م درست نیستهیچیَ

 ن!اتا  من گورتو گم کن بیرواز بهرام گفت: »
 کار کنی؟! چه خوای یم. رم ینمه 

 (.81)همان: « ببرش بیرونبهرام به من گفت: 

 رؤیا. 9ه8ه9

با  ،ها سالو اکنون بید از  است خارج از ایران زندگی کرده ها سالکه   شخصیت زن داستان
که در  شود تقسیم می تمان او به دو دستهست. گف تلخ جدایی به ایران بازگشته، رؤیا ۀتجرب

 سهر   بهه اما در مهدت کوتهاهی کهه در اصهفهان      است، آور یأستهران بسیار ناامیدکننده و 
، شاهد گفتمان جدیدی از او هستیم که بیهد از برقهراری ارتبهاط بها بههزاد، دوبهاره       برد یم

 شود: می سرزنده و شاداب
 ؟!م شدهمن خیلی چا  گفت: »

 ه نه.
 .م شدهچرا، زشت ه 

 .موهاتو کوتاه کردیه فقط 
   نشدم؟!یه خرده به نظرت چاه 

 .ه زیاد فرقی نکردی
 بازوته؟! ۀاندازگفتی دور کمرم  یادته همیشه میه 

 گفت. قدرها که می ود، ولی نه آنبه نظرم کمی چا  شده ب
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 .ینکردگفتم که، زیاد فرقی ه 
 (.84ه88)همان: « کنی ه تو همیشه از آدم تیریف می

***** 

یومدم من نت: کوچه که رسیدیم، گف رِ. من هم دی ر چیزی ن فتم. سَساکت بود»
 هایش: هایش را فروکرد توی جی  سراغت که باهام ازدواج کنی. دست

 (.19)همان: « شیم ینموقت مثل اون روزها  ما دی ه هیچه 

 !؟پاشی تنبل خوای ینم»
 ه کی اومدی بیرون؟!

 ؟یخوردواقیاً که! صبحانه ه 
 .موم بودی، رفتن پایینره، تو که حآه 

 .ه صبح هاله تلفن کرد
 ه خوب؟!

 .اره بریم با هم یه چیزهایی بخریمساعت یازده قرار گذاشتیم. قره 
 ه چی؟!

 دوش ب یری؟! خوای ینمفهمی.  بید خودت میه 
 .گفتم: چرا

ههایش. شهبیه دخترههای     حوله را داد پشهت گهوش   ۀلبنشست.  تختل   ،پا شد
 ده بود.ساله ش  چهارده پانزده

 الم؟!ح رِقدر سَ م بسرسی چرا اینزَاَ خوای ینمه 
 ه چی شده؟!

 .ه باید حدس بزنی
 .دونم ه آخه، من چه می
 (.299)همان:  «ه یه چیزی ب و

 هاله. 8ه8ه9
بران یهز اسهت.    ، تهرحم زنان میتاد بیشترنامزد بهزاد و زنی میتاد است. گفتار او مانند  ،هاله

. ندهست  مواجهارتی که عمیقاً این قشر از زنان در جامیه با آن شاید به دلیل کمبودها و حق
. این احساس تا حهدی زیهادی از   ابندی یمو بیچاره  زیان  رقتآنان خود را افرادی  ،در واقع

 :شود یمتیامل با دی ران در آنان ناشی 
 یکی از اون سی ارهاتو بکشم؟ شه یم»
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، گفهتم:  زدم یمبرایش کبریت  ش. یکی برداشت. وقتیپاکت سی ار را گرفتم جلو
 تا حاال ندیده بودم سی ار بکشی!

 .کشه یمکسی که میتاده، سی ار هم ه 
 ه من کِی گفتم تو میتادی؟!

 .مخفی کنی یتون ینمکه  هاتو ن اهبهزاد.  ه دست بردار
 (.999)همان: « ، هاله؟!ها ن اهکدوم ه 

***** 

 .کنه یمن خیلی چیزها رو عوض زما ها وقتبیضی را باال کشید. گفتم:  اش ینیب»
 .شه ینم. بهرام دی ه هی  وقت با من مثل سابق شه ینمدی ه هیچی عوض ه 
 !نقدر مطمئنی؟از کجا اِه 

نهامزدت   یدیه فهم یم گهاَخودِ تو سکوت کرد. بید گفت:  یا لحظه. باز ه مطمئنم
 ؟!یکرد ینمش لِمیتاده، وِ

 حرفی نزدم.ه 
 ، بهزاد؟!یکرد ینمولش ه 
 .دونم ینمه 
)همهان:   «کی داشته باشهم لَ. اصالً من چرا باید توقعِ اَکرد یمش لِوِ ،هر ک  بوده 

 (.11ه12

 کرونوتوپ. 4ه9

و یها مکهان زمانمنهد در مفههوم      (Chronotopeمکهان )  ه نقش کرونوتوپ/ ظرف زمهان 
جاب ای را بین زمان و مکان یرناپذ انفکاکباختین این است که پیوندی واقیی و  ییگرا واقع
تخیهل  . در کتهاب  دهنهد  یمارزشی خاص رخ  ه کند؛ جایی که حوادث در نظام فرهن ی یم

 ، او:باختین یا مکالمه
در ادبیهات بیهان    یا هنرمندانهمکانی که به طور  ه نزدیکی و پیوست ی تن اتنگ زمانی»

 ،یندرونی در نظهر بهاخت   ۀهمبست ۀرابطتنیدگی با  هماین در . و... کند یمتیریف ، اند شده
چندصهدای ی یها    یهها  رمهان شهرط الزم بهرای    ۀمنزله که به  داردمکانتی بسیار عظیم 

رمهان   یهها  کرونوتهوپ نسهبت بهه    ی یصهدا  تهک یها   ییآوا تکوایی است. عناصر چندآ
فونیک یها   لیها ندارند. اما متون پُ یتی با آنچندصدایی/ آوایی بی انه هستند و هیچ سنخ

عطهف   ۀنقطه بحرانهی و یها در    ۀلحظه در یک را )قهرمان(  ، همواره شخصیچندصدایی
« تصهمیم نههایی اسهت    ۀآسهتان که در  گذارند یمروحش به نمایش  نهایتِ یبو  پایان یب
 (.944ه948: 9981و غالمسور،  زاده ینغالمحس)
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زمهان   ههم  با سفر آن دو به اصفهان ،او با بهزاد ۀدوباراز آلمان و دیدار  «رؤیا»بازگشت 
کهه    حهالی  در شود، بیشتر بهزاد و رؤیا به هم میان موج  نزدیکی . سفر به اصفهشود می

ای سرد و  بردند، شاهد رابطه زمانی که هر دو در تهران به سر می ،قبل از سفر و بید از سفر
تاریک از دو طرف هستیم. این اصفهان است که با تمام زیبایی و شهکوهی کهه در خهود    

هم و گهرم شهدن ارتبهاط آنهان در      به یتخصشنهفته دارد، موج  نزدیکی مجدد این دو 
 سر  بهشود. رؤیا و بهزاد زمانی که در اصفهان  با یکدی ر می شان یزندگزمان  ینتر حساس

قهدم   یرازشه  دروازه، در رونهد  یمل خواجو ، به پُکنند یم روی یادهپ هایش یابانخ، در برند یم
. گیهرد  یمهدیه  عنوان  به رای بهرامرا بو رؤیا پیراهنی  روند یمو به بازار اصفهان  زنند یم

شهر اصفهان  یها جاذبهها و  خوبی و با ظرافت زیادی بستر مکانی، یینی زیبایی نویسنده به
 کند: را توصیف می

آمد. مها از   با یاسمین خداحافظی کردیم و آمدیم بیرون. هوا خنک بود و باد مالیمی می»
آب به نظرم کمی پایین بهود و   کردیم. ل حرکتپُ  وسه طرف سی  پارک کنار رودخانه به

ل و ر از آب درآورده بودند. بید انداختیم روی پُه سَ جای رودخانه های کوچکی جابه زیرهج
آمد بودند، تا میدان انقالب رفتیم و بید از کنهار   و ان جمییت زیادی که آنجا در رفتاز می
 (.984: 9999)گلشیری، « ل خواجو را قدم زدیم و برگشتیمرو تا پُ پیاده

برنهد، نشهان    زمانی که در اصفهان به سر مهی  ،های رؤیا و بهزادگفت وسس  از طر  
مکهانی   ،اصفهان .است شدهموج  نزدیکی آن دو  ،ن شهردهد تا چه اندازه بودن در ای می

درسهت در   و شهود  یمه زمان با بازگشت رؤیها از آلمهان، بهرای سهفر انتخهاب       است که هم
دوباره مانند گذشته و  کند یمرا به هم نزدیک  ها آناین دو فرد،  ۀرابط ،زمان نیتر یبحران

 یزماناما  ،نماید یمدوستانه و عاشقانه را برای آن دو فراهم  یا رابطهفرصتی برای داشتن 
گردنهد، مجهدداً تیرگهی بهر      و رؤیا و بهزاد دوباره به تهران بازمی رسد یمسفر به پایان  که 

 ۀگفته ، بهه  برنهد  یمه که رؤیا و بهزاد در اصفهان به سر  ن امیشود. ه ان حاکم میآن روابط
که به گمانشان به زن و شهوهرهای   بینند یمتا حدی خود را به یکدی ر نزدیک  ،خودشان
آن دو بهه   ۀعاشهقان  ۀرابطه  ،اما بید از اتمام زمان سفر و بازگشت به تهران ،مانند یمواقیی 
گیهرد ایهران را    ج بهزاد به رؤیا، او تصهمیم مهی  و با توجه به پیشنهاد ازدوا گراید یمسردی 

 د و از بهزاد جدا شود:ترک کند و دوباره به آلمان بازگرد
 .زنیم م بیرون، یه گشتی تو شهر میزنی حالش خوب بود، می گهاَ»
 ؟رین یمچهلستون هم ه 

 .ه آره
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 ل خواجو چی؟پُه 
 ممکنه بریم.ه 
 بری این جاها؟ آد یمبدون من دلت ه 
 .افتم اون جاها، همش یاد تو می مرَ یمن وقتی نه، چوه 
 اشک جمع شده بود. دراز کشید روی تخت. هاش چشمتو 

 کنم؟ ه می دونی دارم به چی فکر می
 ه به چی؟

 .ه به اینکه ما عین زن و شوهرها شیم
 ه م ه نیستیم؟

 .ریهم زن و شوهرت ها اونچرا، از ه 
 م داریم؟فقط چی ک دونی یمکنارش دراز کشیدم. گفتم: 

 ه چی؟!
 (.212ه219)همان:  «ه یه جشن کوچیک

به  گراید و آن دو به سردی می ۀرابطبا بازگشت رؤیا به تهران، دوباره گرمی  ،در پایان
 :گردد یمحالت قبل باز

 .ت خواست اری کنمزَاَ م اومده»
ازدواج کهنم   خهوام  ینمه مهن  . گفت: چرخاند یمداشت ظرف شکالت را روی میز 

 .بهزاد
 . گفتم: چرا رؤیا؟!یمها چشمل زد توی را بلند کرد. زُ سرش

 چیزی ن فت.
 .گفتی یمکه یه چیز دی ه  تو اصفهانه 

 .ه من هیچی ن فتم
 یادت رفته! یچ  همهچرا، ه 
 .ازدواج کنم خوام ینمهیچی یادم نرفته. من دی ه ه 

 ، رفتم کنار پنجره. گفتم: چرا رؤیا؟!از روی مبل پا شدم
برگهردم   خهوام  یمه ازدواج کهنم.   خهوام  ینم وقت  یچهشه. دی ه اصالً نه با تو باه 

 (.924)همان: « آلمان

 کارناوال. 2ه9

منظور از کارنهاوال نهوع   . کند یممفاهیمی است که باختین مطرح  ترینکارناوال از کلیدی
-گفت نی. ارود یم شیو پ ردیگ یمشکل  یمردم عاد داروگو است که بر م از گفت یخاص
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قهدرت   تسهلط و از این طریق موج  کاهش  کشد یمحاکم را به چالش  سلطت موگو قدر
رابلهه  باختین برای نخستین بار مفهوم کارناوال را در کتاب »شود. صدایی در جامیه میتک

 «شهوند  یمه در نقهش خردمنهدان ظهاهر     ها احمقمطرح کرد. در این کارناوال،  و جهان او
 (. در واقع:999: 9918)مقدادی، 
 ههای  یهه نظراز نظریات برجسته و مطهرح میخائیهل بهاختین اسهت... او صهاح       یکی »

مههم   ۀیشانداست که یک  یمندگفت وو  ییگرا کارناوالهمچون  ،در ادبیات یا برجسته
مهم چندصهدایی و چنهدآوایی در    سازد و آن عنصر ها را به هم مرتبط می آن ،و محوری

 .(912ه914: 9994)دانش ر،  «ستها آن

توانند برای مدتی هویت  نقاب میکارناوال هستند. افراد با ۀمشخصدو  ،نقابضیافت و 
از ابتدای . (42: 9999یزدی و براهیمی، ر.ک؛ )و موقییت خود را در دنیای واقیی دگرگون کنند 

تا رامین ارژنگ، استاد دانشه اهش را بهه    ،تورج در پی تدارک یک میهمانی است ،داستان
. او از شهود  یمه ه این ضیافت بکشاند و سهرانجام نیهز موفهق    ب (همسرش) «ماهرخ»همراه 

به رامین نزدیهک   ،زند ای که به چهره می ابتدای میهمانی تا اواخر داستان با نقاب دوستانه
ایهن نقهاب از    ،اما در پایهان داسهتان   است، ها را از یاد برده کند گذشته می شود و وانمود می

 :گردد یمو آشکار ت شوم اشود و نیّ اش برداشته می چهره
. هها  کهوه طرف  میر یم ،بیرون میزن یم. فردا صبح هم گذره یمخوش  تونهِبِباور کنین »
 مونهو  صبحانهجاهای خیلی قشنگ.  شون دل بکنین؛زَیه جاهایی که نتونین اَ برمتون یم

تهران. ولی مطمهئن   گردونم یمبرتون  ،وقت هم خواستین . هرمیخور یم جا  همونهم 
 (.88: 9991)گلشیری،  «برگردین خواد ینم توندلی اومدین، دی ه وقت ،باشید

***** 
. شام گذره یممون خوش هِ. باور کنین خیلی بِگردونم یموقت هم خواستین، برتون  هر»

خوش ل کنار استخر و تها صهبح    یها یصندلرو اون  مینیش یم میر یم، میکن یمدرست 
 (.89)همان: « میگ یممزخرف 

***** 

 :گفهتم  !که تو اتوبان دیدمت، یه لحظه بهه خهودم چهی گفهتم؟     وقت  همون یدون یم»
 .(928)همان: !« دیفهم ینمرو درآرم. هیچ خری هم  یچ  همهتالفی  تونم یم جا  نیهم

***** 
چرا  دونم ینم. اصالً مونم ینم جانیابیا بریم. خودمم دی ه برگشتم طرف ماهرخ گفتم: »

 .(924مان: )ه «شده خرابپامو گذاشتم تو این 
 باز پایانِ. 1ه9
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و مخاط   رهاشده کارهمهیمواجه است که ن یداستان مبهم است و خواننده با داستان یباز  انتها انیدر پا
مخاط  است  نیا تیها درنهاداستان هگوننی. در ارسدیم انیکه داستان چ ونه به پا داندینم یدرستبه

داستان را با مخاط   انتهایباز و مبهم  انیپا کیبا  سندهیاقع نوکند. درویداستان را انتخاب م انیکه  پا
 .گذارد یمبه اشتراک 
داستان را  ۀصفحمراد از این مفهوم، تفطن به این دقیقه است که وقتی خواننده آخرین »

 برد یمرا انتظار  یا ناگفتهو دی ر نه امر  ان ارد یم، ماجرا را پایان یافته گذراند یماز نظر 
خواننهده را بهرای    نقشو...  کند یماحساس  ،رای آنچه گفته شدهبهام یا تردیدی بو نه ا

)خواجهه   «دههد  یمه تقلیهل و تنهزل    "مینا یگرا مصرف"و در حد  کاهد یمتولید مینا فرو

 (.91: 9998، نوکنده

شود تورج در چه وضیی  که مشخص نمیپایانی باز دارد. عالوه بر این مهمانی تلخرمان 
و از رازهای شخصهی   افتد یم. بید از اتفاقاتی که در باغ برای رامین و ماهرخ گیرد قرار می

امها   گیرنهد،  یز در وضییت مبهمی قهرار مهی  ، آنان نشود یمرامین نزد ماهرخ پرده برداشته 
 ،و بها ایهن پهاراگراف    دهد ینمنویسنده اطالعاتی از تصمیم ماهرخ برای آینده به مخاط  

 :برد یمداستان را به پایان 

. دستم را دراز کردم طرفش. دستش بود به بیرونزده ل زنم نشسته بود کنار پنجره و زُ»
گرفتم. کف دستش چند جا زخهم شهده بهود و خهون روی      را گذاشته بود روی زانویش.

شده بود. دست کهردم   طور  نیاکه خورده بود زمین،  وقت  همانها ماسیده بود. حتماً  آن
کهه دسهتش را از دسهتم بیهرون کشهید و       گشهتم  یممالی توی جیبم. داشتم دنبال دست

 (.982: 9991)گلشیری،  «توی بیابان ییجاده بود به ل زدر را گرفت. زُ ۀریدست 

. مانهد  یماست که تا پایان بدون حل شدن باقی  یا لهئمسنیز  «افسون عابدی»داستان 
 هر حرفهی از افسهون    جسد افسون در آن، نویسنده دی صندو  و نبودنِ رِبید از باز شدن دَ

 :آورد ینمبه چه سرنوشتی دچار شده بود، به میان  کهنیاعابدی و 
م کرده بود و خیره شده بود به ل زدم به ماهرخ که سرش را خَپایین پلکان ایستادم و زُ»

 اش شانهایستادم و از باالی  سرش  پشت وقت  آنچیزی توی صندو . آهسته جلو رفتم. 
هم تا شده بود، به چشم  رویکه  م. چیزی جز چند تکه لباسن اه کرددرون صندو  را 

)همهان:   «خورد ینماده بود. از جایش تکان ایست جا  همان مجسمه. ماهرخ عین خورد نمی

989.) 

شیرین دارد یا خیر، تا پایان داستان مهبهم   نامکه آیا تورج واقیاً نامزدی به هم این راز 
افزایش تیلیق و  که خود سب  است شدهداستان را موج   پایان بازِ ها ناتمامی. این ماند می

 .کند یمشود و از یک قضاوت قطیی جلوگیری  های متفاوت افراد از داستان می برداشت
 نقیضه. 8ه9
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های متناقض بندد. شخصیتنویسنده نوعی ال وی دوگانه و متضاد را به کار می ضهینقدر 
ن کهه ایه   کننهد  یمو رفتار  زنند یم، حرف دکنن یمداستان برخالف اعتقادات نویسنده فکر 
شامل  تواند یمنقیضه هم ». کند یمستان را تقویت مخالفت و تضاد خاصیت چندصدایی دا

گذشته باشد و هم شهامل مهواردی کهه قهول راوی/      یها سبکو  ها قانونبه طنز گرفتن 
انی کهه ارائهه   اگرچهه زبه  » .(929: 9999)ادراکی،  «در تضاد باشد ها یتشخصبا قول  نویسنده

بهانی نهفتهه کهه سهاحتی دوگانهه و      آن، ز ۀینزم پ شده، استوارتر و آشکارتر است، اما در 
جوالن هاه اضهداد و   است؛ بهه عبهارتی دی هر، نقیضهه، عرصهه و       دوصدا به نقیضه بخشیده

 .(Lodge, 2000: 130 :؛ به نقل از29: 9989)رضی و بتالب اکبرآبادی،  «است ها تناقض

کالمی و رفتهاری زیهادی    های لوزشکرده، خطاها و  یک فرد تحصیل وانعن  بهرامین 
. مسلماً خلق چنین شخصیتی که ال وی رفتاری ثابتی ندارد و در مواجهه با مشکالت دارد

رفتار درست و طبییی دارد، کامالً  برد میکه گمان   حالی است، در ناپذیر انیطافپرخاش ر و 
بهه   ،اما گلشیری عامداً با خلق چنین شخصهیتی  ده است.قض با عقاید و افکار نویسندر تنا

عنهوان مییهار خهوبی بهرای       ههیچ   سواد، علم و موقییت شولی افراد به فهماند میمخاط  
سنجش اخال  و شیور اجتماعی یک فرد نیست و برای اثبات آن به مخاطه ، شخصهیت   

بران یز،  های چالش جاد موقییتو با ای گیرد میکه دقیقاً مقابل رامین قرار  آفریند میتورج را 
موجه  تقویهت چنهدآوایی اثهر      ،کند و از این طریهق  رامین را مجبور به ایجاد واکنش می

 شود: می
 هها  حرف. خودم هم بید از اون گم میناراحتت کنم. واقیاً دارم  خواستم نمیمن گفتم: »

س چهه اخهال    کهال  رِچه مرگم شده بود. خودت که یادته سَ دونم نمیناراحت شده بودم. 
 (.998: 9991)گلشیری، « داشتم گندی

***** 

 ل شده کثافت!خُزنم گفت: کجا رفت رامین؟ گفتم: »
بهرای  . گفهت:  رفهت  میپله پایین  شنیدیم که داشت از راه صدای پایش را می

 ؟!جااینچی منو آوردی 

 .گه میداره مزخرف آهسته گفتم: 
کشهته   گهه اَ !؟گهم  مهی ارم چی د فهمی می !واقیاً طرفو کشته باشه، چی؟ گهاَ

 باشدش چی؟!
 .، ماهرخگه یمداره مزخرف اشک جمع شده بود. گفتم:  شیها چشمتو 

 ؟جانیابرای چی منو آوردی 
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 (.929)همان: « گه میداره مزخرف داد زدم: 

***** 

 .زد میاون دختره حرف  ۀدربارشنیدم داشت »
 ه کدوم دختره؟

اون دختهره رو بهرات تیریهف     ۀقضهی  ماهرخ! خودم شهنیدم داشهت   بردار  ه دست
 .کرد می
ل آره، تیریف کرد. همون که محکم خوابونده بهودی تهو گوشهش. بهادبزن را وِ    ه 

حاال که یه چیزی رو شنیدی، باید درست بشنوی. باید بفهمی کردم زمین. گفتم: 
 کهار  چهی  دونی میبیرون.  نداختنش میکه اون آشوال حقش بود. باید از دانش اه 

 ؟!کرده بود
 .ل کرده بودکالست گنجشک وِ رِسَه 
ل کهرده بهود. کهدوم االغهی یهه همچهین کهاری        کالسم گنجشهک وِ  رِآره، سَه 
اون آشوال دنبال ایهن بهود    وقت اون، کردم میپاره  مو حنجره! من داشتم ؟کنه می

ر و رهِه کهالس، هِ  لجهنش، تههِ   های رفیقل کنه و بیدش با اون که گنجشکشو وِ
 .ر کننرکِکِ

 رو باد بزن! ها این: ه گفت
بادبزن را برداشهتم، آهسهته گفهت:     . وقتیها سیخورو کردن  شروع کرد به پشته 

 برام ن فته بودی! وقت  هیچ
 (.98)همان:  «ه حاال که فهمیدی

***** 

فهمیدی؟ همون وقهتش همهه    ،شوالیهمین کار رو هم نداری. آ ۀربزجُتو  :گفتم»
یکی تو این دنیا باشه کهه از ریختهت    دونم یمخورد. بیید  هم می بهت زَاَ شونحال

 (.924)همان: « خوشش بیاد

***** 
 ؟دونی مییه چیزی رو گفتم: »
 ؟رو  چیه 
کهه سهرت    ههایی  بهدبختی تموم اون را با هر دو دست باال زد. گفتم: موهایش ه 

بهدونی،   کهاین. برای شدی می. باید هم اخراج فهمم میاومد، حقت بود. حاال دارم 
از دانش اه اخراجت وایسادم تا  سخت و  سفت !ترتیبشو دادم. فهمیدی؟ خودم هم
 کردن!
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 .دونم میرو  چی  همه. خودم دونم میه گفت: 
 (.929)همان: « حرفات مزخرفه ۀهم. دونی نمیتو هیچی ه 

 . نتیجه8
ا به سمت چندصهدایی  که داستان ر میابی یمگوناگونی  یها مصدا  ،شدگان نفریندر رمان 
ایهن داسهتان، دیالوگیسهم بیرونهی      یمنهد گفت وعامل  نیتر برجستهاست.    دادهبودن سو

و نویسنده از  کند یمخود پیدا  ۀجامیاست؛ یینی ارتباطی که متن با شرایط زمانی و مکانی 
بهرد.   ی که در آن به سر میا جامیهشرایط موجود در  بازتاببرای  سازد یمداستان بستری 

را از یکنواختی  روایت ،با یکدی ر ها آن یهاگفت ودارد که ی متنوعی ها تیشخص ،داستان
اسهت.   اختصاص یافته ها تیشخص یگفت و، به رمان. بیش از نیمی از متن آورد یمبیرون 

کنهد و   بهودن دور مهی   محور یراورا از  روایتراوی داستان روایتی کامالً منصفانه دارد که 
 کند. تقویت می آنچندصدایی را در 
 هها  کرونوتهوپ به کرونوتوپ اشاره کهرد.   توان یمدر داستان،  ییگفت وی ر از عوامل د
، گلشهیری دو  شهدگان  نفهرین در رمهان  مکانی رویدادهای گوناگون هستند. پیوستار زمانی/

و جدایی دو شخصیت اصلی داستان را در دو بستر زمانی  دنیرسمهم، یینی به هم  رخداد
که این دو فضا و مکان است و این ناپذیری ییجداکه بیان ر  دهد یمو مکانی متفاوت نشان 

 باشند. رگذاریتأث دادهایرودر  توانند یمید تا چه اندازه بُ
، محهدودیت  شهدگان  نفهرین رمهان  از نظر تیداد شخصیت نسبت به  ،مهمانی تلخرمان 

 آغهاز بسهیار پررنهگ اسهت. از     ،ی در داسهتان ا مکالمهه های دی هر   اما مؤلفه بیشتری دارد،
ی بر ا دوستانهشاهد یک میهمانی هستیم که در آن شخصیت اصلی داستان، نقاب  داستان،

. در کنار شوند یمی شدن داستان کارناوالچهره دارد. این دو ویژگی ضیافت و نقاب، موج  
ی دی ری چون نقیضه و پایان باز که حاکی از عدم قطییت همهه چیهز   ها یژگیوکارناوال، 

 .دهند یمدصدایی است، به داستان سمت و سویی چن

 ها نوشت پی
گفتاری است که  ،واقع توان حضور دی ری را احساس کرد و در آن نوع از گفتار است که در آن می ،. جدل نهانی9

 .(22: 9982مقدادی و بوبانی، ر.ک؛ گیرد ) در پاسخ به سخنان دی ران شکل می
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Hawthorn, 1992: 166.) 
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