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چکیده
نويسندگان برای بیان و انتقال دغدغهها و انديشههای خود ،عالوه بر انتخاب موضوع منطبق با درونمايه،
شگردهای متفاوتی مبتنی بر سبک و سلیقۀ خاصّ خود برمیگزينند .در اين مقاله ،به تبیین میزان و
چگونگی پیوند درونمايه و اليههای معنايی چندگانۀ متن با ويژگیهای شگرد روايی چهار داستان
نخست مجموعهداستانِ تمام زمستان مرا گرم کن از علی خدايی پرداختهايم .هدف ما ،در عین تبیین
جنبههای مثبت نويسندگی ،نقد و تحلیل مواردی است که نويسنده برای تعالی داستاننويسی ،بايد بدان
توجّه بیشتری مبذول کند .دستاورد اين مقاله نشان میدهد نحوة بیان و کاربرد فضا ،مکان ،زمان ،شیوة
روايت داستان و شخصیّتها در تمام داستانها دقیق و موفّق بوده است .انتخاب راوی برای تبیین و
عرضۀ درونمايه در داستانهای «تمام زمستان مرا گرم کن»« ،عصرهای يکشنبه» و «مکالمه»
حسابشده صورت گرفته است ،امّا در داستان «فانفار» ،پیرنگ عاشقانۀ داستان با راوی سوم شخص
بیرونی تناسب ندارد .اين داستان نتوانسته است زبان و بیانی متناسب با پیرنگ عاشقانۀ خود بیابد.
نويسنده در داستان مکالمه ،عوارض گفتوگونکردن را نشان داده است؛ بدين معنی که گفتوگو
ارتباطی دو طرفه است؛ گفتوگو ،فقط گفتن نیست و بايد به «شنیدن» نیز به اندازة «گفتن» توجّه
داشت .داستانِ موازیِ داستان اصلی در داستان تمام زمستان مرا گرم کن ،با عنوان و درونمايۀ داستان
هماهنگ است .فضا و مکان داستان و بههمآمیختگی زمانِ خواب و بیداری و تداخل ساعتها نیز با
درونمايه تناسب دارد.
واژههای کلیدی :راوی ،درونمايه ،روايت ،پیرنگ ،علی خدايی ،تمام زمستان مرا گرم کن.
* .اين مقاله علمی-ترويجی است.
** .رايانامۀ نويسندة مسئول:

timoormalmir@uok.ac.ir
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 .1مقدّمه
نويسندگان برای بیان و انتقال دغدغهها و انديشههای خود ،عالوه بر انتخاب موضوع منطبق
با درونمايه ،شگردهای متفاوتی مبتنی بر سبک و سلیقۀ خاص خود برمیگزينند .هرچه
پیوند میان اين دو مقوله نزديکتر و هماهنگتر باشد ،بر مقبولیّت و جذابیّت داستان
میافزايد .در نقد و بررسی داستان ،آنچه بیشتر اهمیّت دارد ،تبیین میزان و چگونگی پیوند
درونمايه و اليههای معنايی چندگانۀ متن با ويژگیهای شگرد روايی است.
دومین مجموعهداستان علی خدايی با نام تمام زمستان مرا گرم کن ،در سال 13۸۰
برگزيدة جايزة گلشیری شد و در جايزة منتقدان و نويسندگان مطبوعاتی عنوان «بهترين
مجموعهداستان دهۀ هشتاد» را بهدستآورد؛ بنابراين ،مجموعهداستان تمام زمستان مرا
گرم کن ،از اهمیّت و شهرت مناسبی برخوردار است؛ میخواهیم سبب اين ارزش و
اهمیّت را بشناسیم .برخی داستانهای اين مجموعه از برخی ديگر داستانهای آن قویترند
و از جهات مختلف شايستگی بیشتری دارند .بدينلحاظ ،به میزان تناسب شیوهها و
شگردهای نويسنده با درونمايه و ژرفساخت اصلیِ چهار داستان نخست اين مجموعه
پرداختهايم تا میزان موفقیّت يا عدمموفقیّت هر داستان بهصورت جداگانه بررسی شود تا
بتوانیم به میزان و کیفیّت ارزشمندی اين مجموعهداستان بهصورت کلی دست بیابیم.
هدف ما ،در عین تبیین جنبه های مثبت نويسندگی ،نقد مواردی است که نويسنده ،به
کاربرد شگردها و تناسبها دقّت مناسبی نداشته است ،امّا برای تعالی سبک نويسندگی
خود ،بايد بدانها توجّه بیشتری داشته باشد.
دربارة سبک نويسندگی علی خدايی پژوهشهايی انجام شده است و برخی
پژوهشگران در اين باره ديدگاههايی را مطرح کردهاند؛ ازجمله میرعابدينی معتقد است
خدايی با دقیقشدن در جزئیّات زندگی روزمره ،به درک ازدسترفتن مفهوم عاشقانۀ
زندگی رسیده است .شخصیّتهای داستانهای نئورئالیستی خدايی شهامت انديشیدن
خود را ازدستداده و دچار حسرت برای زندگی متعادل شدهاند (میرعابدينی-1463 :13۸6 ،
 .)1464شريفنسب و ابراهیمیفخار به يکی از ويژگیهای فراداستانی در داستان
«تختهای روی آب» اشاره کردهاند ( .)5 :1392پاينده معتقد است داستان «تمام زمستان
مرا گرم کن» ،داستان پسامدرنی است و آن را مصداق محوشدن تمايز میان تخیّل و
واقعیّت بهعنوان وجه مشترک نظريههای پسامدرن شمرده است و برخی نمودهای اين
محوشدن تمايز را در داستان نشان داده است (پاينده.)41-33 :13۸9 ،
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 .2پيرنگ ،درونمایه و روایت
در هر اثر داستانی ،عناصری وجود دارد که قرارگرفتن آنها در کنار هم به خلق کلیّتی
واحد منجر می شود .اين عناصر هراندازه بهتر و منسجمتر در هم تنیده شوند ،به
استحکام اثر ادبی بیشتر کمک میکنند و با شکلدهی ساختاری يکدست ،بر اعتبار آن
می افزايند .ساختار ،همان نظمی است که نويسنده با استفاده از عناصر مختلف داستانی
به وقايع داستان میدهد  .داستان ،ابتدا مخاطب را از موضوع آگاه میکند .نظمدهی و
ساختاربخشی به موضوع داستان برعهدة پیرنگ است .پیرنگ ،اساسیترين عنصر
داستان است که ارتباط بیشتری با ديگر عناصر دارد .اگر داستان را نقل رشتهای از
حوادث بر حسب توالی زمان بدانیم ،پیرنگ ،نقل حوادث براساس موجبیّت و روابط علّی
و معلولی است (فورستر .)92 :1369 ،وقتی پیرنگ داستان ،جريان منطقی و درست خود
را طی کند ،برای هر رويداد ،دلیل و انگیزهای مناسب وجود دارد و هر حادثه يا کنشی
سر جای خود و به موقع اتّفاق میافتد؛ چندانکه توصیفات اضافی و گفتارها و
کنشهای بیهدف از داستان دور میماند .هرچه شخصیّتهای داستان با کیفیّت روانی،
خُلقی و رفتاری معقولتر و قابلباورتری شکل بگیرند ،داستان به شالودهای محکم و
يکپارچه در پیوند با عناصر ديگر دست میيابد .شخصیّتهای درون رمان برای بسیاری
از خوانندگان ،نیروی اصلی کلیّتساز متن بهحسابمیآيند و همهچیز در رمان صرفاً
برای نمايش «شخصیّت» و تحوّل اوست (کالر .)319 :13۸۸ ،هر داستان به طريقی روايت
می شود و حتّی ممکن است در يک داستان از چند زاويهديد مختلف استفاده شود و اگر
نويسنده بتواند برحسب درونمايه ،نوع شخصیّت ،فضا ،زمان و لحن حاکم بر داستان،
زاويهديد مناسبی انتخاب کند ،در رسیدن به زيبايی هنری داستان گام بزرگی برداشته
است .همۀ اين عناصر وقتی میتوانند در جايگاه خود موفّق عمل کنند و هر عنصر،
داللتی ضمنی برای عنصری ديگر باشد که زير سايۀ درونمايه گردآيند .درونمايه ،فکر
اصلی و مسلّط بر هر اثر است و به عنوان انديشۀ اصلی داستان ،نقش پیونددهندة اصلی
عناصر داستانی را برعهدهدارد .درونمايه ،رشته يا خطّی است که در طول اثر کشیده
میشود و موقعیّتها و کنشهای مختلف داستان را به هم مربوط میکند .درونمايه،
حاصل نظم و ساختاری دقیق میان عناصر داستان است که در نهايت به وحدت هنری
منجر میشود (مستور .)3۰ :13۸4 ،کشف درونمايه ،مستلزم ايجاد ارتباط بین اثر و جهان
بیرون آن است .اين ارتباطها همان معنا هستند (اسکولز .)22 :1377 ،در واقع ،درونمايه
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بهعنوان انديشۀ حاکم بر داستان موظف است تا همۀ عناصر داستانی مانند موضوع،
شخصیّت ،عمل ،موقعیّتهای گرهافکنی ،کشمکش ،بحران ،بزنگاه ،گرهگشايی و هر
چیزی که نويسنده برای انتقال مفاهیم موردنظرخود به آنها نیاز دارد ،در بستری مناسب
و همگام با خط فکری خود انتخاب کند و به آنها نظام و سامان ببخشد .نقش نويسنده
در چگونگی بیان و طرح درونمايه بسیار مهمّ است و از تجربههای مؤلّف اخذ میشود.
انديشه ای که خود زندگی در اختیار او قرار داده است ،ولی در انبان تأثّرات وی بهصورت
خام شکل گرفته است ،او را برمیانگیزد که بکوشد تا آن را به شکلی نو درآورد
(میرصادقی .)177 :1376 ،درونمايه از بايدهايی صحبت میکند که از صافی نگاه و بینش
نويسنده به ذهن مخاطب منتقل میشود .در اين روند نقل و انتقال ،سلیقۀ نويسنده و
گزينش و جداسازی مطلوب از غیرمطلوب ،دارای نقش اصلی است .میزان حضور و
محوريّت و تسلّط درونمايه بر روايت ،با شدّت و ضعف همراه است؛ اگر درونمايۀ يک
روايت بهدرستی مشخّص شود ،درک و فهم چیستی روايت آسانتر است (پرينس:1391 ،
 .)79شايد درونمايههای موجود در داستانها از ابتدايیترين شکل آنها بهصورت حکايات
شفاهی تا فرمها و قالبهای امروزی ،از تعداد انگشتهای دست تجاوز نکند ،با وجود اين
محدوديت معنايی ،چیزی که اثر هر نويسنده را میتواند به عظمت و جاودانگی نزديک
کند ،چگونه گفتن و پروراندن آن به شیوه و شگردی نو و خاص است تا صدايی واحد از
داستان شنیده شود و عنصری بر عنصر ديگر قالب نشود و در نمايی کلیتر ،سازهای
منسجم و قوام يافته با همۀ اجزا برای نقد و ايجاد رهیافتی مناسب از چالشهای
هستی شناسانه به جهان بیرون عرضه شود؛ نه صرفاً برای تولید معنی ،بلکه برای ساختن
جهانی تحت سیطرة معنی؛ يعنی اوّلین و مهمّترين وظیفهای که از رمان انتظار میرود.
کلمات و جملهها بايد در نهايت به ساختاری منسجم ختم شوند که الگويی جامع از
روابط انسانها و جامعه و داللتهای آنان بر يکديگر ارائه دهند (کوندرا .)17 :13۸3 ،در
روايت با توالی منطقی و منظم عناصر و رويدادها مواجهايم .قرارگرفتنِ غیرتصادفیِ
عناصر زبانی و روايی کنار يکديگر ،بیانگر لزوم وجود نظمی هرچند ناملموس ،میان
عناصر روايی است .توالن ،روايت را به توالیِ ازپیشانگاشتهشدة رخدادهايی معرّفی
میکند که بهطور غیرتصادفی به هم اتصال يافتهاند (توالن.)2۰ :13۸3 ،
روايت از نظر زمان ،رابطۀ علّی ،توالی و کنش ،از نظام خاصّ خود برخوردار است که
باعث میشود زبان ،شکلی منطقی و درنتیجه فهمپذير به خود بگیرد .از سوی ديگر ،اين
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فهمپذيری نیز در زمینهای ايدئولوژيک عمل میکند .شکل منطقیِ زبان و توالی
غیرتصادفیِ عناصر و رخدادها در آن ،زمینه را برای شکلگیریِ جهانبینی در انسان
فراهم میکند .روايت از اين نظر ،گونهای جهانبینی است .آسابرگر ،روايت را چارچوبی
برای ادراک جهان و بازگويیِ اين ادراک میداند ( .)24 :13۸۰روايت با چنین ويژگیهايی،
مجموعهای نظاممند از تمهیداتی است که از طريق آن انديشه ،رويداد ،شخصیّت ،زمان
و مکان در زبان نمود پیدا میکند .اين ويژگیها ،ارتباط تنگاتنگی میان «روايت» و
«شیوة انديشیدن» ايجادکرده است (همان.)36-34 :
 .3نقد و تحلیل داستانها
 .1-3تمام زمستان مرا گرم کن

ماجرای زندگی روزمرة سرد خانوادهای است که پدر و مادر برای تأمین نیازهای مادّی
فرزندان ،تمام روز را سر کار هستند .مرد ،اين زندگی سرد را تاب نمیآورد و در ذهن و
خیال خود دنیايی فرضی و ايدهآل میسازد؛ دنیايی که برای او بسیار دلپذيرتر و واقعیّتر
از زندگی روزمره است.
 .1-1-3تحلیل درونمایة داستان

درونمايۀ اصلی داستان ،نقد زندگی مدرن است .نويسنده ،عناصر و شیوههای مختلف
روايت داستان را متناسب با اين مفهوم انتخاب کرده است .عناصر و مؤلّفههای مدرنیسم
در داستان بسامد زيادی دارد .حضور رسانه بهعنوان يکی از مؤلّفههای مهم مدرن ،نقش
برجستهای دارد؛ شخصیّت اصلی داستان هر روز روزنامه میخرد .راديو و تلويزيون هر
روز در خانه و محل کار ،ماشین و مکانهای عمومی مثل بیمارستان روشن است .اين
رسانهها حتّی در داستانی که مرد مینويسد ،حضور دارند ،امّا اطّالعات عرضهشده از
رسانه ،در اين داستان از نظر مخاطبان قابلاعتماد و باارزش نیست و با ستیزه و استهزاء
روبهرو میشود؛ باوجوداين ،بیشتر جمعیّت جامعه ،تحتتأثیر آن هستند .زن در پايان
داستان ،بستۀ گرمازايی را میخرد و به خانه میآورد که آگهی تبلیغاتی آن را در خیابان
ديده است .دوستانش هم که بخشی از جامعه هستند ،اين بسته را میخرند .نام داستان
نیز از روی تبلیغ اين بستۀ گرمازا انتخاب میشود (خدايی.)7 :1393 ،
در نوع نگاه و بیان داستان نسبتبه افراد نیز میتوان انتقاد به وضعیّت زندگی مدرن
را مشاهده کرد؛ چنانکه شخصیّتهای داستان ،بهجز مرجان (همسر مرد) اسم ندارند.
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فرزندان با عنوان بزرگتر و کوچکتر خوانده میشوند .نداشتن اسم نوعی بیهويّتی و
نداشتن فرديّت را القا میکند ،درحالیکه مبنای مهم مدرنیسم اهمیّت خاص برای
فرديّت است .پاينده معتقد است داستان مدرن به عوض کشمکش میان توانگران و
فرودستان ،به تعارض فرد با خويشتن میپردازد ( ،)22 :1391عوارض زندگی مدرن،
هويّت فردی را محو کرده است .شخصیّتهای داستان فقط بهعنوان اعضای يک خانواده
موجوديّت دارند و جدای از خانواده ،فرديّت ندارند .آنها در واقع سوژه هستند و تابع
گفتمان جامعه.
 .2-1-3نقد و تحلیل شگردهای داستان برای بازنمایي و گسترش درونمایه

میان زندگی واقعی مرد و دنیای داستانی فنیا و کاتی شباهتهای زيادی وجود دارد.
خستگی از کار و زندگی روزمره و نبودن عشق در زندگی هم در داستان موازی فنیا و
کاتی ،هم در زندگی مرد مثل هم هستند؛ همسران فنیا و کاتی درگذشتهاند ،فرزند فنیا
مرده و فرزندان کاتی نیز دور از او زندگی میکنند ،مرد نیز با اينکه ظاهراً در کنار
خانواده زندگی میکند ،از تنهايی و بیمهری رنج میکشد .تصويری مشترک در دنیای
واقعی و دنیای داستانی فنیا و کاتی وجود دارد؛ تصويری که در آن مادر و پسر در
موقعیّتی مشابهِ موقعیّت فنیا و کاتی قرارمیگیرند:
حضور نويسنده در داستان برای آن است که نشان دهد میخواهد تجربۀ زندگی خود
را به داستان بدل کند؛ يعنی داستانی دربارة زندگی و مشکالت آن بنويسد .در برخی
مواضع نیز همین کار را میکند ،امّا علّت اصلی نوشتن او ،پريشانی زندگی است؛ در داستان
نیز آن را به چند وجه نشان میدهد؛ بهويژه نويسنده با اعالم حضور خود ،میخواهد نشان
دهد که فقط خودش میتواند دربارة زندگیاش بنويسد ،اما آن نیز همچنان پراکنده
است؛ البتّه اين شیوة روايت ،با عنوان داستان هماهنگ است؛ تنهايی و سرما و زمستان،
امّا آنچه راوی را گرم میکند« ،داستان زندگی» است.
خانهای که در آن زندگی میکنند  ،يک خوابگاه است تا خانه .غیر از نوع رابطه و
برخوردهايی که در میان افراد اين خوابگاه هست ،وجود سوسک و حشرات نیز آن را
مثل مسافرخانه نشان میدهد که اين افراد بايد آن را مدام سمپاشی کنند تا بتوانند در
آن بخوابند.
چند عبارت مثل «ساعت زنگ زده است» (خدايی )3 :1393 ،در آغاز متن« ،مرجان
تکانم میدهد» (همان )1۸ :در چند سطر مانده به پايان داستان ،بر چگونگی تکوين و
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روايت داستان داللت میکند .اين عبارتها نشان میدهد بخشی از داستان بیان خواب
است .داستان از خواب شب شروع میشود که با زنگ ساعت و بیدارشدن اعالم میشود.
صبح بهصورت مکرّر با رفتن از خانه به محل کار بیان میشود و دوباره ظهر میشود و
بازگشت به خانه (همان .)13 :عصر ،مرجان به خانه برمیگردد و راوی میرود سرِ کار و
برای مادرش وقت دکتر میگیرد (همان .)15 :سرِ کاری که راوی از آن ياد کرده ،نوشتن
داستان است؛ چنانکه بعد از آنکه خانواده را وارد داستان میکند ،میگويد «حاال کنار
اين رودخانه مینشینم .با مرجان و بچّهها» (همان .)15 :قسمت اصلی داستان در شب رخ
میدهد؛ خوابی که بهخاطر بیخوابی رخ داده است (همان )1۸ :که با عبارت «مرجان
تکانم میدهد» ،از خواب به بیداری منتهی میشود .در میانۀ اين خوابِ داستانی ،از کار
و خوردن و رفتن سخن گفته میشود و لحظههای کوتاه بیداری و حرفزدنِ اين چند
نفر با هم ،که بخش اصلی آن ،حرفهای روزنامه ،تلويزيون ،راديو و آگهیهای خیابانی
است.
کاتی يک شکل ديگر مادربزرگ است .فنیا ،دوستی است که ازدواج نکرده ،ولی با
کاتی فرقی ندارد؛ هر دو تنها شدهاند و مونس هم هستند ،در يک جای داستان ،مادر
راوی نشان میدهد همدمش ،فنیاست و مثل او حرف میزند (همان .)16 :اين عبارت
نشان میدهد که راوی ،داستانش را از گفتارهای مادرش تعريف میکند يا مادرش
روايتی از همسايه ها و دوستانش را برای راوی نقل کرده است؛ برای همین ،راوی از تأثیر
زبان و گفتار فنیا در زبان مادرش سخن گفته است .وقتی در میانۀ گفتوگوی تلفنی با
مرجان میگويد« :داستان بايد اين طور بشود» ،در واقع ،راوی میخواهد از دامن تکرارها
بگريزد ،بههمین سبب است که داستان فنیا و کاتی را بهصورتی دلخواه و هیجانی
مینويسد .در پیرفت نخست ،داستان آنها هیجانی نداشت ،امّا راوی میخواهد آن را
تغییر بدهد .اگر هم از تعجّب کاتی ياد شده است («راست میگی؟ کی؟» (همان،))11 :
میخواهد ساختگیبودن داستان را نشان بدهد ،مخصوصاً دو خانم مسن را انتخاب کرده
که از قبل با هم رابطۀ دوستی داشته و همديگر را دوباره پیدا کردهاند تا زندگی را از
دريچۀ چشم دو زن نگاه کند؛ دو نفر که از دورة گذراندن زندگی و پیری سخن
می گويند ،در مقابل زندگی دو جوان که بايد بچّه بزرگ کنند تا به مرتبۀ آن دو زن
برسند ،با اين تفاوت که يکی بچّه دارد (کاتی) ،ولی بچّههايش هريک به سراغ زندگی
خود رفتهاند و ديگری فرزندی ندارد و بهنظرمیرسد ازدواج نکرده است .هر دو تنها
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هستند و تنهايی آنها را فقط باهمبودنِ خودشان میتواند پر کند ،هرچند آنها هم گرفتار
يک تکرار مداوم هستند.
رابطۀ راوی با شخصیّتها مبتنی بر پیشانگارههای متعارف است ،روايت داستان از
زبان سوم شخص ،بهصورت نقل راوی (دانای کل محدود) و گفتار مستقیم اشخاص است.
پیوند اين دو روايت بهصورت متعارف است تا تکرارها را نشان بدهد .درعینحال ،نشان
بدهد اين زندگی نمونهای است از ساير زندگیها ،گفتوگوی شخصیّتها هم با يکديگر
مبتنی بر پیشانگارههای متعارف است؛ بدينسبب بخش نخست گفتوگوها حذف شده
است؛ مثالً در عبارت «بزرگتر به مادرش میگويد :مسواک زدم» (همان ،)4 :بخش اوّل
گفت وگو به سبب تکرار پیوستۀ آن حذف شده است؛ گويی مادر به فرزندش پیوسته
میگويد« :مسواک بزن» .يا اين عبارت بزرگتر که به راوی میگويد« :امروز من با تو
جلو میشینم؛ سرمو هم از ماشین بیرون نمیکنم» (همان .)5 :گويی قبالً چنین کرده و
به او گفتهاند بهخاطر اين کار نمیتواند جلو بنشیند.
برنامۀ زندگی اين خانوادة چهارنفره را راننده کامالً میداند؛ با اينکه رانندههای آژانس
معموالً متغیّر هستند .بااينهمه ،برنامۀ هر روز اينها مدام تکرار میشود؛ چنانکه گويی
اين خانواده هم مثل ماشین رانندة آژانس هستند؛ همهچیز تکرار میشود .بااينوصف،
تفاوتی میان راننده با راوی نیست؛ هر دو يک چارچوب مشخّص را روايت میکنند و
ذهن راويان تنها چیزی است که اين روايتهای تکراری را گاهی تغییر میدهد .ذهن
راويان ،چند روايت را بهصورت متداخل روايت میکنند؛ همانها هم بهصورت جداگانه،
مکرّر و تکراری هستند ،امّا ترکیب آنها با هم ،کاری است که راويان انجام میدهند.
گاهی برای نشاندادن تکرار ،روايت را قطع میکند و به روايتی ديگر روی میآورد .اينها
هم بیانگر تکرار هستند ،چندان که اهمیّتی به ذکر يا تداوم بخشی از روايت وجود ندارد؛
مثالً وقتی راننده میگويد« :حیف اين بچّه نیست؟» (همان ،)6 :راوی جوابی نمیدهد .در
فکری ديگر فرومیرود و با خودش میگويد« :وقتی میآمديم سمّ راهپلهها را يادم رفت
پاک کنم» (همان) .اين نوع روايت تناوبی در گزارههای مختلف پیرفتهای داستان در
ظاهر کار ،نوعی بینظمی و تشتّت را نشان میدهد ،امّا در درون اين روايتها ،تکرارهايی
را نشان میدهد که همین تکرارها موجب اين نحوة نقل و روايت شده است .انسان در
زندگی خود مجبور شده است که همزمان چند کار تکراری انجام بدهد تا تنوّعی در
کارهايش داشته باشد! در کار آدمهای بزرگ هیچ تغییری نیست؛ برنامهها تکراری
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هستند ،فقط در ذهن و تخیّل خود میخواهند تغییراتی ايجاد کنند؛ البتّه اين تغییرات
جنبۀ فانتزی و تخیّل دارد؛ چنانکه راوی در میانۀ برنامههای خود به داستاننوشتن
روی میآورد يا از زبان دوست و همکار ،تشويق به نوشتنِ داستانی میشود که با باقی
موارد تکراری متفاوت است ،امّا در مورد بچّهها تغییراتی هست .همین تغییرات هم از
سوی بزرگترها با واکنش روبهرو میشود يا اينکه بهخاطر تازهبودنِ اين کارها ،آن را
نقل میکنند .اين بچّهها هم وقتی بزرگ میشوند ،در دامن تکرار میافتند؛ بزرگترها
فقط تکرار و تکرار هستند .تنها تالش آنها برای تکرار ،همچنان تکرار است؛ چنانکه
راوی میگويد« :امروز در سرتاسر راه نوبت کلمههايی است که با حرف ج شروع
میشود» (همان)6 :؛ يعنی راوی هنگام رفتن به محل کار با بچّۀ بزرگترش قرارگذاشته
است که داخل ماشین ،روزانه يکی از حروف الفبا را مرور کند؛ اين يک روش آموزش
است ،امّا در روايت اين شیوه نیز از «روايت تناوبی» (تودوروف )۸6 :13۸2 ،استفاده میکند.
همین نحوة روايت هم بیانگر اين است که تنوّع زندگی نیز خودش تکراری برای تکرار
است؛ میخواهند سرگرم باشند و بگذرد .بچّۀ بزرگتر آموزش میبیند ،امّا آموزش برای
تکرار است تا مثل بزرگترها بشود.
«میتوانم به داستانم فکر کنم» (خدايی)7 :1393 ،؛ راوی در يک پیرفت بهصورت
تناوبی ،داستانی در ذهنش مینويسد (در فاصلۀ خريد روزنامه) .راننده وسط ذهنیّت راوی
میپرسد« :چی نوشته؟ حرفهای ديروز؟» (همان) ،امّا راوی جواب نمیدهد و در ذهن
خويش ،داستان را ادامه میدهد؛ البتّه ،اين داستان که در ذهنش میگذرد ،همچنان
تکرار آرزوی هر روز اوست که دلش میخواهد همهچیز را تغییر بدهد؛ همۀ چیزهايی
که زندگی را به تکراری بیحاصل کشانده است .میخواهد به طبیعت برگردد؛ ماهیگیرها
را بیاورد ،...میگويد« :خیلی چیزها اتّفاق میافتاد .عالی میشد» (همان)7 :؛ البتّه ،اينها
فقط در داستانِ ذهن او رخ میدهد .آنچه در خارج از ذهن راوی و زمان حال روی
میدهد؛ يعنی «مرجان حاال سر کار سردردش عود میکند ...و من کارت ورودم را
میزنم» (همان) ،چنان مقدّرشده و دائم تکرار میشود که گويی در ذهن راوی میگذرد و
ادامۀ داستانی تخیّلی است.
«مرجان تکانم میدهد» (همان)1۸ :؛ راوی میخواهد داستان اصلی را از داستان
خواب جدا کند؛ بنابراين ،با اين عبارت میخواهد بگويد داستان فنیا و کاتی ،رودخانه...
در خواب رخ داده است .داستان خواب راوی با فانتزی کشتیرانی بزرگتر پايان میيابد
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و به کمک اين فانتزی همۀ شخصیّتها و همۀ حوادث داستان به هم پیوند میخورد و
امکان روايت چند داستان در کنار هم شکل میگیرد:
 روايت زندگی مکرّر که پیرنگ اصلی داستان است. روايت بیمارستان که شکلی کلّیتر از زندگی معاصر است ،همهچیز در کنار هم ازاسبا ب و آالتی مثل تلويزيون ،تا بیمار و پزشک و آزمايشگاه که همه در کنار هم هستند.
 روايت رودخانه... روايت فنیا و کاتی.مادر به راوی میگويد« :غذا خوب خورده .به بزرگتر غذا بده!» (همان .)13 :اينها
جواب جملۀ پرسشی مقدّر است که بهصورت متعارف ،هنگام بردن بچّه از نزد مادر تکرار
میشده و از بس تکرار شده است ،ديگر نیازی به بیان آن نیست.
يکی از سبب های شیوة روايت تناوبی داستان برای آن است که راوی بتواند در میانۀ
کارهای روزانه ،به داستانی ديگر بینديشد؛ مثل اينکه وقتی بزرگتر ،کتابش را جا میگذارد
و میرود کتاب را بیاورد ،راوی فرصت میيابد تا داستان را تخیّل کند -« :بدو برو بیار...
تا آوردم» (همان ،)13 :راوی با رفتن بچّه ،بخشی از داستان را مرور میکند .همچنین در
میانۀ سخنان بچّۀ بزرگتر وقتی میگويد« :بابا توی سینما سیبم را خوردم» (همان،)13 :
راوی داستانی نقل میکند که از يک سوی بخشی از فیلم جلوه میکند ،ولی از سويی
باتوجّهبه پايان داستان مشخّص میشود روايت داستانی است که در ذهن راوی میگذرد.
اينکه راوی در میانۀ کارها و تکرار روزمرة آنها به سراغ نوشتن داستان تخیّلی خود
میرود ،نقد زندگی مدرن است.
روايت با عجله و شتابزده است .تکرار وقت و شمردن دقیقهها (همان ،)12 :تکرار
رفتاری همیشگی است .شتاب در همهچیز حتّی خواندن روزنامه که فقط عنوانها را
بیان میکند ،نشاندهندة لزوم سرعت است؛ البتّه سرعتی که برای تکرار مداوم صورت
میگیرد ،در ظاهر موجب پیوستگی است ،امّا در اليههای اصلی آن مشخّص است که
تکه تکه است و فقط سرعت تکرار ،آن را به هم وصل کرده است .اين مضمون با
تکهتکه بودنِ زندگی راوی و خانوادة او تناسب دارد .هرکسی در يک جای شهر قراردارد،
به کمک ماشین که آنها را از هم دور کرده است ،به هم وصل میشوند؛ حال و احوال
همديگر را اگر تلفنی میپرسند ،به انتظار حال خوب نیستند ،بلکه برای ضرورتها و
خوردن دارو و زمان دکتررفتن است.
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 .2-3فانفار

داستان زندگی مردی به نام «مهران تسلیمی» است .او برای انجام کارهای اداری عازم
تهران میشود .در هواپیما معشوق دوران جوانیاش را میبیند .از آنجا با هم همراه
میشوند و به ياد گذشتهها با يکديگر مالقات میکنند و ياد روزهای گذشته را زنده
میکنند ،امّا با وجود عالقهای که به يکديگر دارند ،به دلیل داشتن همسر و فرزند از
ادامۀ رابطه با يکديگر بازمیمانند و هريک به سراغ زندگی خود میرود.
 .1-2-3تحلیل درونمایة داستان

نويسنده با آوردن برخی نمادها مثل چرخوفلکی که روشن و خاموش میشود ،نقش
تقدير را نشان داده است؛ در اين تقدير ،ما از میزان و چگونگی رفتار و انديشههايی که
موجب شده است اين دو نفر از هم دور شوند ،اطّالعی پیدا نمیکنیم .نويسنده با اين
ديدگاه ،ديدار شهال و مهران را هم نوعی تقدير دانسته است .اين دو نفر خودشان را به
تقدير سپردهاند و وقتی هم بر اثر تقدير با همديگر روبهرو شدهاند ،کاری برای تغییر آن
انجام نمیدهند؛ هرچه هست در چنبر تقدير است .وقتی میبینیم مهران پس از سالها
دوستش را ديده است ،احساس میکنیم چقدر خوشبخت است ،امّا چند لحظه پس از
ديدارش با شهال فرهمند ،احساس میکنیم چقدر سرد و بیروح شده است؛ مخصوصاً
وقتی فردايش برای رفتن پیش شهال دير میکند .سنّی از او نگذشته ،ولی دلش آنقدر
پیر شده است که میتواند خونسرد و دلمرده تا ديری بخوابد!
 .2-2-3نقد و تحلیل شگردهای داستان برای بازنمایي و گسترش درونمایه

راوی سوم شخّص بیرونی موجب شده است که داستان از جوش و خروش عشق تهی
شود؛ همهچیز از دور گزارش میشود .فقط چند لحظۀ ناب در داستان وجود دارد که
بیانگر نوعی جوشش عشق است و میتوان آن لحظۀ عشق را تا حدودی لمس کرد ،امّا
در وجود شهال و مهران ،خیلی نمیتوان اين لحظهها را بهعنوان باعث جوشش عشق
لمس کرد ،بلکه حالتی از رمق باختگی در اثر زندگی يکنواخت بر آنها هم غالب شده
است .لحظهای که بعد از سال ها ،شهال و مهران در درون هواپیما ،همديگر را میبینند با
سردی آغاز میشود .فاصلهای که میان اين دو هست ،مبتنی بر غرور و خالی از هیجان
عشق است و نشان میدهد که عشقی نیست؛ چندانکه در عبارتهای آنها نیز جلوه
نمیکند  .لحظۀ دومی که اين دو نفر را در يک خطی از عاطفه و احساس عاشقانه ،دوباره
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کنار هم قرارمیدهد ،لحظها ی است که مرد ،شهال را برای مهمانی فرداشب دعوت
میکند؛ اين لحظه ،با سخن شهال که میگويد« :حتماً .اگر تو نمیگفتی ،خودم دعوتت
میکردم .بهم زنگ بزن!» (همان ،)3۰ :به لحظۀ درخشانی میرسد ،امّا مرد ،هیجانی نشان
نمیدهد؛ مثالً وقتی به هتل میرسد ،تلفن نمیکند و احساس میکند زود است؛
همچنانکه با زنش تماس نمیگیرد و فکر میکند زود است (همان .)31 :لحظۀ سوم،
وقت زنگ زدنِ در خانۀ مادر شهالست که مهران دست شهال را روی زنگ میگیرد و
شهال با خنده ،دستش را میکشد .عشق آنها درخششی ندارد و به همین لحظه ختم
میشود .از گذشتۀ آنها اطّالعی نداريم؛ همچنانکه آيندهای هم ندارند .هريک به گوشهای
میروند؛ مهران به هتل برمیگردد و تا صبح میخوابد و با سرمای صبح بیدار میشود و
شهال هم نزد مادرش میرود و منتظر مرگ او میماند.
هرچه هست ،اين داستان نتوانسته زبان و بیانی متناسب با پیرنگ عاشقانۀ خود
بیابد و در حدّ يک زندگی يکنواخت و تکراری تنزّل يافته است .ممکن است نويسنده
بخواهد بگويد زندگی بدون عشق به سرنوشت يکنواختی از تکرارها دچار میشود و
درخششی در خود ندارد.
 .3-3عصرهای یکشنبه

ماجرای زندگی پیرزنی به نام «مادام آنا»ست .جوانی که مستأجر اوست ،بهواسطۀ
کمکهايش به مادام ،عصرهای يکشنبه به خانهاش میرود و مادام آنا برای تشکّر ،از او
پذيرايی میکند .در اين میان گلدوزی روی میز و عکس روی ديوار موجب جلبتوجّه او
میشود .مادام آنا هم ماجرای آنها را برايش تعريف میکند که در واقع ماجرای زندگی
خود اوست.
 .1-3-3تحلیل درونمایة داستان

درونمايۀ داستان ،بیانگر بیاعتباری زندگی و شیوههايی است که انسانها در مقام و
موقعیّتهای مختلف نسبتبه آن درپیشمیگیرند ،امّا تردّد انسان میان زندگی و
بیاعتباری ،او را به تناقض و تضادّ درونی دچار میکند .نینا يا مادام آنا گذشتهنگر و
درونگراست .زندگیاش را با خاطرات گذشته میگذراند و بهمحضاينکه جوان را مَحرم
میيابد ،او را با خاطرات خود همراه میکند .مادام آنا در جايی میگويد که همیشه
دوست داشته است که قصّۀ نینا را برای کسی تعريف کند ،امّا ازآنجاکه کسی دقّت جوان
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را نداشته و به قول او به گلدوزیهای رومیزی و عکس روی ديوار توجّهی نمیکرده
است ،آنها را اليق ندانسته تا برايشان ماجرای زندگی خود را تعريف کند .غرقبودن در
گذشته در جايی از داستان به اوج میرسد؛ بهطوریکه جوان را با نامهای میال و لوکا
(مردهای زندگی خود) میخواند .او در گذشته همراه با میال مدتی را در دشت مغان در
پانسیون گذرانده است و بعدها هم که با نام مادام آنا زندگی میکند ،خودش پانسیونی
دارد و جوان هم مستأجر اوست .بسیاری از وسايل خانۀ او نیز چیزهايی است که از
گذشته بهجامانده است؛ رومیزی ،عکس روی ديوار و . ...همچنین وقتی از خاطرات
گذشته سخن میگويد و از سرمای هوا در آن روزها ياد میکند ،سردش میشود و خود
را میپوشاند (همان .)55 :در شخصیّت نینا نوعی چالش و تناقض ديده میشود .نینا با
میال ازدواج میکند ،همراه او به دشت مغان میرود .مدّتی با هم در آنجا زندگی
میکنند ،امّا از اينکه از تهران و احتماالً کافهای که در آن کار میکرده ،دور شده است،
ناراحت میشود .بعد از آشنايی با جوان نوازنده و همراهی با او نیز ،او را در نیمۀراه رها
میکند و با وسايلی که از زندگی گذشتهاش داشت ،گم میشود و میشود مادام آنا .اين
تناقض و تزلزل در نینا ،در سنین پیری هم به شکلی ديگر ديده میشود؛ يعنی باوجود
فرار از گذشته تاجايیکه حتّی نامش را عوض کرده است ،پیوسته در گذشته سیر
میکند و به گفتۀ خودش دوست دارد که خاطرات گذشته را برای کسی تعريف کند؛
اين مسئله در جايی به اوج میرسد که مستأجر جوان  ،به چشمش میال و لوکا میآيد و
در فضايی مشابه گذشته (صدای موزيک ،قهوه ،ماهی شکالتی و  )...با جوان میرقصد.
 .2-3-3نقد و تحلیل شگردهای داستان برای بازنمایي و گسترش درونمایه

شخصیّت جوانی که در اين داستان حضور دارد ،مستأجر مادام است که گاهی برای او
خريد میکند يا اگر تعمیراتی داشته باشد ،برايش انجام میدهد .مادام هم به نشانۀ
تشکّر ،عصرهای يکشنبه او را به صرف چای و قهوه دعوت میکند .جوان در يکی از اين
دعوتها متوجّه میشود که بعضی گلهای گلدوزیشده بر روی رومیزی ،قديمیتر و
برخی جديدتر است ،پرسشهای او در اين مورد همچنین دربارة عکس روی ديوار ،مادام
را تحريک میکند تا خاطرات گذشته را برای او تعريف و هويّت خود را پس از سالها
افشا کند .گويی جوان هم تحتتأثیر ماجرايی که مادام تعريف میکند ،مانند مادام به
نوعی سیالن روحی دچار و در آن غرق میشود؛ تاجايیکه خود را يکی از شخصیّتهای
آن گذشته و خاطرات میبیند و برای مادام نقش میال و لوکا را بازی میکند و مادام را
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نینا صدا میزند و با او میرقصد .اين روند در روان و شخصیّت جوان بهتدريج رخ
میدهد .او در ابتدا با رسیدن شب از شنیدن ادامۀ ماجرا خسته میشود ،امّا کمکم به
ماجرا عالقهمند میشود .از آن پس سؤاالتی دربارة ماجرا از مادام آنا میپرسد که
نشاندهندة درگیرشدنِ تدريجی او با ماجراست« :پرسیدم :میال مرد مادام؟ نینا هم
حتماً مرد؟! مادام گفت :حوصله کن! معلوم نیست .میخواهی برايت قهوه درست کنم؟
میخواهی يکشنبۀ ديگر بقیّۀ داستان را بگويم؟ گفتم :حوصله میکنم مادام ،امّا سردم
شده ،ما هم پشت برف ماندهايم» (خدايی .)54 :1393 ،اين جمالت نشان میدهد که جوان
هم عمیقاً وارد فضای داستان شده است؛ تاجايیکه احساس سرما میکند ،حتّی صراحتاً
میگويد :ما هم پشت برف ماندهايم .او خود را کامالً در فضای ماجرايی میبیند که مادام
تعريف میکند.
انتخاب زمان مناسب ،تکرار بنمايۀ سرمای هوا و توصیفات جزئی از محیط به
فضاسازی داستان کمک شايانی کرده است .داستان ،هم در زمان جوانی نینا و هم در
زمان پیری او ،در فصل سرما جريان دارد و در جایجای داستان از سرمای هوا صحبت
میشود .اين سرما عالوه بر سرمای هوا ،سرمايی را القا میکند که بر زندگی نینا سايه
گسترده است .فرار از مملکت به دلیلی نامعلوم ،سخت کارکردن برای گذراندن زندگی،
رفتن از تهران به دشت مغان که نینا را ناراحت میکرد ،بیماری و مرگ میال و رهاکردن
لوکا و در نهايت زندگیکردن در گمنامی ،برای نینا سردی را در زندگی به همراه
میآورد.
غیر از توصیف سرما و برف ،نوع تعبیری که از عروسکها در داستان شده است ،آنها
را نمادين نشان میدهد و با بنمايۀ داستان تناسب دارد؛ عروسکها شايد آدمهای
زندگی نینا باشند که هیچکدام در زندگی او پايدار نماندند و نینا به نوعی آنها را يکی
پس از ديگری رها میکرد« :همیشه پر از بالشهای رنگی و عروسکهای جورواجور بود
و به قول خودش عروسک نگرو زيباتر از همۀ عروسکها بود ...عروسکهای آرام نشسته
مدام میافتادند و کلهپا میشدند» (همان 43 :و .)44
نويسنده برای روايت داستان از راوی اوّلشخص استفاده کرده است .اين راوی حس
صمیمی و نیرومندی به داستان داده است ،خصوصاً با ژرفساخت داستان تناسب دارد و
میتواند جزئیّات ماجرا را نقل کند .راوی اوّلشخص يا پانسیونر ( )pansionerدر اين
داستان برعکس بسیاری از ديگر داستانها که با راوی اوّلشخص روايت میشوند ،تاحدّ
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زيادی بیحس و منفعل است .هرچند آنا خودرأی است ،ولی اين خودرأيی به داستان
آسیب نمیزند؛ بیشتر موجب جلب خواننده میشود ،اساساً راوی اوّلشخص زن بیشتر از
روی ناچاری انتخاب میشود و معنیاش اين است که شخص اوّل داستان کسی را پیدا
نکرده تا به جای او قصّه را بازگو کند .از همین نکته نويسنده میبايست بهنحو مناسبی
استفاده میکرد که استفاده نکرده است ،امّا در عوض ،زبان داستان با درونمايه تناسب
دارد و اصطالحات و کلمات غیرفارسی هم به فضای قصّه خیلی کمک کرده است.
نويسنده سعی کرده از فضا و عناصر فرهنگ ارمنی برای پیشبرد داستان استفاده کند.
ريزهکاریهای زندگی ارامنه بسیارمناسب بیان شده است.
خاموشی چراغها با شروع عید در مفهومی نمادين از پايان و آغاز عشق سخن
میگويد .پرستاری عاشقانۀ نینا و سوگواری کوتاهش ،يعنی هرکاری که ممکن است بايد
برای زندهها انجام داد؛ نه اينکه تا زمانی که فرد زنده است برای او کاری نکنند ،امّا وقتی
درگذشت ،به عزا و ماتمی طوالنی و پرهیاهو بپردازند .نینا در آغاز سال يا عید میالد،
میال را از دست داده است ،امّا با لوکا روبهرو شده است .گويی لفظ «میال» شکلی ديگر از
میالد است که دال آن افتاده است؛ يعنی میال مرده ،اما تداومش بهصورت دوزندگی يا
رقص با خمیدگی که در اين اعمال هست ،تناسب دارد و البتّه نینا تدوام همان دال
«میالد» است؛ پیرزن خمیدهای که رومیزی ،يعنی تنها يادگار دور خود را رفو میکند.
بهتر بود نويسنده داستان را بهگونهای روايت کند که خواننده بداند يا حدس بزند
«آنا» ،همان «نینا» است .شروع داستان و تداومش بهگونهای است که با اين پايان
تناسب ندارد .ابهام الزمۀ تنهايی و انزوای آناست؛ کسی که سعی کرده است خاطرهای
دور را تا آخر حفظ کند ،نمیتواند با افشای يک نخ گلدوزی ،فوری آن را برای غريبه
بازگو کند .اين پیرزن ،مانند غالب پیرها به گفتوگو بسیار نیاز دارد .نويسنده از طرح
گفتوگو خوب استفاده کرده و همهچیز داستان با موضوع و عاقبت آن همخوانی دارد؛ از
سرمای دشت مغان تا تب میال و موتورسواری لوکا در يخ و شب سرد زمستانی ،امّا
تعلیق داستان ،مناسب داستان کوتاه نیست .همان تعلیق عاقبت کار میال يا لوکا کافی
بود ،امّا افشای راز راوی بهمثابۀ سقوط است .وقتی قصّۀ سفر و بازگشت نینا و میال را با
جزئیّات نقل میکند و شب مرگ میال ،سوار موتور لوکا میشود و ديگر کسی آنها را
نمیبیند ،معلوم است که راوی داستان خودش را بازمیگويد .بااينهمه ،اشارهنکردن به
آن میتوانست به لطافت داستان کمک کند؛ اگر نويسنده بخواهد سهمی برای خواننده
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در درون متن قائل باشد ،اين ذکرنکردن مناسب میبود .تعلیقی که نويسنده در داستان
ايجاد کرده ،برای داستانی پلیسی مناسب است ،ولی در چنین داستانی که مبتنی بر
طرح عاشقانه است ،چنین تعلیقی مناسب نیست .تعلیق بايد هدفمند باشد .در اينجا اگر
بخشی از داستان حذف میشد ،کاملتر و جذابتر مینمود :از آغاز صفحۀ  61تا آنجا که
میگويد« :بلند شد .گرامافون را کوک کرد.»...
انتخاب زمان يکشنبهها عصر ،زمان مناسبی است؛ مقدّسبودن يکشنبه ،آسودگی روز
تعطیل برای پرداختن به خاطرات و مهمّتر از همه ،دلتنگی عصرهای تعطیل که ممکن
است قفل هر رازی را باز کند.
عاقبتِ آنا و نینا و میال غمانگیز است؛ گويی آدمها همديگر را نمیبینند ،گويی
زندگی نیست .برد با کولی است که هیچ ندارد؛ بیريشه و بیغم ،سوار موتور میشود،
بیباک هرچه بشود .البتّه اينقبیل آدمها در غرب بسیار زياد شدهاند ،حتّی مرگ را
امتحان میکنند .نويسنده نیز خواسته است همین سخن را بگويد که اعتباری به
هیچچیز نیست ،امّا مجبور شده است آن را به محیط و افرادی از ارامنه بکشاند تا مجال
حرفزدن بیابد؛ برای همین بسیار تالش میکند که اين فرهنگ را بر سر داستان
پیوسته فرود آورد؛ گويی میترسد به او بگويند اين با فرهنگ ما سازگار نیست و برای
همین ،دفع دخل مقدّر میکند .پايان داستان ،انگار گرامافون دو اليه سخن دارد؛ صدای
نینا صدای لوکا و صدای میال .اين پايانبندی از زبان گرامافون بهصورت رمزی بیانگر دو
اليۀ معنايی داستان است که دو سطح فرهنگی (اسالمی و ارمنی) را در هم نهفته است.
 .4-3مکالمه

پزشکی مشغول کار است .عمّهاش با او تماس میگیرد .صحبتکردن با عمّه او را به ياد
خاطرات گذشته میاندازد؛ طوریکه با شنیدن صدای عمّه خاطرات گذشته در ذهنش
زنده میشود.
 .1-4-3تحلیل درونمایة داستان

نويسنده میخواهد عوارض عدم گفتوگو را نشان دهد .نام داستان را «مکالمه» نهاده
است و مکالمههای زيادی در داستان گنجانده است که يکطرفه است؛ يکی حرف
میزند ،يعنی زبان حرفزدن دارد ،امّا گوشی برای شنیدن ندارد.
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 .2-4-3نقد و تحلیل شگردهای داستان برای بازنمایي و گسترش درونمایه

داستان را بهصورت مکالمه نقل کرده است .اين نحوة نقل موجب میشود ارتباط
برقرارکردن با داستان دشوار شود و امکان گفتوگوی خواننده با داستان بهرغم نام آن
مهیا نشود ،همین نکته در ژرفساخت داستان از سوی نويسنده لحاظ شده است که
چنین وضعیّتی ،مجال گفتوگو را از همه؛ از شنونده ،خواننده و گوينده سلب میکند.
مکالمههای داستان تقريباً يکطرفه است .در گفتوگوی چندنفره نیز گويی يک نفر
سخن میگويد و باقی بايد گوش کنند .اين نوع مکالمه ،میان مريض و پزشک قابل
تحمّل است ،ولی خواننده منتظر است ببیند چه میشود و تقريباً با يک پرسش و پاسخ
مرسوم روبهروست که برای همه پیش میآيد .در میانۀ اين گفتوگو ،راوی که پزشک
است ،به خارج از مطب يا آزمايشگاه و نظیر آن خیره میشود؛ احساس تنهايی میکند
به رفتارهای رهگذران مینگرد و برای خودش روايت میکند . ...وقتی عمّهاش تلفن
میکند ،پزشک نیاز دارد که با کسی گفتوگو کند ،امّا نه با هرکس ،بهخاطر همین مصرّ
است تا بداند مخاطبش کیست .تلفن عمّه را جواب میدهد و برايش از ديدن مريضهای
مطب مهمّتر است . ...گفتوگو با عمّه را آنقدر ادامه میدهد که مريضها اعتراض
میکنند و به منشی فشار میآورند ،ولی دکتر همچنان به گفتوگوی خود ادامه
میدهد .عاقبت ،عمّه اين مکالمه را تمام میکند؛ چون کسی ظاهراً نزدش آمده است.
دکتر چنان به سخنگفتن احتیاج دارد که وقتی عمّهاش تلفن میکند نیز به خاطرات
دور میرود؛ آلبومها را ورق میزند ،بچّه میشود ،عمۀ پرستارش را مجسم میکند .دکتر
نیاز دارد با کسی غیر از مريضها و غیر از حوزة کاری خود حرف بزند ،امّا در اين میان
عمّهاش هم درد او را دوا نمیکند .اينجا جای مريض و دکتر عوض میشود
اساساً در فرهنگ ما يکی از معضالت ،گفتوگونکردن است .گفتوگو چنانکه از
نامش پیداست ،بايد دوطرفه باشد ،امّا آنچه هست مثل سخنرانی است؛ يکی میگويد و
ديگران گوش میدهند؛ به همین سبب ،نوع انتخاب نويسنده هدفمند است؛ از يک سو
«پزشک» را انتخاب کرده که با مريضها از مرتبۀ باال به پايین حرف میزند و هیچ
مجالی برای گفتوگو نیست و در همان حالی هم که حرف میزند ،به چیزهای ديگر نیز
میانديشد .انتخاب «عمّه» هم جالب است؛ چون معموالً عمّه با برادرزاده رابطۀ خوبی
دارد و اين مجالی برای گفتوگو فراهم میکند ،امّا در اين شکل نیز همچنان هرکس
حرف خودش را میزند و فاصلهها زيادتر از ساير موارد است؛ چون مجال گفتار يکنفره
هم نیست .در اينجا دکتر گوينده در موضع قبلی ،خودش عذاب حرفزدن يکطرفۀ

 /216نقد و تحلیل پیوند شگرد و درونمایه در مجموعهداستان تمام زمستان مرا گرم کن

ديگران را میچشد .دکتر از حرفزدن با همسرش نیز طفره میرود ،درحالیکه تشنۀ
حرفزدن است .علّت اينکه نمیخواهد با همسرش حرف بزند ،اين است که نويسنده
میخواهد نشان دهد که در آنجا نیز همین بنبست عدمگفتوگو هست؛ يعنی دوباره
تأکید کند که معضل اصلی در موارد متعدد گفتوگونکردن است ،نه حرفزدن .وقتی
مريضی از او میخواهد جواب آزمايش را زودتر بدهد ،دکتر در مقابل اصرار او میگويد:
«گفتم که؛ فردا بعدازظهر» (همان.)66 :
اين نحوة سخنگفتن يکطرفه است .وسواس او ،شايد هم نتیجۀ حرفۀ او و صرفاً
برای دورشدن از ديگران است .بهترين مطلوب افراد برای گفتوگو ،سخنگفتن با کسی
است که مثل خودشان باشد .انتخاب عمّه گزينۀ مناسبی است ،ولی ناموفق است .اين
دکتر اگر اهل گفتوگو بود ،خیلی راحت مثل عمّه به ترکی سخن میگفت ،ولی عمّه را
وادار میکند به فارسی شکسته و پر از اشتباه حرف بزند .در گفتوگو بايد افراد تغییر
کنند ،ولی حرفزدن مسئلهای از پیش صورتبندیشده است .شايد دکتر عمداً
نمیخواهد در محیط کار ترکی حرف بزند و موقعیّت شغلی برايش مهمتر از روابط
عاطفی خانوادگی است .مشکل اصلی همین است که فرد را در موضعی با فاصله از
ديگران قرار میدهد.
 .4نتیجه

انتخاب راوی برای تبیین و عرضۀ درونمايه در داستان تمام زمستان مرا گرم کن
حساب شده صورت گرفته است .راوی که نقش پدر خانواده را برعهدهدارد ،میانۀ تخیّل و
عینیّت سرگردان است و اين سرگردانی ،بازتابی ديگر از پیام داستان است .داستانِ
موازی داستان اصلی نیز همین نکتهها را تکرار میکند .شیوة روايت نیز با عنوان و
درونمايۀ داستان هماهنگ است .فضا و مکان داستان و بههمآمیختگی زمانِ خواب و
بیداری و تداخل ساعتها نیز با درونمايه تناسب دارد.
درونمايۀ داستان فانفار ،اهمیّت تقدير است ،امّا پیرنگ عاشقانۀ داستان با راوی
سوم شخّص بیرونی تناسب ندارد .اين داستان نتوانسته است زبان و بیانی متناسب با
پیرنگ عاشقانۀ خود بیابد.
درون مايۀ داستان عصرهای يکشنبه ،بیانگر بیاعتباری زندگی و شیوههايی است که
انسانها در مقام و موقعیّتهای مختلف درپیشمیگیرند .انتخاب زمان مناسب ،تکرار
بنمايۀ سرمای هوا و توصیفات جزئی از محیط به فضاسازی داستان کمک شايانی کرده
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است .نويسنده برای روايت داستان از راوی اوّلشخص استفاده کرده است .اين راوی حس
صمیمی و نیرومندی به داستان داده است ،بهويژه با ژرفساخت داستان تناسب دارد و
میتواند جزئیّات ماجرا را نقل کند ،امّا نتوانسته است بهخوبی از راوی اوّلشخص زن
به صورتی استفاده کند که بیانگر ضرورت اين راوی باشد ،لیکن درعوض ،زبان داستان با
درونمايه تناسب دارد .نوع تعلیق و پايانبندی داستان از جذابیّت آن کاسته است.
نويسنده در داستان مکالمه ،عوارض گفتوگونکردن را نشان داده است و طرفین
گفتوگو و نحوة گفتار آنان را دقیق و حسابشده انتخاب کرده است .اگر هم ارتباط
برقرارکردن با داستان در قالب مکالمه از نظر خوانندگان دشوار بهنظربرسد ،حاصل
انتخاب نويسنده است تا نشان دهد گفتوگو ارتباطی دو طرفه است؛ گفتوگو ،فقط
گفتن نیست و بايد به «شنیدن» به اندازة «گفتن» توجّه داشت.
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