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Abstract 
Shortness of the published novels is a major problem in modern Persian fiction 
writing. Modern Persian novelists usually write about thoughts but the thought 
expressed in these works is not broad enough to create multivolume works such 
as Proust’s Remembrance of Things Past. In the novel Zemestan-e-Bibahar 
(Winterless Spring), Ibrahim Younesi uses the various capacities of narration to 
write a novel that not only benefits from his life experience but also contains 
hidden meanings which allow readers to discover for themselves. Place, time, 
and other elements in the novel Winterless Spring are extended, and the 
language and ideas used in it, are in proportion to this breadth. They are varied 
and harmonious. In this article, we have tried to analyze and evaluate the 
author's choices of paratext, including book title, preface and cover design, and 
the text of the novel such as narrator and narrative techniques and the harmony 
between all of these elements. The author uses the possibilities and capacities of 
novel writing such as humor, contradiction, meta-fictional elements, intuitive 
and ideological functions of the narrator, conscious use of time appropriate to 
the narration of the novel, choosing a specific place in the story, postmodern 
view of history and parallelism of past and present. The author's collection of 
tricks proves that the novel is beyond personal experience and biography; it is a 
rebellion against time at the height of despair. The narrator, disappointed with 
the narrative, battles with time and finally finds himself defeated by it. This 
novel is not the story of the author as a writer, but the story of mankind. The 
author offers a critical view of his past life and the society and admonishes the 
reader to reread history. He is aware the presenting history objectively is 
impossible and realizes that it is only possible to study history via keeping a 
distance through the force of language over the process of narration. This ironic 
attitude toward narrating history depicts the importance of language in 
presenting the past incidents. The outcome, however, is that life is being alive in 
a prison or living in the prison is such a deep view which contains the passing of 
the life of the narrator from his childhood to the present time or the end of the 
narrative. This narrative method gives the opportunity to the narrator to muse 
over his childhood, especially for someone who cannot walk. This process of 
reviewing is the only way to survive in the prison of life. 
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1-Introduction 
Shortness of the published novels is a major problem in modern 
Persian fiction writing. Modern Persian novelists usually write about 
thoughts but the thought expressed in these works is not broad enough 
to create multivolume works such as Proust’s Remembrance of Things 
Past. 

In the novel Zemestan-e-Bibahar (Winterless Spring), Ibrahim 
Younesi uses the various capacities of narration to write a novel that 
not only benefits from his life experience but also contains hidden 
meanings which allow readers to discover for themselves. Place, time, 
and other elements in the novel Winterless Spring are extended, and 
the language and ideas used in it, are in proportion to this breadth. 
They are varied and harmonious. In this article, we have tried to 
analyze and evaluate the author's choices of paratext, including book 
title, preface and cover design, and the text of the novel such as 
narrator and narrative techniques and the harmony between all of 
these elements. The author uses the possibilities and capacities of 
novel writing such as humor, contradiction, meta-fictional elements, 
intuitive and ideological functions of the narrator, conscious use of 
time appropriate to the narration of the novel, choosing a specific 
place in the story, postmodern view of history and parallelism of past 
and present. The author's collection of tricks proves that the novel is 
beyond personal experience and biography; it is a rebellion against 
time at the height of despair. The narrator, disappointed with the 
narrative, battles with time and finally finds himself defeated by it. 

This novel is not the story of the author as a writer, but the story of 
mankind. The novelist references to the stories od Anoshirvan, Reza 
Shah and successive governments all prove this point. If the novel 
juxtaposes human beings and animals, it is emphasizing the same 
point. The novel ends with exiting the prison, implying that these are 
all prison notes. The way the novel is narrated and the emphasis put 
on associations for the narrator also proves that the backbone of the 
narrative is the prison notes. The narrator, in the beginning of the 
novel maintains that he has come to play the role of a hero in the 
narrative, but we finally observe him as a person defeated by time 
despite all his bravado. When he tries to free himself of the prison of 
time, he becomes the slave of language. The route is clear-cut: from 
birth to death, but the narrator is not ready to accept this and tries to 
rebel against time throughout the narrative. While writing the story of 
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his life, the author attempts not to make it a story since the 
representation of reality which is part of life is nothing but the 
narration of a story. To do this, the author instead of narrating the 
events and incidents, sticks to a lot of details and relates them to 
external matters; sometimes he intentionally refers to an unfamiliar 
external story and sometimes he shifts the time and place in the story 
to recreate something anti-mimetic. Sadly, he dangles between this 
artificial creation and the process of creation itself. Hence, the 
Springless Winter is created: the endless yearning for writing becomes 
a never ends up in the writing itself. The deep structure of the novel is 
an endeavour to capture the lost past. Meanwhile, the author, by 
escaping from the linear narrative of the novel, reconstructs portions 
of the joy of his childhood and adolescence. The joy that the author 
gains by this reconstruction pushes him to picture his childhood with 
details. 

The author offers a critical view of his past life and the society and 
admonishes the reader to reread history. He is aware the presenting 
history objectively is impossible and realizes that it is only possible to 
study history via keeping a distance through the force of language 
over the process of narration. This ironic attitude toward narrating 
history depicts the importance of language in presenting the past 
incidents. The outcome, however, is that life is being alive in a prison 
or living in the prison is such a deep view which contains the passing 
of the life of the narrator from his childhood to the present time or the 
end of the narrative. This narrative method gives the opportunity to 
the narrator to muse over his childhood, especially for someone who 
cannot walk. This process of reviewing is the only way to survive in 
the prison of life. 
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 30/03/1400 مقاله: پذیرش تاریخ ؛18/06/1399: مقاله دریافت تاریخ

 ـ پژوهشی علمی

 چکیده

نویسی مدرن زبان فارسی وجود دارد. نویسندگان غالبـاً بـه    ها یکی از مسائل و معضالتی است که در رمان اختصار رمان

جلـدی  هایی نظیـر رمـان چند   بتواند رمان ان گنجایی ندارد کهها، چن پردازند، ولی اندیشه در این رمان نوشتن اندیشه می

، از امکانـات و  بهـار  بیزمستان ابراهیم یونسی در رمان ایجاد کند.  رفته دست در جستجوی زمان ازمارسل پروست با نام 

وی  یسـتۀ ز تجربـۀ  حـال کـه از     عـین  تا کتابی بنویسد کـه در  ،کند های متعدد و مختلف روایتگری استفاده می ظرفیت

های غیرصریح را به خوانندگان بدهد. مکان و زمان  های پنهان باشد و امکان خوانش مند است، حاوی معانی و الیه بهره

کار رفتـه، متناسـب بـا ایـن      ای که در آن به است و زبان و اندیشه بسیار گسترده بهار بیزمستان و دیگر عناصر در رمان 

 ۀحـوز هـای نویسـنده در    ایم به تحلیل و ارزیابی انتخاب کوشیده ،. در این مقالهگستردگی، دارای تنوع و هماهنگی است

از عنوان کتاب، دیباچه و طرح جلد، راوی، مخاطب، شـگردهای روایتگـری و تناسـب میـان ایـن عناصـر        اعمّ ،پیرامتن

فراداسـتانی، کارکردهـای    هـای  سازی، جنبه نویسی نظیر طنز و نقیضه های رمان بپردازیم. نویسنده از امکانات و ظرفیت

زمان متناسب بـا روایـت رمـان، انتخـاب مکـان خـاص داسـتان، دیـدگاه          ۀآگاهانشهودی و ایدئولوژیک راوی، کاربرد 

زمستان شگردهای نویسنده گواه آن است که رمان  ۀمجموعکند.  پسامدرنی به تاریخ و توازی گذشته و حال استفاده می

روایـت، بـه   شورشی علیه زمان در اوج ناامیدی است. راوی ناامیـد از  نامه است؛  ندگیۀ شخصی و زتجربفراتر از  بهار بی

این رمان، حکایت حال یـک نفـر بـه عنـوان نویسـنده       .بیند میخود را مغلوب زمان  سرانجام،خیزد و  جنگ زمان برمی

نگرد و خواننده را بـه   جامعه میتاریخی خود و  انتقادی به گذشتۀ  نویسنده با نگاهی است. » انسان«نیست، بلکه حکایت 

ای  توان با رعایت فاصـله  پذیر نیست. تنها می صورت عینی امکان تاریخ، به دارد تا تاریخ را دوباره بخواند. ارائۀ  فکر وا می

وایتِ طنزآمیز بیان تاریخ، اهمیت زبان را در ر تاریخ پرداخت. این شیوۀ  کند به مطالعۀ  روایت تحمیل می که زبان بر شیوۀ 

از زندان یا زندگی در زنـدان، چنـان عمیـق و ژرف     ؛در عین حال تأمل در آن کشد. حاصل زندگی، شته به تصویر میگذ

هـا   تواند سال کردن او در تصویرها یا تصوّرهایی است از کودکی، که در آن می گوید حاصل نگاه است که آنچه راوی می

وصاً برای کسی که پای رفتن ندارد این نوع مرورکردن، تنها راه ماندن کاراکترهای کودکی و حیات خود را مرور کند خص

 در زندانِ زندگی است. 

 .ای، کارکردهای راوی، روایت پسامدرنی تاریخ نامه ، رمان زندگیبهار بیزمستان : ابراهیم یونسی، های کلیدی واژه

 . مقدمه1
پرکـاری بـود.    ۀنویسـند نسـی  اما یو شناسند، بیشتر به عنوان مترجم می براهیم یونسی راا

 ها دلداده، )1372( گورستان غریبانهایی همچون  رمان است؛ شدهچندین رمان از او منتشر 

. یونسـی،  )1380( دادا شـیرین و  )1383( شکفتن بـاغ ، )1377(مادرم دو بار گریست ، )1372(
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مهرمـاه  پایانی رمـان درج شـده، در    ۀصفحرا مطابق تاریخی که در  بهار زمستان بیرمان 

هـا بـا عنـوان     . او از ایـن نوشـته  اسـت  همنتشر کرد 1381اما آن را در سال  نوشته، 1357

 ).18-17: 1383صادقی،  حاجیر.ک؛ (کند  یاد می» خاطرات شبه«

نویسی مدرن زبان فارسی  ها یکی از مسائل و معضالتی است که در رمان اختصار رمان

هـا،   پردازند، ولی اندیشـه در ایـن رمـان    یشه میوجود دارد. نویسندگان غالباً به نوشتن اند

در جلدی مارسل پروسـت بـا نـام    هایی نظیر رمان چند بتواند رمان چنان گنجایی ندارد که

این کوتـاهی و اختصـار رمـان     ۀعمددلیل  ایجاد کند. سناپور رفته دست ستجوی زمان ازج

هـا و وضـعیت    بر شخصـیت  ها، به جای تمرکز تمرکز بر مفاهیم و ایده« را در ایران،مدرن 

 های ابـری  سالنظیر کتاب  ،داند. برخی آثار در ادب فارسی می )8: 1397 (سناپور،» اجتماعی

و احمد محمـود، مفصـل و   آبادی  های محمود دولت اشرف درویشیان یا غالب داستان علی

رو  بـه ای رو نامـه  با اثری زنـدگی  های ابری سالدر این گونه آثار نیز یا مثل  طوالنی است.

یم. چنین آثاری عمدتاً هست آبادی با رئالیسم مواجه یا در آثار احمد محمود و دولت ،هستیم

اما  ،آنچه هست در همان ظاهر متن قرار دارد .های پنهانی ندارند بدون ابهام هستند و الیه

 های متعـدد و  با این آثار متفاوت است. نویسنده از امکانات و ظرفیت بهار بیزمستان رمان 

 ۀزیسـت  تجربـۀ حال کـه از    عین تا کتابی بنویسد که در ،کند مختلف روایتگری استفاده می

هـای پنهـان باشـد و     مند است، در قالب رمان عرضه شود و حاوی معانی و الیـه  وی بهره

نویسـنده   ۀارادهای متعدد را به خوانندگان بدهد و در حدّ و حدود خواست و  امکان خوانش

هایی عمل کند که مکان محدودی دارند  خواهد همانند رمان که نمی همچنان محدود نشود؛

 آریـان،   احمـدی  (ر.ک؛سـت  پردازند که برای خواننـدگان آشنا  و صرفاً به بازنمایی مسائلی می

بسـیار   بهـار  بـی زمسـتان  زمان و دیگر عناصـر در رمـان    روی، مکان،  این از .)118: 1393

کار رفته، متناسب با ایـن گسـتردگی، دارای    آن به ای که در است و زبان و اندیشه گسترده

های نویسنده  کوشیم به تحلیل و ارزیابی انتخاب می ،تنوع و هماهنگی است. در این مقاله

پیرامتن، راوی، مخاطـب، شـگردهایی روایتگـری و تناسـب میـان ایـن عناصـر         ۀحوزدر 

 بپردازیم.

 

 

 . پیرامتن2
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بـه   به خواننده به عواملی نیاز دارد که شدن  ضهشدن به کتاب و عر  یک متن برای تبدیل

گرفتن خود متن، حول یـک مـتن    نظر بدون در گویند. پیرامتن می» پیرامتن« ،این عوامل

ها شامل این موارد است: عنوان کتاب، طرح  پیرامتن ).2ـ1: 1394ژوو،ر.ک؛ (شود  تشکیل می

کتـاب   ۀدربار ممکن است نویسنده ، یا مواردی کهای که قبل از متن قرار دارد جلد، دیباچه

ها عالوه بر آنکه ممکـن اسـت    یا بگوید. پیرامتن ،خود، خارج از متن اصلی چیزی بنویسید

دست بدهنـد، عمـدتاً همچـون راهنمـایی       یا اطالعی از آن به ،محتوای متن را افشا کنند

د که نویسنده کنند خواننده را به جانبی سوق دهن شوند و تالش می برای خواننده تلقی می

د نوعی قرارداد، خواننده را کند با ایجا نویسنده به کمک پیرامتن تالش می است. کردهاراده 

که خواننده، متن را با نگاه و معیارهای نویسنده مالحظه   چندان ،تأثیر خود قرار دهدتحت 

تخـاب  ان ۀدربار است، کند. وقتی یونسی خارج از متن رمان، در صفحاتی که شماره نخورده

هـای   هـای جـدا از نـام    های کتاب بیشتر با نـام  شخصیت«نویسد:  ها می های شخصیت نام

مبتنی بر قرارداد خوانشی است که خواننده را به جـانبی سـوق    ،»اند ها ارائه شده حقیقی آن

نمایی بپندارد. این قرارداد خوانش با طـرح روی جلـد کتـاب     بدهد که حوادث رمان را واقع

 شود. تکمیل می

از دیباچـه تهـی    اما این رمـان  ،ای، وجود دیباچه مرسوم است نامه های زندگی در رمان

آن اسـت کـه موجـب بیـزاری      ۀکنند دفعخاصیت  ،است. مشکلی که دیباچه در رمان دارد

های دیگری  ماهر از شیوه ۀنویسندالبته  شود که اظهار مالکیت نویسنده می ۀجنبخواننده از 

رمـان   ۀنویسـند سـن کـار   امـا حُ  .)12همان:  ؛(ر.ککند  ستفاده میبرای جبران این مشکل ا

 .کند نوشتن، طرح جلد را جایگزین آن می  بدان است که با پرهیز از دیباچه بهار زمستان بی

انگیـزد.   هم همدلی خواننـده را برمـی   ،کند با این روش، هم مسائل درون رمان را بیان می

یک نظـامی   کند. شدن برای رفتن حکایت می  آماده این طرح از نوعی انتظار میان ماندن و

پـا، آویختـه و یـا     سر و بی بی اوست،» انتظار«و به » او«در  )زندانی ۀمثاب(به راه  راه که کتِ

یابد. ما  . این تصویر گواه آن است که همین حالت برای وارثان نیز تداوم میآویختن ۀآماد

آنگاه آن را به نسل بعد به یادگـار   مه درآییم.، تا به قامت این جاکنیم از کودکی شروع می

 سپاریم. می

لحاظ نظـری وقـوف     یونسی به نقش و اهمیت انتخاب عنوان مناسب برای داستان به

الج معتقد است برخی نویسندگان از انتخاب یک  ).113و  63: 1392 یونسی،ر.ک؛ (است  داشته

 ).327: 1388 الج،ر.ک؛ (توجـه کننـد   عنوان، منظور مشخصی دارند که خوانندگان باید بدان 
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مضـمونی و صـوری    ۀدسـت هـا را بـه دو    بنـدی ژنـت، عنـوان کتـاب     اساس تقسیم بر ژوو

دهنـد و   محتوای کتاب اطالع مـی  ۀدربار که» های مضمونی عنوان: «است کردهبندی  طبقه

 اساس فرم یـا قالـب نامگـذاری    بر که» های صوری عنوان« اثر هستند، و ۀمای درونمعرف 

هـای   از اسم دو فصل از فصل ،یونسی برای نامگذاری کتاب ).7ـ6: 1394 ژوو،ر.ک؛ (اند  شده

نورتروپ فـرای  » انواع« ۀنظریمطالب و عنوان کتاب با  گیرد: زمستان و بهار. سال بهره می

آنچه یک اثـر  که . فرای معتقد است است داشتهتناسب دارد و احیاناً یونسی نیز بدان توجه 

 تکرار یا وقوع اولین مجدِّد است: اصل ،آورد می وجود  ههنری را ب

و یـافتن   ان بشری و جهان طبیعـی پیرامـون آن  همانی بین جه ادبیات با این«

و وقـوع   تکـرار  ۀجنبـ سروکار دارد. در طبیعت، آشـکارترین   ها وجوه تشابه بین آن

رکـت  بـه سـوی تـاریکی ح    آسـمان  ۀپهنمجدد حرکت دَورانی است. خورشید در 

فصول سال از بهار به زمستان و مجدداً بهار تغییـر   شود، کند و دوباره ظاهر می یم

گـردد.   شـود و بـه شـکل بـاران بـازمی      ها به دریا جاری می کنند، آب از چشمه می

کند و دوباره در تولدی تازه تجدید  زندگی انسان از کودکی به سوی مرگ سیر می

 .)29: 1363(فرای،  »شود می

 ۀهمدادن و بازیافتن هویت است که   دست ی ادبیات، ازت چارچوب کلّفرای معتقد اس

 شدن، ازدواج و رسـتاخیز  از مرگ و ناپدید ،گذراند که قهرمان داستان از سر می ماجراهایی

صـورت تـراژدی، کمـدی،      های روایی آن به گیرد که جنبه درون این چارچوب قرار می در

هـای   فـرای روایـت  « در واقـع،  ).33همان:ر.ک؛(وند ش های عاشقانه و هجو پدیدار می داستان

داند: بهار کمدی  می ها فصل ۀچرخهای ناتمامی در  ادبیات را قوس "های اسطوره"عمده یا 

کدام از  هر ).62: 1389(مارتین،  »است، تابستان رمانس، پاییز تراژدی و زمستان کنایه و طنز

ی یونسـی تطبیـق داد و آن را فصـلی از    هـای زنـدگ   توان بر یکی از دوره این ژانرها را می

تـوان در هـر    صورت مطلق نیست و مـی  بندی به دوران زندگی او دانست. البته این تقسیم

ولـی در حالـت کلـی، ژانرهـا و      ،های دیگر را نیز مشاهده کـرد  ای، عناصری از دوره دوره

بـا تولـد و   زندگی یونسی که مطابق  اول ۀدورکنند.  ها بر همان دوره تطبیق می شخصیت

ها  اما حوادث و شخصیت ،افتد ، کمدی است. تولد او در زمستان اتفاق میستشدن او بزرگ

کننـد. در ایـن دوران، تولـد     اند که نشاط و بهار را در ذهن تداعی می ای رقم خورده گونه به

ـ     مادر ۀخانواداین نوزاد، امیدی است در دل   رِو خود مادر که داشتن پسـر را مـانعی بـر سَ
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دانند و او قهرمانی مرموز اسـت کـه نـوعی امیـد گرداگـرد او شـکل        دواج مجدد پدر میاز

سـرِ   بـه  بر شانه قهرمان ۀغلبقسمت از داستان، مرگ مادر و  این ۀحادثترین  گیرد. مهم می

دهد. این  به مدیر خبر می ،کار بدی انجام دهد چینی است که هرگاه قهرمان داستان سخن

ایـن قسـمت از    ست و راوی با دقت و تفصیلی بیشتر،دگی راوی ابخش، مطابق با بهار زن

تحصـیل در آنجـا همـراه      ز و ادامۀکند. پایان این قسمت با سفر او به سقّ رمان را نقل می

ز است. قسمت دوم رمان، مطابق با دوران نوجوانی و جوانی نویسنده اسـت. سـفر بـه سـقّ    

آشنایی او با دختری بـه نـام    ،ها ترین آن همبرای او ماجراهای بسیاری به همراه دارد. از م

هایی هم کـه در ایـن بخـش از رمـان      شخصیت ).268: 1388 یونسی،ر.ک؛ (است  »خورشید«

چون سفیدی چشم کودک  دل ۀصفحکه «هایی رؤیایی هستند  شخصیت ،کند توصیف می

 ).320: (همـان » کند و سفیدی و پاکی چشم، صفای دل را بر همگان ارائه می آلودگی ندارد

بر بیماری تیفوس است و تا دوران دانشکده و سفر به  او ۀغلبدوران،  این ۀحادثترین  مهم

افسـری و رفـتن بـه ارومیـه و      ۀدانشـکد التحصیلی یونسی از  تهران نیز ادامه دارد. با فارغ

شود. تیرخوردن او نخستین مصیبتی است که به  فاجعه آغاز می ،عضویت او در حزب توده

یونسی یک پایش  کند. عمد به پای او شلیک می ری بهتیر، افس  آورد. در میدانِ یم رویاو 

ـ     مـی   رخ مـرداد  28دهد. دومین مصیبت، بعد از کودتای  را از دست می رم دهـد کـه بـه جُ

شـود.   دسـتگیر و بـه اعـدام محکـوم مـی      ،ایـران  ۀتودعضویت در سازمان افسران حزب 

یابـد. اینجـا تـراژدی     خدمتی به حبس ابد کاهش مـی ِ  دلیل معلولیت  ، حکم او بهسرانجام

 نویسد: دوران می این ۀدربارشود. یونسی  تکمیل می

یابم  توجه به این چیزها خود را در کنار کاریکاتوری می به هرحال، اکنون بی«

 مان. این منم؛ساز درجه، و تا اینجا بی سردوشی، بی حقیقی من است: بی "من"که 

است  "من"و این  است شدهدرستی وارد ن ضربه که هنوز بههیچ چیز ـ با یک    بی

 با سردوشی و غیره را پاسـخگو باشـد،  ساختگی  "منِ"های آن  که باید مسئولیت

القاب و عنـاوین و زرق و بـرق،     بی ن، تنها با یک کفن،متمکّ شخص ۀمردچون 

ی ی مهمـ دانم که سـردار یـا مـرد سیاسـ     ، به جای نکیرین. میزور ۀعملدر برابر 

دانـم کـه    روم، و مـی  به سوی شکسـت مـی   ،چه هستمدانم که هر نیستم، اما می

آن هم تـازه   ـ کند، مگر به طفیل فاتحان ثبت نمیخوردگان را  تاریخ اسم شکست

جـای   آورد؛ را در تـاریخ نمـی   لشـکر  سـیاهی اگر در صدر باشی، چون کسـی نـام   

 .)593(همان:  »ماند سفید می ،در تاریخ لشکر سیاهی
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، فصل دیگری در زندان ۀادامپذیرد و در  شود و شکست را می مان از رؤیا خارج میقهر

ها به  م. در این بخش از رمان، شخصیتهزل و تهکّ خورد: زمستان، ندگی یونسی رقم میز

ـ مَ شمَ«هایی همچون  شخصیت کنند؛ سوی کاریکاتور میل می (همـان:   »محمودآقـا «و  »دمَ

(همـان:   »مسـیح «و  »پیغمبـر الکتـاب  «، »زائده یک«و  »بصرهدوت«و  »اصل سهپیغمبر « )،720

هایی کاریکـاتوری هسـتند. همچنـین،     است شخصیتها معلوم  که از اسامی آن )740ـ735

که قبالً از همراهان او در حزب توده  »کاوه رفیق«و  »امیدحزب«هایی چون  شخصیت راوی

در این بخـش، راوی   ).728ـ727 ان:همر.ک؛ (کشد  اند، چونان کاریکاتوری به تصویر می بوده

 شکست و پریشانی است. ،شود که قهرمانی در کار نیست و آنچه هست متوجه می

این حرکـت در طبیعـت،    زندگی یونسی وجود دارد. ۀتجربتفاوت مهمی بین طبیعت و 

طبیعـت   ).354همـان:  ر.ک؛ (اما در زندگی، امیدی به تولد دوباره و بهار نیسـت   ،دَوری است

اما او امیدی ندارد که دوباره متولد شود و زندگی را  ،واند به آفرینشی دوباره دست بزندت می

در زنـدانِ زنـدگی    ،از سر بگیرد و تالشی دوباره آغاز کند. اگر از زندان هـم رهـایی یابـد   

اسـاس   . این عنوان، بـر بهار زمستان بیماند. این ناامیدی از عنوان کتاب هم پیداست:  می

، بهـار  زمسـتان بـی   ).7: 1394ژوو،ر.ک؛ (اسـتعاری دارد   ۀجنبـ و  اسـت  شدهخاب انت» محتوا«

 کند. صورتی سمبولیک بیان می  محتوای متن را به

 سازی . بازنمایی مسائل عصر با طنز و نقیضه3

ر.ک؛ (خندانـد   و هم می کند میویژگی طنز از نظر یونسی آن است که هم خواننده را متأثر 

هـای   ، برخـی اظهارنظرهـای راوی بـا نظریـه    بهار زمستان بیر رمان د ).218: 1392 یونسی،

افسـری   ۀدانشـکد  ۀدربـار نزدیک است؛ مثل آنچه  )37: 1363 فرای،ر.ک؛ (طنز  ۀشد شناخته

کردن متن داسـتان، اسـتفاده از    های طنزآمیز از شیوه ).475: 1388 یونسی،ر.ک؛ (است  نوشته

ـ ر.ک؛ ( کنـد  هـا اشـاره مـی    رد بـه آن الشهر است که پُ تمثیل حیوانات و آرمان : 1391الرد، پُ

از این روش برای ایجاد  ،گوید ران سخن میجهانی خَ  یونسی نیز آنجا که از مجمع ).45ـ39

بـا ذهنیـت انسـانی     ،کنـد  هایی که برای حیوانات استفاده مـی  کند. عبارت طنز استفاده می

 ۀجنبـ و تضـاد، کـالم را بـه     همـین تناسـب   ارد که متضاد با عالم حیوانی اسـت. تناسب د

از کـودکی خـود سـخن     ،سازد. وقتی با اصطالحات تخصصی نظامی نزدیک می سمبلیک

کند. در بخشی از رمان، نویسنده  طنز یا آیرونی ایجاد می ،)162: 1388 یونسی،ر.ک؛ (گوید  می

دیر پردازد. ساعتی اسـت کـه بـه اتـاق مـ      مدرسه می به ای از اولین روز رفتن به نقل خاطره
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ای که در چشم یونسی  پرنده ،ساعت رِاتاقکی است که سَ ،و قسمت باالیی آن است آویخته

گویـد   مـی  ،بینـد  او را مـی  و وقتـی پـدر تعجـبِ    خواند آید و می ، بیرون میسر است به شانه

، بـه مـدیر گـزارش    ای مرتکب کـار بـدی شـود    جاسوس مدیر است و اگر بچه ،سر به شانه

شـود. نویسـنده بـا ایـن      مـی  راوی ۀشبانهای  کابوس سر به مین شانهدهد! بعد از آن، ه می

بـه  کـردن بـه تـرس و دیکتـاتوری      خـو  ۀنمونگیری ذهن خود را به عنوان  فانتزی، شکل

خورد. بـا ایـن تصـویر،     می  هم  حتی جریان عادی زندگی به ،د که بدون آنکش تصویر می

 کند: ای طنزآمیز نقل و نقد می شیوه هژمونی حاکم را به

و تا صبح تکان نخـوردم. صـبح بـا صـدای      آن شب با خیال راحت خوابیدم«

 سر از بستر جهیدم، به از ترس شانهو  مادربزرگ از خواب پریدم. چشمانم را مالیدم

لحظـه ذهـنم را روشـن داشـت و تـرس و هراسـم را       ، دراما یاد وقایع روز پـیش 

 .)145ـ144(همان: »برطرف ساخت

 ،نویسـد  نامـه مـی   ای کـه زنـدگی   ه خواننده از سوی نویسـنده دادن اطالعات عمومی ب

چنین اطالعاتی را  ندارد. نویسنده ما ۀدوراما در شکل داستانی آن تناسبی با  ،طبیعی است

و با این روش، بـه   )590و  317، 14، 11، 10، 6(ر.ک؛ همان: کند  صورت طنزآمیز عرضه می به

نـوع اطالعـات،    ایـن  ۀعرضـ بخشی از سبب . )27همان: ر.ک؛ (کند  غنای داستان کمک می

دهـد کـه ایـن وسـایل و      دادن وضعیت زندگی است. راوی با این اوصاف نشان مـی   نشان

کـه در گـوش او    ها بارها از زبان دیگران برایش نقل شده، چنـدان  های مربوط به آن قصه

 کشاند. در عیت میشود و آن را به جانب واق از داستان دور می ،. با این کاراست شدهماندگار 

بـودن اصـل مـاجرا را بازنمـایی      کند و افسانه حال، دوباره خودش نیز آن را نقض می  عین

 ).119 و 96ـ95، 32، 30(ر.ک؛ همان: کند  می

تواند با تحقیر  نویسنده می طنزنویسی، استفاده از حماسه است. یکی دیگر از شگردهای

ـ ر.ک؛ (اد کنـد  آمیز حماسه، طنز ایجـ  مستقیم یا تمجید مسخره یونسـی از   ).54: 1391 الرد،پُ

 بـارۀ در کنـد و  اسـتفاده مـی   شاهنامه برای ایجاد طنزآمیز  تحقیر مستقیم و تمجید مسخره

 نویسد: بدون رستم می شاهنامه

هیجـان   ممکن اسـت کـم   ، فاجعه نیست.خالف معروف به رستم بی ۀشاهنام«

طر کار و عمل دیگری، به خا خالی، آن هم هیجان به و  باشد، ولی هیجان خشک

و  کشـم  ام و تریـاک مـی   ! فاجعه این است که من نشسـته خورد؟ چه درد من می

دهد و مرشد به جای  ستم خیالی در میدان جوالن میکشد، و ر مرشدم تریاک می
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یعنـی   افکـنم؛  برم و باد در غبغب می ت میعوض او لذ  و من به گیرد او قیافه می

غبغبـی بـرایم    ،اسـت  پوست و گوشتم را چزانده مصب که گس "تریاک"اگر این 

 .)333ـ332همان: ک؛ .ر ،نیزو  331: 1388 (یونسی، !»باقی گذاشته باشد

 ۀعقیـد کند که گرفتار آن هسـتیم. بـه    ما را متوجه موقعیتی می نویسنده با این طنزها

یش را در خـو  موقعیت آیرونیکِ از، نویسنده باید خود را از کارش جدا کند اما آگاهی موکه

الن نامدار کتابی حماسی است، سرشار از یَ شاهنامه ).32: 1389موکه، ر.ک؛ (کارش بگنجاند 

از زبان آدمی  شاهنامهر است از مردانگی و دالوری، اما یونسی با نقل پُ و آیین پهلوانی، و

در  گـاه  خانه که گه در قهوه شاهنامهای  کشیدن مخاطبان شیره تصویر  معتاد و تریاکی و به

پرانی و خوشمزگی دارند، مـوقعیتی آیرونیـک    کنند و سعی در تیکه کار نقال نیز دخالت می

با حال آنان مناسبتی ندارد. در این میان، خود راوی نیز  ،گوید آورد. آنچه نقال می پدید می

 ،خندنـد  خانه می خانه حضور دارد. او جمعی را که به سخنان مرشد و معتادان قهوه در قهوه

تازد، اما خود نیز در ایـن جمـع حضـور دارد و ماننـد آنـان       گیرد و بر آنان می خره میبه س

 ).330: 1388 یونسی،ر.ک؛ (خندد  می

 . راوی4

توانـد   راوی داستان، شخصیت اصلی آن است. راوی عالوه بـر ایفـای نقـش روایـت، مـی     

مـدیریت و   کارکردهای دیگری نیز داشته باشد؛ کارکردهایی نظیر ارتباط بـا مخاطـب یـا   

بـه چگـونگی انجـام سـازوکار روایـت مربـوط اسـت و کارکردهـای          ،سازماندهی روایـت 

کارکرد  ).36: 1394 ژوو،ر.ک؛ (ونگی تفسیر داستان مفیدند گایدئولوژیک و شهودی در باب چ

ـ  قضاوت ۀارائایدئولوژیکی به مواردی متعلق است که راوی به  زنـدگی و   ۀدربـار ی های کلّ

 :و کارکرد شهودی همان)ر.ک؛ (کند  ها اقدام می نوع راوبط انسان

راوی با روایت به خواننده اطالعـات الزم را   ،چگونگی برقراری ارتباط ۀدربار«

توانـد در راوی   دهد. این کار بر احساساتی که یـک قسـمت از مـتن مـی     ارائه می

ئـه  هایی که او در ارتباط با یک شخصیت داستانی از خود ارا ایجاد کند، یا قضاوت

، اسـت  دهد، یا حتی بر اطالعاتی که در روایت او از استناد منابع برخوردار بوده می

 .)35(همان:  »کند داللت می
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دهد کـه اهـداف نویسـنده     یونسی از کارکردهای شهودی و ایدئولوژیک نشان می ۀاستفاد

اسـتفاده   های دیگر غیر از راوی های زیباشناسانه از شیوه ایدئولوژیک دارد و در جنبه ۀجنب

 کند. می

 ۀشـیو راوی) بـا  ـ  (منموقع تولد او از زبان راوی اول شخص  ویژه ، بهفرد ۀگذشتنقل 

نویسـنده نیـز انتخـاب ایـن نـوع راوی را توجیـه        نویسی ناسازگار است. نامه زندگی مرسوم

آنکـه نقـل     سـبب   اما بـه  ،حضور دارد موارد ۀهمراوی در  ).26: 1388 یونسی،ر.ک؛ (کند  می

ها و مشاهدات بعدی  اردی همچون نوزادی، از زبان کودک و نوزاد مقدور نیست به نقلمو

ی، نقـل  رار هر روز و هر سـال زنـدگی ابتـدای   کند و همچون تک و بزرگسالی خود تکیه می

 شود: ماجراهای زمان نوزادی و کودکی خودش نیز مقدور می

آب زمـزم بـود    قوطی ،ای که دست بابابزرگ بود بعدها فهمیدم قوطی حلبی«

دوزخ مصـون   آتـش  ۀشـرار کـه از   مـادرم  هـای  زلفخواستند بریزند روی  که می

کاری بود، چون مادرم عمـری نکـرده و خیـری از زنـدگی      این یک محکم باشند!

 (همـان:  !»کـه بکنـد   بـود بود، تازه در این قصبه چه گناهی  نکردهندیده و گناهی 

62(. 

آن هـم   کنـد؛  خـود را روایـت مـی     کودکیکند چرا راوی بخش  این مطالب روشن می

مادری و البته سختی بزرگ شـده. چقـدر    بی های قدر طوالنی و با ذکر جزئیات؛ با سال این

. فورستر به دشواری است کردهو بارها مرور  است چنین مواردی را از دیگران شنیده با اصرار

 ، کـرده ایـن مـورد اشـاره     بیان حقایق مربوط به تولد در داستان یا ابداع حقایقی جدیـد در 

شناسی ذهـن نـوزاد توجـه     ها به روان زنک کس جز در قالب گفتار خاله  هیچ« :معتقد است

» سود جوید ،که در آن به ودیعه نهاده شده  رصدد برنیامده که از غنای ادبیو د است نکرده

ست با بیان تولد عنوان مترجم کتابِ فورستر، خواسته ا  احیاناً یونسی به ).58: 1369(فورستر، 

 خود، از غنای ادبی رویداد تولد نوزاد استفاده کند.
. اسـت  کـرده در تئاتر، رمـان را آغـاز   » سازی بازی«راوی با استفاده از شگرد روایتگری 

نظرهـای   بافـد و  تار و پود قصـه را بـه هـم مـی    «و  دهد را شرح می راوی، زمان تولد خود

مهم دیگر در شروع داستان با تولد راوی، مبتنی  ۀتنک .)155 :1397 (ابوت،» !دهد عجیبی می

های  خواهد تصور خوانندگان را در بخش نویسنده می .)167همان: ر.ک؛ (است » اثر تقدم«بر 

قصد اصلی نویسنده از نوشتن، معرفی و در موارد  تأثیر همین خوانش قرار دهد. دیگر تحت

 ،69 ،16 ،6: 1388 یونسـی، ر.ک؛ (» چککوهستان یا شهر کو« مختلفی نقد و ارزیابی موقعیتِ
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ز ا یدر موارد متعـدد  ،برای جبران آن و اما زبان رمان به فارسی است است، )115ـ114 و 84

 کند. زبان و آداب محلی و اقلیمی استفاده می های محلی یا تشریح زمان، مکان، معادل

 اوی را جبران کند.ند که استبعاد رای شروع ک گونه رمان را به است کردهنویسنده تالش 

 برای جبران آن، و است شدهرئالیستی دور  ۀجنبراوی با روایت هنگام تولد خود از 

کردن او در  با کشاندن ناگهانی خواننده در درون یک کنش داستانی و درگیر«

ش کنـد کـه کـن    حوادث داستانی، خواننده چنین تصور مـی  ۀسیر تسلسل مجموع

 .)21: 1394 (ژوو، »است پذیرفته  صورت مزبور بسیار پیش از شرح داستان

با این شروع، تولد خود  .)6: 1388(یونسی، » کشد... مادرم جیغ می«نویسد:  مثل اینکه می

 ژوو،ر.ک؛ (است. راوی در این رمان، راوی همسـان اسـت    ۀ یک حادثه نشان دادهرا به مثاب

ملـه شـاهد تولـد خـود و     از ج ؛این راوی در بخش اول رمان، نقش ثانویـه دارد  .)31: 1394

های دیگر نیز راوی همچنان نقش ثانویـه دارد. ایـن    در قسمت و رفتارهای اطرافیان است

ده، قهرمـان  دهد. در نظر نویسـن وقعیت را بهتر نشان م روایت برای آن است که جبر ۀشیو

در روایتگری نیز درست مثل زندگی،  ست وزمان و مکان محصور ا داستان در دست تقدیر،

 ثانوی دارد. نقش

از شکم مادر تا چنـدی پـس از    کند و وط به تولد خود را برجسته میحقایق مرب راوی،

گوید؛ گـویی   چندان سخن نمی» مرگ«اما در مورد  ،دهد تولد را دقیق و شفاف توضیح می

قلمرو تولد برای او آشنا و در دسترس است، اما مرگ از دسترس او دور است و از بیرون به 

روایت،  ۀشیواز درون است. ممکن است این  ،که نگاهش به تولد  حالی در ،ردنگ مرگ می

و خواهـد بمیـرد    نمـی  یعنـی  نوعی حسرت نسبت به تولد دوباره و گریـز از مـرگ باشـد؛   

 کند. سبب، تولدی دوباره را بازسازی می بدین

 گوید: هنگام تولد و نوزادی خود می ۀدربار راوی

. با "رتَبْاأل وَهُ کَئَانِشَ نَّإِ"را مؤکد تلفظ کرد:  آخر سوره مالحسن با ناراحتی«

، و با حالت و قیافه و نگاه کابویی، و گوتیک ۀمایر در سَ و حرکاتِ صدای ایرانیک

 »سـکوت کنـد   ،قـرآن به حاجی فهماند که رعایت مجلس را بکنـد و بـه احتـرام    

 ).24: 1388(یونسی، 

 کنـار اجـاق.   سـنگینی کشـید   ا خودش را بـه مادربزرگ از کنار جوال گردوه«

، اما از آنجـا  بودزنی بود فربه و علت نماز نخواندنش نیز همین فربهی  ،مادربزرگ



 بهار زمستان بیابراهیم یونسی در قالب رمان  نویسی نامه یزندگنقد و تحلیل  /172

(همان:  »دارد "باد مواصل"، مدعی بود که توانست بود شرعی نمی عذرکه فربهی 

29(. 

داد و  مثل مادر یا مادربزرگ قرار می یهای دیگر اگر همین موارد را بر زبان شخصیت

اما علت اینکـه خـودش    ،نمود پذیرفتنی می ،لحاظ منطقی  به ،کرد ها روایت می ان آناز زب

کند، متناسـب بـا وضـعیت     ل به ذهن آنان نفوذ میکُ  صورت راوی دانای روایت کرده یا به

اسـت، تـا    ؛ یعنی نویسنده کسـی را نیافتـه  ستاوسرپناهی  و البته بی و اقلیم او وی ۀگذشت

عمیـق میـان عصـر و     ۀفاصـل ستانی، او را وارد داستان کند. این ت دابتواند در حد شخصی

ر.ک؛ (کنـد   تولد خود را با وضعیت دیگر مردمان با مداخله در روایت جبران مـی  ۀدورمردم 

و  514، 502، 500، 498، 447، 444، 430، 419ـ418، 359، 358، 356، 355، 352ر.ک؛ همان:  ؛ازجمله

شـود و   از داستان در روایت وارد می اور قالب آگاهی های راوی د . سرکشی و عصیان)535

روایت شـتاب   سازی است و به دهد. این عمل راوی، نوعی تلخیص می داستانی ۀمایبدان 

آن اسـت   شـدن  چندصـدایی  ۀالزمـ  ویـژه  به ،های رمان از ویژگی سازی بخشد. تلخیص می

، متفـاوت  ان و مردم کهـن یش استدالل و تحلیل راوی با روستایرو ).221: 1388الج، ر.ک؛ (

نهایتاً اعتراضی نسبت به بخت  ،یافت اعتراض یا متلک می ۀجنبآنان   شکرگزاری اگر است.

ر.ک؛ (دهـد   سـوق مـی  » حکومت«ها را به جانب  این اعتراض ، اما راوی،و سرنوشتشان بود

گـاه  آ نوشـتن  ۀمیانبخشی از روایت و هدفمندی آن است. راوی در لذا  ) و63: 1388 یونسی،

سـت کـه از   نیسـت، بلکـه داسـتانی ا   » واقعـی « ،کند نویسد و نقل می شود که آنچه می می

 شود: است و همین موضوع در سطح داستان نیز آشکار می او سرچشمه گرفته» تخیل«

بلکـه   ،کـردم  گونه رحم و دلزدگی نمـی   تنها احساس هیچ در کشتنش هم نه«

ـ   احساس غرور هم می رومنـدی را از پـا   ود: دشـمن نی کردم... و جای غرور هـم ب

، بـاز بـر همـان    ام دشمنی محترم و شجاع. حاال هم که بزرگ شده درآورده بودم؛

عصای موسـی را بـه   و معتقدم که بیخود نبود که خدا در مقابل فرعون،  ام عقیده

 .)169(همان:  !»حکمت نبود ؛ بیهیئت مار درآورد

ه ناگاه ما را از جهان داستان به واقعیت ب ،»ام حاال هم که بزرگ شده«نویسنده با گفتن 

تنها داستان است و  ،خوانیم کند که آنچه می کشاند. با این کار، نویسنده ما را متوجه می می

 است. گرفته جهان است که در اختیار ما قرار این ۀشد متنیوجه 

تـرین عامـل    داسـتان و مهـم   متِ ۀکنند ترین عنصر منتقل مهم«تقد است که یونسی مع

در رمـان   شخصـیت قهرمـان   ).33: 1392 (یونسـی، » شخصیت داستانی اسـت  ،طرح داستان
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علیـه نویسـنده    ،ست. این راوی در همان آغاز داسـتان هم ا، راوی داستان بهار زمستان بی

گیرد. مقابله با نویسنده از سـوی شخصـیت یـا قهرمـان، داللـت آشـکاری بـر         موضع می

های فراداستان است. دیویـد   از ویژگی ،تو شخصیاست. دعوای میان نویسنده  فراداستان

شمارد کـه بـه نفـی و عـزل صـریح قهرمـان        نویسنده می قدرت ۀزمرالج، این دعوا را از 

 ):149: 1386 الج،ر.ک؛ (پردازد  داستان و اشراق کاذب او می

همـان بـدو ورود   و خیال دارم به سالمت از  خیال دارم به سالمت ورود کنم«

که  های داستانی با من رفتار شود بچههیچ خوش ندارم مثل شم. پهلوان میدان با

کنـد   و باشم تا موقعی که نویسنده هوس مـی  "فریزر" تویبروم  ،کنم تا ورود می

ه و آن وقت مرا از فریزر درآورد و ب ی یا بادمجانی برای خواننده بپزدخورش کدوی

همـه چیـز را    باشـم؛  خواهم از همـان اول در جریـان   خواننده بدهد. نه، می خوردِ

 .)5: 1388(یونسی،  »ببینم و همه چیز را بدانم

شخصیت یا قهرمان داستان، سـرکش اسـت و عصـیان خـود را علیـه نویسـنده ابـراز        

از جمله در همان آغـاز از   ؛شود در متن از زبان دیگران نیز بیان می» عصیان«کند. این  می

از زبان مادر. بعـدها در کـار و کردارهـای     »اژدها«و با لفظ » نااهل«زبان مادربزرگ با لفظ 

، اما  حزب توده و... ؛ مثل مسائل کودتا،دهد سیاسی و اجتماعی نیز این عصیان را بروز می

دهد. بر ایـن   فروپاشی سوق می سوی  یابد که راوی را به کارکردی فرسایشی می پایان،در 

زند که بر او گذشته اسـت. ترکیـب همـین دو     ، میان متن داستانی و وقایعی پیوند میمبنا

طنـز   موجـب کند کـه گـاهی    تعلیقی ایجاد می» زندگی واقعی«و » زندگی داستانی«بخشِ 

دید دانـای   از طنز، یک تراژدی است. برای ایجاد این تعلیق از زاویه فراترشود و گاهی  می

و  89ــ 88: 1384 لزگی و سـجادی صـدر،   ؛(ر.ککند  مایشی استفاده میدید ن محدود یا زاویه کلّ

کتابی که خوانـده   ؛(به نقل ازنویسد  ژاپنی را هنگام نقل تولد خودش می ۀافسان. روایت )97ـ96

از یـک سـوی    ،)9ــ 8: 1388یونسـی،  ر.ک؛ (در این افسانه، بیان وقایع دشـوار زنـدگی    اسـت) 

های زندگی است. آنچـه پـدر سـوزاکی بـه      و سختی طنزآمیز است و از سوی دیگر، دردها

تصویرگر آن چیزی اسـت کـه در زنـدگی واقعـی      گوید می متولد نشده، هنوزکه  شفرزند

و  است ای که مکث در زایمان مادرش رخ داده از هنگامه ،دهد. راوی در اینجا راوی رخ می

اسـت،   نی پیونـد زده ژاپ ۀافسانبه کمک  ودن و نبودن خودش با زندگی واقعیمعلق میان ب

در حالت تعلیق است. در برخی موارد، ایـن تعلیـق   » تولد تا مرگ«همیشه از  گویی زندگی
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کند که یک سوی  صورت تشبیهی تصویر می  به ندگی واقعی روستایی را با داستانمیان ز

هـای زنـدگی عـادی اسـت و سـوی دیگـر آن،        موقعیت نیز این تشبیه، عناصر و ابزارها و

تجمالت یا مطالعات در زندگی مـدرن اسـت. انتخـاب ایـن عناصـر در       ۀحوز عناصری از

آمیز  ل محدود و حاصل تفسیر عمدتاً اعتراضکُ  اساس نقش راوی دانای به بر جایگاه مشبهٌ

در  »آل«به زندگی واقعـی در محـیط روسـتایی و اقلیمـی اسـت؛ مثـل آنچـه از        نسبت او 

چنـین تشـبیهاتی    ).11همان: ر.ک؛ ( است کردهد های گوگول یا های روسی در داستان افسانه

 کنیم: اکتفا می» جوش هفت«به توصیف  ،است شدهوفور استفاده  در رمان به

شـت تـوی بخـاری دیـواری،     گذا کرد و می جوش را آب می مادربزرگ هفت«

جغرافیای با مدارات برجسـته   ۀکرای را که به  بندزده ۀکهنو قوری  ها، وسط آتش

آمدنش مقدمات و مراحلی نداشت:  جوش ،جوش به خالف سماور تشبیه بود... هف

 ز،وِ کنـد؛ صـدای تـک    زی میوِ سماور ابتدای امر ساکت است، پس از چندی تک

ـ   ای از وِ تا اینکـه مجموعـه   ،انگیزد زهای دیگر را برمیوِ اول  زِوِ رد تـک زهـا بـر گِ

معـروف   ؛ نظیـر سـمفونی  آورنـد  کنند و موسیقی جالبی به وجـود مـی   اجتماع می

شـود از پـژواک    ای مـی  و بعـد غلغلـه   شوستاکوویچ که اول یک تیر بیش نیسـت 

(همـان:   »گیرد اند! آهنگ همسرایی شتاب می تیرهایی که صدا به صدای هم داده

27(. 

 های پسامدرنی رمان . جنبه5

 های فراداستانی رمان . جنبه1ـ5

ای  نامـه  ا اثـری زنـدگی  ای اسـت کـه آن ر   گونـه  هـای تـاریخی آن بـه    طرح کتاب و اشاره

روایـت   ۀنحـو راوی و ـ  های تخیلی کتاب و انتخاب مـن  جنبهحال،   عین اما در ،نمایاند می

اسـت. یونسـی    بهـار  زمستان بیوی از زمانی که هنوز به دنیا نیامده، بیانگر داستانی بودن 

 اهمیت طرح در داستان معتقد است: ۀدربار

ـ  ،طرح، مادام که جالب نباشد« ز نخواهـد بـود. نقـل حـوادث زنـدگی      مؤثر نی

و لذا نویسنده  برد بش و نیروی طرح را از بین میجن ،افتند صورتی که اتفاق می  به

باید با هنر خود این نقیصه را جبران کند و جنبش و نیروی الزم طـرح را تـأمین   

 .)45: 1392(یونسی،  »نماید

ای  بـه نوشـته   ست. فراداستان،داستانی هماهنگ اهای فرا با رمان بهار زمستان بیآغاز 

ت خـود  مند، توجه خواننده را به ماهی امشود که به شکلی خودآگاه و نظ داستانی اطالق می

های فراداستانی  رمان« و )8: 1390وو،ر.ک؛ (کند  به عنوان امری ساختگی و مصنوع جلب می
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 »شـوند  یمـ آغازها و حـدود و ثغـور شـروع     بخواهی ماهیت دل بارۀاغلب با بحث صریح در

هـای داسـتانی    گیـری شخصـیت   نویسنده در آغاز رمان، به چگونگی شکل ).45ــ 44(همان: 

بدون  ،ای آن نامه رغم موضوع زندگی پایان رمان نیز به ).5: 1388 یونسی،ر.ک؛ (کند  اشاره می

یونسـی بـه نویسـندگانی چـون      ).767 همـان: ر.ک؛ (رسـد   بندی مشخص به انجام می پایان

پیشبرد روایت داستانی سود  برایکند و از آثار این نویسندگان  ف اشاره میگوگول و تورگن

چنین تـدابیری، عـالوه    ).515همان: ر.ک؛ (کند  جوید و راز و رمز نویسندگان را برمال می می

آورد. دیدگاه  کند، نوعی بینامتنیت نیز پدید می بر اینکه سرشت داستانی اثر را مشخص می

 خود یونسـی  ۀشیونویسندگی رومن روالن، بازنمایی سبک و  ۀربارد بهار زمستان بی راوی

با فاصلۀ زیادی  )9 همان:ر.ک؛ (دادن خواننده  مخاطب قرار ).310ـ309همان: ر.ک؛ (نیز هست 

توجه خواننده به این نکته اسـت کـه    هدف نویسنده بیشتر جلب دارد و نامه نوشتن زندگی

ای  گونه ارج از متن جریان دارد. برای مخاطب بهخ ،داستان است و واقعیت ،خواند آنچه می

گفتن داشته باشد؛ مثل وقتی که سخن   کردن و سرگذشت  تعریف ۀجنبگوید که  سخن می

پسر آوردم!... یک  مژده بدین، برایتان ،زهرا خاله«کند که  تولد راوی نقل می ۀدربارقابله را 

 ه را ایـن جـوری نبـین!   ه قربان، این کلّبل«دهد:  راوی ادامه می .)9(همان: » زری! پسر کاکل

یـا از   ،کنـد  وقتی هم به مسائل روز اشـاره مـی   .(همان)» زری بوده! وقت کاکل ه یکاین کلّ

کردن است؛ مثـل آنچـه بـا     راوی برای نقل ، متناسب با همین موضعگوید آینده سخن می

. )10 و 13، 8.ک؛ ر ،نیـز و  8(همـان:  » های ژاپنـی خوانـدم   ها بعد در یکی از افسانه سال«تعبیر 

کند و تشـبیهاتی   حتی در تشبیهات خود استفاده می ،صورت گسترده از این شیوه یونسی به

و خالوشریف را  بیستون ۀکتیبرا به  خود ۀنامجمله، متن  سازد؛ از فراداستانی و بینامتنی می

اساس کتب  بر ،یا در بخشی دیگر )،175همان: ر.ک؛ (کند  به سلطان مسعود غزنوی مانند می

 نویسد: فقهی می

اشاره به بابا بود که مقلد خـوک   ،و کالم آخر مادربزرگ بود زن بیوه ،عروس«

د و رفتـه بـود سـراغ    ول کـرده بـو   ،شده بود و خوراک نیالوده را که مادرم باشـد 

(همان:  »شدت منع شده بود به آن کلِاَ ،مادربزرگ "کتابِ"زده که در  خوراک دهن

61(. 

 اه پسامدرنی به تاریخ. دیدگ2ـ5
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ر.ک؛ ( دهد هایی است که در زندگی بشر رخ می تاریخ، بررسی و واکاوی حوادث و دگرگونی

معتقد به کیفیتی مجهـول در نوشـتن    ،های رمان جنبه. فورستر در کتاب )9: 1387ونـد،   آیینه

خلق «کند. او این کیفیت مجهول را  حال متمایز می ۀترجمرمان است که آن را از نوشتن 

هـا معتقدنـد کـه خـود      اما پسامدرن ).65: 1369فورستر، ر.ک؛ ( داند می» نویس و طبیعت رمان

نـویس از   زیرا در نوشتن تاریخ، مـورخ هماننـد رمـان    پردازی است؛ اریخ نیز نوعی داستانت

 ،هـای رئالیسـتی   در داسـتان  ).390ــ 389: 1393پاینـده،  ر.ک؛ (گیـرد   عناصر داستانی بهره می

نـویس   پذیری داستان و تأکید بر این نکته است کـه آنچـه داسـتان    یسنده، اثباتنو ۀدغدغ

پـذیری مـورد    اثبـات  ۀمسـئل  ،است. اما در نگاه پسامدرنیسـتی  ، واقعاً اتفاق افتادهنویسد می

بلکه آنان بر  های تاریخی نیستند، ، منکر واقعیتگیرد. نویسندگان پسامدرن چالش قرار می

اسـت   بـوده » مـتن «به ما رسیده، از طریق های تاریخی  این واقعیت این باورند که هرچه از

ـ  ،در این میان ،است نوشتن ۀالزمکه  و چنان )395ـ394: همانر.ک؛ ( ا دخالـت  صحت متن ب

احساسـات   بـارۀ یونسی نیز در جایی از رمان، در همان گونه که رود، نویسنده زیر سؤال می

دو  این ۀرابطکردن  است و تصویر غذا آمدهه التماس پدرش و مادری که در زمان قحطی ب

 نویسد: می

و گذشـت.   ، گفتکه هست ع را چنانقَباید حقایق و ماوَ ،حال که چنین است«

اما حقایق هم به خودی خود چیزی نیستند، مگر اینکه شخص چیزی از احساس 

ها درآمیزد، هرچند گنجاندن چنین مطالب احساسـی در   وجود و روح خود را با آن

 ).370: 1388(یونسی، !» کردن حقیقت است  وکوله ب کالم، خود به معنای کجقال

دانـد و   چیز چندانی از تاریخ نمی ،است تاریخ ۀمیانتا زمانی که فرد در  گوید یونسی می

 تواند انجام دهد: دیگر کاری نمی ،ها فاصله گرفت هر زمان که از واقعیت

تنها چیزی که یـاد   اریخ است.ن تجریا عیناًجریان حزب و زندگی حزبی هم «

، کنـد  و کسی که نقش و سهمی در وقـایع ایفـا مـی    ، فعالیت نابخود استدهد می

عمال خـود را  و همین که خواست معنا و مفهوم اَ یابد محتوا و معنای آن را درنمی

تـا معنـا و مفهـوم     ،دیگر قادر به هیچ عملی نیست... باید جزو تاریخ شود ،دریابد

 ).570: همان( »را دریابد حقیقی عمل خود

های تاریخی،  نویسان پسامدرن برای به چالش کشیدن واقعیت یکی از شگردهای رمان

متفاوت بـا آنچـه گفتمـان رسـمی      تاریخی ۀارائبدیل است. این نویسندگان با  تاریخ ۀارائ

تـوی  کشند و با نوشتن تاریخ بدیل، گذشته را در پر آن را به چالش می ،کند جامعه ارائه می
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: 1393پاینـده،  ر.ک؛ (سـتیزند   با گفتمان مسلط می ،دهند و از این طریق دیگرگونه نشان می

عـدالتی   به بـی  ،اینکه یونسی، خسرو انوشیروان را برخالف شهرت او در عدالت ).401ـ400

 نویسد: که می ؛ چنانکند، تاریخ بدیلی است متهم می

وقتی همه را  ،بندی ن مالیاتیادتان نرود که همین خسرو انوشیروان در جریا«

پرسید آیا کسی نظری ندارد؟ دبیر بینـوایی گفـت    ،خودش برید و خودش دوخت

زیـرا مالیـاتی کـه بـر درخـت       آورد؛ بندی رعایا را از پـا درمـی   تکه این نوع مالیا

خشکسالی باشـد و درخـت بـار     حال آنکه ممکن است سالی ،ثابت است ،اند بسته

و برای همین انتقاد درست و بجا دسـتور داد بـا دوات   آن وقت همین خسر نیاورد.

 .)165ـ164: 1388(یونسی،  !»ردچندان بر سرش کوفتند تا مُ

خدا پدر «گوید:  که چند صفحه بعد می چنان ؛زند های دیگری نیز به انوشیروان می طعنه

شیروان تا حدی جای خالی انو ،کردن جوانان ها و مست کالیی را بیامرزد که با آوردن خانم

نویسـنده بـا ایـن     ).186(همـان:  » !صاحب مزاحم نداشتند ر کرده بود... خرهای بیعادل را پُ

 انگیزد. پذیربودن تاریخ رسمی برمی روش، ما را به بازخوانی تاریخ و مناقشه

هـای   صـیت حضـور شخ  ،گیرند شگرد دیگری که نویسندگان پسامدرن از آن بهره می

: 1390وو، ر.ک؛ (نوشتن تاریخ بدیل اسـت   ای گونه ین نیز بهواقعی در داستان است. هرچند ا

گیـرد و   ای از تاریخ ایران را در بـر مـی   اوست که برهه سرگذشت خودِ ،رمان یونسی ).152

 و  او در سـاخت  پسـامدرنی  ۀشـیو امـا   ،های واقعی در رمان او حضور دارند لزوماً شخصیت

 ،دانیم ها می این شخصیت بارۀاز آنچه در ها، ما را با تاریخی متفاوت پرداخت این شخصیت

: 1388یونسـی،  ر.ک؛ (نویسـد   رضاشاه از زبان پدربزرگ می بارۀکند؛ مثل آنچه در رو می روبه

های  شدن او به داستان، جنبه اما با وارد ،شخصیتی واقعی است ،رضاشاهدر حقیقت،  .)168

ت ممکن اسـ  ،های تاریخی شود که با پرداخت او در متن دیگری از این شخصیت نقل می

 کند. ما را به بازخوانی تاریخ تشویق می اختالف داشته باشد و همین نکته

 . توازی گذشته و حال3ـ5

کند کـه بـر او گذشـته     ماجراهایی را نقل می سو،  نویسنده با توازی گذشته و حال، از یک

این  مهم ۀنکتند. ک از سوی دیگر، با نقل مسائل روز به نوعی آن موارد را نقض می و است

شـویم، ولـی    آگاه می» رشد نویسنده یا قهرمان«آن است که ما از سرگذشت  ،روایت ۀنحو

، هرگـاه از رشـد و   رو  ایـن  این رشد، سیری به سـوی فرسـایش و اتمـام دارد. از    همزمان
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شود، لـیکن نقـیض آن در    نقیض آن هم عرضه می ،شود می دادهپیشروی قهرمان آگاهی 

 ،اگر سـخنی هسـت   ،مثل اینکه از زندگی روستایی گردد؛ و بدیل نقل می قالب یک توازی

 شود: معادل شهری آن نیز نقل می

از غفلت حضـار   ،ساده نبود؛ چه با این همه "آل" ۀقضی ،با تمام این تفاصیل«

صحبت  زد. این بستگی به نوع آل داشت. میکرد و زائوی مادرمرده را  استفاده می

دنیا، آن وقت از ویتامین  ای اینجور چیزها در میان نبود. خونی و ضعف مادر و کم

شـد کـه مقیّـد     بهادری پیدا می بزن گاه آلِ ین قبیل چیزها خبری نبود.م و ارُو سِ

آمـد و روز روشـن، جلـو چشـم      ها نبود و بی ترس و واهمه می بازی این جنگولک

 .)13: 1388(یونسی،  !»برد همه، مادر را می

آوردن بدیل آن در زمان حاضر، نویسنده ،  د، با نقل گذشته و همزماندر امثال این موار

ـ تا در ضمن  ،گذارد دو تاریخ جدا را در مقابل هم می تـاریخ بـدیل، کنجکـاوی     یـک  ۀارائ

ایـن   ).15(ر.ک؛ همـان:   تشویق کنـد  تاریخ ۀدوبارمخاطب را تحریک کند و او را به خواندن 

یابد، هرچند  تراژدی سوق می ۀجنبرسایش است و به تکرارها نیز مبتنی بر تحلیل رفتن و ف

ها داللتی بر نشدن، نـاتوانی و اجبـار سرنوشـت     وار داشته باشد. این کمیک ترکیبی کمیک

مثل اینکه اطالعات  ؛پردازد به تکرار زمان یا تقابل می ،گاه به کمک توازی است. لیکن گه

، 100ـ99، 41، 30، 28 ،24(ر.ک؛ همان:  ندز میعلمی خود را از داستان و فیلم به گذشته پیوند 

 ).178و  115

 زمان متناسب با روایت رمان ۀآگاهان. کاربرد 6
فورسـتر را   ۀنوشـت  رمـان  هـای  جنبهنویسان است. یونسی کتاب  رمان اصلی ۀدغدغزمان، 

کار بسته باشد که معتقد بود ادبیات  دور نیست اگر دیدگاه فورستر را بهو  است کردهترجمه 

ها داشت، لیکن رمان بود که  کردن زندگی بر بنیاد ارزش دیرباز توجه بسیاری به تصویر از

 فورستر،ر.ک؛ (به وظایف ادبیات افزود  متمایزی ۀوظیف ،کردن زندگی بر بنیاد زمان با تصویر

 ).61ـ42: 1369

بـه   ،، شورشی علیه زمان در اوج ناامیدی است. راوی ناامیـد از روایـت  بهار زمستان بی

در نظـر یونسـی   » زمـان . «بینـد  میخود را مغلوب زمان  سرانجام،خیزد و  جنگ زمان برمی

، نوشتن او برای خلق مجدد زمان گذشته است و شاید نـوعی  ت. از یک سوخیلی مهم اس

 خشم ۀدربارکه سارتر  کجی به زمان حال یا آینده در آن نهفته باشد؛ چنان نومیدی یا دهن

هویـت   خواهد می ،از سوی دیگر ).306ـ298: 1371سارتر، ر.ک؛ (ت اس فاکنر نوشته و هیاهوی
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اسـت.   مکـان  ۀمسـئل او در هویت و البته هر انسانی،  ۀمسئلترین  خود را بازیابی کند. مهم

، شهری دور و کوچک را بـرای  )22: 1394(ر.ک؛ ژوو، احیاناً یونسی به تأسی از داستایوسکی 

زیسته در شهر کوچک بانه را   ت است که تجربۀ. درساست کردهمکان وقوع رمان انتخاب 

ایه . از محل تولد تا مرگ، مکان همپاست داشتهلحاظ داستان، انتخابی هدفمند  اما به د،دار

ذات است، مکان نیز همـدمی   اما اگر هویت با مکان هم و اساساً تجلی اصلی هویت است،

در رمانی که با  کم دست نباشد. ن، شاید مکان هم قابل تصوردارد. بدون زما» زمان«به نام 

خانه هسـتند. یونسـی نیـز     زمان و مکان، همدم و هم ،این وضع، مبتنی بر فرسایش است

، همـه چیـز را بـر بنیـاد     راوی)ـ  (منبرای نوشتن رمان، آن هم رمانی با راوی اول شخص 

دود زمان را هم در مکـان خاصـی محـ    نویسد و خودش را می ،دهد و از آغاز زمان قرار می

بسیار دقیق و با ذکر جزئیات وی از مکان و  های توصیفسازد.  سازد. با زمان، مکان می می

گیرد. اهمیت زمان در نظر  شکل می» زمان«آدم و اشیاء، بیانگر آن است که مکان در قالب 

: 1388یونسی، ر.ک؛ (دهد  سری دید که آن را توضیح می به توان در ماجرای شانه راوی را می

به ایـن   ،کند راوی، حوادث دوران کودکی خود را با جزئیات بیشتر و طوالنی نقل می ).116

خاب، کـاری بـه زمـان    نزدیک به زمان حال است و این انت ،علت که سطح آن در ذهنش

داستان بـه   روایت ۀنحوها ندارد. در بخش آغازین کتاب،  و خاطره هارخداد بیرونی روایت،

یـا شـیرخوار و نـوزاد     ،روایت زمانی که یا به دنیا نیامدهآن هم  است؛» حال«شکل زنده و 

زنگ کـه  «یابد:  می گذشته ۀجنبای شده، روایتش  مدرسه هایی که بچه است، اما در قسمت

شدیم و به کالس رفتیم. این دو ساعت را هم با هر خنس و فنسـی کـه    "خط"خورد، به 

برخـی   ).120: همـان (» داد نمـی  م پسکرد و نَ خشکی می ولی اسماعیل ناخن ، گذراندم،بود

کنـد کـه    یا مسائلی از اطالعات عمـومی نیـز عرضـه مـی     »خشک ناخن«اصطالحات مثل 

کنـد. اگـر    تر متجلـی مـی   زمان روایت و زمان کنش و روایت را کامل میان ۀفاصلهمگی 

و یـا آنگـاه کـه تیـر بـه پـایش        )371 همان: ر.ک؛ (کند  زمانی که بیماری خود را روایت می

به این دلیل است که این  ،یابد می» حال«صورت  روایتش ۀنحو )،542 همان: ر.ک؛ (خورد  می

را با تمام  ها آنفاصله،  ها سالاند که با وجود  رویدادها در ذهن او تأثیر زیادی بر جا گذاشته

بابـا را از صـدای هـر     اسـب  ۀشیهمن صدای « نویسد: که می بیند؛ چنان جزئیات حاضر می

هرگـز صـدای    ،و حاال هم که هست یافتم. آن وقت هواپیما نبود یرومندتر میهواپیمایی ن

 ).131(همان:  !»است نان تأثیری در ذهنم باقی نگذاشتهچ ،هیچ هواپیمای مافوق صوتی
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دو گونه است: زمان درونی و زمان بیرونی. زمان بیرونی  بهار بیزمستان زمان در رمان 

 رود که پیش می تا پایان داستان و شود ودکی آغاز میرو منطقی خود است و از ک که دنباله

حوادث و رخدادها  ۀنویسندی رمان است. در این میان، آنچه در ذهن راوی یا نمای کلّ ،این

، گریـزی بـه گذشـته    روایـت  ۀمیان درزمان درونی است. هر از گاهی  ،شود وپیش می پس

از  ،اسـت  زی که در کودکی دیـده رای توصیف چیکند. گاه ب زند و یا سفری به آینده می می

بـه خردسـالی    ،گیرد و گاه بـرای توضـیح رخـدادی در جـوانی     خاطرات بزرگسالی مدد می

کند کـه در خـط زمـانی روایـت و یـا       چیزی را نقل می ،روایت ۀمیانگاهی در  .گردد بازمی

 .)170(ر.ک؛ همان:  داستان، مکان آن مشخص نیست

شتری بـه دوره و روزگـار گذشـته دارد؛ شـبیه     یونسی در این رمان، عالقه و کشش بی

 :است کردههمان احساسی که سارتر در تحلیل رمان فاکنر بیان 

در  همـین زمـان اسـت،    در خودِ ،که رستگاری به نظر پروست دانم میمثالً «

عکس، در نظر فاکنر، زمان گذشـته   است. اما به تجلی مجدد و کامل زمان گذشته

ذهن اسـت.   دائمی ۀوسوسهمیشه حاضر است،  انه؛بدبخت رود نمیهرگز از دست 

: 1371(سارتر،  »های عارفانه مگر از طریق خلسه ،توان گریخت از قلمرو زمان نمی

302(. 

شـدن او در خـاطرات کـودکی رخ      های عارفانـه بـا غـرق    برای یونسی نیز این خلسه

کند  ها را مرور می رود و آن میز زمان، در خاطرات کودکی خود فرود. او برای گریز اده می

پردازد. حتی هنگامی که رخدادهای زمان زندان را روایت  ها می و با جزئیات به توصیف آن

را بازسـازی   رفتـه  ازدستای  گذشته فرصتی است تا به گذشته گریز بزند ودر پی  ،کند می

کـه   یابد یدرماما در این میان نیز  ،)763و  716، 758، 714ـ713، 619: 1388یونسی، ر.ک؛ (کند 

 ،شـدگی  خلسه و غـرق  به حال و آینده نیز امیدی نیست. همین نیست و پذیرتغییر گذشته

ای از زمان حال بگریـزد   تا گذشته را دوباره زندگی کند و لحظه دهد میفرصتی به یونسی 

 ۀسایدهد تا در  این امکان را به یونسی می ، روایت گذشتهدر واقع ).382و  222: همانر.ک؛ (

 :گوید میکه کرنی  ، خود را بازیابد و چنانروایت

بررسی حدود و ثغـور   دراین رویکردهای گوناگون به روایت، گاهی  ۀسایدر «

مهم است. چه داسـتان،   ،رسم که روایت آنچه قابل گفتن است، به این نتیجه می

در هر حـال، قـدرت    نامه). ز این دو (برای مثال شهادتای ا چه تاریخ و چه ملغمه

بر زندگی ما تأثیری محسوس و بسیار چشمگیر دارد. در واقع، من پا را تـا   روایت
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گویم: زنـدگی   می سقراط ۀجملگذارم که با کمی دخل و تصرف در  آنجا پیش می

 .)23: 1384(کرنی،  »نشده، زندگی راستین نیست روایت

 . نتیجه7

سـازی،   و نقیضـه  های متعدد و مختلف روایتگری نظیر طنـز  نویسنده از امکانات و ظرفیت

ـ های فراداستانی، کارکردهای شـهودی و ایـدئولوژیک راوی، کـاربرد     جنبه زمـان   ۀآگاهان

متناسب با روایت رمان، انتخاب مکان خاص داستان، دیدگاه پسامدرنی به تاریخ و تـوازی  

وی  ۀزیسـت   تجربـۀ حال که از   عین تا کتابی بنویسد که در ،کند گذشته و حال استفاده می

های پنهان باشد و امکـان   مند است، در قالب رمان عرضه شود و حاوی معانی و الیه بهره

، مکان و زمان و دیگر عناصـر در رمـان   رو را به خوانندگان بدهد. ازاین های متعدد خوانش

، متناسب است کار رفته ای که در آن به است و زبان و اندیشه بسیار گسترده بهار بیزمستان 

گواه آن است کـه   ،شگردهای نویسنده ۀمجموع. داردنوع و هماهنگی با این گستردگی، ت

این رمان، حکایـت حـال   نامه است.  شخصی و زندگی ۀتجربفراتر از  بهار زمستان بیرمان 

های سیاسی راوی به  است. اشاره» انسان«یک نفر به عنوان نویسنده نیست، بلکه حکایت 

های پیاپی، بیان همین حکایت است. از  ولتهای مربوط به انوشیروان، رضاشاه و د داستان

تکراری واحد است. داستان با خروج از  ،کند انسان و حیوان هم اگر در کنار هم حکایت می

 ۀشیوهای زندان است.  ها یادداشت این ۀهمکه است  گویای آن و این یابد زندان پایان می

گـونگی رمـان در    ادداشـت ی برهمچنان گواهی  ،و اهمیتی که تداعی برای راوی دارد نقل

آمده است تا مانند یک پهلـوان  «که گوید  زندان است. راوی داستان، در ابتدای داستان می

مقهـور   رجزخـوانی  ۀهمـ بینیم که او هم بـا   می پایان،، اما در »در داستان ایفای نقش کند

گرفتار » بانز«بار در دام   این ،بگریزد» زمان«  ۀچنبرخواهد از  وقتی هم می و شود زمان می

خواهد این نکته را بپذیرد و در  اما راوی نمی شود. مسیر مشخص است: از تولد تا مرگ، می

خواهد در نوشتن داستان  می کند. نویسنده ضمن روایت، شروع به سرکشی و ابراز وجود می

ات، کـه خـود،   ، چون بازنمایی واقعیـ ای عمل کند که آن را از قصه دور کند گونه به زندگی

، نویسنده به عوض رو این گون نیست. از جز نقل قصه ی از زندگی است، عاقبت چیزیبخش

گـاهی   و زنـد  کند و به مسـائل بیرونـی پیونـد مـی     را با جزئیات نقل می ها آننقل وقایع، 

 تا در ،سازد جا می یا زمان را جابه مکاننیز کند و گاهی  به داستانی بیگانه رجوع می عامدانه

ایجـاد و خلـق بزنـد و زنـدگی      ه و مصـنوع یـا مخلـوق، دسـت بـه     نقل یک سـاخت  عین
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و ایجـاد بـا مخلـوق، معلـق      خلق ۀمیاناما امان از اینکه در  ،ای را دوباره بسازد شده ساخته

کـه در نوشـتن    ؛پایان نوشتن حسرت بیدر البته  ،»بهار زمستان بی«شود  است و همین می

در ایـن   رفته اسـت.  ای ازدست ر گذشتهان، تالش برای تسخیساخت رم شود. ژرف نیز نمی

میان، نویسنده با گریز خود از زمان نقل روایت، انـدکی از شـور و شـعف ایـام کـودکی و      

 ،بـرد  نویسنده از این بازسـازی مـی   کند. لذتی که خودِ نوجوانی خود را دوباره بازسازی می

 شد.تا دوران کودکی خود را با جزئیات بیشتری به تصویر بک است شدهباعث 

نگـرد و خواننـده را بـه     می خود و جامعه تاریخی ۀگذشتبه  ،انتقادینویسنده با نگاهی 

پذیر نیست. تنهـا   صورت عینی امکان به تاریخ ۀارائدارد تا تاریخ را دوباره بخواند.  میفکر وا

 تـاریخ  ۀمطالعـ بـه   ،کنـد  تحمیل مـی  روایت ۀشیوای که زبان بر  توان با رعایت فاصله می

کشد  در روایتِ گذشته به تصویر میبیان تاریخ، اهمیت زبان را  طنزآمیزِ ۀشیواین پرداخت. 

تأمل در آن از زنـدان یـا زنـدگی در     و نیز تأمل در زندگی در عین حال، حاصل زندگی، و

او در تصـویرها یـا     ، حاصل نگـاه گوید زندان، چنان عمیق و ژرف است که آنچه راوی می

ها کاراکترهای کودکی و حیات خـود را   تواند سال در آن می که از کودکی استتصوّرهایی 

کردن، تنها راه مانـدن در   این نوع مرور ،برای کسی که پای رفتن ندارد ویژه ، بهمرور کند

 زندانِ زندگی است.
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