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

 ،مطالعات نیا ۀمل. از جاست شده ینو از آثار ادب های دریافتو  تیبه وجود آمده که موجب شناخت ظرف ای رشته بین
 ژهوی به ،معاصر ۀدور در ،اند داشته وندیهم پ با ربازیاز د کهدو حوزه  نیاست. ا یشیو نما یداستان اتیادب نیب یبررس
و  یداستان اتیادب یها تیاز ظرف شیامروز نما ،رو نای از .اند شده کیبه هم نزد اریبس ،نمایو گسترش س شرفتیبا پ
 یشینما ثارآ ۀمای بنبه عنوان  یداستان اتیکه ادب ییتا جا ،کند یدرام استفاده م یها یژگیو یاز برخ یداستان اتیادب
ـ  مـا یکوز»دو اثـر   شـود  مـی  یپژوهش سع نیدر ا ،حیتوض نیآثار دارد. با ا نیا دیدر تول ینقش پررنگ یینمایو س  ای
 تـاگ، یگوسـتاو فرا  یبـر اسـاا الگـو    «یریهوشنگ گلشـ »از « دردار های آینه»و « دلددا ایگراتز»از  «ایگراتز باًیتقر

ـ اسـت کـه در    یشـ یساختار نما کیاساساً  تاگیفرا ی. الگوشود ینقد و بررس یو منتقد آلمان نویس نمایشنامه  کی
ـ بـه ترت  دادهایرو یبه آشکارساز یآثار داستان گرید ای لمیرمان، ف ـ . اپـردازد  مـی وقـو    خیتـار  بی  یهرمـ  ،الگـو  نی

ـ مقدمـه   ۀمرحل ایو شامل پنج قسمت  کیتراژ های داستان ییاختار رواس لیتحل یاست برا یشنهادیپ ـ  ای  ،یمعرف
 یاست که در کنـار بررسـ   گشایی گرهو سقوط و وقو  فاجعه و  یاوج، کنش نزول ۀنقط ،افکنی گرهو  یعودکنش ص

 ـ یفیتوص ،ژوهشپ نیا ۀوی. شآورد میفراهم  ای پرده آثار را بر اساا ساختار سه یامکان بررس ،یشیمراحل نما نیا
دو اثر بـا   نیا ،پژوهش های یافتهاساا  است. بر یقیتطب ۀدر قالب مطالع یو اسناد ای کتابخانهو به روش  یلیتحل

 ،دو اثر از دو مکتب و سبک متفاوت است نیگرچه اا. دارند یشینما یساختار نیز و ،الگو تطابق نای ۀگان پنجمراحل 
ـ روا یدارنـد و ورا  یدو اثر ساختار مشـترک  نیکه ا دهد میالگو نشان  نیها با ا اما تطابق آن  یژگـ یو ،یداسـتان  تی

در آثـار   یـی روا ییکه به عنوان الگو شود ها دیده می در آن ای پرده سه یپرداخت ساختار تیدارند و قابل نیز یشینما
 .دگرد میمحسوب  یشینما

 

 نمـایش ا، کوزیما یـا تقریبـاً گراتزیـا،    دردار، گراتزیا دلدد های آینههوشنگ گلشیری،  :یکلید های واژه
 درام(، هرم فرایتاگ.)
 

 . مقدمه1
شـده نگـرش   بـر مخاطـب موجـب     یداسـتان  اتیادب ژهیو به ،یعلوم ادب عیسر یروح ریتأث

ـ ادب ۀو رابط راتیتأث نیا یبررس ،رو نیشود. از ا شتریب نمایش به این حوزه  نمـایش و  اتی
ـ ن یمتقـابل  هـای ریثأدو مؤلفه ت نیت که ا. روشن اسشود میحوزه  نیا ییایپو ببس بـر   زی
متقـابالً   ،است اتیادب ونیمد خود رارشد نمایش تا حدودی اگر  ،یدارند؛ به عبارت گریکدی
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هنـر   متـأثر از  یو داستان ییساختار روا لیاز قب ها جنبه یاز برخکم  دست زین اتیادبامروزه 
باید به گذشـته رجـو     ،تأثیر متقابل این ارتباط و ۀ. البته برای کشف ریشباشد می نمایش
 گوناگون بررسی نمود. های جنبهاز  آن را کرد و

و همواره در حـال تبـادل دسـتاوردهای خـود      رندداستان و درام پیوند دیرینی با هم دا
و  شود میآغاز  ۀ اصلی نمایش، متن و نوشتهدرام( از مای) نمایشارتباط داستان با  .اند بوده
با ورود سینما به عنـوان ژانـر    . در قرن اخیر، این پیوندیابد میگسترش  دیگر های حوزهدر 

 امـر  ایناست. البته  ۀ خود رسیدهبه بیشترین درج« اقتباا ادبی» ۀمستقل و استفاده از شیو
 ۀمسـئل  ،بـاختین  میخاییـل  چون افرادی ظهور با بیستم قرن در که کرد پیدا ارزش زمانی

 محسـوب  نادرسـت  کـاری  ادبی اقتباا همیشهآن،  از بلق ،در واقع. شد مطرح بینامتنیت
 ،ادبـی  سـرقت  ماننـد  ،اقتباا که بودند عقیده این بر نویسندگان از تعدادی یحتّ و شد می

 بینامتنیـت  بـر  گـذاری  صـحه  تـوان  می نمایشی تولید در امروزه اما است، شأن دون کاری
 سـاخت.  برجسـته  را ادبـی  اشکال میان هبالقوّ بینامتنی پیوندهای کرده، مالحظه را اجراها
 میـان  جاگرفتـه  شـکلی  عنـوان بـه   درام از ما درک بر دوباره گذاری صحه ه،نکت این شاید

 ۀزمینـ طرح نظریات نو و مختلـف در   .(249 :139۵آلن، ر.ک؛ )باشد  غیرادبی ادبی و هنرهای
 کـه  چنـان ؛ اند کردهادبی و هنری نقش مهمی ایفا  ۀدرام و داستان، در نزدیکی این دو گون

و دریافـت   تـر  دقیقی الگوهایی ساختاری در این دو حوزه ارائه شده که موجب بررسی حتّ
ـ   شـده عامل تبادل بین این دو حوزه  نیز درست از آثار داستانی و نمایشی و  ۀاسـت. از جمل

 نـویس  رمـان کـه از سـوی منتقـد و     «فرایتاگ هرمِ»این نظریات، الگویی است مشهور به 
کنش . 2 ،مقدمه. 1مطرح شد. این الگو شامل  .(م189۵ـ1816« )او فرایتاگگوست»آلمانی، 

وقــو  فاجعــه و . ۵ ، وو ســقوطنزولــی  . کــنش4 ،اوج ۀقطــن. 3 ،افکنــی گــرهصــعودی و 
 دیگـر  یـا  فیلم رمان، در که است نمایشی یساختار اساساً یتاگافر هرماست.  گشایی گره
 و تجزیـه  دلیل به یتاگافر .پردازد یم وقو  یبترت به رویدادها آشکارسازی به داستانی آثار

 هـم  هنوز او یها لیتحل امروز و است معروف ،نمایشی اثر یک مختلف یها بخش تحلیل
بـر اسـاا ایـن الگـو، دو اثـر       ،در ایـن پـژوهش   .دیآ یم شمار به مرجع و منبع عنوان به
از گراتزیـا دلـددا را بـه    « کوزیما یا تقریباً گراتزیا»از هوشنگ گلشیری و « دردار های آینه»

شخصـیت   بر چهآن. از آنجا که موضو  این دو اثر و ایم کردهصورت تطبیقی، نقد و تحلیل 
دو نویسنده در  پردازی داستان، به هم نزدیک است و سبک روایت و گذرد میاصلی داستان 

ـ        ،است تهدراماتیک شدن اثر تأثیر داش ار با ایـن الگـو انطبـاا دارنـد. ایـن پـژوهش در کن
 های جنبهنمایشی این دو اثر و توجه این دو نویسنده به  های ظرفیتداستانی،  های ویژگی

 .دهد مینمایشی را نشان 
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 پژوهش های پرسش .1ـ1
و « دردار هـای  آینـه ». چگونه و با کدام عناصر نمایشی، ظرفیت نمایشی دو داستان 1ـ1ـ1
 ؟یابد میافزایش « کوزیما»
بـا الگـوی فرایتـاگ و سـاختار     « کوزیمـا »و « دردار هـای  آینـه ». انطباا دو داستان 2ـ1ـ1

 ؟است شده، چگونه موجب تبدیل اثر داستانی به نمایشی ای پرده سه
 پژوهش های فرضیه .1ـ2
ظرفیـت تحلیـل از منظـر     «کوزیما»و « دردار های آینه»دو داستان  رسد می. به نظر 1ـ2ـ1

کشمکش و  اصر نمایشی چون گفتگو، توصیف،عن با یافتن ،نمایشی را دارند؛ به بیان دیگر
 تأکید کرد. ها آنروی ظرفیت نمایشی  توان میتعلیق در این دو اثر، 

، از انطباا با الگوی فرایتاگ ها آنو حوادث  ها شخصیّت. این دو داستان با توجه به 2ـ2ـ1
مایشی این و ظرفیت ن ای پرده سهبرخوردارند که نشان از ساختار  به عنوان الگویی نمایشی
 .نمایشی دارد ۀدو اثر در تبدیل به نسخ

 پژوهش ۀ. پیشین3ـ1
سـبک، همـواره مـورد توجـه      و صـاحب  سـاز  جریـان  ۀهوشنگ گلشیری به عنوان نویسند

و...  شناسـی  سـبک گونـاگون ادبـی، زبـانی،     هـای  جنبـه و آثار او از  است پژوهشگران بوده
آخر اوست  های سال های رمانکه یکی از  «دردار های آینه»اما به رمان  ،است شدهبازکاوی 

ـ  توان می ،ن میان. از ایاست شده(، کمتر توجه 1371) دردار از منظـر   هـای  آینـه » ۀبه مقال
نقـدهای ایـن رمـان از سـوی منتقـدان      در آن ( اشاره کرد کـه  1390) از شیری« منتقدان

شـد بـا عنـوان    کارشناسـی ار  ۀ. در پایانامـ اسـت  شدهمختلف )موافقان و مخالفان( بررسی 
( 1384) ، انصاری«یریهوشنگ گلش ۀدردار نوشت یها نهیدر رمان آ یا کاربرد نظام نشانه»

معاصـر از دیـدگاه چنـدین     شناسـی  نشـانه و  شـناختی  زبـان این رمان بر اسـاا نظریـات   
کارشناسی  ۀ. در پایاناماست شدهاز جمله سوسور، پیرا، یاکوبسن و... تحلیل  ،شناا زبان
ـ " در دو رمـان  رنـگ یو پ پـردازی  شخصیت یبررس»ان با عنوارشد   احمـد  "سـوخته  نیزم

 پـردازی  شخصیت(، به 1393) میریوسفی از« یریگلش هوشنگ "دردار یها نهیآ"محمود و 
 .است شدهتوجه  پردازی داستانو پیرنگ به عنوان دو عنصر اساسی در 

پژوهشگران کمتر مـورد  ر اغلب آثار دلددا به فارسی، این نویسنده از نظ ۀبا وجود ترجم
. از شـود  میمحدود  نامه پایانبه تعدادی مقاله و  موجود هم های پژوهشاست و  توجه بوده

ـ تطب»کارشناسـی ارشـد بـا عنـوان      ۀپایانامـ  ،ها پژوهشاین  ۀجمل  خـوانش روانکاوانـه   قی
( است 1397از کلوشانی ) «دادلد ایگراتز "مونهیس های چشم"و  یبزرگ علو "هایش چشم"

ـ نقـد و تحل  ونگیو کارل گوستاو  دیفرو گموندیز یها دگاهیبا توجه به د این دو اثرکه   لی
یی ایتالیا و یرانیدر دو اثر ا یشینما پردازی شخصیت ۀسیمقا» ۀدر مقال ،. همچنیناست شده

 ،(1398از عبـدی، صـالحی و محرمـی )   (« و وسوسـه  نامه جن های رمان: موردی ۀمطالع)
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 ی به صورت تطبیقی در اینشینما سازی برجسته شگردهای و پردازی شخصیت های مؤلفه
این دو رمان از منظر  ویژه بهآثار این دو نویسنده،  با این حال، است. تحلیل گردیدهدو رمان 

پـس   .اسـت  شـده نمایشی و بر اساا الگوی فرایتاگ به طور جدی مورد پـژوهش واقـع ن  
دیگـری از ایـن آثـار را آشـکار      های نبهجتطبیقی،  ۀواز این منظر به شی ها آنپرداختن به 

 .آورد میفراهم  ها آنشناخت بهتری از  کند و می
 . روش پژوهش4ـ1

 های آینه»، دو اثر ای کتابخانهدر این پژوهش، به روش تحلیل کیفی و با تکیه بر مطالعات 
ر د و ایـم  کـرده را پس از شرح و تعریف الگوی فرایتاگ، نقـد و تحلیـل   « کوزیما»و « دردار

 .ایم گرفتهنیز مدد  منابع الکترونیکیاز  ،تکمیل روند پژوهش
 (Dramaنمایش: ) درام. ۵ـ1

و به طور کامل ماهیت ایـن   اند گرفتهاز آن را در نظر  ای جنبهتعاریف متعدد درام، هر یک 
 .دهند نمیمفهوم را پوشش 

 درامرشـمرد.  را ب هـایش  ویژگی توان میروشنی تعریف کرد،  آن را به توان نمیهرچند »
کـه برخـی از    اسـت  تـه مختلـف در بـر گرف   هـای  فعالیـت از رویدادها و  ای هالهرا همواره 

درام را دارد و برخی را ندارد. از این رو، پانتومیم، سیرک، تئاتر خیابـانی، اپـرا،    های ویژگی
ر هنرهای درماتیک قـرا  ۀواریته، کاباره، تئاتر بالبداهه و هنرهای نمایشی، همه در محدود

 ،درام را در خود ندارند. بنابراین ۀویژ های تعریف ،، ولی برخی از عناصر مشخصگیرند می
بـا   ،آمیزد میگوناگون را در هم  های حوزهاین مفهوم همواره متغییر است و  هگرچه گستر
)اسـلین،   «مشـترک دارد  ۀگوناگون و متداخل این مفهوم، یـک هسـت   های جلوهاین حال، 

137۵ :16). 
هزار فـیلم داسـتانی بـه مـا      ها دهتحلیل دراماتیک و وجود  ۀپانصد سالو هزارومیراث د

ر.ک؛ )اسـتخراج کنـیم    هـا  آنتا اصولی را برای تعریف چارچوبی از درام، از  دهد میامکان 

در یونـانی   «درام» ۀواژ شناسـی  ریشـه که در اوّلین گام و با مراجعه به  ؛ چنان(3: 1388بلکـر،  
سایر مختصـات   توان می (9: 1384)موریتز، « انجام دادن»نای آن، یعنی باستان و توجه به مع

 مورد اشاره قرار داد. منسجمبه شکلی  این مفهوم و وجه عملی آن ۀدربارآن را 
 چـه آنتقلید، نمایش و بازسازی رویدادهای جهان واقعی یا خیالی است.  ،درام ،در واقع

توضیحات درام در مفهوم کلی  ،بنابراین است. ، اجرا و نمایشکند میدرام را از داستان جدا 
پس با برشمردن  .(17: 137۵اسلین، ر.ک؛ )خود، کنشی است تقلیدی که به اجرا درآمده باشد 

ی واقعـ  های انسان به وسیلۀعبارت از داستانی است که »گفت درام  توان می ها ویژگیاین 
رف، نمـایش  خالف داستان ادبی صِر، ببه این ترتیب .آید میدر برابر تماشاگران به اجرا در
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: 1361)اسـلین،  « شـود  مـی بازیگران، هم مرئی و هم ملموا  ۀو توان حضور زند تأثیر تحت
119.) 
 (Novel) رمان. 6ـ1

 گرایانه واقع ۀآرنولد کتل، رمان را قص که چنان است؛ تعاریف مختلفی ارائه شده نیز از رمان
 .(32: 1367کتل، ر.ک؛ )و طول مشخصی دارد  که به خودی خود کامل است داند میمنثوری 
 است: ی آمدهدیگر در تعریف

کـه   شـود  مـی اصطالح رمان امروزه به طیف وسیعی از آثار داستانی اطالا »
بلنـد و منثـور بودنشـان اسـت. رمـان در مقایسـه بـا         ،ها آنتنها ویژگی مشترک 

ختلـف و  م هـای  شخصـیت امکـان وجـود    تر فشردهو  تر کوتاهداستانی  های سبک
 .آورد مـی را فـراهم   تـری  وسـیع و فضـای   تـر  پیچیده( های پیرنگمتعدد، پیرنگ )

او وجـود   هـای  انگیـزه و  شخصیتمجال بیشتری برای بررسی  ،در آن ،همچنین
 (.230: 1384 ،آبرامز) «دارد

خـود نـدارد. هـر     واقعـی  ۀانداز طول و برای حداکثری ،رمان»به همین دلیل است که 
، عمـل،  هـا  شخصـیت ، کشـمکش متضـمن   ،هر رمان .زندگیاست از  ینقلرمان، شرح و 

 ـ و خواننده را به دنیـایی واقعـی   (24: 1394)میرصادقی، « است مایه درونو  پیرنگ، ها صحنه
 (.46: 1380لور، ر.ک؛ )که تازگی دارد  برد میخیالی 

 . پیوند درام و داستان7ـ1
 ۀ. توجه به این نکته برای جنبـ گیرد میام انج« نوشتار»تماا با هر اثر ادبی تنها از طریق 

از طریقـی غیـر از    ،نمایشی ادبیات حائز اهمیت است؛ زیرا مخاطب در تماا با اثـر ادبـی  
وقتـی شـعری از روی نوشـته خوانـده      ،بـرای نمونـه   ؛رود میادبیات فراتر  ۀنوشتار، از حوز

دای بلند ادا کند، آنگاه اما اگر کسی شعری را با ص ۀ ادبیات است،، خواننده در حوزشود می
. وقتی شـعر بـا   است شدهنمایش یا حداقل به نخستین منزل از وادی نمایش وارد  ۀبه حوز

امینـی،  ر.ک؛ ) اسـت  شـده  تر نزدیک، مخاطب باز به نمایش شود میحرکات و اشارات همراه 

ـ (20۵ـ204: 1384 رای ؛ زیرا بنا بر نظر پرین، تنها ویژگی خاص درام آن است که در اصل ب
ۀ بـه وسـیل   ــ 2ـ معموالً از طریق عمـل،  1و  است شدهاجرا ـ و نه برای مطالعه ـ تصنیف   

بـا ایـن    .(Perin, 1974: 909) شـود  میمقابل تماشاگران اجرا  ـ3بازیگران روی صحنه و 
نوعی نمایش با یک بـازیگر اسـت و تقریبـاً     ،اوصاف، خوانش یک داستان یا شعر در واقع

تماا بـا ادبیـات از طریـق نوشـتار، امـری      لذا  دید. توان میدر آن عناصر نمایش را  ۀهم
 ۀرابطـ  ۀبا توجه به نظر فردینان دو سوسـور دربـار   توان مینیست و  شناسی زبانمربوط به 

ۀ از پیوند میـان واژ  توان نمیزبان را  ۀپدید ،اوگفتار و نوشتار به این مسئله پی برد. از نظر 
مکتوب چنان بـا   ۀ. واژسازد میاین پدیده را  ،ملفوظ ۀواژ اما مکتوب و ملفوظ تعریف کرد،

نقش اصـلی را غصـب    کم کمکه  شود میملفوظ که اولی تصویر دومی است، آمیخته  ۀواژ
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 ۀ خـاموش یـک مـتن نیـز    بنـابراین، هنگـام مطالعـ    .(36: 1378سوسـور،  دو ر.ک؛ )... کند می
. شود میحتمالی در ذهن تکرار زبان شفاهی، از جمله لحن، اشارات و حرکات ا های ویژگی

 پـس  .کنـد  مـی زبـان تأییـد    شناسـی  روانمبحث زبان غیرملفوظ در  های یافتهاین امر را 
در برابر مخاطبان و همراه با اشارات، حرکات و اجرا،  ویژه به ،خواندن ادبیات با صدای بلند

 .(20۵: 1384امینی، ر.ک؛ ) کند میتا حد زیادی آن را تبدیل به نمایش 
. نیو معتقد کنند میر غرب نیز بر اساا همین ویژگی، ارتباط ادبیات و درام را تعریف د
 است:

نـو    ۀبـدین معنـی کـه ادبیـات بـه وسـیل       ادبیات الزاماً امری زبانی اسـت؛ »
 ها واژه؛ زیرا استفاده از زبان یا شود میاز زبان، از... سایر هنرها متمایز  اش استفاده

 قیاا کرد، توان میبه طور تقریبی با رنگ برای نقاش  نویسنده را فقط به وسیلۀ
فقط در این است کـه   نویس درامو شاعر با  نویس داستاندر حالی که تفاوت بین 

شاعر یا نویسنده برای توصیف شخصیت، عمل، احسـاا، اندیشـه، یـا مکـان و     
 نـد توا مـی  نویس درامکه است در حالی  ه، چیزی جز زبان در اختیار ندارد. اینغیر

کـار گیـرد... و کـار او را تـا      سمعی و بصری را نیز به های جلوهاشارات، حرکات و 
، بایـد  گیرد میاز زبان برای توصیف بهره  نویس درامغیر  ۀکه همانند نویسند جاآن

 (.2: 1397)نیو،  «ادبیات محسوب کرد

 چـه آنسـت و  رار تفاوت استفاده از زبان و اجاز نظر نیو، تمایز ادبیات و درام د ،در واقع
اسـتوار بـر دیـدگاه     ۀصـحن » کـه  چنـان ، همان روایت اسـت؛  کند میرا محکم  ها آنپیوند 

« رویدادها را سازماندهی کند ۀارائ ۀدراماتیک نیز باید با عاملی روایتی شکل بگیرد که شیو
 .(283: 1394)دنسیگر و راش، 

نمایشی اجرای  محصول مشترکی است که ادبیات قسمت زبانی و فنون ،که نمایشاین
اجرا را برتـر از زبـان دانسـت؛     ۀشیو توان نمیکه هرگز  دهد میآن را بر عهده دارد، نشان 

 :زیرا
و  آفرینـد  مـی دراماتیک نمایشـنامه را   "جهانِ"همان زبان است و زبان است که  ،عمل»

، نو  صحنه، اسباب مناسبات میان این دو جهان و واقعیت استعاری است. به این ترتیب
بـه زبـان یـاری     ،اسـتعاری  باید چنان باشند که در آفرینش این جهانِ ن و سبک بازیآ

و احتمـال   پـذیزی  امکـان کـه معیارهـای    فهماند میرسانند. زبان نمایشنامه به تماشاگر 
ابزارهایی کمکی محسـوب   ۀهم ه،و صحن ،کدامند؛ حرکت، ادا و اشارات، اسباب صحنه

 (.17: 1377)داوسن،  «ا پدیدار شوندن خالّکه در نهایت، باید از زبا شوند می
 کوزیما یا تقریباً گراتزیاو  دردار های آینه. 1ـ8

مقالـه و   ،خوانـدن شـعر   یبـرا است کـه   سالانیم یا سندهینو «میابراه»، دردار های آینهدر 
د خواندن آثار خو نیدر ح او. است کردهخارج از کشور به اروپا سفر  انیرانیدر جمع اداستان 
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 کـه  کنـد  میرا دریافت  ییکاغذها ،مختلف یها حاضران در مکان یها ظرات و پرسشن و
از  حاًیشخص ناشناا تلو. ستناشناا با او یشخصی قبل ییاز آشنا یحاک ها آن های پیام
او را  ،تلفـن  هشمار دادنبا  نموده، هیگال یدر داستان او ۀبدون اجاز توصیف سبببه  میابراه

 ،«صـنم » ی همـان وکه  ابدی یدرم در تماا با او . ابراهیمکند می بیبه ارتباط با خود ترغ
همراه  خوانی داستاندر جلسات  میابراهبا  «بانو صنم»بعد از آن  ست.ی اوکودک دوران عشق

 طول داسـتان که در  یمسائل ،بانو و صنم میابراه انیم یخصوص وگوهای گفت. در شود یم
صـنم در   ۀدر خان ای سیمشهور پار یها در کافه با بحث و گفتگو ،است شدهاشاره  ها آنبه 
ـ گو می. ابراهشود یمطرح م سیپار ۀحوم  ناپـذیر رییرا در درون خـود تغ  یزنـدگ  قـت یحق ای
بـه   ،یرانیمعاصر ا ۀنویسندنماد  به عنوان میابراه ایسؤال را که آ نیا یریاما گلش ،بیند می
ر ینظ یپاسخ سؤاالت افتنیواننده در خ ،بیترت نیبد .دهد ینمپاسخ  ،نه ای گردد یمباز رانیا
در این اثر، بـه موضـوعات سیاسـی     .پردازد یم یذهن کاوشبه  ،در مقدمه آمد چهآنو  نیا

مربوط به قبل و بعد از انقالب، اوضا  مهاجران ایرانی در اروپا، جریان نویسندگی معاصـر،  
سائل عاطفی پرداخته فرهنگی ایران و اروپا، عشق و م های تفاوتروابط اجتماعی و فردی، 

. البته با توجه به اشاراتی که گلشیری در جریان داستان به برخی از آثار خود دارد، است شده
 این رمان را تلویحاً داستان نویسنده شدن گلشیری هم دانست. توان می

پایـانی   یهـا  دهـه ساردنی ایتالیـا در   ۀکه در جزیر استزندگی دختری روایت  ،کوزیما
و  اسـت ؛ جایی که تحصیالت رسـمی بـرای دختـران ممنـو      ندک ندگی میقرن نوزدهم ز

حکایتی جذاب و با  ،که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد. رمان شود یمزنی پیدا  ندرت به
 و جزئیات فراوان از زندگی خانوادگی، آداب و رسـوم روسـتایی و آرزوهـای انسـانی اسـت     

. عـالوه  است شدهنشان داده  آنه زیبایی در آرزوهای خیالی و فانتزی در دوران کودکی، ب
، فرهنگ و روابط اجتماعی محل زندگی نویسنده، یکی از مسـائلی اسـت   یخچهتاربر این، 

نقـد شـرایط اجتمـاعی،     ،همچنـین  د.شو که با خواندن این رمان برای مخاطب روشن می
ی است که در انسانی، از دیگر موضوعات یها آرمان وزندگی و تقدیر  های یچیدگیپ نمایش
 .است شدهداستان گنجانده این 

 منتشر شد. کوزیما 1938سال  این کتاب یک سال پس از فوت نویسنده، در»
نوجوانی او تا کمی قبـل   ۀنام دوم گراتزیا دلددا است. این کتاب زندگینام ،در واقع

پنجـاه داسـتان کوتـاه و دو     و پـنج رمـان، دویسـت    و دلـددا سـی  ... ازدواجش است
پیچـک و  . دو نمایشـنامه نیـز از روی آثـار خـود )    است تهپرا نوشامه برای اُنمایشن

را هـم   "خاکسـتر " ۀفیلمنامـ  ،است. در ضـمن  رقص گردنبند( به نگارش درآورده
تئاتر، در فیلمی  ۀبرجست ۀکه تنها حضور سینمایی النورا دوزه، هنرپیش است تهنوش

ا در این کتـاب  دتمام اقوام دلداسامی  .آید یم، به شمار اند ساختهکه بر اساا آن 
اسـت.   دوم یا سوم را تغییـر داده  های تیشخصواقعی است و او تنها اسم برخی از 
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خود را به نگارش درآورد  ۀزندگینام ۀادام ،دلددا در این فکر بود که پس از کوزیما
نوبـل در   ۀه سال پس از دریافت جـایز که متأسفانه عمرش کفاف نداد و درست دَ

 (.6ـ۵: 1397، )دلددا «از جهان رفت 1926سال 

، دو یافت. در نگاه اول ها آنرا در  ییها شباهت توان یمبا توجه به موضو  این دو اثر، 
اصلی داستان است، بـا ایـن تفـاوت کـه داسـتان       های تیشخصنویسندگی  ۀدربار داستان

ـ    ۀکه ابـراهیم نویسـند   شود یماز جایی شرو   دردار های ینهآ ه سـفر  مشـهوری اسـت و ب
و در خـالل آن، حـوادث دوران    اسـت  تـه آثار خود رف ۀدربار وگو گفتاروپایی برای بحث و 

، داستان بـا دوران  کوزیما. اما در شود یمبیان  تکه تکهکودکی و نوجوانی او هم به صورت 
جـوانی و آغـاز    ۀو در پایان داستان که دور شود یمآغاز  کودکی شخصیت اصلی )کوزیما(

 خروج از فضای روسـتایی همـراه اسـت.    م ورت اوست، با سفر به شهر رُنویسندگی و شه
. اسـت  شـده متفاوت در هر دو داستان مطـرح   ۀپس سفر و آشنایی با فضا، فرهنگ و جامع

در دو  ، سـت ها آنکه خود او هم یکی از  ۀ نویسندگان را و شرایط جامع ها دغدغهگلشیری 
ه را از دوران کـودکی تـا رسـیدن بـه مقـام      یک نویسند یها دغدغهو دلددا  ،متفاوت ۀدور

. عشق دوران کودکی که اولین عشق کند یمنویسندگی در دو دوره و مکان متفاوت روایت 
، بـانو  صـنم . ابـراهیم عاشـق   اسـت  شـده هر دو شخصیت است، در هر دو داسـتان مطـرح   

 .شود یمبرادرش  خود، و کوزیما عاشق دوستِ ۀخالدختر
ـ داسـتان در داسـتان، خـروج از ترک    ۀویبا استفاده از شـ  گلشیری»  یـی روا بی

 یسـندگ ینو ۀدربار ها یتشخصمداوم  یوگو گفت ،یپرداز حادثه ازی منسجم، دور
متفـاوت را خلـق    ینوشـتار  ،هـا  یتشخصـ در گفتار  متفاوت یها لحنو احتراز از 

ـ رمـان نـو نزد   سـندگان ینو های شکنی یتروا و خود را به کند یم . سـازد  یمـ  کی
داسـتان   یمسئله را موضو  اصـل  نیا کهی طور به ،ردنوشتن دا ۀغدغد یریگلش

 (.108: 139۵)رضویان،  «دهد یمقرار  دردار های ینهآ

 میابـراه  ۀدربـار  ،عنـوان مثـال   بـه  ؛اسـت  تـه بارها گف یشها مصاحبهدر  را نکته نیاو ا
ت. انگـار  پس هس ،نویسد یمکه چون  کند یم انیب دیبا تأک دردار های ینهآاو در : »گوید یم

امـا دلـددا بـه تـأثیر از      .(811: 1388ی، ری)گلشـ « را ثابت کند خود بودن خواهد یمبا نوشتن 
سبک وریسم که خود او یکی از نمایندگان شاخص آن است، مسیر متفاوتی را برای روایت 

 هـدف  ،کـه در آن  است سمیاز رئال یافراط یشکل» سمیور ،در واقع .گیرد یمداستان پیش 
 گونـه  و هر گرایی آرمانموضو  و کنار نهادن  قیظاهر دق ۀکامالً وفاداران سازیبازهنرمند 
روایــت خطــی داســتان،  ،بنــابراین .(192: 1382، گــرانیو د لــورزیچ)« اســت یلــیتخ ریتفســ

سـاده و   توصیف صریح جزئیات با زبـانی مسـتقیم،   ،از طبقات پایین جامعه هایی شخصیت
 .است تهاین سبک در اثر دلددا نمود یاف های ویژگیاز  نهگرایا واقع وگوهای گفتو  پیرایه بی
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 (Freytag's Pyramid) فرایتاگ هرمِ. 9ـ1
ـ با ارا ،شینما ۀزدر حو تیبه سبب فعال تاگایگوستاو فر ـ  ۀئ مناسـب، پـس از    یالگـو  کی

 یسـو  بـه  یتـراژد  لیـ تحل یرا برا یدیباب جد ش،ینما یساختارها ۀدربارارسطو  ۀینظر
 در واقع: د.موضو  گشو نیبه ا مندان عالقه

: کنـد  مـی  میرا به دو بخـش تقسـ   ی، تراژدفن شعردر باب هجدهم  ارسطو»
که گره  دهد می حیسپس توض .(گشایی گره) گشایی عقده و (افکنی گره) پیچیدگی

ـ واقعـه  ) دگرگـونی و  دوشـ  مـی آغـاز   یتـراژد  لاست که از اوّ یزیچ ،عقده ای  ای
. شـود  مـی  یمنته شینما بدِ ایخوب  فرجامِبه  ،سرانجام ،اشخاص( را شامل شده

بـا   یآلمـان  تـاگ ایگوسـتاو فر  به وسیلۀ یالدیدر اواخر قرن نوزدهم م یتئور نیا
 یسـاختارها  تـرین  مهـم از  یکـ یبـه   لیتبد ای پرده پنج های نمایشنامهانطباا بر 

 (.37: 138۵ی، غفار ی)معاف «شدی شینما
ــرم  ــه ــت فرا ای ــاگیمثل ــنج   ت ــاختار درام، پ ــام داراز س ــه. 1د: گ ــو انگ مقدم  زشی

(Introduction)، 2صــعودی . کــنش (Rise)، 3 .اوج ۀنقطــ (Climax)، 4نزولــی . کــنش 
(Return or Fall)، ۵ گشـایی  گره. فاجعه یا (Catastrophe )(Freytag, 1900: 115)  ایـن .

  مایشن یبرا ،ها نامهنمایشعالوه بر  و دهد میرا نشان  ساخت خوش ۀنامنمایش ساختارهرم 
 .رود می کار به زین کوتاه های داستانو  ها رمان رنگیپ دادن

کوزیما یـا تقریبـاً   و  دردار های آینهدو رمان  توان می ،تاگایفر یلیتحل ۀسازبا توجه به 
 زیر است: ۀکرد که ساختار کلی این الگو به گون لیتحل آن یمبنارا بر  گراتزیا دلدا
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 مخاطبـان  به را آن حیاتی یها جنبه تمام که است داستان یک آغاز ینیچ نهیزم . مقدّمه:1
ـ  از پـیش  که وقایعی داستان، موضو  شامل تواند یم و کند یم معرفی  داسـتان  بـرای  نای
 د.باش داستان یها تیشخص سوابق و است افتاده اتفاا اصلی

 داستان ۀنقط نیتر جذاب که دارد اشاره متوالی رویدادهای از تعدادی به دی:صعو کنش .2
 ؛دیآ یم شمار به اصل پنج این بین در اصل نیتر مهم عنوان به معموالً و دهند یم شکل را

 صعودی کنش به ،ییگشا گره ایجاد و اوج به رسیدن برای داستان یک اصلی موضو  زیرا
 .کند یم اتکا
 اوج ۀنقطـ  .کند یم تغییر جاآن در داستان قهرمان سرنوشت که است یا نقطه ج:او ۀنقط .3
 ،زنـد  یمـ  رقم داستان قهرمان برای را خوبی اتفاقات ،کمدی یک در داستان یک تحول یا
 د.گیر می او برای بدتری تصمیم خود ۀنوب به تراژدی یک در اما
 نقـش  ،او مقابل شخصیت و داستان قهرمان یها یریدرگ که ستا جایی نزولی: کنش .4

 مقابـل  شخصـیت  به یا ،شود یم برنده داستان رمانقه یا پایان، در که کنند یم ایفا را خود
 .بازد یم
 است شده حل ها تیشخص بین درگیری که است زمانی به مربوط مرحله این :ییگشا گره .۵
 .برد یم لذت داستان خطوط میان در نگرانی و تعلیق از شدن رها از مخاطب و
 ای پرده سه ساختار *
 داشـتن  ،نمایشـی  ۀنسخ به لیتبد یبرا وفّقم داستانی متن کی مهم یها یژگیو از یکی

 اگر .کند یم لیتبد نمایش با منطبق و استاندارد یمتن به را آن که است یا پرده سه ساختار
ـ ا نمایاندن در یکیتفک قابل و مشخص ساختار یادب اثر کی  باشـد،  داشـته  پـرده  سـه  نی
 ،یآغاز حوادث اساا بر پرده سه نیا کرد. خلق یا پرده سه نمایشی اثر کی آن از توان یم
 شکلی به انیپا تا ابتدا از حوادث با همراه را تیروا حرکت و ردیگ یم شکل یانیپا و یانیم

 .کند یم مشخص شده یبند طبقه
ـ با ،شـود  یم فیتعر انیپا و انیم شرو ، که طور  همان»  و دوم ،اول ۀپـرد  دی
 اطالعـات  ،شوند یم یمعرف ها تیّشخص که اول ۀپرد در باشد. نیّمع داستان سوم
 ،دوم ۀپـرد  در .کنـد  کمـک  داسـتان  گسـترش  در بعداً تا ،ردیگ یم قرار اریاخت در

ـ ما تیشخص که یاعمال و ابدی یم بسط روابط ،ابدی یم گسترش داستان  اسـت  لی
ـ نها در که یفاقاتات و موانع و برسد هدفش به تا دهد انجام  در را خـود  جینتـا  ،تی
 سـوم  ۀپـرد  در ،سـرانجام  و افتـد  یم فااات دوم ۀپرد در ،دهد یم نشان سوم ۀپرد

 (.111 :1380 ،گریس) «رسد یم جهینت به داستان

 زیمتما و مشخص یادیز حدّ تا مرحله سه نیا رمان، دو این متن به مراجعه با ،بنابراین
ـ  در که طور  همان هالبت .شود گرفته کار به یا پرده سه ساختار خلق در تواند یم و است  کی
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 در داسـتان  کـه  است یانیم ۀپرد از تر کوتاه معموالً سوم ۀپرد و اول ۀپرد» ،لمیف یا نمایش
 یا گونـه   به ،است شده رعایت ویژگی نیا زین رمان دو نیا در ،)همان( «ابدی یم گسترش آن
 است. تر یطوالن گرید بخش دو از ،یاصل فاقاتات یعنی ،دوم بخش که

 نمـایش  ۀحـوز  مختص که تمهیداتی ویری،تص و نمایشی اثری به ادبی متن تبدیل در
 یـا  افـزایش  و نمایشی کارکرد فاقد یا اضافی موارد کاهش شامل که شود یم عمالاِ است،
 گفت: توان می رو، این از است. نمایشی ساختار ایجاد برای لیاص متن در ییها بخش تغییر

 انیم از با و خود یانیب امکانات به توجه با تواند یم نمایس یا[ نمایش حوزۀ ]»
ـ ب بـه  ،انـد  کـرده  فیتوص ها رمان از یاریبس که یا فاصله برداشتن  و حـوادث  انی

 اول طراز زبردستِ سندگانینو از یاریبس آثار بپردازد. داستان یدادهایرو فیتوص
ـ زاو از یربَ و مخلّ فواصل نیچن فاقد یادب  بـه  هـا  آن اسـت.  ندیناخوشـا  یهـا  هی

 گرفته نشأت ییبایز ینوع به توان یم زین یادب انیب در یحتّ که اند افتهیدر فراست
ـ  و لمطـوّ  فاتیتوصـ  در آن تحقق که افتی دست صراحت و جازیا از ـ  چیپ  چیدرپ
 .(47 :13۵8 ،ریضم روشن) «دینما یم ناممکن ،یادب

 نمایشی عناصر .10ـ1
 آن در هـا  تیشخصـ  که شرایطی و مکان زمان، توصیفات ،ها تیشخص بین یوگوها گفت
 .است شده اثر دو این نمایشی جنبۀ شافزای موجب ،رندیگ یم قرار
 وگو گفت .1ـ10ـ1

 کردن نمایشی و یشینما تیشخص جادیا در یشینما عناصر از یکی ءجز تواند یم وگو گفت
 باعـث  سـنده ینو حضور احساا بدون رود، کار به جا به و دقّت با اگر که چنان باشد؛ داستان

 واقـع،  در شود.می ها آن شدن ریباورپذ و ها تیشخص یوندر ابعاد شینما ،یفضاساز یالقا
 تیشخصـ  بـه  گـو و گفت است... تیشخص متجس و پرداخت یبرا یمهم بخش گوو گفت»

 :(41 :138۵ ،نوبل) «بخشد یم تیّفرد جوهر و عدبُ او به ،دهد یم جان
 سمنوی آن از که ام شده پیر قدر این من یعنی !بگو را راستش بود: گفته صنم ...»
 نیست؟ من در یا نشانه هیچ تو
 خواهم ینم همین خاطر به !ترسو و پیرم اصالً یا ،ام شده پیر من نکن! اشتباه نه، ـ

 شوم. معالجه
 ؟میا باخته دوتامان هر پس گفت: صنم

 اما... بله، ـ
 چی؟ اما ـ
 !«دیگـر  باختی بود، معالجه شاید فقط نبود، ردبُ ،میرفت یم هم دیگری راه به اگر ـ
 (.1۵8 :1372 لشیری،)گ

 را مـذکور  کارکرد که است رفته کار به غالب عنصری عنوان به وگو گفت هم کوزیما در
 در .دهـد  یمـ  افـزایش  مسـتقیم  و واسـطه  بـدون  را داستانی متن شدن نمایشی بارِ و دارد
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 خلقِ که شود یم موجب نویسنده دخالت بدون ها تیشخص یوگو گفت ،ها بخش از بسیاری
 شود. رو روبه افزایش یا کاهش بدون یحتّ یا کمترین با اثر این شینمای ۀنمون

 کمـک  خـودش  متعـال  پروردگار ولی ،ندیب یم سیاه را چیز همه .کند یم مبالغه مادرم »...
 .کند یم
 دارید؟ اعتقاد متعال پروردگار به شما ـ
 (.112 :1397 )دلددا، «...دارم! اعتقاد هم خیلی بله، ـ

 توصیف .2ـ10ـ1
 و جزئیـات  بیـان  تصـویر،  خلـق  عامـل  که است داستان متن در اساسی عناصر از یفتوص

 هـا  کـنش  ،هـا  خصلت ،ءایاش) عناصر از یفهرست ،واقع در فیتوص هر ...شود یم فضاسازی
 ۀساد میمفاه به فیتوص اساا، نیا بر .شوند یم یسازمانده خاص ینظم با که است (و...

 شود ینم محدود و... صفت فعل، مانند ،یدستور یها گروه ای و... ءایاش فضا، مانند ،یارجاع
(56 1981: Hamon,)، ییِبازنمـا  یجا به ،طیشرا و ءایاش از زنده یشینما به توسل با بلکه 
 عنصـرِ  یارجـاع  یهـا  یژگـ یو اساا بر .(Ibid, :1993 10) بخشد یم تیّنیع آن به ،ءیش

 منـاظر،  و مکان زمان، فیتوص :دشو یم یبند طبقه یمختلف انوا  به فیتوص شده، فیتوص
 یوخـو  خلق و چهره همزمان فیتوص ،ها تیشخص یوخو خلق ،ها تیشخص یظاهر شکل
 و احساسـات  ،هـا  کـنش  از زنده فیتوص و متضاد ای مشابه فیتوص دو قیتلف ،ها تیشخص
ـ  ایجـاد  عامل نیز توصیف عنصر ،بنابراین .(Ibid, :1981 11) یروان ـ  یجسم حوادث  ۀجنب
 خـود  بـه  نمایشـی  عـد بُ ها تیشخص دقیق، توصیف ۀسای در است. داستانی اثر در نمایشی

 قـدرت  و مـتن  بـا  تعامـل  ،ابنـد ی یمـ  عینیـت  جزئیات بیان با محیط و ها صحنه ،گیرند می
 .کند یم تماشا را نمایشی گویی که جایی تا ،ابدی یم افزایش مخاطب ذهنی تصویرسازی
 او اسـت.  گلشیری یپرداز داستان یها یژگیو زا یکی ،دردار یها نهیآ خطیغیر روایت

 اطالعات ۀارائ زمان تغییر با ،ذهن سیالن جریان و مدرن یپرداز داستان سبک تأثیر تحت
 پرداختن و مسائل برخی مبهمِ و پیچیده منقطع، بیان حوادث، توصیف و ها تیشخص ۀدربار
 صـریح  دریافـت  از را مخاطـب  و ممسـتقی  جریـان  از را داسـتان  ،هـا  تیشخص ذهنیت به
 و شود ینم ارائه صریح و مستقیم متداول، شکل به اثر این در توصیف ،بنابراین .دارد یمباز
 این در توصیف این، وجود با .شود یم استفاده داستان روایت ۀشیو شبردیپ و نیاز صورت در
 توصـیف  در نویسـنده  و اسـت  تأثیرگـذار  داسـتان  نمایشـی  نمودِ کردن برجسته در نیز اثر

 اسـتفاده  عنصـر  ایـن  از مسـتقیم، غیر و وگو گفت طریق از گاه و مستقیم گاه ،ها تیشخص
 .کند یم

 تـار  انبـوهی  بـا  امـا  پرپشت، و سیاه موهایی و متوسط قدی و داشت سبیل که او ...»
 راه بـود،  عینـک  طفق گذرنامه در اش مشخصه عالمت و گوش پشت و ها قهیشق بر سفید
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 توصـیف  ]= بـود  خـودش  ۀنوشـت  هـم  آن تـای  دو کـه  دوش بـر  کتاب از کیفی با افتاد،
 تـا  کـرد  تبدیل دالری پنجاه را. بانک و کرد پیدا را فرودگاه رستوران خرهباأل [.تیّشخص
 توصـیف  ]= نشست میزی پشت بعد داشت. سیگار هگرچ سیگار، یک و بخرد قهوه بتواند

 (.6 :1372 )گلشیری، [«اعمال و حرکات

 و کنش فضا، محیط، ،ها تیشخص دقیق توصیف وریسم، مکتب تأثیر تحت ،کوزیما در
 کـه  سـت جانیا جالب دارد. باالیی بسامد آن مستقیم نو  و است تهبرجس ها تیشخص رفتار
 مخاطب که شود یم آغاز آن جزئیات و محیط یا صفحه پنج مستقیم توصیف با داستان این
 .کنـد  یمـ  تصویرسازی خود ذهن در توصیفات این کمک به داستان با خوردبر نخستین در

 ۀنسـخ  در محـیط  یسـاز  صـحنه  اثـر،  نمایشـی  ۀجنب تقویت با داستان در تمهیدی چنین
 .کند یم تسهیل را نمایشی

 بودند بزرگ ها اتاا داشت. اتاا دو طبقه هر بود. راحت ولی ،شیآال یب ،خانه»
 خانـه  رِدَ بودند... کرده سفید گچ، با هم را دیوارها .داشتند کوتاه و چوبی سقفی و

 وارد ضـربه  چکـش  ماننـد  اش کوبـه  و داشت فلزی بزرگِ قالب یک بود. محکم
 سـبزرو،  یا بچـه دختر داشـت...  شباهت قلعه کلید به هم آن بزرگ کلید .آورد یم

 و هـا  دست با دار بیج و رنگ یخاکستر بند شیپ و میشی چشمانی با جدی، بسیار
 بنـددار  و دهاتی هم کفشش کتانی. و بودند ضخیم شیها جوراب کوچولو. پاهایی
 یا خـانواده  از یا بچـه  بـه  تـا  داشـت  شباهت دهاتی ۀدختربچ یک به تربیش بود.

 (.10ـ7 :1397 )دلددا، «متوسط...
 تعلیق و کشمکش .3ـ10ـ1

ـ ر یم یپ را حوادث ادیبن که است تیشخص دو ای روین دو ۀمقابل ،کشمکش  تیشخصـ  .دزی
ـ ا .پـردازد  یمـ  مجادلـه  و نزا  به دارند، مخالفت رِسَ او با که ییروهاین با یاصل  روهـا ین نی

ـ  ،یاجتمـاع  یقراردادها ،موانع و اجسام ای گرید اشخاص است ممکن  خصـلت  و یخـو  ای
 ۀهمـ  از یبیترک تواند یم ای ،دارند یناسازگار رِسَ او با که باشد یاصل تیشخص خود خاص

 به کشمکش و ن چند از یبیترک و بپردازد مقابله به او با و ستدیبا تیشخص برابر در ها نیا
 به ،ردیگ صورت که دلیلی و قیطر هر به کشمکش .(9۵ :1394 ،یرصادقیم ر.ک؛) آورد وجود
 صـورت  ییگشا گره تا رساند یم اوج ۀنقط ای بزنگاه به را داستان و است قیتعل ۀآورندوجود

ـ ز نـدارد؛  وجـود  شینما نام به یا لهمقو ،کشمکش بدون .ردیگ ـ  تماشـاگر  رای ـ د رایب  دنی
 .رود یم فیلم یا نمایش تماشای به کشمکش

 فضای با رودرویی در ابراهیم .ردیگ یم شکل ابتدا همان از دردار یها نهیآ در کشمکش
 برخـی  شدن روشن و گذشته یادآوری با ،ادامه در و مخاطبان برخورد ۀنحو و اروپا متفاوت

 ایـن  از برخی .شود یم رو روبه ییها کشمش با ندارد، آن از اطالعی هم خود که یقیحقا از
ـ  از صـنم  همسر آگاهی دیگر، کسی با صنم ازدواج مانند است؛ بیرونی ها کشمکش  ۀعالق
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 سیاسـی  مسـائل  ابـراهیم،  سـوی  از عالقه این فراموشی برای او تالش و صنم به ابراهیم
 هـم  بخشـی  . و... صـنم  همسر بودن ساواکی از آگاهی و انقالب از قبل دوران به مربوط

 ماننـد  ؛ردیـ گ یمـ  بـر  در را داستان یاصل تشخصی اتذهنی که است ذهنی یها کشمکش
 شـود  یم باعث که ادبی، دید از چه و فرهنگی نظر از چه اروپا، و ایران بین متفاوت شرایط
 شود. تردید دچار اروپا در دنمان و ایران به بازگشتن بین شرایط دو این ۀمقایس در ابراهیم

 کـه  کنـد  یمـ  دریافـت  ناشناسـی  از ییها برگه او که است جایی در تعلیق و کشمکش اوج
 خـاطرات  مـرور  و صـنم  بـا  وگـو  گفت .شود یم منجر سابقش عشق دیدار به آن یریگ یپ

 دلیـل  دنبـال  بـه  مخاطـب  شـود  یمـ  باعـث  داشته، وجود ها آن میان که عشقی و گذشته
 باشد. دور بسیار یها سال از پس خود عشق با ابراهیم ۀمواجه ۀنحو و رابطه نای نافرجامی

 پیش که سیاسی و امنیتی مسائل نیز و مینا و ابراهیم آشنایی ماجرای بازگویی در ها قیتعل
 سـرانجام  بـه  رسـیدن  و کـردن  دنبـال  برای را مخاطب که تعلیقی ؛شود یم بیشتر ،دیآ یم

 روایـت  ۀنحـو  و وگوها گفت ،ها فیتوص .کند یم ترغیب ربیشت آن یها تیشخص و داستان
 کـنش،  و کشمکش تعلیق، ایجاد با و نگر گذشته ۀشیو به ها تیشخص سرگذشت و داستان
درام تقلیـد، نمـایش و بازسـازی    » چـون  .اسـت  شـده  داسـتان  نمایشی ۀجنب افزایش باعث

که رخ داده  کنیم میمان رویدادهایی است که در جهان واقعی یا خیالی اتفاا افتاده و یا گ
ه ، در این داستان با این ویژگی تقلیدی که صرفاً وصفی نیست و ب(17: 137۵)اسلین، « است

نیـز بـا اعمـال و     ها تشخصیهستیم.  رو روبهآمده، کمک کشمکش و تعلیق به نمایش در
؛ انـد  شـته گذاو به نمایش  اند درآوردهرفتار خود در مواجهه با حوادث داستان، آن را به اجرا 

 .)همان(« کنشی است تقلیدی که به اجرا درآمده باشد ،درام»زیرا 
که کوزیما شود  بیان میمتفاوتی  های تشخصیمربوط به  هایی داستان خرده ،کوزیمادر 

. ماجراهای مربوط به بـرادران کوزیمـا، خـواهرانش، پـدر و مـادر،      در ارتباط است ها آنبا 
باعث  استان اصلیدر د ها آنکارگرها و... که مجمو   ن،عدادی از اهالی روستا، مستخدمات

ت اصلی داستان هـم تحـت تـأثیر ایـن     و چون شخصی شوند می تعلیقایجاد کشمکش و 
 .شود می ها کشمش، پس زندگی او نیز دچار این گیرد میماجراها قرار 

 ۀمرگ پدر کوزیما، ازدواج خواهرش و مـرگ تلـخ او، قضـاوت نادرسـت مـردم دربـار      
، ناکـامی در عشـق بـه آنتونینـو     (سـانتوا )ندگی کوزیما، وضعیت نامناسب برادرش نویس

ت اصـلی داسـتان قـرار    کشـی را در مقابـل شخصـی   و... هر کـدام کشم  (دوست سانتوا)
. در کنار این شود میموجب کنش او و دگرگونی سرنوشتش  ها آنکه در تقابل با  دهند می

او به نوشتن با وجود تمام  ۀزندگی و عالق های یتواقعموارد، تقابل دنیای ذهنی کوزیما با 
 .دهد میاو را به سمت شهرت و سفر سوا  ،، کشمکشی است که سرانجامها محدودیت
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 . بحث2
 فرایتاگ هرم اساا بر کوزیما و دردار یها نهیآ .1ـ2
 مقدمه .1ـ1ـ2

 خـی بر توصـیف  .کنـد  یمـ  آغاز فرودگاه در داستان شخصیت حضور با را داستان گلشیری
 ۀدربار اطالعاتی و تشخصی یخوان داستان از ییها بخش بیان شخصیت، و محیط جزئیات

 دالیـل  و او بـودن  نویسـنده  شخصـیت،  شـناخت  به حدودی تا را مخاطب او، یها تیفعال
 ورود و شود ینم آغاز متداول ۀمقدم با داستان .کند یم آگاه مختلف کشورهای در حضورش
 کافی مخاطب، کردن همراه برای مختصر توضیحات و وصیفاتت که دارد ماجرا به ناگهانی

 اسـت،  شخصیت ۀگذشت به مربوط که دیگر اطالعات داستان، جریان در تا رسد یم نظر به
 شود. ارائه

 بـرلن  در ابتـدا  و مـارک،  به بود، گرفته سفری خرج بود! طورها نیهم هم او»
 سـال  به آلمانی، معدودی و آنجا یها یرانیا جمع سر بر بود خوانده داستانی غربی
 و کلن در بود، خوانده چیزی جا هر و بود گشته شهر شهربه هم بعد و میالدی نود

 شـهر  آن و شـهر  ایـن  در کـه  ییها یرانیا برای هامبورگ، و فرانکفورت و هانور
 کپنهـاگ  بـه  روزه پنج ویزایی با هم بعد بوم، این ماندگار یا مرز از گریخته بودند،
 (.7 :1372 )گلشیری، «بود دیده را مه ماه اول و بود خوانده ستانیاد و بود رفته

 حکـم  نمـایش،  در کـه  شود یم آغاز آن جزئیات و مکان توصیف با ستاندا ،کوزیما در
 و خواهرهـا  خـانواده،  مـادر  و پـدر  کوزیمـا،  توصیف و معرفی با آن، از پس دارد. را صحنه
 خـانواده،  معیشـتی  وضـعیت  و هـا  آن از یـک  هر وظایف و... مستخدم مستخدمه، برادرها،
 در شـود.  بعدی ماجراهای وارد آشنایی از پس مخاطب تا ،شود یم فراهم داستان مقدمات

 همـراه  بیشـتر  جزئیات با و تر مبسوط ،دردار یها نهیآ به نسبت داستان این در مقدمه ،واقع
 ۀنسـخ  در تواند یم یتغییر کمترین با گلشیری، اثر برخالف اثر این ۀمقدم ،بنابراین است.

 شود. ارائه نمایشی
 دیصعو کنش .2ـ1ـ2
 خط اساا بر داستان زیرا ؛ردیگ یم صورت صعودی کنش ابتدا همان از ،دردار یها نهیآ در

 بـار  هـر  اسـت.  حال و گذشته بین وآمد رفت در همواره بلکه ،رود ینم پیش مستقیم زمانی
 را او ۀگذشـت  از ابعـادی  نویسنده، عنوان به اصلی تشخصی یها داستان از بخشی خوانش
 عشـق  جریان .شود یم یافکن گره ایجاد و تعلیق افزایش باعث امری، چنین .کند یم آشکار
 ازدواج و مینـا  بـا  آشـنایی  سیاسـی،  یها یریدرگ او، شدن نویسنده صنم، به ابراهیم ناکام
 نزدیـک  اوج ۀطـ نق بـه  را داسـتان  تعلیق، افزایش با که هستند حوادثی مجموعه و... مجدد

 .کنند یم
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ــا در ــر ،کوزیم ــهیآ خالفب ــا ن ــا ،دردار یه ــی نجری ــتان خط ــب داس ــده موج ــا ش  ب
 ازدواج پـدر،  مـرگ  چون حوادثی شویم؛ رو روبه زمانی توالی با و مشخص حوادث مجموعه
 کوزیمـا  ۀانگیز و زندگی یها تیواقع شناخت عامل برادران، یسامانناب و ،او مرگ و خواهر

ـ  هـر  کهنیا از جدای است. نوشتن در ـ تعل موجـب  حـوادث  ایـن  از کی  و متعـدد  یهـا  قی
 ۀنقط به داستان رساندن اصلی دلیل ،شود یم داستان شخصیّت بیرونی و درونی کشمکش

 کوزیما که شود یم باعث تنش، از رپُ و سخت شرایط و حوادث این ۀمجموع است. نیز اوج
 بیاورد. روی خود آثار چاپ و نویسندگی به
 جاو ۀنقط .3ـ10ـ2

 ،نوشـتند  یمـ  او برای شیها داستان خواندن از پس حضار که ییها پرسش میان در ابراهیم
 ایـن  دریافـت  امـا  ،کند ینم توجهی نخست .کند یم دریافت ناشناا شخصی از ییها برگه

ـ انگ یمبر را او کنجکاوی و شود یم تکرار مختلف جلسات در کاغذها  ایـن  در داسـتان  .زدی
 یریـ گیپ با .شود یم یا تازه ۀمرحل وارد یاصل تشخصی و رسد یم خود اوج ۀنقط به بخش
ـ  نوجـوانی  دوران )عشق صنم ـ  ناشناا فرد هویت به بردن پی و ابراهیم  از بسـیاری  ـاو(
 ؛شـود  یم داده پاسخ مرور به ،است تهگرف شکل داستان تشخصی ۀگذشت از که ییها پرسش
 .برد یم پیش ییگشا گره و نزولی کنش سوی به را داستان ادامه، در حادثه این یعنی

 و هـا  سال آن از ،خواند یم داستانی شهر هر به و رفت یم شهر شهربه حاال ...»
 همـه  و کاغـذ  نـو   یـک  بر .شناخت یم را او خط ها سؤال میان باز و ها سال این
 دیـد.  غربـی  بـرلن  در را یادداشت اولین مربع. شکل به و آبی یها خط با ،دار خط

 بـه  زیـرش  و ؛است خصوصی نخوانید! بود: نوشته نستعلیق خط به حهصف باالی
 توقـع  پـیش،  هـا  سال مال هستم، قدیمی آشنای یک من بود: گفته شکسته، خط
 «بـود  داده هـم  را تلفن ۀشمار .کنید تلفن دیتوان یم ،بودید اگر اما بشناسید، ندارم

 (.8 :1372 )گلشیری،
 او، ذهنـی  و درونـی  دنیـای  با ابلتق در زندگی یها تیواقع با مواجهه ۀادام در کوزیما

 چاپ او، تالش ۀنتیج و کند یم آغاز را نوشتن آن، یها تیمحدود و جامعه عرف خالفبر
 از گریـز  راه را نوشـتن  کوزیمـا  .دهـد  یمـ  تغییـر  را سرنوشتش که ستاو رسمی اثر اولین
 دیگران یها قضاوت و ها تیمحدود با مقابله ،حال عین در و زندگی یها یسخت و ها یتلخ
 ارسال او برای مخاطبان از که دیمتعد یها نامه و حضوری ۀمصاحب او، آثار چاپ .داند یم
 از باید که رسد یم نتیجه این به ،مدتی از پس دارد. او شهرت و موفقیت از نشان ،شود یم

 وارد اجنیا در داستان کند. سفر تر متفاوت و تر بزرگ جایی به شده، دور خود یزندگ محیط
 .شود یم خود اوج ۀنقط
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 تمـام  کتـاب  وقتـی  سرخ. گل ۀبوت :است تهگذاش جبارباإل هم را کتابش اسم»
 ناشـر  برای است... آمدهدر تپش به سردش دستان میان در کند یم حس ،شود یم
 عالقـه  خـود  کار به و است باهوش ذاتاً که مرد آن و سدینو یم یا نامه مجله آن

 بـا  را آن کوزیما... بفرستد. را کتابش خطی ۀنسخ که سدینو یم جوابش در دارد...
 بـرایش  را رمـانش  چاپی صفحات که نگذشت چیزی ...فرستد یم سفارشی ستپُ

 بـود  کـرده  خیال است. قرار چه از قضیه بود نکرده درک خوب کوزیما فرستادند.
 بـود  کـرده  تعجب و است فرستاده برایش نمونه عنوان به را شده چاپ ۀنسخ ناشر
 (.70ـ69 :1397 )دلددا، «باالست و بلند روزنامه، مثل چطور صفحات یها ستون که

 نزولی کنش .4ـ10ـ2
 ایـن  از پـس  او کـه  کند وگو گفت و دیدار صنم با که ردیپذ یم ابراهیم ،دردار یها نهیآ در

 دو ایـن  یوگوهـا  گفـت  خـالل  در .کند یم شرکت ابراهیم یخوان داستان جلسات در دیدار،
 هر در و است گرفته شکل گذشته حوادث اساا بر ابراهیم یها داستان که شود یم روشن
 و ارتبـاط  این دارد. حضور ها تیشخص از یکی قالب در صنم پای ردّ ،ها داستان این از یک
 پاسـخ  دارد، وجـود  داسـتان  آغـاز  در کـه  ابـراهیم  ۀگذشت ۀدربار ییها پرسش به وگو گفت

 .برد یم پیش ییگشا گره یعنی نهایی، ۀمرحل سمت به را داستان اتفاا این .دهد یم
 این اگرچه که رسد یم شهرت به کوتاه مدتی در او و شود یم چاپ کوزیما یها داستان

 دارد؛ پـی  در را روستا اهالی نادرست یها قضاوت اما است، خوشایند بسیار او برای شهرت
 موجـب  و عـرف  از خارج ن،دخترا سوی از ییها تیفعال چنین روستا، رایج فرهنگ در زیرا

 و فرهنگـی  یهـا  تیمحـدود  مقابـل  در او شـهرت  و کوزیمـا  آثار چاپ است. سرافکندگی
 کنـد.  انتخـاب  را دیگری محیط و شهر به سفر او که آورد یم فراهم را یا نهیزم اجتماعی،
 نزولـی  کـنش  همـان  ،هـا  یدلبستگ تمام وجود با سفر برای تالش و نتیجه این به رسیدن
 .برد یم پیش ییگشا گره و پایان ۀنقط سمت به را استاند که است

 ییگشا گره .۵ـ10ـ2
 ،رود یمـ  پـیش  مشـخص  حـوادث  و زمـان  تـوالی  اسـاا  بـر  داستان که خطی روایت در

 مانند ییها داستان در توالی این است. میسر سادگی به و ترتیب با گانه پنج مراحل تشخیص
 که ساختاری بر مبتنی و گذشته به متعدد یها تبازگش و خطیغیر روایت با دردار یها نهیآ
 چینش با مخاطب و است  ریخته هم به ،ردیگ یم شکل گذشته به ها برگشت و رفت طی در

 ماجراها ،دردار یها نهیآ در یابد. دست مشخص یبند انیپا به تواند یم هم، کنار در حوادث
 و (اصـلی  شخصـیت ) یمابـراه  ذهـن  گـذار  از برخـی  که شود یم روایت تکه تکه حوادث و

 در داسـتان  اصـلی  ییگشا گره اما ،شود یم بیان دیگر یها تیشخص با او ارتباط در بخشی
 زمـان  ۀدربـار  شخصیت دو که جایی ؛شود یم حاصل صنم با ابراهیم یوگو گفت و ارتباط
 دارند. وگو گفت و بحث ابراهیم آثار و گذشته حال،
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 ،یا کشـته  مرا تو نمیب یم حاال کشت! مرا سعید کردم یم فکر من گفت: بانو صنم»
 کسی. به یا داده را میا تکه هر و یا کرده مثله
 هـم  طـور  ایـن  گفـت:  چانـه،  زیـر  تا گردن بر بعد ،سینه بر کشید را شمد هم او

 است. شدن بید طور یک خودش
 ...!اینجا من اما داری، را تیها شهیر تو چون شاید، تو برای ـ

 گفت: دید، را دوری چراغ سوسوی پنجره ۀشیش پشت بود. کرده خاموش را چراغ
 نگـران  مـن  .کنند یم ریپذ تحمل را روز روزبه گذران ،ندخوب بچه زن، ،ها شهیر این
 که... هستم هایی آن

 من یعنی بگو؛ را راستش بود: گفته صنم ،ها شهیر کدام .است تهگف چه نبود یادش
 نیست؟ من در یا نشانه هیچ تو سمنوی از که ام شده پیر قدر این
 خـواهم  ینم همین خاطر به ،ترسو و پیرم اصالً یا ام شده پیر من نکن، اشتباه نه ـ

 شوم. معالجه
 ؟میا باخته دوتامان هر پس گفت: صنم

 اما... ،بله ـ
 چی؟ اما ـ
 دیگر. باختی بود! معالجه شاید فقط نبود، ردبُ ،میرفت یم هم دیگری راه به اگر ـ

 بـات  ایسـتگاه  دم تـا  کـن  بیـدارم  ،خواستی اگر صبح م.بخوابی خوب، گفت: صنم
 بیایم.

 ممنون... ـ
 خیر. به شب گفت: صنم

 (.1۵8 :1372 )گلشیری، «خیر به شب گفت: ابراهیم

 و هـا  شـه یر دریـافتن  شناخت، به رسیدن اصلی، شخصیت برای غرب به سفر ،واقع در
 هم و موجود غرب ییایرؤ جهان یا غرب غربت به سفری هم سفر این پس .است  تهگذش
 حاصـل  شـناخت  ایـن  آیـا  ،حـال  .است مینوی و یمادّ تقابل همان ما، فرهنگ اعماا به

 نویسنده باز این، وجود با اما .شود یم مشخص تلویحاً ،«میا باخته» پاسخِ با نه؟ یا است شده
 بـه  توجه با خود ،مخاطب و باشد نداشته وجود قطعی پاسخ تا گذارد یمباز را داستان پایان

 برسد. پاسخ به ،شود یم ارائه که اطالعاتی و داستان حوادث مجمو  و ذهنیت
 صـورت  تـر  سـاده  داسـتان  در ییگشـا  گـره  تشـخیص  ،کوزیما خطی روایت به توجه با

ـ  و خـود  تولـد  محـل  در جـوانی  اوایـل  تـا  زندگی گذراندن از پس کوزیما .ردیگ یم  ۀتجرب
 است(، بیشتر تلخ حوادث )که شیرین و ختل حوادث نهادن سر پشت و مختلف یها تیواقع
 که رسد یم نتیجه این به خود یها خواسته و رؤیاها کردن دنبال و زندگی مسیر ۀادام برای
 از کنـد.  سـفر  بیشتر امکانات با و تر بزرگ شهری به نموده، ترک را خود  یزندگ محل باید
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 و ردیپـذ  یمـ  را آن کالیـاری،  شهر به طرفدارانش از یکی دعوت محض به که سترو این
 متفـاوت،  فرهنـگ  بـا  مردمـی  دیـدن  و جدید شهر به او ورود .شود یم آغاز او سفر اولین

 .رساند یم ییگشا گره و پایانی ۀمرحل به را داستان
 مسـئول  مـدیر  که خانمی ،مریدهایش از یکی رسید. سر هم مناسب فرصت»
ـ  بـه  را او دریا کنار در "ک" شهر در بود، ادبی ۀمجل یک  کـرد.  دعـوت  اش هخان

 خواسـت  یم که نکرد اعتنایی هم آندرآ غرولند و مادر نگرانی به رفت. هم کوزیما
 پسرک ،گذاشت سفر به پا دخترک وقتی کند. اش یهمراه قطار با جایی تا الاقل
 .کردنـد  یم نگاهش مردم ...است کرده مایپ انوایاق کشتی سوار را او کرد یم خیال
 کردند یم تعارف و سالم محترمانه او به بودند. آشنا نام آن با ها آن از بعضی شاید

 و شـود  سوار خواست یم دلش کوزیما .زدند یم لبخند زن آن مضحک ۀقیاف به و
 :1397 )دلددا، «بماند جای بر بود این در قسمت ولی بازگردد، اش خانه به دیگر بار

124-12۵.) 
 دلددا گراتزیا تقریباً یا کوزیما و دردار یها نهیآ ای پرده سه ساختار .11ـ2
 :ردیـ گ یم شکل داستان حوادث ترتیب با ای پرده سه ساختار شده، ارائه توضیحات اساا بر
 بـه  بعداً تا ،ردیگ یم قرار اریاخت در اطالعات ،شوند یم یمعرف ها تیشخص که اول ۀپرد در»

 ۀپـرد  در ،امسرانج و ...ابدی یم گسترش داستان دوم، ۀپرد در کند. کمک داستان گسترش
 .(111 :1380 )سیگر، «رسد یم جهینت به داستان ،سوم

 ونـد یپ ینـدها یافر چهـارم،  و دوم گام دو ،فرایتاگ هرم در نکهیا به توجه با»
 بـه  هـم  را تـاگ یفرا هـرم  تـوان  یم هستند، پنجم و سوم ،نخست یها گام انیم

 سـاختار  مـان ه بـا  یخـوب  به گانه سه یها گام نیا ...داد کاهش گانه سه یساختار
 .(3 :1391 ونک، پیرانی و )پورعلم «گردند یم منطبق ارسطو نزد درام یا مرحله سه

 از برآمـده  ای پـرده  سـه  سـاختار  این توان یم پژوهش، مورد رمان دو در ،ترتیب این به
 قابلیـت  سـاختار  ایـن  ،ادبی آثار بیشتر در اگرچه کرد. تبیین را اثر دو این نمایشی ظرفیت
 بـا  آن مراهیه ،کند یم متمایز نمایشی و ادبی نظر از را ساختار این چهآن اما دارد، تطبیق
 .است شده تبیین مذکور، نمایشی عناصر
 است، وآمد رفت در گذشته به حال زمان از داستان روایی خط گرچه ،دردار یها نهیآ در

 از سینمایی و نمایشی آثار از بسیاری و نیست ای پرده سه ساختار از مانع تمهیدی چنین اما
The  :یرلنـد یا مـرد » فـیلم  بـه  توان یم آن میان از که اند کرده استفاده نگر گذشته روایت

Irishman» (2019.م) اسکورسیزی مارتین» اثر: Martin Scorsese» کرد. اشاره 
 در که جزئیاتی بیان با میابی یم فرودگاه در را داستان شخصیت ،رمان این اول ۀپرد در
 ،هـا  داسـتان  خوانـدن  اروپـا،  بـه  سـفر  است. داستان شخصیت ۀدربار طالعاتیا ۀارائ حکم

 در ناشـناا،  کاغـذهای  دریافـت  تا موجود فضای توصیف نیز و مکانی و زمانی اطالعات
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 و یریــگیپ زمــان از دوم، ۀپــرد .آورد یمــ فــراهم بعــدی ۀپــرد بــرای بســتری ،مجمــو 
 صنم، زا کاغذها آن که برد یم پی هیمابرا ،ادامه در .شود یم آغاز ناشناا فرد یوجو جست
 و مـرور  ،دو ایـن  دیدگاه از گذشته یکدیگر، با دیدار از پس ست.او نوجوانی دوران معشوا

 عاشـقی،  و نوجـوانی  دوران از طوالنی بخشی که شود یم آشکار نآنا  یتیشخص یها هیال
 .ردیـ گ یمـ  بر در را داستان اصلی شخصیت ازدواج و سیاسی یها تیفعال و نویسندگی آغاز
 شـکل  آن حـول  موضـوعات  سایر که است عشق همان بخش، این در موضو  نیتر مهم
 کـه  اسـت  تعلیقـی  ،هـا  سـال  از بعـد  معشـوا  مجدد دیدار و ناکام عشقی ۀتجرب .اند گرفته

 شود. سوم ۀپرد وارد تا ،کند یم همراه خود با آن به واکنش مقابل در را مخاطب
 دو هـر  سـرانجام  امـا  ،شـوند  یمـ  نزدیـک  هم به سیارب صنم و ابراهیم سوم، بخش در

 امـروز  ماجرای توان ینم و است داده تغییر را مسائل از بسیاری ،زمان گذشت که رندیپذ یم
 با بخش، این در اصلی ییگشا گره وجود با نویسنده البته گرفت. نظر در گذشته کیفیت با را
 .سپارد یم خاطبم ۀعهد به را آن دریافت ،داستان پایان گذاشتن باز

 سـاختار  سـادگی  بـه  که دارد سرراستی و خطی روایت ،دردار یها نهیآ خالفبر کوزیما
 ،ادامـه  در و شود یم آغاز خانواده در کودکی تولد با داستان است. منطبق آن بر ای پرده سه

 توصـیف  جزئیـات  بیشـترین  بـا  روستا و خانه ،شوند یم معرفی مخاطب به خانواده اعضای
 و دهـد  یمـ  روی هـم  یحوادث خرده و ابدی یم ادامه شده،متولد تازه نوزاد مرگ با و شود یم

 را نافرجـام  عشـقی  کـه  رسـد  یم یا مرحله به کرده، طی آرامی به را زندگی مسیر کوزیما
 ۀپرد ،ترتیب این به و کند یم فوت پدر ،شود یم کشف او در نوشتن توانایی ،کند یم تجربه
 دچار طریقی به کدام هر برادرها و بحران دچار خانواده دوم، ۀپرد در .رسد یم پایان به اول

 خانواده ،ردیم یم تلخ شکلی به و کند یم ناموفقی ازدواج خواهرها از یکی ،شوند یم سقوط
 شـده،  چـاپ  آثـارش  و شود یم موفق نوشتن در کوزیما ،شود یم رو روبه مالی مشکالت با

 کوزیما نکوهش و ها قضاوت روستا، تیسنّ و حدودم ۀجامع در ،ردیگ یم قرار قبالستا مورد
 رهـایی،  که رساند یم نقطه این به را او امر همین و شود یم آغاز خانواده و اهالی سوی از
 در کـه  مـا کوزی ،سـوم  ۀپـرد  در .رسد یم پایان به دوم ۀپرد و است محیط این از دوری در

 و کنـد  یمـ  آغاز طرفدارانش از یکی دعوت به را سفری است، رسیده شهرت به نویسندگی
 مسـیر  در آگـاهی  و شناخت به را او جدید ۀتجرب این .شود یم ناشناخته و تازه محیط وارد

 به و کند یم دور بود، قبلی ۀبست و محدود محیط حاصل که ناامیدی از و رساند یم زندگی
 یا نـده یآ و بـاز  مسیر با داستان شخصیت سوم، ۀپرد در .ابدی یم پایان داستان ،ترتیب این
 تقریبـاً » عبـارت  بـا  کـه  داسـتان  عنـوان  با مطابق و شود یم رو روبه اوست، دستان در که
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 مسـیر  از بخشـی  جـا نیا تا و شود یم تبدیل «گراتزیا» به «کوزیما» از است، همراه «گراتزیا
 .است کرده طی را شدن گراتزیا

 جهینت .3
 اثر دو این گرچه که شد روشن ،گراتزیا اًتقریب یا کوزیما و دردار یها نهیآ رمان دو تحلیل با
 توصـیف،  مانند عناصری کاربرد و موضو  در اما دارند، تفاوت هم با سبک و مکتب ظرن از

ـ  و اند کرده عمل شکل بهترین به است، نمایشی مهم عناصر از که تعلیق و وگو گفت  ۀجنب
 کامـل  انطبـاا  فرایتـاگ  هرم با رمان دو این، بر عالوه .اند داده افزایش را ها آن دراماتیک

 بـودن  نمایشـی  ،انطباا این پس است، نمایشی ساختار الگوی یک هرم این چون و دارند
 خطی روایت دلددا و خطیغیر روایت گلشیری که تفاوت این اب ،کند یم تأیید را اثر دو این
 نمایشـی،  سـاختار  و ها یژگیو چنین از برخورداری .اند کرده انتخاب یپرداز داستان برای را

 تبدیل پرده سه در نمایشی یا نسخه به را اثر دو این بتوان که آورد یم فراهم را امکان این
 ،یپرداز تیشخص و روایت نو  به بسته ،دردار یها نهیآ در ای پرده سه ساختار این البته کرد.
 در ،شـود  یمـ  حاصـل  هم کنار در شده مطرح حوادث چینش با و نیست توالیم و ترتیب به
 در توانـد  یمـ  تغییـر  کمتـرین  بـا  و اسـت  منطبق تارساخ این با سادگی به کوزیما که لیاح

 بگیرد. قرار ای پرده سه ساختار چارچوب
 و فـراز  و حوادث با ابتدا از اصلی تشخصی زندگی و است محور تیشخص ،رمان دو هر

ـ  را نافرجـام  عشـقی  ،دو هـر  .اسـت  تهگذاشـ  سر پشت که شود یم مطرح فرودهایی  هتجرب
 دور خـود  زنـدگی  محـیط  از و رونـد  یمـ  سفر به دو هر ،شوند یم نویسنده دو هر ،کنند یم
 و اجتمـاعی  یهـا  تیمحـدود  بـا  خـود  زنـدگی  محیط در دردار یها نهیآ ابراهیمِ .شوند یم

 تی.سـنّ  و بسـته  محـیط  یـک  فرهنگی یها تیمحدود با هم کوزیما و روست روبه سیاسی
 تلویحـاً  را دردار یهـا  نـه یآ ،ضمن در دارند. شباهت هم به ظرن این از اثر دو این ،بنابراین

 ست.دلددا ۀنام یزندگ واقعاً کوزیما که حالی در دانست، آن ۀنویسند ۀنام یزندگ توان یم
 نمایشی قبول قابل ظرفیت از ،گراتزیا تقریباً یا کوزیما و دردار یها نهیآ ،اوصاف این با

 سینمایی یحتّ یا و نمایشی ۀنسخ به رمان دو این یلتبد امکان ،ویژگی این که برخوردارند
 است، اصلی متن بر افزایش نیازمند دردار یها نهیآ امر، این تحقق برای .آورد یم فراهم را
 دارد. را نمایشی هنسخ به تبدیل قابلیت افزایش، یا کاهش کمترین با کوزیما که حالی در
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