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94  

  یمیابراهی از نادر رمانداستان زمان در 

  )داشتم یمي که دوست شهر گریدبار (
  1سوسن پورشهرام

  چکیده
گرفته  نام زین »داستان زمان«دلیل رویکرد ویژه به مفهوم زمان،  به )Stream of Consciousness(جریان سیال ذهن  داستانِ
ي ها شهیاندي از ریتصو ،زمانینامرتب توالی و گري ن یادآوري، درون ،کارگیري تداعی معانی هببا  سندهینو، وهیش نیادر  .است
 .است شناختی رمان روان ي افتهی شکل تکامل زمانییِ روا کیتکن نیا  ،قتیحقدر . دهد یمي داستان ارائه ها تیشخصی درون

و  ی دستورمندمنطق ،به عنصر زمان ژه يو ي و توجهراو ذهن ي حرکت آزادانه لیدل به داشتم یمي که دوست شهر گریدبار رمان 
نما، هاي واقعي تصویرها و برشاری بهرمان کوشیده است با تداعی خاطرات و  نیادر  سندهینو. منسجم و منظم ندارد یجمالت

ي سبب شده است که ظاهراً آشفته و فاقد نظم راو ذهنیات  ،قتیدرحق. را به قبول و باور مخاطب نزدیک کند مسائلی غیرواقعی
  :پاسخ دهد ریزهاي  به پرسش کوشد یمرمان  قِیدقی بررسمقاله با  نیا  ،نیبنابرا. نظر برسد به دهیچیپمبهم و  ،در نگاه اولداستان 

  ذهن قرار داد؟ الیس انیجري ها رمانرا جزو  داشتم یمي که دوست شهر گریدبار رمان  توان یم ایآ
  او؟ گفتاري ذهن  يها هیبر ال ادارد ی هیتک داستان ذهن شخصیت يگفتار هاي پیش بر الیه رمان نیا
  است؟ داستان به وجود مخاطب خود کامالً آگاه راويِ ایآ
  
  
   .یمیابراهنادر   ذهن، الیس انیجر  ،تیروا  رمان، :هاواژه دیکل
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  مقدمه.1
گویی  ی است که ابتدا در غرب، با عنوان تکشناخت رواني ها داستانروایت در  انیب دیجدی از شگردهاي کجریان سیال ذهن ی

، از سندگانینوکرد و بعدها  ها و رؤیاها و درمان بیماران خود استفاده می در تعبیر خواب وهیش نیافروید از . کار برده شد درونی به
  ،سمیناتورالیی چون ها کتبمی تالقی نقطه داستان اتیادبذهن در  الیس انیجر. هاي خود بهره بردند براي نوشتن داستان کیتکناین 
در  سندهینو. یی را از هر کدام وام گرفته استها مؤلفهی است که ادبي مهم ها انیجر نیچن همو  سمیسورئال، سمیسمبول، سمیرمانت

 کیتاري ها جنبه  داستان، هیاول، به عنوان کنشگران ها تیشخصدر در ذهن  تیرواها بر آن است با قرار دادن کانون  داستان نیا
ی و آگاهي ها جنبهاز  ها افتیدرتفکرات و  شینما، داستان عرصه نیبنابرا. کند انیبذهن  الیس انیجرها را با  ی آنزندگ

نشده  انیبی است که هنوز به صورت گفتار، انیپا یبی معاني ها یتداعخاطرات و احساسات و  النیس  ی،ناخودآگاهی و آگاه مهین
  . است

 یبرخ دیکوشي و .دکرمطرح   )1910تا1842(یی کایشناس آمر و روان لسوفیف» مزیج امیلیو«بار  نینخسترا  ذهن الیس انیشیوه جر
 یآگاه رهیاز دا رونیها ب س احسا و افکار و خاطرات :مزیج فیتعر بنابر. خود را به کمک آن شرح دهد یذهن يها و تجربه میمفاه
از آن  شیبی آگاه  ،قتیحقدر  .هستند الیس یانیصورت جر به ،بلکه؛ شوند یظاهر نم فردبر  منظموجود دارند که به صورت  هیاول

 Stream ofاصطالح) Stream( نیبنابرای است؛ دگرگونذهن در حال  الیس انیجربه صورت   که در در ذهن ثابت باشد،

Consciousness) (The ذهن الیعنوان سبر  يا نهر است و استعاره ایرودخانه  یذهن، در لغت به معن الیس انیجر ای )نک :
از  زینی گوناگوني ها فیتعري متفاوت، رهایتفسترجمه و  لیدلی، به فارسدر زبان ). 172: 1376 ،سایشم  :نک  ؛71: 1374، دلیا

  : شده است انیبذهن،  الیس انیجر
آگاه،  افکار آگاه و نیمهاي است از ادراکات حسی و  اي از روایت که به موجب آن عمق جریان ذهنی شخصیت که آمیزه شیوه

  ؛)181: 1385داد،(شود  هاي تصادفی، به همان صورت بیان می خاطرات، احساسات و تداعی
شود و به تکلمی آغاز میترین سطح یعنی سطح پیششود که از پاییني آگاهی و واکنش عاطفی روانی فرد گفته میبه کل حوزه«

  ؛)208: 1383میرصادقی، (» انجامدقی است، میباالترین سطح که سطح کامالً مجزاي تفکر منط
  . )110: 1378ي، مقداد(و فعال  داریبذهن  کي موجود در یها شهیاندمستمر افکار و  انیجر
یی گو تکذهن و  الیس انیجراند؛ اما از  قائل شده» یآگاه«و » زمان«ي مفهوم براي ا ژهیوکارکرد   پژوهشگران، فاتیتوص نیادر 
  ی است؟درونیی گو تکذهن همان  الیس انیجر ایآ که نیااند و  ی ارائه نکردهروشن فیتعری درون

  ... وجود دارد؟ و وهیشدو  نیا نیبي بارزچه تفاوت  
 چیه یداستان، ب تیاز گفتار ذهن شخص شیپ يها هیال و ها تینامنظم ذهن شخص النیسرمان براساس ذهن،  الیس انیدر جر

 یتداع. بپردازد یداستان تی، به کشف ذهن شخصیو روان یذهن ییگو تک با کوشد یم سندهینو. شود یمی نوشته مالحظه و نظم
ها را  گونه رمان نیحوادث ا). 153:1370 سارتر، :نک( بر عهده دارد تیشخص یرا در بیان احساس و افکار ذهن یآزاد نقش اصل

 يها تیشخص اتیها با ذهن گونه رمان نیدر ا سندهینو«. دهند یم لیتشک ذهني گفتار شیپ هیال الیو خاطرات فرار و س ها شهیاند
را که  زیپادرگرآن خاطرات . ردیگ یم ي دور تعلق دارد، ها زمانیی از خاطرات درهم و فرار او را که به ها تکه  .رمان سروکار دارد

  ). 212:1380 ي،ریگلش(»ندیچ یمدر کنار هم   ،آورند  یمی کوتاه به ذهن او هجوم زماندر 
ذهن  ي ازریتصوو  آزاد یزبان هیپا تازه بر یمنطق ،»کارکرد ذهن« وهیش به تیروا انیببا  ذهن، الیس انیجررمان  ،بیترت نیابه 
است که خودآگاه و ناخودآگاه، زمان حال و گذشته و  يا پرواز فکر به گونه« وهیش نیادر . ندیآفر یم یسینو داستان ، درالیس
کار خواننده  نیاو  )46: 1382 ،یفلک(» گردد یها دشوار م رابطه افتنیو  شوند یاحساسات درهم مها و  ، حوادث و خاطرهندهیآ
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 يها بنا کند و با کنار هم قراردادن تکهی ، نظمی داستانسردرگمو  شیاز تشوو  است که کار نابسامان را درك کند ركیز
   .دی، به لذت کشف نائل آداستان تیپراکنده ذهن شخص

الن بهره برده است از شیوه داشتمبار دیگر شهري که دوست مینادر ابراهیمی در  یراوي . جریان سیال ذهن یا تداعی خاطرات یا س
برد و مفهوم اي که خواننده هرگز با یکبار خواندن داستان ره به جایی نمیمدام بین گذشته و حال در رفت و آمد است؛ به گونه

  :پاسخ دهد ریزهاي  رمان به پرسش قِیدقی بررسبا  کوشد یممقاله  نیانگارنده در . منطقی آن را به دست نخواهد آورد
  ذهن قرار داد؟ الیس انیجري ها رمانرا جزو  داشتم یمي که دوست شهر گریدبار رمان  توان یم ایآ
  او؟ گفتاري ذهن  يها هیبر ال ادارد ی هیتک داستان ذهن شخصیت يگفتار هاي پیش بر الیه رمان نیا
   است؟ داستان به وجود مخاطب خود کامالً آگاه راويِ ایآ
  .استها بایسته  گویی جریان سیال ذهن و انواع تک هشیوي ها یژگیوه پیش از بررسی روایی رمان یاد شده، توضیحی کوتاه دربار 

  
  ذهن الیس انیجري ها یژگیو. 2

  ذهن الیس انیجردر  تیرواي ها وهیش. 2.1
بامعناست، درهم  جهینتو در  تمندیغا  ي،ضروري ساختاري دارای را که جهانداستان در دوران مدرن بر آن است تا باور به  تیروا

 زیپرهی و مورد توافق همگان قطعی تیواقعی منسجم و انعکاس داستانکه در آن به صراحت از نقل  تیرواي از ا وهیش: بشکند
داستان و کنار رفتن خود از  هیاولبه عنوان کنشگران  ها تیشخصدر ذهن  تیروابا قرار دادن کانون  سندهینو، قتیحقدر . شود یم

 زینخواننده . دیجومتن در آن راه  ریتفس قیطراز  هیثانوکنشگران  اتا خواننده متن ی دهد یمي قرار ا واسطهداستان را  تیرواصحنه، 
، به متن راه افتهي تازه دست یا تجربهي داستان به ها تیشخصی ذهن اتیتجربخود با  اتیذهن قیتطبي فعال که در کنشگرعنوان  به
  . ابدی یم

ی عاطفی و درون اتیتجربکه در آن  تیرواي از ا وهیش):  Interior Monologue(ی درونتک گویی . 2.1.1
، گفتار خاموش ییگو تک. شود یم فیتوصي خواننده، برااز گفتار،  شیپي داستان در سطوح مختلف ذهن در مرحله ها تیشخص

این دیدگاه شبیه به شیوه اول . شود یاجرا م ایداستان نوشته  تیشخص ي هیخودگو ایکه فکر  یمعن نیذهن است؛ به ا ییبازگو ای
گویی درونی را با توجه به  تک. کند گذرد، داستان را نقل می درذهنش می شخص است که در آن راوي به کمک بازگویی آن چه

  . اند بندي کرده به مستقیم وغیرمستقیم، تقسیم  ،سندهینوحضور 
حضور کامل دارد؛ )یداستان(شخصیت «ی که درحال، نویسنده غایب است؛ وهیش نیادر  :گویی درونی مستقیم تک.2.1.1.1

در نتیجه به شکل من، حضور و وجودش . حساسات خود استها، آرزوها و ا ها، تجربه زیرا ذهن وي در حال فکر کردن به خاطره
،  تیشخصو انعکاس ذهن است » یمعان یتداع« یدرون ییگو اساس تک ).43: 1382 فلکی،(» کند را اعالم می در سطح   معموالً

ی، ارتباطي معناي گفتار، دربردارنده ها هیالو بر خالف  رسد ینمی ارتباطی که به سطح آگاهیی از ها هیال  :از گفتار است شیپ
 انیب ریضمي گوناگون ها هیالی موجود  که در ذهني ندهایفرآي ذهن و محتوا، نیبنابرا  ؛ستینی و سانسور منطقی، نظم زمان بیترت
تک  نیادر  زیني است و خواننده دستور ریغي ها بیترکبا   ،سندهینوی و ناآراسته و فارغ از دخالت رمنطقیغبه ظاهر  ، شود یم

   . یی او وجود نداردراهنماي برایی الگو چیهیی گوی است که سردرگمبسان انسان  ها ییگو
و به  شوند یمکه در هوا گرد  شنوم یمي را اي به زهرآلوده ها آبي صدا. ي پنبه آمده بودندها بوتهي سبز رنگ به تصرف ها ملخ«

  . خندند یمها  بلوچ. ها بر خاك انباشته شده بودند کنار پنبه  ي سبزرنگ،ها ملخ. نندیمنشزارها  ي بوتهرو
  ي کوچه و بازارها فیتصني خواندن برا ي بازگشتن، برااست  رید
  ... ها کودکانه گل دنییبوي برا
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  ) 11و 10: 1387 ی،میابراه(» ات خواهم گذشت؟ ي پنجرهپاي که من از انگار یمهنوز  ایآ
  )13: 1387 ی،میابراه(» ها جامه مرا پاره کردند آن. کردند یمها پارس  سگ. ی را نگفته نگذارمحرف چیهه خواستم ک... اما من«

، کند یمیی آرا صحنهو  ابدی یمگاه در داستان حضور  به گاه سندهینو، وهیش نیادر : گویی درونی غیرمستقیم تک. 2.1.1.2
در داستان حضور  سندهینو. سپارد یمي راورا به  تیرواو ادامه  شود یمو سپس از صحنه خارج  دهد یمالزم را ارائه  حاتیتوض 

یی گو تکاز  وهیش نیادر . کند یماو را به خواننده منتقل  اتیذهنو  کند یمحرکت  تیشخصی درونیی گو تکي پادارد و هم 
از  ماًیمستقمطالب  نیایی گوکه  کند یمرا چنان ارائه  تیشخصاز گفتار ذهن  شیپي ها هیال اتیمحتوي کل دانا سندهینو زینی درون

ی گاهو  کند یم تیرواسوم شخص  دید هیزاومطالب را از زبان خود و با  سندهینوتفاوت که  نیابا  شوند یمنقل  تیشخصذهن 
از نظم و   دخالت و کنترل او،  ،سندهینوحضور  لیدلبه  وهیش نیامطالب در . دیافزا یم تیشخص اتیذهنی در مورد حاتیتوضهم 

  .ي برخوردار استشتریبانسجام 
  . یآموخت یمو در کنار تنها پنجره روشن روز را  ایدری در دشت، در زندگ دیباتو «

  . یآموحت یمدر آسمان را چون ستارگان 
  . یآموخت یمی وحشآلود و  جوشان و کف  ،ریخطدر موج 

  ). 33  :1378 ی،میابراه(» یآموخت یمی کردن را زندگ دیباتو 
این مخاطب . ی وجود داردمخاطبنوعی از تک گویی که در آن ):  Dramatic monologue( تک گویی نمایشی. 2.1.2

زند و خواننده یا یبلند حرف م ياو با صدا. دارد یلیحرف زدنش دل يخود مخاطب و برا يشخصیت برا. در خود داستان است
که چه کسی در داستان مورد خطاب قرار  ابدی یدرمي راوي داستان ها صحبتاز  زینخواننده  .بردیبه موقعیت او م یشنونده پ

   .گرفته است
  ).32  :1387 ی،میابراه(» کند یمتر  درد تن درد روح را سبک! ایهل«

از  که یدرحال کند یم، شخصیت با صداي بلند صحبت وهیش نیادر ):  Soliloquy(  حدیث نفس یا خودگویی. 2.1.3
حدیث نفس ممکن است، بخشی از اثري باشد، در حالی که تک گویی نمایشی گاه . خبر است وجود و حضور دیگران غافل و بی

  )67: 1377، یرصادقیم؛ 77 و78: 1387،اتیب: نک (1دهد یمهمه اثر را به خود اختصاص 
  آقا؟ دیاخسته شده «

  ... دیشا... بله... من؟ آه
                                                        

  : ادداشتی١١١
بلند حرف  يدر حدیث نفس، شخصیت با صداالبته، . ندینش یم شیخویی به گفتگو با تنهادر  تیشخصی درونیی گو تکنفس و  ثیحددر  1
ی حضور دارد که مخاطبی ضمننفس به صورت  ثیحد، در نیچنهم . گذرندیها در ذهن او م، گفتهیدرون ییگو که در تکیزند، درحالیم

ی کـه در  احساساتو  ها شهیاندتا  شود یمحضور مخاطب مفروض سبب  نیهم. آورد یمي خود را بر زبان ها شهیانددر مقابل او  تیشخصیی گو
ي روشن و نه چندان ها هیالي برخوردار باشد چرا که از شتریب تیمیصمی از صداقت و درونیی گو تکنسبت به  شود یم انیبنفس  ثیحدقالب 

ی مخـاطب ی شـ ینمایی گـو  تـک است کـه در   نیادر  زینی شینمایی گوآن با تک  زیتماوجه . شود یم تیرواو با کنترل او  تیشخصذهن  قیعم
ی حالدر  دیگو یمبا خود سخن  قتیحقو در  ستیننفس متوجه حضور مخاطب  ثیحد ندهیگوي از حضور او آگاه است اما راووجود دارد و 

  ).418تا  414، 1376میرصادقی،: نک( کند یمی بازگو کسي براها را  یی آنگوکه  ستیا گونهبه  شیها شهیاندو  اتیذهناو از  تیرواکه 
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  آقا؟ دیزن یمبازهم حرف 
  )49  :1387 ی،میابراه(» ؟دیکن ینم؟ اشتباه زنم یممن؟ من حرف 

  ذهن الیس انیجري ها داستانکارکرد زبان در . 2.2 
  ،رمنسجمیغ  ،ختهیآمی به صورت درهم، زبانو عناصر  ستینی، برخوردار عقالناز نظم و منطق  از گفتار ذهن،  شیپزبان در مرحله 

ي براکه  سدیبنوی را چنان درونیی گو تکبه هر حال ناچار است  سندهینواما . شود یم انیبی ارتباطي مبنابدون مخاطب و فاقد 
ي برا. از گفتار ذهن وفادار ماند شیپي مرحله ها یژگیوکامال به  توان ینمرو  نیااز   قابل فهم باشد؛  ي،حدوددست کم تا  خواننده، 

ي مهم ها یژگیوی از کی. رود یمی به کار متنوعی زباني ترفندهاذهن،  الیس انیجری، در داستان  ذهني ندهایفرا دنیکش ریتصوبه 
از مهم  زیناستعاره و نماد ). 121تا115: 1380،اکوبسنی  :نک(ي  است شعري از عناصر ریگ بهرهی و شعرگونگ، وهیش نیازبان در 

ي ندهایفرای از برخی بر استعاره مبتنخصلت  لیدلبه  ژهیوبه . کنند یم کینزدی هستند که زبان داستان را به زبان شعر صناعات نیتر
ي زبان استعاراند، کارکرد  ی کردهسعی درونیی گوي ذهن در نگارش تک هواشدن به حال و  کینزدي برا سندگانینو  ی،ذهن

  .شوند یمبه نماد  لیتبد زیني عناصري است که ندیفرا نیچندر ادامه . برجسته کنند اریبسذهن را 
افعال و کلمات  دیجدي ها صورتیی، ابداع معنایی و آواي ها یتداعی با استفاده از زباني ها يباز  ي،دستورنکردن قواعد  تیرعا
ی ذهني هوابا حال و  شتریبه خواننده را هر چه ...ي ذهن وفضاحاکم بر  دیتردانعکاس ابهام و  اچندگانه ی میمفاهي القاي برا

 نیادیبني ها یژگیوی از کی که خود یابهام. دیافزا یمی داستان زبانعناصر بر ابهام  نیاکاربرد . کنند یمداستان همراه  تیشخص
  ).96و 95 :1378 ،اتیب : نک(از گفتار ذهن است  شیپدر مرحله  ها شهیاندافکار و  انیجر

  ذهن الیس انیجري ها داستانزمان در . 2.3
ي جا به سندهینو وهیش نیادر  . بر عهده داردرمان مدرن  يریگ در شکل يادیز اری، نقش بسیساعت ریزمان غذهن،  الیس انیجردر 

رود یمفرو  تیشخصبه عمق ذهن   کند، تیروای حوادث داستان را زمانی انسان انتخاب کند و با نظم زندگی از طولی برش که نیا
اما  کند یمبسنده  ها تیشخصی زندگی کوتاه از زمانتنها به    ،نیبنابرا. کشد یم ریتصورا به  تیشخی درونو احساسات  ها شهیاندو 

به مفهوم زمان، گاه داستان زمان  ژهیو کردیرو لیدلبه  ذهن، الیس انیجرداستان   رو، نیااز . رسدیمدر همان پاره کوتاه به عمق 
 عیدر ذهن انسان است که در آن وقا یدائم انی؛ بلکه جرستیاز حوادث پشت سر هم ن يا ، رشتهیمعن نیزمان به ا. شود یم دهینام

تا  شود یماز زمان حذف  ندهیآگذشته و  ها داستانگونه  نیادر   شوند یم دهیشی، مدام به زبان حال اندالیس یدر حرکت ،گذشته
 دهیتندرهم ي خود را به تراکم جازمان  وستهیپی توالو  بیترت ی، حالت نیچندر . دیآي محض از لحظه حال به دست شهودکشف و 
و  اند افتهعمق تجربه نظام ی زانیمی که بر اساس زماني داستان نه بر اساس تقدم و تأخر ها تیشخصکه در ذهن  دهد یمی خاطرات

  . اند ختهیآمکامال درهم  ندهیآگذشته و حال و 
. آورند یمي روبه انواع شگردها   ی تطابق آن با زمان،چگونگذهن انسان و  قیدقي انعکاس براذهن  الیس انیجر سندگانینو

ی لحظات چهیدری از گذشته از طوالنی مدت تیروا  و گذشته، ندهیآحال و  نیب تیروامداوم  رییتغ  ی به گذشته،ناگهانبازگشت 
ي مکرر که گذشته ها یتداعي از ریگ بهره  ي مختلف ذهن،ها هیال انیمداستان  تیروایی مداوم کانون جابجا  محدود از زمان حال،

ي متفاوت اذهان ها یتلقتا  شوند یمیی هستند که به کار گرفته ها وهیش... ي افعال وها زمانکاربرد نامتعارف   ،زندیآم یمو حال درهم 
  ).118  :1387 ،اتیب؛ 37: 1374، دلیا  :نک(انندیبنمامختلف از مفهوم زمان را 

  ذهن الیس انیجري ها داستانطرح در . 2.4
در  زیچهمه  ها داستان نیادر . ی از اساس دگرگون شده استسینوی داستان سنتي ها یژگیوي از اریبسذهن  الیس انیجردر داستان 

 تیرواي، پرداز تیشخصی چون زمان، زبان، میمفاه. ی را ندارندسنتی رمان خطی توالو حوادث رمان  گذرد یم ها تیشخصذهن 
و داستان در ذهن خواننده ادامه  شوند ینمداستان روشن  افتنی انیپای پس از حتي از مسائل اریبسچنان دچار تحول شده اند که ... و
با . کند یمي را مطرح دیجد میمفاه  زند یمی به مقوله طرح را کنار سنتداستان، نگرش  نشیآفرمشارکت خواننده در روند . ابدی یم
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بداند چرا  ازینی بخود را از عنصر طرح  تواند ینمی سینورمان  چیه. اند یی بدون طرحداستانها نیچنپنداشت که  نیچن دینباهمه  نیا
  ).  140: 1387 ،اتیب  :نک(دهد یم لیتشکرا  سینوي کار رمان بنداستخوان   ،تیرواکه طرح به هر حال در کنار عنصر 

  :برشمرد شوند ینوشته م کیتکن نیکه با ا ییها رمان يرا برامهم  یژگیو چند توان یم یطور کل به  
   ی؛ عقالن ياز گفتار بر گفتارها شیپ يها هیال يبرتر. 1
     داستان؛ هیاولبه عنوان کنشگران  ها تیشخصدر ذهن  تیروااز صحنه با قرار دادن کانون   سندهینوکنار رفتن  . 2
  ی؛ ذهني ندهایفرا دنیکش ریتصوي به برای  زباني متنوع ترفندهاکاربرد . 3
 دهیشی، مدام به زبان حال اندالیس یدر حرکت ،گذشته عیدر ذهن انسان که در آن وقا یدائم انیجر چون همزمان  در نظر گرفتن . 4
  ؛  شوند یم
  . داستان نه شرح حوادث تیشخصی زندگ کیتاري ها  جنبه انیب. 5
  
  داشتم یمي که دوست شهر گریدی رمان بار بررس. 3

  خالصه داستان. 3.1
خواهد راوي می. حکایت، مرور روزگار کودکی تا جوانی راوي و هلیا، دختر همسایه است همراه  با توصیف طبیعت زیباي شمال

. سازد رو می هایش باشد اما قراردهاي اجتماعی و فاصله طبقاتی، راوي را با مخالفت پدرِ هلیا، روبه  ها و شاديهلیا شریک رنج
هلیا بعد از مدت کوتاهی، آزرده از تنهایی . رونداي چوبین، کنار ساحل چمخاله میها، راوي و هلیا، با هم به کلبهرتیب، آنت این به

اما راوي . هایشان را به زندگی در کنار خویش راضی کنندخواهد که با هم بازگردند و خانوادهو خسته از تکرار، از راوي می
عشق را تجربه کرده ها پیش در آنجا  به شهري که سالناچار  گردد و راوي نیز پس از مدتی به یی بازمیتنهاهلیا به . کند مخالفت می
   : گردد اما گویی همه چیز تغییر یافته بود، بازمی

پدر . کنندر میدلیل تحقیمرا بی. توانم اینجا بمانمدیگر نمی. مردم با من خیلی بد رفتار کردند... اش بیرون کرد  پدر، مرا از خانه«
» کند؟ بیا برگردیم به چمخالهدیدي که بازگشت همه چیز را خراب می... هلیا. گفت که پنج ماه رفتی و یک نامه ننوشتی

  ).17: 1387 ی،میابراه(
مهربانی گل رجعتی دیگر باید به حریم! رجعتی باید هلیاي من«: نویسدگردد و پنج نامه به هلیا میچوبی باز می راوي تنها به کلبه 

سرانجام راوي پس از یازده . شود اما از  هلیا خبري نمی) 69و68: 1387 ی،میابراه(» شودبه باد صبح که بیدار می... هاي نرم ابریشم
  .گرددسال انتظار و دوري، باردیگر به شهر باز می

  ي داستانظاهرساختار . 3.2
  .دیرسبه چاپ هجدهم  1387به چاپ رساند و در سال 1345را انتشارات روزبهان در سال  داشتمبار دیگر شهري که دوست می
  .بارانِ رؤیاي پاییز، پنج نامه از ساحل چمخاله، پایانِ بارانِ رؤیا: داستان شامل سه قسمت است

  : شود یمبلد شروع   رمان با ترجمه سوره
  خورم یمشهر سوگند  نیابه 

  يشهر نیاو تو ساکن در 
  آورد دیپدی که فرزندانو سوگند به پدر، و 
  ...میا دهیآفرکه انسان را در رنج 

  در رمان تیروا  وهیشو  دید  هیزاو. 3.3
 گریدبار هاي بارز  کند و این خود از ویژگی دیدهاي مختلف در رمان به تحرك، چندصدایی و پویایی رمان کمک می وجود زاویه

به آن عمق  ،تواند یک داستان را غنی و پرمایه ساخته دید می هموقعِ زاوی جا و به تغییرات به«البته . است داشتم یمي که دوست شهر
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» ببخشد و یا به آن ظرافت و طرحی چندوجهی و هرمی شکل بدهد یا ممکن است داستان را مخدوش نماید و از هم بپاشد
  ).83ص: 1382بارگاس،(

کند، شیوه نگارش و  آن چه بیش از هر موضوع دیگر، توجه خواننده را به خود جلب میم، داشتبار دیگر شهري که دوست میدر 
بار  اي که خواننده هرگز با یکگونه به. وآمد است راوي مدام بین گذشته و حال در رفت  در این داستان،. زاویه دید نویسنده است

رمان چهار زمان متفاوت را به  نیاابراهیمی در . ت نخواهد آوردرا به دس برد و مفهوم منطقی آنخواندن داستان ره به جایی نمی
قلم  آییم، اندازهترتیب که هر چه به سمت حال می این به. نشان داده است  ،)Font(قلم  ها را با تغییر اندازه زمان نیاکار برده و 

  .شودگونه که با نزدیک شدن، صدا نیز بلندتر میشود، آنتر میدرشت
هاي زمانی حقیقت، نادر ابراهیمی ساختار داستان را بر اساس زمان و گذر زمان استوار کرده است و بر اساس همین سطحدر 

  .بردمختلف، داستان را به پیش می
فراش مدرسه آمده . دیکشباباجان سرم داد « .دور است، با زمان کودکی راوي مرتبط است سطح اول که مربوط به زمان گذشته 

  ؛)23:1387 ی،میابراه(»به باباجان گفته بود که من سر به هوا هستم. منزل بود در
رود و پس از بازگشت به شهر، طرد میهنگام که راوي با هلیا به ساحل چمخاله میسطح دوم، مربوط به زمان گذشته است، آن 

  ؛)28:1387 ی،میابراه(»ندیآ یمبا هم کنار  ایدرجا که جنگل و  آن. میبسازی کنار رودخانه چوبخانه  کی میبرو«. شود
ي تو سوبازگشت من به شهر بازگشت به ... ي تو بازنخواهم گشتسوبدان که من به  ایهل« . سطح سوم، زمان حال است

  ؛)11و 10: 1387ی،میابراه(»ستین
با حدس و گمان به آن  توانباید گفت که هیچ راهنمایی براي کشف زمان این سطح وجود ندارد و فقط می«سطح چهارم  

نماید متون این سطح که از نظر قلم، بزرگترین اندازه را دارند، افکار راوي هستند هنگام تعریف تر میپرداخت، آن چه درست
  ). 135: 1384پور، محسن(» ها اندیشیده نشده است و از نظر زمانی جلوتر هستندداستان، افکاري که تا به حال به آن

خراب کردن هر چیز  ساختن هرچیز نو، و براي مرگ را بیاموز دوست داشتن هر دم دوست داشتن هر نفس زندگی،براي  !هلیا«
  .)47:1387 ی،میابراه(»را عاشق مرگ بودن کهنه را و براي عاشق عشق بودن،

ی اصل تیشخصی زندگز ی اطولی برش که نیاي جابه  سندهینو وهیش نیاتفاوت که در  نیابا . ی استزندگ تیروا  موضوع رمان،
وخاطرات او را  ها شهیاندو  رود یفروم تیشخصي دهن ژرفای مرتب کند، به زمانرا انتخاب کند و حوادث داستان را بر اساس نظم 

ي آرزو  :ایهلي را در کنار ریپ، دوران خوش حتی؛ کند یمی کوتاه، مرور زماني را در رواي ریپی تا کودکو  کشد یم ریتصوبه 
ی عاشقي خوش روزهاي با شور و حرارت تمام، راوکه یزمان ادکردی. بکشد ریتصوآن را به  تواند یم لیتخي که تنها راونافرجام 

 خاطرات و چنان یادهاي پرشکوهی، نگاه پیر تو چشمان مرا نوازش خواهد داد و ما با آن همه« :کند یمبازگو  شیها نوهي برارا 
با مادرجان رفتید  شد؟ بعد چطور آقا بزرگ .خواهند قصه ما را بشنوندها باز میخانه بچهدر  .خواهیم رفت سنگین و آهسته راه

بند و بی .ها گفت آن شود برايهمه چیز را نمی« گوییمهربان می تو با خشمی ...بعد .کردید بعد خودتان یک خانه درست .چمخاله
 ). 33: 1378 ی، میابره(»شوندمی بار و گستاخ

آینده ازي راو گونه نیای را باخته است و زندگکه  زند یمبه او تلنگر  تیواقع، کند یمرا مرور  بایزي ایرؤ نیاي که الحظهاما در 
این بازي  .امخیلی خسته شده ام،شده خسته« :دیگو یمبه او  ایهلرا که   یزمان، آورد یم ادو به ی روداي خیالی به گذشته داستان می

زمستانی سخت و طاقت .و فردا زمستان است .ماهیگیر خوبی نخواهی شد تو هرگز .شود زندگی کرداینطور که نمی. را تمام کن
 ). 34 : 1387ی،میابراه( »سوز

  ي داستان نمادها. 3.4
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ي خشک ایدنشان ی که کودکان با فریادهاي شادمانهدورانهمان . ی استکودکی دوران شیآال یبی و پاکنماد   رمان، نیادر  هلیا
ی مهربانو  کنند یمی، اعتماد راحتبه . شوند یمبا هم دوست  بهانه یبی که ساده و کودکان.  کنند یمپرشور و حرارت   ترها را بزرگ

  ي بزرگترها را خوب شناخته،مادي ایدني که راو. دوران نیای پاکداشت   پاس باستیزو چه  دهند یم هیهد گرانیدبه  گانیرارا به 
ی بزرگ آرمانی حتی ارزشداشت هر  نگاه ي براکه  داند یمخوب  زینرا  نیاي کودکانه را رها کند؛ اما بایزحس  نیا خواهد ینم

من خواستم که با دوست داشتن . ؛ باورکننمیافریبي ا افسانه  من هرگز نخواستم که از عشق،! ایهل«. خود را به مذلت افکندنباید 
  ).67و 66  :1387 ی،میابراه(» خواستم یمرا  ها لحظهمن از دوست داشتن فقط . ییروستاکودکانه و ساده و   ی کنم،زندگ

چراکه بزرگترها با تر است این در کودکی آسان  البته،ه دارد و اخواهد همواره آن را براي خود نگمی يکه راواست هلیا آرمانی 
   .خواهندچیز دیگري می اواز  تیواقعاما در  کنند یمرهنمون  ها یخوبهماره کودك را به  که نیا
ي از روزو ... میداد یمي کوچکمان را آب ها گلما . بود دهیآفري آن برای که باغبان کوچکي ها گلو  میداشتی کوچکما باغچه «

  . جا را هم سنگ بگذارند آن  ،اطیحگفته که مثل تمام . بزنند لیبباباجان گفته باغچه را : که دیرس یمراه 
  ؟میداری که ما آن را دوست نگفتی تو هل
  .)15:1387ی،میابراه(»بس است گرید ها يباز بچه نیا: اما باباجان گفت چرا؛

ي او براسال است که  ازدهی! ؟ پدرکند یمی زندگجا کنار خانه ما  تنها همان ایآ. ام را فراموش کرده ایهلهاست که  مدت گرید«
  .)20:1387 ی،میابراه(«سال؟ ازدهی. ام ي ننوشتها نامه

  . هاست اصل و نسب انسان کننده نییتعها، قدرت و ثروت  ي است که به نظر آنقدرتمندي ها انساننماد هلیا  رِپد در داستان،
را  ابانیخو  رود یمراه  ابانیخمثل آن بود که درست در وسط  رفت یمشهر ما راه  رو ادهیپی در وقت. آورم یم ادپدرت را به ی ایهل«

  .)21:1387و 20ی،میابراه(»دهد یمو او سرش را تکان  کنند یمعابران به او سالم . اند بسته نیآذي او برا
ها همه شب  آن کسی کاري به کارشان ندارد،و  ستندیني بدي ها انسان، شانیها يقماربازها با وجود زشتکار که  جاست نیاجالب 
  . شود یماز شهر طرد  ی و صداقت، پاکی با همراهي به جرم راواما  دهندمی ها را دست به دستکنند و ورقدود می

  . دادند یمشهر مرا دشنام  کمردم ی«
  .)18:1387 ی،میابراه(»داشتم یمي که دوست شهر
  ،کوشد یمپس  ؛ شود یممواجه  انیاطرافنزد خود نگاه دارد اما با مخالفت  شهیهمي برارا ،  ایهل  ی کودکانه را،پاک خواهدمی يراو

از پدران که نماد قدرت و حاکمیت یی دور جا  ببرد، به سوي آبی دریاهابا خود   را، شیاهایرؤي ایهل  صداقت را، نیادست کم 
 تواند خود را از همهمی دوام آورد؟نابرابر تواند در این جدال آیا انسان می اما.  ...و ندو دود که نماد تاریکی قماربازان ، ازهستند
  . کند یمو او را رها  آوردگویی همان معصومیت نیز تاب نمی پاك کند و تنها بماند؟ بشريهاي آالیش

و پس از تحمل  آورد ینمی را تاب پناه یب، دست کشیده حتی از هلیایش نیز داستان که براي تن به مذلت ندادن، راوي  سرانجام،
ي تو سوبدان که من به  ایهل« :کرده است میتسلی او را وادار به پناه یب رایز  ؛گردد یبازمي بزرگترها ایدنیی به تنهاسال  ازدهی

 نینفری را با شدگ لمیتسبگذار تا تمام وجودت . ندیافریبی مانیپشی تا انتظار نینش یم داریبتو . بازنخواهم گشت
در خاطرات زیسته  هاست کهسال .کسی او راشناسد و نه را می کسیاو نه    اما، ؛ گردد یبازمو به شهر ).  10 : 1387ی،میابراه(»زدیامیب
  . بر جاي نمانده است داشت دیگر اثرياز آن شهري که دوستش می و

دعوت به خواب  را هلیا از همان ابتداي کتابکه نتوانسته به هدف خود برسد،  نیاتالش و از  نیانافرجام از  راوي   ،بیترت نیابه 
و  داشته یمي را که دوست شهر. دیگو یمي سخن راوي برباد رفته ها آرماني کتاب، از ابتدای در میابراهنادر   ،قتیحقدر . کندمی

 هیچ کس بخار دیگر نگاه .دهددود دیدگانت را آزار می دیر است، بخواب هلیا،»  :را ستوده شانیابارها  نیااز  شیبی که مردم

خواهند  داریبقماربازها تا صبح ... گذشت خالی کنار خانه تو نخواهد دیگر هیچ کس از خیابان .ات را پاك نخواهد کردپنجره
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ی خالشب از من ... ستندیني داریب شگرانیستا نندینش یم داریبصبح  دهیسپها که تا  آن. را آزار خواهد داد دگانتید  و دود،  نشست،
و  کند یم نینفررا  زیچهمه   ي که درمانده شده،اور). 8: 1387  ی،میابراه(»ی استخالها  پروانه ریتصوشب از من و ... ایهلاست 

 ). 10 : 1387ی،میابراه(» ریحقي است برادري او برای است و دشنام درماندگ آور امیپ ،نینفر«که  داند یمخوب 

یی از  ها قسمتی که ابتدا با نشان دادن لمیف شینمادرست مانند . کند یمتکرار  زیني رمان انتهای جمالت اول کتاب را در میابراه
  .کند یمی مرور اصل تیشخصچه را که در گذشته اتفاق افتاده در ذهن  آن  ي داستان،انتها

. دهد یمرا آزار  دگانتیددود . است رید ،ایهلبخواب ... تنها خواب... خواب... قانون دود و نور و فلز... مانیااست  زندهیفرورچه «
» ی استخالها  پروانه ریتصوشب از من و ... ایهلی است خالشب از من .. .نخواهد کردات را پاك پنجره بخار کس چیهنگاه  گرید
  )111و 110  :1387 ی،میابراه(

  زبان رمان . 3.5
یابد، گاه نثري  زبان او مناسب با محتوا تغییر می. گامی نسبی فرم و محتواي کار اوستدهد، همآن چه به کار ابراهیمی ارزش می

ابراهیمی چه در نادر . هایی تأثیرگذار و گاه نثري ساده و شیوا و بدون هر گونه استعاره و کنایهشاعرانه با جمله کامالً تصویرگرا و
هاي  دنیاي داستان، قتیحقدر  .هاي نمادین و تمثیلی از توجه به زبان اثر غافل نمانده استگرایانه و چه در داستانهاي واقعداستان
 ، پساي شاعرمسلک است درون نویسنده  ،دنیاي بیرون است و این درونْهایی درونی، از اندیشهلکه دنیاي بیرون نیست ب او عینِ

او شاید از معدود نویسندگانی باشد  .گویند شاعرانه سخن می ،اند ت نویسندههاي مختلف شخصی ها که در حقیقت وجهشخصیت
ها وجود تأثیر و خاصیت انتقال حاالت مختلفی که در برخی از واژهدانند که باید هر طور شده از قوت طور مصلحت میاین«که 

زبانی سالم و  هایش از ارائهکوشد تا در تمامی داستانبر همین اساس می). 54: 1371وستلند، (» دارد، حداکثر استفاده را برد
  .آهنگین بهره ببرد

راد است و به مقتضاي حال و هوا و موضوع داستان، نوشتاري و عیب و اینثر نادر ابراهیمی کمابیش نثري حساب شده و تقریباً بی
هاي شاعرانه بهره می ها و واژهآهنگ است و گاه از کلمات قصار و جملهگفتاري است و داراي خصوصیتی ساده و روان یا خوش

 زینو   تشبیه ،آمیزيحس ، تصویرآفرینی  ،داشتم یمي که دوست شهر گریدبار در رمان ).  266: 1382میرصادقی،   :نک(گیرد 
  :یی برخوردار استباالاستعاري از بسامد    اضافه

  آمیزي، حس تصویرآفرینی. 3.5.1
 فیتوص) (10 :1387 ی،میابراه(»نشینندمی هاشوند و به روي بوتهشنوم که در هوا گرد میاي را میهاي به زهرآلودهصداي آب«

 )سمی که با آب آمیخته شده به آب زهرآلوده تشبیه شده است ها، ی بوتهپاش سم

 )شدن بو داریبي زیآمحس )  (12 : 1387ی،میابراه(»هاي کاهگلی را بیدار کرده استباران بوي دیواره«

 )ها در شبگرگه تصویر صداي زوز( ) 19 : 1387ی، میابراه(»ترسیديشکستند و تو میها جام شب را میگرگ«

ها دو ها،ماسهگردانی روي ماسهبر می آوري وبیرون می کند،ها صدا می را که تماما خیس شده است و آب در آن تو کفشهایت«
  )است رکردهیتصوا هشدن ماسه صورت دو رنگها را بهخیس شدن ماسه) (26 : 1387ی،میابراه(( ».شودمی رنگ

) 36 : 1387ی،میابراه(» هاي خشکاستخوان .آرایندنمی زندگی راها استخوان .هاي اهلی استتر از ظرف شام سگخالی شب،«
شامی و استخوانی  هایی که در انتظارتناسب و هماهنگی شب و سگ و استخوان،سگ :تشبیهی شعرگونه و دلگیر براي شب(

 )حاکم بر داستان ناامیدي !ستندیخشک بیش ن

هایی که آفتاب را در رنگ .هاسترنگه واخوردگی هم .نیست شادي ها به روي زمین نشسته است و سپیدي،آن زمان که برف«
سپید رنگ شادي است به :تصویر کنار هم نشاندن برف و رنگ و آفتاب ) (39 : 1387ی،میابراه((اندمحدود احساس کرده دوامی

 .)همراه نشودشرط آنکه با سردي برف 
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شود و اي است که گشوده نمیخندد پنجرهنمی اي کهپنجره)  59: 1387 ی،میابراه(» ...جوشد وخندند و آب نمیها نمیپنجره«
 .که شوري ندارد ايکدبانویی ندارد یا زندگی اي کهیعنی خانه...جوشد وآب که نمی

ترین ترین و دلچسبساده دشای) (73 : 1387ی،میابراه( ».شناختممی ترین جامه کامل عید کودکاندوست داشتن را چون ساده«
 ).ددوست داشتن باش تشبیه براي

  يدارانگار و جان استعاره. 3.5.2
سوخته  درخت ریشه ) (29:1387 ی،میابراه( »گفت؟ توانیمی گردد چهاي که به باغ خویش باز میسوخته هلیا تو با درخت ریشه«

 ). او را سوزانده است يها شهیرو  وندهایهمه پ ،رسیدن به عشق است که يا خسته استعاره از عاشق دل

  )وآمدهاپایان شب و کم شدن رفت از اياستعاره)  (12:1387 ی،میابراه(»مکدعابران پایان شب را می زمین،«

 هاي شور از دید ظاهر مجازي زیبا است چون میوهء آفتابگردانمیوه)  (46:1387 ی،میابراه(»هاي شور خواهد دادگل زرد ما میوه«
در مقابل گل (نافرجام است تر گل زرد عشقیشاعرانه اما از دیدگاه.شوداست که معموال شور خورده میآفتابگردان  تخمهء
 )قاش اشک است و شومیوه که)سرخ

 )41:1387 ی،میابراه(»ماندبه جاي می یابد و افسوسپوسیدگی بر هرآنچه پنهان شده است دست می«

 )41:1387ی،میابراه(»خواهند گریستهاي چوبی ها از آن سوي نردهفردا نارنج«

  :تکرار کلمات و جمالت با ترکیبات جدید. 3.5.3
 )36:1387 ی،میابراه(»باید روي نوار ذهنی حماقت قدم گذاشت«

 )30:1387 ی،میابراه( »...ها ها و از نسیم بهار نارنجاز گالب جاري زمستان«

 )22:1387 ی،میابراه(»هاي گریزالحظه«

  واژگان تداعی. 3.5.4
 ام که با تیغ،صد بار به تو گفته :گویدپدر می .غلتانیممی تیغی را ما با نوك چوب جوجه ...پسر باغبان یک جوجه تیغی پیدا کرده«

 ). 41:1378 ی،میابره(»...مداد را نتراش

 ). 43 : 1378 ی،میابره(»گلی استهایش خیس و لباس باز هم تمام !گوید نگاه کنمادر می.کندآلود میها را گلباران زمین...«

؛ 178: 1381مهرور،: نک(هاي اضافیکارگیري فراوان ترکیب و به استفاده از دو کلمه پرسشی. 3.5.5
  ).82تا  78 :1387،جنیدي

  )45:1387 ی،میابراه(»آیا کدامین باران تمام غبارها را فرو خواهد شست«
 دهیچشي را ا ناشناختهي ها باغي نارس ها وهیمناگوار  اریبسما چگونه طعم تازه  ابیغی که او در کن یماحساس  ایآ  !ایهل«

  )85:1387 ی،میابراه(»بود؟
اي که در خدمت افکار اندیشه: اي چون اندیشه داردست که پشتوانه ا  هاي نادر ابراهیمی عنصريزبان در داستانبه هر روي، 

بدون . پردازدگیري میالي روایت به بحث و استدالل و گاه نصیحت یا نتیجهدر البهشود و راوي نویسنده، وارد جریان داستان می
ها، با هدف و مقصود معینی نوشته شده تا ذهن و فکر خواننده را به خود مشغول کند و در جریان تردید، برخی از این داستان

ي کتاب همراه با مرور جاي جادر   ،کوشد یم هسندینو. هاي گوناگون دست یابدداوري و قضاوت فرضیات راوي به استدالل
 تیاهمي باشد بر دیتأکی درشت مجزا کند تا هم فونترا با   ،زند یمدر آن موج  حتینصی از پند و رنگی ناب که جمالت  خاطراتش،

  . ي کندادآوری  ،گریباردي از ماجرا را ا خالصهموضوع مورد بحث و هم 
 انسان يوجوداست و عظمت  ارزش یبها هم باشد، باز  به دست آوردن ارزشالتماس حتی اگر براي باور است که  نیای بر میابراه
 ماند،استغاثه به جاي می کند و آنچه از هررنگ میبودن را بی تمنا، .ریزدشکوه زندگی را فرو می التماس،»  :کند یم رانیرا و

   ). 14و 13: 1387:یمیابراه(»ندامت است
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 یک مرد،«: گذارد ینمپا  ریزغرور خود را اما هرگز شکند، درهم می ی و محبتست که همه چیز را براي دوستاو عاشقی مصمم ا
شکستنی  آنچه کند،فدا می آنچه فدا کردنی است، آورد،می تواند به قربانگاه عشقیک مرد هرچه را که می دارد،اس میپعشق را 
اما هرگز به منزلگاه دوست داشتن به گدایی نمی: کندتحمل میسوز است  ملشکند و آنچه را که تحمی است،
  ). 24: 1387:یمیابراه(»رود
دوست  براي دوست داشتن هر نفس زندگی، !هلیا«: داند یمیی و درك ضد آن آشنای شناختن و درك هر موضوع را در میابراه

 عاشق مرگ بودن چیز کهنه را و براي عاشق عشق بودن،خراب کردن هر  ساختن هرچیز نو، و براي مرگ را بیاموز داشتن هر دم

  . )47:1387 ی،میابراه(»را
که  هلیا، ما در روزگاري هستیم،« :کند اعتماد زیچشمانش ن تواند حتی بهداند که انسان در روزگاري اسیر شده که نمیاو می

  ). 101  :1387 ی،میابراه(»باور کرد چیزها را ندیده، توان دید و باور نکرد و بسیاريبسیاري چیزها را می
  

  جهینت. 4
هاي شناسانه و سرانجام مقولههاي داستانی خود به مسایل اجتماعی و وطن، پس از آن مسایل انساننادر ابراهیمی در بیشتر مجموعه

دفاع ، در تمامی آثار نادر ابراهیمی عناصر محوري اندیشه و آرمان تقریباً. پردازد ها میانتزاعی چون عشق، اخالق، ایمان و مانند آن
، موج از هر آن چه که مردمی، شرافتمندانه و انسانی است و اعتراض و مقاومت در مقابل هر آن چه پلشتی و فساد و ناراحتی است

هایی که اگر چه در برخی اندیشه. رنمود استردرخشش و پچنان در این آثار پو در این میان جالي رنگ اخالق، هم زندمی
شود که شامل اجزاي نوشتاري قدر آشکار میها، ماهرانه پشت الفاظ نویسنده مخفی شده است، اما در برخی موارد آنداستان

  .گرددهاي داستان میکلید واژه جمالت و حتّی
 هاي داستان و شیوه چارچوباست که در آن  هاي ایرانی یکی از داستان یمیابراهنادر اثر  داشتم یمي که دوست شهر گریباردرمان 

تا حد  دهیکوشاما   به وجود مخاطب خود آگاه بوده؛  رمان، نیای در میابراه. دارد تیاهمي گریدی داستانعنصر روایت بیش از هر 
ي براي است ترفند  نوشتار، وهیش نیا، قتیحقدر . بهره ببرد زینذهن  الیس انیجر وهیشی به شناخت رواني ها رماني ها کیتکنامکان از 

هاي جریان سیال ذهن  رمان هشیوي به حدودبهره برده تا  اریدرونی بس ییگو تک يها کیز تکنکه ارمان  نیا . درك بهتر موضوع
یی از داستان تا ها قسمتور خود در فونت و حض رییتغبا  سندهینو. یی را نداردها رمان نیچن یپراکندگی و اما آشفتگشده است  کینزد

اما  بایز ریتصاویی از تابلوداستان را به   ،سندهینوالبته ذهن شاعرانه   ي حرکت کند؛راوي پا همتا  کند یمي به مخاطب کمک حدود
 هزاوی يجا بههاي  چرخش. گشوده خواهد شد سندهینوي از جمالت داستان تنها به دست خود اریبسکرده است که درك  لیتبدمبهم 
   .مهم این رمان است يها نکتهاز  زیدید ن
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