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جنگ در رمان هستینمایششیوه 

*زاده دستجرديافسانه حسن

چکیده

. بسیاري از بسیار گسترش یافتدر دوره معاصر به دنبال وقوع جنگ تحمیلیایرانداستانی ادبیات 
آثاري را با از آن زمان تاکنوننویسندگان هم در حوزه بزرگسال و هم در حوزه کودك و نوجوان

اي به نام ادبیات داستانی و شاخهنداهخلق کرداین رویداد مهم تاریخیتوجه به با محوریت جنگ یا 
در حوزه را هستیمان رزاده یکی از این نویسندگان است که فرهاد حسن. ه استجنگ شکل گرفت

و روحی،نوشته شده است. موضوع اصلی این رمان تحول جسمی، فکريبا نگاه به جنگ نوجوان
نه نوجوانی است، اما دگرگونی این شخصیت در هنگام رخ دادن جنگ و دختري در آستاعاطفی

و تاحدودي به شهرهاي مرزي ایران ازجمله آبادان (محل تولد و سکونت این شخصیت) هجوم دشمن 
با حاضر بیان شیوه نمایش جنگ در این رمان نوشتارهدف .گیردصورت میتحت تأثیر همین رویداد 

استفاده از دو عنصر توصیف نویسنده با دهد که است. این پژوهش نشان میتوصیفی –روش تحلیلی 
بر رمان وهواي جنگ را ها حالوگو بین شخصیتهاي جنگو برقراري گفتنشانهو زدهشهر جنگ

رویدادها نیز ناشی از جنگ و درواقع، پیامدهاي آنمثل ویرانی، آواره شدن مردم و کرده است.حاکم
هاي روحی و ها، نابسامان شدن شرایط اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی، شهادت، و آسیبمهاجرت آن

است.ها انسانجسمی 

، تحلیل متن.هستینوجوان، رمان، جنگادبیات جنگ،هاي کلیدي:واژه

*Email: afsanehasanzade@yahoo.comاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حضرت نرجس(س) رفسنجان
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مقدمه.1

آید که جنگ تحمیلی هشت ساله یکی از بزرگترین رویدادهاي تاریخ معاصر ایران به شمار می
هاي مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و ادبی بسیار تأثیر گذاشت. بسیاري بر عرصه

و هاي گوناگونبا گرایشاز نویسندگان حوزه ادبیات کودك و نوجوان یا بزرگسال نیز 
برخی از آثار خود را با توجه به این رویداد خلق کردند. تا جایی که در ، ترویکرهاي متفاو

ادبیات به وجود آمد که برخی از پژوهشگران از آن با عنوان اي نو ادبیات معاصر ایران شاخه
ادبیات جنگ هم شامل «.)889: 3، ج1387(میرعابدینی، اندنام بردهجنگ یا ادبیات دفاع مقدس 

هاي ها، بازآفرینی ارزشاست که مستقیم به توصیف رزمندگان، حماسهآن دسته از آثاري 
ها تأثیر پردازد و هم شامل آثاري است که در آنهاي جنگ میدینی و انقالبی و وقایع و صحنه

جنگ بر تمام وجوه زندگی مردم مطرح شده است و از سوي دیگر، شامل آثاري است که در 
ادبیات جنگ جزئی از ادبیات .)79: 1387(سعیدي، » داردها انتقاد از جنگ جایگاه مهمیآن

مقاومت (= ادبیات انقالبی یا ادبیات مقابله) است؛ چراکه تجربیات واقعی جنگ را نشان 
یک آمیختگی بین ادبیات مقاومت و ادبیات جنگ وجود دارد که یک اشتباه رایج «دهد. می

ست. بین ادبیات مقاومت و ادبیات است. ادبیات جنگ بیان تجربه واقعی جنگ تحمیلی ا
تر است، ادبیات مقاومت است. هدف مقاومت مواجهه با تجاوز دیگران، جنگ، آنکه عمومی

براي برطرف کردن فساد و ترغیب و تشویق براي ایجاد اجتماعی برتر در چارچوب زندگی 
مقاومت توان گفت ادبیات جنگ جزء جدانشدنی از ادبیاتروزانه و وجدان جمعی است. می

1.)82: 1389(محنایه، »است

توان به دو دسته تقسیم را میایران و عراق جنگبا محوریت لحاظ زمانی، ادبیات داستانی به
اند و دسته دوم آثاري که پس از کرد. دسته اول آثاري که در دوران دفاع مقدس نوشته شده

براي کودکان دغدغه چگونه گفتن از جنگاز سوي دیگر، اند. جنگ به نگارش درآمده
بسیاري از نویسندگان حوزه کودك و نوجوان در برخورد با موضوع جنگ بوده است (صرفی 
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در این نویسندگان است که رمان هستی را زاده ازجملهفرهاد حسن.)74: 1392و هدایتی، 
با تأثیرپذیري از این رویداد و با محور قرار دادن شخصیتی )1389(هاي پس از جنگسال

البته در اینجا ضروري است این نکته ذکر شود که . نوجوان براي خوانده نوجوان نوشته است
به دوره ،لحاظ سن قهرمان اثر و خوانندهبندي آثار ادبی بهبرخی از پژوهشگران در تقسیم

هاي مخصوص دوره رمانها را در دسته نوجوانی هم نظر دارند و برخی از رمانپیش
سن مخاطب کتاب قهرمان یا قهرمانان داستان تقریباً هم«. در این آثار دهندمینوجوانی قرار پیش

کنند که هم براي قهرمان و هم براي نوجوان هستند. آنها در ابتداي داستان در دنیایی زندگی می
مخاطب کتاب بسیار آشنا است، ولی او به دنبال یک بحران سیاسی از همه تعلقاتش جدا 

رسد. این کند که درنتیجه این تغییر، به پختگی و بلوغ میجدید عزیمت میشود و به دنیاییمی
- 179: 1389(اللوِه، » کنندها براي خواننده امکان همانندسازي با قهرمان را ایجاد مینوع رمان

پژوهش حاضر به بررسی توان جزء این دسته قرار داد. با این تعریف، رمان هستی را نیز می.)180
پیامدهاي آن در این رمان اختصاص دارد. الزم است ذکر شود که درباره این تصویر جنگ و

اثر تاکنون پژوهش قابل توجهی صورت نگرفته است.  

نظريبحث .2

یکی از موضوعاتی که در آثار ادبی ملل مختلف بازتاب یافته است، پایداري آنها در برابر 
در ،نیز بسیار قابل توجه بوده و در گذشتهتهاجم بیگانگان است. این موضوع در ادبیات ایران 

ویژه در دوران جنگ تحمیلی و دو نوع ادب حماسی و ادب غنایی و در روزگار معاصر و به
ادب پایداري در «داستان و رمان منعکس شده است. شعر، در قالب ،هاي پس از آن تاکنونسال

هایی که به نوعی گرفتار دوران معاصر آبشخورهاي متعدد و متنوعی دارد. در تاریخ ملت
هاي کسب و تحصیل استقالل هستند، با بروز آرا و عقاید فلسفی و دینی، ادب پایداري نیز زمینه
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طه، نفوذ براي مثال، بعد از انقالب مشرو؛)41: 1380(کاکایی، » شوددر شکل خاص ترسیم می
پرستانه در دو پرستی باعث ظهور و بازتاب افکار میهنآراي مکاتبی چون ناسیونالیسم و ملیت

رواج سال دفاع مقدس نیز در دوران هشت.نوع حماسی و غنایی در ادبیات فارسی شد (همان)
به وکشور، موجب گسترش ادب پایدارياقتصاديشرایط وپرستی، دینیمیهنهاي اندیشه

هاي خاطره، شعر و نثر (اغلب در قالببهخلق آثار بسیاري د آمدن شاخه ادبیات جنگ و وجو
در و شد در حوزه ادبیات کودك و نوجوان و ادبیات بزرگسال زندگینامه، داستان و رمان)

این جریان ادامه یافت. هاي پس از آن نیزسال

اند، به لحاظ موضوع جنگ نوشته شدههایی را که با ها و داستانبرخی از پژوهشگران رمان
آثارنویسندگان ازایدسته.اندبندي کردهنوع نگرش نویسندگان آنها به جنگ، در سه گروه طبقه

و گونه استشبیه به خاطره و گزارشو روایتشاناند ها نوشتهآفرینیدر ستایش از حماسهخود را
و حضور زنان در جنگ، از میهن، هایی چون ایمان، رشادت و ایثارگري، دفاعمایهدرون

سفر به از قاسمعلی فراست و سرهاي بینخلهاي ؛ مانند رمانشودشهادت در آنها دیده می
نویسی کارگیري شگردهاي داستاناز احمد دهقان. برخی از این آثار از نظر بهدرجه270گراي 

اي و آشنا ب نویسندگانی حرفهدیگر از نویسندگان که اغلايعدهر مقابل، قابل توجه نیستند. د
اند، مصائب جنگ و تأثیر آن بر زندگی هاي نگارش داستان بودهشگردها و تکنیک،با مبانی

توصیف دارد. زشت و شومجنگ در این آثار تصویري اند. مردم عادي را به تصویر کشیده
و حال و زدههاي روحی رزمندگان، بمباران شهرها و ویرانی، توصیف شهرهاي جنگحالت

توان از میان این آثار میمایه این آثار است.هواي ساکنان آنها، آوارگی، مهاجرت و... درون
(میرعابدینی، از اصغر الهی را نام بردآواز مردگاناز احمد محمود و زمین سوختههاي رمان

در انتقاد از برخی از آثار سرانجام .)99- 98: 1391؛ نیز ر.ك: روزبه، 891- 890: 3، ج1387
از تقی آداب زیارتهاي رماناند. بدبینانه به آن نوشته شدهمنفی و بسیار جنگ و با نگاهی 

از اسماعیل فصیح از این جمله هستند (براي آشنایی بیشتر با این رویکرد ثریا در اغمامدرسی و 

806

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ه بازنمایی شیو،هستیاي از رمان درادامه، پس از ذکر خالصه.)30- 22: 1385ر.ك: سعیدي، 
کنیم.جنگ را در آن بررسی می

خالصه رمان هستی-3

سالگی ایستاده است و این رمان درباره زندگی دختري به نام هستی است که در مرز سیزده
شروع دوره نوجوانی او مقارن با آغاز جنگ تحمیلی است. خانواده هستی و نزدیکان او 

کنند. به دنبال حمله نیروهاي دشمن به این در شهر آبادان زندگی می(مادربزرگ، خاله و دایی) 
شوند. خانواده هستی نیز پس از شهر و بمباران کردن آن، ساکنان به ناچار از شهر خارج می

، اما به ماهشهر نقل مکان کنندشوند ، مجبور میمانندمیناشی از بمباران اینکه یک بار زیر آوار 
هستی . مانددر آبادان میو دفاع از خرمشهرم جمشید، براي مقابله با دشمندایی او، مردي به نا

پندارد، اما در و حتی گاه او را ناپدري خود میداردبا پدرش ننزدیک و صمیمانهايابطهر
بسیار هستی را اودوري از مقابل، دایی را بسیار دوست دارد و پس از جدایی و سفر به ماهشهر، 

دوست دارد پدرش نیز در کنار مردان دیگر قرار گیرد و وارد سازد. او ن میاندوهگین و نگرا
میدان جنگ شود، اما پدرش که درواقع، دچار ترسی پنهان و بسیار شدید است، از جنگ 

با دوستان در آنجاکنند و هستیدر کمپ اقامت میماهشهر خانواده هستی در گریزان است. 
شان شود؛ ازجمله دختري به نام لیلی و برادرش، شاپور، که به همراه خانوادهمیجدیدي آشنا 

پس از آشنایی با هستی به آبادان اند. شاپور مهاجرت کردهمانند آنها از آبادان به ماهشهر 
، به به تنهاییگردد تا به مقابله با دشمن بپردازد. هستی نیز که رابطه خوبی با پدرش ندارد بازمی

کند که براي یاري در اینجا با خاله خود برخورد میرا بیابد. داییگردد تا آبادان بازمی
پدرش براي پس از آن، شغل خود را در تهران رها کرده است. ،رزمندگان و شرکت در جنگ

هستی با . دهدخود را نسبت به هستی به او نشان میپدرانه و محبت آیدیافتن او به آبادان می
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اي شاپور هدیهشود. گردد، اما در آخرین لحظه از شهادت شاپور باخبر میر به ماهشهر بازمیپد
روي که نام هستی بربه شکل ماهی از هسته خرما ساخته خود اوبراي او فرستاده است؛ آویزي 

دگرگون شده لحاظروحی، عاطفی، و فکري بههستی در پایان رمانآن حک شده است. تنه
است.

تحلیل متن-4

دختراي «، »از آوار به آوارگی«، »روزي که ولوله شد«هاي از چهار فصل با نامهستیرمان 
ها یادآور اتفاقاتی است که نام فصلتشکیل شده است. » هستی نام یک ماهی نیست«، و »دریاننه

،جسمی، روحی، عاطفیدهند و سرانجام، به تحولدر زندگی هستی رخ می،در جریان داستان
ها مراحل زندگی هستی تا رسیدن او به گویی فصلشوند. او منجر میفکري و شخصیتی

. هستی آگاهی از موقعیت خود در خانوده و شرایط خود و سایر زنان در جامعهآگاهی است؛ 
خواهد مرزي را که فرهنگ و هاي زنانه گریزان است و میدختري است که از زنانگی و نشانه

با رویدادي بسیار دگرگونیاین اما جنس زن و مرد کشیده است، بشکند؛ جامعه مردساالر بین
رو، موضوع اصلی این رمان جنگ نیست، اما پیامدهاي بزرگ به نام جنگ همراه است؛ از این

،به وجود آمدن مسائل اقتصادي (کمبود مواد دتناامنی، آوارگی، شهامانند ویرانی،جنگ
در عین و ها اي ناشی از آن بر جسم و روح و روان انسانهغذایی حتی براي کودکان)، و آسیب

رمان از ها با وقوع این رویداد در آن به نمایش درآمده است.تحول و رشد شخصیتحال، 
. شود، روایت میشخصیت اصلی و محوري استدریچه ذهن و نگاه همین شخصیت که 

شود که میان خواننده و شخصیت میموجبرویداد) انتخاب زاویه دید اول شخص (درون
باورپذیري داستان بیشتر شود. جنبه ) و 83: 1379(حنیف، گردداصلی پیوندي صمیمی برقرار 
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در ابتداي داستان، هستی، که تازه دوره کودکی را پشت سر گذاشته است، شناختی از 
کند:جنگ و مسائل آن ندارد و این رویداد مهم را درك نمی

دانستم زد که خیلی نمیبلند شد. گوینده داشت از چیزهایی حرف میصداي رادیو 
طوري مرزها را سازي مرزها. فکر کردم چهچیست. از دشمنان ایران و انقالب و پاك

جمشید که همیشه موتورش را با کنند؛ با آب و صابون یا گازوییل؟ داییپاك می
.)17: 1393زاده، کرد (حسنگازوییل تمیز می

پیش از رسانه ري که از دشمن در ذهن او نقش بسته است، حاصل چیزهایی است که تصویو 
از ظاهر و رفتار دشمن به او نشان داده است. ،وقوع جنگ

» حسین که خیلی نامرده. گفته خرمشهر مال خودمونه.صدام«آقاي خوشبختیان گفت: 
ما عراق و کویت حسین را دیده بودم. تلویزیون و دنده عوض کرد و گاز داد. صدام

گفتند دانم چرا میکردیم. نمیهایشان را نگاه میها برنامهوقتگرفت و ما بعضیرا می
داد، هر حسین نامرد. صدام که آدم خوبی بود. هر موقع تلویزیون نشانش میصدام

شدم. خیلی ژیگول بود. همیشه کردم و میخ تلویزیون میکاري داشتم، ول می
دادند و ماچش ها هم به او گُل میزد. آنسر میهاي فقیرها و زنخندید و به بچهمی
اش را هم وسط شهرشان گذاشته بودند که خیلی قشنگ بود. کردند. تازه مجسمهمی

حسین را خواهد بگوید، بگوید. من صدامفکر کردم اصالً به من چه. هرکس هرچه می
مو، بوي عا«دوست دارم. راننده دنده سه را جا زد و صدایش یکهو عوض شد. گفت: 

باش نظامی و از ئی رسه. دیشب شنیدم تو عراق خبرهاییه. آمادهخوبی به دماغم نمی
یکی از مسافرها گفت: » آد.وجدان هرچی بگی برمیدونی؟ از ئی بیها. میحرف

حوصله این » هاست که...خیال آقا. اختالف ایران و عراق که تازگی نداره. سالبی«
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گوید بوي خوبی به خواست از بابا بپرسم چرا راننده مییدلم م...ها را نداشتمحرف
.)18(همان: آیدخورد؟ مگر چه بویی میدماغش نمی

خود خواند،کند و برایش الالیی میاي بسیار شیرین که مادر او را نوازش میهستی در لحظه
نشاند.  کند و ترس در دل او میجنگ ناآرامی ایجاد می.شنودبوي جنگ را می

م و ماه. خیلی ماه. اصداش مثل قورت دادن شیر گرم بود. شیرین و آر
برد که یواش خوابم میبرد. یواششست و میهایم را میقدر ماه که غصهآن

گووومب... گروووومب... -مرتبه زمین با صداهاي وحشتانکی لرزید: یک
گروووومب! 

باره خانه و کوچه مامان ساکت شد و من با ترس باند شدم. صداهاي بلند دو
را لرزاند: 

گووومب... گروووومب... گروووومب!-

ها بلند شد. آسمان ابري نبود، ولی صداهایی که همهمه جیغ و فریاد همسایه
آمد، صد پله بدتر از رعد و برق بود. از بین صداهاي بیرون حرف یکی می

(همان: » کردنحمله هواییه... هواپیماها... حمله... «گفت: را شنیدم که می
45(.

ماند.افکند، تقریباً تا پایان پایدار میفضاي پر از بیم و نگرانی که از اینجا بر داستان سایه می
اندازد و او از همین دهد، زندگی هستی و مادرش را به خطر میانفجاري که در ادامه رخ می

چهره دشمن در ذهن او بیند، اما هنوزهاي ویرانی ناشی از هجوم دشمن را میابتدا نشانه
شوند. هستی با دمیدن در سوتی که دگرگون نشده است. هستی و مادرش زیر آوار گرفتار می

سازد تا آنها را نجات دهند. در بیمارستان پس از خاله به او هدیه داده است، دیگران را باخبر می
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پاالیشگاه را و هاي اصلی مثل آموزش و پرورش یابد که دشمن مکانهوشیار شدن، درمی
بمباران کرده است که یکی مکانی فرهنگی و دیگري مکانی مرتبط با امور اقتصادي است. 

هنوز در اواما تصویر ،را ویران سازدکشورخواهد بنیان فرهنگ و اقتصادگویی دشمن می
ه است:   دذهن این شخصیت دگرگون نش

ماهاش بمبارونمون کرده. عراق دیگه. خیرندیده با هواپی«گفت: » کی زده؟«گفتم: 
ات خراب بشه که خونه حسین! خونهآب خوش از گلوت پایین نره الهی صدام

خواست کرد. دلم میحسین را نفرین میحسین، داشت صدامصدام» خرابمون کردي!
.)48(همان: جلوي دهانش را بگیرم، اما حس نداشتم

بود و توي تلویزیون عراق حسین که آن همه مهربانشد که صداممن هنوز باور نمی
.)62برند، این کار را کرده باشد (همان: ها برایش گل میداد بچهنشان می

است. روایتتوصیف یکی از عناصر مهم در 

توان به یک نقش ندرت میاي توصیف حائز اهمیت است: توصیف را بهکارکرد نشانه
داستان کارکردي را بر عهده تزیینی صرف تقلیل داد؛ زیرا توصیف اغلب در جریان 

هاي داستانی ارائه دهد، تواند اطالعاتی را در مورد مکان و شخصیتدارد. توصیف می
فضاي خاصی را القا کند، در ارزیابی این شخصیت یا آن شخصیت داستانی مشارکت 

اي حساس، روایت را داشته باشد، با کاستن از سرعت کنش داستان در لحظه
سازي کند (ژوو، ا با ارائه برخی از عالیم، ادامه روایت را آمادهتر کند، ینمایشی

1393 :66(.

صورت گرفته است. جنگ و شومی و توصیفبخش زیادي از روایت این رمان نیز از طریق 
این است. از همین طریق القا شدهکارگیري این عنصر ترسیم و حال وهواي آنتیرگی آن با به
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هاي داستان صورت واسطه یکی دیگر از شخصیتاست و گاه بهگاه از زبان راويتوصیفات 
هستی آنچه را که .)62همان: هاي رئالیستی است (مد در رماناي کارآکه شیوهگیردمی

توصیفات این کند. اند، بیان مینسرین دیده، گفته، یا تصور کردهجمشید یا خالهدایی
رادر مقابل یقراري و نگرانی ساکنان آن زده و پریشانی اوضاع آن و بشهر جنگهاشخصیت

هاي گرفتار در موجب همدلی و همانندسازي او با شخصیتوکندمیتصویرخواننده دیدگان
کندن سنگر، صداي آژیر وضعیت قرمز، صداي سوت خمپاره، حضور شود. جنگ در رمان می

تی براي ها، نگرانی هسمجروحان جنگی، کمبود مواد غذایی و تعطیل شدن فروشگاه
، شهادت دوستان او در هنگام مقابله با دشمنهاي جسمی و روحی جمشیدجمشید، آسیبدایی

و اندوه از دست دادن آنها، محاصره و اشغال خرمشهر به دست نیروهاي دشمن و... فضاي 
شود. ماجراي یکی از کند، اما با چاشنی طنز کمی تعدیل میآور میداستان را غمگین و دلهره

رخداد شود و کارت شناسایی جمشید را به همراه دارد، نیروهاي دشمن که مجروح و اسیر می
کند بیند و گمان میطنزآمیزي است. هستی در بیمارستان در میان لیست مجروحان نام او را می

شود که مسئوالن بیمارستان به سراغ مجروح اش مجروح شده است. این اتفاق سبب میکه دایی
بروند و هویت جعلی او آشکار شود. 

ها نشانه ها را. ویرانی مکاننها و هم مکاکند. هم انسانجنگ همه چیز را دگرگون می
ویرانی زندگی است. آنچه که جنگ در آبادان به جا گذاشته است، چنین است: 

رنگ شده و غباري که کمدچفیه را روي صورتم پیچیدم و کالچ گرفتم و توي گر
ها و سر آمد. کنار خیابانبود، راه افتادم. تک و توك صداي آشناي انفجار می

هاي بادکرده هاي بسته با کرکرههاي خاك و سنگر بود. مغازهله گونیگُها گُلهمیدان
فروشی و هاي نوشابههاي ریخته. دکههم پیچیده. دیوارهاي رمبیده و سقفو به

مرتبه چی شد؟ انگار به شهر دیگري آمده فروشی در هم چپیده. خدایا، یکروزنامه
انگاري رنگ عوض کرده بودند. هایی کهبودم. شهري که آشنا بود و نبود. خیابان
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مرتبه هاي زنده و رنگی جایشان را داده بودند به سکوت و دلتنگی. یکخیابان
هایش ریخته بود و خورد و شیشهمان را دیدم. تابلویش در باد تکان میمدرسه

.)219- 218: 1393زاده، حسندیوارهایش از ترکش مثل آبکش شده بود (

. دهد، براي هستی آشنا استي انفجار که وقوع ویرانی را خبر میحال دیگر این تصویر و صدا
اي از رزمندگانی است که نبرد تصویري همین گونه دارند. جمشید نمونهافراد حاضر در میدان

این از زبان هستیاند. این شخصیت در فصل پایانی رمانبراي دفاع از میهن از جان خود گذشته
شود: گونه توصیف می

قدر عوض شده. شکمش آب شده بود. شاید ده نگاهش کردم، دیدم چهخوب که
کیلویی الغر شده بود. یک سلمانی اساسی الزم داشت تا آن موهاي ژولیده و ریش 

قدر خسته بود که خیلی زود خوابش برد و به آن شب ناآرام کُلُمبه اصالح شود. آن
یدم چه بالیی سرش آمده. صدایی دیگر اضافه شد؛ صداي خروپف دایی. از خاله پرس

تونه غصه و کس نمیتونه اونو بفهمه. هیچکس نمیهیچ«صداي خاله از زیر پتو آمد: 
تونه غم ناخدایی رو که کس نمیهاي آبادان و خرمشهره بفهمه. هیچناراحتی بچه

.)229(همان: » شه، بفهمهاش داره جلوي چشمش غرق میکشتی

کند:ابهام جنگ را چنین توصیف میهایی بیکارگیري واژهنسرین با بهخاله

ها ترین آدمترین چیز دنیا که خوشگلترین چیز دنیاست هستی. کثیفجنگ کثیف«
گُم؟ فهمی چی میکنن. سیل و زلزله از اراده بشر دوره، ولی جنگ... میهدایتش می

شته شدن یا نشدن جنگ دست آدمان. درسته که خدا بر همه چی ناظره، ولی خدا فر
رو آفریده، شیطونه هم آفریده. این آدما هستن که باید انتخاب کنن برن پشت سر 

.)230-229(همان: » هاها یا شیطونفرشته
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این توصیف منحصر ) 73جنگی که حتی غنیمت آن تفنگی است براي مقابله با دشمن. (همان: 
دهد.ا نشان میها رطور کلی وضعیت همه جنگبه جنگ بین کشور ما و عراق نیست، به

رسد. بیند و به شناخت ماهیت او میها هستی تصویر واقعی دشمن را میبه دنبال این ویرانی
کند روایت وضعیت جمشید هنگام محاصره خرمشهر نیز چهره پلید جنگ را آشکارتر می

شناخت خبر شهادت شاپور، شخصیتی که هستی او را از نزدیک می.)231-230همان: ر.ك: (
و در دل عالقه و محبتی هم نسبت به او داشت، آشکارترین نشانه از جنگ براي هستی است که 

کند. میتر آگاهاو را ، ولی)261-260لرزاند (همان: او را می

ها بگیرد و جنگ براي دفاع از تواند به طور کامل، زندگی را از انسانبا این حال، جنگ نمی
ها را به دنبال ندارد. ارمغان جنگ شهادت است و زندگی جاوید یافتن.  میهن، نابودي انسان

یابد. دوستان جمشید در پیشگاه خداوند زنده هستند.  شاپور با شهادت زندگی جاویدان می
اي کند، عدهم دور میاي را از هجنگ به نظر جمشید عدهماند. هستی هم از جنگ در امان می

.)259کند (همان: اي را متولد میکشد و عدهاي را میسازد. عدهرا به یکدیگر نزدیک می
اند و او با دستان خود، آنها را به خاك سپرده است. از دوستان جمشید شهید شدهتعداد زیادي 

ود و محبت پدرانه خود را به او شهاي پایانی رمان، پدر هستی هم به او نزدیک میدر قسمت
شود. پدر او . بدین ترتیب، رنج هستی تبدیل به آرامش و دوست داشتن پدر میدهدنشان می
کند که در ساخت مواد منفجره (کوکتل گیرد و اعالم میدر جنگ بر عهده میهم نقشی را 

ان دوباره آباد سازد که آبادمولوتوف) به جمشید کمک کند. جمشید نیز هستی را مطمئن می
با این .)259نفس تأییدي است بر سخن او (همان: خواهد شد و رسیدن مهمات و نیروهاي تازه

که استکه عنوان رمان و نام شخصیت اصلی آن است، عنوانی استعاريهستیتعبیرات، 
دهد.محتواي رمان را به صورت سمبلیک نشان می
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سیماي زنان در هاي زن است.پررنگ شخصیتنکته قابل توجه دیگر در این رمان حضور 
هاي پهنه ادبیات داستانی نشانگر رشد روحی و معنوي و حضور آگاهانه آنها در عرصه

: 1382اي، گوناگون سیاسی، اجتماعی و میدان جنگ و شهادت است (اکبري شلدره
طور کلی، بهازند.کشاند تا در کنار مردان به دفاع بپردجنگ زنان را نیز به میدان نبرد می).202

هاي زن یکی از موضوعات مهم در ادبیات جنگ است (حنیف، چگونگی پرداخت شخصیت
، خاله نسرینهستی راوي آن است. شود. داستان از زاویه نگاه زنانه روایت میاین .)157: 1388

کرده است هاي پررنگ رمان است. این شخصیت دختري تحصیل، یکی دیگر از شخصیتاو
ور شدن آتش شود، اما با شعلهرود و به کار مشغول میف مستقل شدن به تهران میکه با هد

آبادان که باور داردگردد تا نقشی در دفاع از شهر خود داشته باشد. او جنگ به آبادان بازمی
؛ پس با قبل از اینکه منطقه جنگی باشد، شهر او است و باید در آنجا ماند و از آن دفاع کرد

او امدادگر است: .)234(همان: ماندبرادرش براي خروج از شهر، در آنجا میوجود اصرار
کنیم؛ ازجمله اسمش ژیگوله و قشنگه، ولی ما همراه چندتا زن و دختر دیگه همه کاري می«

کَنیم، آدم بریم قبرستان، با بیل و کلنگ قبر میبریم بیمارستان. شهید میامدادگري. مجروح می
.)238(همان: »کنیم...خاك می

دایی قول داده بود یک روز که وقت «تصویر زنان دیگر نیز در این رمان قابل توجه است. 
تو خرمشهر دو تا دختر هستن «گفت: داشت و حالش سرجاش بود، تیراندازي یادم بدهد. می

روز یه ساعت هم شبانه«گفت: می» عین شیرن.«گفت: می» جنگن.پاي مردا میکه پابه
تر با من شوخی گفت و کمتر جوك میاخالقش هم مثل قبالًها نبود. کم» ... ابن.خونمی
،شود، دختري جوانزن دیگري که در این رمان براي جنگ رهسپار می.)72(همان: » کردمی

هایشان . این شخصیت نیز پس از استقرار خانوادهاستخواهر منصور، یکی از دوستان شاپور، 
تا در کنار آنها از شهر دفاع کندگرددبه آبادان بازمیشاپور و منصوربه همراه در ماهشهر، 

.)180(همان: 
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گیرينتیجه-5

رمان هستی یکی از آثار قابل توجهی است که با توجه به جنگ و مصائب آن براي خواننده 
هاي یک دختر نوجوان ها، و شاديها، اضطرابدغدغهنوجوان نوشته شده است. در این رمان، 

خصیت اش به نمایش درآمده است. این شاي مردساالر و ارتباط او با اعضاي خانوادهدر جامعه
که در جایگاه راوي قهرمان نیز قرار دارد، در جریان رویدادها از ابتدا تا انتهاي داستان 

شود و یکی از مهمترین عوامل دستخوش دگرگونی جسمی، روحی، فکري و شخصیتی می
توان گفت این عامل در ورود این نوجوان به دوران است. حتی میتحول او وقوع جنگ 

لحاظ نقش اجتماعی نیز قابل توجه است.بزرگسالی نقش دارد و به

جنگ یابند. زده جریان میهستی جنگ نیست، اما رویدادها در فضایی جنگرمانموضوع 
که بر جسم و روح هایی، آسیبهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگیدر زمینهو پیامدهاي آن

چهره بیگانه غاصب، آوارگی، مهاجرت، آورد، هایی که به بار میکند و ویرانیها وارد میانسان
رویداد و کارگیري دو عنصر توصیف از زبان راوي درونبا به، در این رمانو دفاع از میهن

آن منفی چهره ترتیب جنگ و . بدینتصویر شده استوگو هاو گفتبرخی دیگر از شخصیت
بر لزوم دفاع از زده به خواننده القا شده و در عین حال، و فضاي شهر جنگنشان داده شده

و نویسنده با انتخاب راوي نوجواندشمن متجاوز هم تأکید شده است. میهن و مقابله با
که از نسلی است که جنگ را ندیده و تجربه نکرده را ، اوخواننده نوجوانهمانندسازي او با 

کند و قادر به درك با این رویداد تاریخی و سیاسی مهم به صورت غیر مستقیم آشنا میت، اس
شناختی، توان گفت این اثر از دیدگاه روان؛ از این رو، میسازداین واقعیت تلخ و دردناك می

گاهراويشود. موجب رشد بینش تاریخی و سیاسی او میگذارد و بر خواننده نوجوان تأثیر می
افزاید.کند و همین نکته نیز بر باورپذیري داستانش میرا نقل میهاي بزرگساالن گفته
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نوشتپی-6

برخی از پژوهشگران برخالف این دیدگاه معتقدند که ادب مقاومت یا ادبیات مقاومت -1
» محور اصلی مضامین آنها جنگ ایران و عراق است«شامل مجموعه آثاري است که 

ها و آثاري است که به نوعی، به جنگ نوشته«و ادبیات جنگ شامل )101: 187(شریفی، 
توان ها را میها و فتحنامهها و جهادیهها و ظفرنامهپردازد. جنگنامهو مسائل مرتبط با آن می

اي از ادبیات ). بنا بر این تعریف، ادبیات مقاومت شاخه101(همان: » از این زمره دانست
رود. جنگ به شمار می

نابعم

، ج اول، تهران: مرکز اسناد درآمدي بر ادبیات داستانی)، 1382اي، فریدون (اکبري شلدره
انقالب اسالمی. 

، چاپ سوم، تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.هستی،)1393زاده، فرهاد (حسن
. کندوکاوي پیرامون ادبیات جنگ و دفاع مقدس،)1388حنیف، محمد و محسن حنیف (

هاي دفاع مقدس. تهران: بنیاد حفظ آثار و ارزش
، چاپ پنجم، تهران: روزگار.ادبیات معاصر ایران (نثر)،)1391روزبه، محمدرضا (

، ترجمه نصرت حجازي، تهران: علمی و فرهنگی.بوطیقاي رمان،)1393ژوو، ونسان (
، شماره ماه ادبیاتکتاب، »ادبیات جنگ و تعابیر دیگر آن در ایران«،)1387(سعیدي، مهدي

.78- 76)، صص136(پیاپی 22
پژوهش ، )»1359- 1384رویکردهاي عمده ادبیات داستانی جنگ («،)1385(________

.36- 21، صص 7، شماره زبان و ادبیات فارسی
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، تهران: فرهنگ نشر نو، انتشارات معین. فرهنگ ادبیات فارسی،)1387شریفی، محمد (
هاي هاي نمادین در داستانمایهنماد و نقش«،)1392هدایتی (صرفی، محمدرضا و فاطمه 

، سال چهارم، شماره نشریه علمی پژوهشی ادبیات پایداري، »کودك و نوجوان دفاع مقدس
. 89-74هشتم، صص

، تهران: بررسی تطبیقی موضوعات پایداري در شعر ایران و جهان،)1380کاکایی، عبدالجبار (
پالیزان. 

ادبیات کودك: عامل پیوند ، »هاي نوجوانالمللی در داستانسیاست بین«،)1389(اللوِه، مارك 
، چاپ دوم، تهران: سوره کودکان دنیا با نگاهی به ادبیات کودکان فرانسه (مجموعه مقاالت)

مهر. 
زهرا ، ترجمه سیده»گفتاري در ادبیات جنگ و ادبیات مقاومت«،)1389محنایه، ریاض (

. 82- 81)، صص 154(پیاپی 40، شماره ماه ادبیاتکتابدوست راد، حق
، چاپ پنجم، جلد سوم. تهران: نویسی در ایرانصد سال داستان،)1387میرعابدینی، حسن (

چشمه. 
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