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 «های یونس در شکم ماهیعاشقانه»و بررسی عناصر رمان  نقد

 دکتر علیرضا مظفری                                                                                   

 دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

 ساسان نجفی                                                                                     

 كارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

 چکیده

 «امروز نوجوان رمان»  مجموعه های كتاب  از یکی ،(ش.ه4941)خانیان جمشید نوشته «ماهی شکم در یونس های عاشقانه» رمان

این مقاله سعی دارد، عناصر رمان نویسی را در این رمان  .كرده است منتشر نوجوانان و كودكان فکری پرورش كانون كه است

دهند های مطالعه نشان مییافته. پردازی، فضاسازی به كار رفته در رمان آگاهی یابدهای روایتی، شخصیتبررسی كرده و به شیوه

گیرد، هیچ شخصیتی با چند ای سرراست و روشن انجام نمیكدام یک از موارد به شیوهپردازی در این اثر در هیچكه شخصیت

دار اند، این وظیفه را عهدههای مختلف رمان پراكنده شدهشود؛ بلکه جمالت كوتاهی كه در بخشپشت سر هم معرفی نمی جمله

طور طرح كلی داستان با توجه به نداشتن آغاز، میانه و پایان ارسطویی و كالسیک، مانند شخصیت پردازی به صورت همین. اندبوده

راوی داستان كه . شود و خواننده ناچار است دقت بیشتری به خرج دهد تا ساختار كلی داستان را درک كندیح آشکار نمیصر

پنداری نوجوانان با این اثر داشته است، رمان را به صورت وی بیشترین تاثیر را در همذات دختر نوجوانی است و بینش كودكانه

شود، تلطیف جنگ را داستانی كه در كنار آن تعریف می شود احساسات تلخ دورهسبب میروایت موازی . كندموازی روایت می

كند عناصر بنابراین در حالت كلی، این رمان تالش می. ها تا حد امکان به شکل ساده و روانی انجام شده استاما فضاسازی. شود

 . داستانی رمان مدرن را برای مخاطبان نوجوان خود معرفی كند

 .های یونس در شکم ماهی، روایت، طرح، فضاسازی، یونس، ساراعاشقانه: های کلیدیواژه

 مقدمه

 از بخشی شامل هم ادبیات نوع این. گویندمی نوجوانان و كودكان ویژه ادبی های سروده و ها نوشته به نوجوان  و  كودک ادبیات

 دین، زمینه در هایی نوشته نیز و اشعار و ها نمایشنامه و ها داستان هم و است ها قصه ها و مثل ها، الالئی مانند عامه، شفاهی فرهنگ

 پدید نوجوانان و كودكان برای سرایندگان و نویسندگان كه گیردمی دربر را سرگرمی و هنر آن، كاربردهای و علم اجتماعی، دانش

 (.33: 4916 انوشه،) .آورندمی

 والدین مهم وظایف از یکی را آن و اند بوده قائل ای ویژه توجه كودک تربیت امر به قدیم از ایرانیان بگوییم اگر نباشد اغراق شاید    

 نقطه لکن. باشد نکرده اشاره آن ضرورت و كودک تربیت به كه یافت توان می را ادبی نوشته كمتر كه طوری به اند،دانسته می

بزرگ شده كوچک كودک آنها تمام در كه است این شود،می دیده هاآن در پرورش و آموزش و شناسیروان دیدگاه از ضعفی كه

 ما مفهومی كه و معنا به كودكان ادبیات سبب همین به است؛ شده توجه او حال از بیش كودک آینده به و شده پنداشته ساالن

 (.91 :4911نژاد، شعاری)نکند  تجاوز بیشتر قرن ربع به آن تاریخ شاید و دارد تازگی كامالً ایران در داریم، آن از امروز

 كوه  مهمی تحول. شد فراهم و ایجاد مشروطه دوره در آن های زمینه شود، گذاری پایه ایران در كودک نوین ادبیات كه آن از قبل   

 شوعر،  زبوان  در كلوی  حركوت  ایون . بود عوام و مردم بین خواص، و دربارها از شعر حركت و گرایش افتاد، اتفاق مشروطه ادبیات در

 شوعرها  ایون  اگرچوه . شوندمی یافت نیز كودكان های شعر دوره این اشعار بین در. گذاشت تأثیر آن جوانب دیگر و محتوا و مضامین

 كوودک  ادبیوات  سووی  بوه  كوه  اسوت  هوایی  گام نخستین هرحال به اما نیست، خالی كودک برای پدرانه اندرز و پند فضای از هنوز

 شواعری  اولوین  بتووان  شواید  را وی. كورد  اشواره ( ق.ه 4949-4234) میرزا ایرج به توان می شاعران این جمله از. شود می برداشته

- ق.ه4213) آبوادی  دولوت  میورزا یحیوی   حواجی  او از غیور . اسوت  سوروده  ایشان فهم خور در و كودكان برای اشعاری كه دانست

-4266) بهوار  الشوعرای  ملوک  محمودتقی  ،(مخبرالسولطنه )هودایت  خوان  قلوی  مهودی  مشوروطه،  دوره روشنفکران از( ش.ه4943

 باغچه)عسکرزاده  جبار و آذربایجان از كودكان نوین ادبیات گذاری پایه .اند سروده كودكان برای اشعاری یوشیج نیما و (ش.ه4991
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 هوایی  قالوب  و هوا  وزن انتخواب  او ابتکار ترین بزرگ. درگذشت 4943 سال در و آمد دنیا به (ش.ه) 4264 سال در او. شد شروع( بان

 (.41 :4 ج ،4913 محمدی،)است عامیانه های ترانه به نزدیک

 زادهآبادی، نعمتی دولت یحیی مانند زدند؛ آثاری خلق به دست شعرایی و نویسندگان (ش.ه)4921 تا 4911 های سال فاصله در   

 آهنی، مهری و وزیرینقیعلی چون مترجمانی زمان همین در. شریف یمینی عباس ،(بیستم قرن در رستم كتاب مؤلف) كرمانی

 4992 سال از. دادند اختصاص كودكان به صفحاتی نیز ها روزنامه و ها مجله. برگرداندند فارسی به را مختلف ملل عامیانه هایافسانه

 ادبیات مسئله نوین، تربیت اصول با مربیان ساختن آشنا ضمن و گماشتند همت «فردا سپیده» ارزش پر مجله انتشار به گروهی

. نمود منتشر بار اولین برای را نوجوانان و كودكان مناسب هایكتاب فهرست مجله، همین 4993 سال در. ساختند مطرح را كودک

 (.22: 4914 نسب، هاشمی)شد  سرازیر ایران كودكان سوی به جهان كودكان ادبیات از ترجمه سیل هاسال همین در

. شد پدیدار درسی هایكتاب در بنیادین چرخشی سال این در. است نوجوان و كودک ادبیات تاریخ در عطفی نقطه 4941 سال   

 برابر چندین خوان كتاب جمعیت ترتیب بدین و آورد پایین سال سه تقریبا را مطالعه سن جدید، هایكتاب مطالب و تدریس روش

 در و كرد شروع را خود كار كودک كتاب شورای 4944سال در. شد چاپ كودک ادبیات مدون كتاب نخستین سال همین در. شد

 ی دوره توانمی را 4941 از پس های سال (.41: 4933 حجازی،)آمد  وجود به نوجوان و كودک فکری پرورش كانون 4944 سال

 دوران از تخیل، و اندیشه پرورش و فکری رشد در كودک ادبیات اهمیت دوره این در. دانست نوجوان و كودک ادبیات در ای تازه

 آثار برابر در آنان ویژه ادبیات رشد و كودكان های نیاز به توجه دوره این عمده ویژگی. شد شناخته ایران در نوجوانی، و كودكی

 (.63 :4916انوشه،)است  شده ترجمه

 آموزاندانش درصد رفتن باال و آن، شدن جوان و جمعیت افزون روز رشد. یافت بیشتری سرعت 61 و 31 دهه در كودک ادبیات   

 هشویاری  4931 سوال  در اسوالمی  انقوالب  پیوروزی . داد افوزایش  را نوجوانوان  و كودكوان  به توجه اقتصادی، اوضاع نسبی بهبود و

 فوراهم  شواعران  و نویسوندگان  كار برای را دیگر های زمینه و افزود آنان هایتجربه وسعت بر و برد باالتر را ایرانی كودكان اجتماعی

 رشود  هازمینه همه در. نیست تصویرگر یک یا نویسنده یک و شاعر یک از حبت: انقالب از پس مخصوصاً دهه، دو این این در. نمود

 جودیت  و گیوری  سخت آن با همزمان و یافت فزونی نیز مبتذل و نامناسب كارهای درصد ناخواه خواه و شودمی مشاهده گسترش و

 رهگوذر،  رضوا  دوسوتدار،  فریودون  درویشیان، اشرف علی اسامیِ به ایام این در. آمد وجود به كودكان كتب نقد یزمینه در بیشتری

 بوا  هموراه  11 یدهوه  در كودكوان  ادبیوات . (46: 4916 انوشه،)خوریم برمی كرمانی مرادی هوشنگ خصوص به و پورقاضی قدسی

اطالعوات،   بوه  دسوتیابی  بور  عالوه المللی، بین ارتباطات تسهیل ها وفعالیت اجرای در ورزیدگی گذشته، هایدهه هایبرنامه تعمیق

 همه حال شامل فعالیت دهه، این در. نمود تر رنگ پر جهانی عرصه در را زمینه این فعاالن و ایران نوجوانان و كودكان ادبیات حضور

 یوا  ایوران  بوه  پناهنودگان  كودكوان  توا   -اسوت  قبول  دهه در آنها برای فعالیت آغاز كه – معلول كودكان از شد؛ نوجوانان و كودكان

 توسوط  نوجوانوان  و كودكوان  ناموه  فرهنگ تدوین و تهیه دهه، این اصولی و اساسی اقدامات از یکی. تربیت و اصالح كانون كودكان

 نیوز،  «نوجوانوان  و كودكان ادبیات تاریخ» تهیه آغاز. شد منتشر نیز آن ششم جلد 4913 تابستان در كه است كودک كتاب شورای

 (.419 :4916انوشه،)است  دوره این

های یونس در شکم عاشقانه»شود، در رمان ترین عناصر داستانی كه شامل طرح، روایت، شخصیت و فضا میدر این مقاله مهم   

این موارد در رمان تعریفی مجمل از ماهیت این عناصر، به نقد جایگاه  در واقع پس از ارائه. شودشناسایی و تحلیل می« ماهی

 . گفته خواهیم پرداختپیش

 ادبیات موضوع

 های یونس در شکم ماهیتعریف رمان و رمان عاشقانه 

ی ایتالیایی بر گرفته از واژه Novel. شودگفته می novelخوانیم در ادبیات انگلیسی امروزه، آنچه را ما در ادبیات فارسی رمان می

novella تعاریف متعددی (. 42: 4914سلیمانی، ) شده استای كوتاه منثور اطالق میبه معنی چیز كوچک و تازه است و بر قصه

رمان » از جمله تعریف میالن كوندرا . از رمان ارائه شده است اما بسیاری از آنها توصیف رمان هستند، نه یک تعریف دقیق و علمی

آلوت  میریام (.42: 4963كوندرا، )«.های هستی را یک به یک كشف كرده استود، جنبهی خاص خود و با منطق خاص خبه شیوه
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رمان تصویری از روزگاری است كه در آن نوشته شده است رمان گزارشی است آشنا از ». كندنیز رمان را چنین تعریف می

 (23: 4961آلوت، )« .دهدچیزهایی كه هر روز جلو چشمان ما روی می

 اتفواق  كشوور  جنووب  فضای در داستان وقایع نویسنده، این قبلی آثار از برخی مانند هم «ماهی شکم در یونس های هعاشقان»در    

 ناخواسوته  كوه  هسوتند ( خرمشوهر  بار این) كشور جنوبی شهرهای از یکی اهالی از خانیان داستان نوجوان های شخصیت و افتد می

 كوه  اسوت  «سارا» نام به نوجوانی دختر آن راوی و شده روایت «موومان» یا فصل 9 در كتاب این. شوند می جنگ ماجراهای درگیر

 پودرِ . كنود  موی  تعریوف  را آن از بعد روزهای و تحمیلی جنگ شروع زمان در اش خانواده اعضای و خود برای افتاده اتفاق ماجراهای

 بهتورین  هموواره  كوه  پدر های حمایت و تشویق با سارا البته. دارد ساز این نواحتن به زیادی یعالقه او و است پیانو تعمیركار راوی

 گذرانودن  بورای  پودر . یابد می دست پیانو ساز نواختن در توجهی قابل های پیشرفت به كند، می معرفی او به را زمینه این در اساتید

 آغواز  ایوران  اسوالمی  جمهوری خاک به عراقی نیروهای حمله زمانی مقطع این در و كند می سفر آلمان كشور به آموزشی دوره یک

 و خانوه  تورک  بوه  مجبور است، اشغالگر نیروهای مسیر در كه( خرمشهر) مرزی شهر یک در سکونت دلیل به سارا خانواده. شود می

 بوه  و پودر  غیاب در هاآن البته. برند می خود با هم را وسیله این خود، پیانو ساز به سارا شدید عالقه دلیل به و شوند می خود كاشانه

 برخوورد  نوجوانی پسر و پیرزن با مسیر، طول در اما شوند می خارج شهر از وانت با كنند، می زندگی ها آن با كه شوهری و زن همراه

 اجازه بیایان، در پیانو گذاشتن جا با خواهد می او از سارا مادر. هستند سقوط آستانه در شهرِ از گریز حال در پیاده پای كه كنند می

 نوام  به امنی نقطه در ها آن انجام سر و افتد می اتفاق این سارا، مخالفت رغم به. شوند همسفر ها آن با هم نوجوان پسر و پیرزن دهد

 مطورح  را توازه  معماهوای  سوارا  بورای  كه دهد می بروز خود از رفتارهایی میان این در( یونس) نوجوان پسر. شوند می مستقر آشیانه

 ای گونه به است؛ ای دایره صورت به داستان روایی شکل. گیرد می خود به ای تازه شکل ها معما این یونس مرگ با سرانجام و كند می

. شود می تکرار خواننده برای( داستان انتهای و ابتدا در) دو بار كه شود می محسوب داستان پایان از بخشی داستان شروع صحنه كه

 خوود  ریشه با نباشد قادر دیگر كه درختی مثل رسید، می سرحال و سالم نظر به كه حالی در بابا، آمدن از بعد روز یک درست او و»

  .(44 :4933خانیان،)« مرد منتظره غیره و آرام خیلی كند، جذب را هوا هایش برگ با و بگیرد غذا و آب زمین از

 نهایوت    در رفته رفته و شروع، دیگر جایی از را داستان ادامه، در اما كندمی مطرح را یونس مرگ موضوع داستان ابتدای در راوی   

 یوونس  شخصویت  روی نویسونده  كه تأكیدی و كتاب عنوان رغم به. كند می اشاره او مرگ سرانجام و یونس با خود آشنایی نحوه به

 بوه  جنوگ  بحبوبه در كه است سارا سرگذشت بیشتر داستان. ندارد داستان حوادث در پررنگی نقش شخصیت این دارد، داستان در

 شخصیت، این بودن راوی واسطه به هم داستان طول در و دهد می دست از را( پیانو ساز) اش عالقه مورد وسیله خود، مخالفت رغم

 حووادث  پیشوبرد  در كمرنگوی  حضوور  و نقوش  كه یونس، شخصیت تا شود می بیان او عملی و ذهنی های دغدغه و ها واگویه بیشتر

 . دارد داستان

 شخصویت  اموا  كنود، موی  پنوداری همذات احساس او با مختلف موارد در و شودمی آشنا سارا روحیات با داستان طول در مخاطب   

 مقطعوی  در كه سارا حتی. گیردنمی صورت پنداریهمذات این داستان، پایان تا كه است گنگ و دور حدی به مخاطب برای یونس

 در حوال،  ایون  بوا . كندنمی پیدا شخصیت داستان این سوی به چندانی كشش شود،می یونس به مربوط معماهای درگیر داستان از

 و سوارا . زنود موی  او زنودگی  نواختییک و سادگی به تلنگری كه است تازه اتفاق یک منزله به یونس حضور سارا، ماجرای بی زندگی

 هنوری  رشوته  ایون  نوامیِ  استادان شیوه به پیانو نواحتن آرزویش و دارد هنری دلمشغولی سارا. هستند جداگانه دنیای دو از یونس

 نوداده  قورار  چنوانی آن تواثیر  را تحوت  سوارا  هم یونس مرگ .است آورده روی( كنی چاه) گریمقنی شغل به ناچار به یونس و است

 هوای  ویژگوی  از یکی. گذرد می و كند می یاد( جنگی) ویژه شرایط یک از ای خاطره عنوان به یونس مرگ و آشنایی واقعه از او. است

 طوول  در. است داستان فرعی و اصلی حوادث زمینه پس در معاصر اجتماعی وقایع از بهینه استفاده داستان، این گذار تاثیر و اصلی

 با و دارند را خود یروزمره های مشغولیدل ها آن. دارند ها ماجرا در را حضور بیشترین( سارا برادر) سام و سارا شخصیت دو داستان،

 زنودگی  در جنوگ  پیامودهای  از مستقیم طور به گاههیچ دو این. اند كرده اشغال را داستان از وسیعی های بخش فراوان های دیالوگ

 جنوگ  اثور  بور  دو نفور،  ایون  زنودگی  مشوکالت  و هوا  سوختی  تموام  كه یابد می در هوشمند مخاطب اما كنند، نمی گله خود روزمره

 هم سام و اندیشدمی خود هنری های مشغولیدل به مدام سارا. است شده تحمیل اطرافیانشان سایر و ها آن به كه است ای ناخواسته
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 روی عاشقانه شعرهای به هم یونس حتی. كندمی فکر آن از استفاده نحوه به و دارد همراه به را خود بازی اسباب پالستیکی، اسلحه

 .هستند تحمیلی جنگ ناخواسته پیامدهای درگیر سخت هااین همگی چند هر. آوردنمی میان به جنگ از حرفی گونههیچ و آورده

 های یونس در شکم ماهیعناصر داستانی در رمان عاشقانه 

  10شخصیت 

ذهن  شخصیت در لغت به معنای خلق و خوی و منش و در اصطالح ادبیات داستانی و نمایشی كسی است كه ساخته و پرداخته»

پروتوتیپ شخصی است كه نویسنده . خود است( پیشین تیپ)آیند و برگرفته از پروتوتیپ هر شخصیت داستانی بر. نویسنده باشد

 (.93: 4913داد، )« .زنددهد و با توجه به آن دست به شخصیت آفرینی میآن را الگو و سرمشق قرار می

های داستان، هر یک اغلب شخصیت. رد كه عیناً در داستان آن را بازنمایی كندالبته، همواره نویسنده یک شخصیت را در نظر ندا   

ها را در كنار هم نهاده است؛ یعنی یک شخصیت داستان، هر ویژگی خود را از اند كه نویسنده آنای از خصوصیاتدارای مجموعه

بهتر آن است كه شخصیت را بر آیند ». تری داردرابرت اسکولز، در مورد شخصیت در داستان، نظر پیچیده. گیردیک پروتوتیپ می

-های بزرگ به یادماندنی برآیند پر قدرت این دو تکانهسازی شخصیتتکانه فردیت بخش و تکانه نمونه نوعی، تیپ. دو تکانه بدانیم

چگونه چیزی سپاریم كه شخصیت های خاص رفتارها یا ظاهر خاص را به یاد میهای فرصت بخشی تکیه كالمما ویژگی. اند

در داستان واقع گرایانه، یک شخصیت معموالً . اندهای نمونه نوعی ساز بخشی از معنای قصهكاریریزه. كندبزرگتر از خود ارائه می

 (21: 4939اسکولز،)«.اجتماعی، یک نژاد و یک حرفه است یک طبقه نماینده

كیفیات مادی و معنوی و اخالقی  یعنی مجموعه. غرایز، تمایالت و صفات و عادات فردی است شخصیت عبارت از مجموعه»    

به عبارت  (.233: 4913ونسی،. )«كندكند و وی را از دیگر افراد متمایز میاست كه در اعمال و گفتار و رفتار و افکار فرد جلوه می

 .نامندشوند، شخصیت میظاهر می... وای را كه در داستان و نمایشنامه دیگر اشخاص ساخته شده

 هاآن با بیشتر خواننده سارا، خاطرات خالل از و بتدریج و شوند می معرفی نخست موومان همان در این داستان های شخصیت   

 كه ای اسطوره شخصیتی. است باورناپذیر  كمی یونس اما اند، شده پرداخت خوب ها در داستان شخصیت. شود می صمیمی و آشنا

. پردازی رمان سرراست نیستتوان گفت، شخصیتبه عالوه، می .كند نمی آشکار را بودنش خاص راز داستان پایان تا نویسنده

دهد و حتی گاهی در یک پاراگراف هیچ یعنی، نویسنده برای معرفی یک شخصیت چند پاراگراف پشت سر هم اختصاص نمی

اگر بخواهم نسبت و همانندی ظاهر خودم را با سام و مامان و بابا تعریف كنم،  اسم من ساراست و»: دهداطالعاتی به دست نمی

حتی . تقریبا همه چیز سام شبیه باباست. قدر شباهت وجود دارد كه بین من و باباباید همین اول بگویم كه بین من و سام همان

« گویداین یکی را مامان با قاطعیت می. كنده میهای وحشتناكش كه آدم را دیواناش به كشف كردن و سوال پرسیدنمندیعالقه

 (.21:  4933خانیان،)

. شودشود، خواننده با موقعیت او در داستان آشنا میصفحه از داستان كه در آن مدت چند بار نام عمو غازی برده می 44بعد از    

در اصل یه . زدیم عمونبود كه صدایش میعموغازی، برادر بابام ». شوداین تقدم و تأخرها سبب انگیختن حس كنجکاوی می

قبل از آن هم، یعنی خیلی قبل از آن هم، . اش باغبانی در گمرک بودشغل اداری. كردجورایی به طور نیمه وقت برای ما كار می

 (.44:همان)« كنندكارپرداز یک شركت بزرگ اداری بود كه اخراجش می

ی انسان هستند، یک شخصیت دیگر هم در رمان وجود دارد، كه انسان نیست های اصلی و فرعی رمان كه همگبه جز شخصیت   

تواند حرف پیانوی سارا، مانند شخصیتی است كه می« كوكو». و از طریق صنعت تشخیص به جمع پرسوناژها اضافه شده است

اینکه، برای سارا مثل یک دوست  تر از همهای است كه باید به او رسیدگی شود و مهمبزند، ممکن است صدمه ببنید، موجود زنده

دانم چرا نمی. من از زیر پتو، پایه كوكو را توی مشتم گرفته بودم»: برای تأیید این مسئله به شواهد زیر نگاه كنید. محبت استبا

این . ری كنمتوانم از لغزش و تکان بیش از حدش جلوگیآن را بگیرم می كردم اگر پایهشاید چون فکر می. این كار را كرده بودم

 (.46:همان)« جایی كوكو در ذهنم مانده بودای بود كه از دقت عمل بابا در جابهنکته
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وقتی یه كسی مثل بابات به ساز مثل یه موجود . ذارم سارا، چون یه هنرمند واقعیهمن به بابات احترام می»: استاد ادگاریان گفت   

شه فقط بهش كنه، دیگه نمیراهش كنه كه یک پزشک بیمارش رو رو به راه میكنه همونطور رو به كنه و سعی میزنده نگاه می

تونه هر سازی رو از خدا یه دم مسیحایی داده كه می. اون یه احیاگره. به نظر من اصالً نباید بهش گفت تعمیركار. گفت تعمیركار

 (.39:همان)« نو احیا كنه

 « .فهممفهمه من زبون اونو میكوكو زبون منو نمی: گفتم»

 «فهمی؟جوری زبون اونو میتو چه» : سام گفت

 «دهوقت هم اون جوابمو میاون. دو و ر و می و فا و سو و ال و سی. زنمزبون الفبایی كوكو نُته، من با نت با كوكو حرف می»: گفتم

 «خیلی دوسش داری»: سام گفت

 (.64:همان)« فهمهخیلی اون تنها كسیه كه احساس منو به درستی می»: گفتم

بابا رفت ». مهربان است و فداكار. های فارسی است و تفاوت چندانی نداردشخصیت مادر، شبیه اكثر مادرهای دیده شده در رمان   

مگه نه سام؟ ! كارت عالی بود سارا. خوب بود سارا. خوب، خیلی خوب بود»: و مامان در حالی كه كامالً آشفته و مضطرب بود، گفت

 (.39:همان)« ود، من هم گریه نکردمهمه چیز خوب ب

شود تا از این طریق با مرگ ها و اطالعات باالی وی یاد میبرای نشان دادن رازآمیز بودن شخصیت یونس هم گاهی از مهارت

خوب من . بندم كه تا حاال تیر انفجارهای واقعی رو نشنیده بودیچی شد پسر؟ شرط می»: گفت: عجیب وی بیشتر مأنوس شویم

دونی صدای تیر چرا می. دونم كه صدای تیر ترس ندارهمن می. دونیدونم كه تو نمیولی من یه چیزی رو می. نشنیده بودمهم 

 !ترس نداره؟

 .سام باز چیزی نگفت

فهمی می. یعنی یه چیزی نزدیک به نهصد متر در ثانیه. چون سرعت گلوله تقریباً سه بار بیشتر از سرعت صوت در هواست: گفت

من مطمئن بودم كه سام به یاد همان ماجرای یک . نهصد متر در ثانیه یعنی چی؟ احساس كردم سام برگشت و به من نگاه كرد

 . چشم به هم زدن در چهارصد هزارم ثانیه من و كوكو افتاده است

گلوله از . گلوله از كنارت رد شدهیعنی اینکه وقتی صدای تیراندازی یا ویژ گلوله را شنیدی، خیالت راحت باشد چون اون : گفت

خوره اون آدم قبل از اینکه صدای گلوله رو بشنوه كارش ای به كسی میاش اینکه، وقتی گلولهمعنی دیگه. افتهصدای تیر جلو می

 (.36:همان)« ساخته است

 16طرح یا پیرنگ 

-كشند و بعد آن را كامل میشان بر روی كاغذ میپیرنگ از هنر نقاشی به وام گرفته شده و به معنای طرحی است كه نقا واژه» 

-رمان محسوب می اولیه و از آنجا كه پایه. ای است كه نویسنده برای بیان در نظر دارداولیه در واقع پیرنگ یا طرح نقشه« كنند

دارای وحدت یک طرح خوب : گویدبراین الرنس در مورد یک طرح خوب می. بخشدشود، قوت و استحکامش به رمان قوت می

ای در آن نیست كه بی رابطه با كلیت داستان بوده و نقشی در القاء مفهوم و هدف كلی داستان نداشته هنری است؛ هیچ نکته

  (.93: 4963الرنس،. )باشد؛ در طرح خوب چیزی برای خاطر خودش وجود ندارد تا آهنگ دلبخواه خودش را بزند

كند، پیرنگ فقط ترتیب و توالی وقایع نیست، بلکه ستان را به طور عقالنی تنظیم میطرح، وابستگی موجود میان حوادث دا»    

. «ای مرتب شده استی وقایع است كه با روابط علی و معلولی با هم پیوند خورده و با الگو و نقشهی سازمان یافتهمجموعه

 (.64: 4912میرصادقی،)

پدر سارا برای او . ای خواهیم یافتهای روایتی بررسی كنیم، طرح بسیار سادههاگر بخواهیم طرح رمان را بدون دخالت دادن شیو   

سارا  خانواده. شودجنگ شروع می. رودهای آموزشی به آلمان میپدر برای دوره. بیندتوسط دو معلم آموزش می. خردپیانو می

یک نفر از . كنندفظ جان دو نفر، پیانو را در بیابان رها میدر راه برای ح. برندپیانو را با خود می. شوندمجبور به ترک شهر خود می

شود كه یونس برای كسی به نام سلما شعر سارا متوجه می. سارا از یونس دل خوشی ندارد. ها پسر جوانی به اسم یونس استاین
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-میرد، سارا به دنبال سلما میمیها هستند، یونس به دلیل نامعلومی وقتی خانواده سارا و یونس در ارودگاه جنگ زده. نویسدمی

اول  ولی چون روایت داستان به صورت خطی نیست، ممکن است خواننده در وهله. پایان داستان به طور كامل مشخص نیست. رود

كه به نظر و او درست یک روز بعد از آمدن بابا در حالی»: اولین سطرهای رمان به این شرح است. طرح داستان را متوجه نشود

هایش هوا را جذب بکند، خود از زمین آب و غذا بگیرد و با برگ رسید، مثل درختی كه دیگر قادر نباشد با ریشهلم و سرحال میسا

 (.44:همان)« .خیلی آرام و غیرمنتظره مرد

   1دید روایت و زاویه 

اموا روایوت بوه     ،تری را نیز در نظر گرفوت مهای عاتوان برای آن جنبهتوان روایت را محدود به قصه و داستان كرد و میاگرچه نمی

 بنوابراین، . گیورد موی  شوکل  آن خواص در  زمانوی ای از رخودادهوا در زنجیرهطور خاص یک داستان است؛ داستوانی كوه مجموعوه

مایکول تووالن   . ای از زمان باشود بازگوید یا نمایش دهد و این نمایش یا بازگویوی باید در برهه را داستان كه است چیزی آن روایت

(Michal J. toolan )گوینوده حاضور و   . روایت، بازگویی اموری است كه به لحاظ زمانی و مکانی از ما فاصله دارند» :معتقد است
 (46: 4939توالن، ) «.ظاهراً به مخاطب و قصه نزدیک است اما رخدادها غایب و دورند

راوی . گویندمی زاویه دیدگزیند یا به عبارت بهتر، نوع و جایگاه راوی داستان را ای كه نویسنده برای بیان داستانش بر میشیوه    

هوای مختلوف تغییور    در رمان ممکن است زاویه دید در فصل. دید سوم شخص یا اول شخص داستان را بازگو كند تواند از زاویهمی

شود كه این نمونوه را در آثوار نویسوندگان مودرن     میهای مختلف بیان كند و گاه یک رویداد از زاویه دید چند شخصیت به صورت

 .بینیممثل میالن كوندرا و گابریل گارسیا ماركز بسیار می

راوی شخصیتی است كه نویسنده . داستان است در لغت یعنی روایت كننده و در اصطالح ادبی بیان كننده و روایت كننده راوی   

 (.493 :4912میرصادقی، . )ه طور كلی یا اول شخص است یا سوم شخصكند و بحوادث داستان را از زبان او نقل می

براهنی، . )گرددكند، ممکن میها و با خوانند پیدا مینویس با راوی و راوی با شخصیتروایت داستان یا قصه، از ارتباطی كه قصه

4963 :436-433.) 

كند و یسنده با آن، مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه میای است كه نوشیوه روایت، نمایش دهنده دید یا زاویه زاویه   

دید، زاویه دید شخصی است كه مربوط است به روایتی كه  دهد و منظور ما از زاویهنویسنده را با داستان نشان می در واقع رابطه

 .(933-936: 4911میر صادقی، )یا بیرونی كند و ممکن است درونی باشد به كمک آن نویسنده موضوعی را نقل و یا مطرح می

دو ماجرای متفاوت را تو در تو روایت . است« روایت موازی» شیوه« ...های یونس عاشقانه»ی اصلی و مهم روایت در رمان شیوه   

-طور موازی روایت میماجرای خرید پیانو و آموزش دیدن سارا، با ماجرای فرار از شهر، به« موومان دوم»به طور مثال در . كندمی

البته این شیوه در ادبیات كودک و . هایی است كه در رمان مدرن به كرات از آن استفاده شده استروایت موازی یکی از شیوه. شود

. شودنوجوان كاربرد زیادی ندارد و برای اینکه خوانندگان كتاب توان درک آن را داشته باشند، از روایت خطی بیشتر استفاده می

های جدید ادبی آشنا با توجه به زبان روان و داستان آشنای كتاب، نویسنده قصد داشته تا خوانندگان نوجوان خود را با شیوه ولی

 . آن برآمده است كند و به خوبی از عهده

 بوا  دیود  زاویوه  این .است داستان این قوت نقاط از یکی اثر، نوجوان قهرمان زبان از ماجراها بیان و شخص اول دید زاویه انتخاب   

 موقعیوت  از نویسنده این، بر عالوه. انگیزد برمی داستان قهرمانان سرنوشت به را او حساسیت خواننده، در صمیمیت و همدلی ایجاد

 حتوی  و هوا  شخصویت  سوایر  هوای  دیودگاه  و هوا  واكونش  و است كرده استفاده كند، می مرور را خاطراتش كه دختری عنوان به سارا
   .كند می خارج طرفهیک گویی تک یک حالت از را داستان و گذارد می نمایش به را اصلی قهرمان رفتارهای و تصمیمات منفی های جنبه
 از دریغ با راوی دهد، می ترجیح بی بی و یونس جان نجات به را «كوكو» پیانویش، نجات سارا وقتی ،33 صفحه در مثال عنوان به   

 و انداخت پایین را سرش بعد و غازی، عمو به ماند خیره طور همین هایی لحظه برای مامان كه دیدم»: گوید می اش خودخواهی

 تا خواست می من از انگار كه بود ای مادرانه تمنای هایش چشم توی. من طرف به رو برگرداند و كرد بلند را سرش بعد هایی لحظه

 صدایم، بود لرزیده! نه: گفتم. دادم می پاسخ باید من. كنم درک دیگری زمانِ هر از بیشتر آمد، می برسرمان داشت كه را چه آن

 (.44: 4933خانیان،)« نداشتم تردید ولی
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برای  باید خواننده كه سارا خاطراتِ و حاضر حال زندگی از هاییجاده. است شده تصویر موازی دو جاده مثل روایت داستان   

 به آن از هایی بخش اما واضح و روشن نهایت در كه طرحی. دریابد را اصلی ماجرای تا ها را از یکدیگر تفکیک كنددرک بهتر، جاده

گفتگوها هم . شودالبته روایت غیر خطی و پراكنده در گفتگوها هم دیده می. نیست باور قابلِ گاه و شود می نزدیک رویا و خیال

 :  به طور مثال به گفتگوی زیر نگاه كنید. كلی آن پی بردباید تأمل و مکث بیشتری كرد تا به محتوا و حس . واضح و روشن نیست

 «یونس»: سام بالفاصله گفت

 « رانندگی هم بلد بود بابا»: و گفت

 «بی بودنوه دختری بی»: مامان گفت

 « احب ماهی: سنوی»: من زیر لب گفتم

 «چی؟»: و بابا انگار شنید

 «بی بود اون كه نشسته بود بی»: مامان گفت

 « یه بقچه داره همه چی توشه بابا»: سام گفت

 «كنه مامانگریه نمی»: و گفت

 « بغض كرده»: من گفتم

 «باد بگیره؟كنه، نکنه غممی»: بابا گفت

یاره پیش بی هم این خدابیامرز رو بر میبی. گیرهره یه زن دیگه میمیره، پدرش مییاد مادرش میبه دنیا كه می»: مامان گفت

 «كنهمی خودش بزرگ

 « شنهایی كه همیشه یه جورایی تکرار میقصه»: و بابا گفت

 «كنه مامان؟پس چرا گریه نمی»: سام گفت

 (43و 44:همان)« اومدهای تکراری خوشش نمیولی اون خودش اصالً از قصه» : من زیر لب گفتم

 ساله 44 برادر سام، حتی همه و است شده نوشته كتابی لحنی با وگوها توان نوشت، گفتدرباره اكثر گفتگوهای كتاب هم می   

 واقعی فضای از را داستان اما آید می در جور اثر نمادین هوای و حال با كه ای نکته. زند می حرف انتظار قابل سطح از فراتر نیز سارا

 ها شخصیت موقعیت توصیف با و برده را بهره بهترین اثر، قهرمانان بین شده بدل و رد های حرف از نویسنده همه این با. كند می دور

 .دهد می انتقال خواننده به طبیعی ای شیوه با را نظرش مورد اطالعات وگوها، گفت راه از داستان وقایع بیان و

 13فضا

مکان و . شودنامیده می فضای داستاندهد نویسی موقعیت مکانی و زمانی كه كنش داستان در آن رخ میدر اصطالح داستان

 -4تعیین كننده در واقعی و طبیعی جلوه دادن رویدادها دارد و افزون بر آن، از سه ویژگی عمده برخوردار است؛ محیط نقش 

ایجاد فضا و رنگ و حال و هوای شادی، غم، شوخی،  -2ها و جریان رویدادها؛ ایجاد مکان و محلی برای رشد و زندگی شخصیت

ایجاد محیطی كه هم بر رفتار،  -9كند؛ به محض ورود به داستان آن را حس میای كه خواننده افسردگی، ترسناكی و یا شاعرانه

زمینه كه از محیط و محیط از زمینه جدایی ناپذیر هستند . داستان گذارد و هم بر نتیجهها و چگونگی رویدادها تأثیر میشخصیت

ط تأثراتی است كه به شخصیت هنگام گردش، محی. و زمینه، سطح عینی زمان و مکان و تجربیات مربوط به زمان و مکان است

شود دهد؛ زمینه عینی و سخت تجربی است و حتی تا حدی میهنگام جدال و یا هنگام وقوع حوادث بر روی زمینه دست می

زمینه، . ها و یا نویسنده و حتی گاهی خواننده از زمینه استمحیط یا فضا برداشت ذهنی یا عاطفی شخصیت. گفت واقعی است
 (.22:  4963یونسی،)منتها یکی بیشتر از عینیت بهره برده است و دیگری بیشتر از ذهنیت . ط یا فضا دو سوی یک سکه هستندمحی
ها و یا نویسنده و یا حتی خواننده از زمینه یا صحنه، عینی یا تجربی و واقعی است اما فضا، برداشت ذهنی و عاطفی شخصیت   

رسد فضا همیشه برداشت عاطفی و ذهنی از زمینه نیست بلکه گاه گفتگو، البته به نظر می. (434 :4912میرصادقی،)زمینه است 

گونه ها، موجب ایجاد هیچاز سویی ممکن است برخی صحنه. شودپردازی یا پیرنگ باعث ایجاد فضا میتوصیف، لحن، شخصیت

 (.941: 4963براهنی،)برداشت ذهنی و عاطفی نشود 
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برند كه از عنصر قابل توجه توصیف برخوردار است، به هایی به كار میی فضا و رنگ را معموالً برای داستانبرخی از ناقدان ادب   

خواندن یک داستان، ممکن است (. 399:  4912میر صادقی،)خصوص توصیفی كه مسلماً به ایجاد حال و هوای خاص توجه دارد 

 .صورت نویسنده در فضا سازی موفق بوده استایجاد كند در ایندر ما حالت عاطفی و هیجانی خاص مورد نظر نویسنده را 

دهند تا این حال و هوای عاطفی، تمام عناصر داستان دست به دست هم می. نام دارد فضاحال و هوای فکری و عاطفی داستان،    

. دهدنقش را به خود اختصاص میدر خواننده ایجاد شود، از لوازم گسترش فضای داستان در آثار كالسیک ما، توصیف، بیشترین 

 . فضای كلی داستان و فضاهای حاكم تک تک حوادث و صحنه های داستان: فضا نیز همانند صحنه بر دو نوع است

گیرد و فضاهای جزئی پس از رویارویی با فضای كل داستان از همان بدو ورود خواننده به داستان تقریباً در ذهن او شکل می   

 .اجزای داستان

شود، حس عاطفی ای كه از زبان ساده خارج میبا كلمات ساده و معصومانه. های این رمان بسیار خوب اجرا شده استفضاسازی   

من و مامان و سام، پشت كوكو پتوی كوچکی را انداخته »: به طور مثال در این فضا. شودو روانی صحنه به خواننده منتقل می

مامان نشسته بود وسطِ من و سام با هر دو دستش . تا گنجشک در آغوش هم فرو رفته بودیمهایمان و مثل سه بودیم روی شانه

طور با ما بود و با متناهی همینمان در صدای هوی باد خنک كه مثل یک خط ناهایصدای نفس. های ما رو محکم گرفته بودشانه

 (24: 4933خانیان،)« . شداعتدال داشت، شنیده می

ی توصیفی رمان بیشتر با این روش با اینکه جنبه. گیردهای ادبی كمک میتوصیف فضا از تشبیهات و استعاره گاهی هم برای   

و نگاه كردم به آسمان غروب بود و آسمان سرخ بود و از غرب، »: كندشود، ولی صنایع ادبی، زبان اثر را تقویت میمتجلی می

های دود، شبیه عقرب سیاهی بود كه انبرک. آمدخی آسمان را تند تند باال میكش سررود دود غلیظی سینهدرست از پایین اروند

باالتر كه آمد قوس شکم و دم و . شدتر میآمد و بزرگطور باال میعقرب همین. اش را به دو طرف سیخ كرده بودی آروارهدو طرفه

 (26:همان)« .انتهای اسکله و بارانداز قرار داشتندهای غول پیکر در ها و جرثقیلپاهایش به سمتی مایل شد كه ردیف كشتی

 ای خانواده در داستان ماجرای. یکی دیگر از عناصری كه به كرات در فضاسازی موثر واقع شده است، استفاده از موسیقی است   

 به اینکه با نیز سام و مادر و زند می پیانو سارا. است قدیمی سازهای تعمیركار خانواده پدر. اندعجین موسیقی با كه افتد می اتفاق

 زندگی از ناپذیر تفکیک بخشی موسیقی و دارند موسیقی از عادی مردم از فراتر دركی اما ندارند ارتباط موسیقی با ای حرفه شکل

-یکی اثری كه در خواب می. موسیقی حاكم بر اثر برگرفته از دو اثری است كه سارا ساخته است .شود می محسوب شان روزمره

های بزرگ هم دیده دانها گاهی قطعاتی از سایر موسیقیعالوه بر این. دهدشنود، و دومی اثری كه یونس پیشنهاد ساختش را می

همیشه و در طول مدتی كه سونات دوم »: بردبه طور مثال برای توصیف فضای فرار از شهر، از سونات دوم شوپن بهره می. شودمی

ت من از آن یه جور مبارزه بین مرگ و زندگی بود كه هیچ تصور درستی از آن نداشتم ولی كردم دریافشوپن را تمرین می

 «.كردماحساسش می

های خودم دیدم، ضرب مهیج، نوای محزون، ریتم های قرمز نور، احساس بی تصورم را با چشمآن شب، و پس از پر شدن از گلوله

بی زیر عمو غازی و بی. مامان آمد طرف ما. از توی وانت بار پریدیم پایین پر اضطراب، لبخند وحشتناک دیو مرگ و بعد من و سام

 (16:همان)« آوردندبغل عنقا خانوم را گرفته بودند و داشتند از اتاقک وانت بار بیرونش می

 گیرینتیجه

 خط از گذر بدون خانیان كتاب. رود می شمار  به ایرانی نوجوان رمان عرصه در نو اتفاقی «ماهی شکم در یونس های عاشقانه»

 كارگیری به دانست، نمادگرا داستانی توان می را رمان این. كند می بازگو خواننده برای پاک فضایی در را عاشقانه داستانی قرمزها،

 در اسیر پیامبر نامش كه پسری یونس. است بوده جسورانه انتخابی نوجوان رمان در سلما و یونس چون عاشقانه، و دینی نمادهای

 چونهم و باشد داشته خواسته خود و فرد منحصربه مرگی رسد می نظر به حتی و است خاصی انسان كند، می تداعی را ماهی شکم

 دینی های اسطوره سازی ساده خطر نوجوان، تخیل كردن فعال عین در نمادی چنین از استفاده. باشد شده رها ماهی شکم از یونس

 . دارد همراه را

-ای سرراست و روشن انجام نمیكدام یک از موارد به شیوهپردازی در این اثر در هیچدهند، شخصیتتحقیق نشان میهای یافته   

های مختلف رمان پراكنده بلکه جمالت كوتاهی كه در بخش. شودپشت سر هم معرفی نمی گیرد، هیچ شخصیتی با چند جمله
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طور طرح كلی همین. دهدهای داستان را به خوبی پریشان نشان میشیوه شخصیتاین . انددار بودهاند، این وظیفه را عهدهشده

شود و پردازی به صورت صریح آشکار نمیداستان با توجه به نداشتن آغاز، میانه و پایان ارسطویی و كالسیک، مانند شخصیت

وار بودن خاصیت اصلی طرح این رمان یرهدا. خواننده ناچار است دقت بیشتری به خرج دهد تا ساختار كلی داستان را درک كند

 داستان بندی پایان. های جزئی رمان هم این خاصیت را دارندها و بخشاین دایره تنها بر بستر كلی حاكم نیست، بلکه فصل. است

 آشکار سلما راز و یابد می را اش سنگی ماهی و یونس عاشقانه اشعار سارا. است بینی پیش  قابل حدودی هم طبق این ویژگی تا

 راوی داستان، دختر نوجوانی است كه بینش كودكانه .است هماهنگ كامالً داستان عاشقانه و آرام متن و آغاز با كه پایانی. شود می

روایت موازی . كندپنداری نوجوانان با این اثر داشته است و رمان را به صورت موازی روایت میوی بیشترین تأثیر را در همذات

ها تا اما فضاسازی. شود و تلطیف شودی داستانی كه در كنار آن تعریف میی جنگ و به واسطهشود احساسات تلخ دورهسبب می

های دیگر به حد كافی شاید به این دلیل كه مخاطب نوجوان این رمان، در بخش. حد امکان به شکل ساده و روانی انجام شده است

 .شودرو شود، احتماالً از اثر دلزده های ادبی روبهگر در این زمینه هم بیش از حد با آرایههای ادبی مواجه شده است و ابا خالقیت

 .كند در بخش عناصر داستانی، رمان مدرن را برای مخاطبان نوجوان خود معرفی كندبنابراین در حالت كلی این رمان تالش می  
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 .نشر مركز :تهران .كوتاه داستان مبانی (.4913) .مصطفی مستور،

  .نشر سخن :تهران .داستان عناصر (. 4916) .جمال صادقی، میر

 .علمی: تهران. داستانی ادبیات (.4932. )ووووووووووووووووو 

 .مهر یآیه :تهران .ادبیات و داستان(. 4939) .ووووووووووووووووو 

 .نشر چشمه :تهران .نویسی داستان سال صد(. 4939) .حسن میرعابدینی،

 .سروش :تهران. ایران رسمی ادبیات و كودكان (.4914) .نسب، صدیقه هاشمی 

 .نگاه: تهران. نویسی داستان هنر (.4963) .ابراهیم یونسی،
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