
 
 
 
 
 
 

  تحليل ساختار روايي چند داستان كوتاه از نادر ابراهيمي
  مريم اسديان
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  چكيده:
ديدگاهي تازه از  هاي روايي خاص در داستان،كارگيري تكنيك، با ايجاد نوع روايت و بهايهر نويسنده

گشايد. او با نوع بيان خود، همة عناصر داستان از جمله كاركردها،   رخدادها در برابر چشم خواننده مي
پرداز، با انتخاب نوع عنصر روايي دهد. داستانها، پيرنگ، زمان و... را تحت شعاع خود قرار ميشخصيت

يا ارسطويي، مدرن و پسامدرن در ايجاد سبك  خاص در پيشبرد روايت خويش، از سه نوع الگوي كالسيك
اي از جويد و به اين ترتيب همة عناصر روايي را در كنار هم و بر روي زنجيرهروايي داستان خويش سود مي

  آورد.حوادث به خدمت داستان در مي
براي روايت ه.ش)  1315 -1387هايي را كه نادر ابراهيمي ( در مقالة حاضر، برآنيم تا نوع روايت و تكنيك

هاي كوتاه خود به كارگرفته است بررسي كرده، با كشف الگوهاي به كار رفته در آنها به شيوة بيان و  داستان
  ببريم.  دستور زبان اين نويسنده پي 

براي اين منظور ابتدا تعريفي از روايت ارائه خواهيم داد و پس از آن گذري خواهيم داشت بر پيشينة علم 
شناسان غربي چنين به اختصار عناصر ساختار روايت داستان را با توجه به نظريات روايتشناسي. همروايت

هاي كوتاه ابراهيمي، مفاهيم مربوط به روايت راهنماي معرفي كرده، تا در تحليل ساختار روايي داستان
  هاي روايي داستان باشد.خواننده در درك كنش

  پيرنگ، نادر ابراهيميشناسي، راوي، ها: روايت، روايتكليدواژه
  مقدمه

وار از  اي زنجيره اي با ايجاد نوع خاص روايت و راوي در داستان خود، به تشكيل سلسله هر نويسنده  
هاي جديدي در متن ادبي  ها و فرم هاي خاص خود شكل زند و با شيوه دست مي» فرستنده/ پيام/ گيرنده«
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اب راوي و نوع روايت، ديدگاهي تازه از رخدادها را در برابر آورد. نويسنده در داستان خود، با انتخ پديد مي
اندازي كه نگاه مخاطب را به سوي جهان پيرامون  گشايد؛ چشم شنو) مي چشم مخاطب (خواننده/ روايت

  رساند.  هاي موجود ياري مي خويش تغيير داده و او را در كشف حقايق و معرفت
ه.ش) براي روايت  1315 -1387هايي را كه نادر ابراهيمي ( نيكدر مقالة حاضر، برآنيم تا نوع روايت و تك

هاي كوتاه خود به كارگرفته است بررسي كرده، با كشف الگوهاي به كار رفته در آنها به شيوة بيان و  داستان
  ببريم.  دستور زبان اين نويسنده پي 

تواند انتخاب  داشته، از اين جهت مينادر ابراهيمي از جمله نويسندگاني است كه در انواع ادبي دست به قلم 
مناسبي براي اين منظور باشد. او در كارنامة كاري خود رمان بلند تاريخي، رمان، داستان بلند، داستان كوتاه، 

نامه دارد كه به وجه مسلم، نوع روايت هركدام متفاوت خواهد بود. اما با توجه به  نامه و فيلم فابل، نمايش
طعاً بررسي همة آثار اين نويسنده در اين مقال نخواهد گنجيد. در اين جستار، تنها به حجم باالي آثار او، ق

ايم تا هركدام به عنوان تحليل ساختار روايي پنج داستان كوتاه از ميان يازده مجموعه داستان كوتاه پرداخته
  مصداقي براي اين نوع نظرية ادبي معاصر به كار آيد.

ي از روايت ارائه خواهيم داد و پس از آن گذري خواهيم داشت بر پيشينة علم براي اين منظور ابتدا تعريف
شناسان غربي شناسي. همچنين به اختصار عناصر ساختار روايت داستان را با توجه به نظريات روايتروايت

ي خواننده معرفي كرده، تا در تحليل ساختار روايي داستانهاي كوتاه ابراهيمي، مفاهيم مربوط به روايت راهنما
  هاي روايي داستان باشد.در درك كنش

  
  روايت چيست؟

منطق زندگي بشر پيش از آن كه بر اساس رابطة علّي و معلولي باشد، منطق داستاني است. اين رخدادها 
دهند و هر داستاني توالي رخدادها در بستر زمان است و هر داستاني، روايت هستند كه زندگي ما را نقش مي

هاي پيرامون خويش به روايت و شناخت آن نيازمند هذا انسان براي درك پديدهي از رخدادها. معاست؛ روايت
هاي ها و داستانهاي تخيلي و درك افسانههاي جن و پري، داستاناست. پيش از آن كودك با شنيدن قصه

- به كودك ياري مي هاپـردازد. روايتآگاه خويش ميكهن به بازيابي شخصيت خود و روان آگـاه و نيمـه

  هاي آينده را در ميان رخدادها سامان دهد.رسانند تا تجربه
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تري را نيز در نظر هاي عامتوان براي آن جنبهتوان روايت را محدود به قصه و داستان كرد و مياگرچه نمي

يرة زمانـي اي از رخـدادهـا در زنجگرفت اما روايت به طور خاص يك داستان است؛ داستـاني كـه مجموعـه
گيرد. بنابراين، روايت آن چيزي است كه داستان را بازگويد يا نمايش دهد و اين نمايش يا در آن شكل مي

روايت، بازگويي «معتقد است: ) Michal J .toolanاي از زمان باشد. مايكل توالن (بازگويـي بايد در برهه
. گوينده حاضر و ظاهراً به مخاطب و قصه نزديك اموري است كه به لحاظ زماني و مكاني از ما فاصله دارند

  )16، ص 1383(توالن، » است اما رخدادها غايب و دورند.
اگرچه با وجود حضور گوينده و غياب رخدادها، روايت توان اين را دارد كه امور غايب و دور را نيز به 

مخاطب را در مراتب مختلف تواند سه مؤلفة قصه، گوينده و طرزي نامتعارف حاضر جلوه دهد. روايت مي
  نزديكي و دوري ارائه دهد. 

شناسان است، ارتباط ميان حوادث داستان در يك زنجيرة زماني است. اما آنچه در هر روايت مدنظر روايت
آنچه روايت را از  -داندترين عنصر روايت ميآن را اصلي )Gerard Genetteكه ژرار ژنت ( -» زمان«بجز 

ميـان رخدادهـاست. تـوالن معتقـد است در هـر داستـان » ارتباط غيرتصادفـي«سازد توصيف متمايز مي
يابد. دهد و اين وضعيت تغيير مياي وجود دارد، آنگاه چيزي رخ ميشدههـاي شناختـهوضعيت يـا موقعيت

لي از پيش روايت توا«گويد: تعريف ديگري كه از روايت ارائه شده است تعريف مايكل توالن باشد. او مي
) پس شرط 20(همان، ص  »اند.شدة رخدادهايي است كه به طور غير تصادفي به هم اتصال يافتهانگاشته

گويد ارتباط ميان حوادث بايد مشخص و اصلي اين توالي، غيرتصادفي بودن ارتباط ميان حوادث است. او مي
ر منتج شود. اين پيوند سببي و زماني ميان اي ديگبايد از حادثهاي در داستان ميباانگيزه باشد. هر حادثه

)  دربارة Poeticكند. پيوند زماني را اولين بار ارسطو در بوطيقا (حوادث، روايت را از توصيف خام جدا مي
  هاست.كار برد. بنابراين، شرط كافي براي روايت تشخيص رابطة هدفمند ميان وضعيتتراژدي به

روايت، توالي رويدادهايي است كه به شكل غيرتصادفي «روايت ارائه داد:  توان تعريف جامعي ازبنابراين، مي
  » اند.و با پيوندي سببي و زماني به هم اتصال يافته

  شناسيگذري بر پيشينة علم روايت
- هاي حاكم بر روايت (داستـاناي از احكـام كلـي دربـارة ژانـرهاي روايي، نظامشناسي، مجموعهروايت«  

شناسي به دنبال آن است كه واحدهاي ). روايت149، ص 1385(مكاريك، » تار پيرنگ استگويي) و ساخ
دستور «پردازان به آن كه برخي نظريه -) را Plot grammer» (دستور پيرنگ«كمينة روايت و به اصطالح 
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صر ). سابقة مطالعة روايت و شناسايي عنا72، ص 1382مشخص كند (سجودي،   -اند نيز گفته» داستان
هاي مختلف اين تركيب عناصر در روايت و به طور كلي تحليل انواع گفتمان در روايت ساختاري و حالت

توان گفت توجه به اين امر از مباحثي كه ارسطو در رسد. اما ميبـه شكلي علمي به چند دهه بيشتر نمي
با انتشار كتاب  ويان بوثبوطيقاي خود راجع به روايت در تراژدي مطرح كرد آغاز شده است. پس از آن 

  آن را به طور علمي مطرح كرد.  1961) در سال Retoric of fiction» (بالغت ادبيات داستاني«
)، دورة 1960ساختارگرا (تا شناسي را به سه دوره تقسيم كرد: دورة پيشتوان تاريخ روايتبه طور كلي مي
     شناسي، دورة). اولين دورة روايت149كاريك، ص ) و دورة پساساختارگرا (م1980تا  1960ساختارگرا (از 

پردازان ادبي مطابق نظر ارسطو در بوطيقا، مفهوم است. تا اواخر قرن نوزدهم، نظريه ساختارگراييپيش
كردند. ارسطو در فصل محاكات ( = بازنمايي، كه ترجمة بهتري به جاي تقليد است) را روايت معتبر تلقي مي

ها تمايز قائل شد ازنمايي يك ابژه (سرگذشت) توسط راوي و بازنمايي آن توسط شخصيتسوم بوطيقا ميان ب
شناسي بود. نويسندگان رئاليست و ناتوراليست نيز معتقد بودند كه و اين نخستين گام در قلمرو روايت

يك  اميل زوالكند و كساني همچون نمايي (تظاهر حقيقت) شيوة حقيقت را مشخص مياقتضاي حقيقت
- نيز مي گوستاو فلوبـرراوي عيني را به عنوان بهترين ضامن بازنمايـي معتبر و رئاليستي در نظـر داشتند. 

توانند منظرهاي مختلفي از رخدادها به دست دهند و وجود يك راوي ناديدني را مطرح ها ميگفت شخصيت
بود و باعث شد ين كردهتعي 1900نيز در سال  هنري جيمزها را كرد. اين شيوة روايت توسط شخصيت

هاي يك سبكي كه به واسطة آن انديشه«نويسندگان در داستان از سبك غيرمستقيـم آزاد استفـاده كنند؛ 
اي. ) پس از آن 150(همان، ص » اي در كار نيست.شوند كه گويي هيچ ميانجيشخصيت چنان بازنموده مي

هاي ساده (ابتدايي و يچيده و پويا) و  شخصيتهاي جامع (پ) با تمايز ميان شخصيت1927( ام. فورستر
) Plotمسألة شرايط كمينة روايت را مطرح كرد و ميان پيرنگ (» هاي رمانجنبه«ايستا) در كتاب معروف خود 

پرداز روسي، ، نظريهوالديمير پراپو داستان تمايز قائل شد و اين دو جنبه را از عناصر مهم روايت خواند. 
توان گفت مطالعة او در كتاب قصة عاميانة روسي راهي تازه در تحليل روايت گشود. مينيز با مطالعة صد 

شنـاسان بعدي شد. پراپ معتقد بود بر روي پيرنگ سرآغـاز كـار روايت» هاي پريانشناسي قصهريخت«
كنندة نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و مذهبي در ادبيات هستند. اما هـاي عاميانـه منعكسپيرنگ در قصه

هاي روايي محصول قالب«با اين نظر مخالفت كرد و گفت:  1929در  –فرماليست روسي  – شكلوفسكي
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). وي معتقد بود كه 151(مكاريك، ص » اندقوانين خاص پيرنگ هستند كه تاكنون بر ما ناشناخته بوده

  رسيد. » زدايي آشنايي«شناختي هيدات استوار است و به تأثير زيباييساختمان پيرنگ بر تم
شناسي مهمترين نظريات روايت را در برداشت كه متأثر از الگوي ؛ در تاريخ روايتساختارگرايياما دورة  

 كلود لوي استراوسبود. سوسور  شناسي ساختاري و پيش از آن نظرية زبان رومن ياكوبسونشناسي  زبان
، به تأثير از كار پراپ، اسطوره را به جاي حكايت واحد روايت قرار داد. او واحدهاي اسطوره را )1958(
هاي دوتايي ) خواند و گفت كه اين واحدها، مانند واحدهاي اساس زبان در قالب تقابلMythemes» (ميتيم«

دانست و گفت هاي نحوي ) نيز عملكرد روايي را مانند مقوله1969( تزوتان تودوروفاند. سازمان يافته
هاي آنها به صفت و براي هركدام از عملگرها ها به اسم و ويژگيها به فعل شباهت دارد و شخصيتكنش

) نيز 1973( كلود برمونيكي از وجوه فعلي (گزينشي، اسنادي، التزامي، دستوري و اخباري) را قرار داد. 
ها ميان عناصر بديل و تدارك يك نظام معنايي بـراي اي از گزينشهاي منطق روايي را مانند سلسلهويژگي

ساخت تمايـز قائل شد و براي ، ميـان روساخت و ژرفآ.ژ.گريماسرمزگذاري كنـش روايي دانست. 
اي استفاده كرد. كار او بر مبناي كار پراپ بود اما تغييراتي در ها از مربع نشانهساختتوصيـف ژرف

هاي روايي را مطرح كرد و ) مفهوم رمزگان1970( روالن بارتو داد. كاركردهاي روايي و كنشگرهاي ا
اند و رخدادها را به دو دستة پايه و پيرو تقسيم نمود و گفت كه رخدادهاي پايه (هسته) براي پيرنگ ضروري

 كنند و در پيشبرد پيرنگتوانند حذف شوند اما رخدادهاي پيرو (كاتاليزورها) ساختار روايي را پر مينمي
شناسي ساختارگرا را تكامل بخشيد با طرح اصطالحات ) كه روايت1973( ژرار ژنتنقشي ندارند. 

مخصوص خود همچون ارائة رخدادها، ديرش بازنمايي،... ميان داستان و گفتمان تمايز قائل شد و براي 
  روايت سه سطح در نظر گرفت.

هاي شناسي ورود روايت به عرصهروايتمشخصة اصلي اين دورة  پساساختارگرا؛شناسي و اما روايت 
كنندة شناسي منعكسهـا به آن است. در قلمـرو ادبيات، روايتهايـي از ساير رشتهغيرادبي و هجوم انديشه

شناسي ژرار ژنت كاوي است. در اين دوره روايتهاي انتقادي دوران، يعني واسازي، فمينيسم و روانگرايش
نگريسته شد. مسائلي همچون » چندآوايي«اي مانند گفته ميخاييل باختينتأثير ادامه يافت و متن روايي تحت 

) تحقيق 1978( سيمور چتمنگيري روايي و اقتدار روايي مطرح گرديد. نقل قول، نقيضه، بينامتنيت، درونه
شناسي  ) در چارچوب زبان1982( بن فيلددربارة گفتمان روايي را به رسانة ديداري گسترش داد. 
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اي دربارة بازنمايي انديشه و ادراك ارائه داد و آثار اوليه دربارة نقل قول غيرمستقيم آزاد و مسكيايي، نظريهچا
) 1981( جاناتان كالرهاي ارتباطي روايت برخاست. جريان سيال ذهن را نظم بخشيد و به مقابله با   مدل

پيرنگ پيرو داستان نيست «بـرد و اعتقاد داشت ديدگاه سنتي دربارة تفاوت ميان داستان و پيرنگ را زير سؤال 
  )153(مكاريك، ص » كند.كند، بلكه آن را توليـد مييـا آن را تكرار نمي

شناسي گيري روايتهاي روسي و نيز ساختارگرايان از مهمترين عوامل تأثيرگذار در شكلنظريات فرماليست 
توان زبان داستان اين سؤال پاسخ داد كه: آيا مي به - فرماليست روسي –، توماشفسكي 1925هستند. در سال 

  را هم مانند زبان شعر از زبان روزمره جدا كرد؟
پاسخي كامالً فرماليستي به اين پرسش داد. او عقيده داشت كه تنها تفاوت ميان زبان » هاي اثرمايه«او در مقالة 

وي براي تشريح اين مسأله از دو مفهوم طرح ) آن است. Presentationداستان با زبان روزمره در نحوة ارائة (
  ) استفاده كرد و به اين ترتيب ميان داستان و طرح تمايز قائل شد. Syuzhet ) و طرح روايي (Fabulaاوليه (

نام دارد، همان مادة خام داستان است. شرح  storyو در انگليسي   historie(داستان) كه در فرانسه  فابيوال 
- هاي شخصيتسادة رخدادهاي اصلي با همان ترتيب طبيعي زماني حدوث رخدادها كه با فهرست كلي نقش

شود، همـان گفتمان معنـي مـي discourse(طرح)، كه در فرانسه و انگليسي سيوژه هاي داستان همراه است. 
گيرند تا به طـرق گوناگون اصل داستان را كار ميد كه مؤلفـان بهشواست و شامـل همة شگردهايي مي

  كند. روايت كنند و راوي يا مؤلف نظم آن را انتخاب مي
زداينده دارد. يعني با دستكاري كردن اين طرح روايي يا سيوژه، به مثابة تمهيدات در شعر است و تأثير آشنايي

گردد. توماشفسكي، سيوژه را داستان از زبان روزمره متمايز ميگيرد و زبان طرح اوليه، طرح روايي شكل مي
شود. ايـن داند و معتقد است فابيوال با پرداخت هنري به سيـوژه تبديل مـيچگونگي آگاه شدن از عمل مي

هاي ديد ويژه، آفريدن جلوهتواند همچون بيان رويدادها با ترتيب زماني، گزينش زاويهپرداخت هنري مي
  شود. ماية آزاد باشد كه موجب ادبي بودن متن ميرمز و ابهام، گزينش هنرمندانة درونتعليق، 

  ساختار روايت
برد ساختارگرايي تأثير عميقي داشت و بعدها نظريات مهم ادبي كه در فصول پيشين آمد، در پيش 

ناد به اين نظريات، ساختارگرايان بزرگي همچون روالن بارت، ژرار ژنت، تودوروف، گريماس و...، با  است
اي در بـررسي ادبيات در هاي ساختارگرايي به مثابة شيوهآراي مهمي بر جاي گذاشتند؛ اما مزايا و محدوديت

هاي ساختارگرانه اي كه توجه به روايت در بررسياست، به گونه رويكرد به ادبيـات روايي بيشتر قابل درك
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رسد (ساده، كوتاه، همگاني، ايت از يك طرف به اسطوره ميعرصة رو«به عنوان يك رشته ختم شد؛ چرا كه 

تاريخي) و از طرف ديگر به رمان مدرن (پيچيده، طوالني، فردي، مكتوب، تاريخي)، ضمن آنكه شفاهي، پيش
گشايي) كند (شخصيت، موقعيت، كنش، گرهها را بـراي بررسي ساختارگرايي را حفظ ميبـرخي ويژگي

  )91، ص 1383(اسكولز، » اي بررسي ساختارگرايان استاي بسيار عالي برعرصه
اند. همانطور كه  پردازان ادبي در تحليل ساختار روايت، سطوح مختلفي براي آن در نظر گرفته تاكنون نظريه

گفته شد، ارسطو اولين كسي است كه به صورت علمي و نظري دربارة روايت سخن گفت. وي سه عنصر 
  گفتگو. -3ها،  شخصيت -2  طرح، -1هاي مهم روايت در نظر داشت:  نبهعنوان ج اصلي داستان را به

هاي روسي اما، چنانكه گفتيم، براي روايت دو سطح قائل شدند: فابيوال (طرح اوليه) و سيوژه  فرماليست
ها براي روايت سطوح مختلفي در نظر  شناسان ساختگرا نيز به تبعيت از فرماليست (طرح روايي). روايت

براي روايت سه  تزوتان تودوروف براي مثال، .شدكه هر كدام به يك ديدگاه خاص از روايت منجر  گرفتند
  واحد اصلي در نظر داشت: 

 متن   -3رفت،  پي -2  گزاره، -1

دانست، سه سطح براي روايت  شناسي را الگوي بنيادين براي تحليل روايت منطقي مي ، كه زبانروالن بارت
 عمل روايت  -3ها،  كنشگر -2كردها، كار -1پيشنهاد كرد: 

عمل روايت يا  -Discourse ،(3گفتمان Story ،(2- )داستان ( -1نيز سه سطح را معرفي كرد:  ژرار ژنت
). از نظر ژنت، داستان شامل موادي است كه هنوز به لفظ يا كالم در نيامده است و ترتيبشان Narrationمتن (

افزايد؛ بويژه تغيير  ز، همة چيزهايي است كه نويسنده به داستان ميبر روند گاهشماري است. گفتمان ني
گويد:  ). ژنت مي77، ص 1386ها و رابطة راوي با داستان (مارتين،  رفت زماني، ارائة خودآگاه شخصيت پي

مان كند وجود دارد؛ و به عنوان گفت اش با داستاني كه نقل مي گفتمان روايي به عنوان روايت، از رهگذر رابطه«
  )101، ص 1378(به نقل از: لچت،  »كند وجود دارد از رهگذر عمل روايتي كه آن را عرضه مي

رفت  رود، پيرنگ (طرح) است. پيرنگ حاصل تركيب پي كار مي اولين اصطالحي كه براي ساختار روايت به
معتقد بود كه زماني و عليت است. در پيرنگ وحدتي حاكم است كه اول بار ارسطو بدان اشاره كرد. او 

يافته است و اين كنش بايد آغاز، ميان و انجام داشته باشد و اگر  تراژدي مستلزم تقليد كنشي كامل و وحدت
  ) 127و  128، ص 1385كوب، شود. (رك: زرينگسيخته ميجا شوند آن اثر از همهركدام از اجزاي اثر جابه
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داند و با تأكيد بر عامل زمان و عليت اين دو  روايت مي ، نيز پيرنگ و داستان را دو ويژگي مهماي.ام. فورستر
كه در داند در حـالياي از حوادث با توجه به عامل زمان ميكند. او داستان را نقل رشته را از هم متمايز مي

» خوب بعد؟« گوييم: رو باشيم، مي گويد اگر با داستان روبـهپيرنگ علت و معلـول مد نظر است. فورستر مـي
« نويسد: اين تفاوت اصلي و اساسي بين دو وجه از رمان است. او مي» چرا؟«پرسيم: اگر طرح باشد ميو 

اين  "سلطان مرد و سپس ملكه مرد"طرح، نقل حوادث است با تكيه بر موجبيت و روابط علت و معلول. 
در اينجا نيز توالي  طرح است. "سلطان مرد و پس از چندي ملكه از فرط اندوه درگذشت "داستان است اما 

  )118و  119، صص 1384فورستر، » (زماني حفظ شده ليكن حس سببيت بر آن سايه افكنده است.
پيرنگ داستان را ساختار بنيادين قصه » هاي پريانشناسي قصهريخت«، در كتاب والديمير پراپهمچنين 

ساز، ساختار يك وضعيت متعادل آغازين را در روايت  آشفته نيروهاي «گويد:  باره مي داند و در اين مي
انجامد، سپس رويدادي به  كند. اين آشفتگي به عدم تعادل و برهم خوردن موقعيت مي دستخوش آشفتگي مي

) پراپ 63، ص 1368(پراپ، » شود. شدة تعادل آغازين است منجر مي استقرار دوبارة تعادل كه گونة اصالح
) ناميد. به نظر او اين تغيير وضعيت يا رخداد از عناصر اصلي روايت Event» (رخداد«ير وضعيت را اين تغي

هاي  ناميد. پراپ در تحليل خود بر روي قصه كاركرديا  رخداداست. پراپ تغيير وضعيت در روايت را 
آنها   ان متغير و كاركردهايها در داستعاميانه به دنبال عناصر ثابت و عناصر متغير بود و نشان داد كه شخصيت

خويشكاري اشخاص قصه عناصر ثابت و پايدار را در يك قصه «نويسد:  در كنش قصه يكسان هستند. او مي
پذيرند مستقل هستند. آنها  دهد و چگونه انجام مي دهند و از اين كه چه كسي آنها را انجام مي تشكيل مي

) بنابراين يكي ديگر از اجزاي ساختار روايت، كاركردها 53 (پراپ، ص »باشند. هاي بنيادين يك قصه مي سازه
  يا خويشكاري اشخاص داستان است.

داند و معتقد است كه پردازي را نيز، يكي از تمهيدات و شگردهـاي روايـي مي، شخصيتآرتور آسابرگر
پردازي در دو يابد. اين شخصيتپردازي از طريق توصيف و گفتگو و نيز به واسطة كنش تحقق ميشخصيت

هاي شخصي يك گيرد. اول از طريق توصيفـي كه مؤلف از وضعيت ظاهري و ويژگـيستون انجام مي
براي «نويسد: آورد. او ميكند و دوم توصيفي كه مؤلف از چگونگي رفتار او به عمل ميشخصيت مي

ها بايد با خصيتهاي شتر شدن شخصيت بايد منطق روايي وجود داشتـه باشد يعـني كنشباوركردني
  )66، ص 1380(آسابرگر، » هاي آنها پيوند داشته باشد.ويژگي
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هاي  است. زمان، به عنوان مالكي براي تعيين ساخت ميان گزاره» زمان«عنصر مؤثر ديگر در ساختار روايت، 
زمان،  عنصر«گويد:  هاي كنوني مفهومي ساختارگراست. مايكل توالن مي روايي مربوط به گذشته و يا گزاره

دهد و  هاي خاص يا تغييرات يك حالت را نشان مي مفهومي ساختاردهنده است. چراكه روابط ميان موقعيت
هاي ويژه است، مفهومي ساختارگرا  ها و تمايزات خاص ميان گزاره نيز تا بدان جا كه متكي بر شناخت تشابه

  )54(توالن، ص .» است
اي وجود دارد و رابطة ميان اين دو  فتمان (متن) همواره فاصلهمسلماً ميان خط زماني داستان و خط زماني گ

رو نيستيم بلكه  همواره غير واقعي و حتي قراردادي است؛ چراكه در هردو مورد با گسترش زمان واقعي روبه
شود نوعي تمهيد است  اي كه ميان اين دو زمان توسط راوي ايجاد مي زمان، نمود كالمي و خطي دارد. رابطه

شود هماهنگي  ن جهان واقعي و جهان داستان و نيز ادراك ما در گذشت زماني كه صرف خواندن ميتا ميا
ها فقط شامل يك روز باشد و گاه وقايع و رخدادهاي  برقرار شود. در يك داستان ممكن است برخي فصل

سازد كه ميان روند  مندي روايت همواره اين امر مسلم را بر ما آشكار مي هاي پياپي را نشان دهد. زمان سال
  اي وجود دارد.  شده و زمان خواندن فاصله گاهشماري داستان، زمان روايت

وجه، ديد،   –هاي محوري تحليل داستان  ، در كنار مقوله»زمان متن«پرداز ، تأثيرگذارترين نظريهژرار ژنت
نشان » دست رفته وجوي زمان از درجست«كه هركدام را با بررسي اثر بزرگ مارسل پروست، يعني  -لحن

نظم/ ترتيب  -1پردازد:  داده است، به بررسي سه نمونة عمدة زمان در حركت از داستان به سوي متن مي
)order كه بر روابط ميان توالي مورد نظر رخدادها در داستان و نظم واقعي عرضة آنها در متن نظارت دارد و (

گيرد و در ) نام ميAnachronies» (پريشي زمان«را  هرگونه انحراف عناصر متن از نظم وقوع عيني رخدادها
تداوم  -2)؛ Flash forward بازگشت به آينده ( ) وFlashback( دهد: بازگشت به عقب دو صورتي رخ مي

)Durationيافته به عرضةگيرد و حجم متن اختصاص ) كه روابط ميان گسترة زمان كه رخدادها را در برمي 
كند و  كند. ژنت، براي اين جنبه از زمان راهكارهاي فرامتني را اتخاذ ميهمان رخدادها را بررسي مي

اي خاص را نسبت به ضرباهنگ ديگر در همان روايت بسنجد. ضرباهنگ  كوشد ضرباهنگ متن در نقطه مي
آورد: وجود مي هاي آن يعني حذف و مكث توصيفي)، سه حالت در روايت بهداستان (با توجه به گونه

) كه نسبت تعداد وقوع رخدادهاي داستان با تعداد Frequencyبسامد ( -3خالصه، صحنة نمايش و امتداد؛ 
  )55 -57دهد. (براي توضيح بيشتر رك: توالن، صص  نقل آنها در متن را نشان مي

  رد:است. در باب راوي دو نظرية عمده وجود دا» راوي«عنصر مهم ديگر در ساختار روايت، 
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اي كه مبني بر حضور واقعي راوي است و راوي را داراي هويت و وجودي حقيقي  نظريه  )1
معتقد بودند كه وجود راوي عيني بهترين ضامن بازنمايي  اميل زوالداند. كساني همچون  مي

 معتبر و رئاليستي است. 

ها را  خصيتفقط ش گوستاو فلوبرداند. كساني همچون  نظرية دوم راوي را داراي تعين نمي  )2
 )150دانند و به وجود راوي ناديدني معتقدند. (مكاريك، ص  منظرگاه رخدادها مي

  تواند داستان را به سه شكل بيان كند: به طور كلي، راوي مي
  :نقل قول مستقيم -1

شود. در اين نوع، اشخاص در كنترل در اين نقل قول، داستان به طور مستقيم از زبان شخصيت داستان نقل مي
كنند. ضماير اصوالً اول شخص يا دوم شخص است و فعل به زمان  ند و خود به جاي خود صحبت ميهست

اي «دهند ( اكنون، اينجا، امروز) براي مثال:  شود و اشارتگر نيز زمان و مكان حال را نشان مي حال بيان مي
  » كاش زودتر برسم.

  
  نقل قول غير مستقيم:  - 2

كند و از جانب  يرمستقيم، آنچه در ذهن شحخصيت گذشته است نقل ميدر اين نقل قول، راوي به طور غ
زند. ضماير سوم شخص هستند و فعل زمان گذشته دارد و كلمات اشارتگر نيز (آنجا،  اشخاص حرف مي

  رسيد.  همان روز). براي مثال: با خود فكر كرد كه اي كاش زودتر مي
  سبك غيرمستقيم آزاد: - 3

در داستان به كار گرفته شد. جيمز اولين كسي بود كه سعي كرد  هنري جيمزتوسط  اين نوع نقل قول اول بار
هاي داستان بين خود، راوي و خواننده فاصله ايجاد كند. او توانست به اين شيوه دست يابد كه برخي از كنش

- يت مياين شگفتي زيبايـي است. هميشه به اين خالق«گويد: به وسيلة ذهنيت اشخاص منتقل شود. او مي
) 99، ص 1371(اخوت،  »توان در جلد ديگران فرو رفت و دنيا را از چشم آنها ديد.انديشم كه چگونـه مي

طوري كه آشكارترين ويژگي رمان نو اي ايجاد شد، بهدر نتيجه بين راوي، خواننده و نويسنده فاصله
ن معرف خودش است و حرف نويسي قرن بيستم، داستاناپديدشدن نويسنده از داستان است. در داستان

تواند تمايز ميان راوي و شخصيت را درك كند. اين  زند. در اين نوع نقل قول، خواننده نميخودش را مي
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ناميده شد، تركيبي است از شيوة غيرمستقيم راوي و شيوة مستقيم  »غيرمستقيم آزاد سبك« شيوه كه 

  شخصيت. براي مثال: آرزو داشت زودتر برسد.
  م روايتدو ابزار مه

ژرار ژنت، دو شيوة چكيده و صحنه نمايش را در زيرمجموعة ضرباهنگ داستان (تداوم) بررسي كرد. اين دو 
هاي مهم روايت در دو دورة كالسيك و مدرن ادبيات داستاني است و شايسته است كه  روش، از روش

  تعريف بيشتري از اين دو مفهوم ارائه دهيم. 
  چكيده (خالصه= گفتن) - 1

ها، حاالت و توصيفات در داستان به واسطة فشردگي متن، در يك يا چند  رويدادها، اعمال شخصيت گاه
نويسنده در اين شيوه از زبان خود به روايت تمام داستان « شوند.  جمله و يك يا چند صفحه آورده مي

تواند با جهان  واسطة او نمياي كه خواننده بدون  گذارد. به گونه پردازد و يا آن را به عهدة راوي ديگري مي مي
گونه، از جهان داستان دور است زيرا  ) خواننده در اين80، ص 1364(ايراني، » داستان ارتباط برقرار كند.
كند. چكيده، در دادن براي خواننده تعريف مي ها پس از رخ اي را مدتي يا مدت شده راوي هر رويداد خالصه

گيرد، يعني نسبت تداوم داستان به حجم متن زياد است و  بت ميصورتي است كه ضرباهنگ داستان شتاب مث
  گيرد.  در بسياري از موارد حذف صورت مي

  دادن) صحنة نمايش (نشان - 2
صحنه يا نشان دادن ادبي، يك «گيرد كه تداوم داستان و متن يكسان تصور شود.  اين روش زماني شكل مي

دخالت نويسنده و راوي با  واسطه، بي ننده بيعمل خاص است كه در مكان خاصي روي داده است و خوا
شنوند و  كنند و مي ها چه مي بيند كه شخصيت شود و با چشمهاي خود مي رو مي جهان داستان  روبه

  )82، ص 1364(ايراني، » گويند. مي
ترين ابـزار روايت است. قابل ذكـر است  وارد داستان شد، از پرارزشهنـري جيمز صحنة نمايش، كه توسط 

ها از عناصر مهم روايت صحنة  به عنوان ارائة مستقيم انديشه» گفتگو«و عنصر مهم » گويي درونيتك«كه 
در قالب  ارائه كردن گذشته«شود. نمايشي، گذشته در زمان حال ارائه مي نمايش هستند. در روايت صحنه

ودي مربوط به زمان حال است: آن ها ولو اينكه از نظر دستوري به زمان گذشته بيان شود از ديدگاه وجصحنه
) همچنين روايتي كه در 15، ص 1385(كوندرا، » شنويم و اينجا و حاال در برابرمان جريان داردبينيم، ميرا مي
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در آن استفاده شده باشد، ضرباهنگي با شتابي ثابت دارد؛ يعني نسبت تداوم داستان » نشان دادن«آن از شگرد 
  است. به حجم متن تقريباً يكسان 

 
 تحليل ساختاري پنج داستان كوتاه از نادر ابراهيمي

  1هاداستان اول: در امتداد ارزش
  ) خالصة داستان1- 1

كنند. اشتباهي از  بندند يك رقم بزرگ دريافتي را گم مي ها را مي در پايان سال، در يك بانك، وقتي حساب
كند تا هر  اندازد و رئيس بانك آنها را مجبور مي ميسوي كارمندان بانك كه همة عوامل بانك را به تكاپو 

زماني كه ممكن است اين فاجعه را حل كنند. از سويي در داستان با پيرنگ ديگري مواجهيم: دو مرد در 
اند و هيچ اميدي ندارند، تنها منتظرند كسي آنها را پيدا كند. در پايان  اند. راه را گم كردهصحرايي دور گم شده

ها در صحرا  روزي عوامل بانك پيدا شده اما الشة آن دو مرد را پس از مدتتي با تالش شبانهرقم درياف
  يابند. مي

و اهميتي كه  -ارزش مالي و ارزش انساني -در اين داستان ابراهيمي با در مقابل هم قرار دادن دو ارزش
ارزش شدن كه همان بي انسان امروز براي آن دو قائل است، سعي كرده فاجعة بشري جهان معاصر را،

  انسانيت است، به تصوير بكشد.
  ) تحليل ساختار روايي داستان1- 2

پردازيم؛ چرا ، ما به بررسي تك تك عناصر روايي نمي»هادر امتداد ارزش«براي تحليل ساختار روايي داستاني 
ود داستاني وجود هايي پرداخت شده سر و كار نداريم و زمان و مكان محد كه در اين داستان  با شخصيت

  ندارد.
نويسنده در اين داستان كه در اصل دو پيرنگ متفاوت در آن گنجانده شده است، با بيان دو ارزش متقابل و 

  پردازد. مي  -گذاريارزش -ها به نقد اين مقوله  گذاري شيوة ارزش
شود، نقل داستان  وع ميهاي كوتاه با آغازي تدوين شده شر در ابتداي داستان، كه همچون روايت همة داستان

بريم كه اين راوي اول شخص هيچ نقشي در  شنويم. اما بتدريج پي مي را از زبان يك راوي اول شخص مي
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كند. او را در جريان  داستان ندارد و به تعبيري با نويسنده يكي است. او مستقيماً با خواننده ارتباط برقرار مي

  يك گفتگوي رو در رو:دهد،  اي كه اتفاق افتاده قرار مي حادثه
 - سربسته قبول كنيد -دهم؛ اماست و من با توضيح بيشتر آزارتان نمي اين يك مسألة خاص بانكي

  )75آمد... (ص  ارقام با دفتر كل، راه نمي» ته جمع«آور بود كه  تعجب
كشد.  بيرون مي يابد، راوي اول شخص خود را كامالً از صحنه شود و داستان ادامه مي وقتي اين جمله تمام مي

كند. عمل روايت كامالً بيروني  گويي اينك راوي سوم شخصي است كه حوادث را از خارج از داستان نقل مي
است. راوي به ذهن اشخاص راه دارد. راوي اول شخص در داستان يا بايد از قهرمان اصلي يا فرعي داستان 

جا راوي اول شخص هيچ نقشي جز نقل روايت  اي شاهد عيني محسوب شود. اما در اين باشد و يا به گونه
  براي خواننده ندارد. گويي او تنها وظيفة توصيف رويدادها را بر عهده دارد.

گفتيم كه داستان داراي دو پيرنگ جداگانه است. داستان گم شدن رقم دريافتي در بانك و داستان گم شدن 
كند و پس از آن  تاهي اين دو حادثه را نقل ميدو مرد در صحرايي دور. راوي در آغاز داستان با توصيف كو

اندازد. پس از توصيف صحراي دوري كه دو مرد در  عمل روايت را رها كرده و آن را به دوش اشخاص مي
روييم و جز در مواردي اندك كه راوي سوم شخص (و يا همان اند، ديگر با صحنة نمايشي روبهآن گم شده

كند و پس از آن  شده و توصيفي در حد يك جمله به خواننده ابالغ مي راوي اول شخص آغاز داستان) وارد
كند و  شود بار روايت را حمل مي گفتگويي كه ميان كارمندان بانك و از سويي دو مرد گمشده رد و بدل مي

  دهد. خواننده را در جريان حوادث قرار مي
ينيم كه اين داستان با يك وضعيت نامتعادل ب اگر به پيرنگ داستان به عنوان عنصر اصلي روايت توجه كنيم مي

شود و اين تا حدودي ويژگي روايت در داستان كوتاه است. وضعيت نامتعادل پيش رو، در اصل،  آغاز مي
  وضعيت متعادل اوليه را در خود محو كرده است و خواننده خود وظيفة كشف آن را دارد.

دل و بازگرداندن آن به وضعيت اوليه است. آنچه اين تالش اشخاص داستان براي از بين بردن وضعيت نامتعا
پريشي و بر هم زدن روايت خطي است كه كند نه زمان داستان را از نظر روايي به روايت مدرن نزديك مي

ها توسط راوي (نويسنده) اين شيوه را پديد آورده است. نويسنده براي روايت داستانش  آميزي ديالوگ درهم
اي منطقي از هم جدا كند. گفتگوي ميان دو مرد و گفتگوي ميان افراد  رنگ را به گونهتوانست اين دو پي مي

بينيم كه اين گفتگوها به شدت درهم  بانك را به شكلي تفكيك شده براي خواننده بيان كند اما در اينجا مي
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ا تقابل و از سويي درآميزي گفتگوهآميزند. البته ميان آنها همواره ارتباطي منطقي است. نويسنده با هم مي
شود  دهد اما مهم نتيجه است. رقم دريافتي با تالش كاركنان پيدا مي هاي طرح شده را نشان مي برابري ارزش

  كند.اما هيچ كس براي يافتن دو انسان گمشده در صحرا تالش نمي
يد رقم گمشده را زمان داستان در هر دو پيرنگ يكسان است. پايان سال، افراد بانك مصرّند تا قبل از شب ع

  خواهند شب عيد در كنار زن و فرزندشان باشند. بيابند و آن دو مرد نيز دلشان مي
ها را با تفكيك از هم درك كنيم  توانيم ديالوگ اگر نگاهي ساختاري به روايت اين داستان بياندازيم بخوبي مي

  و مسير منطقي داستان را بيابيم. به نمونة زير توجه كنيد:
مديره باالي سر حسابداران ايستاده بود: براي من خيلي اهميت دارد كه بدانم چطور  رئيس هيأت

  چون رقمي كسرآمده است.  هم
  توانند كاري بكنند. دانند كه ممكن است ما توي كوير گم بشويم. الاقل آنها مي دانند. آنها مي ها مي بچه -
ها اسباب دردسر  ممكن است براي بعضيبله، مسلماً. پيدا كردن اين رقم قطعي است قربان؛ فقط  -

 بشود.

مرد اول گريان گفت: اما تا آنها گزارش بدهند و آن گزارش مورد توجه قرار بگيرد و با قواي مجهز به 
  كمكمان بيايند ديگر چيزي از ما باقي نمانده است.

  هاي پايان هر ماه را بياوريد تا رسيدگي بشود. باقيمانده -
خورند.  خوانند و تكان مي ها مي گزارش الزم نيست! مردم، خبر را در روزنامه رسيدگي معني ندارد. -

 )79آيند. مطمئن باش. (ص  روي و حتي سربازها به كمكمان مي هاي كوهنوردي و پياده سازمان

هاست. اما نقل قول به هر گونه كه ها به ترتيب متعلق به يكي از پيرنگ اگر دقت كنيم، هر كدام از ديالوگ
شود، نقل قول بعدي گويي در جواب آن است اما به آن مربوط نيست. از طرفي اگر هر كدام از نقل  تمام مي

شود. گويي بين هر نقل قول، يك نقل قول ها را جدا كنيم در مسير منطقي داستان خللي وارد نمي قول
  نامربوط اضافي قرار گرفته كه قابل حذف است.

  دقت كنيد: به طريقه پايان گرفتن داستان
  انفجار سياه يك فرياد: پيدايشان كرديم؛ هر دو رقم را.

  كشيد. هاي حرارت را پس مي خورشيد، دست
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  حتي مگسي نبود و زنبوري تا بر دو الشة خشك بنشيند و شادي كنان، شب عيدي را شادباش بگويد.

  ها آرام، بعد از چهار روز كار مداوم خفته بودند. حتي صدايي نبود. ماشين
  )81كرد. (ص  مرد روبنده، نوارهاي كاغذ را جارو مي

آميزي نقل  جا نيز بخوبي پيداست كه هر سطر مربوط به كدام پيرنگ است. بنابراين نويسنده با درهم در اين
  ها و عناصر داستاني دو پيرنگ متفاوت يك داستان را پديد آورده است. قول

***  
  121+1داستان دوم:  

  ) خالصة داستان2- 1
كند كه به نحس بودن روز سيزده فروردين  اي زندگي مي دربارة جواني است كه در خانواده» 12+1«ستان دا

رود و غروب  معتقدند؛ آنهم به دليل آنكه خيلي سال پيش پدربزرگ خانواده روز سيزده به شكار دراج مي
اند هيچ پرندة ديگري شكار توكند نمي بيند كه سيزده دراج شكار كرده و چون شگون نداشته هر چه مي مي

  ميرد. كند و مي ها را و در آخر سكته مي كند حتي كالغ
افتد و ديگر همة خانواده به نحس بودن اين روز ايمان  انگيز اتفاق ميهاي بعد نيز چند حادثة غم سال
ان، عيد را شوند. اما يكسال جو آورند و در نتيجه هر سال سيزده را در حياط بزرگ خانه دور هم جمع مي مي

رسد كه پدر  تواند روز سيزدهم خود را برساند. اما روز دوازدهم خبري به دستش ميرود و نمي به سفر مي
  بيند كه پدر مرده است.رسد و مي بيمار است. روز سيزده به خانه مي

خواهر نگرانند  گيرد روز سيزدهم را به همراه دوستانش به خارج از شهر برود. مادر و  اما امسال او تصميم مي
افتد او  كنند. هر اتفاقي كه مي اي بساط مي توانند جلوي او را بگيرند. با خانوادة دوستانش كنار رودخانهاما نمي

ها ممكن است در رودخانه غرق شوند و يا گرازها حمله كنند. نگران  كند كه بچه زند. فكر مي دلش شور مي
حتماً اتفاقي براي مادر افتاده. همة روز را در اضطراب و تشويش كند اگر به شهر برگردد  مادر است. فكر مي

گردد همه سالمند و هيچ اتفاقي نيافتاده و او و خواهر هر دو گذراند. اما غروب كه به خانه برمي مي
  اند و به باطل بودنش ايمان آوردند.خوشحالند كه مهر اين خرافه را باطل كرده

  ن) تحليل ساختار روايي داستا2- 2
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پيرنگ اين داستان بر خطي مستقيم است. اول، ميان و پايان دارد و تنها در چند مورد راوي اول شخص با 
زند. او در ابتداي داستان مسألة اصلي را مطرح  بازگشت به گذشته و آينده سير خطي داستان را بر هم مي

  رويم.  ما هرگز سيزده فروردين به سيزده نميكند؛  مي
گيرد و سپس راوي براي آنكه بتواند سير علّي حوادث را  براساس همين جمله شكل مي طرح اصلي داستان

ها همگي  نگردهد. اين گذشته روايت را ادامه مي flash backگردد و با  به خواننده نشان دهد به گذشته باز مي
هاي داستان شود. ترتيب كاركرد براساس تداعي خاطرات است و جزو كاركردهاي اصلي داستان محسوب مي

  به شرح زير است:
  )T2توصيف راوي دربارة سيزده به در نرفتن. (حال/   -1
كند و براي آنكه شگون نداشته حتي سعي  دراج شكار مي 13رود و  پدربزرگ به شكار دراج مي  -2

افتد. پدربزرگ قلبش  كند به جانب كالغها تير بياندازد اما از ميان آن همه كالغ يكي هم نمي مي
 )T1د. (گذشته/ايست مي

 )T1  /ميرند .( گذشتهدرشكة دايي پدر راوي چپ شده و خودش و خاله جانش هر دو مي  -3

 )T1سوزد.. (گذشته/ افتد و ميبرادر بزرگ پدر راوي روز سيزده در آتش مي  -4

 )T1مكالمة ميان راوي و خواهرش دربارة اعتقاد به نحس بودن روز سيزدهم. (گذشته/   -5

 )T1هاي پيش در حياط خانه. (گذشته/ توصيف راوي از سيزدهم فروردين سال  -6

: بيست و سه سالگي T1سفر راوي در روزهاي عيد و ماندگار شدن تا روز دوازدهم. (گذشته/   -7
 راوي)

 )T1اي از خانه به راوي مبني بر بيمار بودن پدر. (گذشته/  رسيدن مخابره  -8

 )T1روز سيزدهم. (گذشته/  بازگشت راوي به خانه و رسيدن در  -9

 )T1خواهد او را فقط در اين روز زنده نگهدارد. (گذشته/  پدر مرده است و راوي مي -10

: روز دهم T2ي سيزدهم و تصميم راوي براي بيرون رفتن. (حال/ مكالمة راوي و خواهر درباره  -11
 فروردين)

 ركرد واسطه)شود. (كا رود و از زير قرآن مادرش هم رد نمي راوي با دوستانش مي  -12

 هاي دوستانش. (كاركرد اصلي) جمعي كنار رودخانه به همراه خانوادهگردش دسته -13

 اند و ترسيدن راوي. (كاركرد واسطه) اي پيدا كرده ها كه مار مرده شنيدن صداي جيغ بچه  -14
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 افكار راوي دربارة نحس بودن و اضطراب و تشويق دروني. (كاركرد نمايه)  -15

شود كه اتفاق،  دود، راوي مطمئن مي وار در آغوش كشيده و ميزني از خانواده، كودكش را نعش  -16
 خندند. (كاركرد واسطه) افتاد اما كودك فقط خودش را خيس كرده و همه مي

ميرد. دكتر معتقد است محمود او را  افكار راوي: مادر حالش بد شده. به علت سكته قلبي مي -17
 )T3نگر/ ندهعصباني كرده است. (آي

 )T2خواهد او را به شهر برساند، نگران است. (حال/ محمود از دوستي مي -18

ترسد. اما كودك فقط با او بازي كرده  افتد. راوي مي شود. كودكي بر زمين مي صداي تير بلند مي -19
 )T2بوده. (حال/

ان حمله كرده. اما دهد كه گراز به عموج آيد و اطالع ميجا مي يكي از افراد خانواده به سرعت به آن -20
 )T2عموجان گراز را كشته است. (حال/

رود اما او فقط در جنگل خوابش برده  شود. راوي به دنبالش مي ظهر به هنگام ناهار، جواد، گم مي -21
 )T2بوده است. (حال/

خواهد با احتياط رانندگي كند اما از حرفش پشيمان  ها شلوغ است راوي از راننده مي غروب جاده  -22
 )T2(واسطه)/ (حال/شود.  مي

زند زني در را باز  كنند. راوي با ترس زنگ مي رسند و دوستانش او را دم خانه پياده مي به شهر مي  -23
 )T2كند. اما هم مادر و هم خواهر حالشان خوب است. (حال/ مي

  )T2مكالمه راوي و خواهر دربارة باطل بودن خرافة سيزدهم فروردين. (حال/  -24
بينيم، سير منطقي و علّي حوادث منظم است و جز در مواردي  حوادث داستاني ميطور كه در ميان  همان

پريشي گردد كه چندان هم زمان راوي براي آنكه رابطة علّي ميان حوادث را نشان بدهد به گذشته باز مي
سبب رود و به  ندارد. تداوم زماني داستان به طور كلي يكسان است و روايت به شيوة صحنة نمايشي پيش مي

  همين شتاب ضرباهنگ داستان خنثي است.
اطالع است هاي داستان بي ها از درون ذهن شخصيت »من روايتي«راوي داستان اول شخص است. و مثل همة 

ديد دروني است. در ميان كاركردهايي كه توسط اشخاص فرعي داستان   و بنابراين عمل روايت، مطابق زاويه
اند. اتفاقاتي كه در روز سيزدهم كنار رودخانه توسط اشخاص رخ اسطهگيرد، بيشتر كاركردها و صورت مي

  اي براي پيش رفتن كاركردهاي اصلي هستند. دهد واسطه مي
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هاي روايت  با همة اين تفاسير، روايت اين داستان به شيوة كالسيك و ارسطويي انجام شده است. اما نشانه
  خورد. در آن به چشم مي مدرن همچون راوي اول شخص، روايت صحنه نمايش نيز

  1داستان سوم: هزارپاي سياه
 ) خالصة داستان      3- 1

، قصة كودكي است به نام تقي كه در توهم وجود هزارپايي سياه بر روي ستون »هزارپاي سياه«داستان 
ات شود، او را نجپرد اما غرق ميكشد و براي رهايي از آن به پشت، در حوض گود خانه ميفقراتش زجر مي

  برند تا مردي مهربان هزارپايش را بكشد.دهند و در نهايت دست و پا بسته به باغي ميمي
  ) تحليل ساختار روايي داستان3- 2
گيرد. به طوري كه در داستان ظاهراً با دو راوي مواجهيم. اين داستان در فضاي روايتي خاصي شكل مي 

بام خانه، تقي را شود، كودكي است كه روزها از پشتراوي اول، كه داستان با روايت اول شخص او آغاز مي
كند روزي تقي هزارپايش را بگيرد. اما راوي دوم كه در خالل روايت راوي اول مدام به پايد و آرزو ميمي

زند. اين آيد، خود تقي است كه از وجود هزارپاي لزج و مرطوب روي ستون فقراتش حرف ميصحنه مي
  مبهمي را در قصه ايجاد كرده است: تودرتويي دو روايت فضاي

هميشه زخم  –ي ستون فقراتش روي خطّ برآمده - پشتش روايت راوي اول، يا پسرك روي پشت بام:)(
شدند رفتند توي تنش و روي ستون فقراتش چنگ ميپيچيدند و از پشت ميمي تقي)هاي او ( بود. دست

افتـاد روي پشتم و آفتاب، تيز مي روايت تقي:) ( كشيد: هزارپا... هزارپاي سياه...و او باز نعره مي
- كـردم كه روي ستون فقراتـم جانـوري راه ميكم حس ميكـردم. كمشد و عرق ميپيراهنـم داغ مي

كردم توي چرخاندم و از پشت ميرود؛ يك موجود كشيده و باريـك و لــزج و چسبناك... دستم را مي
  دم...كرها چنگ  ميپيراهنم و روي مهره

بينيم همان حادثه در ادامه از ديدگاه خود تقي روايت شده است. تا چند پاراگراف تقي طور كه مي همان
گويد. تا اينجا روايت داستان نشان اش نسبت به تقي ميكند و دوباره پسربچه از شيفتگيداستان را روايت مي

ابراهيمي با تودرتـو كردن روايت اين فرض را ايجاد دهد با دو راوي مختلف سرو كار داريم اما از جايـي مي
  كند كه تقي و پسربچة باالي پشت بام هردو يكي هستند. مي
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هاي  كشيد و جلوي چشميك لحظه، دستش را از زير پيراهن، چنگ شده بيرون ميروايت پسربچه:) (

- گشت و محكم ميبرميكرد... اما دستش، خالي و زرد و استخواني بود و بعد با سرعت گودش باز مي

كردم كه اين بار  ديگر ) فكر مي(روايت تقي:جاباشد...  كردم هزارپا بايد آنخورد جايي كه حس مي
بايد پيدايش كرده باشد. حاال جلوي چشمهاي گود من يك هزارپاي سياه و  (روايت پسر بچه:)ام. گرفته

كند و لگد مي پسربچه:) (روايتكنم، گد ميكند، (روايت تقي:) لاندازد زمين و لگد ميباريك را...مي
  كشد: كشتمش... كشتمش...فرياد مي

و » بگيرش تقي! بگيرش تقي...«گفت: شنيدم كه مي) صداي نعرة كسي را از پشت بام مي(روايت تقي:
  .ديدم..كرد آفتاب تيز را ميمن از پشت سري كه از باالي بام نگاهم مي

خواهد كه كند و از خواهرش ميكشد، التماس ميس است روزها نعره ميتقي كه ظاهراً دچار توهم و تر
كند اما باز نقطة ي باالي پشت بام تعريف ميروي ستون فقراتش دست بكشد. همة اين وقايع را پسربچه

  كند:كانوني روايت تغيير مي
اش شدهزخم خواباند و روي ستون فقراتآمد و او را دمر ميخواهر كوچكش مي(روايت پسربچه:) 
   رفتند...آمدند و ميهاي كوچك خواهرم مي دست(روايت تقي:)  كشيد.آهسته دست مي

  بيند:برند پسرك باالي پشت بام رفتن او را ميجاكه تقي را روي دوش از خانه به باغ مي و آن
ود نگاه كردم. تقي را از خانه بيرون بردند. از طرف ديگر پشت بام كه رو به خيابان ب:) (روايت پسربچه

كردند... مرا روي ديدم كه عبور ميها را مي خيابان  (روايت تقي)او را بردند و انداختند توي يك ماشين. 
  ...دوش به باغ ناشناسي بردند

در بخش پاياني داستان كه تقي در آن باغ ناشناس درمان شده است با روايت خودش و با اين جمله آغاز      
شود كه تقي و پسرك باالي پشت بام جا براي خواننده آشكار مي در آن به ديدنم آمدند.تقي و همه شود: مي

  هردو يكي هستند. 
تقي مهربان و دوستانه گفت: تقي، خودت بكشش، بكشش! خودت بكش تا برگرديم به :) (روايت تقي

     كنم...روزهاي خوب! سعي كن تقي، سعي كن! و من گفتم: سعي مي
شخص در داستان كه يكي غيرقابل اعتماد و ظاهراً خيالي است ابهام داستان را بيشتر  حضور دو راوي اول

زند كه تكنيك پسامدرن را  جايي و عدم قطعيت موج ميچون تناقض، جابه هايي هم كند. در داستان مؤلفه مي
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كاركردهاي اين  آورد. تغيير مداوم روايت تقي و همزادش در داستان سيرمنطقي را برهم زده است. به ياد مي
  آميزد. دو شخصيت كه ظاهراً يكي هستند، درهم مي

اند، اما  بيند كه او را از حوض كشيده اي است باالي پشت بام و تقي را مي گر پسربچهدر آغاز داستان كانوني
كردم پاهايم به  هر چه ميكند:  بالفاصله راوي تغيير كرده و تقي است كه عمل غرق شدن خود را روايت مي

  )55رسيد... (ص جايي نمي
پيرنگ داستان از روايت محو شده است. آغاز، ميان و انجام داستان از ساختار بيروني داستان پيدا نيست. اما با 

توان به پيرنگ اصلي پي برد. راوي اول شخص با بازگشت به گذشته به وجود  بارة داستان ميخواندن چند
  كند: هزار پا براي اولين بار اشاره مي

يك شب كه از خواب پريده بودم، روي ستون فقراتم راه رفتن موجودي را حس كرده بودم كه چرب و 
يخ زده بود. هيچ يادم نيست كه چند سالم بود ولي يادم هست كه كنار مادرم خوابيده بودم... همه بيدار 

رد توي حياط ... (ص كردند. مادرم يك انبر آورده او را گرفت و ب شدند و هزار پاي سياه مرا نگاه مي
  )59و  60

شود اما راوي داستان را از ميانة آن يعني غرق شدنش در  بنابراين داستان از گذشته و كودكي تقي آغاز مي
  حوض آغاز كرده است. ترتيب منظم كاركردها به شرح زير است:

  رود. يك شب تقي خوابيده بود كه هزارپاي سياهي از كمرش باال مي -1
 خورند. ها آن را مي كشد و مرغ روي زمين حياط ميمادر هزار پا را  -2

 بندند. ماند. او را به تخت مي توهم حضور هزار پا روي ستون فقرات در تقي باقي مي -3

كرده هزارپاي سياهي روي كمرش  زند، به پشت افتاده چون فكر مي تقي درون حوض دست و پا مي -4
 رود. راه مي

 كشند. تقي را از آب بيرون مي -5

 برند. دست و پا بسته روي دوش به باغ ناشناسي ميتقي را  -6

 خواهد كه خودش هزارپايش را بكشد. بندند و مرد مهرباني از او مي دست و پاي او را مي -7

  كشد. تقي هزارپايش را مي -8
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ديد   اما اين سير خطي و منظم كاركردهاي اشخاص داستان است. نويسنده اين كاركردها را در ميان دو زاويه

زنند و ترتيب  كنند و نظم آنها را بر هم مي كند. بارها تقي و همزادش جاي خود را عوض مي ائه ميمتفاوت ار
  است. 8-7- 6-3-2-1-5-4كاركردها به صورت 

ابهام درون داستان، فضاي عجيب و غريب و شخصيت خيالي پسرك روي پشت بام، شخصيت بيمار و 
شود اين اثـر را در زمـرة ه در خواننده ايجـاد ميمضطرب و ترسان تقي و از طرفي حالت شك و ترديدي ك

  دهد.مدرن قرار ميهـاي پستداستان
***  

  1داستان چهارم: برخورد
  ) خالصة داستان4- 1

، داستان يك مبارز سياسي است كه در بهداري زندان به خاطر بيماري بستري است. يكي از »برخورد«داستان 
افتد كه برايش در  است. مبارز به ياد معلم تاريخش آقاي ط... ميمأموران ساواك او را به شدت كتك زده 

تر از اي عادل كنندهقضاوت«نوجواني اسطوره بوده است. همواره دوست داشته مثل او باشد كه به او ياد داده: 
گر او شود. پس از آزادي بار دي بيند و برايش بيشتر اسطوره مي او را بعدها در زندان مي» تاريخ وجود ندارد.
دهد... حاال در زندان هنگام شكنجه، معلم تاريخش  اش را به او ميبيند و آدرس پنهاني خانه را در خيابان مي

دهد. معلم تاريخ او را لو داده  اش ميكند و شكنجه آيد و او را خائن خطاب مي بيند كه به طرفش مي را مي
  است.

  ) تحليل ساختار روايي داستان4- 2
هاي پي در  ، از يك روايت كامالً خطي برخوردار نيست. بلكه راوي با بازگشت به گذشته»برخورد«داستان 

ريزد. آغاز و پايان داستان يكي است. راوي بر روي تخت بهداري زندان خوابيده و به  پي زمان را برهم مي
گيرد:         شكل مييي در ذهنش  كند و در آن حين جمله هايي كه از مأمور ساواك خورده استفراغ مي خاطر كتك

  تر از تاريخ وجود ندارد.يي عادل كنندهقضاوت
كند و از مرد  او مريض است و افسر پزشك كه گويي آشنايي قديمي با او دارد به شدت مراعات حالش را مي

ن دهد. اما راوي براي آنكه علت نقل آ خواهد كه او را نزند. تا اينجا داستان در زمان حال رخ مي ساواكي مي
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اي  گويد كه برايش اسطوره گردد و از معلم تاريخش آقاي ط... ميجمله را به خواننده بفهماند به گذشته بازمي
- گردد. اين تغيير زمان پي بود و دوستش داشته است. او با توصيف گذشته دوباره به حال و به بهداري باز مي

ح اصلي داستان كه خيانت معلم تاريخ افتد و راوي با در هم ريختن آن به روايت طر درپي اتفاق مي
و  T1پردازد. ترتيب كاركردهاي اصلي در داستان به شرح زير است. (زمان گذشته:  اش است مياي اسطوره

  )T2زمان حال: 
  )T2كند. ( راوي بر روي تخت بهداري خوابيده و استفراغ مي -1
 )T1كند. ( آقاي ط... را توصيف مي -راوي معلم تاريخ -2

 )T2كند. ( گويد و استفراغ مي بهداري از تاريخ مي راوي با پزشك -3

 )T1زند. ( ناپذيري حسن صباح حرف ميمعلم تاريخ از تسليم -4

 )T1بيند. ( ها را در خيابان، شبيه معلم تاريخ مي راوي، همواره آدم -5

 )T2كند. ( زند و استفراغ مي راوي با افسر پزشك از معلم تاريخش حرف مي -6

اي شده و هميشه آقاي ط... را شود اما معلم مدرسهاوي معلم تاريخ نميپس از تمام شدن مدرسه، ر -7
 )T1دهد. ( سرلوحة خود قرار مي

 )T1آورد. ( بيند و بيش از پيش به او ايمان مي راوي، معلم تاريخ خود را در زندان مي -8

 )T2زند. ( افسر پزشك براي درد به او سرنگ مي -9

خواهد كه آدرسش را بدهد تا بنشينند و  آقاي ط... از او مي بيند. راوي معلم تاريخ را در خيابان مي  -10
روز قبل از زنداني  T1 /10دهد. ( حرف بزنند. راوي كه در خانه دو در پنهاني دارد آدرس را مي

 شدن)

 )T2آيد. ( اش ميراوي روي تخت بهداري است و افسر پزشك به احوالپرسي  -11

گذارد او را بزنند اما راوي آيد. افسر پزشك نمي ميشود. سه مرد ساواك به طرفش  در اتاق باز مي  -12
كند. افسر جلوي او را  زند. پيراهن او را پاره مي شناسد كه بيش از همه او را مي معلم تاريخش را مي

خواهد جملة هميشگي را بگويد اما  كند. راوي مي گيرد اما آقاي ط... راوي را خائن خطاب مي مي
  )T2د. (كن تواند و استفراغ مينمي
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اند. راوي در آغاز داستان، معلم تاريخ را ديده است و چنانكه ديديم دو زمان حال و گذشته در هم آميخته

شود. گويي صحنه نگه  دارد. و در پايان داستان نيز همين صحنه تكرار مي» حالي ميان تعجب، تنفر و نااميدي«
  شكل گرفته است.داشته شده و همه چيز در ذهن راوي به شكل تداعي خاطرات 

***  
  1آورم داستان پنجم: آهسته به ياد مي

  ) خالصة داستان5- 1
آور بانك با اعداد و داستان دربارة زندگي يك كارمند خسته و كسل بانك است كه همة عمر در محيط كسات

ند و ك اش برود تصادف ميارقام سر و كار داشته است. و درست روزي كه قرار است به ديدن زن مورد عالقه
  گردد. پس از مدتي بستري شدن دوباره به كار بانكداري بازمي

  ) تحليل روايت داستان2- 2
نامد. او براي روايت به سراغ جمله اي مي يا تك كلمه» چكنده«هاي  روايت اين داستان را نوع قصه ابراهيمي 

شيوة روايت نويسنده در اين داستان به حدي  كند؛ها يا تصاوير استفاده مي كلمهنرفته است بلكه فقط از تك
شكن و هنجارگريز است كه كامالً به فرمي جديد در دستور زبان داستان دست يافته است. نويسنده قاعده

قصه را روايت » آيي تصوير و كالمهم«بدون توسل به جمله و فقط با رديف كردن كلمات دركنار هم و گاه با 
اي وارد كند. او طرح داستان را از دست نداده و چيدن كلمات در پي داستاني لطمهآنكه به عناصر  كند، بيمي

ها به توصيف صحنـه، فضاسازي، هم نظم منطقي داستان را حفظ كرده است. با چيدمان صحيح واژه
  گردد.يازد و گاه سير خطي روايت را به هم زده و به گذشته برميپردازي دست ميشخصيت

  گويد: اين داستان ميابراهيمي دربارة 
برخورد كردم و اين موضوع را با توجه به دردمندي » تصادف يك كارمند خسته با اتومبيل«وقتي به موضوع «

تشخيص دادم، از تفكر بسيار در باب نقطة شروع » كردنقصه«ديدگي كارمندان مملكتم، مناسب براي و ستم
كند يا  مي» تصادف«ه دستگيرم شد كه آدمي كه قصه و مسير حركت آن و ساختار مورد نيازش اين مسأل

تصادف كرده است و حال، حالش بسيار بد است و حالي ميان زندگي و مرگ دارد و يك لحظه به هوش 
كند كه خواهد، فكر نمي كند يعني اگر آب ميفكر نمي» جمله«اي ديگر بيهوش. چنين آدمي، با  است و لحظه

                                                 
  .1386ششم،  روزبهان،نشر  ،مصابا و رؤياي گاجرات ةاز مجموع - ١



 919    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

فكر » كلمه«بلكه با » ام...كند. سخت تشنه ه من بدهيد! سرم خيلي درد ميآقاجان! لطفاً يك ليوان آب خنك ب«
  آب!  ها. آب! سرم! درد، آه! مادر!انديشد نه به مدد جمله كند؛ يعني به مدد كلمات منفرد مي مي

  ها برسد. بعد هم به جمله. تواند به نيم جمله مي -شود كه احتماالً حالش بهتر مي -و تدريجاً
ها بچكند  ها در ذهنش بچكند، واژه كه فكر كردم انسان ممكن است در شرايطي قرار بگيرد كه واژهاينطور شد 

  )19، ص 1369(ابراهيمي، » ها...نه جمله
گيرد به ياد      اش شكل ميراوي اين داستان اول شخص است. راوي ايـام هفته و اتفاقاتـي را كه در زندگي

شوند. نويسنده در اين داستان از كلمة قالب كلمات و نه جمالت روايت ميآورد. اين رخدادها باز هم در مي
) درشت و سياه استفاده كرده تا خستگي، دلزدگي و درماندگي انسان fontبا بسامد باال و قلم (» خستگي«

عصر جديد و جامعة مدرن را نشان دهد. راوي، مردي است كه تمام ايام هفته را به كار در بانك و سروكار 
گذراند. ابراهيمـي در پي اين كلمات داشتن با چك، سفته، مهر، وام، اسكناس، عدد، دفتر حساب و... مي

  كند. را ذكر مي» خستگي«بارهـا واژة 
  

  اشتباه
  تكرار

  خستگي
  خستگي
  كسري

  پرداخت
  دريافت...

  وصول
  خستگي                 

  كل سرمايه                                                    
  ــــــــــــــ  = خستگي                                              

  تعداد روزها                                                   
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گيرد و اين تنها باري است كـه كلمات شادي، آهنگ، خنـده و.... در راوي با اصرار و التماس مرخصي مي

كند و ديگر چيزي را به رود اما در حين عبور از خيابان تصادف ميا راوي به ديدار زني ميآيد زيرداستان مي
گذرد و او مجبور است دوباره به كار در بانك آورد. روزهاي بستري شدن در بيمارستان هم ميياد نمي

  دهد.  بازگردد. ابراهيمي حالت سرگيجة راوي را با چيدمان مخصوص سرگيجه رفتن نشان مي
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هاي سبك شخصي نادر ابراهيمي است كـه در ادبيات داستاني خود، كمتر شاهد آن  اين شيوة روايت از نمونه
هاي  هاي اصلي داستان ايم. اختالل زماني و برهم ريختن داستان و ابداع فرم تازه براي روايت از مؤلفهبوده

  گويد:مي» نگارانهخفراداستان تاري«هاي ، در بيان ويژگيپاتريشيا وپسامدرن است. 
خواهند گيجي و تحير را القا كنند، جمالتشان را  گونه آثار، گاه داستان را عمودي و  يا اگر مي نويسندگان اين«

اي تو در تو نوشته تا خواننده هم موقع خواندن مجبور شود سر خود را برگرداند. به اين  به صورت دايره
  )77، ص 1386(الج و ديگران، » كند. ان با خود شريك ميترتيب خواننده را در آفرينش معناي داست

شود و با بر هم زدن  ها، ناخودآگاه به سبك روايي پسامدرن نزديك ميگونه داستانبنابراين ابراهيمي در اين
هاي هم عصر خود نيز فاصله  هاي روايي مدرن در داستان قواعد دستوري روايت داستان حتي از شيوه

ي تالل زباني در داستان و ابداع فرمي تازه براي روايت خود، به اعتراض و مخالفت با جامعهگيرد. او با اخ مي
  خيزد. مدرن و پيامدهاي مدرنيته كه همانا معناباختگي و سرخوردگي آدمي است برمي

***  
  نتيجه:

فهم  روايتي  كند نه از منطق علّي معلولي، نوعيدرك اين امر كه زندگي انسان از منطق داستاني تبعيت مي
انجامد، بنابراين ساختارهاي روايي بداند چطور يك رخداد به رخداد ديگر مي  شود آدمياست كه موجب مي

كند، به اين صدا گوييم ساعت تيك ـ تاك ميگفته است كه وقتي مي ، فرانك كرموددر همه جا حضور دارند
شويم تا هيچ تفاوتي با هم ندارند فرق قائل مي دهيم، بين دو صدايي كه از لحاظ فيزيكيساختار داستاني مي

، ص 1385ناميم. (كالر، پايان. اين تيك تاك الگويي است كه آن را طرح داستاني مي تاكآغاز باشد و  تيك
112(  

هاي به كار گرفته انواع راوي و نيز تكنيك  توان مفهوم پيرنگ،بنابراين با مطالعة روايت در داستان بخوبي مي
بيان و گفتمان داستان را دريافت. در هر داستان ساختمان پيرنگ و ارتباط ميان اجزا آن، نوع و شيوة شده در 

-اپيزودي، ناهنجار، نامنسجم و ... منجر به شكل  كند. تقسيم انواع پيرنگ به باز و بسته،روايت را تعيين مي

  شود. گيري الگوهاي روايت مي
كند اما او در اين روايت خطي، بندرت  هايش از شيوة خطي استفاده مي ندر داستا به طور كلي نادر ابراهيمي 

طور كه  رسد. همان گيرد و به سبكي مدرن در روايت داستان مي هاي الگوي كالسيك فاصله مي از ساير مؤلفه
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هندة دهد و اين دو از اجزاي تشكيل د بيش از هر چيز به شكل و زبان در داستان اهميت مي دانيم ابراهيمي  مي

  گويد: هستند. او در باب شكل داستان مي   ساختار روايي داستان
آيد، استيصال در ارسال پيام. زماني كه قادر نيستيم با كمك يك ساختمان  ها از سر استيصال پديد مي شكل«   

هايي  تمانكنيم به ساختن ساخ آوريم بيان كنيم، شروع مي آنچه را كه به ذهن فشار مي  ساده يا آشنا و معمولي،
  )100، ص 1377 ابراهيمي، » (بريم متناسب آن انديشه است...  كه گمان مي

همواره  آورد و اين همان چيزي است كه ابراهيمي  داستاني در حقيقت نوع بيان داستان را پديد مي» شكل«اين 
فاوت نيز داشته باشد؛ كند، اينكه نويسنده بايد همان قدر كه موضوع متفاوت دارد نوع بيان مت بر آن تأكيد مي

  اين بيان يعني بازگويي ديگري از داستان.
كند.  هايش نشان داده است كه هر موضوعي خود نثر خويش و بيان خود را انتخاب مي ابراهيمي در داستان
  گيرند هايش نرسيده خرده مي به خاطر آنكه هيچگاه به نثر واحدي براي داستان  بسياري، بر ابراهيمي

اين تكنيك كه از شگردهاي الگوي مدرن و شكل اغراق  هاي روايي او تغيير كانون روايت است.يكي از شيوه
خورد. نمونة بارز آن را در  به چشم مي هاي ابراهيمي  هاي الگوي پسامدرن است، در داستان شدة آن از ويژگي

همزادش) به روايتي مدرن دست آميزي دو كانون روايت (تقي و  ديديم كه با درهم» هزار پاي سياه«داستان 
  يابد. مي

هاي مدرن و ابداع گرفتن از شيوهمدرن به هنجارشكني در داستان، فاصلههمچون نويسندگان پست  ابراهيمي
هاي ي آن را در قصههاي روايي جديد كه نمونهزند. او با ايجاد شيوه هاي عجيب و غريب دست ميسبك

  كند. هاي رايج زمان خود پشت ميبينيم، به شيوه آورم) مي به ياد مي اي (همچون آهستهكلمهچكنده يا تك
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