
 

 

متن  
هی  ژپو

بی اد
، 

رۀ 
ما
ش

93
ال
 س
،

67
ن 
ستا
زم
 ،

68
68

 

 نوشتة فریبا وفی «پرندۀ من»ساختار روایت زنانه در رُمان 

 تیمور مالمیر
 استاد زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه تهران، تهران

 چُنور زاهدی
 کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه کردستان، کردستان

 (86/81/6868  تاریخ تصویب: 67/68/6868اریخ دریافت: )ت

 چکیده

بنـدی جامعـه بـه مردانـه و زنانـه مقاومـت        نویسندگان زن در حوزۀ ادبیّات داستاني در برابر تقسیم
پردازند و تالش  کنند، به مشکل هویّت و جایگاه زن ایراني در یک مرحلة تغییر و تحوّل اجتماعي مي مي

آمیزند، امّا نوع و چگونگي این ایستادگي نیازمند  را با انتقاد از جامعة مردساالر درميزنان برای خودیابي 
ها و مفاهیم خود عالوه بر انتخان موضـوع از روش، طـرح،    ای برای بیان اندیشه تبیین است. هر نویسنده

عصـر ماسـت کـه    نویسان پُرکار  کند. فریبا وفي از داستان های روایتگری خاص استفاده مي نشانه و شیوه
ای خـاص، بـه    اش مسایل زنان است. رمان پرندۀ من اوّلین رمـان اوسـت کـه بـا شـیوه      ترین دغدغه مهم

شناسي سـاختاری بـه تبیـین     در این مقاله، بر اساس روایتصورت جدّی به مسایل زنان پرداخته است. 
دیـد   اسـتفاده از زاویـة   بـا   نویسـنده شـده اسـت.     ساخت و نحوۀ روایتگری این رمان پرداخته پیوند ژرف

راوی، داستان را از زبان یک زن بازنمایي کرده است تا بتواند اعتراض زنان نسبت به مقام و موقعیّـت   منْ
های راوی نسبت به وضعیّت زنان در قالب توصیف وضعیّت موجود و بـه   اهي اعتراضگ آنان را بیان کند.

بـه  العـات تلـویحي   اطّ در قالبساخت داستان  ژرفو  مفاهیم بسیاری ازکند، امّا  صورتي آشکار جلوه مي
راوی با ترسیم وضع ناگوار زن در جامعه و خانواده، مخاطـب را از ایـن وضـع    شده است. عرضه مخاطب 
محورهـا و توصـیفات،    بسامد نقل حالت بخشي برای بهبود وضعیّت زنان است. سازد و این آگاهي آگاه مي

، «نقـل »ت که زن دایم در خانه و آشازخانه است و مجالي ندارد جز محورها بیانگر آن اس به نسبت عمل
آن هم از شیشة پنجرۀ آشازخانه یا فکر و خیال کردن یا نامه نوشتن دربارۀ همان مسایلي کـه دایـم بـا    

 آنها دست به گریبان است.

 شناسي، ساختارگرایي، روایت زنانه، خانواده، اعتراض. روایت گان کلیدی: واژ

                                                           
)نویسندۀ مسئول(  

 E-mail: timoormalmir@ut.ac.ir 


 E-mail: chonor.zahedi_2012@yahoo.com 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1klmmhit6u8tz/?&v=b&cs=wh&to=chonor.zahedi_2012@yahoo.com
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 مقدّمه

 6879در سـال   در عمـق صـحنه  نخستین مجموعه داستاني خود را بـا نـام    6836ریبا وفي متولّد ف

، «پرندۀ مـن »را منتشر کرد.  «خندیم حتّي وقتي مي»منتشر کرده است. سه سال بعد مجموعه داستان 
سیزده بار تجدیـد چـاپ شـده اسـت.     6866منتشر شده است و تا  6836اوّلین رمان اوست که در سال 

نیز از این نویسنده منتشر شـده اسـت.    ها رازی درکوچهو  رؤیای تبّت، ترالنهای  ، رمانپرندۀ مناز  بعد

شناسي به بررسي استعارۀ نمایشـي   حسیني و ساالرکیا با توجّه به نظریّة کنش متقابل نمادین در جامعه

همچنین دشـتي آهنگـر    (،36ـ 683: 6866اند )ر.ک  حسیني و ساالرکیا،   پرداخته رؤیای تبّتدر رمان 

های دیگر نویسـندگان زن بحـث کـرده اسـت )ر.ک  دشـتي       با رمان رؤیای تبّتاز شباهت پیرنگ رمان 

هـای   ترجمه شده است، ولي به رغم جـایزه به چند زبان خارجي نیز  پرندۀ من(. رمان 93: 6868آهنگر،

 ی منتشر نشده است.اش کرده، هنوز دربارۀ آن بحث و پژوهشي جدّ متعدّدی که نصیب نویسنده

تعداد نویسندگان زن در حوزۀ ادبیّات داستاني پس از سیمین دانشور چشمگیر است. غالب آثار این 

پردازنـد و   مشکل هویّت و جایگاه زن ایراني در یک مرحلة تغییر و تحوّل اجتمـاعي مـي  »نویسندگان به 

ای از بایـدها و   آمیزند که زن را در پیلـه  يتالش زنان برای خودیابي را با انتقاد از جامعة مردساالری درم

آورنـد و   (. برخي از زنان به مبارزۀ آشکار روی مـي 6686  :6831)میرعابدیني، « کند نبایدها محبوس مي

های دفاع از حقوق زنان برای دستیابي بـه حقـوق خـود تـالش      با تشکیل یا عضویّت در جمعیّت و گروه

گسترۀ خانـه  »های سیاسي و مدني همچنان  مبارزات زنان در حوزهکنند. امّا در سط  جامعه به رغم  مي

هـای   های روزانه برای فراز و نشیب گری شود که در آنجا به کارهای ویژه و چاره قلمروی زنانه انگاشته مي

بندی جامعه به  (. زنان در حوزۀ ادبیّات داستاني در برابر تقسیم83: 6868میر، )کرس« پردازند زندگي مي

ای منفي  اعتراضي اگر دارند آن را در قالب اعتراض  کنند، امّا به صورت مبارزه و زنانه مقاومت مي مردانه

کنند تا ذهن و شیوه و اندیشة زنان را دگرگون کنند تا در پرتو این دگرگوني، مردان را  خاموش بیان مي

سندگان زن نظیـر فریبـا وفـي،    به تأمّل در کار و اندیشة خود وادارند. گفتمان غالب راوی در داستان نوی

بندی جامعه به زنانه و مردانه است، امّا نـوع و چگـونگي ایـن ایسـتادگي نیازمنـد       ایستادگي در برابر رده

ها و مفاهیم خود عالوه بر انتخان موضـوع از روش، طـرح،    ای برای بیان اندیشه تبیین است. هر نویسنده

ند. اگر هم میـان موضـوع و شـگردهای داسـتاني بـرای      ک های روایتگری خاص استفاده مي نشانه و شیوه

کند، به هدف و رسالتي فراتر چشم دوخته است. تبیـین ایـن رسـالت     بیان اندیشة خود پیوند برقرار مي

ساخت  شناسي ساختاری به تبیین پیوند ژرف البتّه بر عهدۀ منتقدان است. بدین منظور، بر اساس روایت

 ایم. پرداخته پرندۀ منو نحوۀ روایتگری رمان 
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 ـ پیشینه و مبانی نظری2

متون است. اگـر باـذیریم کـه هـر اثـر ادبـي از دو        ةهای بررسي و مطالع ساختارگرایي یکي از شیوه

توان ساختار هر اثـری   آنگاه مي ،شود ساخت تشکیل مي بخش بیروني یا روساخت و بخش دروني یا ژرف

تـي هماهنـگ   یّپیونـد بـا یکـدیگر، کلّ    ةمـل و در سـای  اثر بـا تعا  یاجزاة را نظامي دانست که در آن، هم

ک خـود را از علـم   (. مطابق دیدگاه کلیگز، ساختارگرایي نیروی محر888:6839ّ امامي،ر.ک  سازند ) مي

گیرد که ثابـت کـرد    های علم شیمي و فیزیک در قرن نوزدهم مي از پیشرفت ،ارسطویي و به طور خاص

فکـری   ة(. ایـن نحلـ  36: 6833 کلیگـز، ر.ک  انـد )  ز اتم تشکیل شـده ها ا مولکول ةه از مولکول و هممادّ

ـ  شناسي، اقتصاد و زبان شناسي، جامعه های دیگر از جمله روان بعدها به دانش ر شناسي نیز راه یافت. تفکّ

شناسـي بـه ادبیّـات نیـز راه یافـت و مبنـای کـار         هـای سوسـور در زبـان    ي از اندیشهساختگرایي با تأسّ

رار گرفت. سوسور معتقد بود در زبان، هیچ مورد مستقل وجود ندارد و باید هر پدیـدار را  ساختارگرایي ق

: 6831احمـدی، ر.ک  پدیدارهایي بررسي کرد که خـود بخشـي از آنهاسـت )    ةبا مجموع آن در مناسبت

معنای آشکار اثـر، در پـي جـدا     کننده و ضمن ردّ (. ساختارگرایي روشي تحلیلي است نه ارزیابي63ـ86

ترین پژوهشي کـه بـا    (. بنیادی688: 6838ایگلتون،ر.ک  های دروني آن است ) ساخت ردن برخي ژرفک

والدیمیر پراپ بـود. پـراپ    از سوی های پریان دید ساختگرایي در ادبیّات انجام پذیرفت، بررسي حکایت

مـورد توجّـه    کار پـراپ  ۀم و منطقي دست یافت. بعدها شیوهای پریان به چارچوبي منظّ در بررسي قصّه

پردازاني چون بارت، گریماس، ژنـت، برمـون و تـودوروف در     دیگر پژوهندگان ادبیّات قرار گرفت و نظریّه

خـاذ کردنـد. تـودوروف، روایـت را دارای سـه      های گوناگوني اتّ ات پراپ، روشجهت تغییر و تکمیل نظریّ

لي هستند و نوع سوم، به صورت تجربي هایي تحلی ل، سازهداند. دو نوع اوّ رفت و متن مي واحد گزاره، پي

بلکـه   ،آورنـد  پایان را به وجـود نمـي   ای بي ها، زنجیره (. گزاره31: 6838 تودوروف،ر.ک  شود ) حاصل مي

ها نیز سه شیوه ارائـه   رفت آورند. تودوروف برای ترکیب پي رفت را به وجود مي ها یک پي تعدادی از گزاره

شود کـه   به این شکل حاصل مي ،داستان در داستان است ۀمان شیوگیری که ه درونهشیوۀ  ـ6کند:  مي

آیـد و جانشـین یکـي از     لـي مـي  رفـت اوّ  رفت کامل که گاهي یک داستان کامل است، درون پي یک پي

های زنجیر به دنبـال هـم    ها به صورت حلقه رفت ای که در آن پي زنجیرهشیوۀ  ـ8شود.  های آن مي گزاره

رفـت دوم   ای از پي رفت نخست، پس از گزاره ای از پي در این نوع، گاه گزاره که يتناوبشیوۀ  ـ8آیند.  مي

 (.68ـ69 همان:ر.ک  آید ) ل ميرفت اوّ ای از پي رفت دوم پس از گزاره ای از پي آید یا گزاره مي

 رابطـة  بـه  زمان مقولة. پردازد يم لحن و دید زمان، وجه، چوني مسایل بهي کالم ةتودوروف در جنب

ي داستانی ایدني زمان خطّی گرید وي داستان سخني زمان خطّي ک: یشود يم مربوطي زمان خطّ دو نایم

 از: عبارتند شوند، يم مطرح زمان چارچون در که اساسي مسایل(. 99: ر.ک  همان)
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 متـوازن  داسـتان  شـدۀ  تیروا زمان بیترت با کامالً گاه چیه( سخن) تیروا زمان بیترت :بیترت (2

 سـخن ی بنـد  زمـان : اسـت  نهفتـه ی بنـد  زمـان  نـوع  دو انیم تفاوت در ب،یترت رییتغ نیا لیدال. ستین

 نـوع  دو نیـ ا انیـ می تـواز ي بـودگ  نـاممکن  جـه، ینت دري. چندسـاحت  داسـتان ی بند زمان وي ساحت تک

 و گـرد  عقـب  اي یـ زمـان  بازگشـت : از عبارتنـد  آني گونة اصل دو که انجامد يمي شیپر زمان بهی بند زمان

 .استقبال اي یزمان شوازیپ

 در. سـت ین خـوان  هـم ( داسـتان ) شده تیروا زمان با گاه چیه( سخن) تیروا زمانی: زمان رشی( د1

ي هنگـام  حالت نیدرنگ: ا اي یزمان قیتعل( الف :کرد کیتفک هم از رای متعدّدی ها حالت توان يم نجایا

 از... و  عـام ی هـا  شـه یاند ف،یتوص: باشد نداشتهی ا نهیقر ،يداستان زمان در سخن زمان که شود يم واقع

 سـخن  زمـان  دری ا نـه یقر چگـاه یهي داسـتان  زمـان  آن در کهي حالت آن: عکس حالت( ن .اَند گونه نیا

 تطـابق  سـوم:  نیادیـ بن حالت( ج .حذف اي یزمان دورۀ کی کامل گذاشتن کناري عنی نیا و باشد نداشته

ي داسـتان  واقعیّـت  گنجانـدن  و میمستق سبک ذررهگ از تطابق نیا. است داستان و سخن زمان دو کامل

 نینـاب یب حالـت  دو ت،ینها در( د .آورد يوجود م به را شینما صحنة کی خود و ردیپذ يم تحقّق سخن در

 زمـان  از« تـر  يطـوالن » ایـ  سخن زمان آنها، يّدر ط که هستند یيها حالت نهایا ـ6: شود يم مشاهده زین

 گـر  ید امکـان  دو بـه  را مـا  ضرورت به نخست گونة که رسد يم نظر هب. آن از« کوتاهتر» ای است، داستان

« تر کوتاه» سخن زمان کهي هنگامي عنی دوم، گونة و کند يم رهنموني شیپر زمان به ای فیتوص بهي عنی

 .کند يم خالصه جمله کی در را تمام سال نیچند که استی ا دهیچک است، داستان زمان از

ي سـخن  بـه  بسـامد . اسـت  داستان زمان و سخن زمان انیم رابطة ياصلي ژگیو نیآخر :بسامد (9

 همـان  کـه یي هـا  زمـان  شـمار  و دهـد  يمی روی رخداد که استیي ها زمان شمار انیم ارتباط تر، قیدق

 چنـان : محور تک تیروا( ماست: الفی رو شیپ امکان سه زین نجایا در. شود يم تیروا ایي یبازگو رخداد

 تیـ روا( ن(. 16 :ر.ک  همـان ) کنـد  تکـرار  رای واحـد  رخـداد  واحـد، ي یروا سخن کی آن در که است

( ج (.ر.ک  همـان ) اسـت  افتـاده  اتّفـاق  مرتبـه  کی کهی چندبارۀ رخداد گزارش و نقلي عن: یچندمحور

: ر.ک  همـان )اسـت   افتاده اتّفاق بار چند کهیي رخدادها گزارش و نقل بار کي یعن: یتکرارشونده تیروا

18.) 

 و هـا  کـنش  کارکردهـا،  سـط   سـه  در را «روایـت » روایت، در کارکردها اهمیّت به توجّه با نیز بارت

 بـا  ترکیبـي  ارتبـاط  سط  سه این بارت، نظر به(. 83ـ87: 6837 بارت،ر.ک  ) است کرده مطالعه روایت

 و کنـد  اشـغال  کنشـگر  یک عام کنش در جایي که دهد مي معنا زماني تنها کارکرد یک. »دارند یکدیگر

 دارای کـه  گفتمـاني  به و شده روایت که گیرد مي حقیقت این از را شاَ نهایي معنای نوبت، به کنش این

 (.83: همان) «است شده سارده است، خویش کدهای
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هـای   های مسـلّم بیرونـي اسـت. آدمـي در روایـت      دنیای روایت، دنیای آزادی از قید بندهای روایت

هاسـت. دنیـای روایـت، کـامالً در      ه اسیر علّت و معلولبیروني که همان حوادث پیرامون هستند، همیش

سازد.  ها و کارکرد آنها، دنیای دلخواه خود را مي حیطة اختیار و تدبیر راوی است. راوی با خلق شخصیّت

های داستاني حتّي اگـر کارکردهـای خـالف انتظـار راوی را بـه مرحلـة کـنش برسـانند، بـاز،           شخصیّت

انسـان بـدون   »شناسي چون تودوروف معتقد اسـت   زامي است. اگر روایتحضورشان در دنیای روایت، ال

هـای متفـاوت هـر     ها و کنش (. بیانگر آن است که نگاه889: 6833)تودوروف، « نگاه دیگری وجود ندارد

سازی کارکرد و کنش دیگری است که بر اساس تفـاوت و اخـتالف نشـانگي صـورت      شخصیّت، برجسته

 مواجـه  رویـدادها  و عناصـر  ممـنظّ  و منطقـي  توالي با روایت در (.887: 6833گیرد )ر.ک  مکاریک،  مي

 چنـد  هـر  نظمـي  وجـود  لزوم بیانگر یکدیگر، کنار روایي و زباني عناصر غیرتصادفيِ گرفتن قرار. یمهست

 رخـدادهایي  ۀشـد  انگاشـته  پـیش  از تـواليِ  به را روایت توالنمایکل . است روایي عناصر میان ناملموس

 نظـر  از روایـت (. 88: 6838 تـوالن، ر.ک  ) انـد  یافته اتّصال هم به غیرتصادفي طور به که ندک مي فيمعرّ

 شـکلي  ،زبـان  شـود  مـي  باعث که است برخوردار خود خاصّ نظام از...  و کنش توالي، علّي، ةرابط زمان،

 ایـدئولوژیک  یا زمینـه  در نیز پذیری فهم این دیگر، سوی از. بگیرد خود به پذیر فهم ،نتیجه در و منطقي

 گیری شکل برای را زمینه آن، در رخدادها و عناصر غیرتصادفيِ توالي و زبان منطقيِ شکل. کند مي عمل

 را روایـت  آسـابرگر . اسـت  بینـي  جهـان  ای گونـه  روایـت  نظر، این از. کند مي فراهم انسان در بیني جهان

 چنـین  با روایت(. 83: 6838آسابرگر،ر.ک  ) داند مي ادراک این بازگویي و جهان، ادراک برای چارچوبي

 هـا،  اندیشـه  آن طریـق  از کـه  اسـت  کارهـایي  و سـاز  و تمهیـدات  از منـد  نظام ای مجموعه هایي، ویژگي

 تنگـاتنگي  ارتبـاط  ها ویژگي این. کنند مي پیدا نمود زبان در...  و ها مکان ها، زمان ها، شخصیّت رویدادها،

 ةارائـ  چگـونگي  روایت، اصلي موضوع» آنجا که از. است کرده ایجاد «اندیشیدن ۀشیو» و «روایت» میان

شناسـي   ، همچنین وظیفة روایت(86: 6866 رینس،ر.ک  پ) «رویدادها آن خودِ نه ستا رویدادها برخي

(. در 66)همـان:  « فراهم ساختن ابزار الزم برای شرح و توصیف آشکار روایت و فهم کـارکرد آن اسـت  »

شناسي ساختاری و با مشخّص ساختن نوع راوی، میـزان مداخلـه    ه به روایتکوشیم با توجّ این مقاله مي

(، همچنـین نـوع   63یا عدم مداخله، فاصله یا عدم فاصلة روایتي راوی در بیـان رویـدادها )ر.ک  همـان:   

(، روایتـي را بررسـي کنـیم کـه     13محور )ر.ک  همان:  محور یا عمل رویدادهای نقل شده به لحا  حالت

 ز زندگي و محیط گرداگرد خود عرضه کرده است.فریبا وفي ا

 ـ خالصة رمان1

، داستان زندگي زني است که در جایگاه راوی، زندگي خود و زنان اطراف خـویش را  پرندۀ منرمان 

شـود. راوی بـا توصـیف ایـن محـل، وارد       ای شلوغ آغاز مـي  کشي به محلّه کند. رمان از اسبان روایت مي

شوند. شوهرش امیر که عاشق کاناداست و  ای مي ها مستأجری، صاحبِ خانه لشود. بعد از سا داستان مي
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بینـد،   کند و تنها راه نجات را مهاجرت مي مدّتي به ترکیه و حتّي تا مرز یونان رفته بود، به آینده فکر مي

ز خواهد بماند و از احساسـات خـود، ا   کردن همسرش برای رفتن است، امّا راوی مي  مصرانه در پي راضي

تواند همگام با امیر  زند. او که همواره نگاهي به پشتِ سر دارد، نمي اند، حرف مي اینکه صاحبِ خانه شده

دهد، دورانـي کـه آقاجـان بـرای      اَش فرصت فکر کردن به آینده را نمي پیش برود. اتّفاقات دوران کودکي

وتي که حتّي قدرت ابراز احساساتش کرد  سک بُرد، او را به سکوت وادار مي محاکمه او را به زیر زمین مي

گیرد. دغدغة امیر مهاجرت است. نسبت بـه همسـرش احسـاس رضـایت      را در زندگي زناشویي از او مي

شود و با همان روحیه به زندگي که در آن عشق نیست، ادامـه   ندارد. در چنین وضعیّتي، راوی دلزده مي

دانـد   ابه روحیة مادرش در زندگي با آقاجان مـي شود. روحیة خود را مش دهد و در رؤیاهایش غرق مي مي

داد. راوی دو بچّه بـه اسـم شـادی و شـاهین دارد. تجـارن       هایش اعتراض خود را نشان مي که با زاریدن

کند  کاری که مامان برای او نکرده بود. هر وقت آقاجـان   ورود به جامعه را به دخترش شادی گوشزد مي

شسـت. آقاجـان بعـد از تصـادفِ      های مخصـوص ماشـین را مـي    مالگشت، مامان باید دست از سفر برمي

بـردنش بـه    نشـین شـدن آقاجـان و پنـاه      شود. بعد از خانه نشین مي خَرَد و خانه کامیون یک تاکسي مي

اش کارهای زیـادی بلـد    های مردانه گیرد، امّا خاله محبون با خصلت های مامان باال مي زیرزمین، زاریدن

کـه راوی   دانسـت. در حـالي   ن گرفته تا فال و طلسم و جادو  کارهایي که مامان نمياست  از دارو و درما

درگیر مشکالت شادی و شاهین است، امیر با پوشیدنِ بهترین پیراهن و حالت دادن بـه موهـایش تـوی    

ریخـت و چنـد روز پشـت     زند، در حالي که مامان اثاثِ خانه را توی حیاط مي آینه به خودش لبخند مي

کرد. آقاجان زني آوازخوان را که موهای بلند و سـیاهي داشـت،    کنان همه جا را تمییز مي زاری سر هم،

آورد. منیژه همسر دوست امیر به دلیـل مشـغول بـودن تلفـنش از جانـب همسـرش مـّتهم         به خانه مي

ش، هـا و احساسـات همسـر    توجّه بـه خواسـته   شود. امیر به دنبال پرواز دادن به پرندۀ آرزوهایش بي مي

شود و با شماتت کردن خود باز به  کند، درد سرهای راوی بیشتر مي هایشان را رها مي مدّتي راوی و بچّه

گردد که او را مادرش به عشق پسر به دنیا آورده بود و برای آقاجـان یـک پـادوی کوچـک      گذشته برمي

تواننـد او را   او هستند، امّا نميخانگي بود. با اینکه در نبود امیر، مامان و خواهرانش، شهال و مهین، کنار 

ای که بـه   درک کنند. شهال دختر مستقلي است و با کارکردن در بیرون، درآمد خوبي دارد و از هر رابطه

روی کـه   کنـد. مهـین در پیـاده    هایش اطرافیان را خسته مي جنس مرد ختم شود، بیزار است. با وسواس

زند که بـا مـردی کـه راوی     خود حرف مي  از مردِ رؤیایيبرد و  دهد، راوی را نیز با خودش مي ترتیب مي

داری است. زماني کـه از خانـه    داری و بچّه کند، متفاوت است. راوی که همواره در فضای خانه تعریف مي

ها و امیر است. برای او رفتن به خانة شهال و رفتن به بازار، یک سـفر   رود، همچنان نگران بچّه بیرون مي

آورنـد، او را بـاز مجبـور     وجود مـي  ها به ها و درد سرهایي که بچّه رود، شلوغي  که مياست. به خانة شهال

گـاه کـه نامـه     کند که در خانه بماند و مسئولیّت این دو بچّه را باز به خودش نسبت بدهد. امیـر گـاه   مي

همسـرش را   نویسـد، تـازه دارد ارزش   اش مي های تازه نویسد، در نوشته دهد، از باکو و متروهایش مي مي
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کنـد.   ها تنگ شده است. راوی جای دلخواهش را در خانه پیدا مي کند و دلش برای خانه و بچّه درک مي

رود و بـا   یابد و به آن سرِ دنیا مي گردد. مهین، دختر زرنگ مامان، رؤیاهایش تحقّق مي امیر از باکو برمي

ا وجود پیری، خودشان را قوی و سـرِ حـال   پردازد که ب فرستد، به توصیف زنان آنجا مي هایي که مي نامه

کند، امّا راوی، چنـین جهـاني    های مهین، هیجانِ امیر را باز برای رفتن بیشتر مي کنند. نامه احساس مي

پـردازد.   ای خطان به مهین با دلزدگي و نارضایتي باز به گذشته و توصیف آن مـي  را باور ندارد و در نامه

کنـد.   میرد و راوی احساسات خودش را از مرگ پدر توصیف مي رزمین ميدر پایان روایت، آقاجان در زی

ای بـرای خـودش و مامـانش     گیـرد، خانـه   میرد. شهال با وامي کـه مـي   کند و مي خاله محبون سکته مي

ها نسبت بـه   خرد. مامان راوی حتّي در وضعیّت پیری و بیماری هم آرامشي به چهره ندارد. سوء ظن مي

ترسـید، از همـه جـای خانـه      های او مـي  گیری د. صدای شادی که مادرش از گوشهشو منیژه برطرف مي

دهد کـه همـه    پوشد و دستور مي بافد. شاهین، کاله زمستاني امیر را مي خواند، قصّه مي آید  شعر مي مي

باید از او اطاعت کنند. امیر باز در پي راضي کردن راوی برای رفتن است. راوی با تمثیل چراغ وضـعیّت  

گـردد و   های امیر و مهین بیشتر است. راوی دوباره به زیرزمین برمـي  کند، چراغ هر کدام را برجسته مي

خواهد چراغي به سقفش بزند و بدون ترس در آنجا راه برود.  داند و این بار مي آنجا را مکان اوّل خود مي

 دارد.« ای پرنده»خودش  گوید و اینکه او نیز مثل دیگران برای راوی از مسألة فروش خانه سخن مي

 محور محور و حالت ( توصیفات عمل9

دهنـد    محور )که یک حالت را نشان مـي  اَند: حالت های مربوط به آنها( بر دو نوع رویدادها یا )گزاره»

فعـل کمکـي بیـان     +گـروه اسـمي   +ای در قالب فعل استمراری گروه اسمي  یعني هنگامي که با جمله

ای  توان با جملـه  دهند و آنها را نمي محور )که کنش را تشکیل مي ند(، یا عملشوند و حالتي را نشان ده

های مهمّ هر روایـت، نسـبت رویـدادهای     یکي از ویژگي(. »13: 6866)پرینس،« در قالب باال بیان کرد(

 (.16)همان:« محور آن است محور به رویدادهای حالت عمل

 محورها ( عمل محورها در درون حالت9ـ2

محورهـا را   محورهـای درون حالـت   محورها و آنگـاه عمـل   ي رویدادهای رمان، نخست حالتدر بررس

توسّـط    ایم: زیر شالّق گرفتن دختر چهـارده سـالة آقـای هاشـمي     داخل پرانتز با خطّ ایتالیک نقل کرده

/، سـاختن   هـای قـدیمي   )خران کردن خانههای او/، خرید کردن توسّط راوی زن،/  پدرش و فحش دادن
داشتن همسایه/، نشسـتن   رتمان/، آویزان کردن لباس،/ عینک آفتابي زدن جعفر عشقي/، طوطي نگه آپا

ها به طرف تان  هایش/، به دَو رفتن بچّه رفتن به پارک توسّط راوی زن همراه بچّه /(هرۀ ایوانگربه روی 

ین پیرها برای آیندۀ تر و سرسره/، نشان دادن پیرزن برای آیندۀ زن توسّط مرد/، انتخان کردن خوشتیپ

مرد توسّط زن/، رفتن به چهار راه توسّط زن راوی/، صـدا زدن شـاهین توسّـط مـادرش )زن راوی(/ رد     
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بندی توسّط راوی زن/، سخن گفتن مدیر سـاختمان، زدن کاغـذ بـه دیـوار و پـاره       شدن از مغازۀ ماست

راوی )زن(توسّـط مـرد/ دراز    کردن آن/، آمدن به خانة جدید خانوادۀ راوی، زدن/ قطـع کـردن سـخنان   

)نقل مکان کردن به نهمین صحبت کردن امیر/ آلوده دهانم را با دستش بست/  کشیدن مرد/ امیر خوان
/ سـبزی خُـرد کـردن    ها/ بازی کردن دویدن و جیـغ زدن آنهـا(   خانه/ جابجا کردن اثاث/ حرف زدن بچّه

از ایرانیـت زدن مهتـابي پُـر نـور نصـب       همسایة باالیي/ نشستن راوی زن در آشازخانة سایبان کوچکي

ها/ صـدا زدن شـاهین و    کردن و گذاشتن گلدان/ آویزان کردن یک عالمه زَلَم زیمبو به دیوار توسّط بچّه

انـدازم و برگردانـدن صـندلي/ دف زدن یـک نفـر در        شادی توسّط مادرشان/ پایم را روی پای دیگرم مي

زدن توسّط زن/ بستن چشـمان و گـوش دادن بـه صـدای      )دست و بال را تکان دادن و چر ساختمان/ 
ها در وسط آشازخانه و نگاه کردن آنها به مادرشان/ جمع شدن همه  / ایستادن بچّهقلب خود توسّط زن(

خواهـد بگوینـد مالـک هسـتند یـا        شـود از بقیّـه مـي     در پارکینگ/ مردی که بعدها مدیر ساختمان مـي 

/ از هـا(  ي پُر از میوه به خانـه آمـدن آقاجـان/ کشـیک کشـیدن بچّـه      با بغلمستأجر؟/ خبر آوردن امیر/ )

در نگاه کردن زن/ درآمدن جیغ آیدا/ سوار شدن ماشین، پارک کردن ماشین جلـوی در توسّـط     چشمي

آه کشـیدن  / )آه کشیدن امیر برای رفتن به کانادا/ رفتن امیر به خارج از کشـور( جوجه )زن طبقة اوّل(/ 

گیرد )امیر(/ )بد و بیراه گفتن امیر و به  آید و ژِست زدن یک سیلي محکم را مي  ميدستش باال / شاهین

ایستد/ امیر دو دستش   رود و زیر باران مي دنبال شاهین به حیاط خلوت رفتن( امیر زیر ایرانیت کنار مي

ال شادی زند/ صدا زدن شادی توسّط زن/ شاهین را به دنب کند و چمااتمه مي را پشت گردنش قالّن مي

فرستادن توسّط مادرشان/ جیغ زدن شادی/ شاهین بازوی شادی را گرفته/ سخنراني مادر شـادی بـرای   

)عروسک شادی را از دسـتش گـرفتن و شـکمش را فشـار دادن/ ضـربة محکـم بـه عروسـک زدن و         او/ 
از دستي به سَرِ شادی و عروسک کشیدن توسّط زن/ رفتن مامان بدون خـداحافظي  کشیدن موهایش(/ 

های مامان/ لرزیدن و پتو را روی شانه کشیدن/ از اتـاق بـه    منزل راوی زن/ به دستشویي رفتن و زاریدن

آشازخانه رفتن راوی زن/ بردن راوی زن به زیرزمین توسّط پدرش/ شکسـتن سـکوت راوی زن بعـد از    

او را از زیـر   های زن/ بوسیدن صورت راوی زن موقع فریـاد زدن توسّـط مهـین و    مرگ آقاجان/ داد زدن

زمین دور کردن/ از خانة آقاجان به خانة امیـر/ دسـتمال کشـیدن راوی زن روی یخچـال/ مامـان زاری      

ها ناپدید شد و پشت سَرِش را نگـاه   پلّه پوشید/ مامان توی راه هایش را مي کرد و در همان حال کفش مي

/ مهمـان آوردن آقاجـان و دسـتور    های مختلف/ به اداره رفتن شهال )زاری کردن مادرش در حالتنکرد/ 
شام دادن او و پرت کردن اشیاء به در و دیوار/ فروختن گرام و خریدن رادیو، بلنـد کـردن صـدا توسّـط     
آقاجان/ به جادّه رفتن آقاجان/ به زیرزمین پناه بردن آقاجان و تا آخـر همانجـا مانـدن/ تحیـل آقاجـان      

خانه توی کاغذ و گذاشتن آن در جیب آقاجـان و   موقع گم شدنش توسّط یک مرد پیرتر/ نوشتن آدرس
عینک به پدرش توسّـط   هایش و تحویل دادن تشکّر کردن آقاجان از او و خواستن عصا و عینکش از بچّه
اش و تعریف کردن آن برای شهال و مامانش/ با  مهین/ به سینما رفتن راوی زن در دوران کودکي با خاله
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توانسـت همـه جـا بـرود/ بـا خـود آوردن تمـام         ط خاله/ خالـه مـي  خود آوردن چیزهایي با خودش توسّ
های جادّه به خانه توسّط آقاجان/ ولو شدن آقاجان در اتاق/ به سینه آن پاشـیدن و دسـت و پـای     خاک

آقاجان را مشت و مال دادن توسّط اعضای خانواده/ شستن دستمال آقاجان توسّط زن/ و شستن ظـرف  
قلیـان  / و جادو، خواندن و رقصیدن/ چِزاندن عمو قدیر توسّـط همسـرش(   توسّط زن،/ فال و دعا، طلسم

پرتقـال   )رخت و لباس عوض کردن و به حمّام بـردن بچّـه توسّـط خالـه محبـون/(     / کشیدن عمو قدیر

خوردن مامان/ زدن مشتي بـه پهلـوی مـادر راوی جهـت اطّـالع کـردنش از ازدواج/ رقصـیدن راوی بـا         

آنکـه منتظـر بمانـد،     اَش را وسط اتاق به همان حالتي که درآورده و بـي  )گذاشتن زیر شلواریهمسرش/ 
سیگار دود کردن مرد و مکرّر تماس گـرفتن او بـا منـزل/ راوی شـدن مـرد/ امیـر       / خورد( )مرد( غذا مي

دادن شـادی بـه    دهد/ به دنبال شادی رفتن زن در انباری/ تکیه خلوت تکیه مي سرش را به شیشة حیات

راوی زن چمباتمه  زیر مبل خزیدن، توی کمد رفتن، پشت تخت کِز کردن، نقّاشي کردن او()دَرِ انباری 

گیرد/ لیز خوردن شادی و از کنـار زن راوی )مـادرش( رد شـدن/      زند و سرش را میان دستهایش مي  مي

کـردن   لمس کردن نوک انگشتان پای مادرش خودش را روی پشت و گـردن مـادرش انـداختن و گریـه    

/ )سـرم را زیـر لحـاف    تاکسـي خریـدن آقاجـان    )کارکردن امیر زیر آفتان و توی گرمـا(/  دی/ توسّط شا
گـرفتم   کردم)زن(/ گوشة لحاف را با دندانم مـي  زدم و به آنها نگاه مي کردم بعد آهسته آن را کنار مي  مي

های عمو  زدن چشمکهای مادر/ ) ها و فحش )زن(/ شلنگ آن سرد را روی پایم گرفت )مادرش(/ زاریدن

انـد و   هـا تـوی حیـاط جمـع شـده      رود حیـاط و بچّـه   شـادی مـي   (/ آن شیر را باز کـردن )مـادر(/  قدیر

خندند./ از پشت پنجره کنـار   زنند و مي ها برایش دست مي کنند./ بچّه هایشان را به طرفش دراز مي سکّه

هـای سـنگین در اتـاق راه     )درها را با سر و صدا باز کردن و بستن توسّط امیـر، بـا قـدم   رفتن راوی زن/ 
هـا و حالـت دادن بـه     رفتن، توی حمّام آواز خواندن/ موقع رفتن به سَرِ کـار پوشـیدن بهتـرین پیـراهن    

آورد و برایش شعر خواندن./ بـه   زند./ آقاجان ویتامین را به خانه مي  موهایش، هر روز صب  ریشش را مي
جا را تمیز کردن، شستن هر   ، زاری کردن و همهزیرزمین پناه بردن و اثاث خانه را توی حیاط گذاشتن

چیزی چند بار توسّط مادرش./ تن کردن در زیرزمین توسّـط مـادرش./ پاهـایش را بـه زمـین کشـیدن       
/ هایش توسّط زنـان(.  اش، و گرفتن شانه پدرش./ شیون کردن راوی باالی سَرِ پدر، و چنگ زدن به سینه

گیرد که از باکو آورده است،  و شوهرش./ امیر سراغ نواری را مي از پنجره بیرون را دید زدن توسّط راوی

کـاری/ بـا زاری    )به خانه آمدن امیر بعد از یـک روز اضـافه  دهد/  کند و به آن گوش مي نوار را روشن مي
نامـة  / شـود(  کرد و از لبِ تشت بلنـد مـي   فش مي شستن مادرش و در حالت عصباني مثل مار فش لباس

اش./ رفـتن بـه    به کالس زبان رفتن مهین و نامه نوشتن برای نامزد ندیدهر./ سّط امیمهین را خواندن تو

ها قصّه تعریف کـردن و عدسـي پخـتن توسّـط      )مایعات به خورد بچّه دادن./ برای بچّهکوه توسّط امیر./ 
رف و بشقان بسکویت را روی میز گذاشتن توسّط راوی./ آواز خواندن و توی آشازخانه به این ط/ راوی(.

روی رفـتن./   به پاساژ رفتن زن./ همراه مهین بـه پیـاده  / کتان مطالعه کردن راوی زن(.آن طرف رفتن./ 
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زنـد./ بـه    ای را سوت مي بندد و ترانه امیر ساکش را مي/ )روزنامه خواندن و به تلویزیون نگاه کردن امیر(.

 خارج رفتن امیر.

 محورها درون عمل محورها در حالت( 9ـ1

های حالت محوری، حوزۀ توصیفات است که در این داسـتان ایـن حـوزه نقـش فعّـالي       وزهیکي از ح

شود و بیشتر در حـوزۀ    بام دیده مي دارد. در قسمت اوّل توصیفات محلّه، خیابان، چهارراه، کوچه و پشت

ز نقـل  (. در مواردی که راوی بعد ا7ـ6: 6866رود )ر.ک  وفي،  های راوی پیش مي تفکّرات و رؤیاپردازی

محورهـا را نقـل    محـوری شـده، نخسـت عمـل     محورها به توصیف پرداخته است و وارد حوزۀ حالت عمل

از مغـازۀ  »ایم:  محورها را داخل پرانتز با خطّ ایتالیک نقل کرده محورهای درون عمل ایم آنگاه حالت کرده

هـای دمـاغم از    ه پـره زنم. در همان حال، متوجّه هسـتم کـ   شوم و شاهین را صدا مي بندی رد مي ماست

اند. در آن لحظه تشخیص بوی شیر جوشیده از سیرابي پخته، اهمیّـت تشـخیص    شدّت بو به لرزه افتاده

دهـد. از میـان     زنم، جوان نمـي  شادی را صدا مي»(  6)همان: « کند درد را برایم پیدا مي درد از معده دل

حرف از اتاق بـه   بي»(  88)همان: « شناخت...شود صدای او را  آید، نمي جیغ و دادی که از پارکینگ مي

کـردم و بـه بـاال بـودن فشـارش. چیـزی        ولي در واقع به نعناع فکر ميگشتم،  رفتم و برمي آشازخانه مي
دفعـه متـوجّهش شـده     ای داشت که یک گفتم. همان لحظه به سکوتم فکر کردم. حالت لباس عاریه نمي
ولي من دوباره روی آن دستمال کشیدم و بـه صـرافت پـاک     دَرِ یخچال تمیز بود،» ( 89همان: « )بودم

کشم. حاال نه برایش زنم   کنار امیر دراز مي»(  87ـ83)همان: « گاز افتادم... اجاق   های قدیمي کردن لکّه 

کـنم تـوی    کشم. احسـاس مـي    روی زمین وسط اتاق نشیمن دراز مي»(  63)همان: « نه مادر، نه خواهر

کشـم. لطیـف و    خندم. به پوست بازویم دست مي مي»(  687)همان: « چرخم...  و مي ام فلکي افتاده چر 

 (.668)همان:« نرم است، باید دستم روی بازویم بماند...

 ـ روایت زن و روایتگری زنان7

راوی استفاده کرده است و داستان را از زبان یـک زن   فریبا وفي برای روایت داستان از زاویة دید منْ

رده است. یاریگر اصلي راوی در روایتگری، شبکة تداعي است. گـاهي یـک کلمـه یـا عبـارت      بازنمایي ک

ای دیگـر   کند و به نقـل مطالـب، توصـیف یـا اتّفـاق و حادثـه       گاهي هم یک جمله او را از روایت دور مي

« اینجـا چـین کمونیسـت اسـت    » گوید اندازد و مي کشاند. شلوغي محلّه او را به یاد شلوغي چین مي مي

کند و به مقایسة بـین چـین و    (. این جمله، جمالت دیگری را برایش در مورد چین تداعي مي7)همان: 

کـنم   مـان، فکـر مـي    روم، یعني اوّلین چهارراه بعد از کوچه به چهارراه که مي»پردازد:   محلّة خودشان مي

« ن پُـر از آدم اسـت  اینجا چه چین چه هندوسـتا »)تداعي هندوستان(  « اینجا بیشتر هندوستان است...

پـارکي  »هـایش:...:   شود: رفتن به پارک همراه بچّـه  (. در توصیف پارک اتّفاقي برایش تداعي مي6)همان: 
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انگـار  »)تداعي(  « اند ها نشسته است که بیشتر از درخت، آدم دارد. پیرهای محلّه به ردیف، روی نیمکت

اند. وقتي به پارک یعني آن فضـای   ستچین کردهای د آنها را برای تماشای عموم، در ویترین بدون شیشه

(. گـاهي یـک عمـل راوی    3)همـان:  « روند طرف تان و... ها به دَو مي رویم، بچّه مثلّثي گوشة خیابان مي

کنم. همان کاری که باید  نشانم و سخنراني کوچکي برایش مي رویم مي شادی را روبه»شود:  گر مي تداعي

رفـتم.   هشت بار در طول اتاق رژه مي  نکرد. اگر حرفي با او داشتم، هفت کرد و هیچ وقت مامان با من مي

(. وقتـي راوی از  88)همـان:  « آمـد  آمد و حرف انگار که ته چاهي گیر کرده باشد، باال نمـي  جانم باال مي

شود و او را یاد ماجراها و اتّفاقـاتي کـه مسـتأجر بودنـد،      گر مي زند این واژه تداعي خانه حرف مي صاحب

خانه شـیطان نیسـت، ولـي     ای نیستیم، صاحب خانه ای که در آن مستأجر هیچ صاحب خانه»...اندازد:  مي

مان را بدون ترس از در و دیوار خـوردن،   تواند، روح آدم را تسخیر بکند. حاال آزادیم اثاث همان اندازه مي

« زننـد و حتـي بدونـد...   ها آزادنـد بـا صـدای بلنـد حـرف بزننـد. بـازی کننـد. جیـغ ب          جابجا کنیم. بچّه

 (.68)همان:

همچنان در آن مداخلـه  پردازد،  راوی داستان، آدم پُرحرفي است. وقتي هم به نقل سخن دیگری مي

راسـت  شـود   خانـه اسـت  همـه چیـز در آن پیـدا مـي       گوید محلّة شما مثل صندوق مامان مي»کند:  مي

در مورد رویدادها یا نقـل قـول دیگـران و یـا     پردازد و  (. گاهي خود به اظهار نظر مي7)همان: « گوید مي

های آن، خلط دهان، روغن و یـا سـبزی لـه     رو پر از لکّه است. لکّه کف پیاده»دهد:  سخنان خود نظر مي

هـای   ... خانهها سر در بیاورند  آید که دوست دارند از تخیّل آدم به کار دانشجویان روانشناسي ميشده و 

گفـت   شهال مي»(  3)همان: « آید به کار شاعران هم نميرد و خاک است ویران بس که آغشته به گ نیمه

زدم،  مـن داد مـي   شوی. ولـي  کرد و چقدر قُلدر بود، آرام مي ها مي اگر به یاد بیاوری که آقاجان چه ظلم

گـری راوی همـین    یکـي از مـوارد مداخلـه   (. 87همان: « )اگر قُلدر بود، چرا نتوانست مثل قُلدرها بمیرد

های اوست. گاهي بعد از نقـل سـخن دیگـری بـه تحلیـل و       نظر وی و ردّ پای احساسات و آگاهياظهار 

هـای   از جمله«. فروشم  خانه را مي»گوید  امیر مي»رود:  پردازد که در تفکّراتش پیش مي گری مي مداخله

نم. بـرای همـین   البداهـه کـاری بکـ    توانم في آید. همیشه احتیاج به آمادگي دارم. نمي مقدّمه بَدَم مي بي

ایـن راوی زن، اگـر در مـواردی     (.68)همـان:  « رسم... عقبم. به عروسي و ختم هم دیر مي  همیشه کمي

بـرد )ر.ک    کار مـي  مثل نقل وقایع گذشته، زمان افعال آن وقایع را با زمان افعال در روایتگری یکسان به

مچنان معضالت زندگي زنـان تـداوم   (، برای آن است که نشان بدهد ه83، 86، 83، 89، 86، 88همان: 

دارد، تفاوتي میان نسل قبلي و فعلي نیست و بسیاری از مسایل و عناصر زندگي نو شده، امّا نحوۀ تعامل 

 و تفکّر نسبت به زنان تغییری نکرده است.

شود  یعنـي روایـت بـرای فـرد خاصّـي اسـت و        شنو فردی مي هایي از داستان گاهي روایت در بخش

شـنو فـردی    وایت به شکل یک نامه یا بهتر است بگوییم در جوان یک نامه است و با روایـت قسمتي از ر

با توجّه بـه کـاربرد    71و  79(. در صفحات 683، 78، 78، 76، 78)مهین( مواجه هستیم )ر.ک  همان: 
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( مـواجهیم  شنوی مرد )امیر ایم. گاهي نیز با روایت شنوی گروه زنان مواجه ها انگار با روایت ضمایر و فعل

 (.688)ر.ک  همان: 

 636فصـل در   98هـای آن اسـت. ایـن رمـان حـاوی       ، کوتاهي فصلپرندۀ منمشخّصة اصلي رمان 

صفحه است  یعني میانگین صفحات هر فصل کمتر از سه صفحه است. این کوتـاهي بـرای نشـان دادن    

هـای   رفـت  جام شود و پـي های طوالني ان های طوالني باید توصیف ای بودن زندگي است. در فصل کلیشه

کنـد و البتّـه    هایي به این کوتاه، بدیهي است که یک تکّه از زندگي جلوه مـي  متعدّدی دارد، امّا در فصل

گر همـة آن اسـت. بـاقي زنـدگي نیـز       سخن اصلي نویسنده آن است که این یک تکّه از زندگي، حکایت

 تکرار همین یک تکّه است.

داستان در حُکم توصیف و تمهید وضـعیّت کلّـي شـهر، خانـه،     داستان چهار بخش است  بخش اوّل 

ْراوی اسـتفاده کـرده    دید مـن  رابطة زن و شوهر، زندگي و جامعه است. در این توصیف و تمهید، از زاویه

پـردازد، همچنـان در آن مداخلـه         دید شخصي دیگر یا به نقل سخن دیگری مي  است و وقتي هم از زاویه

شـود. راسـت    خانه اسـت  همـه چیـز در آن پیـدا مـي       گوید محلّة شما مثل صندوق  مامان مي»کند:  مي

شود که   (. پرینس دربارۀ مداخلة راوی معتقد است مواردی در زمرۀ مداخله تلقّي مي7)همان: « گوید مي

های مسـلّم در جهـان روایـت     نشانة آگاهي خاصّ راوی و فقط حاصل ذهنیّت او باشد نه ناشي از واقعیّت

ای عمل کنـد   (. امّا مسألة مهم در روایتگری همین است که راوی به گونه66: 6866ه )ر.ک  پرینس،شد

گری وی در عین اِعمال پنهان بماند. در این داستان نیز همین شیوه قابل توجّه است  یعنـي   که مداخله

ای راوی پرداخته که ه ای به طرح دیدگاه گری راوی، به گونه ای چون فریبا وفي در عین مداخله نویسنده

های مسلّم در جهانِ روایت بازنمایي شده است. یک شـکل   ها به صورت حقایق یا واقعیّت حاصل مداخله

خیابـان مـا پُـر از    »دهد:   این نحوۀ روایت، آن است که همة افعال مربوط به زندگي را به راوی نسبت مي

ه بودم از کدامشان خرید کنم که به آن دیگـری  نعمت است. چند تا نانوایي و صد تا بقّالي که اوّلش ماند

های فمنیستي را طـرح کنـد. در مـوارد      تواند دیدگاه (. در این موارد، راوی مي7: 6866)وفي، « برنخورد

پـردازد. در ایـن مـوارد کـه راوی، نقشـي نـدارد،         کند و به نقل و توصیف مي  دیگر مثل دوربین عمل مي

د که بتواند سبب انتسان افعال زندگي را به خود تبیین کند  به عبـارت  پرداز عمدتاً به طرح مسایلي مي

ها موجب شـده راوی بـه انجـام افعـال خـاص        ها در یک سو قرار دارد و همان ها و ناشایست دیگر، زشتي

العاده بیابد. همه چیز دست به دست هم داده است تا ایـن وضـع حاصـل شـده      مجبور باشد و وضع فوق

بر اساس همین تصوّر صدرنشین رمـان شـده اسـت. بخـش     « جا چین کمونیست استاین»است. عبارت 

نگری و خیالِ راوی است. راوی در پي ایجـاد تغییـر در روش و وضـعیّت خـود       دوم داستان، دربارۀ آینده

سـازند.   ماند، چون یا شوهر یا فرزندان، این تغییر را غیر ممکن مي  است، امّا این اندیشه در خیالباقي مي

خواهد همین وضعیّت حفظ شود،  بخش سوم داستان، در توصیف و توضی  وضع کنوني است و راوی مي

نهد. البتّه تکیة  نگری خیالي راوی، راوی به گذشته روی مي  امّا در بخش چهارم، در پي عدم توفیق آینده
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زیـاد  سبب حفظ وضع موجود اسـت و همـین موضـوع، فاصـلة راوی را بـا همسـرش         وی بر گذشته به

بـرد و موقعیّـت خانـة پـدری و      اش پنـاه مـي   دهد. به گذشته کند. این فاصله به او فرصت مقایسه مي مي

(، 86: 6866کند. با توجّه به اهمیّتي که نیّت در محتوای روایـت دارد )ر.ک  کـوری،    پدرش را مرور مي

تـر اسـت تـا     پیرتر و افتاده پردازند، توصیف مرد از زن،  در جایي که زن و شوهر به توصیف آیندۀ هم مي

محور، نقش اعتـراض زن نهفتـه اسـت  یعنـي اگـر مـرد، پیـرزن         زن از مرد، امّا در هر دو توصیف حالت

هـای زنـان اسـت کـه خیلـي زود پیـر و فرسـوده         سال بعد( شمرده، بیانگر رنج88خمیده را آیندۀ زن )

بیني کند، در حقیقـت ایـن کـار را     پیش آید مرد را طاس و کور مکور شوند، امّا اگر هم زن دلش نمي مي

های مضاعفي را همین ترکیـب،   کرده است و بیزاری خود را از این آیندۀ مرد نشان داده است، چون رنج

گوید، چون گفتنش ممکـن اسـت نگـذارد همـین      کند، امّا اکنون چیزی نمي در آینده برایش فراهم مي

 هي شود.زندگي ناجور تداوم بیابد و به طالق و دعوا منت

رود،  گویي مرد سخن گفته است که مرد قصّه به خارج از خانه مي در فصل پنجم رمان، راوی از قصّه

گو  چیز برای او مهیّا باشد تا بتواند خبرها را بازگو کند آنگاه از زبان همین قصّه هنگام بازگشت باید همه 

(. ایـن  63)همـان:  « . مرد شـده اسـت  گوید شهرزاد تغییر جنسیّت داده امیر مي»کند که  چنین نقل مي

شـود کـه روایـتش بـرای       قسمت بسیار دقیق انتخان شده است، بدین صورت که راویِ زن را یادآور مي

( 1: 6، ج6836گوی هزار و یک شب )ر.ک  طسـوجي،    حفظ جان و جنس زن است  همان شهرزاد قصّه

خـاطر بیـان ادامـة قصّـه زنـده بـاقي        اش برای گوش مردی هوسباز مثل شاه است که زن را بـه  که قصّه

: 1و جان خود و جنس زن را حفـظ کـرد )ر.ک  همـان، ج      گذاشت تا آنکه راوی سه فرزند به دنیا آورد

کنند، نـوعي     آورند و نقش شهرزاد را بازی مي   گویند، یا خبری مي (. امّا در مورد مردان اگر قصّه مي818

گوی  کارگیری زنان قصّه ده، ولي نه برای حفظ جان، بلکه برای بهتغییر جنسیّت در کار این راوی روی دا

اند. روایتگری تغییر جنسیّت داده و همین تغییر جنسیّت، کارکرد روایتگری را هم دگرگون ساخته  شده

گو شکست خورده، باید قصّه بگوید آن هم نه با روایت خـودش، بلکـه    است  یعني همچنان شهرزاد قصّه

تا با او همراه شوند و او را از ماجراهای بیرون از خانه آگاه کننـد، چـون زن پیوسـته در    با روایت مردان 

رود، باید مقدّمات الزم برای حضور همسر را در خانه فراهم کنـد  مثـل      خانه است، اگر هم به بیرون مي

هـا و سـخنان   (. راوی در این قسمت، روایـت خبر 67: 6866خرید، بچّه به پارک بردن و ... )ر.ک  وفي، 

کند، امّا ارتباطي میان گفتگوی آنها نیست. راوی سعي  شنویي که راوی شده( را هم نقل مي امیر )روایت

شود. فاصلة جغرافیـایي راوی کـه از همسـایه و خانـه و      کند امیر را به داستان بکشاند، امّا موفّق نمي   مي

گویـد، بیـانگر همـین      سایل محلّ کار سـخن مـي  زند، در مقابل امیر که از کانادا و م  طبقة اوّل حرف مي

فاصلة زن و شوهر است و همین موجب روی آوردن زن به داستان پدر خویش اسـت. بـه مقایسـة مـرد     

خود با پدر خویش پرداخته که مردان جدید، آن روحیة پدرساالر قبلي را هم ندارند، چـون آن در عـین   

گویـد آقاتـان هرچـه بـود، یـک       مامان مي»ي نیست: ضررها، سودی هم داشت، امّا در وضع کنوني حُسن
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ای پُر از   آید  کیسه آمد. امیر هم دست خالي نمي اخالق خون داشت. هیچ وقت دست خالي به خانه نمي

 (.67)همان: « آورد خبر، حادثه و ماجرا مي

کـه  وقایع داستان در دو بستر زماني بازنمایي شده است  بخشي مربوط به زندگي فعلي زنـي اسـت   

راوی است و بخشي مربوط به گذشته و مربوط به مادر روای است. راوی نیز میان این دو زنـدگي تـردّد   

ها و تردّدی که میان اتّفاقات گذشته و حال دارد، وضعیّت زنان را نمایان  کند. راوی با رفت و برگشت مي

العاتي در اختیار خواننده قـرار  کند و اطّ کند و وضعیّت هر یک از زنان داستان را توصیف و روایت مي مي

اَش را بـا   دهد تا خود به قضاوت باردازد. گاهي وضعیّت خودش را، حتّي وضعیّت ناگوار دوران کودکي مي

گذارد. از توصیف وضعیّت مردان )آقاجان و عمو قدیر( نیز غافل نمانده  بازگشت به گذشته به نمایش مي

 88، 86، 83همـان:  گردد )ر.ک   ة روایتي به گذشته برمياست و گاهي به شکل تداعي و با گرفتن فاصل

داری و وضـعیّت خـود را در خانـة پـدری      ( یا با بازگشت به گذشته، مشکالت مادرش به هنگام بچّه83و

هـای   ( یا با بازگشت به گذشته و پرداختن به حاالت و کـنش 16و  93، 96همان: کند )ر.ک   ترسیم مي

کنـد   ن و وضعیّت هر کدام در حالت سیر شدن از زندگي را توصیف ميخواهران و مادرش و خاله محبو

 (.69و  68، 33 همان:)ر.ک  

صـورت    پرنـدۀ مـن  در عنـوان    ی کـه قفس است. خصوصاً حصـر ۀ کنند تداعي پرندۀ من نام داستانِ

رون د شـود پرنـدۀ   يگـاهي راوی مـ  ، ایـن اسـاس   برو پرواز است.   در پرنده، قفس  یادآور تضادّی گرفته، 

همـین عنـوان    شدن داستان با هچند تکّ تداعي و ةلأمس. به قفس دیگر يقفس از زند          مي رگاهي پَ ،قفس

ایـن  ه کمک العاتي که راوی برود. اطّ مي دیگر «قفسي»به  «قفس» تناسب دارد. راوی همچون پرنده از

ینکه اظهار شـوند، بـا تمهیـدهای    یعني اطّالعات به جای ا. »العات تلویحي استاطّاً عمدت، دهد طرح مي

: 6866)پـرینس،  « شوند ای، بالغي، معنای ضمني یا دیگر تمهیدها با شدّت کمتر یا بیشتر القا مي زمینه

به بـازخواني   بتواند خواننده خود(. انتقال اطّالعات به صورت تلویحي در این رمان برای آن است که 36

طلـب وی بـرای ایـن     و ال داشته باشـد فعّ ينقش هد خوانندهخوا یعني راوی زن مي  روایت زنان باردازد

. باشـد  انمـرد  از زمـرۀ  زنان است. این خواننده ممکن اسـت  عرضة وضع ناگوار، بیان و الایفای نقش فعّ

 شـنو  روایـت  خواننـده یـا   دعـوت کنـد. اگـر    به تغییر العات تلویحي خود، مردان رااطّ خواهد با راوی مي

 ةلأکـه دایـم مسـ    دورۀ معاصـر  آن هـم در ، رمکرّ امور در همدردی زنان را خواهد مي ،مخاطب وی باشد

مصـائب آنـان کاسـته     بـار  سـان از   بدینتا غالب زنان  برای فریاد ای کند وسیله، شود طرح مي «تاکثریّ»

گوید محلّة شـما   مامان مي»پردازد:  راوی برای ایجاد این حسّ همدردی، گاهي به اعتمادسازی ميشود. 

خیلـي زود  (. »7: 6866)وفـي،   «گویـد  راست ميشود.  خانه است. همه چیز در آن پیدا مي دوقمثل صن

خالـه محبـون ایـن را گفـت و بعـدها از      مانم با دری کیپ و پُر از راز،   فهمیدم که به یک صندوقچه مي

بـه  (. گاهي نیز برای آنکه وضع دشـوار جـنس زن را تبیـین کنـد،     81)همان: « دهان دیگران تکرار شد

هـای   از جملـه »کنـد:   آورد. گـویي مخاطـب وی ایـن وضـع را بـاور نمـي       باورپذیر کردن روایت روی مي
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البداهـه کـاری بکـنم. بـرای همـین       توانم في آید. همیشه احتیاج به آمادگي دارم. نمي مقدّمه بَدَم مي بي

عروسـي بـه چـه    گویـد حنـای بعـد از     رسم. مامان مي عقبم. به عروسي و ختم هم دیر مي  همیشه کمي

ها ندارد، مجبور است اتّفاق را یکجا هضـم   ای به دیدن نشانه گوید کسي که عالقه آید؟ امیر مي کاری مي

محبـون  »(  68)همـان:  « کـنم  های امیر را درک نمي ام، حرف کند. حاال من هم دچار سوء هاضمه شده

محلّه از دسـتش عـاجز بودنـد     رفت.پسرهای  گفت محبون از دیوار راست باال مي لوطي است. مامان مي

«. زن جعفـر شـدم    گوید من فقط به عشـق ماتیـک   خاله محبون مي(. »89)همان: « مثل من تااله نبود

خـواهي نـبش    ام! تو از من مـي  ات آباد! من یادم نیست دیروز چه خورده خانه»گوید:  مادرش به راوی مي

ت لغزان و عـوارض وضـعیّت زنـان را بیـان     (. در عین حال، راوی برای آنکه وضعی83ّ)همان: « قبر کني

ها فارغ از زمان و مکان به بـازی   گاهي وقت»کند:  کند، گاهي اعتمادپذیری را از روایت خودش سلب مي

کند، در خیالم همه چیز شـفّاف   ای که همه چیز را تار مي شوم. این بار بدون ترس و واهمه آنها آلوده مي

رود و اعتمادپـذیری را     بخشي از روایتي که در خوان پیش مي98ن:، نیز ر.ک  هما98)همان: « است...

 گیرد(. هایش مي از گفته

 ساخت داستان ـ تحلیل ژر 8

 ( توصیف موقعیّت زنان8ـ2

های راوی نسبت به وضعیّت زنان در قالب توصیف وضعیّت موجود و به صورتي آشکار  گاهي اعتراض

سـازد.   ن در جامعه و خانواده، مخاطب را از این وضع آگاه ميکند. راوی با ترسیم وضع ناگوار ز جلوه مي

 شود: ها نقل مي بخشي برای بهبود وضعیّت زنان است. سه نمونه از این توصیف این آگاهي

 الف( توصیف آینده

ای بود و امیر توی پـارک   چیست؟ آینده باید همان پیرزني باشد که شبیه پاکت زرد و مچاله آینده»

شـود. تـا بـه ایـن سـن برسـم،        دانم از چه چیزی ساخته مي توانم به آینده فکر کنم. نمي نشانم داد. نمي

کـه هـر روز ابهـام و     بینم به قدر کافي بـه آن چیـز مبهمـي     توانستم به آینده فکر کنم، ولي حاال مي مي

 (.79)همان: « خواهم بایستم  همین جا ام و دیگر مي رازش را بیشتر از دست داده، نزدیک شده

 ب( توصیف وضعیّت کلّی زنان

شوهردار هم که شدی تمام دنیا قبل از هر کاری یک عدد ساعت گنده به دیوار اتاق خوابت آویزان »

پزد و یکي لواشک  کنند. بعد یکي آش آلو برایت مي شماری مي کنند و برای شنیدن اوّلین خبر لحظه مي

ها  دهد و توی خیابان همة نگاه یش را به تو ميشود و جا خرد. توی اتوبوس یکي بلند مي تُرش برایت مي
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« گیری. همین یکي بس است... آیند... روی تخت بیمارستان تصمیم مي روی شکمت ناخواسته پایین مي

 (.79ـ71)همان: 

 ج( توصیف تسلّط مرد بر زن

ا در ر  دهد کلمـة بـه ایـن مهمّـي     زنم، ولي امیر اجازه نمي کنم و از آن حرف مي  احساس آزادی مي»

 (.68)همان:« کار برم های کوچک و ناچیزی به مورد چنین حس

 ( عناصر زندگی و نحوۀ روایت آن8ـ1

( 33خوانـد )ر.ک  همـان:    (، روزنامه مي91کند )ر.ک  همان:  مرد داستان در خانه تلویزیون نگاه مي

تان بـه توصـیف و   (، در عـوض، زن داسـ  686گوید از مسایل بیرون خبر ندارد )ر.ک  همان:  یا به زن مي

هـای   محورهـا و خـود عمـل    تعریف چیزهای بیرون، در ذهن و زبان خود سرگرم است و تمام مکان عمل

پـردازد، درون آن   (. وقتي راوی به توصیف حاالت امیر مـي 66داری است )ر.ک  همان: وی در حوزۀ خانه

گویـد   خطان به امیـر مـي   داری است  مثالً کند که مربوط به خانه هایي را برای خودش تعریف مي کنش

کنـد، آشـازی و    (. وقتي هـم روایتگـری مـادرش را نقـل مـي     67)ر.ک  همان: « چایت را عوض بکنم؟»

« کـردی فشـارم بـاال رفتـه     نباید کشک قاطي آش مي»دهد:  داری را به راوی زن نسبت مي مسایل خانه

اگـر در خانـه   »شـازی اسـت:   داری و آ محوری شخصیّت مادر راوی نیز در حوزۀ خانـه  (. عمل89)همان:

حرف از اتـاق   بي»داری است:  محوری راوی زن نیز در حوزۀ خانه )همان(. عمل« کردم بودم، نعناع دم مي

داری چنان جزو وظایف زنـان قرارگرفتـه کـه     )همان(. یا اینکه بچّه« گشتم رفتم و برمي به آشازخانه مي

هـا در   خاله محبون بچّـه نداشـت. بعضـي وقـت    »شود:   داری متصوّر مي برای زني هم که بچّه ندارد، بچّه

(. راوی 88)همان: « گرفت  اش یک بچّه الزم داشت، برای همین یکي از ماها را از مامان قرض مي زندگي

زن در توصیف حاالت و رفتارهای خود یا باید از پشت پنجره بیرون را بنگرد، یا داخل خانـه بـا آشـازی    

روم. کجا بروم، کجا نروم؟ جا بـرای سـرگرداني هـم نیسـت. اگـر       کنار مياز پشت پنجره »سرگرم باشد: 

خلوت ته خانـه اسـت و دیـوار     پشت پنجره نباشي، فقط دو جا برای رفتن داری  هال و آشازخانه. حیاط

کنـد و بـه همـین     (. راوی محلّ مردنش را هم آشـازخانه معرّفـي مـي   93)همان: « بلندش آخر دنیاست

توانـد زنـدگي را بـه شـکل      فقط مردن است که مـي »گوید:  انه معترض است که ميتداومِ کار در آشازخ

توانـد   دراز وسط آشازخانه بیفتم، امیر تازه آن وقت مي اوّلش برگرداند. اگر یک دفعه قلبم بگیرد و درازبه

 (.18)همان:« مرا ببیند

هـای شـام را    ظـرف  شـوم و  بلنـد مـي  »داری اسـت:   داری و خانه محوری راوی زن در حوزۀ بچّه عمل

کـنم. نگـاه    ها را رویشان مرتّب مـي  بندم... لحاف بچّه ها را مي تارانم، پنجره ها را از اتاق مي شویم، پشه مي

ها قصّـه   ( برای بچّه78(. شستن لباس )مادر راوی( )همان: 686)همان:« اندازم ای به آشازخانه مي دوباره
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( همـه جـزو   73ها را برای بازی، دم در بـردن )همـان:   تعریف کردن/ برایشان عدسي پختن/ عصرها بچّه

توانم فکر کـنم.   توانم به امیر فکر کنم. به باکو به آینده. به هیچ چیز نمي  نمي»وظایف هر روزۀ زن است: 

هـا تقصـیر اتـاق     ها این کار خیلي ساده تقصیر آشازخانه است که کوچک است و بعضي وقت بعضي وقت

اش  ها تقصیر دستشویي است که تهویه ادن به دیوارهایش نیست. بعضي وقتد  که جای خالي برای تکیه

دارم، حتّـي وقتـي کـه     روم دست از کارکردن برنمـي  هرجا مي»(  681)همان: « صدای وحشتناکي دارد

 (.683)همان:« کنم های مامان را عوض مي مالفه

 ( پناه بردن به سکوت8ـ9

هـای فکـری    ای زن به سکوت برای پنهان کردن دغدغهه حسیني و ساالرکیا، از پناه بردن شخصیّت

انـد )ر.ک  حسـیني و    های پایاني دهـة هفتـاد یـاد کـرده     خود در آثار فریبا وفي و سایر نویسندگان سال

با فریاد بیشتری صورت گرفتـه اسـت     پرندۀ من(. امّا پناه بردن به سکوت در رمان 38: 6866ساالرکیا، 

گر موقعیّت زن باشد که سکوت، دارایـي او باشـد. نقطـة مقابـل      تواند جلوه يتر از این نم اعتراضي پُررنگ

کند تـا   دهد. پس سکوت پیشه مي خود را از دست مي  سکوت، فریاد است، امّا اگر اعتراضي بکند، هستي

ای را داشـت کـه    همان لحظه به سکوتم فکر کردم. حالت لباس عاریـه »بتواند فریادش را تداوم ببخشد: 

ام. هفت  خاطر آن بارها تشویق شده متوجّهش شده بودم. فکر کردم سکوت من گذشته دارد. به دفعه یک

آمد. یک روز  ای آن را ندارد. سکوت من اوّلین داراییم به حسان مي هشت ساله بودم که دانستم هر بچّه

نه از سَرِ عقل، که  محبون کجا رفته بودید؟ الل شدم! آقاجان مرا به زیرزمین برد و پرسید: دیروز با خاله

(. راوی زن به سکوتي وادار شده که از سَرِ میل نیسـت و از هـر فرصـتي بـرای     89ـ81)همان: « از ترس

مامان جوان فریادم را با فریاد داد. شهال و مهین »شود:  کند، امّا باز سرکون مي شکستن آن استفاده مي

)همان: « ه خفه شوم، ولي من باز هم داد زدمام و بهتر است ک طرف مامان را گرفتند. گفتند احمق شده

های مرد به عنوان پناهگاه زن یاد کـرده   ها و بدخُلقي (. چند بار راوی از سکوت زن در برابر بدرفتاری81

(. زن به جای اعتراض و درگیر شـدن، بیشـتر بـه توصـیف وضـعیّت خـود       96و  78است )ر.ک  همان: 

هـا و   کنـد، بچّـه   است. چیزی کـه او را از ایـن حالـت خـارج مـي      بافي پردازد و غرق در تفکّر و خیال مي

(. زن هم به همـین وضـع عـادت    13)همان: « اوی! حواست کجاست؟! شیر سَر رفت»شوهرش هستند: 

)همان(. اعتراض « گردم دست به طرفش برمي به زنم. قاشق برای خودم شیر را هم به هم مي»کرده است: 

« ها را به هم بکوبم و سـر و صـدا کـنم    خواهد ظرف دلم مي»ع بدتر شود: ماند. مبادا که وض او در دل مي

 (.13)همان: 

(. 81گیـرد )همـان:    های خانواده قرار مـي  زن )راوی( به خاطر توداری و رازداریش مورد تحسین زن

یـان  حرفي به پُرحرفي نه برای ابراز وجـود و ب  تغییر روش راویِ زن از وقتي که به خانة امیر آمده، از کم

کم عادت به پُرحرفي پیدا کردم. حتّي در مـواقعي کـه الزم    کم»ای برای سکوت است:  عقیده، بلکه شیوه
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(. شکل دیگر 87)همان: « گاهي بهتر از سکوت باشد تواند مخفي ها بعد یادگرفتم که حرف مي نبود. سال

رش که مربوط به پیـری  های مکرّر ماد این پُرحرفي، زاری کردن است  روشي که مادرش داشت  زاریدن

ترین عامل آن حضور آقاجان در خانه است. تغییر روش مادر )زاری نکردن( زماني است که  نیست و مهم

های مکرّر مادر نشانة وضعیّت اسفناک و اعتراض  (. این زاریدن86شوهرش در خانه نیست )ر.ک  همان: 

کند، امّـا بـرای پـدرش بـه جـادّه       م مي(. مادرش را در خانه ترسی88به وضع زندگي است )ر.ک  همان: 

رود و از  شود. روایت قسمت اوّل، در زمان حـال راوی پـیش مـي    رفتن و خرید و فروش را هم متصوّر مي

کند و هرچنـد کـه تفـاهم نیسـت و فاصـله وجـود دارد، امّـا بـاز          همان ابتدا زن را کنار مرد توصیف مي

 (.3ـ  6آن دلخوش است )ر.ک  همان: خواهد این وضعیّت را هم از دست بدهد و به نمي

 ( مقایسة مرد و زن8ـ7

است و بیانگر آمرانه بـودنش نیـز هسـت، امّـا راوی     « امیر»مرد داستان که همسر راوی است، نامش 

کند، یا دختر و بچّـه اسـت، یـا همسـر و مـادر و مجـالي بـرای         نامي ندارد و در تمام روایتي که نقل مي

بیند، امّـا   میان خود و همسرش نمي  آید. راوی در روایت به رغم آنکه تفاهمي وجود نمي  معرّفي نامش به

کند و به آن دلخـوش اسـت.    ها و احساسات او را نیز در کنار احساسات خود بیان مي العمل امیر و عکس

گاهي اعتراض راوی در قالب مقایسة مرد و زن در میان روی آوردن به خـاطرات گذشـته یـا بـه آینـده      

رود. عاشق آینده است. گذشته را دوست ندارد  آن هم گذشتة  امیر به طرف آینده مي»دن است: اندیشی 

پچـه و   ای پُـر از پِـچ   سواری، نه فوتبال در محلّـه. گذشـته   ای که نه از دیوار پریدن دارد، نه دوچرخه زنانه

شـود.   ا منتهـي مـي  های تاریک و پَستوه ای که به زیرزمین بازی است  گذشته های درگوشي و خاله حرف

 (.69)همان: « امیر حاضر نیست حتّي یک قدم با من به عقب برگردد

محبـون بچّـه    پردازد. خاله غیر از مقایسة مرد و زن، به مقایسة دو خواهر در دو جای مختلف نیز مي

گوید هـر وقـت بـه آنجـا      برد. راوی مي های خواهرش را نزد خودش مي نداشت. برای همین، یکي از بچّه

(. بـا آوردن  88شـد )ر.ک  همـان:    کرد و از تمام رفتارهای قبلي پاک مـي  رفته، هویّت جدید پیدا مي يم

خواهد بگوید که مادرش برای تغییر روش و حاالت خود به چنـین فضـا و    اش مي ها و حاالت خاله کنش

خواهد   مقایسه، ميکه وضعیّت مادرش به گونة دیگری بوده است. با این   وضعیّتي احتیاج دارد، در حالي

رود، پـیش او دسـتگاه    محبون مي وضعیّت بد مادرش را برجسته کند، چون مادرش وقتي به دیدن خاله

(. توصیف چنین مـوقعیّتي  83رسد )ر.ک  همان:  کند و جوان و سرحال به نظر مي زاریَش را خاموش مي

 ا قابل تحمّل هستند.ه دهد، اگرنه بچّه برای بیان مشکالتي است که با وجود شوهر روی مي

خیانت یک زن نسبت به شوهرش به سبب مشغول بودن تلفن خانة آنها، از زبـان مـرد )امیـر( نقـل     

شناسـد کـه    دانـد، چـون آن زن را مـي    شنوی زن، آن را نتیجة خیاالت آن مرد مـي  شود، ولي روایت مي

کنـد )ر.ک    نـت تلقّـي مـي   حرف است، ولي مرد حالت شکّ و بدبیني نسبت به زنان را خیا افسرده و کم
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(. شکّ و تردیدهای یک مرد نسـبت بـه همسـرش، یکـي دیگـر از مشـکالت یـک زن در        38ـ36همان: 

حرفي )روایت زن( تناق  دارد و حـاکي   زندگي است. مشغول بودن تلفن )روایت مرد( با افسردگي و کم

ر ذهن زن نیـز نسـبت   از این است که خیانت کردن زن فقط به سبب بدبیني است. همین نوع مشکل د

که زن )راوی( در خوان هم دچار تشویش است که شوهرش عاشق زنـي شـده    به مرد وجود دارد، چنان

شنوم. مثل صـدای مامـان    ها فرق دارد. صدای زاریَم را مي کنم که با همة غم را احساس مي  غمي»است: 

« ام. باید نزدیک صب  باشـد  یدار شدهام، ولي از خوان ب خورد. چشمانم را باز نکرده است. تنم به تنش مي

 (.98)همان: 

تـواني   تو اگر مي»گوید:  هایمان مي گوید بچّه دهد و نمي ها را به زن نسبت مي مرد )امیر( تربیت بچّه

)همـان(.  « کنـیم  آورد و مـا )زن( خـرج مـي    امیر پول مـي »(  33)همان: « هایت را خون تربیت کن بچّه

مادرم به »شود:  ي از سوی خانواده در کالم راوی گاهي آشکارا بیان مياعتراض نسبت به تبعی  جنسیّت

عشق پسر مرا به دنیا آورده بود و دختر از آن درآمده بودم. برای آقاجان یک پادوی خـانگي بـودم. مـرا    

هـا و درآوردن   فقط وقت پاک کردن کُتَش از شورۀ موی سر، باد زدن منقل، آوردن زغال و گرفتن ناخن

کنـد، در آن خواسـتار وضـعیّت     (. سخناني که از زبان زنان نقل مي76ـ38)همان:« دید یش ميها جوران

 (.36باشند )همان:  بهتر برای راوی مي

های زن داستان با درجة متفاوت یک وضعیّت نارضایتي هست. اگرهم در وضـعیّت   در تمام شخصیّت

(، بـه سـبب آن اسـت کـه     681ن: خـورد )ر.ک  همـا   مهین اعتراضي نیست و نوعي رضایت به چشم مي

تـوجّهي   های داستان او بر کنار است. بـه علّـت بـي    های راوی و شخصیّت خارج از ایران است و از محنت

روم. اگر بمانم، از خـودم و   از خانه بیرون مي»امیر نسبت به زنش، خانه محیط مناسبي برای زن نیست: 

« کـنم  شـان را بـه امیـر مـي     گذارم و سفارش ها را کنار مي هشوم. شیر و غذای بچّ خانه بیزار مي  او و از  از

(. امّا بیرون از خانه نیز جایي برای او نیست و احساس زندگي ندارد. زنـده بـودن او فقـط در    63)همان: 

(. از این روی، به هر جا هم برود، فکرش توی خانـه اسـت و   69ـ61خانه و کار منزل است )ر.ک  همان: 

کنم. او باید بـرود  بـه خـاطر آینـده. خـودم را در       در خیال، امیر را از خانه دور مي»گردد:  به خانه برمي

دهم. امّا من باید بمانم. با دو بچّة کوچک، به جای غریبه. رفت و آواره شد. پس بایـد   مرکز خانه قرار مي

نواخـت یـک   ای هم که زن دایم به فکـر آن و در درون آن اسـت، تکـرار یک    (. این خانه61)همان: « ماند

کنم... سي و پـنج سـال     ام همیشه زیرزمیني را با خود حمل مي هاست که فهمیده مدّت: »زیرزمین است

 (.683)همان: « کنم... ام و حاال دیگر احساس مالکیّت مي مستأجر این مِلک بوده

 نگری وی مربـوط اسـت. در همـین حالـت     حالت محورهای مربوط به راوی، به تفکّر و خیال و آینده

هـا   کشاند، بچّه  کند، یا به عمل مي آورد و تغییری در آن ایجاد مي   غرق است و آنچه او را از آن بیرون مي

دهـم. وقتـي    بندم و به صدای قلب خـودم گـوش مـي     چشمانم را مي»...و شلوغي و دردسرهای آنهاست: 
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نگـاهم   اند و با دهـان بـاز   هبینم که وسط آشازخانه ایستاد کنم، شاهین و شادی را مي چشمانم را باز مي

محـوری راوی   محورها موجب پیدایش عمـل  (. نکتة مهمّ آن است که همین حالت68)همان: « کنند مي

پارک سَرِ خیابان را هفتة اوّل کشـف کـردم. پـارکي    »سازد:   های او را اجباری مي محوری شود و عمل مي

اند. انگار آنهـا را بـرای    ها نشسته روی نیمکت است که بیشتر از درخت آدم دارد. پیرهای محلّه به ردیف،

اند. وقتي به پـارک، یعنـي آن فضـای مثلّثـي      چین کرده ای دست تماشای عموم در ویترین بدون شیشه

روند طرف تان و سُرسُرۀ انتهای پـارک کـه از شـلوغي و گـرد و      ها به دَو مي رویم، بچّه گوشة خیابان مي

 (.3)همان: « ماند  يای از جهنّم م غبار زیاد به گوشه

 ( انحصار زندگی زن به ازدواج8ـ8

شـود و زنـدگي او را و گرداگـرد او را گـزارش      راوی دانای کُل به ذهن و خاطر زنـدگي زن وارد مـي  

هـم اگـر   « اتّفـاقي »افتـد و   در آن نمي« اتّفاقي»های مکرّر است و  کند. همة موارد زندگي زن کلیشه مي

ای است که زن بـه   این تکرارها به گونه«. ازدواج»ای است، مثل  و کلیشه هست، همچنان اتّفاقي تکراری

شـود. کـودکي خـود را فرامـوش کـرده       زند، ترسناک مي آن عادت کرده، آنقدر که آنچه آن را بر هم مي

هـای کوچـه مثـل زنـدگي      است و شروع زندگي او از ازدواج به بعد است. در عوض، به زندگي مکرّر بچّه

ترین مسألة فمنیستي داستان همین است که زندگي  د که تکرار زندگي اوست. البتّه مهمنگر  خودش مي

گیرد که آن هم یک تکرار است، برای ایجـاد تکـراری دیگـر. مغـازه و       این زن از ازدواج به بعد شکل مي

د، شـو  نگری است، امّا در زندگي زن همچنان عناصر زندگي سنّتي تکـرار مـي   خرید نوعي تجدّد و مدرن

کارگیری زن در کـنج خانـه. ایـن عناصـر را بـا آشـازخانه، لبـاس         چون مقدّمه و تمهیدی است برای به

سازد. ذکر مکرّر این وضعیّت، داللتي بر عدم رضایت از پیونـد زن بـا ایـن     شستن، ظرف و غذا همراه مي

 کنند.  و کار بیرون جلوه ميخواني، خیابان، اداره  عناصر است. در مقابل زنان، مردها در کنار میز، روزنامه

 گیری نتیجه

راوی، داسـتان را از زبـان یـک زن بازنمـایي      دید منْ با استفاده از زاویه پرندۀ منفریبا وفي در رمان 

شـنوی مـرد    شنوی راوی گاهي فرد و گاهي نیز گروه زنان هستند. گاهي نیز با روایـت  روایتکرده است. 

شنوی آشکاری که ممکن اسـت در لحظـة روایـت، مخاطـب قـرار       مواجهیم. در همة موارد غیر از روایت

توانند داسـتان را بـا تأمّـل بخواننـد و از      گرفته باشد، مخاطبان راوی داستان خوانندگاني هستند که مي

 مسایل و مشکالت راوی آگاه شوند. 

هـا،   سـت مواردی که اعتراض زنان نسبت به مقام و موقعیّت آنان آشکار باشد یـا مطـابق عُـرف فمنی   

های راوی نسبت به وضعیّت زنـان در قالـب توصـیف     جنبة شعاری داشته باشد، کم است. گاهي اعتراض
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کند و راوی با ترسیم وضع ناگوار زن در جامعـه و خـانواده،    وضعیّت موجود و به صورتي آشکار جلوه مي

 ان است.بخشي برای بهبود وضعیّت زن سازد که این آگاهي مخاطب را از این وضع آگاه مي

پـردازد و از همـان آغـاز،     راوی در ابتدای داستان به توصیف وضعیّت کلّي محلّه و شهر و زندگي مي

رود و از  کند که در تفکّـرات و ذهـن راوی پـیش مـي     محوری شروع مي روایت خود را با توصیف و حالت

ة میـان آنهاسـت. در   گوید که حاکي از عدم تفاهم و فاصل ای که بین زن و شوهر هست، سخن مي  رابطه

محورها بـه توصـیف    باشد. حالت ها مي  محورهای شخصیّت محورها بیشتر از عمل قسمت اوّل، تعداد حالت

مربوط است و بخش عمدۀ داستان را در بر دارد. بسامد نقل توصیفات ـ اعمّ از توصیف مکان و موقعیّـت   

دایم در خانه و آشازخانه است و مجـالي بـرای   ها ـ بیانگر آن است که زن   یا روحیّات و رفتارها و اندیشه

بخشیدن بـه سـایر مسـایل      ندارد. مجالي هم اگر بیابد، تا کنار پنجره یا برای نظم« قفس»رهایي از این 

، آن هـم از  «نقـل »برد کـه مجـالي نـدارد جـز      خانه و شوهر و فرزندان است. زن در وضعیّتي به سر مي

خیال کردن یا نامه نوشتن دربارۀ همـان مسـایلي کـه دایـم بـا آنهـا        دید پنجرۀ آشازخانه یا فکر و زاویه

 دست به گریبان است. 

نشـان   رازنان وضعیّت فعلي ـ 6در پي آن است که: ساخت داستان  ژرفهدف و غایت نحوۀ روایت و 

ی بیشتر ثیرأتـ بر مخاطبان و خوانندگان داستان 8. گفتباز به صراحت آن را شود نمي  وضعي که بدهد

بخشـي بـه    واقعیّـت  ـ 8منجر شود.  او همدردی در حسّ ایجاد سازی خواننده و الفعّه ببگذارد و داستان 

فـرض   العـات پـیش  اطّ اسـتفاده از  بـا  کاهـد،  شعاری مـي  های جنبه عین آنکه از جهان داستان یعني در

 ،ه دهـد واقعـي جلـو   بـرای مخاطـب خـود    ،سـت ی ااور رتصـوّ  ذهن و که در برخي مسایل را خواهد  مي

 .ای نداشته باشد آن مسایل شبهه وجود که در ای هگون به
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