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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Modernism is one of the most important 
schools of contemporary fiction. The most important point of differentiation 
of modernism from previous schools, especially realism and naturalism, is 
crawling in the inner world. Instead of narrating external events, the author of 
modernism observes and displays the psychological developments of the main 
character of the story. Converts memories. In this article, the most important 
modernist techniques in the collection of stories "samte tarike kalemat" by 
Hossein Sanapour are examined and analyzed.
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical 
and the data are collected as libraries and then analyzed using content 
analysis technique.
FINDINGS: Modernism as a way of thinking and school, by changing the 
philosophy and content of literature, created a new perspective and 
worldview and introduced a new world to human beings. The relativism of 
reality, the originality of the individual, the change in moral principles, and the 
spread of absurdity were among the most prominent views of modernism 
that found their way into literature. In addition, the change in narrative 
elements and different narrative styles was another change in modern 
literature. Modernism, in turn, influenced Iranian writers and created works in 
this field. The flow of modern fiction in Iran was formed in the late sixties.
CONCLUSION:  In the story series "samte tarike kalemat", the author is very 
interested in breaking the chronological order of the event and one-line 
narration is rarely seen in it. They have taken advantage of the break in the 
story. Narrative breaks are sometimes made through quotations or chapters, 
and sometimes the result of the narrator's mental illness or mental flow is 
associated with his meanings. The rupture in the narrations sometimes has a 
fast process using mental and delusional flow and sometimes its process is 
slow and calm based on the association of meanings. 
Ambiguity in this collection of stories is a delicate category; It has caused 
ambiguity in the stories.
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 مقاله پژوهشی
 «حسین سناپور»اثر « سمت تاریک كلمات»داستان نقد مدرنیستی مجموعه

 
 ، شهروز جمالی*پرستو صباحی تشریق، رضا صادقی شهپر

 همدان، دانشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایران.گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد 
 
 

 

 چکیده:
مدرنیسم یکی از مهمترین مکتبهای ادبیات داستانی معاصر است. مهمترین نقطۀ افتراق و  زمینه و هدف:

جدایی مدرنیسم از مکاتب قبلی، بویژه رئالیسم و ناتورالیسم، خزیدن در دنیای درون است. نویسندۀ 

مدرنیسم بجای روایت كردن رویدادهای بیرونی، تحوالت روحی روانی شخصیت اصلی داستان را رصد 

یکند و بنمای  میگذارد و با نقم ساختار روایی خطی و با استفاده از تکنیکهایی چون سیالن روایت و م

تنیده و پیچیده از خاطرات تبدیل میکند. در این مقاله مهمترین تکثر راوی، روایت را به كالفی درهم

رسی و تحلیل اثر حسین سناپور بر« سمت تاریک كلمات» شگردهای مدرنیستی در مجموعه داستان

 میشود.

ای گردآوری و ها بصورت كتابخانهتحلیلی است و داده -روش تحقیق در این مقاله، توصیفی روش مطالعه:

 اند. سرس با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل شده

ایجاد یک  مدرنیسم بعنوان یک طرز فکر و مکتب، با تغییر در فلسفه و محتوای ادبیات، موجب ها:یافته

ای را به انسانها معرفی كرد. نسبی دانستن واقعیت، اصالت فرد، بینی نوین شد و دنیای تازهدیدگاه و جهان

ترین دیدگاههای مدرنیسم بود كه به ادبیات راه انگاری از برجستهتغییر در اصول اخالقی و گسترش پوچ

مختلف روایت، یکی دیگر از تغییرات ادبیات مدرن های برآن تغییر در  عناصر داستانی و شیوهیافت. عالوه

بود. مدرنیسم بنوبۀ خود روی نویسندگان ایرانی نیز تأثیر گذاشت و باعث بوجود آمدن آثاری در این زمینه 

 نویسی مدرن در ایران، در اواخر دهۀ شصت شکل گرفت. شد. جریان داستان

نویسنده به گسستن نظم زمانی رویداد عالقۀ « سمت تاریک كلمات»در مجموعه داستان  گیری:نتیجه

خطی در آن بندرت دیده میشود. این داستانها از تکنیکهای گوناگونی برای برهم بسیاری دارد و روایت یک

ای اند. گسستهزدن نظم و روایت خطی و علت و معلولی داستان و ایجاد گسست در داستان بهره برده

روایتی گاه ازطریق نقل قول یا فصلبندی انجام میشود و گاه نتیجۀ بیماریهای روانی راوی یا سیالن ذهنی 

تداعی معانی اوست. گسست در راویتها گاه با استفاده از سیالن ذهنی و هذیانی، روندی تند دارد و گاه روند 

داستان مقولۀ ظریفی است. شکل هذیانی آن براساس تداعی معانی كند و آرام است. ابهام در این مجموعه 

ها بدون مقدمه و توضیح در و سیالنی داستانها، تغییرات سریع زاویۀ دید، آوردن تداعیهای ذهنی و اندیشه

میان كنشها، ادغام یا اختالط خاطرات راوی در یکدیگر و مشخص نبودن طرح روایت در میان سیل 

 است. هخاطرات، باعث ایجاد ابهام در داستانها شد

  

 4344شهریور  67 :دریافت تاریخ   

 4344مهر  54:  داوری تاریخ   

 4344مهر  45: اصالح تاریخ   

 4344دی  54: پذیرش تاریخ   
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 مقدمه
های با پیشرفتها و تغییرات سریع جامعۀ جهانی و درنتیجه شکوفایی مدرنیسم در قرن بیستم كه همۀ حوزه

حیات بشری را تحت تأثیر و سیطرۀ خوی  قرار داد، رمان و داستان كوتاه نوع ادبی قالب دورۀ مدرنیته شد و 

رات تأثیر پذیرفتند. نویسندگان مدرن پی بردند كه نویسندگان هم بعنوان بخ  فرهیختۀ مردم از این تغیی

های مدرن را ندارند و لذا برای انعکاس های روایی پیشامدرن و سنتی، قابلیت حمل محتویات و اندیشهشیوه

های جدیدی از روایت شدند. در ادبیات داستانی مدرن، متأثر از ها و تجربیات خود متوسل به شیوهاندیشه

های روایت، راوی و انواع زاویۀ دید شکل میگیرد. مهجور ماندن فلسفی، تغییراتی در شیوهجریانهای فکری و 

كاربرد زاویۀ دید دانای كل كه در آن تنها صدای مؤلف داستان بگوش میرسید و گشوده شدن درهای داستان 

ن طرح داستانهای برای صداهای متفاوت، از جمله طبقات متفاوت اجتماعی، از جملۀ این تغییرات است. همچنی

روانشناسانه و نوشتن داستانهایی براساس پیروی از قواعد تداعیهای ذهنی و مسائل درونی و ناخودآگاه انسان، 

نویسی است نویسی مدرن، شکل نوینی از داستانداستان»موجب طرح جهانهای متفاوت در دنیای داستان شد. 

قیدوبندهای ناشی از محدودیتهای رئالیسم و ناتورالیسم، كه به نویسندگان عصر ما امکان میدهد تا فارغ از 

« هایی متناسب با دورۀ مدرن بررسی كنندموضوعات مربوط به زندگی در عصر جدید را با تکنیکها و شیوه

 (.66: ص 6)داستان كوتاه در ایران، پاینده، ج

نو تغییر كرد و داستانهایی نوشته  همزمان با ورود مدرنیسم به ایران، سبک نوشتاری نویسندگان هم از سنتی به

نویسی ایران قوت ها و ویژگیهای داستان مدرن را دارند. این جریان از دهۀ شصت به بعد در داستانشد كه مؤلفه

آورند. حسین سناپور یکی از این نویسندگان بیشتری میگیرد و نویسندگان بسیاری به این شیوۀ نوشتن روی می

 وی در این مقاله تحلیل شده است. « مت تاریک كلماتس»است كه مجموعه داستان 

 

 سابقۀ پژوهش
صد »و « داستان كوتاه در ایران»به ترتیب، در جلد دوم كتابهای  (4397( و میرعابدینی )4394اگرچه پاینده )

كوتاه به مدرنیسم و ویژگیهای آن توضیحاتی داده و بعنوان نمونه، چند داستان راجع« نویسی ایرانسال داستان

اند و ویژگیهای مدرنیسم در آثار مدرنیستی از نویسندگان مشهور مدرن را مورد نقد و بررسی قرار داده

نویسندگان معاصر دیگری مانند هوشنگ گلشیری، بیژن نجدی و... بصورت مقاالت و رساالت مختلفی انجام شده 

ویژگیهای مدرنیسم در داستانهای است، با جستجو و بررسی در منابع اطالعاتی مشخص شد موضوع بررسی 

 كوتاه حسین سناپور بیسابقه است.

 

 بحث و بررسی

 «  سمت تاریک كلمات»شگردهای مدرنیستی در 

 تغییر زاویۀ دید و تکثر راوی 

گری در داستان مدرن است. درحقیقت تغییر زاویۀ دید یا استفاده از بی  از یک راوی، از ویژگیهای مهم روایت

ن با تغییر زاویۀ دید و چندگانه كردن منظرۀ روایی، خواننده را به سمتی سوق میدهند كه بتواند نویسندگان مدر

شده، داستانی معنادار بیافریند. یکی از محاسن تغییر زاویۀ دید در داستان مدرن این است كه از دل تکثمر تحمیل

ز چشمان شخصیتهای مختلف بنگرد خواننده در برساختن روایت مشاركت میکند و دعوت میشود كه به جهان ا
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تغییر زاویۀ دید بی  از یک راوی، یکی از ویژگیهای مهم روایت در بسیاری از داستانهای مدرن »و عادت كند. 

های روایی، خواننده را به سمتی هدایت میکنند كه گانه كردن منظرهاست. مدرنیستها با تغییر زاویۀ دید و چند

اختیار و ابتکار خوی  در ترتیبی جدید كنار هم قرار دهد و از دل این تعدّد و تکثر، اجزاء چندگانۀ روایت را به 

داستان معناداری را بوجود آورد. این كار باعث میشود خواننده در  ساختن روایت مشاركت داشته باشد. یک 

خصیتهای مختلف عادت مزیت تغییر زاویۀ دید در داستان كوتاه این است كه خواننده را به دیدن جهان از نگاه ش

)داستان كوتاه در ایران، « میدهد. مدرنیسم در داستان كوتاه، بیانگر گرای  به دموكراسی و صداهای متکثر است

 (. 67-64: صص 6پاینده، ج

داستانهای مدرن برخالف روایات كالسیک، مقید به داشتن صرفاً یک راوی نیستند. گاه در رمان مدرن ازطریق 

یتها و شخصیتهای مختلف پرتو افکنده میشود تا با حداقل دخالت نویسنده، شخصیتها خود را چند ذهن بر موقع

(. البته این امر خود به دشواری روایت منجر نمیشود، 14-19شناختی نو، ایدل: صص آشکار كنند )قصۀ روان

 یشوند. چینی به یکدیگر تبدیل مبلکه دشواری از آنجا آغاز میشود كه این راویان بدون مقدمه

با تو حرف »وجود زوایای دید متفاوت از ویژگیهای بارز روایت در برخی داستانهای كوتاه سناپور است. داستان 

با زاویۀ دید دانای كل روایت میشود، اما نویسنده به این زاویۀ دید وفادار نمیماند و خواننده در این « میزنم، با تو

ت شخصیت اصلی كه در حال صحبت با تلویزیون است، روبرو میشود. داستان مدام با چرخ  زاویۀ دید، با روای

زاویۀ دید توسط جمالت كوتاهی كه از زبان شخصیت زن بیان میشود، تغییر « هاتخواب مژه»در داستان 

راوی دانای كل، با روایت و ذكر جمالتی از شخصیت زن و مرد، باعث « شبخیابانهای نیمه»میکند. در داستان 

روایت راوی اول شخص با روایت راوی دوم شخص كه از « كابوس بیداری»یۀ دید میشود. در داستان تغییر زاو

دلم »دوستان راوی اول شخص است و به او تلفن زده و در حال صحبت با اوست، مدام تغییر میکند. در داستان 

، اگرچه هر دو از زاویۀ دید دوم روایت بطور مداوم از پدر فتانه به داماد در حال تغییر است« سنگین، زبانم تلخ

 شخص استفاده میکنند.

 

 جریان سیال ذهن
است. « جریان سیال ذهن»بنابراین شاید بتوان گفت كه مهمترین ویژگی داستان مدرن، همانا شیوۀ موسوم به 

آمریکایی در حوزۀ علم روانشناسی مطرح « ویلیام جیمز»كه نخستین بار توسط « جریان سیال ذهن»اصطالح 

ای مدرن، دستمایۀ نویسندگان شد، طی همین جریان مدرنیسم وارد حوزۀ ادبیات داستانی شد و بمثابۀ شیوه

بمنظور نمای  نحوۀ كاركرد ذهن و آنچه درون آن میگذرد، توجه خود را به »نویسان قرار گرفت و داستان

 (. 44)گفتمان نقد، پاینده: ص « روانکاوی معطوف كردند

وایت كردن رویدادهای درونی ذهن را بر رویدادهای بیرونی ترجیح میدهند و ویژگی بارز نویسندگان مدرن ر

گیری از صحنۀ روایت، داستانهای جریان سیال ذهن در روایت ذهنی آنهاست. در این داستانها نویسنده با كناره

اخته و تفسیر متن را خواننده را مستقیماً با ذهنیات شخصیتهای داستان درگیر میکند تا خود به كنکاش پرد

در داستانهای مدرن، نویسنده بر آن است با قرار دادن كانون روایت در ذهن شخصیتها بعنوان كنشگران »یابد. 

ای قرار دهد تا خوانندگان متن )كنشگران اولیۀ داستان و كنار رفتن خود از صحنه، روایت داستان را واسطه

 (.74نویسی جریان سیال ذهن، بیات: ص )داستان« د و سکنی گزینندثانویه( ازطریق تفسیر متن در آن راه جوین
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راوی دانای كل، افکاری را كه در ذهن شخصیت مرد میگذرد روایت میکند: « شبخیابانهای نیمه»در داستان 

چهرۀ مهدخت پی  چشم  آمد، اما پس  زد؛ صداش اصالً این نرمی را نداشت. چهرۀ دیگری هم به جاش 

(. 49شب، سناپور: ص )خیابانهای نیمه« آمد و میرفتین صدا توی ذهن  نبود. فقط مهدخت مینیامد؛ چهرۀ ا

« طور رفته بود  ممکن بود مرد فکر میکرد ممکن است بعد از پنج ش  ماه دوباره زنگ بزند، آن هم وقتی آن»

 .(64)همان: ص 

همسرش را با قرار دادن آن در گیومه،  راوی ذهنیات« بگذار همینطور ادامه پیدا كند»و همچنین در داستان 

اگر من كسی هستم كه میشود یک جایی ببرَش داشت و با خود برد و جایی دیگر »فکر كرده بود »بیان میکند: 

 (. 44)همان: ص « اش كرد و رفت، چرا ظاهرم طور دیگری باشد پیاده

رؤیا ایستاده »راوی ازطریق جریان سیال ذهن، روایت را از هم گسیخته میکند: « كابوس بیداری»در داستان 

پلۀ محضر و طوری نگاهم میکند انگار اصالً نیستم، یا همان ماشینها و تابلوهای كنار خیابانم. كنار خیابان، جلو راه

باشم به عذرخواهی. اما كدام كلمه میتواند معنایی داشته  ام و زبان و لبم تکانی میخورند تا حرفی گفتهدیر آمده

)همان: « باشد پی  این چشمهای سنگی  نکند منتظر تلفن  بود  نه، خواب بودم. گفتم كه. نگفتی كی هستی!

 (. 33-36صص 

 

 گویی درونی تک
گویی تک گویی درونی در بخ  اعظم داستان است.ویژگی اساسی داستانهای جریان سیال ذهن وجود تک

اند، درحقیقت تکنیکی است ترجمه كرده« گفتار درونی»و بعضی به « گفتگوی درونی»درونی كه بعضی آن را به 

در روایت داستان كه بوسیلۀ آن جریان ذهنیات شخصیت چنانکه بر ذهن او جاری میگردد برای خواننده توصیف 

ذهنی او دخالت نمیکند. این شگرد، محصول نویسنده در مکالمات و جهات و حاالت »و  و نمایانده میشود

این شیوۀ روایت بیانگر فکر یا خودگویۀ  (.493)مکتبهای ادبی، شمیسا: ص « مستقیم ذهن قهرمان است

خواننده بطور »شخصیت داستان بدون دخالت راوی و در مواردی با حضور گهگاهی راوی است كه در آن 

)عناصر « به محیط اطراف  قرار میگیردواكنشهای او نسبتغیرمستقیم در جریان افکار شخصیت داستان و 

بریده دارد و ( درحالیکه نویسنده خاموش است، سیر حوادث صورت منظم و بریده144داستان، میرصادقی: ص 

: ص 6درآمدی بر رویکردها و مکتبهای ادبی، زرشناس، جازطریق كانال ذهن شخصیت مطرح میشود )پی 

461 .) 

بندی به اند. این تقسیمبندی كردهگویی درونی مستقیم و غیرمستقیم تقسیما به دو شیوۀ تکگویی درونی رتک

ای است كه شخصیّت اصلی گوییگویی مستقیم، تکحضور یا عدم حضور نویسنده در داستان مرتبط میشود. تک

گویی تک با خودش و در ذهن  راجع موضوعی در محیط یا رویدادهای خارجی واگویه میکند. اما در

با روایت « كابوس بیداری»مستقیم، نویسنده ذهنیّات درونی شخصیّت را به خواننده منتقل میکند. داستان غیر

گویی درونی نوشته شده است كه در مواردی با روایت راوی دوم شخص كه به شخصیت اصلی تلفن زده تک

گویی درونی روایت با تک« بركۀ من»و  «بگذار همینطور ادامه پیدا كند»است، قطع میگردد. تمام داستان 

 میشود.

 پریشی روایتریختگی جریان خطی زمان: زمانبهم
زمان و گذر آن در كنار ذهن و كاركردهای ، یکی از مضامین اصلی داستان مدرن است و شاید از همین روست 
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زمان، كه باز هم در داستان مدرن وپی  شدن اند. پسنام نهاده« رمان زمان»كه برخی محققان این نوع ادبی را 

به اوج رسید، محصول روایت داستان از جایگاه ذهن شخصیت است، زیرا زمان در ذهن با زمان  خارج از ذهن 

مدرنیسم، ساختار خطی »تفاوت دارد و تداعیها و یادها موجب میشود حوادث نظم زمانی خود را ازدست بدهند. 

های گویی درونی میشکند. راوی در داستان مدرن، در برههذهن و تک زمان را با استفاده از تکنیک سیالن

مختلف زمان، عقب و جلو میرود، زیرا هجوم خاطرات به او مجال نمیدهد. زمان در اینگونه داستان كوتاه گاهی به 

 (.61: ص 6)داستان كوتاه در ایران، پاینده، ج« ای كامالً ذهنی و سیال استپی  میرود و گاهی به پس و مقوله

كه با شیوۀ روایت گفتگوی دونفره با عالمت نقل قول شروع میشود و پایان مییابد، « هاتخواب مژه»در داستان 

فقط تو »با استفاده از جریان سیّال ذهن یکی از گویندگان به گذشته برمیگردد و به مرور خاطره میرردازد: 

طور مثل دار، همانشان بخندی. نه عصبی، نه بغمهها برقصی و با خندمیتوانی شب ختم مادرت با رقص بچه

« دار. نه گریه، نه ناله، نه دعوا با كسی. همان شوخیهات و شوخ و شنگیهات اصالً خود  زندگی است....همیشه تو

 (. 41-43هات، سناپور: صص )خواب مژه

اصلی داستان در پشت كه داستان مزاحم تلفنی و صحبتهای دو شخصیت « شبخیابانهای نیمه»در داستان 

افتد كه او را ترک نموده و تلفن است، ازطریق ذهنیت مركزی و رؤیا، شخصیت داستانی مرد، به یاد زن  می

مرد، خواب و بیدار به پنجره نگاه كرد تا مطمئن شود زن  آنجا نیست، دوباره برنگشته تا شبها برود »رفته است: 

(. در جای دیگری از این داستان دوباره سیر خطی داستان برهم 44)همان: ص « آنجا بایستد یکی، دو ساعتی

 (. 63میخورد و راوی به گذشته برمیگردد و خاطرۀ رفتن زن  در ذهن او تداعی میشود )همان: ص 

راوی در حین صحبت با دوستی كه از خواب بیدارش كرده و او را بسبب طالق « كابوس بیداری»در داستان 

افتد و بعد با میکند، ابتدا به یاد صحنۀ دادگاه و محضر و طالق از همسرش رؤیا میگرفتن از همسرش توبیخ 

تاریکی »افتد: استفاده از جریان سیال ذهن به گذشته برمیگردد و به یاد قراری كه با دوست  فرحناز داشته می

آید با خنده رد میشود و میآید توی چشمم و گود میشود و پایین میرود و فرحناز از ماشینها و بوقها و آدمها می

 «اگر یک ساعت دیر میکردم، باز میماندی »

 «آره.»

 «اگر دو ساعت دیر میکردم »

 «میماندم.»

 «سه ساعت  پنج ساعت، یک روز، یک ماه چی »

نگاه  میکنم. نگاه  میکنم، لبخند و ابروهای باال برده و چشمهای پ رسان و نگران  را، و تا ابد میخواهم طول 

« و نرود از جلو  چشمم و برای همین میگویم بعد، بعد، نمیدانم فردا شاید، حاال نمیدانم، هیچی نمیدانمبکشد 

 (. 36-34)همان: صص 

در سطور باال مشخص نیست راوی این جمالت را در حین قراری كه با فرحناز داشته زده است، یا در عالم رؤیا و 

 ن در حین گوش دادن به جمالت دوست  از پشت تلف

های های مختلف تلویزیونی شبکهمردی كه با تلویزیون و مجریان برنامه« با تو حرف میزنم، با تو»در داستان 

كاش بلد بودی ظرف »افتد: مختلف، در حال صحبت است، هنگام سخن گفتن با تلویزیون به یاد همسرش می

ال فرض كن بتوانی. یک طوری كه خودت هم بشوری. فکرش را بکن! میدانم كه نمیتوانی فکرش را بکنی، اما حا

بلدی فرض كن. خیال كن میتوانستی ظرف هم بشوری. چی میشد! هرچند باز كارهای دیگری باقی میماند. آنها 
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جور نمیتوانستی. اما مهم نیست. من آدم قانعی هستم. با آن زبنَک هم خودم باید ظرف را دیگر نمیتوانستی. هید

گویم. مال قدیمها است. آن كارهاش هم فقط برای خودش بود. برای من انگار میشستم. مهم نیست كی را می

 (.  15-34)همان: صص « نبود. یک تکه گوشت سرد سرد

راوی مدام به یاد بیماری زن  و گرفتاریهایی كه او ایجاد كرده « طور ادامه پیدا كندبگذار همین»در داستان 

طور گاهی به ینندش، گیج و منگ راه افتاده بود توی خیابانها و همیناش ببصبح قبل از اینکه خانواده»افتد: می

آدمها كه سراغ  رفته بودند برای بلند كردن یا متلک گفتن یا كمک كردن، فح  داده بود. فقط از یکی كه 

ودش بود تا شاید آرام  كند، سیگار گرفته بود و انگار آرام هم شده بود كه بعد از آن خسیگار براش آت  زده 

(. یک بار هم كه از دوستی مجرد 54)همان: ص« اش....پاكت پاكت خریده بود و كشیده بود، پنهان از خانواده

اش را گرفته بود تا چند ساعتی تنها باشد، چیزی نگذشته، پیت نفت را برداشته بود و رفته بود حمام. كلید خانه

 (. 59)همان: ص « وی لباسهای  و آنها را آت  زده بود...اما نتوانسته بود نفت را روی خودش بریزد. ریخته بود ر

افتد: تا چند روز بعد راوی مدام به یاد دیدن خانه و خرید خانه با همسرش می« خانه باید خانه باشد»در داستان 

ا بود شان، یا در شمال یا جنوب شهر بودنشان رد نکردیم. هر جكدام را بخاطر محلهها خانه دیدیم. هیداز آن، ده

ای هم اختالف نظر میرفتیم و میدیدیم. اما بعضیها را فقط دیدن نمای بیرونیشان كفایت میکرد. دربارۀ هید خانه

نداشتیم، گرچه همیشه او به دلیلی نمیرسندید و من به دلیلی دیگر... دو هفتۀ بعد را هید كار نکردیم جز 

ای دیدیم كه خودش بزرگتر و گرانتری میبردندمان. خانههای گشتن. بنگاهیها كالفه میشدند و هر دفعه به خانه

 (. 96-73معما بود. بیست همسایه داشتیم؛ با این حال حتی در  ورودی هید كدام را نمیدیدیم... )همان: صص 

 

 عدم قطعیت و ابهام، خصوصاً در آغاز و پایان داستان
آثار متراكمی هستند كه واقعیتهای متفاوتی را  در اثر مدرن، ابهام معنایی نق  مهمی دارد. آثار مدرن معموالً

دورۀ مدرن، دورۀ »بصورت همزمان ارائه میکنند و به همین دلیل فهم آنها اغلب مشکل و با چال  مواجه است. 

كننده و مراكز به زیر سوال بردن قطعیتهای جزمی و باورهای دیرین است. اتکای آحاد جامعه به مراجع تعیین

پی  از پیدای  جامعۀ مدرن رفتاری عمومی و عادی بود و امری طبیعی محسوب میشد. لیکن مورد اعتماد تا 

 (. 65: ص 6)داستان كوتاه در ایران، پاینده، ج« مدرنیته شورشی است بر ضد اقتدارگرایی پی  از مدرن

ورۀ گسست و سره بهم ریخته است و مدرنیته دای است كه ترتیبهای دیرین آن یکداستان مدرن محصول زمانه

فروپاشی است، به همین دلیل رویدادها در داستان مدرن درهم تنیده میشوند و مرز بین آغاز و پایان آن 

نویسان مدرن با اختیار كردن روندی معکوس، داستانهایشان را از فرجام نامشخص است. بسیاری از داستان

را به چال  میکشانند. مدرنیستها با این ساختار « پایان»و « شروع»رویدادها آغاز میکنند و با این كار مفهوم 

نامعمول، چنین القا میکنند كه سامان زندگی در زمانۀ ما از بیخ و بن دگرگون شده است، چون آنچه اهمیت 

دارد واقعه نیست، بلکه تأثیر واقعه در ذهن است. بطوریکه معلوم نیست وقایع از كجا سرچشمه میگیرند و به كجا 

ریختگی و آشفتگی در آوردن داستانها میتواند نمادی از زندگی مدرن باشد. تصویر ین بهمختم میشوند. ا

ریختگی شده است. در نهایت داستانهای ای كه در پی گذار از سنت بسوی مدرنیته دچار آشفتگی و درهمجامعه

است. در این داستانها سرنوشت  گشایی قطعی نمیرسند و فرجام اینگونه داستانها با ابهام همراهمدرن، غالباً به گره

 (.33-44شخصیتها با یقین روشن نمیشود )همان: صص 

آغاز و پایان داستان یکسان است، مردی خواستار صحبت با زن است ولی زن « هاتخواب مژه»در داستان 
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ه میکند. توجهی زن به حرفهای مرد بر ابهام داستان اضافتوجهی به صحبتهای او نشان نمیدهد، بعالوه علت بی

های تلویزیونی صحبت آغازین شخصیت اصلی با تلویزیون و مجریان شبکه« با تو حرف میزنم، با تو»در داستان 

شخصیت اصلی مرد و زن همچنان دنبال « خانه باید خانه باشد»در پایان داستان همچنان ادامه دارد. در داستان 

« شبخیابانهای نیمه»خص نمیشود. در داستان جستجوی خانه هستند و علت این وسواس برای خواننده مش

صحبت میشود اگرچه مرد با صدای تلفن زنی كه مزاحم او شده و او را از خواب بیدار كرده بیدار میشود و با او هم

 ولی خواننده نمیداند كه آیا این زن، همان همسر سابق مرد بوده است یا خیر  

افتد كه با زنی داشته است، ولی راوی در عالم خواب و خیال به یاد خاطراتی می« كابوس بیداری»در داستان 

خود نیز تشخیص نمیدهد او چه كسی است، حتی از اینکه از همسرش طالق گرفته یا در آینده )بعد از خواب و 

ر از حرف است هنوز كه دستم میرود باالی حاال خوابم البد. اما گوشم پ »خیال( طالق خواهد گرفت، مردد است: 

اند و زبانم چسبیده به سقم و .... تخت و گوشی را میگذارد. غلت میزنم تا از حرفها فرار كنم كه پشتم غلغله كرده

دست  را میگیرم، اما فرحناز نیست او. دیگر رؤیا است كه طالق گرفتیم یا میگیریم بعداً. و خراشی از توی 

)كابوس بیداری، سناپور: ص « تد و میریچد تا همه جام میرود كه از لرزش تنم چشم باز میکنم...افگوشم راه می

(. ابتدای این داستان توصیف خوابی است كه راوی در حال دیدن آن است، در پایان داستان نیز راوی با 36

ق وی از همسرش چه كشیدن سیم تلفن، همچنان به خواب دیدن ادامه میدهد اما مشخص نمیشود كه علت طال

 بوده و آیا او به این جدایی راضی است  

معلوم نیست كه فتانه باألخره در منزل شوهرش است یا در منزل پدرش!  و « دلم سنگین، زبانم تلخ»داستان 

ناشده و بدون است، تا پایان داستان نیز حلاین ابهام كه خواننده از همان ابتدای داستان با آن مواجه شده 

 ت ادامه مییابد.قطعی

 شما كجای آن خانه هستید كه از زن خودتان بیخبرید  یا نکند توی عالمی دیگر هستید  »

 چرا باید از فتانه بیخبر باشم  همین حاال از پی  او بلند شدم  و آمدم به تلفن جواب دهم. 

روی تخت دراز میکشد و زار خوابی مگر آقا! در خواب راه میروید و حرف میزنید نکند فتانه اآلن اینجاست  

 (.14-15)دلم سنگین، زبانم تلخ، سناپور: صص « میزند...

راوی از مشکالت روانی همسرش كه دائم قرص مصرف میکند و « طور ادامه پیدا كندبگذار همین»در داستان 

مشکالت واقعی یا بار قصد داشته خود را آت  بزند، سخن میگوید؛ اما در بیان علت بیماری او و اینکه این  یک

نمیتوانستم بفهمم قرصها را برای این خورده بود تا برای همیشه از شر فکر و رؤیاش »خیالی هستند، مردد است: 

براش قابل تحمل « ی برای من و تو وجود ندارداآینده»خالص شود، یا فقط برای اینکه حرف من، كه گفته بودم 

بافیها در زندگی  میکند و بعد هم یک طوری ه هركس از این خیالطور میشود به او گفت كشود. نمیدانستم چه

( در پایان داستان نیز 57طور ادامه پیدا كند، سناپور: ص )بگذار همین« آید...با خراب شدن آنها كنار می

 درگیری راوی با بیماری همسرش ناتمام رها میشود.

 

 ضد قهرمان

اعتمادی به سرنوشت انسان وجود دارد. انسان مدرن بدلیل در داستانهای مدرنیستی، اغلب سرخوردگی و بی

اعتقاد شده است. ناامیدی از تمدن جدید و مشاهدۀ تبعات آن، بصورت آشکارا به تأثیر بر سرنوشت خود بی

است. یعنی « ضدقهرمان»بنابراین شخصیت اصلی در داستان مدرن، برخالف داستان رئالیستی، به اصطالح 
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قهرمان مدرن بیشتر »رنجور كه بسیاری از رفتارهای او عادی و معقول نیست. یشتر اوقات روانانسانی معمولی و ب

مقهور دنیای پیرامون خود است و اغلب بر چالشها و معضالت زندگی اجتماعی ناتوان است. به دنیای درون پناه 

ای بسر میبرد، از یک سو باور گانهمیبرد و تنهایی و انزوا را بعنوان چاره برمیگزیند. قهرمان مدرن در بحران دو

خوی  به ارزشهای كهن را ازدست داده است و از سوی دیگر قادر به پذیرش ارزشهای حاكم بر جامعۀ مدرن 

 (.446-445)اسطوره و ادبیات مدرن، طاووسی و درودگر: صص« نیست

م از نظر جسمانی قوی بودند های كهن هگرایی است. قهرمانان حماسهدوران مدرن، دورۀ زوال حماسه و قهرمان

شان، اما در داستان مدرن اینگونه نیست. شخصیت اصلی به فکر نجات و هم از نظر شجاعت و قدرت اراده

مزمنی رنج میبرد و گاه  كس نیست. منفعل و پذیرنده است. معموالً بلحاظ جسمانی ضعیف است، از بیماریهید

پریشی او، شورشی است برضد عقل م تعادل روانی و گاه رواناست. این عدحتی مشاعر خود را ازدست داده 

 (.36: ص 6)داستان كوتاه در ایران، پاینده، ج« شدۀ امورمتعارف و روال پذیرفته

گرایی روی آورده است، شخصیتهای داستانی سناپور به ضدقهرمان« سمت تاریک كلمات»در مجموعه داستان 

راوی از شخصیتهایی چون زهره، پروین، سعید، « هاتخواب مژه»استان وی حتی نام مشخصی ندارند؛ البته در د

از فریبا  نام میبرد كه شخصیتهایی فرعی هستند و در « دلم سنگین، زبانم تلخ»مسعود و فریبا و در داستان 

ر تجاوز آورد. شخصیتهای این مجموعه داستان از دو نفر بیشتپیشبرد داستان نقشی ندارند و تنها نامی از آنها می

راوی كه شبی، )بجای نزدیکی( مشغول درددل كردن با زنی بدكاره است، « هاتخواب مژه»نمیکند. در داستان 

زنی « شبخیابانهای نیمه»دوستدار اوست ولی این زن بدكاره توجهی به حرفهای وی نشان نمیدهد. در داستان 

او نیز از همسرش جدا شده، میشود و با وی  شبی مزاحم تلفنی مردی كهكه از همسرش جدا شده است در نیمه

نیز شخصیت اصلی از همسرش جدا شده است و دائماً به یاد « كابوس بیداری»صحبت میشود. در داستان هم

شخصیت « بركۀ من»و داستان « بگذار همینطور ادامه پیدا كند»افتد. در داستان خاطراتی كه با او داشته می

 براثر بیماری همسرش گریبانگیرش شده است.  اصلی درگیر مشکالتی است كه 

 

 فردیت و تنهایی 
نویسندۀ داستان كوتاه مدرن، بجای پرداختن به ظاهر شخصیتها و توصیف مشروح لباس یا محل زندگی آنها، 

همچون روانکاو به واقعیتهای ناپیدا در ضمیر ناخودآگاه توجه میکند و شناختی از سازوكارهای این ساحت تاریک 

كنندۀ روان بشر بدست میدهد. به همین سبب، داستان كوتاه مدرن نوعاً تعارض فرد را با خودش نشان تعیین اما

میدهد و كشمکشی درونی را بنمای  میگذارد. این كشمک  درونی بین سه كنشگر روان، كه در نظریۀ 

رض بین دو كنشگر نهاد و فراخود در روانکاوی با عنوان نهاد، خود و فراخود نامیده میشود، وجود دارد. درواقع تعا

گر میشود )همان: صص آمیز و امیال ناسازگار جلوهشخصیتهای داستان كوتاه مدرن، بصورت رفتارهای تناقم

66-63 .) 

گریز تصویر میکند. این شخصیت نویس مدرن شخصیت اصلی داستان  را معموالً بصورت منزوی و مردمداستان

ود بلکه با خویشتن خوی  احساس بیگانگی میکند. او در تنهایی نیز به آرام  تنها با محیط پیرامون خنه

آورند و مایۀ عذاب  میشوند. داستانهای مدرن غالباً روایت نمیرسد و خاطرات گذشته به ذهن  هجوم می

امل انسانها نوع به اصل بنیادین تعاعتنایی به افراد و همای كه بیعاطفهها هستند. در جهان بیفروپاشی رابطه

تبدیل شده است. بنوعی میتوان گفت داستان مدرن كه در جامعۀ معاصر نوشته میشود، اوضاع جامعه را بازتاب 
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 (.33-44میدهد )همان: صص 

بخوبی بدان « سمت تاریک كلمات»تنهایی از دیگر پیامدهای زندگی مدرن است كه در مجموعه داستان 

عه براساس رابطۀ انسان شهری عصر ما با دیگران و جامعه نوشته پرداخته شده است. داستانهای این مجمو

اند. در این كتاب با آدمهایی مواجه هستیم كه تنهاییشان با حضور یک عنصر مزاحم بهم میریزد و رازهایی از شده

پری  و منزوی شخصیتشان به این طریق افشا میشود. شخصیتهای داستانی این مجموعه، افسرده، مأیوس، روان

ها عموماً با دو شخصیت مرد و زن پی  میرود كه های رمان مدرن هستند. قصههستند. این ویژگیها از مشخصه

سرانجام انسانها رنج میبرند. كتاب سمت تاریک كلمات از سرخوردگی، اضطراب، عدم درک متقابل و روابط بی

 آورد.بیرحمانه تنهایی را به یاد انسان می

مرد، تنها زنی را كه دوست  میدارد دعوت كرده تا با او حرف بزند و از تنهاییهای  « اتههخواب مژ»در داستان 

ریز حرف بگوید؛ اما زن توجهی به او نشان  نمیدهد. زن بر روی تخت خوابیده و پشت به مرد كرده و مرد یک

دور از پدر و مادرش زندگی  میزند. مرد هرچه بیشتر میگوید، زن انگار كمتر میشنود. راوی در این داستان، تنها و

پدرم مزخزف میگوید كه دوستم دارد، »ای از خود و مشکالت  صحبت میکند: میکند و در شبی برای زن بدكاره

پول بهم نمیدهد، مگر سالی و ماهی، تازه میگوید نمیدهم چون دوستت دارم. همین خانه را هم مادربزرگم و 

هات، ه)خواب مژ« فشان آفتابی نشوم. من كه به او متکی نیستمزن  مجبورش كردند تا بهم داد كه زیاد طر

 (. 45سناپور: ص 

بیدار با تلفن زدن به افراد ناشناس و صحبت با آنها میخواهد زن  شب« شبدر خیابانهای نیمه»در داستان 

وگو گفت تنهایی  را پر كند. مرد نیز نصف شب با زنگ تلفن بیدار میشود و با زن مزاحمی خود را مشغول

صحبت است و فهمیدن اینکه دلیل  پیدا كردن یک هم»میکند. در همین داستان از زبان راوی چنین میشنویم: 

 (.65)همان: ص « صحبت داردقدر آدم توی این شهر هست كه به اندازۀ من احتیاج به همچه

مسیر پ ر كنند و بعد كه باهم، هم مرد و زن داستان میخواهند تنهایی خود را« خانه باید خانه باشد»در داستان 

طور موقت و با دیدن و خرید مداوم خانه، تنهاییشان پ ر میشود؛ اما همچنان تنها میمانند. داستان میشوند، به

نیز باز حدیث تنهایی و شکست است. داستان مردی كه همه چیز را در اختیار زن  گذاشته « كابوس بیداری»

داشتن همسرش نمیدهد و حتی اگر بخواهد، همه چیز را از هم ی به دوست كه دوست  دارد. زنی كه اهمیت

 وارش رها میکند.میراشاند و مرد را در دنیای كابوس

مردی تنهاست كه تنهایی خودش را با یک وسیلۀ مدرن مثل تلویزیون پر « با تو حرف نمیزنم»مرد  داستان 

خواهد جای خالی زن  را با حضور زنهایی كه ازطریق میکند. مردی كه با مجریان تلویزیون حرف میزند و می

گیر تلفن را فشار میدهد اما هید كند. در ابتدای همین داستان، وقتی پیغامآیند، پر اش میتلویزیون به خانه

اش میبینی! دیگر كسی نیست اشتباهی پیغام برای معشوقه»پیامی وجود ندارد، خطاب به تلویزیون میگوید: 

ر هید خری برای هید االغی اینجا پیغام نمیگذارد تا كمی بخندیم و تفریح كنیم و خ ب به جهنم كه بگذارد. دیگ

 (.34)با تو حرف نمیزنم، سناپور: ص « نمیگذارند! خودمان به اندازۀ كافی برای تفریح و خنده برنامه داریم

 

 شهرنشینی 

غربی گرفته تا كشورهای در حال توسعه با این شهرنشینی یکی از پیامدهای دوران مدرنیته است كه از جوامع 

وخوی آدمها و... تأثیر بسزایی گذاشته و پدیده روبرو هستند. شهرنشینی بنوبۀ خود در تفکر، روابط، عادات، خلق
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شرایطی را بوجود آورده كه شاید انسان قبل از دوران مدرن كمتر با این شرایط مواجه شده است. بیتفاوتی، 

كم رمان رئالیستی، بی  از رمان، دست»روح آدمها و تنهایی از ویژگیهای دوران مدرن است. روابط سرد و بی

جانبه از كاری روح جامعه است. نداشتن شناختی همهكاریهای روح آدم باشد، نمای  ریزهاینکه نمای  ریزه

شتن نویسندگان نسل جامعه و ندیدن پیچیدگیهای یک جامعه بخصوص شهری از مهمترین دالیل برای رمان ننو

است. در ایران اغلب نویسندگان ریشۀ روستایی و شهرنشینی داشتند. در چنان جوامع  اول و حتی بعد از آن

تک آدمها بیشتر به چشم ای نه آن پیچیدگیهای اجتماعی كه شاید پیچیدگی روح و روان تکكوچک و بسته

و میشده، جامعۀ آشنای او اصالً پیچیدگی، به معنایی كه آمد. نویسنده مدام با آدمهای تکراری روبرنویسنده می

در جامعۀ شهری میشناسیم، نداشته است. برای نوشتن رمان شهری بی  از هر زمانی محتاج شناخت 

 (.465)نسبت رمان و اجتماع، سناپور: ص « پیچیدگیهای روحی جامعه هستیم

یی فرد با جامعه است. اصالت فرد حکم میکند كه یکی از متداولترین مضامین داستانهای كوتاه مدرن، رویارو

ای شخصیت مدرن از فروكاستن خود به سطح نازل مردم پیرامون  اجتناب ورزد، او خود را تافتۀ جدابافته

-63: صص 6محسوب میکند و درآمیختن با عامه را كسرشأن خوی  میداند. )داستان كوتاه در ایران، پاینده، ج

یستی نوعی انزجار به ویژگیهای تمدن جدید دیده میشود. گویی نویسنده تلویحاً این (. در اكثر آثار مدرن34

آور از شهرها و زندگی آمده در دوران مدرن میداند. توصیفات سیاه و ماللویژگیها را مسبب نتایج پی 

 آورد تمدن جدید هستند، مؤید این موضوع میباشند. ونقل و رهشهرنشینی، و قطارها كه مهمترین وسیلۀ حمل

متوجه میشویم « سمت تاریک كلمات»تأثیر نبوده است و با خوان  این منطق در داستانهای كوتاه سناپور، بی

كه نویسنده شرایط و اوضاع اجتماعی زمانۀ خود را بنوعی بچال  كشیده است كه از جملۀ آنان میتوان به جدال 

اشخاصی زندگی میکنند « سمت تاریک كلمات»ت و تجدّد، مسئلۀ فردیت، هویت و شهرنشینی اشاره كرد. در سنم

بار آورده است. سناپور در این مجموعه داستان، وارد زندگی كه زندگی شهری برایشان انزوا، تنهایی و بیماری به

او شهرنشینی را كه یکی از پیامدهای شهری شده و فضای سرد شهری مدرن و آدمهای  را بخوبی نشان میدهد. 

هایی كه آدمهای داستانهای  با آن درگیرند، بتصویر میکشد. آدمهای مدرنیته است، به همراه مشکالت و دغدغه

داستانهای سناپور در ارتباط برقرار كردن با دیگران دچار مشکل هستند و عناصر زندگی شهری، این ارتباط را 

 .الشعاع قرار داده استتحت

 

 درهم آمیختن واقعیت و خیال و خواب و رؤیا

یکی از شگردهایی كه نویسندگان مدرن برای پیچیده و معماگونه كردن داستان مدرن بکار میبرند، درهم آمیزی 

ای باشد كه داستان را غیرواقعی و تخیلی جلوه آمیزی بگونهواقعیت و خیال است. اصل بر این است كه این درهم

ای واقعیت و خیال را درهم بیامیزد كه سنده با استفاده از شگردهای خاص نویسندگی بگونهندهد، یعنی نوی

خواه از مدرنیته، استفاده از عنصر خیال، جزئی از داستان شود و خواننده آن را برذیرد )فهم روشنفکران مشروطه

سی است از واقعیت؛ زیرا رمان، دیگر بجای آنکه اثری تخیلی محسوب شود، انعکا(. »4596بزرگ بیگدلی: ص 

شناسی ادبیات داستانی، زرافا: )جامعه« جوهر و كیفیت ضروری آن در رابطۀ میان واقعیت و تخیل نهفته است

ای میبیند (. مدرنیستها به حقیقت یکرارچه و مطلق معتقد نیستند و میگویند هر ذهنی عالم عینی را بگونه7ص 

 (.656-654صص  و گزارش میدهد )مبانی رمان نو، شمیسا:

بسامد باالی كاربرد كلماتی چون خواب، كابوس، رؤیا و توصیف دنیایی كه شبیه به دنیای خواب است، از 
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بسیاری از داستانهای مدرن، با رؤیایی كه شخصیت اصلی میبیند، آغاز »مشخصات مهم ادبیات مدرنیستی است. 

ای كل نیست و توضیحات تمام و كمال به خواننده نمیدهد، میشود اما از آنجا كه در این داستانها، راوی از نوع دان

پس از خواندن چند صفحه متوجه میشود كه آنچه میخواند واقعیت نیست بلکه انعکاس هراسها و آرزوهای 

 (.36-34: صص 6)داستان كوتاه در ایران، پاینده، ج« ثمرنرسیدۀ شخصیت در رؤیاهای  استبه

با داماد و پدرزنی روبرو هستیم كه نمیدانیم كدام در توّهم و كدام در « خدلم سنگین، زبانم تل»در داستان 

واقعیت بسر میبرد. داماد ادعا میکند همسرش )فتانه( در اتاق خوابیده اما پدرزن از اینکه دخترش اولین روز 

قدام كند: زندگی مشترک را به خانۀ پدرش برگشته شاكی است، و دائم از داماد درخواست میکند برای بردن  ا

آخر عزیز من، داماد من، نباید كاری میکردی این دختر روز اول زندگی مشترك  با گریه برگردد خانۀ پدرش. »

طور كردی و دیگر هم نمیخواهم بدانم، اما اگر چیز مهمی نیست، بیا و دست زنت اما حاال كه كردی، نمیدانم چه

 را بگیر و ببر

میکنم تا یکی دو ساعت دیگر هم بیدار شود. ولی وقتی بیدار شد، میگویم متاسفانه فتانه خواب است و فکر ن -

 (.54-55)دلم سنگین، زبانم تلخ، سناپور: صص« خودش زنگ بزند و خیالتان را راحت كند
دلم سنگین، »سناپور به برخاستن شخصیتهای  از خواب توسط صدای تلفن عالقه دارد، این شگرد را در داستان 

 (.15)همان: ص « سالم پدر جان. ببخشید نشناختم. تازه از خواب بیدار شدم»تکرار كرده است: نیز « زبانم تلخ

)بگذار همین « یک روز بیدار میشویم»با جملۀ « بگذار همین طور ادامه پیدا كند»و همچنین در آغاز داستان 

 یشکند.( نویسنده مرز بین خواب و بیداری را درهم م55طور ادامه پیدا كند، سناپور: ص 

راوی بعد از اینکه با تلویزیون و مجریان تلویزیونی صحبت میکند، در پایان « با تو حرف میزنم، با تو»در داستان 

به سؤالها »داستان در رؤیای خود و یا در خواب، مشغول جواب دادن به سؤالهای خصوصی مجری زن است: 

سؤالها غریب شد و مرد دیگر آنها را درست كم جواب داد و به حركات لب و چشم و ابروی زن خندید، كم

نمیفهمید تا باألخره خود را روبروی زن در حال جواب دادن به سؤالهای خصوصی او دید. )با تو حرف میزنم، با 

 ( 11تو، سناپور: ص 
( است. در 7هات، سناپور: ص )خواب مژه« میخوام بخوابم، میفهمی»با جملۀ « هاتخواب مژه»آغاز داستان 

« كابوس بیداری»شخصیت اصلی مرد با زنگ تلفن از خواب برمیخیزد. نام داستان « شبخیابانهای نیمه»تان داس

آمیختگی واقعیت با خواب و رؤیا را تداعی میکند. در آغاز همین داستان توصیف صحنۀ خوابی توسط نیز درهم

ور و خور  به اینهای روشن  تابعلفها و بوتهآید نزدیکم. نرم. میان آید. دارد میفرحناز می»راوی روایت میشود: 

غلت  آرام آب یا نسیم از میان . بچۀ كنارش را میبینم. پی  من است حاال. روی ور. دلم باز، صاف. با غلتآن

)كابوس بیداری، سناپور: « ها و رنگها راه میرویم فقط. خراش  زنگ. زنگ توی گوشم. میتركد و باز میتركدبوته

 (.64ص 

ب اینجاست كه در این داستان نیز، راوی با صدای زنگ تلفن از خواب برمیخیزد. حتی بعد از صحبت با جال

حاال خوابم البد. اما گوشم پ ر از حرف »دوست ، شنونده را در شک و تردید اینکه خواب است یا بیدار فرومیبرد: 

 (.36)همان: ص « است هنوز كه دستم میرود باالی تخت و گوشی را میگذارد

گوشی را انداختم پایین. كورمال سیم را پیدا »در پایان داستان نیز، راوی با كشیدن سیم تلفن، به خواب میرود: 

اصراری  (. نویسنده در این داستان31)همان: ص « كردم، محکم كشیدم. رنگها آمدند و توی چشمام بازی كردند

نون در حال دیدن آن است، واقعیت است یا رؤیا، لذا برای اثبات این موضوع به خواننده ندارد كه آنچه او اك
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 خواننده در تمام داستان بین این دو امر سرگردان است. 

 

 گیرینتیجه
آمیختگی واقعیت با خواب و كه درهم« كابوس بیداری»و « هاتخواب مژه»عالوه بر نام برخی از داستانها مانند 

و « دلم سنگین، زبانم تلخ»، «شبخیابانهای نیمه»مجموعه مانند  رؤیا را تداعی میکنند، در داستانهای دیگر این

 نویسنده با كشاندن فضای داستان و شخصیتها به عالم خواب، به ویژگی درهم« بگذار همینطور ادامه پیدا كند»

تگی آمیخعدم قطعیت و درهم« دلم سنگین، زبانم تلخ»آمیختن واقعیت و خواب و رؤیا تأكید میورزد. در داستان 

واقعیت و خیال، در ادعای وجود فتانه در منزلشان توسط هركدام از آنها اثبات میشود. همچنین در اكثر 

گویی درونی بهم میریزد. به عالوه، داستانهای این مجموعه، جریان خطی زمان با تکنیک جریان سیال ذهن و تک

خیابانهای »گسیختگی روایت در داستانهای  گویی درونی و تغییر زاویۀ دید، باعثعوامل جریان سیال ذهن، تک

اند. در این مجموعه داستان، شده« بركۀ من»و « بگذار همین طور ادامه پیدا كند»، «كابوس بیداری»، «شبنیمه

پریشی هستند كه نمیتوانند از قفسی كه شخصیتهای اصلی داستان، حتی نامی ندارند و انسانهایی منزوی و روان

 د، بیرون بیایند.انبرای خود ساخته

 

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه آزاد  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 داشته عهده بر را نامهپایان این راهنماییآقای دكتر رضا صادقی شهرر . است شده استخراجاسالمی واحد همدان 

 گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به سركار خانم پرستو صباحی تشریق. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و

 و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیزآقای دكتر شهروز جمالی . اندداشته نق  نهایی متن تنظیم و هاداده

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در .كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت

 

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامهپایان داوران هیئت و همدانآزاد اسالمی واحد  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هید در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هید و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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