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 چکیده
کننده روابط علت و معلولی در داستان است و اهمیت آن تا جایی است که پیرنگ، پیونددهنده حوادث و تنظیم

گیرد. نقش پیرنگ در هر داستان به طور اعم، و داستان کوتاه به طور و پایان یک داستان را در بر میشروع، میانه 
بندی آن به دو نوع کوتاه به حدی است که باعث تقسیماخص، انکارناپذیر است. اهمیت این عنصر در داستان 

 شروع، گیری به عناصری چونبرای شکل دار و داستان کوتاه بدون پیرنگ شده است. پیرنگداستان کوتاه پیرنگ
در گشایی و پایان نیاز دارد. بررسی پیرنگ افکنی، کشمکش، تعلیق، نقطه اوج، گرهواژگونی وضعیت و گره

ای توجه ویژه این عنصرهایش به دهد احمدزاده در اغلب داستاننشان می «های شهر جنگیداستان» مجموعه
( در پرداخت و منِ راوی )دوم شخص خاص به دلیل انتخاب شیوه روایتگاهی نشان داده است؛ هرچند 

 ایهداستان جمله در داستانی، ایجاد کشمکش و هیجان، و به نقطه اوج رساندن دچار ضعف شده است؛ از
های او در پایان با ای به خانواده سعد، هواپیما، چتری برای کارگردان، اگر دریاقلی نبود. برخی داستاننامه

جمله پر عقاب و فرار مرد جنگی.  است؛ از که مخاطب را مجذوب خود کرده ای همراه شدهگیری ویژهغافل
و این هیجان و التهاب  و فرود و تعلیق را دارد هایی است که بیشترین کنش و فرازسی و نه و یک اسیر از داستان

 به خوبی به مخاطب منتقل شده است.
 

 ، عناصر داستان، پیرنگ.داستان کوتاه، داستان معاصر، حبیب احمدزاده: هاکلیدواژه
 

 مقدمه -1
فضاسازی، پردازی، صحنه، گیری داستان نقش دارند که عبارتند از پیرنگ، زاویه دید، شخصیتعناصر متعددی در شکل

بدیهی است که هر یک از عناصر نقش  مانندی.وگو، لحن، سبک و نگارش نویسنده، مضمون، موضوع و حقیقتگفت
توجهی یا ناتوانی در به کارگیری هر کدام باعث عدم موفقیت و کنند، به طوری که بیمهمی در پیشبرد داستان ایفا می

شود، اما اغراق نیست اگر بگوییم نقش پیرنگ در این میان چنان پررنگ است که بر کارکرد دیگر داستان می جذابیت
 عناصر نیز تأثیرگذار است. 

آغاز و انتهای یک برش زمانی است. این حدود آغاز و پایان، روایت را از جهان عینی و از  همحدود ،پیرنگ
دهد که نمیاجازه به نویسنده  و ندکا تبدیل به جهانی خاص میبه زبانی دیگر روایت ر ؛کندهای دیگر جدا میروایت

حد بین این دو پارة یعنی آغازین و انتهایی  تمام رخدادها را، چه کوچک و چه بزرگ، روایت کند. نویسنده باید در
اصلی در های در واقع یکی از ویژگی ؛ها را برجسته و بعضی دیگر را حذف کندرویدادها را برگزیند. بعضی از آن

توان ریزی ساختارهای هنری، همین اصل انتخاب است. وانگهی، به این ویژگی پیرنگ، ویژگی دیگری را هم میپیرنگ
افزود: توجه به وحدت ساختاری. این ویژگی عنصر پیرنگ است و عناصر دیگر دارای این ویژگی نیستند. پیرنگ قادر 

وظیفه دارد که عناصر دیگر را با یکدیگر در پیوند قرار دهد. وحدتی  است با عناصر غیر خود پیوند برقرار کند. پیرنگ
کند، را به خود جذب و افسون می بشود. این وحدت که مخاطآفریند، در ساختار روایتی متبلور میرا که پیرنگ می

ها ی آنجاه ریزی درست و بها حاصل پیرنگآفرینی پیرنگ است. پویایی و رازآمیزی ساختار روایتحاصل نقش
 (102-101: 1385)عباسی،  .است
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 اهمیت و ضرورت پژوهش -2

امروزه داستان کوتاه از پرطرفدارترین انواع ادبیات داستانی در میان مردم است؛ بنابراین بررسی عوامل موفقیت این 
ترین روزهای این کننده سختکه روایتکوتاه دفاع مقدس به دلیل این داستانای دارد. از طرفی، طنوع، اهمیت ویژه

د و از آنجا که یکی از عوامل مهم در جذابیت و کشش برخوردار باش بیشتریسرزمین هستند، باید از تأثیرگذاری 
های داستان است، شناختن و داستان، استفاده از پیرنگ و به کارگیری درست عناصر آن در خالل حوادث و کنش

 نماید.واکاوی این عنصر مهم ضروری می
 

 شناسی پیرنگمفهوم -3
Plot  است؛ پی به معنی بنیاد، شالوده و پایه آمده است و رنگ به معنای « رنگ»و « پی»یا پیرنگ، مرکب از دو کلمه

است و معنای دقیق و نزدیک برای آن عبارت « شالوده طرح»و « بنیاد نقش»به معنی « پیرنگ»طرح و نقش؛ بنابراین 
یک نمایش، شعر یا قصه؛ به عبارت دیگر، پیرنگ، توالی حوادث یا است از نقشه، طرح یا الگوی رخدادها در 

 (353: 1378)مقدادی، رخدادهای یک داستان است. 
کشند و بعد آن آن طرحی است که نقاشان بر روی کاغذ می از هنر نقاشی به وام گرفته شده است و« پیرنگ» واژه

کنند. از نقشه یا زمین ریخته و بر اساس آن، ساختمان را بنا میای که معماران بر کنند. نیز طرح ساختمانیرا کامل می
بندی اصلی داستان است که بر روابط دقیق علّی و معلولی این جهت پیرنگ در اصطالح ادب داستانی شالوده و اسکلت

 (99: 1392)داد، استوار باشد. 
چون ریسمانی ناپیدا ی میان وقایع همی و معلولعنصر کلیدی در این مفهوم، سببیت است. سببیت یا روابط علّ»

 (16، 2: ج1384)مستور، « زند.وقایع داستان را به هم پیوند می
ترین عامل در پیرنگ، تنها خود حوادث نیست؛ بلکه توجه به رابطه شود که مهمبا توجه به تعاریف مشخص می

چه این گیرد، اما آنوقایع متعددی شکل میبین حوادث است؛ بدین معنی که هر داستان به هر حال از ماجراها و 
 دهد، همین پیرنگ است.اتفاقات را منطقی و باورپذیر جلوه می

در تعریف صحیح پیرنگ، »نویسد: حسین پاینده در مورد اهمیت پیرنگ در داستان، به نقل از ادگار آلن پو می
«. شودآن، حتماً منجر به ویرانیِ کلیتش می جا کردن هر جزئی ازتوان گفت آن عنصری از داستان است که جابهمی

 (38، 2: ج1389)پاینده، 
بهتر است طرح و پیرنگ را جدا از هم  اند، امادرست است که برخی نویسندگان طرح و پیرنگ را یکی دانسته

ارچوب گیرد، اما پیرنگ، چبدانیم؛ به این معنی که طرح، چارچوب اولیه داستان است که در ذهن نویسنده شکل می
کند. این نکته در توضیح داستان بخشد و حوادث را بر اساس روابط علت و معلولی مرتب میاولیه را شکل و نظم می

 ها طرح اولیه دارند، اما عناصر پیرنگ را به تمامی دارا نیستند. بدون پیرنگ به خوبی مشخص است؛ زیرا این نوع داستان
 

 عناصر پیرنگ
پیرنگ، گسترش و پیچیدگی کمتری نسبت به رمان یا داستان بلند دارد، اما به هر حال  در داستان کوتاه، طرح یا

ای یابد. هر طرح با واقعهاز سه بخش آغاز، میانه و پایان تشکیل می -چه پیچیده و چه ساده –ها ساختمان همه طرح
یابد عه در میانه بسط و گسترش میقشود. این واکه اغلب با پدید آمدن عدم تعادل در موقعیتی همراه است، شروع می

رسد. ساختمان هر طرح برای انسجام و استحکام روابط مبتنی بر سببیت خود و سرانجام در پایان به اوج خود می
 (17، 2: ج1384)مستور، تأثیر خواهد بود. ها طرح سست یا کمناگزیر از کاربست عناصری است که بدون آن

 بندی کرد:توان دستهیعناصر پیرنگ را به گونه زیر م
 های جذابشود. شروعشروع چنان اهمیت دارد که گاه خود پایه و طرحی برای نوشتن داستان می: الف( شروع
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بار اغلب خوانندگان کم های کسالتشوند تا خواننده به سرعت به درون داستان بغلزد، در حالی که شروعسبب می
 (19)همان، سازند. میحوصله را از ادامه خواندن داستان منصرف 

دهد؛ در واقع دو وعده که یکی احساسی و دیگری ای به خواننده مینانسی کرس معتقد است هر داستان وعده
 اکه هم احساسات ما را تحریک کند و هم ما را به فکر وادارد. خواننده ب عقالنی است؛ زیرا وظیفه داستان این است

ضمنی داستان چیست. بخش میانی داستان قسمتی است که این وعده را  فهمد وعدهخواندن بخش شروع داستان می
با را بخش، پایانی است که به وعده خود عمل کند و تصور جدید پایان رضایت و دهدبا دقت و جذابیت گسترش می

 (20-18: 1387)کرس، ای مطمئن با نوعی شادی غیرمستقیم به خواننده ارائه دهد. تأییدیه
های داستان است؛ وضعیت و موقعیت« واژگونی»اولین مرحله پیرنگ پس از شروع، : افکنیرهب( واژگونی و گ

به این معنی که شخصیتی ممکن است چیزی در خود کشف کند که قباًل از آن خبر نداشته است و همین آگاهی و 
مکن است موجب تغییر و ها هم مها و واکنشین کنشهمشود. هایی در او میها و واکنشاستشعار موجب بروز کنش

افکنی است؛ وضعیت و موقعیت دشواری که بعضی اوقات به طور ناگهانی تحولی در شخصیت شود. سپس مرحله گره
هایی است که خط ها و جزئیات وضعیت و موقعیتافکنی شامل خصوصیات شخصیتشود. در داستان، گرهظاهر می

دهد و عامل کشمکش را به در برابر نیروهای دیگر قرار میکند و شخصیت اصلی را اصلی پیرنگ را دگرگون می
 (72: 1380)میرصادقی، آورد. مرحله سوم کشمکش است. وجود می

ریزد. غالبًا وقتی شخصیت کشمکش، مقابله دو نیرو یا دو شخصیت است که بنیاد حوادث را می: ج( کشمکش
کند و این نسبت به او احساس همدردی و همفکری میگیرد، خواننده اصلی داستان مورد قبول خواننده قرار می

پردازد. این نیروها اند و با او سر مخالفت دارند، به نزاع و مجادله میشخصیت اصلی با نیروهایی که علیه او برخاسته
ممکن است اشخاص دیگر یا اجسام و موانع یا قراردادهای اجتماعی یا خوی و خصلت خاص خود شخصیت اصلی 

 (74)همان،  اشد که با او سر ناسازگاری دارند.داستان ب
تعلیق حاصل موقعیتی است که خواننده مایل است آینده داستان را حدس بزند، اما : د( تعلیق یا هول و وال

کند تا خواندن داستان را تا یت در روایت، مخاطب را ترغیب میبضمن ایجاد جذا یتواند. تدارک چنین وضعیتنمی
ها لحاظ شده باشد؛ اول برانگیختن ها باید چنان طراحی شوند که همواره دو اصل مهم در آنتعلیق انتها پیش ببرد.

: 1384)مستور، بینی قاطع ادامه ماجرا. داستان در مخاطب و دوم، عدم توانایی خواننده در پیش هادام نحس تمایل دانست
 (21، 2ج

د این است که با افزودن جزئیات غیرضروری و توضیحات توجهنهایی که نویسندگان نسبت به آن بییکی از آسیب
که این تعلیق ساختگی به جذابیت داستان کنند مخاطب را در حالت تعلیق نگه دارند، غافل از اینبیش از حد سعی می

شود تا به برد. تعلیق باید کامالً طبیعی و در روند منطقی داستان ایجاد کند و حوصله خواننده را سر میخدشه وارد می
 نزند. جذابیت داستان لطمه

رسد. در این نقطه یا صحنه نقطه اوج هر داستان جایی است که تنش در داستان به اوج خود می: ر( نقطه اوج
دهد. ها یا رویدادها رخ میهای اساسی در شخصیتشود و چرخشاست که احساس متراکم شده داستان ناگهان رها می

شود. در این اه تا حدی به مصراع آخر رباعی شباهت دارد که در آن پیام اصلی رباعی گفته مینقطه اوج در داستان کوت
تاباند. هرچه نقطه اوج به ای پیچیده از احساس و اندیشه بازمینقطه نویسنده پیام و اندیشه اصلی طرح را طی آمیزه

ای است که در داستان کوتاه نقطه اوج صحنه (22)همان،  تر باشد تأثیر آن بیشتر خواهد بود.انتهای داستان نزدیک
 (142: 1387)کرس،  خوانند.فهمند چرا این داستان را میخوانندگان می

ای طراحی افتد. گرچه گاه پیرنگ به گونهگشایی معموالً قبل از فصل پایانی داستان اتفاق میگره: گشاییس( گره
شوند های کور باز میگشایی گرهشود. در گرهداستان محسوب می گشایی خود پایان یا بخشی از پایانشود که گرهمی

رسد. شود و در این مرحله، داستان به سطح جدیدی از تعادل میو گویی نوری بر زوایای تاریک داستان افکنده می
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اوج آسیب  گشایی باید کوتاه و فشرده باشد تا تأثیر تنش پدید آمده در نقطهتوجه یه این نکته اهمیت دارد که گره
 (24، 2: ج1384)مستور،  نبیند.

شود. این صحنه گشایی، صحنه کوتاهی وجود دارد که دایراه داستان در آن نقطه بسته میگاه پس از گره: ط( پایان
ها، پایانی است که ترین پایانسازند. قویها را ماندگارتر میهای قوی و مؤثر، داستاندر واقع پایان داستان است. پایان

ای طراحی ها گاه به گونهکند. پایانپس از آن ذهن مخاطب شروع به فکر کردن درباره اندیشه نهفته در داستان می
 (25)همان، ای کنایی مفهوم و پیام اصلی داستان را در خود دارند. ند که ربطی با وقایع داستان ندارند، اما به گونهوشمی

 استان وجود دارد:به طور کلی دو راه برای پایان دادن به د
های خطی؛ رسد که همان جا یا جایی شبیه به آن آغاز شده بود. پایانوار؛ داستان جایی به پایان میهای دایرهپایان 

رسد که با نقطه آغاز بسیار فاصله دارد. اگر داستان مالیم و آرام کند و به نقطه اوجی میداستان به جلو حرکت می
آورد، پایان ای را به وجود میدهندهانگیز و تکاننقطه اوج هیجان ،تر است، اما اگر داستانمناسبوار ، پایان دایرهباشد

 (213-200: 1378)ویلیام نوبل، تر است. خطی مناسب
وار دارند، اما مالیم و آرام نیستند؛ بلکه در هایی هستند که پایان دایرهبندی نسبی است؛ زیرا داستانالبته این تقسیم

 گردد.گیری خواننده میشود و موجب غافلگشایی و پایان در هم آمیخته مین لحظات پایان، نقطه اوج، گرههما
های کوتاهی که عناصر پیرنگ را به خوبی و در جای درست با توجه به این توضیحات باید گفت عالوه بر داستان

از « داستان کوتاه بدون پیرنگ»وجود دارد که با عنوان اند، نوع دیگری از داستان کوتاه نیز و مناسب خود استفاده کرده
 شود. آن یاد می

ای است که در آن وحدت تأثیر یا وحدت حال و هوایی در داستان کوتاه بدون پیرنگ، اثر به نسبت کوتاه خالقه
این نقطه اوج ضرورتاً گشایی حاصل از آن بینجامد. انگیزترین لحظه برسد و به فرجام گرهداستان، به نقطه اوج یا هیجان

دار الی داستان پیرنگوافکنی و کشمکش، بحران و هول و وابسته به واژگونی وضعیت و موقعیت نیست که در آن گره
ای است. فکرانهآمیز یا نمادین یا روشند؛ بلکه این نقطه اوج یا بزنگاه، وابسته به مفهوم جنبی طعنورآبه وجود می

دست باشد و در خلق چنین مفهومی، نسبت به آن نیروی در ارائه این مفهوم جنبی چیرهنویسنده این داستان باید 
 (182-181: 1383)میرصادقی، تواند او را از میان قید و بندها بگذراند، حساس باشد. عاطفی که می
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نوشته حبیب احمدزاده است که « های شهر جنگیداستان»های موفق با موضوع دفاع مقدس، یکی از مجموعه داستان
و جزو  1378. این مجموعه برنده بهترین کتاب داستان کوتاه دفاع مقدس در سال منتشر شد 1376اولین بار در سال 

بوده است. این مجموعه به زبان انگلیسی نیز ترجمه  1379نویسی دفاع مقدس در سال های بیست سال داستانبرترین
های از داستان« چتری برای کارگردان»و « اتوبوس شب»نامه دو فیلم سینمایی چنین فیلمو به چاپ رسیده است. هم شده

هفت داستان کوتاه دارد که به ترتیب عبارتند از: پر عقاب، « های شهر جنگیداستان»این مجموعه اقتباس شده است. 
 ای به خانواده سعد، و اگر دریاقلی نبود.فرار مرد جنگی، نامه هواپیما، چتری برای کارگردان، سی و نُه و یک اسیر،

های هایی ناگفته و نانوشته از تاریخ هشت سال دفاع مقدس است. همه داستانواگویه« های شهر جنگیداستان»
جوششی اند؛ به عبارت دیگر به طور های از قبل تعیین شده، به نگارش درآمدهاین مجموعه با خردورزی و اندیشه

ها را از های جنگ، داستانهای عینی او از سالاند، اما حس و عاطفه سرشار نویسنده و تجربهساخته و پرداخته نشده
کند، فرهنگ انتخاب ها را از هم جدا میهایی که نویسندهحالت تصنعی و ساختگی بودن دور کرده است. یکی از مالک

آورد. هاست که ریتم و ضرباهنگ نثر را نیز به وجود میو زیبای آنو گزینش واژگان و به نوعی چیدمان به جای 
ها، بسیار مهم است که احمدزاده از عهده این مهم به خوبی برآمده است. دایره حسن سلیقه نویسنده در انتخاب واژه

و هماهنگی دارد و خوانی ها، همهای این مجموعه کامالً با حال و هوای هر یک از روایتواژگانی او در همه داستان
 (34: 1388)حقی پور، اند. ها اگرچه جنگی هستند، اما واژگان، تراش خورده و بلورینکه داستانعجیب این
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اند؛ یکی به طریق واگویه یا دوم گرا )رئالیسم( هستند که با دو شیوه روایت شدههای این مجموعه، واقعیتداستان
ها، داستان گویی نمایشی بیان شده است. ویژگی دیگر اینکل تکشخص مفرد و دیگری اول شخص که گاهی به ش

هاست و ویژگی دیگر این است که ساختار خاطره دارند. ساختار خاطره نه به معنای خاطره؛ بلکه روایتی بودن آن
وایت ها شخصیت را از زوایا و دیدگاه و عناوین مختلف یک رزمنده، با مقوله دفاع مقدس، رراوی در این داستان

بردار، بسیجی کم سن و سال، رزمنده عاشق و... که در هر نقش از انداز، فیلمبان، خمپارهکند؛ عناوینی چون دیدهمی
ها و فرو رفتن چنین راوی به دلیل حضور نویسنده در جبههشود. همپردازی آن شخصیت تعریف میجهت شخصیت

طرف دور مانده است، گاهی نیز حمایت و دلسوزی خود را بیکه گاهی از نقش یک راوی در عمق معنای آن، با این
 (10: 1388)حق شنو،  ای به خانواده سعد.دارد؛ مانند داستان پر عقاب و نامهاز سرباز جبهه مقابل اعالم می
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 پر عقاب

نشیند و در مرز منطقه خودی و دشمن در کمین می بانی است. دیدهبان ایرانی و سرباز عراقاین داستان درباره دیده
های عمل ها خمپارهسیم به دوستانش اطالع دهد و آنشود، با بیماند تا هر بار که سربازی از آنجا رد میمنتظر می

شود، زیر نظر پیاده میای که از ماشین عراقی را از لحظه یبان، سربازها را بر سر خودشان بریزند. دیدهنکرده عراقی
 کند.خورد، اما دوباره عمل نمیکند تا زمانی که خمپاره به زمین میدارد و با او درد دل می

کنم و سپس مرکز به عالوه درون چشمی را، بینم. حرکت دوربینم را متوقف میپیاده شدنت را می»آغاز داستان: 
حال مرددی کدام راه را انتخاب کنی! در جاده اصلی منتظر  1[...] راهمانی روی سه گذارم... و تو باقی میبر روی تو می

 (10: 1387)احمدزاده، « ... و یا راهی را در پیش گیری که مقصود من است؟ و یا ماشین بعدی بمانی
گوید که طبیعی و عادی کند؛ زیرا از وضعیتی سخن میجمالت آغازین به سرعت خواننده را وارد داستان می

من به »منظور از راهی که مقصود من است چیست؟ در ادامه:  گوید؟اوی کیست و با چه کسی سخن میر نیست.
کشد؛ فرمانی که در اکنون درون قبضه، انتظار فرمان مرا میای نیز همام و گلوله خمپارهانتظار شکارت در اینجا نشسته
 (10)همان، « سیم، امواج نامرئی آن در فضا پخش خواهد شد.لحظه موعود از طریق این بی

خواهد دیگری را از بین ببرد، اما این موضوع یک طرفه ها می؛ زیرا یکی از شخصیتایجاد شده استکشمکش 
من گلوله اول »دهد: توضیحات بیشتری درباره کارش می ،است و شخصیت دوم از آن آگاهی ندارد. راوی در ادامه

قطه فرود آید. چند دقیقه دیگر به نام و گلوله دوم آماده است تا بر همان ر اواسط همین جاده شلیک کردهخود را ب
ات، از سرعت آنجا خواهی رسید و دود سیاه ناشی از انفجار گلوله اول را بر زمین خواهی دید و مانند دوستان قبلی

  (12)همان، « راه است.دانی گلوله دوم در و نمی [...] هایت کاسته خواهد شدقدم
؛ ددانو قصد راوی را می ددیگر از ماجرا اطالع دار ها مخاطب کامالً منطقی در تعلیق مانده است؛ زیرادر این قسمت

دهد ای رخ نمیچنان ادامه دارد و حادثهبان ایرانی با سرباز همهای دیده. صحبتستپس در پی فهمیدن پایان ماجرا
اکنون تنها »شود: تر میشود و حالت تعلیق هر لحظه به اوج نزدیکشمارش معکوس شروع می تا آنجا که هفده ثانیه

گیری مانده، چهار قدم، سه قدم، دو قدم، یک قدم. هفده ثانیه. شاسی بی سیم را فشار پنج قدم به منطقه هفده ثانیه پیش
 (17)همان،  «.دادم، طناب کشیده شد و گیوتین مرگ تو حرکت کرد

همه چیز تمام شد! انفجار در نقطه دقیق خود صورت »کند و این نقطه اوج داستان است: ه گلوله اصابت میباالخر
 (20)همان، « مانم تا غبار بنشیند.ای. منتظر میگرفته و دود همه جا را پوشانده و تو در میان غبار آن گم شده

 نگری؟ به گلوله که عمل نکرد؟ پس دوبارهبه چه میای؟ چه شد؟ چرا بر زمین خوابیده»گشایی: پایان تعلیق و گره

                                                           
صورت مشخص های خود از سه نقطه استفاده کرده است، جاهایی که پژوهشگر حذف کرده بدین که خود نویسنده هم در اغلب داستان. به دلیل این1

 شده است.
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 (21)همان، «. عمل نکرد
گیری هم وجود دارد. پیش از این نیز راوی اشاراتی به آن دارد، اما باز هم گویا تعلیق به پایان نرسیده و یک غافل

از جا برخیزی و فرار کنی  دهم کهاز حاال به تو پنج ثانیه فرصت می»گوید: اما در اینجا به صراحت از آن سخن می
 )همان(«. تر بدو! خاطرم را آسوده کردیسریع [...] وگرنه شاسی بی سیم را فشار داده تا گلوله سوم به سویت پرواز کند

تیربارت را فشار خواهی  ای... آیا امشب که دوباره ماشهو اکنون مرگ را به چشم خود دیده»جمالت پایانی داستان: 
 )همان(«. ای...داد، به مادران این سوی آب فکر خواهی کرد؟ مسلّماً... پس پیام را کامالً واضح دریافت کرده

داستان، پایان خطی دارد؛ هرچند راوی در همان جای قبلی خود نشسته و منتظر خواهد بود تا مسافر دیگری از راه 
دقیقه طی کرده است؛ بنابراین داستان در همان مکان و زمان به پایان  25ری را در عبور کند، اما سرباز عراقی مسی

 رسد و پایان داستان، خطی است. نمی
شود تا آخرین سطرها ادامه دارد و استفاده پیرنگ داستان خوب و قوی است. تعلیقی که در ابتدای داستان ایجاد می

ی این تعلیق بسیار موثر بوده است، اما به هر حال بیشترین تالش نویسنده بیش از حد نویسنده از سه نقطه )...( در القا
 دوستی است و این را در قالب جمالت فراوان بیان کرده است. برای القای احساس نوع

تواند نمادی ُپر مفهوم از آگاهی راوی از نظر مکانی بر مخاطب مسلط است و این تسلط مکانی میکه نکته دیگر این
پردازد و سیری را در اعماق های جنگ میبا کمک روایت دوم شخص، به بیان ناگفته نویسندهنیز باشد.  برتر او

)جاهدجاه، کند، در خطاب با دشمنی که این جنگ را به او تحمیل کرده است. خاطرات تلخ خود از جنگ، آغاز می
 (40و 39: 1392عباس؛ رضایی، لیال، 

 هواپیما

ند. او با دیدن اهها را رها کرده و رفتشود، در حالی که مردم از ترس بمباران، مغازهای رد میمغازهراوی از کنار ویترین 
ها نگهبان پاساژ بوده و حاال گوید که این سالافتد و از فردی سخن میهواپیما داخل ویترین به یاد کودکی خود می

 در اوج جنگ به مرگ طبیعی مرده است. 
-معلومه که می... ها... اصالً خبردار نشدم، خودت دیدی با آمبوالنس بردنش؟خیلی عجیبهعجب، »آغاز داستان: 

 (25: 1387)احمدزاده، « شناختمش
کند: های بسیاری در ذهن مخاطب ایجاد میو پرسش دهدواژگونی وضعیت را نشان میهمین جمالت ابتدایی، 

در این داستان نیز مانند ای؟ نس بردند کیست؟ چه قضیهکند؟ آن که با آمبوالراوی کیست؟ و با چه کسی صحبت می
گویی های فراوانی است عالوه بر نشان دادن شیوه تککند سه نقطهداستان قبلی، اولین چیزی که جلب توجه می

نمایشی، در القای حالت تعلیق مؤثر است. از این به بعد شاهد کشمکش درونی راوی هستیم. او از هواپیمایی سخن 
روند آن را بخرند، بازی فروشی دیده و عاشق آن شده، اما هنگامی که با پدرش میگوید که در ویترین مغازه اسبابمی

کند کاش روزی همه خشکشان بزند تا او بتواند آن هواپیما گوید هواپیما فروشی نیست. راوی آرزو میفروشنده می
 :کند که نگهبان پاساژ بوده استان اشاره میهایش به فردی به نام فرهرا بردارد. او در میان صحبت

اش رو از سیر تا پیاز تو راه برگشتن دم در پاساژ بود که اولین بار فرهان رو شناختم ]...[ بابام همون موقع قضیه»
 (27)همان، « برام تعریف کرد ]...[ بگم، نگم ... آخه خدا بیامرزتش دیگه پشت سر مرده نباید حرف زد...

که این آرزو چه ارتباطی با شروع داستان دارد و چه داند، اما اینشده؛ زیرا مخاطب اصل ماجرا را می تعلیق آغاز
دهد تا به زمانی اش مانور میچنان بر آرزوی دوران کودکیاتفاقی در ادامه خواهد افتاد هنوز مشخص نیست. راوی هم

چشمم افتاد به پاساژ که فرهان با سگش تو آفتاب »فتد: ارسد که جنگ شروع شده و او بار دیگر راهش به پاساژ میمی
چشمم تاب خورد، تاب خورد، افتاد به هواپیما و اینجا بود که خشکم زد. به خودم گفتم  [...] دم در لم داده بودند

گ ها. از وقتی جنها، رهگذرها، ماشینخواستی همه خشکشون بزنه. االن همه غیبشون زده. صاحب مغازهدیدی تو می
 (30و 29)همان،  «شده همه فرار کردن و رفتن.
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ای خشکش زده بوده. شاید کند که باز هم صاحب مغازهدر ادامه خاطره دیگری را در بمباران حلبچه تعریف می
ها بتوان این دو نمونه را نقطه اوج داستان دانست؛ اما در واقع باید گفت این داستان نقطه اوج ندارد؛ زیرا این نمونه

گویی نمایشی باعث شده داستان به اوج نرسد. مطمئناً ان و التهاب نقطه اوج را ندارند. از طرفی انتخاب شیوه تکهیج
 شد، هیجان بیشتری داشت.گفت و داستان از زاویه دید دیگری روایت میاگر فرد مورد خطاب راوی هم سخن می

کند: راوی سر پست نگهبانی با دوستش صحبت می شویمشود و متوجه میگشایی انجام میدر سطرهای پایانی گره
امشب هرچی سر و صداست با خودم گفتم خدا، اگر تقصیرکار منم، ما هواپیما نخواستیم، بیا همه رو برگردون، ]...[ »

اند... خداحافظ... راه بیفت بریم پست تمام شد... هان، بقیه ها همه خوابروی جزیره است، اینجا اون دستیروبه
ها، آدم تو ان... هیچی. حاال هم که تو اومدی میگی فرهان تو این همه سر و صدا و جنگ و ترکش مرده. خیلیهداست

 (33)همان، « این همه بزن بزن به مرگ طبیعی بمیره...
رسد. راوی از دوستش شنیده که فرهان )نگهبان پاساژ( داستان در همان زمان و مکان که آغاز شده بود، به پایان می

اش افتاده و به مرور افکار آن روزهایش پرداخته، سپس به زمان حال برگشته است؛ دنیا رفته، یاد دوران کودکی از
 وار است. بنابراین پایان داستان، دایره

داستان پیرنگ خوبی دارد، اما ساختار آن در مواردی دارای اشکال است. با جمالت آغازین تعلیق ایجاد شده و تا 
که از همان ابتدا هویت تعلیق داستان حالتی مصنوعی پیدا کرده و این دالیل مختلفی دارد: اول این ، امااردپایان ادامه د

هویتش فاش نشده است. ثالثًا  یپایانجمالت راوی و مخاطب او معلوم نیست. ثانیاً از مرگ کسی سخن گفته که تا 
ست؛ از جمله مانور بیش از حد بر آرزوی دوران جم داستان را افزایش داده احبیان جزئیات غیرضروری که فقط 

کودکی، بیان ریز به ریز وضعیت زندگی فرهان، صحبت درباره سگ فرهان و... . این جزئیات تعلیق را بیش از حد 
توان به دست آورد این است که فرهان به ای که از این مطلب میآور کرده است. تنها نکتهطوالنی و داستان را مالل

آورش )در داستان اشاره شده که او همیشه مست بوده( لیاقت شهادت را نداشته و به مرگ طبیعی شته شرمخاطر گذ
که شخصیت اصلی داستان، راوی است و آرزوی او محور داستان قرار گرفته، اما بیشترین مرده است. نکته دیگر این

 توضیحات درباره فرهان داده شده و نه خود راوی.
 انچتری برای کارگرد

دهند، اما او تمام مدت، بان به او آموزش میرود. دو دیدهجمشید که عاشق کارگردانی و فیلم ساختن است به جبهه می
گیرد و در ششصد متری دشمن برداری است؛ حتی دو هفته لودرها و بولدوزرهای جهاد را به کار میحواسش به فیلم

ها به خط مقدم رفته به شهادت اما شب آخر که برای فیلم گرفتن از بچهسازد. او قصد عزیمت به آلمان را دارد، تپه می
 رسد. می

جمشید! جمشید! کجایی ببینی که باالخره نفرینت مستجاب شد. بله، بله مستجاب شد. آخر من چتر »آغاز داستان: 
ادت هست که نفرینم کردی؟ که قرار بود چتر را باالی سر تو بگیرم. یدست گرفتم، باالی سر یکی از همکارانت. با آن

 (37)همان،  .«و من خندیدم و قهقهه زدم که شتر در خواب بیند پنبه دانه
توان از آن به واژگونی تعبیر کرد. بند بعد به معرفی جمشید این شروع در وضعیتی خاص ایجاد شده که می

بانی آمده، اما در تمام طول مدت هجمشید کسی است که برای دید»کند: پردازد و قسمتی از ماجرا را آشکار میمی
«. کندکند و از وسط آن به اطراف نگاه میبانی نیست و مدام با دستش کادر درست میآموزش، اصالً حواسش به دیده

 )همان(
بانی خواهند به جمشید دیدهبان دیگر( میاز این به بعد، شاهد کشمکش راوی و جمشید هستیم. راوی و امیر )دیده

کند و ابتدای اما او در دنیای دیگری است. راوی از روز اولی که جمشید را دیده شروع به مرور خاطرات می بیاموزند،
کند گویا اتفاقی برای جمشید افتاده همراه است که به مخاطب القا می« جمشید! جمشید! جمشید!»هر خاطره با عبارت 

 است. 
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نتظر است ببیند چه اتفاقی برای جمشید افتاده که راوی این با توضیحات راوی، تعلیق به وجود آمده و خواننده م
 کند: کند. در ادامه، ماجرای نفرین جمشید را بیان میچنین با حسرت و اندوه از او یاد می

ها شهید بشوند از که بچهخواهی قبل از آناز من پول گرفتی که می [...] جمشید! جمشید! جمشید! یادت هست»
 [...] من برای همیشه فیلم را برداشتم [...] برداری کردیکنی و رفتی و از انفجار یک درخت فیلم برداریها فیلمآن

دقیقاً همین جا بود که نفرینم کردی، یادت هست چه گفتی، گفتی: یک شب بارانی که من، جمشید محمود، کارگردان 
های مندرس زیر باران ]...[ دلم به حال لباسگه ]...[ یک بنده خدایی با آد و میمشهوری شدم. دربان استودیو می

«. گم از فردا بیا و در هر حالتی چه باران و چه آفتاب باالی سر من ]...[ چتر بگیرید و میزسودوست زمان جنگم می
 (41)همان، 

نیست که ای کند و هیجان آن به اندازهرسد؛ زیرا راوی خاطره تعریف میتعلیق ادامه دارد، اما به نقطه اوج نمی
ماند. کم نقطه اوج ایجاد کند. از طرفی، وقتی این همه حسرت و اندوه باشد، دیگر جایی برای هیجان نقطه اوج نمی

 شویم:کم به پایان نزدیک می
خواهم بروم آلمان هم کار کنم و و بعد به مرخصی رفتی ]...[ برگشتی، آن هم با یک پاسپورت که دیگر تمام، می»

روی برای کارگردانی بخوانم ]...[ و من که باور نداشتم که تو واقعًا و برای همیشه از پیش ما می ها بروم وهم شب
 (43)همان، « آخرین بار تو را در بغل گرفتم.
هیچ اثری از ترکش بر بدنت نبود و فقط کاسه »شود: رسد و سرنوشت جمشید بیان میباالخره تعلیق به پایان می
گفتند آن توده خاکستری رنگ با تمام رویاها و آرزوهای یره جا گذاشته بودند و میپشت سر و مغزت را در جز

 (44)همان، « های بی سر و دیگر قابل جمع کردن نیست.کارگردان شدن ]...[ پخش شده روی نخل
ه یاد وار است؛ به این معنی که راوی در لحظه خاصی )که چتر باالی سر کارگردان گرفته( بپایان داستان، دایره

گردد و در غم از دست گذراند. بعد دوباره به همان زمان و مکان بازمیافتد و خاطرات او را از ذهن میدوستش می
آمد ]...[ ابراهیم باالی سر خودش و امروز صبح، سر صحنه فیلم جنگی ابراهیم، باران می»کند: دادن دوستش گریه می

باالی سر او تنها نگه داشتم ]...[ گفتم: کارگردان شهید و بی نام، جمشید  من چتر گرفته بود. چتر را از دستش گرفتم و
محمودی، حتماً باید نفرینش مستجاب شود و ]...[ زار زار گریه کردم برای کارگردانی که هیچ گاه اولین و آخرین 

 (45و 44)همان، «. های او را با افتخار نمایش نخواهد دادای در دنیا، فیلمخانهفیلمش را ندید و از این پس، هیچ فیلم
خورد. داستان پیرنگ خوبی دارد؛ تعلیق در ابتدای داستان ایجاد شده، اما نقطه اوج مشخصی در آن به چشم نمی

اند؛ عین جذاب بودن، بسیار آرام و مالیم جلوه داده شده از طرفی به دلیل انتخاب این شیوه روایت، حوادث آن در
شود و باید گفت پیرنگ دارد، اما برخی اشکاالت ساختاری مانع بنابراین بیشتر عناصر پیرنگ در این داستان دیده می

 تر شدن پیرنگ گردیده و بیشترین تالش نویسنده در جهت تأثیرگذاری مخاطب بوده است.از قوتی
 سی و نُه و یک اسیر

افتد که بر د سی و نُه اسیر عراقی را به پشت خط ببرند. در راه اتفاقاتی میرزمنده جوان و راننده ایرانی به تنهایی بای
 توانند ُاسرا را به مقصد برسانند.ها میشود، اما به هر حال آنترس رزمنده افزوده می

پیرمرد ها پر شده بود ]...[ به درِ اتوبوس با فشار دکمه پیرمرد راننده به کندی بسته شد. همه صندلی»شروع داستان: 
ها را روشن کن. پیرمرد تند جواب داد: نه عمو، شب تو منطقه خطرناکه. آرام سرم را بردم پیشش گفتم: پدر، این چراغ

اند ]...[ بی معطلی روشن کرد. معلوم بود تا حاال تر، اینان که تو اتوبوس همراهمونگوشش و گفتم: از منطقه خطرناک
 (49)همان، « برده بودم.تو عمرش اسیر پشت خط نبرده، من هم ن

در ادامه، کشمکش کشد. به خوبی مخاطب را به درون داستان میاین شروع با واژگونی وضعیت همراه است و 
شود؛ کشمکش راوی با اسرا که البته قادر به انجام کاری علیه او نیستند و در مواردی، کشمکش درونی راوی. ایجاد می

یابد؛ زیرا این دو نفر باید ها بفرستد و تعلیق ادامه میی اضافه نداشته تا همراه آنکند که دژبانی نیروراوی اشاره می



 663   /    حبیب احمدزاده« داستان های شهر جنگی»تحلیل و بررسی عنصر پیرنگ در مجموعه  

از تعداد نفرات ایرانی  هاآن ها و چشم تمام اسرا بسته است واسیر طی کنند. البته دست 39تمام مسیر را به تنهایی با 
 اند.اطالعبی

پیرمرد »که: چنان در تعلیق مانده تا اینگویند و مخاطب همدر ادامه ماجرا، راوی و پیرمرد راننده با هم سخن می
نهیب زد: کجایی عمو؟ به خودم آمدم. اتوبوس متوقف شده بود. سریع در آیینه نگاه کردم و بعد سریع برگشتم و داد 

؟ پیرمرد در زدم: اجلس، ال تحرک، و آن تعداد که بلند شده بودند، نشستند ]...[ آهسته به پیرمرد گفتم: چرا ایستادی
ام و خیلی ساده گفت: اتوبوس برای چی وسط خیابون ای از او کردههایم نگاه کرد، انگار که سوال مسخرهچشم

 (53)همان، «. ایسته؟! پنچر کردیممی
ک را باال جافتد: همه اسرا را از اتوبوس پیاده کند یا به هر سختی شده اینجاست که راوی بین دو راهی گیر می

نگاهی به چپ و راست کردم و بعد »شود به راه اول تن دهد: ستیک را عوض کند. به هر حال مجبور میبزند و ال
اش از دی که آخرین قطرات آب باران منطقه درونش خشک شده بود و سفیدی به جای ماندهودویدم سمت یک گ

 (55)همان، « زد و محل خوبی بود برای تجمع!دور سوسو می
. در این قسمت حالت تعلیق کم کم اوج به همدیگر پیاده کردن و بستن اسرا با طنابکند به سپس شروع می

ها هایم گشت و گشت و تنومندترین آنچشم»کند: اش القا میهای مداوم به ترس درونیگیرد و راوی آن را با اشارهمی
هایش شروع به ماندو باز شد، با مچهای کهای استتاری چند رنگ ]...[ وقتی دسترا انتخاب کرد. یک کماندو با لباس

 (56)همان، « های پرپشتش.بازی کرد و بعد دست کشید به سبیل
ترین حرکت کماندو به سمت شود. او اسلحه خود را آماده نگه داشته تا با کوچکحس ترس در رزمنده بیشتر می

های با وجود تمام ترسشود. ها میکردن پیچ بندد و او با پیرمرد مشغول بازاو شلیک کند. پاهای کماندو را با طناب می
 کنند. شود و همه اسرا را سوار اتوبوس میبه هر حال ماجرا به خوبی تمام میها، درونی راوی  و کش و قوس

بندش افتاده بود و داشت توی آینه به من نگاه چشمم افتاد به کماندو که چشم»تعلیق فروکش کرده، اما ناگهان: 
شد در این جنگ جدید که حتماً یک کدام از آمدم، معلوم نبود چه میای نداشتم. اگر کوتاه میدیگر چارهکرد ]...[ می

 (58)همان، « خورد ]...[ دوباره خالصی ماشه را گرفتم و این دفعه سر کماندو را نشانه رفتم.ما باید در آن شکست می
ها گیرد باک اتوبوس را نشانه قرار دهد. اینظه تصمیم میکه یک لحگوید و اینراوی درباره پیاده کردن کماندو می

گرفتم. اسلحه را روی شقیقه باید غرورش را از او می»انجامد: گشایی میرساند؛ اوجی که به گرهداستان را به اوج می
ای صدای نفس نفسش قطع شد. نوک تیز شعله پوش روی پوستش جا خوش کرد. اسلحه را کماندو گذاشتم. لحظه

چرخاندم و از شقیقه فاصله گرفتم و ماشه را چکاندم. خون سرخ از گوشش بیرون زد؛ صدای فشنگ در بیابان و درون 
)همان،  «ای بلند شدند و دوباره سر جاهای خود نشستند و بعد مثل همیشه سکوت...اتوبوس پیچید و تمام اسرا لحظه

60) 
چنان منتظر است تا پایان را دریابد. اتوبوس به مقصد رسیده و گذارد. مخاطب همراوی اینجا ماجرا را ناتمام می

س از شلیک پشاید »کند: خواهد و همان جاست که پس از دیدن کماندو بقیه ماجرا را بیان میراوی از افسر رسید می
چکاندم، بند داشتند و شکستن غرورش را ندیدند. وقتی ماشه را بغل گوشش نفر دیگر چشم 38بسیار خوشحال بود که 

از صدای شلیک دچار خونریزی شد و بعد شروع کرد به هق هق کردن و سپس آرام خودش را به پیرمرد سپرد و تازه 
 )همان( «.در اینجا بود که متوجه شدم شلوارش را خیس کرده

بت و شاید بتوان گفت نس این داستان پیرنگ خوب و قوی دارد و عناصر داستانی در آن به خوبی رعایت شده است
هایی نیز هست؛ از جمله اما دارای ضعف تر روایت شده است،انگیزتر و جذابهای این مجموعه، هیجانبه بقیه داستان

اند باید رسید که تأکید کردهکه ضرورت داشته باشد، مدام به لحظه تحویل گرفتن اسرا و اینکه راوی بدون ایناین
ای در کنندهکند، در حالی که تأکید بر این موارد نقش تعیینید، اشاره میبگیرد و به یک نفری که نخواسته با اسرا بیا

 حوادث داستان ندارد.
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روی بسیجی که شخصیت اصلی است خیلی  ،کند. نویسندهشخصیت اصلی داستان هیچ تغییر و تحولی پیدا نمی
های داستان فرار مرد درباره شخصیتهای او با راننده در داستان مشترک است. این مورد دهد. بیشترین کنشمانور نمی

کند، در حالی که شخصیت اصلی باید از تر بیشتر تحول پیدا میکند که در آن شخصیت فرعیجنگی نیز صدق می
چنین تحول ثبات عمل و کنش بیشتری برخورداری باشد، محور قرار گرفته و مشکل اصلی را بر دوش بکشد و هم

 (10: 1388و، )حق شن اصلی نیز از آن او باشد.
کند که من تا به حال که اشاره مستقیم به سن و سال راوی نشده است. فقط در ابتدا خود او بیان مینکته دیگر این

توان حدس زدن که سن زیادی گوید. در جایی از داستان هم میهایش میاسیر پشت خط نبرده بودم و مدام از ترس
نفر را به من نشان داد و بعد نگاهی به قد و باالیم کرد و گفت: یادت نره یاد مسئول تحویل افتادم که چهل »ندارد: 

 (51: 1387)احمدزاده، « ها را با خودت ببر.حتماً سر دژبانی چند تا از بچه
 

 فرار مرد جنگی

 پرسد. در حینها میکند و از او سواالتی درباره همسایهبرخورد می )مصطفی( اشراوی در جبهه با دوست قدیمی
شود دختری که قبالً عاشقش بوده )ناهید(، همسایه فعلی مصطفی است. او از عالقه مصطفی به وگو متوجه میگفت

گیرد و کند. پس از مدتی ازدواج سر میشود و برخالف میلش، مصطفی را به ازدواج با او ترغیب میناهید مطلع می
بیند که لباس عزا به تن دارد. مصطفی اهید را در پارک میراوی سعی دارد ماجرا را فراموش کند که به طور اتفاقی ن

کند که چرا خودش برای ازدواج قدم پیش نگذاشته از ساختمان سقوط کرده و فوت شده و ناهید از راوی شکایت می
 است.

و  ها آتش زیر خاکستر روشن شده بودبعد از مدت»آغاز داستان از جایی است که راوی زیر نور ماه نشسته است: 
اش بر اثر یک اتفاق ساده؛ رد شدن مصطفی با موتور از خط ما. اگر روی من آن سو بود؟ یا صورت مصطفی با همه

 (65)همان، « چفیه پوشانده شده بود؟ ]...[ چرا عاشق بودن این قدر خوش است؟
داستان، عشق شود مطلب اصلی مخاطب متوجه میکه بر اساس آن  این شروع بر وضعیتی خاص بنا شده است

با موتور رد بشی و من صدات بزنم و ]...[ سر صحبت باز بشه و تو بگی که خانواده معتضدی هم »است و در ادامه: 
 (66)همان، « خواست.ی، جز همونی که دلم میرنشینند ]...[ و اسم هیچ کس و ناکسی را برام نیادر کوچه شما می

گوید و در همان حال به یاد شود. اندکی از مصطفی میجا میجابه گذشتهو از اینجا به بعد راوی مدام در حال 
مصطفی، تو »هایشان: که در صحبتکند. تا اینافتد و خاطرات آن روزها را مرور میاش میعشق دوران نوجوانی

رد و بعد کنی؟ ]...[ حتماً یکی زیر سر داری؟ جواب نداد و سکوت کماشااهلل با این همه برو بیا، چرا عروسی نمی
سرش را برگرداند و خندید. ]...[ حس غریب شک ریخت تو دلم، ممکن نیست، ولی اگر بود چی؟ آرام گفتم: ناهید 

من که چیزی نگفتم،  خوای؟ لرزید و من لرزه را در تک تک جوارح بدن خودش و خودم حس کردم. گفت:رو می
 (71)همان، « خواست بگه.که یعنی گفتم. چی دیگه می

شود، اما این کشمکش بیشتر در درون راوی است. او در دنیای بیرون مخالفتی با کشمکش آغاز می ،اینپس از 
دهد که بخواهد با مصطفی کند، اما در درون مدام مشغول مقایسه خود و مصطفی است و به ناهید حق میدوستش نمی

بدین  است و وضعیت مالی بهتری دارد. ه، از طرفی مصطفی مهندسازدواج کند؛ چون راوی یک پایش را از دست داد
کشد. در اینجاست که راوی مصطفی را به ماند و انتظار ادامه ماجرا را میترتیب مخاطب نیز با راوی در تعلیق می

 خواهد به مصطفی مرخصی بدهند. رود و از او میکند و خودش نزد فرمانده میازدواج تشویق می
دستم رسید. پاکت را باز کردم. یک کارت دعوت آبی رنگ، به شکل پروانه یک پاکت نامه به »پس از دو ماه: 

خودش را داد بیرون ]...[ اسم کوچک هر دوشان نوشته شده بود، مصطفی ... و ... ناهید و همان جمالت معروف. به 
 (74)همان، « میمنت و شادمانی...



 665   /    حبیب احمدزاده« داستان های شهر جنگی»تحلیل و بررسی عنصر پیرنگ در مجموعه  

افتد، چه در پایان داستان اتفاق میی را ندارد، اما آناز اینجا به بعد تعلیق فروکش کرده و مخاطب انتظار واقعه دیگر
های درون پارک، در حال تاب دادن بچه»گشایی داستان است: انگیزتر از وقایع پیشین، و در واقع اوج و گرهشگفت

 (75)همان، « بردارم بودم ]...[ که ناهید اول مرا دید.
اش را به عهده گرفته سازی که مهندسیباالی ساختمان نیمهشود مصطفی سه ماه پس از ازدواج از راوی متوجه می

گلوله اول: مصطفی همان لحظه »های ناهید به گلوله تشبیه شده است: بوده، سقوط کرده و کشته شده است. صحبت
اول خواستگاری بهم گفت که تو چطوری مجابش کردی که بیاد خواستگاری من. ]...[ گلوله دوم: چرا این کارو 

چرا خودت... و ادامه حرفش را برید ]...[ دیگر از آن شرم دخترانه خبری نبود. کامالً طلبکارانه و با نهایت کردی؟ 
 (76)همان،  .«های قشنگی داری. و منتظر جواب نشدگم، بچهقاطعیت تیر خالص را شلیک کرد. گفت: بهت تبریک می

ام لنگ بیرون رفتم. در حین حرکت پای مصنوعی دست هر دو بچه را گرفته و سریع از پارک»و پایان داستان: 
های ها مرا عمو صدا بزنند و شاید بسیار ترسترسیدم که بچهزد و ترس از جا ماندنش داشتم و از آن بدتر، میمی

 )همان(« دیگر...
تدا داستان، پایان خطی دارد و از پیرنگ خوب و قوی برخوردار است؛ از نقطه مشخصی آغاز شده، تعلیق از اب

گیری همراه است؛ نحوه رفتار گشایی و نوعی غافلشکل گرفته و ادامه یافته، سپس تعلیق به اوج رسیده و پایان با گره
تر از آن، سکوت و فرار راوی از موقعیت که مبادا حقیقت معلوم شود. نویسنده در پایان داستان ناهید با راوی و عجیب

نماید و در روند طبیعی داستان ایجاد شده است. علی تسلیمی در این نمی گیری تصنعیطوری عمل کرده که این غافل
میرد. جذابیت این داستان شود و میگردانیِ داستانی، مصطفی از باالی یک ساختمان پرت میگوید: با یک غریبهباره می
ن مرگ مصطفی به جای راوی بخشیده و نیز نامنتظر بود زگیهای انقالب تاهای رمانتیک آن است که به داستاندر رگه

 (115: 1383)تسلیمی، که مرد جبهه بوده است. 
 

 ای به خانواده سعدنامه

دهد که یازده سال نویسد و در این نامه توضیح میسربازی عراقی به نام سعد نامه می ای ایرانی برای خانوادهرزمنده
نشسته و دستانش را از پشت به تابلوی کنار جاده بسته رو شده است که به صورت دو زانو ها روبهقبل با جسد پسر آن

کند و در واقع جان او را ای جنازه سعد را بر روی او پرت میشود که انفجار گلولهبودند. راوی مشغول کندن قبر می
 دهد.نجات می

از اولین یابنده و »: شودای است که راوی برای خانواده سعد نوشته است و این گونه آغاز میتمام این داستان، نامه
شود که به هر صورت ممکن این اوراق را به دست خانواده سعد دوستانه مییا یابندگان این نامه درخواست انسان

 (79: 1387)احمدزاده، « عبدالجبار ]...[ برساند.
ارم تا بدین به نظرم آمد که این نامه را نوشته و به پسرتان بسپ»نماید: واژگونی وضعیت چند سطر بعد رخ می

صورت عجیب به دست شما برسد. موضوع نامه، نحوه آشنایی اسرارآمیز من با پسر شماست ]...[ هم اکنون پسرتان 
 )همان(« سعد در کنار من است و شاید، انتظار پایان این نامه را دارد تا خود حامل این حقایق باشد.

گوید که شهر محاصره شده را از عراق پس گرفته می گردد و از روزی سخنراوی به خاطرات یازده سال قبل برمی
شود که راوی یک فرد ایرانی است، اما خواسته گشتی در آن حوالی بزند. با این توضیحات مشخص میبودند و می

که وضعیت آن سرباز اکنون نویسد هنوز مشخص نیست و حتی اینکه چرا برای خانواده سربازی عراقی نامه میاین
 چگونه است!
در تمام مدت حضور من بر روی جاده آسفالت، سربازی عراقی به حالت نشسته، از پشت به من نگاه »در ادامه: 

کرد و من اصالً متوجه او نبودم. با سرعت باورنکردنی خود را به پشت شانه جاده، پرت کردم و اسلحه خود را از می
 (81)همان، « ا از پشت سر مرا مورد هدف قرار نداده؟اش در این فکر بودم که او چرحالت ضامن خارج نمودم. همه
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یابد: می پایان این جمالت به معنی ایجاد کشمکش است، اما به سرعت با توضیحات بعدی راوی این کشمکش
رو شدم که به حالت دو زانو بر زمین نشانده شده بود و گردن و هر دو مچ دستش را از بله من با جسد پسرتان روبه»

های تلفن صحرایی به تابلوی تقاطع جاده بسته بودند و خون، به صورت جویباری کوچک از زیر پاهایش مپشت با سی
 )همان(« جاری شده بود.

شود که کشمکشی بین این دو وجود ندارد و تنها کشمکش در درون راوی است که برای بنابراین مشخص می
با صدای انفجار عظمی خود را خوابیده »کند که ناگهان: بر میشروع به کندن ق کندن قبر یا رفتن تردید دارد. سرانجام

درون گور دیدم و پسر شما سعد را نیز روی خود ]...[ با کلی زحمت پسرتان را کنار زدم و از گور بیرون آمدم. در 
]...[  ای شدهاینجا متوجه شدم که انفجار گلوله توپی در حدود پشت سر پسر شما، باعث به وجود آمدن چنین قضیه

 (83و  82)همان، « و او دقیقاً حائلی شده بین انفجار و من و یا بهتر بگویم مرگ و من.
ها بعد با افرادی کند، اما سالپیچد و او را دفن میدارد، اورکت را دور سر او میراوی کارت شناسایی سعد را برمی

ها به سراغ جنازه سعد شهدای خودی است. با آنشدگان عراقی با اجساد شود که کارشان تبادل اجساد کشتهآشنا می
های ای که در حین باز کردن اورکت دور سر، در میان دنداناز چهار پوکه»شود: رو میرود و با حقایق جدیدی روبهمی

گ نتوان فهمید که او به دلیل فراری بودن اعدام شده است و این چهار پوکه فشیدا شده میپکلید شده جمجمه سعد 
 (84)همان، « اند تا نیروهای دیگر عبریت بگیرند.ک شده در مراسم اعدام را پس از اجرا، در دهانش گذاشتهشلی

این داستان در  .های راوی با خانواده سعد استداستان در اینجا به پایان رسیده و یک صفحه بعد از آن، صحبت
ای، فراز و فرود داستان را تحت تأثیر قرار داده و تا حدی کمرنگ کرده ، اما انتخاب روایِت نامهکل پیرنگ خوبی دارد

دوستی و عواطف خورد، توجه نویسنده به نوعای که در این داستان )مانند داستان پر عقاب( به چشم مینکتهاست. 
بیل پیدا کرده و مشغول مند شود، که انفجار صورت بگیرد و به سعد عالقهانسانی ایرانیان است؛ زیرا راوی پیش از این

 کندن گور برای او بوده است. 
 

 اگر دریاقلی نبود

اش بیند. دوچرخهها را میاند تا آبادان را محاصره کنند. دریاقلی آنها به این سوی رودخانه آمدهدر شبی تاریک بعثی
خورند و ها شکست می. با این کار بعثیزند تا خود را به مقر سپاه آبادان برسانددارد و ُنه کیلومتر را رکاب میرا برمی

 رسد. کنند. دریاقلی سرانجام با گلوله توپی به شهادت مینشینی میعقب
« شناسد؟ نام تو، نام کوچکی نیست؛ دریا در ابتدای نام توست!چرا کسی تو را نمی»آغاز داستان این گونه است:  

در ایجاد وضعیتی متفاوت موثر است.  موضوع همین پردازد کهاین جمالت به معرفی شخص منحصر به فردی می
ها روی آن نیمه شب ارتش بعثی»افکنی اشاره دارد: گوید که به واژگونی و گرهای سخن میسپس راوی از واقعه

آیند تا محاصره آبادان را کامل کنند و آبادان هم به سان زنند و بی سر و صدا به این طرف آب میشیر پل میبهمن
 (89)همان، « دوقلویش، خرمشهر، و مانند یک سیب سرخ در دامان خودخواهشان بیفتد.برادر 

ها های زنگ زده اتومبیلالی آهنامشب که تو در البه»شود: ارتباط این واقعه با دریاقلی در ادامه روایت مشخص می
کنی و دل سیاهی شب جا می فهمی که نوبت شهر توست، آبادان! آرام خودت را درافتد، میها میچشمت به بعثی

 (90)همان، « کند.دستانت فرمان دوچرخه را لمس می
توان آن را جزو نیروهای ای طوالنی که میشود. کمشکش دریاقلی با جادهزمان آغاز میکشمکش و تعلیق هم

این تا پایان طبیعت به حساب آورد یا کشمکش او با تقدیر که ممکن است آبادان را هم به کام خود بکشد. پس از 
کند و با این را تکرار می« رکاب بزن دریاقلی»داستان، تنها روایت رکاب زدن دریاقلی است. نویسنده بارها جمله 

تر کردن داستان دارد، اما لحن و بیان ادبی، تا حدی این روایت را از حالت داستانی دور جمله، سعی در هرچه حماسی
کننده انفجارها، ها را برای تو گلستان خواهد کرد. از نور خیرهابراهیم ما همه آتشبرو دریاقلی... »کرده است؛ ازجمله 

ها برق فالش دوربین نیست. برقی است که از شکمش آتش این برق»یا « هایت نگه دارامتداد جاده را خوب زیر پلک
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)همان، « نویسند.دارند برایت مینویس های خوشریزد. خدا را چه دیدی؟ شاید برای هر رکاب فرشتهمرگ بیرون می
91) 

چنان در تعلیق است و این انتخاب این لحن باعث شده نقطه اوجی در داستان وجود نداشته باشد. خواننده هم
که یک صفحه مانده به پایان، باالخره سرانجام رکاب جمالت ادبی تعلیق را به حالتی تصنعی دچار کرده است، تا این

که آیی و بی آندژبانی سپاه از اسب آهنین خود فرود می یتا چند دقیقه دیگر جلو»شود: ص میهای دریاقلی مشخزدن
ها چه آتشی سر دهی. بچهها را نشان میآیی و از دور، محل بعثیهای سپاه مینفس نفس بزنی ]...[ پا به پای بچه

 (92)همان، « ریزند.ها میبعثی
مانی. ها میشود. پیش بچهبعد از آن نُه کیلومتر، زندگی تو دگرگون می»د: شودر پایان، سرنوشت دریاقلی بیان می

شوی، اما آن طور که تقدیر رقم زده، ترکشی برای قطع ها آشنا میها و گلولههمه سنگرها خانه تو است. با همه ترکش
ات ی پر رنج و محنت زمینیکند و مدتی بعد هم زوزه آن گلوله توپ روی ورقه زندگآید و کار خودش را میپایت می
 (93)همان، « کشد.خط می

است؛ البته بعید نیست  یکنواخت جلوه دادهاصل داستان پیرنگ خوبی دارد، اما انتخاب این شیوه روایت، آن را 
ترین کارکرد شیوه روایت دوم شخص در این داستان، بازسازی مهم»نویسنده به عمد این شیوه را برگزیده باشد؛ زیرا 

بخشی از تاریخ، به شکلی زنده و پویا، در فضایی پسامدرن است که تنها به کمک این نوع خاص از روایت ایجاد 
 (47و 46: 1392)جاهدجاه، عباس؛ رضایی، لیال، « شود.می
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صر  ست و در این میان، نقش یک عن سته ا صر مختلفی واب شدن به عنا شکل گرفتن و ایجاد  ستان برای  خاص، دا
دهنده حوادث و مشخص کننده شود و نظمانکارناپذیر است: پیرنگ. عنصری که اصل و اساس داستان بر آن بنیاد می

افکنی، رابطه علت و معلولی وقایع داستتتان استتت. خود پیرنگ هفت مرحله دارد: شتتروع، واژگونی وضتتعیت و گره
نصتتر در داستتتان کوتاه بستتیار مشتتهودتر استتت؛ زیرا گشتتایی و پایان. اهمیت این عکشتتمکش، تعلیق، نقطه اوج، گره

 چنین بیان بی کم و کاست روایت خود دارد. نویسنده فرصت کوتاهی برای نشان دادن هنر و مهارت نوشتن و هم
ستان ستانحبیب احمدزاده در دا ستفاده کرده، اما در مواردی پیرنگ دا شکل هایش به خوبی از پیرنگ ا ها دچار م

ستان مجموعه است. از میان ه ستان»فت دا ستان دارای پیرنگ قوی )پر عقاب، سی و نه و « های شهر جنگیدا سه دا
ای به استت: )هواپیما، چتری برای کارگردان، نامه متوستطیک استیر، فرار مرد جنگی( و چهار داستتان دارای پیرنگ 

بطه علت و معلولی را به خوبی دنبال کرده، ؛ به این معنی که نویسنده سیر منطقی و راخانواده سعد، اگر دریاقلی نبود(
 شود. ای است که فراز و فرود داستان به خواننده منتقل نمیاما شیه روایت و نحوه بیان و لحن او به گونه

کند؛ ای اتفاق افتاده آغاز میهای احمدزاده شتتروع خوبی دارند؛ زیرا او داستتتان را از همان نقطه که حادثهداستتتان
شروع همراه میبنابراین  ضعیت با  ستان میواژگونی و سرعت مخاطب را به داخل دا شمکش شود و به  شاند. ک ک

ستان ست. تعلیق هم وجود داردمعموالً در دا صنعی میهای او درونی ا صلی او در  نماید،؛ هرچند گاهی ت شکال ا اما ا
گشتتایی در جاد شتتده استتت. گرهنقطه اوج استتت که اغلب به دلیل انتخاب شتتیوه روایت نادرستتت ای ن بهپرداخت

ستان ضیح داده و بعد های او پیش از پایان آمده؛ یعنی پس از گرهدا سطر دیگر تو شده، چند  شایی که ماجرا تمام  گ
وار ها نیز در غلب موارد خطی و در داستان هواپیما و چتری برای کارگردان، دایرهداستان را به پایان برده است. پایان

 است. 
باید گفت احمدزاده به ستتاختار داستتتان و به کارگیری پیرنگ توجه مطلوبی نشتتان داده، اما گاهی  به طور کلی

 های انسانی است. ساختار را فدای معنا کرده است؛ معنایی فراتر از جنگ که عمدتاً عشق و ارزش
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