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 بارید در باغ بزرگ باران میدرنگی بر پیوندهای بینامتنی در داستانِ 
 احمدیی احمدرضا  نوشته

 
 زهرا پیرصوفی املشی  سمانه اسدی        پور سعید حسام

 دانشگاه شیراز
 

 چکیده
از احمدرضزا احمزدی،    باریزد  در باغ بززرگ بزاران مزی   در این پژوهش، داستان 

ی بینامتنیز    آشنای ادبیات کودک و نوجوان ایران، براساس نظریزه  ی نام نویسنده
دهد که میان این اثزر بزا آثزار     های پژوهش نشان می یافته. ژن  بررسی شده اس 

دیگر احمدی پیونزدهای بسزیار ژرو و پننزان وجزود داردو پیونزدهایی کزه در       
های پایزانی آن حوزور دارنزد و بیشزتر، حاصز        ویژه بخش ی روای  و به گستره
هزا   های پیشین او هستندو اما شناسایی آن ی داستان آمیختگی چکیده یا گزیده درهم

پزییر   هزا امکزان   های احمدی و خوانندگان پیگیزر آن  تننا برای دوستداران داستان
ای از بینامتنیتی اسز  کزه    رو، بینامتنی  موجود در این داستان، نمونه اس و ازاین

 . نامد ژن  آن را ضمنی می

در باغ بزرر   احمدرضا احمدی، بینامتنیت، داستان کودک و نوجوان، : های کلیدی واژه
 .، ژرار ژنتبارید باران می

 

 مقدمه. ۱
آشنای ایزران اسزت کزر در   ز       احمدرضا احمدی از شاعران و نویسندگان فعّال و نام

ی  ی شعر از پیشگامان شعر موج نو است و در عرصزر  آثارش سبکی ویژه دارد؛ در زمینر
 ر شمار ترین نویسندگان کودک و نوجوان کشور ب ترین و قدیمی داستان، یکی از برجستر
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من حرفی دارم ی ادبیات کودک، با عنوان  احمدی نخستین اثر  ود را در حوزه. رود می
آوری ایزن   نوشت؛ امزا توقیزو و جمز     ۴۸۳۱، در سال کنید ها باور می کر فقط شما بچر

 ۴۸۳۱احمدی در سزال  . ها بر تأ یر اندا ت اثر فعالیت جدی او را در این حوزه تا سال
فعالیزت رسزمی    هفزت روز هفتزر دارم  و  هفت کمان، هفت رنگی ها با نگارش داستان
ی ادبیات کودک و نوجوان آغاز کرد کر تا امروز ادامر یافتزر و حاصز      ود را در زمینر

نزوگرایی احمزدی،   . های سنی گوناگون بوده است اثر داستانی برای گروه ۱۴آن نگارش 
هزای رایز     اش از دام ک یشزر  ری او بر کودک و مفهوم کودکی و رهایی اندیشز  نگاه ویژه

 . برانگیر سا تر است ادبیات کودک و نوجوان ایران، آثار او را متفاوت و تأم 
یکززی از . تززوان بررسززی کززرد هززای گونززاگون مززی هززای احمززدی را از جنبززر داسزتان 

ی حاضر نیر بزر آن ا تازای یافتزر،     ها کر موضوع مقالر های آشکار این داستان ویژگی
هزای   هاست؛ حضور عناصر تکرارشونده در داسزتان  بینامتنی در میان آنوجود پیوندهای 

هایی بینزامتن   ها متن احمدی، پیوندهایی تنگاتنگ میانشان برقرار کرده و از هر یک از آن
ی آثار احمزدی در   ی این پیوند در همر جانبر ازآنجاکر بررسی ژرف و همر. سا تر است

های او کر پیوندهای بینزامتنی در   یکی از داستان گنجد، ی مقالر نمی شده  چارچوب تعیین
. ی حاضر انتخزاب شزد   تر از دیگر آثار نویسنده است، برای بررسی در نوشتر آن پررنگ

 ۴۸۳۱اسزت و نشزر افز  آن را در سزال      بارید در باغ برر  باران میعنوان این داستان، 
 ۴ی بینامتنیزت  ی نظریزر  اند تا بزر پایزر   نگارندگان این پژوهش کوشیده. منتشر کرده است

هزا را   پیوندهای این داستان را با آثار پیشین احمدی شناسایی و چگونگی آن  ژرار ژنت
 . آشکار کنند

 

 ی پژوهش پیشینه. ۲
هزای گونزاگون دارد؛    ی بینامتنیت برای بررسی آثار ادبی، در ایران، نمونر کاربست نظریر

هزای سزخنور و    تحقیز  . انزد  سال نوشتر شده برر ی ادبیات  اما بیشتر این آثار در حوزه
ارژنزر   ، رضایی دشت(۴۸۳۳)، نامورمط   (۴۸۳۳)شناس  ، ح (۴۸۱۳)سبریان مرادآبادی 

و بشردوسزت و سزجادی   ( ۴۸۳۱)، حکمزت  (۴۸۳۱)، طاهری (۴۸۳۱)، سبریان (۴۸۳۱)
آبزادی   و رعیت حسزن ( ۴۸۱۱)های سیدحسین سیدی  در قالب مقالر و پژوهش( ۴۸۱۴)
 ی ززی بینامتن در نخستین کتاب، رابطر. اند در قالب کتاب منتشر شده( ۴۸۱۴)زهرازاده و 
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 هفتزاد سزنگ قبزر    قرآن با شعر جاه ی و در اثر دیگر، بینامتنیت و شعر حجم در کتزاب 
 . بررسی شده است

تنها پژوهشی کر تاکنون در پیوند با موضوع بینامتنیت در ادبیزات کزودک و نوجزوان    
 ،ق زب زیبزای بزابور   در این مقالر، رمان  . است( ۴۸۱۸)ی باقری  ایران منتشر شده، مقالر

فراداستان ی مقالر، این اثر را رمانی  نویسنده. بررسی شده است ،ی جمشید  انیان نوشتر
 .سزت  اای تزازه در روایزت    شزیوه  و استفاده از های سنتی کر در پی گریر از شیوه دانستر

کزارگیری   ، بزر ق ب زیبای بزابور  ترین شگرد  انیان در اص یبراساس نتای  این بررسی، 
ویزژه   بزر  ،آشنا برای کودکان و نوجوانان های نام عناصر بینامتنی و ایجاد مکالمر با داستان

پیشزبرد فراینزد   باهدف شده بر این داستان،  متون شنا تر ا وانیفر. است ،کوچولو شازده
. گیری عناصزر داسزتان، باورپزییری و القزای معزانی انجزام گرفتزر اسزت         روایت، شک 

توانزایی  دهد کر نوجوانان  نشان میی این اثر،  دربارهمخاطبان درنگ بر دیدگاه  ،همچنین
 .دارندمتن را با عناصر بینامتنی درک و برقراری ارتباط 

هایی کر براسزاس رویکزرد بینامتنیزت     در ادبیات کودک و نوجوان جهان نیر پژوهش
(  ۱۱ ) ۸، سزالیوان (۴۱۱۱)  استیبر ، ویکی(۴۱۱۳) ۴الندین. اند گرفتر باشند، اندک شک  
. انزد  هایی هستند کر در پیوند با این موضوع نوشتر شده نویسندگان مقالر( ۱۱۳ ) ۱و الثم

در . متأسفانر، از میان این آثار، تنها، متن کام  پژوهش سالیوان در دسترس نگارنده بزود 
هزا بزر یکزدیگر و سزازگاری و      بخشی از این اثر، کوتزاه و فشزرده، بزر اثرگزیاری مزتن     

 . شان اشاره شده است محیط اجتماعیها با فرهنگ و   وانی آن هم
هزای   گیزری بر زی جریزان    ی الندین، بیانگر تأثیر بینامتنیت در شزک   ی مقالر چکیده

گیری آلمونزد از انزواع    ی پژوهش الثم نیر بر چگونگی بهره چکیده. ادبیات کودک است
چگونزر  دهد کزر او   پردازد و نشان می هایش می گوناگون بینامتنیت در بهبود کیفیت رمان

با استفاده از کنایر، انطباق، کوالژ و روایت تودرتو،  واننزدگان نوجزوانش را بزر یزافتن     
کند و با این شزیوه   ها و متن  ود تشوی  می های پیشرو و پیوندهای درونی میان آن متن
دادن این  وانندگان در روند سا ت معنا، احترام  ود را نیر بزر فهزم    بر مشارکت  افرون

اسزتیبر کزر در کتزابی بزا عنزوان       ی ویکزی  ی مقالزر  دربزاره  .سازد ن آشکار میو دانش آنا
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ی ایزن اثزر اسزت، بزر دلیز        منتشزر شزده و دوازدهمزین مقالزر     شنا ت ادبیات کودکان
 . توان توضیحی داد ی آن نمی نیافتن بر اص  مقالر و چکیده دست

 
 بینامتنی . ۳

شزدند؛   ی بزا یکزدیگر   ز  مزی     ا بکرها در یک ارتباط ش ی تاریخ همواره متن در گستره
های گیشزتر،  زود را در    گرفتند و متن های پیشین شک  می ی متن های نوین بر پایر متن
گزاه در کزانون توجزر     تاباندنزد؛ امزا ایزن موضزوع هزی       هزای پسزین بزازمی    ی متن آیینر

ویزژه ویکتزور    گرایزان روس، بزر   بزار، صزورت   نخسزتین . پژوهشگران قرار نگرفتزر بزود  
بر این  ۱میخائی  با تین ۸و چندصدایی  ی گفتگومندی ، با درنگ بر نظریر۴ وفسکیاشک

. را بززرای آن برگریدنززد« مناسززبات بینززامتنی»موضززوع توجززر نشززان دادنززد و اصززط   
های هنری، اثرپییری متنزی ادبزی از    ترین اثرپییری اشک وفسکی بر این باور بود کر مهم

گرایان روس بعدها از سوی  آرای صورت(. ۱۳ ۴: ۴۸۱۳صفوی، : نک)متنی دیگر است 
: نزک )انجامیزد   ۴۱۳۱ی بینامتنیزت در سزال    ی نظریر دنبال شد و بر ارائر ۴ژولیا کریستوا

 (. ۴۴و۴۱: ۴۸۱۱مط  ،  نامور
ی نامحسزوس بزر     ا ها در یک ارتبزاط شزبکر   ی بینامتنیت کریستوا، متن براساس نظریر
کزر بزدون ایزن     هم نقش اساسی دارند؛ تاجزایی  گیری گیارند و در شک  یکدیگر اثر می

کریستوا بر ایزن  . تواند شک  بگیرد پیوند آشکار و نهان و البتر بیشتر نهان هی  متنی نمی
رو، او  را برشمرد؛ ازاین ها  توان آن ها چنان است کر نمی باور بود کر پیوندهای پنهان متن

ی مزتن برگرفتزر    از نظر او همر. ار دادقر« نقد مناب »بینامتنیت را در مقاب  گرایش سنتی 
وجزوی بر زی پیونزدهای رزاهری و      ی متن بینامتن است؛ بنابراین، جسزت  است و همر
دلیز ،   همزین  بزر . های اص ی یزک مزتن بکنزد    تواند کمکی بر یافتن سرچشمر آشکار نمی

ده گاه برای کاربرد عم زی اسزتفا   ی نظری پیدا کرد و هی  بینامتنیت کریستوایی فقط جنبر
 (.۴۸۳-۴۸۴: همان: نک)نشد 

ی  ی بینامتنیت از سوی کریستوا، این موضوع با اسزتقبال گسزترده   از طر  نظریر پس 
 رویکردکارگیری،توسعر و گسترش این  ها با بر رو شد و آن پردازان روبر بسیاری از نظریر
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در معرفزی و    و فی یز  سزولرس   ۴افرادی ماننزد روالن بزارت  . آن را رسمیت بخشیدند
ی  از آنزان، پژوهشزگران جزوان و برجسزتر     پزس . سرا داشزتند  پیشبرد بینامتنیت تأثیری بر
هایی تازه بر این حوزه روی آوردند  ، با نگرش۱و میکائی  ریفاتر ۸دیگر، مانند لوران ژنی

تززرین آن  ی بینامتنیززت ایجززاد کردنززد کززر مهززم  هززای اساسززی در نظریززر  و دگرگززونی
 (.۴۸-۴۴: همان: نک)نظریر بود  کردن این کاربردی

 

 ژرار ژن   ترامتنی . ۱ -۳
های نوین از آن بر اسزت کزر    توجر بر رویکرد بینامتنیت در غرب ادامر یافت و گرایش

ی  زود را کزر در بسزیاری از     ژنزت نظریزر  . هزا ترامتنیزت ژرار ژنزت اسزت     یکی از آن
هزایی   هزای شخازیت   فعالیزت  ها و ی دیدگاه رود، در ادامر های کنونی بر کار می پژوهش

، پساسزا تارگرایی  (۴)مطالعات ژنت ق مرو سا تارگرایی باز. مانند لوران ژنی مطر  کرد
دهزد تزا پیونزدهای     گیزرد و همزین امزر بزر او اجزازه مزی       شنا تی را دربرمی و نیر نشانر

ی ایزن پیونزدها را    او مجموعزر . های آن بررسی و مطالعر کند ی دامنر متنی را با همر میان
های دیگر است و ژنزت در   نامد؛ ترامتنیت چگونگی ارتباط یک متن با متن ترامتنیت می

ی  گونزر  ، بزر ۳سزرمتنیت  بزر  ای مقدمزر و  ۱هزا  آسزتانر ، ۳بازنوشتنی الوا ثر  ود یعنی سر ا
او این پیوندها را بر پن  (. ۳۳و۳۴: ۴۸۳۳نامورمط  ، : نک)مستقیم، بر آن پردا تر است 

  ۴«متنیزت  زبزر »و  ۴۴«فرامتنیزت »، ۴۱«پیرامتنیزت »، ۱«سرمتنیت»، «بینامتنیت»ی برر ِ  دستر
متنیزت پیونزد دو    بینامتنیت و زبر. هایی دیگر دارند بندی تقسیم کند کر هر یک تقسیم می

کنند، سرمتنیت، پیرامتنیت و فرامتنیت نیر بر پیوند میزان   متن ادبی و هنری را بررسی می
حضزوری   ی هزم  های در ارتباط با آن توجر دارنزد؛ بینامتنیزت رابطزر    متن یک متن و شبر

  گرفتن الهاممتنیت اثرپییری ک ی و متنیت یا بیشکند، زبر ها در یکدیگر را واکاوی می متن
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پیرامتنیت بزر پیونزد یزک مزتن و     . دهد یک متن از متنی دیگر را در کانون توجر قرار می
نامزر،   های آن اشاره دارد، مانند نام اثر، نام  ال  آن، طزر  روی ج زد، پیشزکش    پیرامتن

و توضیحی یک متن نسزبت بزر   ی تفسیری  فرامتن رابطر... . مقدمر، مااحبر، تب یغات و
کند   ی متن دیگر را بررسی می طور ک ی، نقد و سنجش یک متن بر وسی ر  متن دیگر و بر

کزر بزر آن تع ز     ...( شعر، رمزان، فزی م و  )ای  و سرمتنیت بر پیوند میان یک متن و گونر
 (.۴۱۱و۴۱۳: ۴۸۳۸ساسانی، : نک)پردازد  دارد، می

 رار ژن بینامتنی  از دیدگاه ژ. ۱ -۱ -۳
ژنت اثری مستق  یا بخشی از یک اثر را بر موضوع بینامتنیت ا تازای نزداده اسزت؛     

تزوان بینامتنیزت او را از    نگاشزتر، مزی   الزوا  بازنوشزتنی  ی  اما با توجر بر آنچر در مقدمر
ی بینامتنیزت   ژنت گسزتره . های دیگر و همچنین بینامتنیت کریستوایی جدا کرد ترامتنیت

داند؛ بر این معنا  حضوری می ی میان دو متن براساس هم د و آن را رابطرکن را محدود می
حضزور داشزتر باشزد،    (  مزتن  )در متنزی دیگزر   ( ۴مزتن  )کر هرگاه بخشی از یک متن 

بر این اساس، ژنت بینامتنیت  ود . شود ی بینامتنی شمرده می ی میان این دو رابطر رابطر
شده، بینامتنیت غیرِصریح  نامتنیت صریح و اع مبی: کند ی برر  تقسیم می را بر سر دستر

 (.۳۳و۳۱: ۴۸۳۳نامورمط  ، : نک)شده و بینامتنیت ضمنی   و پنهان
در بینامتنیت صریح یک متن در متن دیگر  .شده بینامتنی  صریح و اعالم. ۱ -۱ -۱ -۳

آشکارا حضور دارد؛ در این نوع بینامتنیت  ال  متن دوم مرج  متن  ود یعنی متن اول 
هزای   یکزی از گونزر  . پییر اسزت  رو، شناسایی آن بر آسانی امکان کند؛ ازاین را پنهان نمی

بزرر    ی دسزتر  دور بینامتنیت صریح کر ژنت نیر بر آن اشاره کرده، نق  قول است کر ب
 (.۳۳: همان: نک)شود  می تقسیم «ارجاع بدون قول نق »و  «ارجاع با قول نق »
 حضزور  بیزانگر  غیرِصزریح  بینامتنیزت  .شده پننان و غیرِصریح بینامتنی . ۲ -۱ -۱ -۳

 را  ود بینامتن مرج  تا کوشد می بینامتنیت نوع این است؛ دیگر متن در متن یک پنهان
 فراادبزی  دالی زی  ب کزر  نیست؛ ادبی های ضرورت دلی  بر کاری این پنهان کند؛ اما پنهان

است کزر در آن   هنری غیرِصریح، سرقت ادبی بینامتنیت های گونر ترین مهم از یکی .دارد
ی  ال  آن اثر صورت  اجازه شود و استفاده از آن بی بر مشخاات متن مرج  اشاره نمی

 پیگیری قانونی مراج  ی وسی ر  توان بر می ا هموارهر هنری ادبی رقتس رو، گیرد؛ ازاین می

 همانزا  آن، رسمی کمتر و صریح کمتر بینامتنیت» :نویسد می  اوی این در ژنت .کرد

 (.همان)« باشد می لفظی همچنان ولی اع م بدون عاریت، کر است سرقت
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  ود بینامتن کردن پنهان قاد دوم متن  ال  نیر گاهی .ضمنی بینامتنی . ۳ -۱ -۱ -۳

 را بینزامتن  تزوان  مزی  هزا  بزر یزاری آن   کر برد می بر کار را هایی نشانر رو، ندارد؛ ازاین را
گزاه آشزکارا انجزام     هزی   عمز   ایزن  شنا ت؛ امزا  نیر را آن مرج  حتی و داد صیتشخ
 شود؛ بنزابراین  بسنده می ضمنی های اشاره بر ادبی است، بیشتر کر دالی ی بر و گیرد نمی

 ماننزد  نزر  و کنزد  مزی  اعز م  را  زود  مرجز   صریح بینامتنیت مانند نر ضمنی بینامتنیت

تنهزا   بینامتنیزت  نوع این دلی ، همین بر .سازد  کوشد تا آن را پنهان می غیرِصریح بینامتنیت
 تزرین  مهزم  .شزود  ازسوی افرادی کر با متن نخست آشزنایی دارنزد، تشزخیص داده مزی    

ایزن   ی بزاره  در ژنزت  .هسزتند  هزا  ت مزیح  ها و اشاره ها، کنایر بینامتنیت نوع این های گونر
 یعنزی  اسزت؛  کنایزر  اش لفظی و صریح شک  کمترین دربینامتنیت » :نویسد موضوع می

میان آن متن و متن دیگری کر ضزرورتا    ارتباط تا دارد فراوانی ذکاوت بر نیاز کر ای گفتر
 (.۳۱: همان)« گرداند، دریافت شود هایی را بر آن باز می بخش
 

 داستان درنگی بر. ۴
در چزوبی و   ،در آغزاز هزر فاز    . ای سزاح ی قزرار دارد   باغی برر  در انتهای کوچزر 

ای هز  ربزاغ و مح ز   شود و ساکنان کوچزر  مدت هفت روز، گشوده می  رنگ این باغ، بر آبی
های دیگزر   روند؛ اما این میهمانی با میهمانی اطراف آن بر میهمانی پیرمرد صاحب آن می

کند و تا پایزان آن،   از شروع آن، در تاریکی شب، باغ را ترک می فرق دارد؛ میربان، پیش 
 .ی پیرمرد را ندیده است کس تاکنون چهره هی . گردد بازنمی

آیزد و   بزاغ مزی   همراه پدر و مادرش بر کوچزر  در یکی از روزهای زمستان، پسری بر
اش، از  های مسزحورکننده  باغ برر  با زیبایی. شود دیوار باغ برر  می ی دیواربر همسایر

کند؛ او هر روز، از صبح تزا غزروب، کنزار پنجزره      همان ابتدا، توجر پسرک را ج ب می
. رسد یابد، تا اینکر بهار می این کار روزها ادامر می. شود نشیند و غرق تماشای باغ می می

های اطراف، بر رسم هر سزال،   باغ و مح ر در صبح نخستین روز فروردین، ساکنان کوچر
پسرک هم با مزادرش در  . پردازند شوند و تا غروب، بر جشن و شادمانی می وارد باغ می

آن شب پسر با یاد بزاغ بزرر    . تپدرِ پسر، هنوز، در سفر اس. کند این جشن شرکت می
های  ی برر  آن، با پرده بیند کر هفت پنجره رود و  واب هفت اتاق را می بر  واب می

در وسزط بزاغ،   . رود دم صزبح بعزد، پسزرک بزر بزاغ مزی       سزییده . انزد  سیاه، پوشانده شده
 او کنجکزاو . هزای سزیاه   بیند کر هفت اتاق دارد و هفت پنجره بزا پزرده   سا تمانی را می
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پسرک آن شب و شزب  . شوند های سیاه مان  می ها را ببیند؛ اما پرده شود تا درون اتاق می
رود و  زواب پیرمزرد صزاحب بزاغ را      از آن را هم با یاد باغ برر  بر  زواب مزی    پس
. هزا را ببینزد   ها شود و درون آن کند تا بتواند وارد اتاق بیند؛ پیرمرد او را راهنمایی می می

. شود ها نمی کند؛ اما باز هم موف  بر دیدن درون اتاق های پیرمرد عم  می پسرک بر گفتر
پیرمرد این بار بزر  . بیند رود و باز هم  واب پیرمرد را می او  ستر و ناامید بر  واب می

صزبح روز بعزد،    .ی صبح فردا، کنار در اتاق اول، منتظزرش اسزت   گوید کر سییده او می
بینزد کزر بزا ردایزی      ی اتاق اول، پیرمردی را مزی  رآستانرود و در  پسرک بر باغ برر  می

کر دست پسزر را در   پیرمرد، درحالی. در انتظار اوست سفید و چشمانی  ستر و مهربان
شزود،  زود را بزر کنزار پنجزره       گشزاید، وارد آن مزی   دست گرفتر است، در اتاق را مزی 

ی اتزاق را روشزن    رید همز ترتیب، نور  ورش بدین. کَند های سیاه را می رساند و پرده می
هزای   هزا و شزک    هزایی در انزدازه   یابد کر پیرامونش پر است از آیینر کند و پسر درمی می

ترتیزب،   همزین  بزر . ی توری نازک و سفیدی هم بر پنجزره آویزران اسزت    پرده.  گوناگون
 دهد؛ اتاق دوم آکنده از گ  و گیاه است، های دیگر را نیر بر پسرک نشان می پیرمرد اتاق

تراود، فضای اتزاق چهزارم را سزازهای     های چهار فا  می از در و دیوار اتاق سوم میوه
اند، اتاق پنجم پوشیده از لباس عروس و نزوزاد اسزت، در اتزاق ششزم      موسیقی پر کرده

هزای گنزدم و جزو و     ها قرار دارند و اتاق هفتم هم با کیسزر  ها و شم  ها و فانوس چراغ
دیزدن  . اند ی توری سفید آویختر ها نیر پرده ی آن ی همر پنجرهبر . پر شده است... برن  و
کند و  با فرارسیدن شب، پسرک با پیرمرد  داحافظی می. کشد ها تا غروب طول می اتاق

 . گردد بر  انر بازمی
مزردم، در ششزمین روز هزر فاز ، بزر بزاغ بزرر         . روز بعد، ششم فروردین است

دارد  پسرک هم از اتاق چهارم تاری برمی. برند ر میها را بر  ان روند و محتویات اتاق می
رود و پیرمزرد را در   او آن شب را با یاد باغ برر  بر  زواب مزی  . گردد و بر  انر بازمی

 .ی صبح فردا، کنار در اتاق اول منتظرش است گوید، سییده بیند کر بر او می  واب می
اسزت از پسزران و د تزران     اتاق اول پزر . شود ی صبح فردا، پسر وارد باغ می سییده

هزا   کنند؛ پیرمرد آن اند، صحبت می ی  وابی کر شب پیش دیده وسال او کر درباره سن هم
را دعوت کرده است تا در آن روز کر روز هفتم فروردین اسزت، از هفزت اتزاق دیزدن     

ها را  تک اتاق پیرمرد درِ تک. شود ها آغاز می با ورود ناگهانی پیرمرد، بازدید از اتاق. کنند
ها در سکوت بزر   زند و بچر ی توری را کنار می رود، پرده کند، آرام کنار پنجره می باز می
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هزا بزر همزین     بازدیزد از اتزاق  . پردازند دهد، می ها رخ می تماشای آنچر در پیش روی آن
ی  شزود و پزرده   پیرمرد وارد اتاق می. رسند یابد، تا اینکر بر اتاق هفتم می ترتیب ادامر می

آن سوی پنجره و در برابر دیدگان کودکان، کنزار دیزواری سزفید،    . زند ی را کنار میتور
پیرمرد صاحب باغ ک ید باغ و هفت اتاق را بر پسران و د ترانزی کزر در اتزاق حضزور     

از  پس. رود کند و سوار بر کالسکر از باغ بیرون می ها  داحافظی می دهد، با آن دارند، می
کننزد، پیرمزرد رو بزر     ویدادها را در حیرت و سکوت تماشا میی این ر ها همر آنکر بچر

هزا   سزیس بزا آن  . «سزیارم  باغ برر  را برای همیشر بر شما مزی »: گوید آرامی می ها بر آن
 . بارد بیرون از اتاق، در باغ برر ، باران می. آید کند و از اتاق بیرون می  داحافظی می

  
 واکاوی پیوندهای بینامتنی داستان.  

ترین پیوندهای بینامتنی این داستان با آثار پیشین احمدی، در بخش پایانی آن رقم  کممح
شزوند و بزا کنزارزدن     هزا مزی   همراه پیرمرد وارد اتزاق   ورد؛ یعنی زمانی کر کودکان  می
. پردازنزد  دادن اسزت، مزی   ی توری، بر تماشای آنچر در پیش رویشزان در حزال رخ   پرده
بیننزد، درواقز ، بخزش یزا      هزای اول تزا ششزم مزی     ی اتاق جرهها از پن ای را کر آن صحنر
های گیشتر، نگاشتر اسزت   ی سال هایی است کر احمدی، در گستره هایی از داستان بخش

شزدن بهتزر ایزن موضزوع،      در ادامر، برای روشزن . اند و همگی، پیش از این، منتشر شده
 .شوند ها جداگانر بررسی می انداز هر یک از اتاق چشم

 
 انداز اتاق اول چشم. ۱ - 

. شزود  ی اتاق اول رو بر باغی کزر از بزرف سزفیدپوش شزده اسزت، گشزوده مزی        پنجره
بزار، در سزفیدی     رگوش، سزر . و یرکردن است  رگوشی سفید در باغ در حال جست

ی اتزاق اول بزاغ را    پسران و د تران از پنجره»: شود دَوَد و سرانجام در آن گم می باغ می
بزار، در   دوید،  رگوش، سزر   رگوشی سفید در برف می. بارید برف میدیدند کر در آن 

 (. ۱ : الو۴۸۳۱احمدی، )« سفیدی برف دوید و بعد، در برف گم شد
شدن آن در ایزن   ای سفید و پیدا و پنهان ی  رگوشی سفید در زمینر گونر دویدن بازی

روشن این تاویر  کتر نیر، در آثار احمدی بر تاویر کشیده شده است؛ تاری زمینر، پیش
در این داستان کزر  . بینیم ، می رگوش سفیدم همیشر سفید بود  بار در داستان را نخستین

 رگوش مزن  ...»:  وانیم ، چنین می( )انتشار یافتر است ۴۸۳۱چاپ نخست آن در سال 
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بزرادرم   ʻ. رگوش تو سبر پررنگ اسزت ʼ:  واهرم نگاه کرد و گفت. دوید در باغچر می
 اکسزتری  ʼ: پدرم گفزت  ʻ. رگوش تو زرد شدهʼ: مادرم گفت ʻ.آبی است آبی ʼ: گفت

زنید؟ شزب   شما از کدام  رگوش حرف میʼ: مادربررگم گفت ʻ.است، کام    اکستری
من نگاه کردم و دیزدم  رگوشزم    ʻ. رگوشی در کار نیست. جا تاریک است همر. است
طزرف زرد، آن    آبزی، آن شود؛ اینجا سزبر اسزت، آنجزا     دود و هر لحظر یک رنگ می می
ی  پزدربرر  از شیشزر  . عاقبت  رگوشزم را در سزیاهی گزم کزردم    . تر  اکستری طرف 

ایزد،  رگزوش    شما همزر  ز  شزده   ʼ: روشن و پاک  ودش بر حیاط نگاه کرد و گفت
زودی  واهزد    بزاران بهزاری بزر   . آسمان هم ابزری اسزت  . سفید مث  همیشر سفید است

آن شزب، تزا صزبح، بزاران     . رر ، تا صبح، بیزدار مانزدیم  آن شب، من و پدرب ʻ... .بارید
. ها همزر روشزن و پزاک شزدند     شیشر. ها را شست و بُرد ی شیشر باران رنگ همر. بارید

هزای شزفاف نگزاه     همزر از پشزت شیشزر   . صبح، پدربررگم همر را از  واب بیدار کزرد 
سزفید و   رگوش من مثز  همیشزر   . های سفید بود کردند؛ در ت گی س پر از شکوفر

 (. ۸۳و۸۱: ب۴۸۳۱احمدی، )« ...آسمان روشن و شفاف بود. شاد بود
انزداز اتزاق اول در داسزتان     ی چشزم  شزود، عناصزر سزازنده    گونر کر دیده مزی  همان

دویدن و بازیگوشی  رگوشی سفید : نیر وجود دارند  رگوش سفیدم همیشر سفید بود
ی سزفید و روشزن و    زمینزر شدن ایزن  رگزوش و    و شاد در فضایی  ارج از اتاق، گم

در بزاغ بزرر    ها در این داسزتان بزا داسزتان     شفاف تاویر؛ اما ع   و عوام  حضور آن
در سزفیدی   باریزد  در باغ برر  باران میمتفاوت است؛  رگوش داستان  بارید باران می

ی پنجره؛ همچنین، سزفیدی   شود؛ اما  رگوش این داستان در سیاهی شیشر برف گم می
هزای در زت    ی تاویر این داستان، حاص  آمیختگزی سزفیدی شزکوفر    ینرو روشنی زم

 . از باران است، نر سفیدی برف گی س با روشنی و شفافی آسمان پس
در  ، در داستانِ رگوش سفیدم همیشر سفید بود رگوش سفید و بازیگوش داستانِ 

بزار در   تینبخشی از این داستان کر نخسز . نیر حضور دارد بهار  رگوش سفیدم را یافتم
شدنش ا تاای یافتر  منتشر شده، بر توصیو این  رگوش و چگونگی گم ۴۸۱۱سال 

ی اتاق اول  از پنجره بارید در باغ برر  باران میای کر کودکان داستان  است کر بر منظره
در زمسزتان وقتزی   . من یک  رگوش سفید هزم داشزتم  ...»: بینند، شباهت بسیار دارد می

جا سفیدِ سفید شد،  رگزوش سزفیدم بزر     زمین نشست و همربرف گرفت و برف روی 
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احمزدی،  )« من  رگوش سفیدم را در زمستان سفید گم کردم. کوچر دوید و ناپدید شد
۴۸۱۱ :۴۱.) 

بزاز  انداز اتاق اول، با اندکی تفاوت، در داسزتان   های یاد شده، چشم افرون بر داستان
؛ در بخشزی از ایزن داسزتان آمزده     شزود  نیر دیده می( ۴۸۳۳) هم نوشتم صبح، صبح آمد

. دویزد  دنبال  رگوشی سفید می کودکی در حیاط  انر، در باران، بر . نوشتم تولد»: است
 (.۱ : ۴۸۳۳احمدی، )« کودک و  رگوش را دیگر ندیدم. نوشتم شب، شب شد

 
 انداز اتاق دوم چشم. ۲ - 

انگیزر   ای شگفت دوم، منظرهی اتاق  ی توری، پسران و د تران، از پنجره با کناررفتن پرده
بینند؛ تاویر باغ را کر در آن اسبی سفید کر در سیبستان است با تنر بر در ت سیبی  می
بارد و سیب  کر باران می اسب، درحالی. افتد زند و تنها سیب این در ت بر یال او می  می

را  کنار دریا، پسرکی اسب سفید و سزیب سزرخ  . رود سرخ روی یالش است، بر دریا می
پسر سیب را از یزال اسزب   . رود سوی پسرک می اسب بر. کند بیند و اسب را صدا می می
در یزک  . رسزد  زمستان فرامزی . آویرد کند و با گردنبندی بر گردن آن می دارد، بو می برمی

بینزد کزر    ی ک بر در گندمرار سفیدپوش، سفیدی بررگی مزی  صبح برفی، پسرک از پنجره
کنزد و اسزب و    او پنجره را باز می. کوچکی در کنارش استکر سر ی  دود؛ درحالی می

. آید؛ سیب سزرخ بزر گزردنش آویختزر اسزت      اسب کنار پنجره می. زند سیب را صدا می
بیند کزر در   پسرک کرّه اسبی را می. کنند شود و در تان سیب شکوفر می ناگهان، بهار می

 (.۸۱و۱ : الو۴۸۳۱ احمدی،: نک)هاست  انتظار ریختن شکوفر زیر در تان سیب چشم
ی اتزاق دوم   از پنجزره  باریزد  در باغ بزرر  بزاران مزی   حوادثی را کر کودکان داستان 

نیسزت؛ درواقز ،   ( ۴۸۳۱) اسب و سیب و بهارهایی از داستان  بینند، چیری جر بخش می
ی این داستان اسزت؛ بزا    آید،   صر آنچر در برابر چشمان این کودکان بر نمایش درمی

 :ای جرئیات اندکی دگرگونی در پاره
. اش مانزده بزود   در سیبستان اسب بر زیر در تی رسید کر سیبی سرخ بزر شزا ر  ...»

د و بزر روی یزال   ی در ت رهزا شز   سیب از شا ر. اسب با تنر بر در ت سیب کوفت
هنوز بزر دریزا نرسزیده    . سیب بر یال اسب بود. اسب با سیب بر دریا رفت. ...اسب افتاد

. اسزب از دریزا گیشزت   . ...شزود  بودند کر اسب دانست آب عمز  دارد و او غزرق مزی   
ها در کو جویبار سزیب   ناگهان کنار  رمن. کرد ها را درو می پسرک در گندمرار گندم...
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پسزرک  . ...اسب ناگهزان شزیهر کشزید   . ... واست گاز برند برداشت، میسیب را . را دید
. دنبزال صزدای اسزب رفزت      پسرک بر. ها افتاد سیب روی  رمن گندم. سیب را رها کرد

پسرک سوار اسب شد، از راهی کر جدا از جنگ  بود . ...اسب پسرک را دید؛ آرام شد...
سزیب را از روی  زرمن برداشزت،    . کنار گندمرار آمزد  دانست، بر و پسرک آن راه را می

پسرک سیب را با گردنبندی . ...اسب شیهر کشید؛  شمگین شد. ... واست گاز برند می
روی گنزدمرار را بزرف   . زمستان از راه رسید. ...اسب آرام شد. ...بر گردن اسب آویخت

 ی ک بزر دیزد   یک روز صبح، هنگامی کر پسرک از  واب بیدار شد، از پنجزره . ...پوشاند
دویزد کزر کنزارش یزک      در سفیدی گندمرار کر از برف انبوه بود، یک سفیدی برر  می

پسزرک دیگزر   . ...نر بیدار بود. بیند پسرک اول  یال کرد  واب می. سر ی کوچک بود
کنار  اسب کر بر. ...اسب را صدا کرد، سیب را صدا کرد. ی ک بر را گشود پنجره. تنها نبود

. در تزان سزیب شزکوفر دادنزد    . بهزار آمزد  . ...یختر بزود پنجره آمد، سیب بر گردنش آو
هزای   پسرک کره اسبی را در بهار دید کر زیر در تان سیب در آرزوی ریختن شزکوفر ...

 (.۸ -۱: الو۴۸۳۱احمدی، )« سیب بود
 

 انداز اتاق سوم چشم. ۳ - 
ننزد کزر   بی شود، حاضرانِ در اتاق، باغ را می ی اتاق سوم کر کنار کشیده می ی پنجره پرده

ی  ی بزاران و سزیس، واژه   پسری روی دیوار سفیدی کر در آن قرار دارد، نخسزت، واژه 
یابند؛  شدن بر دیوار، صورت عینی می  ها، با نوشتر هر یک از این ک مر. نویسد برف را می

ی اتزاق سزوم بزاغ را     پسران و د تران از پنجره»: بارد در باغ ابتدا باران و سیس برف می
: پسرکی کنار دیوار سفید آمزد و روی دیزوار نوشزت   . آن دیوار سفیدی بود دیدند کر در

پسزران و د تزران در سزکوت فقزط     . برف؛ برف بارید: سیس نوشت. باران؛ باران بارید
 (.۸۱: الو۴۸۳۱احمدی، )« کردند تماشا می
این اثر کزر  . است( ۴۸۳۳) نوشتم باران، باران باریدی اتاق سوم یادآور داستان  منظره

ر شمار نخستین آثار احمدی است، داستان پسرکی تنهاست کر برای فرار از رن  نبزود  د
برد؛ دنیزایی کزر در آن میزان  واسزتن و داشزتن       بخش  یال پناه می پدر بر دنیای تس ی

رسزاند، غزول چزراغ جزادو نیسززت؛      آنچزر او را بزر آرزوهزایش مزی    . ای نیسزت  فاصز ر 
پسزرک بزا ایزن    . بر سفر برایش  ریده اسزت هایی است کر پدر پیش از رفتن  مدادرنگی

کار کشزیدن  . کند ی همسایر نقاشی می  واهد، بر دیوار سفید  انر مدادها آنچر را کر می
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یابنزد و جرئزی از عناصزر دنیزای واقعزی       شود، تاویرها تجسزم مزی   نقاشی کر تمام می
ویسزد؛  ن ای هم بر دفتر نقاشی بررگش مزی  پسرک نقاش داستان احمدی، ک مر. شوند می
آنقزدر بزاران   . های سزبر ریخزت   روی بر . روی دیوار نوشتم باران، باران بارید»: باران

. هزا دیزدم   آن وقت، دو گنجشک را در میزان بزر   . های سبر، سفید شدند بارید کر بر 
روی دیوار یک چتزر نقاشزی   . چتر و ک ه نداشت. از صدای باران بر کوچر آمد  همسایر
از دیوار کندنزد، بزر همسزایر دادنزد و همسزایر چتزر را روی       ها چتر را  گنجشک. کردم

 (. ۴: ۴۸۳۳احمدی، )« سرش گرفت
باز هم نوشتم صزبح،  را بعدها در داستان « نوشتم باران، باران بارید»ی  احمدی جم ر

ی  همچنزین، در همزین داسزتان اسزت کزر او از جم زر      . نیر بر کار برده اسزت  صبح آمد
نوشزتم بزاران،   این داستان هزم ماننزد داسزتان    . کند یی میرونما« نوشتم برف، برف آمد»

هزای احمزدی    های کودکانر تع   دارد؛ دنیایی کزر در داسزتان   بر دنیای  یال باران بارید
: کزردن نیسزت، نوشزتن اسزت     بار اما، راه تحقز  رییاهزا نقاشزی    عین واقعیت است؛ این

نوشزتم چتزر، پزدرم یزک چتزر      . نوشتم باران، باران باریزد . نوشتم زمستان، زمستان آمد»
پدر برای  واهرم، برای داماد و برای من لباس گرم . با پدر و مادرم بر بازار رفتم.  رید
احمزدی،  )« پدرم برای گرمای  انر از جنگ  هیرم آورد. نوشتم برف، برف بارید.  رید
 (.۴۴و۴۱: ۴۸۳۳
 

 انداز اتاق چنارم چشم. ۴ - 
ی د تزران و پسزران    زده م و در برابر دیدگان حیزرت ماجرایی کر در بیرون از اتاق چهار

هزای احمزدی    ی یکی دیگزر از داسزتان   ی اتاق دوم،   صر دهد، همانند منظره روی می
و ( ۴۸۳۳) تو دیگر از این بوتر هرار گز  سزرخ داری  بار با عنوان  این داستان یک. است

شزخص   ی اول ر شزیوه داسزتان بز  . بر چاپ رسیده است( ۴۸۳۴) بهار بودبار دیگر با نام 
ای در بزاغ   شود و فضایی فراواقعی دارد؛ در روزی بهاری، راوی زیزر پنجزره   روایت می

ای گز  سزرخ بزر او     آید و بوتر بیرون می  نشستر است کر ناگهان دستی از تاریکی پنجره
بزر  ...»: بزرد  پزیش مزی   واکنش راوی بر این ر داد ناگهانی، داستان را تزا پایزان   . دهد می
. کنار پنجره آمزدم   بر. ی گ  سرخ را در زمین کاشتم بوتر. زمین را کندم. ی باغ رفتمانتها

بر انتهای باغ . دست از پنجره بیرون آمد و یک تنگ ب ورین پر از آب بر من داد. نشستم
چراغ هنوز . صبح بود. ...کم از باغ رفت  ورشید کم. ی گ  سرخ را آب دادم بوتر. رفتم
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چراغ روشن و تنگ ب ور  الی از . دست از پنجره بیرون آمد. بود باغ روشن. روشن بود
ی  بزر کنزار بوتزر   . بر انتهای باغ دویزدم . یک گ دان  الی بر من داد. آب را از من گرفت
ی گ  سزرخ   بوتر. ی گ  سرخ، گ  داده بود، یک گ  سرخ برر  بوتر. گ  سرخ رسیدم

در غروب، دست . و منتظر دست بودمگیشت  آرامی، می روز، بر. ...را در گ دان گیاشتم
نقاشی مرا کر تاویر باغ را نقاشی کرده بودم با یزک آیینزر بزر مزن     . از پنجره بیرون آمد

تو دیگر از این بوتر هرار گ  سرخ ʼزیر نقاشی من نوشتر بود، . نقاشی را نگاه کردم. داد
هزا، آرام، پنجزره را    پیچزک . پنجزره بسزتر بزود   . نگاه کردم. از باغ بیرون آمدم...  ʻ.داری
درِ . نگزاه کزردم  . هزا بزودم   در کوچر بزاغ . ها پنهان شد پنجره در زیر پیچک. پوشاندند می

 طزی کزر   . بزر نقاشزی نگزاه کزردم    . برر  باغ کر رنزگ آبزی داشزت، آرام، بسزتر شزد     
روی .  انر کر رسیدم،  ط دیگر روی کاغزی نبزود  بر . کم، محو شد نوشتر بود، کم دست

ی گز  سزرخ و    تنگ آب و گ دان بزا بوتزر  . ی در تان بود کاغی فقط تاویر باغ با همر
ی گ  سرخ در آیینر  دست را با یک بوتر. در  انر، بر آیینر نگاه کردم. آیینر همراهم بود

. اگهان، بر زمزین ریخزت  های آیینر، ن جیوه. دست و گ  سرخ در آیینر محو شد. ... دیدم
ی گز  سزرخ را    ی شفاف، بوتر از پشت شیشر. ای صاف بود آیینر دیگر آیینر نبود؛ شیشر

 (. ۴۱-۴: الو۴۸۳۴احمدی، )« بهار بود. ی  انر کاشتر بودم، نگاه کردم کر در باغچر
پسزران و  »: کنزد  ماجرا را چنین روایت مزی  بارید در باغ برر  باران میراوی داستان 

. ای نشستر بزود  ی اتاق چهارم باغ را دیدند کر در آن پسرکی زیر پنجره ن از پنجرهد ترا
پسزرک بزر انتهزای    . ی گ  سر ی داد ناگهان، دستی از پنجره بیرون آمد، بر پسرک بوتر

پسرک دوبزاره کنزار پنجزره    . ی گ  سرخ را در زمین کاشت باغ رفت، زمین را کند، بوتر
ی  پسرک بر انتهزای بزاغ رفزت و بوتزر    . ن پر از آب دادآمد، دستی بر پسرک تنگی ب وری

. ناگهان دست از پنجره بیرون آمد و گ دانی  زالی بزر پسزرک داد   . گ  سرخ را آب داد
از پنجزره دسزتی   . ی گ  سرخ را دا   گ دان گیاشت پسرک بر انتهای باغ رفت و بوتر

 ʻ.اران گ  سزرخ داری تو دیگر از این بوتر هرʼ: روی کاغیی نوشتر شده بود. بیرون آمد
های کنار پنجره رشد کردند، پنجزره را   ناگهان دید پیچک. پسرک از کنار پنجره کنار آمد

 (.۸۴: الو۴۸۳۱احمدی، )« کم محو شد گرفتند و پنجره کم
کودکان حاضر در اتزاق چهزارم را   بارید  در باغ برر  باران میدرواق ، راوی داستان 
تو دیگر از این بوتر هزرار گز    از این، در داستان  پیش نشاند کر  بر تماشای ماجرایی می
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انداز اتاق چهارم  توان گفت چشم رو، می روایت شده است؛ ازاینبهار بود یا سرخ داری 
  .گفتر است های پیش ی داستان بازنمود فشرده

 

 انداز اتاق پنجم چشم.   - 
بزاغ، بزر اتزاق پزنجم      از دیدن اتاق چهارم، پسران و د تران، همراه پیرمرد صاحب پس 
در باغ، پسران و د ترانی، بزا اسزتفاده   . زند پیرمرد توری نازک سفید را کنار می. روند می

در همزین لحظزر،   . سزازند  کمان مزی  های رنگی، روی دیواری سفید رنگین از آینر و تی ر
. دشزو  کمانی در آسمان باغ دیزده مزی   از باران، رنگین پس . کند باران شروع بر باریدن می

 . کنند ی این اتفاقات را در سکوت فقط تماشا می پسران و د تران حاضر در اتاق همر
داشزتنی احمزدی    کمان و چگونگی پدیدآمدن آن یکی از موضزوعات دوسزت   رنگین

رنگزین کمزانی کزر همیشزر رخ     و  هفت کمان، هفت رنگاحمدی در دو داستان . است
هفزت کمزان،   مزاجرای داسزتان   .  تر اسزت ای ویژه، بر این موضوع پردا گونر ، برداد نمی

افتد؛ راوی داستان بر در واست پزدرش   ، در روزی بارانی اتفاق می(۴۸۳۱) هفت رنگ
هایی بر رنگ قرمر، نزارنجی، زرد، سزبر، آبزی، نی زی و      کشد؛ کمان رنگی می  هفت کمان

ر کزا . ر، ن،  ، ی، ن، ک، م، ا، ن: نویسزد  با کشیدن هر کمان، یک حرف هم می. بنفش
 واهد حروف را کنار هزم بگزیارد و    شود، پدر از کودک می ها کر تمام می کشیدن کمان

: پزدرم گفزت  »: از باران را زیبا کرده اسزت  کمانی آسمان پس  بر آسمان نگاه کند؛ رنگین
ʼن را کر جدا نوشتر بودی، کنار هزم بنزویس   -ا -م -ک -ن -ی -  -ن -ر.ʻ  نوشزتم .

. باران بند آمزده بزود  . بر آسمان نگاه کردم ʻ.آسمان نگاه کنبر ʼ: گفت. کمان رنگین: شد
درست همان هفت رنگی بود کزر  . کمان را دیدم رنگین. تابید آفتاب می. ابرها رفتر بودند
 (. ۱ -۴۱: ب۴۸۳۱: احمدی)« نقاشی کرده بودم

آیزد، بزر    گونر کر از نامش برمی نیر، همان داد کمانی کر همیشر رخ نمی رنگینداستان 
رنزگ   تک  ی مین موضوع ا تاای دارد؛ چند پسر و د تر  ردسال کر از بازی با تی ره

هزا بزازی بهتزری کزرد؛ در      تزوان بزا ایزن تی زر     گیرند کر مزی  اند، یاد می  ود  ستر شده
هزا در   رنزگ و نزور آن    گیارند، بازتزاب  هایشان را مقاب  آینر می بعدازرهری بهاری، تی ر
در »: سازند کمان زمینی می ترتیب، رنگین اندازند و بدین رو می رآینر را بر دیوار سفید روب

روی آینزر   ی ب ورین با هفت رنگ را روبر بهار، در بعدازرهر، پسران و د تران هفت تی ر
پسزران و د تزران   . هفت رنگ هفت تی ر از نور آینر بر دیوار سفید کوچر تابیزد . نهادند
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در همزین لحظزر،   (.  ۸: الو۴۸۳۱احمدی، )« دکمان را بر دیوار سفید کوچر دیدن رنگین
کمزان   کنزد و رنگزین   اش، ناگهان شروع بزر باریزدن مزی    باران بهاری، بنابر عادت دیرینر

در بهار، در بعزدازرهر، ناگهزان   »: دهد کمانی کر همیشر رخ نمی سازد؛ رنگین آسمانی می
یگزری دیدنزد؛ امزا    کمزان د  پسران و د تران در آسمان بهاری رنگین. باران بهاری بارید

 (. ۸۱: همان)« داد کمانی کر همیشر رخ نمی رنگین
 

 انداز اتاق ششم چشم. ۶ - 
شزوند و   ها وارد اتاق ششم می آن. شود ها بر پایان  ود نردیک می بازدید کودکان از اتاق

آبزی کنزار دریزا     پسزرکی چشزم  ! بیند کر دریایی در آن قرار دارد ی آن باغ را می از پنجره
هزای   بزاد قزای   . انزدازد  سازد و بر دریزا مزی   او با کاغیهای رنگی، قای  می. استنشستر 

. های کاغیی، چزوبی  شود و قای  ناگهان، پسرک پیر می. کند کاغیی را از ساح  دور می
ها و گیاهزان، سزازهای    گ : ها پر است از قای . آورد های چوبی را بر ساح  می باد قای 

هزا و   هزای انگزور، آیینزر    هزای گنزدم و شزا ر    اد، دانزر های عروس و نوز موسیقی، لباس
هزا را   نشزینان قزای    سزاح  . ها، مدادهای رنگی و در تان میوه ها و فانوس ها، شم  چراغ

پیرمرد، آرام، سزاح  را تزرک   . اندازند سین می ی هفت کنند و کنار ساح  سفره  الی می
 . کند می

های  ی آن قای  همردر داستان   ا احمدی، پیش از این، ماجرای پسرک و دریا را مف
ی اتزاق ششزم    درحقیقت، آنچر پسزران و د تزران از پنجزره   . روایت کرده است کاغیی
نشینان دریا، در یزک   ساح »: ی این داستان است ی   صر یافتر بینند، صورت عینیت می

بزر  هزایی   رنگ دریا دیدند کر قزای    صبح جمعر، کنار دریا پسرکی را با چشمانی آبی بر
ای، قرمر، بنفش، سفید و پرتقالی از کاغزی سزا تر بزود و     های آبی، سبر، زرد، قهوه   رنگ
. های کاغیی پسرک را از ساح  دور کرده بزود  باد قای . ...ها را در دریا رها کرده بود آن
نشینان کنار دریا پیرمردی را با چشزمان آبزی    ها، ساح  ی جمعر ها، همر ی سال در همر...
آن شب بهاری، باران . ...ی صبح تا غروب آفتاب بر دریا  یره بود کر از سییده دیدند می

نشزینان کنزار دریزا     سزاح  . ...فردا روز جمعر بود. ...ها و دریا باریده بود تا صبح بر  انر
بار لباسی آبی بر رنگ دریا بزر تزن دارد    پیرمرد با چشمان آبی را دیدند کر برای نخستین

. نشینان دیدند، باد، آرام، قایقی بر رنگ آبی بر ساح  آورد ساح . اردچشم بر دریا د... و
هزای   های گنزدم و شزا ر   قای  سبر پر از دانر. ...قای  آبی پر از ماهیان زنده و جوان بود
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هزای کوچزک و    پزر از آینزر  [ و... ]های عروس قای  سفید پر از لباس. ...جوان انگور بود
های گز  سزرخ، گز  یزخ، گز  شزمعدانی و نشزا         بوترقای  صورتی پر از . ...برر  بود

قزای   . ...های رنگین بزود  های نوزادان و ک ف ها و کفش های بنفشر، پامچال و لباس گ 
قای  پرتقالی پزر از هزراران بزر     . ...های روشن بود ها و فانوس ها، اللر قرمر پر از شم 

ای پر از سزازهای موسزیقی    هوهقای  ق. ...های انبوه از مداد رنگی بود کاغی سفید و جعبر
سزال نزو کزر در    . ...های جوان پرتقال، لیمو و نزارن  بزود   قای  زرد پر از در تچر. ...بود

هزای   های روشزن را بزر در  انزر    ها و فانوس ها، اللر ساح  تحوی  شد، پیرمردان، شم 
ی انگزور و  هزا  های گندم، شا ر مردان ماهیان را بر دریا ریختند و دانر. ...ساح  آویختند

هزای نزو    د تران جوان لباس. ...های پرتقال و لیمو و نارن  را در ساح  کاشتند در تچر
هزای صزورتی    مادران لباس. ...و سفید عروسی را پوشیدند و  ود را در آینر نگاه کردند

هزای رنگارنزگ،    زنزان، بزا کز ف   . ...جوانان سزازها را نوا تنزد  . ...را تن نوزادان کردند
کودکزان بزر   . ...ها پهن کردند سین را بر فرش های هفت ها بافتند و سفره ارچرها و پ فرش

آبزی و دریزا را    ی پیرمزرد چشزم   کاغیهای سفید مش  نوشتند و با مدادهای رنگی چهره
کسی ندانست پیرمردی کر چشمانی بر رنگ دریا داشت، کجا رفت؛ اما . ...نقاشی کردند

ی او چهار فا  سال گشوده است و مردمزان   ی  انرها دانند درِ  انر و درِ اتاق همر می
سزین را پهزن    ی هفزت  ی او سزفره  ساح ، هر سال، هنگام تحوی  سال، بزر ایزوان  انزر   

 (. ۸۴-۱: ب۴۸۳۱احمدی، )« کنند می
را بزا داسزتان    باریزد  در باغ برر  باران میشود، آنچر داستان  گونر کر دیده می همان

دهد، تنها حوادثی کر در بیرون از اتاق ششزم روی   پیوند می های کاغیی ی آن قای  همر
هزایی چشزمگیر بزا یکزدیگر      دهند، نیست؛ ب کر چارچوب ک ی این آثار نیر شزباهت  می

رسزد   دارند؛ شخایت اسرارآمیر پیرمرد،  یر و برکتی کر ازسوی او بزر اطرافیزانش مزی   
، بزازبودن در  ...(آینزر و  گ  و گیاه، مواد غیایی، لباس عروس و نوزاد، شزم  و چزراغ،  )

آرام و عجیزب    اش و تزرک  سین در  انزر  ی هفت بودن سفره اش بر روی مردم، پهن   انر
 . هاست های آشکار این همانندی مح  زندگیش، از نمونر

هزای   پسرک، دریا، ساح ، قزای  )ی آن  انداز اتاق ششم و عناصر اص ی سازنده چشم
تانی دیگر از احمدرضا احمدی نیر اسزت؛ داسزتان   یادآور داس...( کاغیی و چوبی، باد و

ها ادامر  ی عشقی است کر سال این داستان درباره(. ۴۸۱۱) حوض کوچک، قای  کوچک
روزی، بزرای یزک   »: های کاغیی و چزوبی  یابد؛ عش  بر سا تن و داشتن قای ؛ قای  می
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هزا را   بچر.. ..سوار کشتی شدم؛ یک کشتی  ی ی برر . سفر دریایی بر ساح  دریا رفتم
من از روزنامر یک قای  کاغیی سزا تم و در تشزت   . کردند دیدم کر در کشتی بازی می

قزایقم  . ها جم  شدند، باد آمد و قزایقم را حرکزت داد و راه انزدا ت    بچر. آبی اندا تم
برش داشتم،  شکش کردم، و تزوی  . ...چر ید و چر ید؛ اما دیگر نگیاشتم غرق شود

های روزنامزر آوردنزد و    شان تکر کشتی همر  ندیدند و همر های بچر. جیبم گیاشتمش
 (.۴۱: ب۴۸۳۱احمدی، )« شان قای  کاغیی سا تم من برای همر

 

 پیوندهای بینامتنیِ روای  اصلی . ۷ - 
با آثار پیشین احمدی بر اتفاقاتی کر در  ارج بارید  در باغ برر  باران میارتباط داستان 

شود؛ این ویژگی در روایت اصز ی داسزتان    است، محدود نمیهای باغ در جریان  از اتاق
را نیزر بایزد بزر    ( ۴۸۳۴) پسرک تنها روی برف بر این اساس، نام داستان. نیر وجود دارد

بزا توجزر بزر شزواهد     . افرود بارید در باغ برر  باران میفهرست آثار حاضر در داستان 
 : دانست بارید باران میدر باغ برر  توان آن را بخش نخست داستان  موجود، می

 ها ی پردازش آن ها و شیوه همانندی در شخصی . ۱ -۷ - 
نیزر   باریزد  در باغ برر  باران میدر داستان  پسرک تنها روی برفهای روایت  شخایت

هزا نیزر در دو    پزردازش شخازیت  . پسرک، مادرش، پیرمرد و اسب سفید: حضور دارند
سزرک، در هزر دو اثزر، تنهزایی و کنجکزاوی      ترین ویژگی پ داستان مشابر است؛ برجستر

ناگهان، رد . های صحرا  یره بود بر برف. رفت پسرک تنها روی برف صحرا می»: اوست
احمزدی،  )« دنبال رد پاها بزر راه افتزاد    بر. های صحرا دید پای آدم و اسبی را روی برف

. کزرد  ی  انر باغ را تماشا مزی  شد، از پنجره پسرک هر صبح کر بیدار می»(.  ۴: ب۴۸۳۴
احمزدی،  )« داشزت  تابیزد، چشزم از بزاغ برنمزی     پسرک تا غروب کر آفتاب بر باغ مزی ...

 (.۱: الو۴۸۳۱
 انتظزار  آشکارترین ویژگی او چشم. مادر هم، در دو اثر، شخایتی منفع  و تنها دارد

احمزدی،  )« ی در ایسزتاده بزود   مزادر در آسزتانر  »: بودن برای بازگشت فرزنزدش اسزت  
(. ۴۱: الزو ۴۸۳۱احمزدی،  )« ی اتاق در انتظارش بزود  مادرش در آستانر»(. ۱۱: ب۴۸۳۴

در بزاغ بزرر  بزاران    نیزر، ماننزد پیرمزرد داسزتان      پسرک تنها روی برفپیرمرد داستان 
اسب هزم بزا   . اردگر است و راهری روحانی و اسرارآمیر د ، مهربان، دانا و یاریبارید می

تر دارد، در  رنگ حضوری کم بارید در باغ برر  باران میاینکر در سا تار اص ی روایت 
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، پسرک تنها روی برفدو اثر متع   بر پیرمرد است و در  دمت او؛ مادر و پسر داستان 
همراه وسای  دیگر  بر نان، میوه، سبری، کبریت و شم  نیاز دارند؛ پیرمرد این مواد را بر 

هزا در زیزر    کزردن آن  ی  ای  ود؛ بزا پنهزان   شیوه دهد؛ البتر بر ها قرار می در ا تیار آن
هزا   رود، روی برف هایشان از  انر بیرون می برف؛ صبح کر پسرک برای  رید نیازمندی

هزا   رسزد کزر بزرف    کند تا بر جایی می رد پاها را دنبال می. بیند رد پای آدم و اسبی را می
آن زیزر، درون گزودال، پزر    . زند ها را با دستانش کنار می او برف. اند برجستر و رنگارنگ

ها  آورد و روی برف ها را از گودال بیرون می پسرک ک ف. های رنگی نخ است از ک ف
پسزرک، بزاز هزم، رد    . ها را بر  انر برسزاند  اندیشد کر چگونر آن گیارد و با  ود می می

یک طاووس، گرامافون قدیمی، چزراغ روشزن، سزبد     ها او را بر کند؛ آن پاها را دنبال می
رد پاهزا  . رسانند های گوناگون می ای از میوه های پامچال، ساعت قدیمی، تار و فواره گ 

شود، پیرمردی با  در باغ گشوده می. شوند، پسرک بر باغ قدیمی رسیده است کر تمام می
دهزد و   مهربانی، بر پسر میآید، اسب سفیدی را کر همراه دارد، با  لباس سفید بیرون می

رفزت و   دنبزال رد پزای آدم و اسزب مزی     پسرک تنهزا روی بزرف بزر    »: گردد بر باغ برمی
ها،  یره شد؛ دید رد پای آدم و اسزب بزر پایزان     ناگهان ماند، نگاه کرد بر برف. رفت می

ی بزاغ قزدیمی دو تزر     چشم بر در بستر. رنگ باغ قدیمی است رسیده و او کنار در آبی
از در باغ قدیمی، پیرمردی با لبزاس سزفید همزراه اسزبی     . کر ناگهان در گشوده شد بود

پیرمرد، با لبخند، اسب سزفید را بزر پسزرک سزیرد و بزر بزاغ قزدیمی        . سفید بیرون آمد
ی آنچر را در برف یافتزر اسزت، بزر     پسرک همر(. ۱ و۳ : ب۴۸۳۴احمدی، )« بازگشت

ی پسرک  های پیرمرد بر  انر کر کمک همین .گردد گیارد و بر  انر بازمی پشت اسب می
رود و  اسزب در بزرف مزی   . کنزد  پسزرک آن را رهزا مزی   . شود تاب می رسد، اسب بی می
شود و بزاغ قزدیمی در سزفیدی بزرف      در باغ بستر می. رسد رود، تا بر باغ قدیمی می می

. بزود تزاب   اسزب بزی  »: کند ها را در سکوت تماشا می ی این پسرک همر. گردد ناپدید می
پسرک اسزب  . اسب در برف رفت و رفت. برف باریدن گرفت. پسرک اسب را رها کرد

ی در باغ قدیمی در  پیرمرد در آستانر. رنگ باغ قدیمی رسید دید کر بر کنار در آبی را می
در باغ بسزتر شزد و بزاغ قزدیمی در     . پسرک دید اسب و پیرمرد بر باغ رفتند. انتظار بود

 (.۱۴: انهم)« سفیدی برف محو شد
 
 



(19پياپی)1931بهاروتابستان،1ي،شماره7سال/يمطالعاتادبياتكودكمجله

 

33

 همانندی در زمان رویدادها و عناصر صحنه. ۲ -۷ - 
ها، زمزان وقزوع حزوادا داسزتان و عناصزر صزحنر نیزر در دو اثزر          افرون بر شخایت

، پسزرک تنهزا روی بزرف   های معنادار بزا یکزدیگر دارنزد؛ رویزدادهای داسزتان       یکسانی
از غزروب تزا   »: دهنزد  گونر کر از نامش پیداست، در هوایی سزرد و برفزی رخ مزی    همان

در بزاغ بزرر    ماجراهزای داسزتان   (. ۳: ب۴۸۳۴احمدی، )« صبح، مدام برف باریده بود
زمستان، در روزهای بارش بزرف و بزاران،   »: شوند نیر در زمستان آغاز می بارید باران می

« دیوار باغ برر  شزدند  ی دیواربر چر آمدند و همسایرپسرک و پدر و مادرش بر این کو
هزای   رنزگ، طزاووس، میزوه    ؛ همچنین، باغی قدیمی بزا در آبزی  (۱: الو۴۸۳۱احمدی، )

از عناصزری هسزتند کزر در    ... های پامچال، در تزان سزییدار و   گوناگون، تار، چراغ، گ 
. ه از بزرف بزود  ی پسرک پوشزید  صحرای کنار  انر»: شوند ی دو داستان دیده می صحنر

تا کنار دیزوار بزاغ قزدیمی و در تزان سزییدار کزر در       . پسرک بر انتهای صحرا نگاه کرد
رنگ بزاغ قزدیمی    پایان، فقط در آبی در آن سفیدی بی. انتهای بیابان بود، برف باریده بود

انتهای کوچر، باغ بررگی بود کر دری چوبی بزر  »(. ۴۱: ب۴۸۳۴احمدی، )« در شید می
هزا کزر میزان     هزا و ب بز    باغ در سکوت بود، گاهی صزدای طزوطی  . ...اشترنگ دریا د

« شکسزت  های سییدار کهن،  انر داشتند، سکوت بزاغ را بزرای مزدتی کوتزاه مزی      شا ر
 (.۱-۱: الو۴۸۳۱احمدی، )
 مایه همانندی در بن. ۳ -۷ - 

ن پدر و ی پیوندهای بینامتنی دو اثر، موضوع در سفربود ی شایان توجر دیگر درباره نکتر
پسرک تنهزا روی  ی کر در داستان  ا ی پردا ت آن در این آثار است؛ نخستین جم ر شیوه
« پدر غروب بر سزفر رفتزر بزود   »: شویم، بیانگر این موضوع است رو می با آن روبر برف
هم در سفر اسزت؛   بارید در باغ برر  باران میپدر پسر داستان (. ۳: ب۴۸۳۴احمدی، )

پدر هنوز در سفر »:  شود ای عجیب آشکار می گونر ی داستان و بر انراما این موضوع در می
! مگر پدر بر سزفر رفتزر بزود؟   ! در سفر است؟هنوز پدر (.  ۴: الو۴۸۳۱احمدی، )« بود
ی داستان احمدی در بر ورد با این جم زر از  زود    هایی است کر  واننده ها پرسش این
رسد، این است کر داستان را با دقت نخوانده  نخستین چیری کر بر ذهن او می. پرسد می

اشزتباه نکزرده؛     وانزد؛ امزا او   بزار دیگزر آن را از ابتزدا مزی     گردد و یک است؛ پس برمی
نویسنده در آغاز داستان توضیح داده اسزت  . ای بر سفر پدر نشده است ازاین، اشاره پیش

ی  انزد و همسزایر   بزاغ آمزده   کر پسرک و پدر و مادرش در یک روز زمستانی بزر کوچزر  
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زمسزتان در  »: ی سفر پدر حرفزی نزرده اسزت    اند؛ اما درباره دیوار باغ برر  شده دیواربر
ی  برف و باران، پسرک و پدر و مادرش بر این کوچر آمدنزد و همسزایر   روزهای بارش

را  باریزد  در باغ بزرر  بزاران مزی   اگر داستان (. ۱: همان)« دیوار باغ برر  شدند دیواربر
ای در ایزن داسزتان    بدانیم، از دیزدن چنزین گزراره    پسرک تنها روی برفی داستان  ادامر

. اش، بنا بر دالی ی، باید عزوض شزود   انوادهی پسرک و   زده نخواهیم شد؛  انر شگفت
آینزد   شان است، می باغ کر در نردیکی مح  زندگی ها، اتفاقی یا  ود واستر، بر کوچر آن

کشزی بزر    جزایی و اسزباب   پدر برای جابزر . شوند دیوار باغ برر  می ی دیواربر و همسایر
ی میزان ایزن دو    فاصز ر . درو از انجام کار، بار دیگر بر سفر مزی  گردد؛ اما پس   انر برمی

سفر آنقدر کم است و دلتنگی و تنهایی پسرک آنقدر زیاد کر گویی پزدر هزی  وقزت از    
 . سفر برنگشتر و هنوز کر هنوز است، در سفر است

  
 گیری نتیجه. ۶

بزا   باریزد  در باغ برر  باران مزی ی مقالر دیده شد، میان داستان  گونر کر در گستره همان
احمدی، پیوندهای بینامتنی بسیار ژرف وجود دارد؛ پیوندهایی کزر از  های پیشین  داستان

های پایانی  اند و در بخش گرفتر  رفت روایت، شک  تدری  و همراه با پیش همان آغاز، بر
هزای دیگزر نویسزنده، عمز  و ژرفزا       ی تعدادی از داسزتان  آن، با ورود چکیده و گریده

 .اند یافتر
از . ۴:  ورده است  ر دو شیوه با آثار دیگر احمدی گرهب بارید در باغ برر  باران می

ی  هزا و شزیوه   ها؛ شخایت انداز اتاق از طری  چشم.  طری  همانندی در روایت اص ی؛ 
پسزرک  ی این اثر، یادآور داسزتان   مایر ها، زمان رویدادها، عناصر صحنر و بن پردازش آن

 رگزوش  هزای   حضزور داسزتان  گزاه   ها نیزر ج زوه   انداز اتاق چشم. است تنها روی برف
باز هم نوشتم صزبح، صزبح   ؛ در بهار  رگوش سفیدم را یافتم؛ سفیدم، همیشر سفید بود

تو دیگر از این بوتر هرار گ  سزرخ   ؛نوشتم باران، باران بارید ؛اسب و سیب و بهار ؛آمد
ی آن  همر ؛داد کمانی کر همیشر رخ نمی رنگین ؛هفت کمان، هفت رنگ ؛بهار بود ؛داری
، باریزد  در باغ برر  باران مزی . هستندحوض کوچک، قای  کوچک  وهای کاغیی  قای 

انزد،   بر چزاپ رسزیده   ۴۸۳۴تا۴۸۳۱های  درمجموع، با دوازده داستان احمدی کر در سال
 .پیوند دارد
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ای اسزت کزر    بزر انزدازه   باریزد  در باغ برر  باران میحضور این پیوندها در داستان 
ی درنزگ،   ی شایستر کانون گردهمایی آثار پیشین احمدی دانست؛ اما نکتر توان آن را می

گیزرد و تنهزا    میان، آن است کر این گردهمایی کام   پنهان و مخفیانر صورت می  در این
گیری ایزن   ها از چگونگی شک  های او و  وانندگان پیگیر این داستان دوستداران داستان

ای  بیان دیگر، بینامتنیت حاضر در این داستان نمونر برکانون و جرئیات آن آگاهی دارند؛ 
 . نامد از بینامتنیتی است کر ژرار ژنت آن را ضمنی می

هزای پیشزین    با داسزتان  بارید در باغ برر  باران میکشو پیوندهای بینامتنی داستان 
کند کر پیرمرد صزاحب بزاغ بزرر ،     سوی این حقیقت هدایت می  احمدی،  واننده را بر

ها، چشزم   ی توری آویختر بر هر یک از اتاق درضا احمدی است کر با کنارزدن پردهاحم
گشاید و سرانجام، در اتزاق هفزتم و بزا     های پیشین  ود می کودکان را بر یکی از داستان

دهد و ماجرای میان  ود و آنان را برایشزان   ی توری، آینده را نشانشان می کنارزدن پرده
ی دوستدار آثار احمزدی را   اده از چنین شگردی، لیت  وانندهاستف. گیارد بر نمایش می

ها پیش  وانده اسزت، در یزادش زنزده     هایی را کر سال دوچندان کرده،  اطرات داستان
 بارید در باغ برر  باران میداشتنی داستان  پیرمردِ با سخاوت و مهربان و دوست. کند می

هایش کوچک و بزرر  را میهمزان    ها با نگارش داستان احمدرضا احمدی است کر سال
ی گسترده و رنگین تخی   ود کرده؛ اما در پایان داستان، با سیردن ک ید باغ برر   سفره
هزا را دارد و   دهد کر قاد هجرت از باغ بزرر  قازر   دست کودکان، چنین نشان می بر 

سزیارد کزر در  زواب و     گیری از آن را بزر کودکزانی مزی    کار پاسداری، حفارت و بهره
شان کزرده، حقزای  را نشانشزان داده اسزت و حزال، اطمینزان دارد کزر         یداری همراهیب

 .بهای او  واهند بود برای میراا گران  پاسدارانی شایستر
 

 ها یادداش 
گیرد کزر در تقابز  بزا     کار می  اصط   سا تارگرایی باز را ژنت برای نامیدن رویکردی بر. (۴)

ی  ی سا تارگرایی مطر  سا تر است؛ این رویکرد بر  ف رویکرد سزا تارگرا دغدغزر   نظریر
ای بستر و بدون توجر بزر مناسزبات آن بزا آثزار      گونر رمرگشایی از سا تارهای درونی متن را بر

پردازد و در پی یافتن مناسباتی،  های دیگر می ی متن در پیوند با متن د؛ ب کر بر مطالعردیگر ندار
ای کر مزتن معنزای    دهد؛ شبکر ی سرمتنی پیوند می گاه سیال و ناثابت، است کر متن را بر شبکر

  (.۴۳۱و۴۱۳: ۴۸۳۴آلن، : نک)گیرد   ود را از آن می
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. انزد  نیزر در ایزن مجموعزر   حزوض کوچزک، قزای  کوچزک     شده است؛ این داستان و داسزتان  

 .شود، برگرفتر از این کتاب است هایی کر از این دو داستان در پژوهش حاضر نق  می نمونر
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