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 چکیده
ی ی جمشید خانیان، یکی از آثار برجسته در حوزه، نوشتهشبی که جرواسک نخوانَد

رمان نوجوان است که توجه بسیاری از منتقدان و خوانندگان را برانگیخته است. 
ترین ابزار نویسنده برای آفرینش متن ادبی است، در پژوهش ازآنجاکه زبان، اصلی

رسی شده است تا رو، زبان این رمان در سه سح  واگگانی، نووی و بغایی برپیش
توان های زبانی این رمان میترین ویژگیهای بنیادی آن شناسایی شود. از مهمویژگی

 کنند، دگرگونیهایی که بر حرکت داللت میبه موارد زیر اشاره کرد: فراوانی فعل
فتاری ی گهای صرفی زبان معیار بر گونهچیرگی ویژگیناگهانی ساخت فعل ماضی، 

ها، جایی ارکان جمله، تکرار برخی جملههای کوتاه، جابههآن، فراوانی جمل
ترین ی اثر(، توصیف و تصویر )پرشمارترین آرایهبودن کغام، تقابل )برجستهآهنگین

ها و جزئیات آن، و آشکارترین آرایه(، نمادسازی و اقتباس. درنگ بر این ویژگی
 و در ارکردی مثبت دارندها در ساختار کلی رمان کدهد که بسیاری از آننشان می

مایه، شخصیت، فضا و...( اثرگذار پرداخت عناصر گوناگون داستان )موضوع، درون
ها گویای توجه نویسنده به اهمیت زبان در بهبود کیفیت اثر و اند. این ویژگیبوده

تواند یکی از عوامل توجه منتقدان گوناگون به داستانی انتقال بهتر اندیشه است و می
 باشد. جشنوارهشدن این رمان در چندین وضوع تکراری جنگ و برگزیدهبا م
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منتشر شد و  ۱۳۷۶است که در سال  های زمینکودکیرمان  نخستین اثر او در این زمینه
نده از آن، یازده اثر دیگر نیز از این نویستوجه کارشناسان ادبیات کودک را برانگیخت. پس 

های گوناگون ها در کانون توجه داوران جشنوارهبه دست خوانندگان رسیده که همگی آن
. ی ادبیات کودک ایران قرار داده استانیان را در شمار نویسندگان برجستهو خ قرار گرفته

نام دارد. این اثر نامزد نهایی  شبی که جرواسک نخوانَدترین آثار خانیان یکی از موفق
ی (؛ برگزیده۱۳۸۳پور )ی نخست کتاب سال شهیدغنی(؛ برگزیده۱۳۸۳ی مهرگان )جایزه

ی بهترین رمان نوجوان ربع قرن ادبیات ی جایزهده(؛ برگزی۱۳۸۳شورای کتاب کودک )
نویسنده و منتقد  ۲۶ی هشتاد به انتخاب ( و پنجمین رمان برتر دهه۱۳۸۸دفاع مقدس )

 ادبیات کودک و نوجوان است. 
های ازآنجاکه یگانه ابزار نویسنده برای خلق اثری هنری، زبان است، درنگ بر ویژگی

ر ها را آشکار کند و با تأکید بتواند برخی از دالیل موفقیت آنزبانی آثار برگزیده، می
ی درنگ، میزان توجه نویسندگان کودک و اهمیت زبان در خلق آثار خواندنی و شایسته

های آن افزایش دهد. با این ها و ظرافتگیری از ظرفیتان و بهرهنوجوان را به عنصر زب
و ر ی پیشبررسی و نتایج آن در مقاله  شبی که جرواسک نخواندهدف، زبان در رمان 

 شود. بازنموده می
 

 ی پژوهش. پیشینه۲
 اند که در اینهای گوناگون شکل گرفتهها، پژوهشهای زبانی رماندر پیوند با ویژگی

هایی معرفی رو در این بخش، تنها پژوهشها پرداخت؛ ازهمینتوان به آنل نمیمجا
 اند.های خانیان درنگ کردهشوند که بر رمانمی

 ، طرح مسائل اخالقی را در چند رمان بررسی کرده(۱۳۸۹)رضایی و همکارانش شیخ
یان رد او برای بترین شگاند که خانیان در این زمینه موفق عمل کرده و اصلیو دریافته

( بر تلفیق موفق ۱۳۸۳زاده )اقبال های اخالقی بوده است.این مسائل، طراحی دوراهی
 ورقلب زیبای بابمدرن در های روایی مدرن و پستنویسی بومی با آخرین شگردداستان

ی و ای شفاهتأکید کرده و بر این باور است که خانیان در این رمان، با استفاده از قصه
( نیز همین اثر را بررسی کرده و ۱۳۹۳بومی، فراداستانی جذاب نوشته است. باقری )

آشنا هایی نامکارگیری عناصر بینامتنی و ایجاد مکالمه با داستانترین ویژگی آن را بهاصلی
و  گیری عناصر داستان، باورپذیریدانسته که در پیشبرد روایت، شکل کوچولوشازدهمانند 
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مدارانه بررسی را با رویکردی زن ناهی( ۱۳۹۰انصاریان )القای معانی اثرگذار بوده است. 
تقادی پرستی و تبعیض جنسیتی، نگاه انکرده و به این نتیجه رسیده که نویسنده به خرافه

های اصلی داستان پیشنهاد داده ا آن را در قالب رفتار شخصیتهای مبارزه بداشته و روش
 وی هفتم غربی طبقهویژه های خانیان، بهی داستان( نیز، همه۱۳۹۰است. سیدآبادی )

های کلی دنیای داستانی با هدف دستیابی به ویژگیهای یونس در شکم ماهی را عاشقانه
هان تدریج به جیده است که خانیان بهکرده و به این نتیجه رس بررسی نویسنده، گذرا،

 کند. داستانی مستقلی نزدیک شده که او را از دیگران متمایز می
ها نیز ه آناند کشکل گرفته شبی که جرواسک نخواندتنها دو نوشته در پیوند با رمان  

ی ( شیوه۱۳۸۳اند. پارسایی )های اثر اشاره کردهای گذرا به برخی از ویژگیگونهبه
های اثر، غیرمستقیم و با بیانی پرداخت جنگ را بررسی کرده و آن را در بیشتر بخش

ز ا ی بیان، درک خواننده راموجز و عاطفی دانسته است. به باور پارسایی، این شیوه
( نیز این رمان را به دالیلی ۱۳۸۳نعیمی ) تر کرده است.وخامت و سختی جنگ عمیق
نشدن یل، از سراسر متن؛ تبدکنندهعنوان تأییدگر یا تکذیبمانند حذف حضور نویسنده، به

ی جزئیات اثر در خدمت موضوع، نگری و قرارگرفتن همهها به قهرمان؛ جزئیشخصیت
ی جنگی ادبیات کودک گشوده و بست گونهراهی تازه در بن داند کهرمانی مدرن می

 توانسته است رئالیسمی هنری در ادبیات جنگ بیافریند.
های زبانی باوجود اهمیت زبان در خلق آثار ادبی، تاکنون تحقیقی در پیوند با ویژگی

   ی پیش رو نخستین پژوهش در این حوزه است.آثار خانیان انجام نگرفته و مقاله

 

 ی رمان. خغاصه۳
ی چند ساعت از زندگی میلو، راوی اثر و دربردارندهشبی که جرواسک نخواند  رمان

وتاب که هایی پرحادثه و سرشار از تباش در روزهای آغاز جنگ است؛ ساعتخانواده
ها نزدیک خرمشهر انجامد. عراقیی صبح به طول میاز غروب خورشید تا سرزدن سپیده

اش را به جایی امن در خارج از شهر کوشد خانوادهپدر خانواده، می اند و کامل،شده
اند. کردن وسایل ضروریبرساند. وقت تنگ است و اعضای خانواده باشتاب درحال جمع

سختی راضی به رفتن شده است که صدای در بلند جواهر، مادربزرگ میلو، بهبیبی
برای خواستگاری از ماهی، خواهر ی آقای فیضی هستند که شود. پشت در، خانوادهمی

ها اصرار دارند، در همان شب، جواب مثبت بشنوند و انگشتر نامزدی اند؛ آنمیلو، آمده
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ها و انکارهای پدر عروس های آنرا دست عروسشان کنند. بخشی از اثر به شرح پافشاری
های تاریک نشوند و کوچه و خیابااش سوار وانت میگذرد. سرانجام، میلو و خانوادهمی

ی ها، پس از رویارویی با صحنهگردند. آنرفت میدنبال راهی برای برونشهر را به
رساندن به خراش زاری مادری کنار جسم غرق در خون پسرش و تالش برای یاریدل
سر، خروس میلو، که بهگیرند. در این هنگام، گرزنها، در مسیر خروج از شهر قرار میآن

های میلو و ماهی، آواز سر ان خواندن را از دست داده است، با تشویقبا شروع جنگ تو
شود؛ درون مشت های میلو و خواهرش هم پس از مدتی طوالنی باز میدهد. مشتمی

 میلو ارزن است و درون مشت ماهی، انگشتر.  
 

 های زبانی رمانبررسی ویژگی .4
 بررسی سح  واگگانی .4-۱
 واگگان پرتکرار .4-۱-۱

دم روی داده است. زمان داستان و حوادث داستان، از غروب خورشید تا نزدیکی سپیده
ان های رموهوای شخصیتشدن برق، فضای اثر را تاریک کرده که با موضوع و حالقطع

ی رنگ ی توجه در پیوند با این فضا، کاربرد برجستهی شایستههماهنگ است؛ اما نکته
 «یاهس»ی . با این رنگ است. در این رمان سیزده بار واژهسیاه و توصیف اشیا، لباس و..

 «دود»و  «ظلمت»، «شب»، «تاریکی»هایی مانند تکرار شده است که در کنار تکرار واژه
افزاید و با توجه به داللتی که بر سوگواری دارد، اندوه بر تیرگی فضای داستان می

دهد. در این رمان تر نشان میها و مصیبت واردشده بر اهالی جنوب را پررنگشخصیت
ک شبی که جرواس کاررفته درهای بههای گوناگون نیستیم؛ تنها رنگشاهد حضور رنگ

بار(  ۱بار(، جگری ) ۱بار(، خرمایی ) ۲بار(، خاکستری ) ۴) بار(، سفید ۱۳، سیاه )نخواند
های تیره و روشن جای داد. ها را در دو گروه رنگتوان آنبار( هستند که می ۱و حنایی )

ی رمان خانیان ترین مسئلهکارکرد این دو طیف رنگ، جدال مرگ و زندگی را که اصلی
 کند:  است، تقویت می

سر، با هم سر چرخاندند به طرف ماهی. توی بهم و گرزنننه ʻاین خوبه؟ʼگفت: » -
 «آمد ساک سیاهبزرگ وارو شده بود. ...ماهی با همان ساک سیاه دست ماهی یک 

 (.۷: ۱۳۸۵خانیان، )



 33                                                شبی که جرواسک نخواندواکاوی عنصر زبان در رمان 

    

 

چادر سیاهش اش را از رو چشم برداشت و بعد بال جواهر، عینک دورفلزیبیبی» -
به خیالش... ʼم و...زیر لب گفت: ی این چشم و آن چشرا چند بار کشید گوشه

 (. ۴۵)همان:  «ʻگردم...کنم... برمیگردم... دق میبرمی
بی شنیز در رمان  «طال»و  «حلقه»، «انگشتر»های ، کلمه«سیاه»ی افزون بر تکرار واژه

بار(. این واژگان با تداعی مفاهیمی  ۱۳حضوری برجسته دارند ) که جرواسک نخواند
ی امید را مانند ازدواج و جشن و پایکوبی که نشان از زندگی و تداوم آن دارند، جبهه

 اند. تقویت و جدال مرگ و زندگی را به نبردی سنگین تبدیل کرده
هاست. ارگیری آنی به کهای طالیی را دوچندان کرده، شیوهآنچه اعتبار این واژه

است که خواننده را برای رویارویی با ای گونهچینش این واژگان در فصل نخست اثر به
های اصلی رمان را به صدا ی شخصیتای که در پایان فصل دوم، درِ خانهحادثه
ده زدادن میلوی وحشتی تسکینبهانهی طال، نخست، بهکند؛ حلقهآورد، آماده میدرمی

شود آید و درون لیوانی انداخته میو بنابر باوری دیرین، از دست مادر بیرون می از بمباران
ی درون درپی راوی به حلقهی پیتا میلو آب روی آن را بخورد. پس از آن، شاهد اشاره

کشیدن های ماهی هستیم. توالی این دو موضوع و پیشآب و توصیف همزمان کنش
ای لدار، خواننده را از احتمال ازدواج ماهی در آیندهای با اسب باماجرای آمدن شاهزاده

 شدن او اززدهای نیست که مانع شگفتکند؛ اما این آگاهی به اندازهچندان دور آگاه مینه
ای پیش از خروج میلو آمدن ناگهانی خواستگاران در آن وضعیت پرخطر و درست لحظه

های ماهی، انگشتر قراریاری از راز بیبرداش از خانه و شهر شود. پس از پردهو خانواده
 ماند. در پایان هم با بازشدن انگشتاناش در داستان باقی میهای معناییی داللتنیز با همه

 (۶۴و۶۳، ۳۷؛۱۴-۱۲همان: .کر) .یابدای نمادین پایان میگونهی ماهی، داستان بهشدهقفل
 داراِتباع و واگگان قرینه .4-۱-۲

دار و جفتی و اتباع است که های قرینههای این رمان، بسامد فراوان کلمهاز دیگر ویژگی
 و راست»، «وویجگیج»، «وجیغجاغ»ی معیار رواج دارد. ی گفتاری بیش از گونهدر گونه

های اگر به علت»اند. این مسئله را و...، برخی از این واژگان «بالبال»، «دلدل»، «ریس
لرزد، های داستان میتی نسبت دهیم و قبول داشته باشیم که زمین زیر پای آدمشناخروان

 وهراسی )محیطای در چنین محیط پرهولپذیریم که هیچ عامل یا پدیدهدر آن صورت، می
صورت تک و منفرد، جدا بیفتد یا خود را کنار بکشد. پس این حالت تواند بهجنگ( نمی
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یارجویی )موضوع خواستگاری هنگام جنگ( و تالش جویی و حتی گرایی و مأمنجفت
خود، در زبان داستان هم انعکاس شدن با حیوانات، خودبهشدن و حتی دوستبرای زوج

شدن همیشگی است که ها ناشی از احساس عدم امنیت و ترس از تنهای اینیابد. همهمی
 (۱۰۰: ۱۳۸۳)پارسایی،  «.های داستان تأثیر گذاشته استطور ناخودآگاه بر زبان آدمبه
 هافعل .4-۱-۳

طور کلی، زمان دهد. بهی نویسنده با موضوع را نشان میعامل زمان در جمله، میزان فاصله
واسطه با واقعیت، بیشتر قطعیت دارد. هرچه از این زمان دلیل ارتباط فوری و بیحال، به

فتوحی،  .رک) .شودن افزوده میانگیزبودن آشویم، از قطعیت متن کاسته و بر خیالدورتر می
کند؛ ( راوی رمان خانیان، میلو، داستان را به زمان گذشته روایت می۲۹۲-۲۹۳: ۱۳۹۲
وگوی های حال و آینده در گفتاند و فعلهای این اثر به زمان گذشتهرو، بیشتر فعلازاین

رمان، ساده، کاررفته در این های ماضی بههای فعلها کاربرد دارند. ساختشخصیت
، ی ساده، معموالا استمراری و بعیدند که البته بسامد دو ساخت آخر کمتر است. گذشته

طور کامل، انجام شده است. کاربست این فعل کند که در زمانی خاص، بهکنشی را بیان می
ناسب است )رک. در داستان، برای بازسازی صحنه و موقعیت زمانی و مکانی رویدادها م

هایی از رمان خانیان دیده کاربرد ساخت استمراری، بیشتر، در بخش (۸۰: ۱۳۸۹وردانک، 
ها از زبان او شود که به تداعی خاطرات روزهای پیش از جنگ در ذهن راوی و بیان آنمی

بودن خاطرات شاد گذشته، حسرت اش، زندهدلیل ویژگیاختصاص دارد. این ساخت به
پرنشاط پیشین و استمرار این شادی و حسرت در وجود یافتن روزهای آرام و ناشی از پایان

های استمراری برای بیان رویدادها، دهد. افزون بر این، استفاده از فعلراوی را بهتر نشان می
د؛ بو اما هنوز بو»همان(:  .کری آن رویدادها بیشتر بیندیشد )دارد تا دربارهخواننده را وامی

الی های پرتقوچیلی و اسکله و موتور آبی و ماهیبی ساحل چرمرتبه خاطرهبویی که یک
داخل تور که ریخته شده بودند کف لنج زایرنعیم را برام زنده کرد. زایرنعیم رفیق بابام بود 

 انداخت دم اسکله،گشت و لنگر میگاهی وقتی لنج زایرنعیم از صید ماهی برمیو ما گاه
ی بلندی داشت و ریش بود و قدوقوارهرفتیم داخل لنج و زایرنعیم که دشداشه تنش می

را ریه بوی ماهی بʼگفت: شد، به بابام میسیاه و سفیدش طوری بود که گردنش دیده نمی
 (۴۶: ۱۳۸۵)خانیان،  «ʻی عنابه برا سینهمثه جوشونده

شود که راوی به توصیف رویدادی هایی دیده میساخت بعید، بیشتر، در بخش
های دور و غیرواقعی و طراحی فضای ی گزارش زمانپرداخته است. ماضی بعید برا
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های کاربرد این ( درنگ بر نمونه۲۹۲: ۱۳۹۲فتوحی،  .کر) .تخیلی، بیشتر، کارایی دارد
آمدن زمان رویداد و دهد که استفاده از آن، به کشساخت در رمان خانیان نیز نشان می

یوند ی توجه در پشایستهی انگیزشدن بیان راوی تاحدودی کمک کرده است. نکتهخیال
ها از ساختی به ساخت های ماضی موجود در این رمان، دگرگونی ناگهانی آنبا گونه

های بالی زد و پرسر[ تکانی خورد و بالبه]گرزن»های کتاب است: دیگر در برخی بخش
 ʻی؟گرفتمگه خُنّاق ʼای داد و باز نگام کرد. گفتم: اش را پف داد. ...خِرّهزیر گردن و سینه

باد تندی،  ʻخونه!خونه... میمیʼجواهر سرش را چند بار تکان داد و گفت: بی...بی
پشت و  به یلتیده بودهو، مثل اینکه گرد و گندله شده باشد از رو سر اتاقک ماشین یک

دا. . همراه باد، بو بود و صمچاله شده بودسر تو بغلم بهبه صورتم که گرزن خورده بود
: ۱۳۸۵)خانیان،  «.ای بعد نبود و نماند. بو، اما هنوز بودی بود و ماند و لحظهاصدا لحظه

ر سبهی وضعیت گرزنوگوی خود با مادربزرگش دربارهراوی در حال روایت گفت (۴۶
وها، وگجز در گفتهای متن، بهگیرد. تا اینجا فعلاست که ناگهان بادی تند وزیدن می

ود؛ جای شکند و تبدیل به بعید میگاه ساخت فعل تغییر مینااند؛ اما بهی سادهگذشته
مچاله شده »را  «مچاله شد»و جای  «خورده بود»را  «خورد»، جای «غلتیده بود»را  «غلتید»

ده با بازی نویسن»شود. ی ساده روایت میگیرد و درادامه دوباره داستان به گذشتهمی «بود
ریزد و بر ناپایداری رات را در هم میها، روایت خطی خاطزبان دستوری در فعل

 (۲۹۲: ۱۳۹۲)فتوحی، .« افزایدرخدادهای داستان و سیالن ذهن، در جریان روایت می
درپی های رمان خانیان باید به آن اشاره کرد، حضور پیای دیگر که در پیوند با فعلنکته

های کنشی در سطرهای نخست اثر است که افزون بر افزایش سرعت روایت، آشفتگی فعل
ای دادن حادثههای داستان را به خواننده منتقل و رویو شتاب موجود در رفتار شخصیت

های جلو چشم گرفتممشتم را »کند: تر القا میای نزدیکیا آینده ای نزدیکرا در گذشته
اهر، عینک جوبیبی ʻتو مشتم چیه؟گفتی نخود نخود نخودچیه... اگه ʼ: گفتمسر، بهگرزن

 اشتگذو تندی  برداشتو بعد، نی وسط قلیان را از تو کوزه  داد باالتراش را دورفلزی
ی م گره پیچانه...ننه ʻ!زنمنمیبه سیاه و سفید  دستمن که ʼ: گفتو  چرخانددور و نیم

ردیم گبرمیهشت سال. هفت بریم بمونیمکه گه نمیʼ: گفتو  سفت کردرختخواب را 
: گفتاش و تو گود چانه انداخت به قلیان و نی را پک زدجواهر بی...بی ʻدو روزه!یکی
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ʼاط ی حیی گوشهی رختخواب را تا کنار باغچهم پیچانهننه̒ گهمی، هی آمنمی دونه منمی
 (۵: ۱۳۸۵)خانیان،  «. ریخته...های درهمپای لباسآمد نشست و  برد کشانکشان

ه ها، پرتعدادبودن واژگانی است کی توجه دیگر در پیوند با این فعلی شایستهنکته
تن هایی مانند رفدارند. فعل به حرکت برای خروج از جایی و رفتن به جایی دیگر داللت

های ( از کل فعل%۲۴چهارم )زدن، حدود یکافتادن و بیرون)و صورت مضارع آن(، راه
ع ها، در تقویت موضودهند. استفاده از این فعلکاررفته در رمان خانیان را تشکیل میبه

اجزاء  یهای آن اثرگذار بوده است. همهتصویرکشیدن وضعیت بحرانی شخصیتاثر و به
ی اها، پرندگان، زمین و آسمان و... . جنگ حادثهاند؛ انسانوتابو عناصر این رمان در تب

است که همه چیز را زیر تأثیر خود قرار داده است؛ جایی برای ماندن نیست؛ باید دل 
ب. ماهی، ی رختخوانشسته بود رو پیچانه رفته بودم هوف کشیده بود و ننه»کند و رفت: 

ل ی زانو زد رو زیلو، مقابو کنده جلو رفتنرم تکیه داده بود به دیوار. بابام، نرمنگران، 
عباس، رو ناچاریه. به خیالت آسونه برا من؟ نه به حضرتʼجواهر. ...گفت: بیبی

توی شهر. گفتن زن و  آنمیدارن  رد شدن دهن پیچیده عراقیا از پادگان دژبه...دهن
 ریممیگردیم دیگه. که فکر کنی برنمی ریمنمیبیرون... جای دوری  ببرین ها روبچه

  (۲۶)همان:  «.ʻآبادان...
 ان ی گفتاری زبی معیار بر گونههای صرفی گونهی کاربست ویژگییلبه .4-۱-4
ار نوشته ی معیهای صرفی گونهوگوها، براساس ویژگیجز در گفتطور کلی، این اثر، بهبه

ی گفتاری و عامیانه در آن اندک است؛ اما شده است و کاربرد واژگان رایج در گونه
 ترتر نشان داده و متن را دلنشینهای این دو گونه با یکدیگر، راوی را صمیمیآمیزش کلمه

 «شدید»و  «سریع»به جای  «هی»و  «بدجوری»و  «تندی»فاده از قیدهای کرده است. است
 «یم»و  «ام»، تخفیف ضمیرهای «داخل»و  «در»به جای  «تو»، کاربرد حرف «پیوسته»و 

و استفاده از واژگان  «رو»صورت به «روی»ی ، نوشتن کلمه«پاهام»و  «مننه»های در واژه
 پشنگه»، «زدنقاپ»، «شدهگُندُلِه: گرد و گلوله» ،«ننه»هایی عامیانه مانند و اصطالح

های از نمونه «یک جورایی»و  «جلدی پریدن»، «کردنکُپ»، «خوردنوول»، «خوردن
 هایارزن»ی معیار است: ی گفتاری و عامیانه در میان واژگان گونههای گونهحضور کلمه

ی گردو در خودم گندلهجیب شلوارم. ...کی و چه موقع مثل  تومشتم را خالی کردم  تو
با دست به من  هیافتاده بود رو ساک و داشت  مننهدانم. ...گرد و مچاله شده بودم نمی
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تش ی دست راسزیلو... پنجه روپهلو، افتاده بود  رو جواهر، یک بر،بیکرد. ...بیاشاره می
 پشنگه خورده بود رو. ...چای از تو استکان دقاپ زبه عینک دورفلزی که رسید، آن را 

 (۱۱و۱۰)همان:  «.لرزیدندمی بدجوری پاهامبال پیرهن سیاهش. ... 
 ی درنگهای شایستهنام .4-۱-۵

 برانگیز است. اینبرای خواستگارش تأمل «صیاد»برای خواهر میلو و  «ماهی»انتخاب نام 
توان انتخابی دهد، میگذاری را با توجه به محیطی که حوادث داستان در آن رخ مینام

هایی که قرارگرفتن این دو ی صیاد و ماهی و داللتمناسب پنداشت؛ اما درنگ بر رابطه
کند؛ افتادن دوش میآورند، تناسب این انتخاب را مخواژه در کنار یکدیگر به وجود می

ی قاتل و مقتول، ی صیاد و ماهی، همواره، رابطهماهی به دام صیاد، آغاز مرگ اوست. رابطه
یل بار دلها بهی ثروت و ثروت بوده است؛ بنابراین انتخاب این نامگرسنه و غذا و جوینده

 ارد.های این رمان جای تأمل دها، برای شخصیتی آنمعنایی منفی حاصل از رابطه
را  هاییتوان گزینش چنین ناممتنی، میهای دروناز دیدگاهی دیگر و با توجه به نشانه

ران، ی ازدواج دختی تأثیر ناخودآگاه نویسنده دانست. گویی احساس نویسنده دربارهنتیجه
انگیز است و کردنشان در کنار مردی دیگر، احساسی غمها از خانواده و زندگیدورشدن آن

کند. این موضوع را با دقت در دادنش نویسنده را نگران میکه تصور روی ای استحادثه
یکی از همین روزا، ʼجواهر: بیبه قول بی»توان دریافت: جواهر میبیقول میلو از بینقل

ها، از سرزمینی دور، برا دزدیدن دختری که آد با اسب بالدار، از اون طرف آبای میشاهزاده
کلید کشف احساس نویسنده  (۱۴)همان:  «.ʻا رو داره و اسمش ماهیهترین قلب دنیمهربون

ای که با اسب بالدار و از راهی است؛ چرا باید شاهزاده «دزدیدن»ی در این باره، توجه به واژه
از  «دزدیدن»ی توانست به جای واژهآید، برای دزدیدن بیاید؟ نویسنده میدور و دراز می

توانست به جای این روایت؛ روایتی شادتر استفاده کند؛ حتی می «بردن»مانند  ای خنثیواژه
خواه ی دختر دلی بزرگان کشوری و لشکری، به خانهرا نقل کند؛ روایتی که در آن شاه، با همه

اش خواستگاری کند؛ اما گویا احساسی درونی نویسنده آید تا او را از خانوادهپسر کوچکش می
 یزتر واداشته است.انگرا به انتخاب روایت غم

 

 بررسی سح  نووی .4-۲
 هایهای آن که در بحثهای معنایی حاصل از ویژگیتوجه به نظم دستوری جمله و داللت

ی هشود، موضوعی کهن است که پیشینشناسی امروز به آن توجه ویژه میشناسی و سبکزبان
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سیاستمدار سوریایی قرن توان در آثار اندیشمندانی همچون: لونگینوس، حکیم و آن را می
 رک.) .وجو کرداول میالدی و عبدالقاهر جرجانی دانشمند قرن پنجم هجری قمری جست

( جرجانی اهمیت چینش کلمات در تولید معنا را تا ۱۳۸۳؛ جرجانی، ۱۳۷۹لونگینوس، 
ه سازد، الفاظ نیستند؛ بلکرا می« معنی»جایی دانسته که معتقد است آنچه بیش از هر چیز 

 (۳۶۹-۳۵۹: ۱۳۸۳جرجانی،  .کری نظم واژگان و شکل تألیف کالم است )هنحو
های عربی، ها، در کنار بسامد فراوان جملهجایی ارکان و تکرار جملهکوتاهی، جابه

 اند: های سطح نحوی رمانترین ویژگیبرجسته
 هاکوتاهی جمله .4-۲-۱

 ، سرعت انتقال اندیشه وهای کوتاه و منقطع در سخن، سبب شتاب سبکفراوانی جمله
وحی، فت .کر) .ترندهای مقطع و پرشتاب، عاطفیشود؛ همچنین، سبکانگیزی میهیجان
فضاسازی  به تعداد،کم واژگانی قالب در هاجمله ( در این رمان هم، طراحی۲۷۵: ۱۳۹۲

 مکک بسیار هاشخصیت وتابپرتب جنگ و درون روزهای التهاب دادنداستان برای نشان
شدن بودن وقت و نزدیکبخشیدن به سرعت روایت، تنگاین شگرد با شتاب .است کرده
همراه پرتعدادبودن سخنانی که میان کند و بهتر میی خطر را برجستهلحظهبهلحظه

شاند؛ کسرعت به دنیای داستان میمقدمه و بهشود، خواننده را بیها ردوبدل میشخصیت
ی نخست کتاب وارد داستان سر در همان صفحهبهاهی و گرزنجواهر، ننه، مبیراوی، بی

گی وگوهایی که همشان و روایت گفتدرپیهای متعدد و پیشوند و با توصیف کنشمی
شوند. های اصلی اثر معرفی میعنوان شخصیتاند، بههایی کوتاه بیان شدهدر قالب جمله

شدت ها بهی آناند؛ همهی مشترکسر در یک ویژگبهجواهر، ننه، ماهی و گرزنبیبی
ان اش را داد باالتر و بعد، نی وسط قلیجواهر، عینک دورفلزیبیبی»پریشان و مضطربند: 

 من که دست به سیاهʼدور چرخاند و گفت: را از تو کوزه برداشت و تندی گذاشت و نیم
 اطراف و تاج چرخاند بهکرد. سر میبه سر به مشتم نگاه نمیگرزن ʻزنم!و سفید نمی

ی رختخواب را سفت کرد و گفت: م گره پیچانهخورد. ...ننهاش هی تکان میشدهبریک
ʼدو روزه!گردیم یکیهشت سال. برمیگه که بریم بمونیم هفتنمیʻ ی ماهی از تو مطبخ

جواهر پک زد به قلیان و نی را انداخت تو بیکنج حیاط آمد با یک سینی چای. بیسه
ی رختخواب را تا کنار م پیچانهننه ʻگهآم، هی میدونه من نمیمیʼش و گفت: اگود چانه

خش ریخته که پهای درهمکشان برد و آمد نشست پای لباسی حیاط کشانی گوشهباغچه
 (۵: ۱۳۸۵)خانیان،  «.ʻای هم نداره!اش چارهخداییʼبود رو بال پایینی زیلو. گفت: 
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 جایی ارکان جملهجابه .4-۲-۲
 یی معیار زبان ندارد. شیوهبندی گونهی جملهخانیان اصراری برای پیروی از شیوه

ر، رو، در این اثی گفتاری است؛ ازاینها براساس گونهبندی او در بسیاری از بخشجمله
فراوان  ،جا شدهی گفتاری زبان جابهدلیل پیروی از گونهها بههایی که ارکان آنشمار جمله

اند های دیگر داستان در آن قرار گرفتهژگی بحرانی را که راوی و شخصیتاست. این وی
از ته کوچه، صدای دویدن چند »برجسته کرده و سرعت روایت را افزایش داده است: 

آمدند این طرف. بابام، سر بلند کرد و نگاهش را دوخت به پشت نفر شنیده شد که می
تر که شد، دیدم سه ریخت این طرف و آن طرف رادیات. صدا نزدیکماشین. آب دبه می

ی هخورد به خرابای که میدست از همان پشت ماشین پیچیدند طرف کوچهبهنفر تفنگ
 (۳۵)همان:  «.ʻچراغ رو خاموش کنید.ʼزنان گفت: نفسلیزه. یک نفرشان نفسنزهشا
 هاتکرار جمله .4-۲-۳

ها یکی از شگردهای خانیان برای توصیف غیرمستقیم احساسات تکرار جمله
 «نخود نخود نخودچیه... اگه گفتی تو مشتم چیه؟»های ی جملهباره۲۵هاست. تکرار شخصیت

ی دهد. بنابر عادتاز سوی میلو در سراسر این رمان کوتاه، آشفتگی درونی راوی را نشان می
گ، درنخوانده و آن نیز بیبرده، این شعر را میسر ارزن میبهقدیمی هرگاه میلو برای گرزن

خورد، نه سر نه ارزن میبه(؛ اما با شروع جنگ، گرزن۸همان:  رک.داده است )آواز سر می
اش است دهد که میلو نگران دوست قدیمیها نشان میخواند. تکرار مکرر این جملهز میآوا

گر به سر، کوششی است که ابهاش با گرزنسویهوگوی یکدادن به گفتو تالشش برای پایان
ی نکته دهد.نتیجه برسد، او را به آرامش خواهد رساند؛ اتفاقی که فقط در پایان داستان رخ می

ر هاست که بهای اثر با این جملهی فصلوجه در پیوند با این موضوع، آغازشدن همهشایان ت
 سر یعنی: زندگی با وجود نیرومندیبهکند. خواندن گرزنبودن آن در داستان تأکید میکلیدی

ی حیات امیدوار ها و دمیدن سپیدهشدن سختیتوان به تماممرگ همچنان ادامه دارد و می
دهد که قدرت امید و نیروی عشق که در تالش میلو و همراهی تان نیز نشان میبود. پایان داس

سر پس از تالش بهماهی نمود یافته، بر مرگ چیره شده است. در این بخش، بغض گرزن
یی شود؛ گوانداز میشکند و آواز او در گرگ و میش صبح در فضا طنینبسیار سرانجام می

 (۶۵و۶۴رک. همان: ) .کشدکند و سر بر میوع میسر هم، همزمان، طلبهصدای گرزن
های اول و دوم کتاب بلند است. ی فصلجواهر در گسترهبیقل قلیان بیصدای قل

لیان جواهر نی وسط قبیبی»و « جواهر بلند بودبیقل قلیان بیصدای قل»های تکرار جمله
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گر غلیان درونی این بیان« دور چرخاندرا از تو کوزه برداشت و تندی گذاشت و نیم
هاست. دلیل اصرار خانواده برای ترک خانه و همراهی با آنبودن او بهشخصیت و عصبانی

نیز بر عادت رفتاری « اش را داد باالترجواهر عینک دور فلزیبیبی»ی تکرار جمله
کند و تکراری با هدف پردازش شخصیت اوست. تکرار این جمله جواهر اشاره میبیبی

تواند می بودن قاب عینکای نمادین نیز تفسیر کرد؛ فلزیگونهتوان بهید بر آن را میو تأک
جواهر باشد که حفاظی است برای بیتمثیلی از مقاومت و سختی موجود در رفتار بی

اش را از رو جواهر عینک دورفلزیبیبی»اش: ای شکستنیپاسداری از قلب شیشه
های البد خیسش و گفت: سیاهش کشید رو چشم هاش برداشت و با بال پیرهنچشم

ʼها جنب نخوردم از سر جام که نکنه یه شب جمعه یادم بره حلوایی بر تموم این سال
زنی انگار قراره یه جوری حرف میʼ...بابام گفت:  ʻکنم و خدای ناکرده سر خاکش نرم!

ش شبیه یواجواهر با همان بغض که حاال داشت یواشبیبی ʻتا ابدالدهر بریم و برنگردیم!
...سرش پایین بود و داشت با عینک  ʻتو بگو برا یه روزʼشد، گفت: ها میبغض بچه
 (۲۶)همان:  «.کرداش بازی میدورفلزی

و  «گم یه چیزی هست که یادم رفتهاش میهمه»هایی مانند درپی جملهتکرار پی
شدن پرز هایی که به جمعهمراه جملهبه ،«ک همه چیز یادم رفتهدونم چم شده، پانمی»

ی ی جمله( و تکرار چهارده باره۲۱و۹ همان: )رک.کند دست مادر میلو اشاره می زیلو به
ز ای فصل سوم رمان نیی شانزده صفحهدر گستره« اش را باال انداختآقای فیضی شانه»

اشکال در تمرکز و حافظه و پرش عضالت  (۴۴-۲۹همان:  .کر) .های دیگر استاز نمونه
ای ههای شخصیتی مادر میلو و آقای فیضی معرفی شده است، از نشانهکه از ویژگی

اضطراب از نظر علمی چندین نوع دارد که اضطراب حاد ناشی از موقعیتی اضطراب است. 
، از هزای پس از حادثاختالل تنش و جدید وضعیتیافتن با خاص، اختالل در تطابق

 (۱۳۹۰سجادپور،  رک.)هاست ی آنجمله
و  تأثیر نیستهای یادشده، اگرچه در ایجاد موسیقی متن بیی جملهتکرار گسترده

ستان و بعد معنایی دا ،توان کارکرد زیباشناسانه برایش در نظر گرفت؛ بیش از هر چیزمی
ح خرب جنگ بر روها تأثیر مپردازی آن را تقویت کرده است. تکرار این جملهشخصیت

گذارد؛ ی موجودات اثر میو روان افراد را برجسته کرده است. جنگ بر زندگی همه
ل را وساسنسر را در گلو خفه کرده، میلوی کمبهنشان گرزنگونه که صدای زندگیهمان
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ساالن داستان را سردرگم و در معرض درد و خون و مرگ و ویرانی قرار داده و بزرگ
 نده ساخته است.  آشفته و درما

 های عربیجمله .4-۲-4
های عربی در آن است. های زبانی رمان خانیان، حضور چشمگیر جملهیکی دیگر از ویژگی

ی او های زبانشوند و از ویژگیجواهر جاری میبیاند و بیشتر بر زبان بیها کوتاهاین جمله
و  «اهللاالالاله»، «اهلل خیر ناصر و معین»، «اَباد اهلل خضراءهم»، «عیاذباهلل»روند. به شمار می

ها، افزون بر ها هستند که گنجاندنشان در کالم شخصیتتعدادی از این جمله «شاءاهللاِن»
ها به اهالی جنوب کشور و شدن این شخصیتها، سبب نزدیکدادن باور مذهبی آننشان

ی جنوب کشور که به این ویژههای ها شده و در کنار دیگر عناصر و نشانهباورپذیرشدن آن
را در شمار ادبیات اقلیمی و بومی قرار داده  شبی که جرواسک نخوانداند، رمان راه یافته

ت همین زبان متفاو« جواهربیبی»پردازی است. یکی از شگردهای نویسنده برای شخصیت
ه این جایی رو زدن ک البدʼم گفت: ...ننه ʻلَوَحش اهلل!ʼجواهر آهسته گفته بود: بیبی»اوست: 

اال گفتم نرو. حʼم با خودش گفت: ...ننه ʻاهلل یعصمنا!ʼجواهر...گفت: بیبی ʻطور دود کرده!
 (۹: ۱۳۸۵)خانیان،  «.ʻتوکلت علی اهلل!ʼجواهر گفت: بیبی ʻکه گمرک رو زدن نرو... رفت.

 
 بررسی سح  بغایی  .4-۳

کند، کاربرد شگردهای بالغی، صورخیال میهای دیگر متمایز آنچه اثر ادبی را از نوشته
های زبانی در های لفظی و معنوی در خلق آن است. شگردهای بالغی یا انحرافو آرایه

کنند ی زبان و صورت و لفظ آن را برجسته میای برونهشوند؛ دستهگر میدو بخش جلوه
شگردهای بالغی  انگذارند. در رمان خانیای دیگر بر درونه و معنای آن اثر میو دسته

 حضوری چشمگیر دارند:
 های لفظیآرایه .4-۳-۱

ای در جریان است که طنین آن حاصل عواملی مانند کوتاهی ی این رمان نغمهدر گستره
های کنشی، کاربرد فراوان واژگان قرینه و تکرار حروف و ها، استفاده از فعلجمله
 ریزتند و تیز و یک صدای نهآدمیزاد،  صدای نهبود؛ نیی صداهیچ » هاست.کلمه

 (۲۳)همان:  «.گفت جرواسکجواهر میبیجیرجیرک که بی
و تأکید بر نبودنش، سکوت حاکم بر محیط  «صدا»ی ها، تکرار واژهدر این جمله

  «دــتن» هایاز واژه های داستان را به تصویر کشیده است؛ اما، استفادهتـپیرامون شخصی
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ها و همسانی آوردن آندرپیبرای توصیف صدای جیرجیرک، پی «ریزیک»و  «تیز»و 
، آوای این حشره را در ذهن «ک»و  «ر»و  «ج»های در حرف «جرواسک»و  «جیرجیرک»

 شود. نوایی در بخشی از فضای این رمان میکند و سبب پخش نوای بیخواننده تداعی می
این سکوت در پایان آن نیز  سر در سرتاسر رمان و شکستبهحتی سکوت گرزن

نوازترین ساز است. موسیقی غمناک سکوت و شکستن آن، یکی از گوشموسیقی
 یهای این کتاب است؛ زیرا این آواز زیبای زندگی است که از تنگنای حنجرهترانه

شود و کام اشخاص داستان و انداز میای، در فضای داستان طنینآلود پرندهبغض
 (۶۴و۶۳همان:  رک.) .کندآنان را شیرین میخوانندگان همراه 

 های معنویآرایه .4-۳-۲
 کنند: آفرینی میی معنوی، هر کدام با کارکردی ویژه، نقشدر این رمان، چندین آرایه

 تقابل .4-۳-۲-۱
توان آن را زیربنای اثر ای که میگونهترین کارکرد را در این رمان دارد؛ بهتقابل مهم

دانست؛ تقابل نور و ظلمت، سوگ و سرور، مرگ و زندگی و امید و ناامیدی. تمرکز 
 چرخد، این رمان را به اثریها و تناقضی که هستی بر مدار آن مینویسنده بر این تقابل

 ی تبدیل کرده است. شناسانه و فلسفهستی
 نماد .4-۳-۲-۲

روییم که با توجه به تر گفته شد، در این رمان با واژگانی روبهگونه که پیشهمان
بندی کرد؛ نمادهای زندگی و ها را در دو گروه دستهتوان آنشان میهای ضمنیداللت

 طال، انگشتریی نمادهای زندگی عبارتند از: ماه و ستارگان، سپیده، حلقه نمادهای مرگ.
توان در عناصری مانند تاریکی، شب، رنگ سر. نمادهای مرگ را هم میبهو آواز گرزن

  سیاه و مار دودی بازشناخت.
نیز در این اثر کارکردی نمادین « پل»ی ها اشاره شد، واژههایی که به آنافزون بر واژه

به  تن شبی پرحادثه و ناگوار،سرگذاشی میلو، پس از پشتدارد؛ در پایان داستان، خانواده
ها بیشتر به این شوند. هر چه خودرو آنرسند که با عبور از آن، از شهر خارج میپلی می

ی شود؛ عبور از این پل یعنشود، التهاب داستان و اشخاصش هم بیشتر میپل نزدیک می
ار یار و دیکندن از گرفتن امید به زندگی؛ اما سختی دلی خطر و قوتدورشدن از منطقه
توان این واژه را با قطعیت در یکی از دو گروه کندن نیست؛ بنابراین نمیهم کمتر از جان
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سر بر روی پل، بهنمادهای مرگ و زندگی جای داد؛ با وجود این، آواز سردادن گرزن
 (  ۶۴-۶۲همان:  رک.) .دهدهای معنایی مربوط به زندگی را در این واژه افزایش میداللت

 و تصویر توصیف .4-۳-۲-۳
های جای کتاب و به شکلی رمان است، در جایترین مسئلهتقابل مرگ و زندگی که اصلی

ان توها و تصاویر اثر میهای آن را در توصیفترین جلوهشود؛ اما ویژهگوناگون دیده می
امید و ها، با استفاده از نمادهای نور و ظلمت، جدال بیم و دید. در برخی از این توصیف

و در  شودی روایت دیده میشود. جدالی که در گسترهمرگ و زندگی به تصویر کشیده می
 که بر مفاهیمی «شب و تاریکی»کند. پرده خودنمایی میآخرین صفحات آن آشکارا و بی

ه ستاره و ما»کند در یک سوی این نبرد و مانند سیاهی و ستم و ناامیدی و مرگ داللت می
اند، در سوی دیگر آن قرار دارند؛ اما که نماد نور و روشنایی و امید و زندگی «دمو سپیده

ور شدنش به سردار سپاه تاریکی، جدال نشدن عنصر نمادینی دیگر به این اثر و تبدیلافزوده
 ۱کند. این عنصر دودی است که در هیئت مار عینکیو ظلمت را به جدالی نابرابر تبدیل می

باری شب را افزایش گینی و سیاهی این مار دودی، تاریکی و مرگشود. زهرآظاهر می
کند. جدال نور و ظلمت، نخستین بار، در دومین دهد و مفاهیم نمادین آن را تقویت میمی

با اینکه هنوز هوا تاریک تاریک نشده بود، اما جوری بود که »شود: ی رمان دیده میصفحه
ید، و دید که خط باریکی از دود از طرف آسمان ها را توی آسمان دشد ماه و ستارهمی

خورد تاب میوکند و پیچشلمچه مثل مار عینکی که وقتی عصبانی باشد گلویش را پرباد می
 (۶)همان:  «.آمدخزید و به این طرف میخزد به جلو، میو می

ی اثر به توصیف آسمان اختصاص یافته است؛ آسمانی که نخستین تصویر برجسته
ها را در آن دید. این تصویر و تأکیدی که نویسنده شود ماه و ستارهاریک است؛ اما میتنیمه

ه کند، هم با وضعیتی کشدن ماه و ستاره در آن حالت میبر فرانرسیدن کامل شب و دیده
ای ویژه، افکار گونهاند هماهنگی کامل دارد و هم بهاش در آن قرار گرفتهراوی و خانواده
کشد. احساسات راوی میان بیم و امید و مرگ و وی را به تصویر میو احساسات را

گوید وقتی پادگان دژ با آن همه سرباز و امکانات در زندگی در نوسان است. مادر می
(؛ اما میلو ۵همان:  رک.الکاتبین است )ها با کرامی سقوط قرار گرفته، حساب آنآستانه

ان یابند. در آسما دشمن برسد؛ پس حتماا نجات میمانند تها که نمیاندیشد آنبا خود می
های درخشان، چیزی دیگر هم هست؛ خطی از دود که باریک است؛ اما راوی پر از گوی
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بیند؛ ماری که از شدت عصبانیت گلویش پرباد شده و آن را در هیئت مار عینکی می
 آید. میخزد و جلو اش میپیچد، به سمت او و خانوادهکه به خود میدرحالی

شود؛ او با گلوی پر بادش به جلو ی شش رمان متوقف نمیمار دودی در صفحه
بلعد و چهار سطر بعد بیرون رسد، ماه را میی نُه میخزد و به ماه و مهتاب صفحهمی
دهد، شود ماه را پس بدهد. ماه را که پس میدهد؛ گلویش پر است از باد؛ ناچار میمی

مرتبه تاریک شد. همه سر کردیم هوا یک»شود: ان هم راحت مینشینخیال حیاط و حیاط
تر که شد نگاهم افتاده بود به ماه و مهتاب که داشت سر. هوا تاریکبهباال؛ حتی گرزن

رفت پشت همان خط باریکی از دود که گلوش مثل مار عینکی پرباد بود. ...ماه فرومی
ای حظه...برای ل ʻرد!ماه رو خوʼی مار عینکی. بلند گفتم: انگار فرورفت تو گلوی بادکرده

ای بعد باز روشنی دم غروب دمر شد و حیاط نفس همه جا تاریِک تاریک شد و لحظه
اما مار عینکی  (۹)همان:  «.ʻتو گلوش پر بود، ماه رو داد بیرونʼکشید انگار. بلند گفتم: 

ی رود به صفحهکشد و میتر از آن است که جایی آرام بگیرد؛ راهش را میخشمگین
همان خط باریک دود که گلوش مثل مار عینکی »کند: و آنجا، آسمان را دو پاره می هجده

البد  شیخ تارفت سمت کوتعصبانی، پرباد بود، آسمان شهر را دو پاره کرده بود و می
شیخ رسیده رسیم مار هم به کوتکه می ۴۵ی به صفحه (۱۸)همان: « برود طرف آبادان.

ی راوی دید و دید که خطر از عبورش را در آسمان محله شود رداست؛ اما هنوز هم می
ها تو آسمان، هنوز ماه بود و ستاره»های آسمان آنجا گذشته است: بیخ گوش ماه و ستاره

ی دُم همان دود را دید که گلوش مثل مار عینکی عصبانی، پرباد شد دنبالههم بودند و می
    (۴۶و۴۵)همان:  «.شیخبود. دود رفته بود طرف کوت

وزی گاه به پیرشود، جدال تاریکی و روشنایی هیچگونه که در این تصاویر دیده میهمان
ی پیروزی انجامد. تاریکی با بلعیدن ماه تا آستانهی تسلطش، نمینهایی تاریکی، با وجود همه

ا هر ب شود. در پایان داستان نیز، سپیدهی نویسنده مانع نابودی نور میرود؛ اما ارادهپیش می
اه ارکان همرکشد. تصویری که بهی شب بیرون میشدهسختی که هست، خود را از شکم پاره

کرد تو آسمان، شب شکم پاره می»کنند: ی آن را به خواننده منتقل میمایهدیگر رمان، درون
این تصویر با ایجاد  (۶۱)همان:  «.آمدسختی به دنیا میو سپیده مثل نوزاد گوسفندی به

های ذهنی در خوانندگان آشنا با متون ادبی و دینی، بر قدرت اثرگذاری متن و لذت تداعی
این شام صبح  /ی دل صبور باش و مخور غم که عاقبتا»افزاید: حاصل از خواندن آن می

  و... .  «إن َمع العُسر یُسرا»، «پایان شب سیه سفید است» ،«گردد و این شب سحر شود
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مار خیالی راوی، فقط آسمان شهرش را تسخیر نکرده است؛ در زمین هم حضور مرگبار 
دهد؛ خطی که میلو و دوستانش، پیش از جنگ، برای بازی، در وسط آن راوی را آزار می
ی طاغی باشد، خطی مارپیچ بوده های محلهها با بچهاند تا مرز آنکشیدهساختمان سوله می

ها را پراکنده کرده است و حاال روی ها را بر هم زده و همبازیناست؛ اما جنگ بازی آ
های شاد کودکان خرمشهر با کشیدن آن آغاز همین خط که در روزگار نزدیکِ دور، بازی

زند. گویی بخشی از روح پلید جنگ بر وپا میشده، پسرکی میان مرگ و زندگی دستمی
آلودش را بر تن پسرک بیچاره زهر مرگپیکر این مار خطی دمیده شده که جان گرفته و 

بابام و همان زن و »ریخته و او را در مرز زندگی و مرگ به خاک و خون کشیده است: 
کرد، درست وسط ساختمان سوله، رو همان خطی که شکل مار بود و کسی که ناله می

نشسته بودند. ...جلوتر رفتم. ...دیده بودم وقتی کاووس یا  ʻمرز -اینʼگفت: مارمولک می
کردند ترِ خطی که شکل مار بود، یک جورایی گیر میطرف رزاق، همین جاها یا کمی این

کردند تو خاک، همین هایشان چپه میها را به ضرب پنجهها آنها و طاغیی طاغیتو حلقه
ا ی پاهاشان تدادند به پاشنهد و تمام زورشان را میزدنافتادند و غلت میدراز میطور درازبه

انداختیم فقط خاک بود و غباری که ها. آنجا تو جنگی که ما راه میدر بروند از دست طاغی
و  گرفتخورد و باالسرمان مثل یک طاق ضربی، شکل میوتاب میحلقه در هم پیچحلقه

ها؛ شمد مهتاب هست و زنی یا طاغیکرد. اینجا، حاال، خاک نیست یا غبار، شکل عوض می
کند. ...کبود زند و کسی شکل من یا شکل رزاق یا شکل کاووس که ناله میکه هی زار می

 (۵۹-۵۷)همان:  «.ʻمرز! -اینʼگفت: خون راه افتاده رو خطی که مارمولک می
گامش به صدای ناله و بهشدن گامورود راوی به ساختمان سوله و نزدیک

وسال خود و دوستانش، خاطرات سنبا پیکر غرق در خون پسرکی هم روشدنشروبه
کند. همزمانی رویارویی با چنین شیرین روزهای پیش از جنگ را برای او تداعی می

انجامد که نیروی اهریمن ای میای و یادآوری خاطرات شاد گذشته، به مقایسهصحنه
قوی است که حتی بر کالبد  سازد؛ این اهریمن آنقدرازپیش آشکار میجنگ را بیش

کرده و معنایشان را دگرگون کرده است. خط، مرز، جنگ، گیرکردن، واژگان نیز نفوذ 
خوردن و... همانند؛ اما معنای پیشین را ندارند. این واژگان روزگاری وتابزدن، پیچغلت

ج و کردند و امروز، مصداق درد و رنبر شادی و بازی و شور و نشاط زندگی داللت می
ی ها را به زندگانگیزش آدماند. حتی مهتاب هم که با نور رؤیایی و خیالاندوه و مرگ شده

 ی خاک کند. را روانه داد، کفن شده است تا آرزوهای بر بادرفتهپیوند می
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ی شود، نقش یک پرنده در کنار شاخهاز تصویرهای دیگر که در رمان خانیان تکرار می
 توان دید وی کوچک ماندهِ در میان آوار میرا هم بر سردر خانهزیتون است. این تصویر 

ای جواهر. در سراسر جهان، تصویر کبوتری که شاخهبیهم بر باالی در ورودی اتاق بی
زیتون را به نوک گرفته، نشان صلح و آرامش است. درنگ بر کارکرد این نماد در رمان و 

خانیان با  دهد کهاده از شگرد تکرار نشان میسازی آن با استفتأکید نویسنده بر برجسته
کاربست این نشان آشنا، تصویری متفاوت را از شهری که به آن تعلق خاطر دارد، ارائه 

دوست و بینیم که ساکنانش آنقدر صلحدهد. در این تصویر، شهری را میمی
اند و این هترین نشان صلح و آرامش آراستهایشان را با جهانیاند که خانهطلبآرامش

اند تا گواه هایشان حک کردهآراستن موقتی نیست؛ نقشی است که بر تارک خانه
که در این خانه  ۱«شان باشد و به غریب و آشنا بگوید: اُدخلوها بِسالمٍ آمنیندوستیانسان

شان رفت و امید مهربانی و نواخت داشت؛ توان به میهمانیکنند که میمردمانی زندگی می
ی که وارد این شهر شده، به میهمانی نیامده؛ عزم جنگ دارد و به خشکاندن ریشهاما آن

 از تو غبار که زدم بیرون، انگار پا گذاشته بودم به سرزمینی»درختان زیتون آمده است: 
ای هشده. جایی دیگر باغچهای کندهزد بیرون با گچشکل میی ضربیدیگر. ...جایی یک رفه

سردری که نقش یک دیدی با ای را میتر سراچهشد با طارمی چوبی. آن طرفپیدا می
چیز دورِ دور و نزدیِک نزدیک . ...یک جورایی انگار همهپرنده داشت با یک شاخه زیتون

اچه همان سرشناختم؛ آشنا بود و نزدیک؛ و باغچه و طارمی و کل را میشی ضربیبود. رفه
   (۱۶)همان:  «.ی زیتونبا سردری که نقش یک پرنده داشت با یک شاخه

کردن احساسات یکی از کارکردهای دیگر تصویرسازی در این اثر، عینی
مب بر او هاست؛ برای نمونه، در سطرهای زیر، میلو آنچه را که از انفجار بشخصیت
ود که ی در نرسیده بهنوز دستم به دستگیره»دهد: یاری چند تشبیه نشان میگذشته به

درست مثل ها، سرم و تمام تنم را پر کرد و صدای عجیب و غریب وحشتناکی، گوش
سنگی که از تو چرم کمان رها شده باشد، رها شدم و با شدت خوردم به در و تکه

ی پر سیاوشان جمع شده بود کردهی تلخ دمیک مرتبه مزه تو دهنم. ...جاافتادم همان
رد ی گردو در خودم گمثل ُگندله. کی و چه موقع رفتکه داشت تا تو حلقم پایین می

 (۱۰)همان:  «.دانم، نمیو مچاله شدم



 47                                                شبی که جرواسک نخواندواکاوی عنصر زبان در رمان 

    

 

های بومی جنوب کشور و نیز ها هم، کاربرد نشانهدر بعضی از تصویرها و توصیف
 پردازی داستان بسیار کمک کرده است:فضاسازی و صحنه های کودکانه، بهواژه

مرتبه بال بزند و اوج بگیرد ی گلی شط، یککه از رو حاشیه ۲زن، مثل یک غاک» -
 (۶۰)همان: . .« کنان، رها شد..ها، شیونم اینمرتبه از الی دست ننهدر آسمان، یک

 «.ه باشد بیرونی دست راستش مثل خرچنگی بود که از سوراخش زد...پنجه» -
 (۱۱و۱۰)همان: 

زد: آهسته زار میشد روش و آهسته، خم می۳ی درخت میموزا...زن مثل شاخه» -
ʼ...چِبْدی، چبدی، چبدیʻ.»  :(۵۸)همان 
 (۵۹)همان:  «.هامی نفتی، زل زده بود تو چشم...دوتا چشم، مثل دوتا تیله» -
خنکایی هم داشت، مثل یک  وچیلی شط و نرمه بادی کهشرجی همراه بوی چرب» -

خورد به پشت و از رو سر خیال، از رو سر اتاقک ماشین قل میبادکنک، سبک و بی
 (۶۲و۶۱)همان:  «.داد مثل ترکیدنگذشت، صدایی میما که می

ی شایان توجه دیگر در پیوند با این رمان آن است که در هیچ کجای آن به نام نکته
رسد، اشاره جای اثر به گوش میکه صدایشان از جای های جنگیانواع گوناگون اسلحه

 صداها باال گرفته بود؛ صدای»شوند: شود؛ بلکه در قالب صداهای دیگر توصیف مینمی
ام پایین هنگی پیت نفتی. صدای تیز و نابهتق چوب رو حلب خالی روغن. صدای تقهتق

ی های آهنو ردیف میلهها. صدای کشیدن چوب رهای پلیتی دکانیا باالکشیدن کرکره
( همچنین، بوی برخاسته ۵۸)همان:  «.اسکله و... همان صدای وحشتناک عجیب و غریب

ی همشهریان راوی نیز غیرمستقیم ها و جسمِ تا مغز استخوان سوختهاز شلیک این سالح
 شود. این توصیفو با کندوکاو در اطالعات مربوط به حس بویایی راوی توصیف می

دهند هماهنگی هم با بخشی از تاریخ جنگ که حوادث رمان در آن رخ میغیرمستقیم، 
های راوی؛ جنگ تازه شروع شده و برای راوی نوجوان داستان کامل دارد و هم با ویژگی

ها هایشان آشنا نیست تا آنو نام و ویژگی هارو، با انواع سالحای ناآشناست؛ ازاینپدیده
چه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تصویری است که را دقیق و درست معرفی کند. آن

دهد؛ جنگی که همچون صاعقه بر سر رحمی جنگ ارائه میکارگیری این شگرد از بیبه
آنکه خرابشان کرده و سرتاپایشان را به آتش کشیده است؛ بیاهالی جنوب فرود آمده، خانه

تند و  بوی»ا فرصت بدهد: هی دانستن نام قاتالن کوچک و بزرگشان به آناندازهحتی به
تیز عجیب و غریبی سرم را پر کرد. ...یک جورهایی انگار بوی گوگرد سر چوب کبریت 
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ها را در یک لحظه آتش زده باشند مرتبه هزارهزار از آن چوب کبریتداد که مثالا یکمی
 (۱۶و۱۵)همان:  «.و این وسط چیزی مثل موی آدمیزاد یا استخوان، گُرِّه گرفته باشد

طور کلی، توصیف غیرمستقیم یکی از شگردهای زبانی خانیان در نگارش این رمان به
های آغازین داستان، غیرمستقیم و از ها نیز در بخشاست. احساسات و عواطف شخصیت

ریم، گیهای نخست اثر فاصله میشود؛ اما هرچه از صفحههای آنان دریافت میرفتار و کنش
های شوند. کاربست این شیوه، بحران روحی شخصیتتر بیان میپردهاین احساسات نیز بی

دهد؛ ها را در رویارویی با شتاب و تلخی رخدادها نشان میشدن تاب و توان آناثر و کم
برای نمونه، در ابتدای داستان، دگرگونی حال مادر بر اثر بمباران شهر، در قالب تصویری 

جا یعنی کʼلرزید: م میاز مهتاب رو صورت ننه تور نازک و کمرنگی»شود: کنایی بیان می
ی ی مهتابی به چهرهنور است و در سنت ادبی، چهرهمهتاب کم (۹)همان:  «.ʻرو زدن؟

شود. پریدگی رنگ داللت بر ضعف و بیماری یا ترس دارد؛ اما راوی پریده اطالق میرنگ
گوید تور نازک و کمرنگی از مهتاب بر صورتش گوید رنگ مادرم مهتابی شده بود؛ مینمی

نه مادر. نویسنده با استفاده از این توصیف و  لرزید ولرزید. تور میکشیده شده بود که می
صویری ی تو فرافکنی مفهوم آن از مادر به مهتاب، افزون بر ارائه «لرزیدمی»ی گزینی واژهبه

، احساسات شخصیت داستانش را «ی مهتابیچهره»ی شدهجدید و هنری از اصطالح کلیشه
 های پایانی داستانتی که در بخشکند؛ احساساهای معنایی بیان میدر پوششی از داللت

، صدایش را خیس رسیدههقها، بغض مادر به هقشوند. در این بخشتر روایت میصریح
همان صدای عجیب و غریب وحشتناک ترکید تو »رسد: کرده است و آشکارا به گوش می

 هق که با صدایی خیس و آبچکان گفت:م، البد بغض گلوش رسیده بود به هقگوشم. ننه
ʼ!حتماا! حتماا خواهرʻ.»  :(۴۴)همان:  «.م بلند بودهق ننههق» (۴۳)همان 
 وارگیانسان .۳-۳-۵

سنگ سر در این رمان و توصیف جزئیات کنش آن، همسان و همبهنقش محوری گرزن
رده؛ های اصلی اثر تبدیل کتنها آن را به یکی از شخصیتهای داستان، نهدیگر شخصیت

بلکه تعلق خاطر راوی به این پرنده و توجهی که او و اطرافیانش به وضعیت جسمی و 
به این پرنده بخشیده است؛ جایگاهی که با تشبیه  گونروحی آن دارند، جایگاهی انسان

 شود: ای ضمنی، بر آن تأکید میگونهپایان داستان، به
تابی سر جور عجیبی بیبهگرزن...ها سر گرداند.رخید و رو به سایهسر چبهگرزن» -

اینجا چیکار ʼ...]کاووس[ گفت: عقب که رفت، باز ایستاد.شین عقبکرد. مامی
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جواهر و ماهی را دیده باشد، تندی گفت: بیمرتبه بیو بعد انگار یک ʻکنی؟!می
ʼ!سالمʻ  :گفتم...ʼریم آبادان!میʻ سر، سر و گردنی بلند کرد و خودی نشان بهگرزن

لک مارمو̒ خونه!خناق گرفته... نمیʼگفتم: ̒ سر؟بهچطوری گرزنʼداد. کاووس گفت: 
 (۴۹و۴۸ )همان: «.ʻشده!بدون اینکه او بخونه جنگ شروع ʼگفت: 

اش، یک مرتبه، ترکیده باشد، زد زیر آواز: سر، مثل آدمی که بغض هزارسالهبهگرزن» -
ʼ!قوقولی قوقو! قوقولی قوقوʻ.»  :(۶۴)همان 

آورد. هر دو این پرندگان، هدایت را به یاد می آکلداشخروس داستان خانیان طوطی 
شان از آغاز، در این دو داستان حضور دارند؛ اما در پایان داستان است که کارکرد واقعی

شدن معنای بیرونشود و آواز طلوع سپیده را که بهشود؛ خروس میلو مرغ سحر میآشکار می
شود و راز در میهم، پردهآکل دهد، طوطی داشاز شبِ جنگ و وحشت است، سر می

 (۶۹: ۱۳۸۴هدایت،  رک.) .کنداش را در عالم سمر میخفتهمهر صاحب در خاکبهسر
یک کوچه تار» توان دید:زیر می انگاری یا تشخیص را در مثالتر انسانی معمولنمونه

 تاریک بود؛ طوری که انگار یک بشکه قیر داغ وارو شده بود رو سرتاپای کوچه که حتی
 (۲۳: ۱۳۸۵)خانیان، « .آمدنفسش باال نمی

 اقتباس .4-۳-۶
های عربی ها و جملههای قرآن، عبارتهای رمان، استفاده از آیهیکی دیگر از ویژگی

کار و جواهر، انتقال بهتر افبیو شعر است. کاربست این شگرد، در پردازش شخصیت بی
یادماندنی از این شخصیت اثرگذار است و بهای ی چهرهاحساسات او به خواننده و ارائه

 تر کرده است:ها، موسیقی متن را شنیدنیبودن این اقتباسدلیل آهنگینبه
جواهر بیی...ب ʻپس راه بیفتیم؟ʼی رختخواب فاصله گرفت و گفت: م از پیچانهننه» -

 «.ʻکنن!در میدربهطور دارن که ما رو این ۴اهلل خضراءهُماَبادʼُزیر لب زمزمه کرد: 
 ( ۲۷)همان: 

 است: گیری خانیان از ادبیات گذشتههای آشکار وامهای زیر نیز از نمونهبیت
 (۱۳۰: ۱۳۶۷)جندقی،  «ی مسعوداهلل ای ستارهات موجب زوال من افتاد/ نوّرکتیرگی»
)سعدی،  «پندارندیعلم اهلل که خیالی ز تنم بیش نماند/ بلکه آن نیز خیالی است که می»

۱۳۸۰ :۴۳۰) 
: ۱۳۷۷ )حافظ، «دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد/ یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد»

۱۶۸) 
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 تلمی  .4-۳-۷
ی باوری های معنوی رمان اشاره به موقف اعراف و آمیختن هنرمندانهیکی دیگر از آرایه

که  «اعراف»ی هنری از مفهوم قرآنی فردی با موضوعی قرآنی است. نویسنده با استفاده
های آن هماهنگی کامل دارد، توصیفی زیبا با فضای رمان و وضعیت دشوار شخصیت

یک بود؛ طوری که انگار یک بشکه قیر داغ وارو شده بود کوچه تاریک تار»آفریده است: 
آمد. هیچ صدایی نبود. نه صدای آدمیزاد، نه رو سرتاپای کوچه که حتی نفسش باال نمی

فت: گو می ʻجرواسکʼگفت: جواهر میبیریز جیرجیرک که بیصدای تند و تیز و یک
ʼیاد؛ یعنی طل که بیاد یا نشبی که جرواسک نخونه؛ یعنی شبی که پشتش سپیده مونده مع

ردیم یعنی ما حاال گیر کʼبا خودم گفتم:  ʻشبی که گیره تو اعراف، وسط دوزخ و بهشت...
  (۲۳: ۱۳۸۵خانیان، ) «.ʻتو اعراف؟!

ای با اسب بالدار که البته روایت سفیدبودن اسبش ی آمدن شاهزادهاشاره به افسانه
مان آفرین رنیز، یکی دیگر از عناصر زیباییمشهورتر است و نقل آن از قول مادربزرگ 

 (۱۴همان:  رک.) .خانیان است
ریم میʼ: گفتم»ی تلمیح است: این پرسش و پاسخ میلو و پدرش نیز آراسته به آرایه

هر کجا »ی ( جمله۲۲)همان:  «.ʻهر کجا که باشد!ʼبابام بی اینکه نگام کند، گفت:  ʻکجا؟
ی معیار و رسمی زبان نوشته شده؛ ای است که براساس قواعد گونهجمله «که باشد!

وگوهای دیگر رمان، با توجه به آنچه در دنیای که نگارش پرسش میلو و گفتدرصورتی
ذیرتر های اثر باورپدهد، انجام گرفته است تا پیوندهای بینافردی شخصیتواقعی رخ می

ش شده و هدفمند باشد. پرستواند حسابفتار میی چنین شکلی از گشود؛ بنابراین ارائه
شهور ای می آشنا با ادبیات ایران یادآور سرودهی پدر برای خوانندهمیلو و پاسخ ادیبانه

 از شاعری معاصر است: 
هوس سفر نداری  /دل من گرفته زینجا - /گون از نسیم پرسید/ به کجا چنین شتابان؟ -» 
 -/ به کجا چنین شتابان؟  ./چه کنم که بسته پایم  /ویم اماهمه آرز  -/غبار این بیابان؟ ز

تو و دوستی خدا  /سفرت بخیر اما -/ !جز این سرا، سرایمهب /به هر آن کجا که باشد
برسان سالم ما  /ها، به بارانبه شکوفه /به سالمتی گذشتی /ین کویر وحشتا و ازچ /را
 (۱۰۱: ۱۳۷۷کدکنی، )شفیعی «!را
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 گیرینتیجه .۵
و  اندگوناگونشبی که جرواسک نخواند های زبانی رمان گونه که دیده شد، ویژگیهمان

 ها در رمان خانیان نشاننقشی اثرگذار در تولید معنا دارند. توجه به کارکرد این ویژگی
 اند:ها یک یا چند عنصر داستانی را تقویت کردهدهد که هر یک از آنمی
 
 مایهدرونموضوع و  .۵-۱

ی آن تقابل مرگ و زندگی در این موقعیت است. مایهموضوع رمان جنگ و درون
ه کنند؛ پرتعدادبودن واژگان مربوط بپرتعدادبودن واژگانی که بر مفهوم حرکت داللت می

گر که تداعی «طال»و  «حلقه»، «انگشتر»های های دو رنگ تیره و روشن؛ تکرار کلمهطیف
ی هاها و تصاویر مربوط به آسمان و پدیدهاند و توصیفمفاهیمی مانند ازدواج و جشن

 اند.شناسانه و فلسفی تبدیل کردهآن را به اثری هستی ی رمان را برجسته ومایهآن، درون
 
 روایت .۵-۲

 یتهای رمان خانیان در بخش رواترین ویژگیسرعت، صمیمیت و آهنگینی، از اصلی
های کنشی در سطرهای نخست و درپی فعلها حاصل حضور پیاست. این ویژگی

ی محاوره )سرعت(؛ آمیزش ها به دلیل پیروی از گونهجایی ارکان بسیاری از جملهجابه
براساس  هابندی بسیاری از بخشهای معیار و گفتار زبان با یکدیگر و جملهواژگان گونه

ان های کنشی، کاربرد فراوها، استفاده از فعلتاهی جملهی گفتاری )صمیمیت( و کوگونه
 ها )آهنگینی( است.واژگان قرینه و تکرار حروف و کلمه

 
 پردازی. شخصیت۵-۳

ز: ند ا. این کارکردها عبارتارددهای این رمان، کارکرد بسیار زبان در پردازش شخصیت
که  هاییها و مصیبت واردشده بر اهالی جنوب با تکرار واژهشدن اندوه شخصیتپررنگ

رار ها با تکی شخصیتشدن آشفتگی و عجلهاند؛ برجستهی مفهوم سیاهیدربردارنده
های کوتاه در سراسر آن و سطرهای نخست، کاربست جملههای کنشی در درپی فعلپی

یافتن روزهای آرام و پرنشاط دادن حسرت راوی از پایانجایی ارکان جمله؛ نشانجابه
ها یتیافتن تأثیر مخرب جنگ بر روان شخصپیشین با استفاده از ماضی استمراری؛ بازتاب

ا یا در ههایی از زبان آنلهی جمو توصیف غیرمستقیم احساساتشان با تکرار گسترده
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ر ها به مناطق جنوب کشوها و تعلق آنبودن شخصیتهایشان؛ درک مذهبیتوصیف کنش
جواهر و مادر پسرک بیها )بیهای عربی در کالم آنشدن آیات و جملهبا گنجانده

ل قاشود؛ انتجواهر در اشعاری که بر زبانش جاری میبییافتن اندوه بیمجروح(؛ بازتاب
یری گدادن شکلها و تصاویر داستان و نشانها در توصیفافکار و احساسات شخصیت

ها از ی توصیف احساسات آنها در روند داستان، با تغییر شیوهتدریجی بحران روحی آن
 غیرمستقیم به مستقیم.

 
 پردازیفضاسازی و صونه .۵-4

رآشوب نگ، فضایی ملتهب و پیافتن موضوع آن به جفضای حاکم بر اثر به دلیل اختصاص
گذرد. پرتعدادبودن واژگانی که بر مفهوم حرکت است و حوادث آن در جنوب کشور می

های آن؛ کاربرد شده از آسمان و پدیدهها؛ تصاویر ارائهداللت دارند؛ کوتاهی جمله
های کودکانه در برخی از تصاویر، به فضاسازی های بومی جنوب کشور و نیز واژهنشانه

 پردازی داستان بسیار کمک کرده است. صحنه و
شود، زبان در پرداخت عناصر گوناگون رمان خانیان و تقویت گونه که دیده میهمان

ها نقشی برجسته داشته است. ازآنجاکه استحکام ساختار اثر ادبی، حاصل توجه به آن
ته و رد برجستوان کارکهاست، میتک آنی عناصر داستان و تالش برای تقویت تکهمه

مثبت زبان را یکی از عوامل مؤثر در تقویت استحکام ساختار این رمان و درنهایت، 
 موفقیت آن دانست. 

ز ی احساسش اهایی که دربارهویژه در بخشها، بهزبان راوی در برخی بخشبا اینکه 
نده، سنویدهد که گوید، پیچیده و پرواژه است و نشان میای سخن میرویارویی با حادثه

ی احساسات و عواطفش، نتوانسته کامالا به چارچوب ذهنی و زبانی راوی بر اثر غلبه
سال ها، به جای او و از زبان یک بزرگنوجوان اثرش وفادار بماند و در برخی بخش

دهد داستان را روایت کرده است؛ توجه به کارکردهای گوناگون زبان در این رمان نشان می
، از اهمیت و نقش این عنصر در میزان موفقیت رمانش آگاه بوده و که خانیان، درمجموع

ه ی زبان برای بهبود کیفیت اثر و انتقال بهتر اندیشکوشیده است تا از امکانات گسترده
تان های داساستفاده کند. توجه به این مسئله، یکی از دالیل رهاشدن رمان از دام کلیشه

کشش هایی تکراری، بیها را به نوشتهین داستانهایی که بسیاری از اجنگ است؛ کلیشه
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تواند یکی دیگر از عوامل توجه منتقدان است. این موضوع نیز می آور تبدیل کردهو مالل
 های متعدد باشد. شدن آن در جشنوارهگوناگون به این اثر و برگزیده
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