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اي  تصويركشيدن گوشه ايران است كه براي به نويسان معاصر ازجمله رمان حسين فتاحي
نحـوة اسـتفاده از   . از حوادث جنگ، از همة قدرت احساس و درك خود بهره گرفته است

  .دهد هاي او، از ميزان آگاهي وي از موضوع جنگ خبر مي عناصر داستان در رمان
شناسايي و ابعاد مختلـف آن   هاي جنگ عشق سالر رمان در اين مقاله، عناصر داستان د

  . تحليل شده است
درزمينة ادبيات داستاني، عناصرداستان و ادبيات دفاع مقدس، آثـار بسـياري از بزرگـان    

هـاي   بررسي عناصر داستان در رمان«ادب فارسي چاپ و منتشر شده است؛ اما در موضوع 
هـاي فتـاحي بـا     ويـژه رمـان   شـود، بـه   فت نمـي ، غير از چند اثر معدود، پژوهشي يا»جنگي

  .عنوان اثر تحقيقاتي مستقل بررسي نشده است مـوضوع جنگ تاكنون به
بـه   هـاي جنـگ   عشق سالوتحليل ساختار رمان  در اين نوشتار، ضمن بررسي و تجزيه

كار گرفته اسـت، ارائـه    ها و فنوني كه نويسنده در پردازش آن به روشي كامالً علمي، تكنيك
آتـش در  هاي  فتاحي عالوه بر اين رمان، سه رمان ديگر با موضوع جنگ به نام. اهد شدخو

دهنـدة ميـزان    دارد كه ساختار و پردازش آنها نشـان  پري نخلستان، و پسران جزيره، خرمن
هـاي   هرچند كه نگارندة اين مقاله يكـي از رمـان  . تجربه و تسلط او بر موضوع جنگ است

نگاهي دقيق و كامل به سه رمان ديگر وي، به نتـايج چشـمگيري    فتاحي را بررسي كرده، با
  .دست يافته است

شـود، نگارنـده    خوبي احسـاس مـي   هايي به از آنجا كه ضرورت اجراي چنين پـژوهش
با استفاده از امكانـات تحقيقـاتي موجـود، پژوهشـي بـا محوريـت جنـگ و         استكوشيده 

يسندة معاصر كشورمان ارائه دهـد و ميـزان   شناسايي و تحليل عناصر داستان در رماني از نو
تأثيرگذاري رمان را بر نسل جوانِ امروز و نيز دقـت نويسـنده را در چگـونگي اسـتفاده از     

از اهداف ديگر اين پژوهش، آشنايي با ادبيات داستاني و عناصر . عناصر داستان بررسي كند
  .داستان است

  
  ادبيات داستاني و عناصر داستان

آن بـر   يو ابـداع  يكه خصـلت سـاختگ   يتيجامع آن، به هـر روا يدر معنا يداستان اتيادب
 ةانواع خالق ةهم ديرو، ظاهراً با نياز ا شود، يغلبه كند، اطالق م اش يو واقع يخيتار ةجنب
 .نـد يگو يمـ  يداستان اتيادب منثور، يتيروا آثار به امروز نقد عرف در اما رد؛يبگ دربر را يادب
  )21: 1379 ،يرصادقيم(
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  :دكتر يعقوب آژند ادبيات داستاني را چنين تعريف كرده است
كـارگيري واژگـان    ادبيات داستاني هنر و فن ابداع و بازنمايي زنـدگي بشـري ازطريـق بـه    

  )10: 1374آژند، ( .مكتوب براي آموزش يا دگرگوني آن و يا هر دو است

در ايـن پـژوهش،   . انـد  دهعناصر داستان در آثار ادبي به تعداد و انواع متفـاوتي بيـان شـ   
البته از آثار ساير انديشمندانِ بـزرگ  . جمال ميـرصادقي مبنا قرار گرفته است عناصر داستان

نيز در اين پـژوهش استفاده شده اما در موارد تفاوت، اثـر ميرصـادقي اسـاس قـرار گرفتـه      
  :اند از عبارت عناصر داستانبنا به نظر ايشان، . است

شخصـيت و  . 4پيرنگ، الگـوي حادثـه،   . 3داستان يا روايت خالقه، . 2ادبيات داستاني، . 1
مايـه،   درون. 6ماننـدي داسـتان يـا معيـار سـنجش داسـتان،        حقيقـت . 5پردازي،  شخصيت

وگـو در   گفـت . 10پـردازي،   صـحنه و صـحنه  . 9زاوية ديد، زاوية روايـت،  . 8موضوع،   .7
فضـا و رنـگ يـا فضاسـازي در     . 13لحن داستان، . 12سبك يا شيوة نگارش، . 11داستان، 
  )1: 1379ميرصادقي، ( .نماد و نمادگرايي در داستان. 14داستان، 

  
  هاي جنگ عشق سالگذري بر رمان 

 26در  1373دومين اثر فتاحي با موضوع جنگ اسـت كـه در سـال     هاي جنگ عشق سال
، منتشـر شـده   1388در اين پـژوهش، چاپ هشتم آن كه در سـال  . فصل نوشته شده است

  .بررسي شده است
. شـود  هاي داخلي در كردسـتان شـروع مـي    ، همزمان با درگيري1359داستان در اوايل 

شـدن   نام حميد است كه پس از انقالب و تعطيل شخصيت اصلي رمان، جوان دانشجويي به
حميـد در  . رود تا با نيروهـاي ضـدانقالب مقابلـه كنـد     ها، از تهران به كردستان مي دانشگاه

رود امـا نـرگس را از    شود و به خواستگاري او مي نام نرگس آشنا مي با دختري بهكرمانشاه 
پدر نـرگس موافـقِ   . اردالن پزشك است. اند نامزد كرده ـ اردالن ـ اش كودكي براي پسرعمه

ازدواج او با دخترش است ولي خود نرگس به اين وصلت راضي نيسـت و بـه حميـد دل    
اردالن از . آيـد  دهد و به عقد حميد درمي ن جواب رد مينرگس به اردالخره باال. بسته است

حميـد در عمليـات   . رود دهد و به آنجا مي شدت ناراحتي درخواست انتقال به اروميه را مي
شدت  او در درگيري به. آزادسازي اسرا ازدست ضدانقالب، رهبري عمليات را برعهده دارد

دربـين راه  . شود الجه، به اروميه منتقل ميشود و به توصية پزشكان، براي ادامة مع زخمي مي
شـود و   كـوپتر دچـار سـانحه مـي     كوپتر به بيمارستان، ناگهان هلي و درحين انتقالش با هلي
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ها، پيرمردي از اهالي  پس از ساعت. افتد حميد در مزرعة گندم يك روستا مي. كند سقوط مي
رش در بيمارسـتان اروميـه   كند و با كمك دوسـتش، كـه از قــضا دختـ     روستا او را پيدا مي

اردالن نيز در جريان انتقـال مجـروح   . رسانند پرستار است، مجروح ناشناس را به اروميه مي
شود كه فرد ناشناس حميد است؛ اما براي اينكه  كند و مطمئن مي ناشناس، او را شناسايي مي

ر، نـرگس و  از سـوي ديگـ  . گويـد  اش انتقام بگيرد، چيزي به آنها نمـي  از نرگس و خانواده
ــ نيـز بسـيار نگـران و     ــ مادر حميد ملوك. گردند دنبال حميد مي اش همه جا را به خانواده

ملوك پـس از مـدتي، از فـراق فرزنـدش     . كند مضطرب است اما هيچ نشاني از او پيدا نمي
شـدت زخمـي شـده اسـت، بـا ديـدن صـورت         حميد كه به. رود شود و ازدنيا مي بيمار مي

دهد ناشناس بماند؛ ولي پرستاري كه تازه به آن بيمارستان آمـده   ترجيح ميوحشتناك خود، 
دهد  معصومه به نرگس خبر مي. او معصومه، دوست نرگس است. شناسد است، حميد را مي

مسـعود از كرمانشـاه بـه اروميـه     . دهـد  و نرگس نيز بالفاصله به برادرش مسعود اطالع مـي 
نـرگس بـا ديـدن    . رونـد  سر او علي به اروميه مـي نرگس نيز با دوستش زهرا و هم. رود مي

شـود و   كند اما پس از مدت كوتاهي، از كارش پشـيمان مـي   چهرة حميد بسيار وحشت مي
مردم شهر . روند آنها به درخواست حميد به كرمانشاه مي. پذيرد حميد را با شرايط جديد مي

  .كنند گرمي از آنها استقبال مي و خانوادة نرگس به
  

  عشق سال هاي جنگ  ناصر داستان در رمانبررسي ع
با توجه به تعريف ادبيات داسـتاني، ايـن اثـر،    ): آثار روايتي منثور( ادبيات داستاني و داستان

  .هاي ادبي در زمان ما، رمان است ترين شكل داستان شايان ذكر است كه معروف. رمان است
. هـاي داسـتان   ت كـنش پيرنگ يا خط داستاني عبارت است از ساخت و پرداخـ  :پيرنگ

دهندة ترتيب و توالي حوادث داستان است،  عنصر پيرنگ كه چهارچوب هر داستان و نشان
وشـش فصـل رمـان،     نويسـنده در تمـامي بيسـت   . اي ويژه در اين رمان وجود دارد به گونه

تسلسـل مطالـب و حـوادث داسـتان در     . كنـد  حوادث داستان را در بخشي مجزا بيـان مـي  
هاي موازي بـر كـل رمـان     بودن زمان تداخل زماني و جاري. وجود داردهاي مختلف  فصل

شود؛ بـراي مثـال،    البته وقايع داستان در هر فصلي از منظري جداگانه دنبال مي. حاكم است
نويسنده در ابتداي داستان، حميد و هادي و نرگس را كـه درحـال حركـت از قصرشـيرين     

گر، ورود نرگس به بيمارستان و فضاي دردناك سوي كرمانشاه هستند، و در آغاز فصل دي به
  :كند آن مكان را توصيف مي
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پيكان سفيدرنگي بـا سـه مسـافر از قصـر     . بخش بود، روزي روشن، گرم و فرح بعدازظهر
  )5ص ( .طرف كرمانشاه درحركت بود به شيرين

يماري بيمارستان مثل بـ. ها بلند بود وقتي نرگس به بيمارستان رسيد، صداي ناله از اتاق
كرد، امـا هنـوز بازتـاب فــريادهايش در      بود كه فريادهايش را كشيده و ديگر فقط ناله مي

  )17ص ( .ديگران نمودار بود

كند و در بخـش ديگـر    همچنين، نويسنده گاهي مراسم تشييع جنازة كاظم را وصف مي
ـــ   ملوك زماني، سري به منزل. اند نگاهي دارد به اسرايي كه دردست مهاجمان گرفتار شده

  :زند و وضعيت زندگي او را وصف مي كند ــ مي مادر حميد
ماشـين جلـوي آنهـا، جنـازة     . نـرگس و معصومه دركنار هم و داخل ماشيني نشسته بودند

گل بزرگي كـه در   جنازه را در پارچة سفيدي پوشانده بودند و دسته. كرد كاظم را حمل مي
  )90ص ( .ي آن بودزد، رو وسط آن عكس بزرگي از كاظم لبخند مي

   )279ص ( .روي طاقچه، عكس كوچكي از حميد، داخل قاب چوبي كوچكي بود

او زنـدگي عـادي و   . نام دارد حـميد شخصيت اصلي و قهرمان رمان،: پردازي شخصيت
كردستان به او محول شده، باعث شده است همزمـان   مسئوليت مهمي كه در. معمولي ندارد

او بـه عنـوان يـك ايرانـي     . احدي زندگي دشواري داشته باشدبه چند موضوع فكر كند و ت
  .خواهان يكپارچگي كشورش است

توانسـت در سـاحل آن    اش مي زده طوفان حميد، كردستان بندرگاه امني بود كه كشتي براي
  )362ص ( .پهلو بگيرد

 ةحميـد بـا همـ   . اسـت  واقعـي و بـاوركردني  هاي ديگـر،   شخصيت حـميد مانند انسان
دلهـره   تـرس و  هـا گـاهي دچـار    انسان ةجنگ دارد، مانند بقي اي كه در الوريدشجاعت و 

  .شود؛ پس شخصيتي آرماني و غيرقابل درك نيست مي
  )8ص ( .كرد هايش بازي مي خورده، با دست هاي مأيوس و شكست حميد مثل آدم

پـس  : پريده و كمي مشـوش شـده بـود، لبخنـد كمرنگـي زد و گفـت       حميد كه رنگ
  )111ص ( !هخبرهايي بود

است و فرماندهي گروهي از همرزمـانش را   پـذير و كاردان مسئوليتحميد شخصيتي 
  :در نهايت دقّـت و ذكاوت برعهده دارد
. هاي سـپاه را سـازماندهي كـرده بـود     ترين بچه نفره از زبده براي حمله، حميد ده گروه پنج
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آنها حرف زده بود و بعد هر  روز دربارة نحوة عمليات، منطقه و شيوة كارش با چندين شبانه
  )185ص ( .گروه را به محل مأموريت خود فرستاده بود

هرچنـد در يـك برهـة زمـاني     : دارد ايستا، شخصيتي )حميد( شخصيت اصـلي داستان
كند، دوباره به حالت اول  تغيير روحي و اخالقي پيدا مي) شود زماني كه مجروح مي( خاص
  .است جانبه قراردادي و همه يد شخصيتياز سوي ديگر، شخصيت حم. گردد برمي

هاي بسيار ديگري نيز در اين رمان حضور دارند كه به ترتيب ايفاي نقـش در   شخصيت
نويسـنده، دوسـتانِ حميـد و نـرگس      براساس ذهنيت و طرز فكـر . شوند داستان معرّفي مي

دو، اشـتراك  اند يا ازنظر فكري بـا ايـن    آنها يا رزمنده. اين رمان هستند مثبت هاي شخصيت
  : نظر دارند

از آغـاز  . گذشـت  اش مـي  سـالگي  شايد چند ماهي از بيست. چنين بود كاظم براي نرگس،
هاي كردستان به آن منطقه آمده بود و در آن مدت، تنها يك بار به مرخصـي رفتـه    درگيري

  )21ص ( .بود
يگـاني  كـنم در با  فكـر مـي  . بعله، خيالتان از اين بابت راحت باشـد : گفت اوستاعباس

ايـن طـرف    ام، از ده بار تا حاال تير مسـتقيم خـورده  . عزرائيل پروندة من يكي كه گم شده
  )119ص ( .طور اينامروزمان هم كه . ام آمده از آن طرف رفته، باز هم زنده

هـاي   گيرنـد، ازجملـه گـروه    در نقطة مقابل قهرمان داستان قرار مي منفيهاي  شخصيت
كه  پرويزطلب ازبين دوستان حميد، افرادي مانند  ادي فرصتو يا افر) مهاجمان( ضدانقالب
دنبال فرصتي براي دوري از جنـگ و اسـتفاده از    است كه به» تيپ« و نوعي قالبي شخصيت

كـه   هاي دولتي و مردمي است تا از خود اسطوره بسـازد، درحـالي   منافع و امكانات سازمان
  :واقعاً چنين شخصيتي ندارد

مادرش در باغ ييالقي شهريار سكونت داشتند، تمام فاميـل و   اي كه پرويز و دوهفته
 .ناميدنـد  بعضي حتي او را مجروح جنگـي مـي  . آشناها از بيماري پرويز باخبر شدند

  )271ص (

ــ اسـت كـه    انقالب هاي ضد ــ عضو گروه رشيدهاي اين رمان  يكي ديگر از شخصيت
تـأثيرِ سـخنان حميـد،     پس از مدتي، تحتاو . اند نيروهاي سپاه او را دستگير و زنداني كرده

وي شخصيتي پويا . گردد عنوان نيروي نفوذي به ميان مهاجمان برمي دهد و به تغيير عقيده مي
هاي اين رمان حالت ايستا و بدون تغيير دارند، افرادي مانند نرگس،  اما بيشتر شخصيت. دارد

  ... معصومه، هادي، زهرا، علي، 
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از چه گروهـي هسـتند؟    مهاجمان: كرد حميد فكر. ن هم گذشتماشين از دوراهي دهگال
  )52ص ( هاي ديگر؟ اند يا از گروه كراتودم

اندازة حضور  هاي فتاحي است؛ البتّه به تر از ديگر رمان در اين رمان پررنگ زنانحضور 
ده كننـ  مردان نيست، اما تعداد زنان و نيز نقش آنها در پيشبرد داستان، بسيار حساس و تعيين

است كه شخصيتي ايستا و مقـاوم   نرگسترين شخصيت زن در اين داستان،  معروف. است
صورت افتخاري در بيمارسـتان   پذير است و دركنار شغل معلمي به او فردي مسئوليت. دارد

. جانبـه و قـراردادي اسـت    نرگس شخصيتي همـه . كند از مجروحان و بيماران پرستاري مي
، مـادر، خـواهر و   )دوسـتان نـرگس  ( ، معصومه، زهرا و فريده)مادر حميد( جز او، ملوك به

هـايي   تارا، افرادي هستند كه در ايـن داسـتان نقـش    همسر برادرش، خاله، دخترخاله و عمه
  .اند نوعي با قهرمان اصلي داستان مرتبط دارند و هر يك به
ت حس كرد دربرابر طوفاني قرار گرفته كـه ممكـن اسـ   . احساس خطر كرد نرگسناگهان 

اش كشيده اسـت،   هايي را كه براي آينده نقشهدوماه در ذهنش ساخته و  آنچه را در آن يكي
  )14ص ( .كند نابود

آمد، حس  مياي پيش  هروقت براي حميدش مسئله. اين حس را از قديم داشت ملوك
  )273ص ( .آن روز هم ناگهان دلش شور افتاد. گفت ششمش به او مي

 نـام  .سـازد  هاي شخصيتي، فكري و شغلي افراد آشنا مي يها، خواننده را با ويژگ نام
 محلـي هـا   بعضـي نـام  : هاي اين داستان به موقعيت خانوادة آنها بسـتگي دارد  شخصيت

اند، مانند حميد، حسن، هادي، يوسـف،   يمذهبها  گرد و اسرين؛ بعضي هستند، مانند بي
يگ، كاعثمـان، مالابـراهيم؛ و   ب اي اشاره دارند، مانند ابراهيم ويـژه؛ بعضي به شخصيت ...

جـا   متناسب و بـه  در اين رمان، نام. خاصي هستند، مانند اوستاعباسشغل برخي يادآور 
  .انتخاب شده است

كننـده   ميانِ افـراد بسيار مـهم است و نقشـي تعيـين   وگوي گفتپردازي،   شخصيتدر 
وي افـراد بـا   وگـ  در موقعيتي خاص كه موضوع خواستگاري درميان است، نوع گفت: دارد

اي خاص است و زماني كه موضوع جنگ و درگيري درميـان اسـت، نـوع     گونه يكديگر به
  .شود وگو بين افراد برقرار مي ديگري از گفت

كـرد،   معصومه كه ديگر آشكارا گريه مـي » مگر چه شده؟ باز اتفاقي افتاده؟«: نرگس پرسيد
اند اتـاق   كاظم را برده. روح استبيمارستان پر از شهيد و مج! زود خودت را برسان«: گفت
  )16ص ( ».زود بيا. عمل
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مانندي، يكي از اصول مكتب كالسيك  حقيقت: مانندي يا معيار سنجش داستان حقيقت
تواند در داستان جنبة كلّي و همگاني داشته باشد و همـة   و بر هر اصلي مقدم است، اما نمي

ي، و تناسب فضـا و رنـگ و صـحنه بـا     بودن رخداد تاريخ واقعي. خوانندگان را متقاعد كند
  .مانندي آن است زمان داستان، از عوامل مؤثر در حقيقت

مانندي، داستاني واقعي است كـه شـايد بارهـا     ازنظر حقيقت هاي جنگ عشق سالرمان 
تواند با آن ارتباط برقرار  راحتي مي وهمي و خيالي نيست؛ پس خواننده به. اتفاق افتاده باشد
كارگيري عناصر داستان، ايجاد تناسب  نويسنده با به. ش مجسم كند و بپذيردو آن را در ذهن

و هماهنگي بجا ميان آنها، و ارائة توالي منطقي ميان حوادث داستان، توانسته اسـت عنصـر   
  :مانندي را تقويت كند و بدين ترتيب قدرت باورپذيري را در خواننده افزايش دهد حقيقت

چشـمان سـياه و   . كرد هايش بازي مي خورده با دست كستهاي مأيوس و ش حميد مثل آدم
  )8ص ( .زد و رنگش پريده بود روشنش برق مي

كه عصارة مفهومي داستان و ايدة محوري آن اسـت، يكـي از   ) تم( مايه درون :مايه درون
» عشـق «، هاي جنـگ  عشق سالمايه در رمانِ بلند  درون. عناصر بنيادي ادبيات داستاني است

  :توان آن را مشاهده كرد جاي داستان مي است كه در جاي
و بعد اضـافه  » !جانم را«: حميد با همان لحن آرام گفت» كني؟ چه مهرم مي«: نرگس پرسيد

  )138ص ( ».وچهارهزار سكه اضافة صدوبيست به«: كرد

پيش  نويسنده جريان خواستگاري اردالن از نرگس را كه همزمان با واقعة جنگ داخلي
  :كند آيد، چنين توصيف مي يم

ـــ   در باالترين قسمت، روي پتوي سفيد، آقايوسـف . ها دورتادور اتاق نشسته بودند مهمان
هـاي   ــ به پشـتي  تارا ــ يعني عمومنصور و عمه ها ترين مهمان ــ دركنار محترم پدر نرگس

گين و ساكت در طرف راستش، دكـتر اردالن جـوان، شرم. رنگ تركمني تكيه داده بود الكي
  )29ص ( .نشسته بود

كند و به شهيدشدن نيروهـاي   هاي متفاوت بيان مي هاي جنگ را به شكل فتاحي، سختي
دسـت مهاجمـان، قطـع عضـو و ازكارافتـادگي آنهـا و نيـز بـه          شدن آنهـا بـه   رزمنده، اسـير

خاطر شرايط حـاد جنگـي    فرساي زناني مانند نرگس و معصومه به امدادرساني و كار طاقت
  . اشاره دارد

! واي«: با ديدن جسم خـونين سـيدكاظم گفـت   ...  جواني كه روپوش سفيدي به تن داشت
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و وسط آمبوالنس را » !طوري بگذاريدش اينجا همين. شود تكانش داد هايش كو؟ نمي دست
  )62ص ( .نشان داد

 حوادث آن چـند روز و شهادت. رسيد] حذف را[ديگـران را ] به[بعد از مـيرزا، نوبت 
 .و اسارت دوستان، فرصت شوخي و خنده را از كساني كه باقي مانده بودنـد، گرفتـه بـود   

  )100ص (
  :هاي زياد جنگ، گاهي طنز نيز در فضاي حاكم بر داستان جريان دارد با وجود سختي

كنم در بايگـاني عزرائيـل    فكر مي. بعله، خيالتان از اين بابت راحت باشد: اوستاعباس گفت
  )119ص ( .كه گم شده پروندة من يكي

آفرينـد و   شود كـه داسـتان را مـي    هايي را شامل مي ها و حادثه موضوع، پديده: موضوع
پردازانـه،   حادثـه : هاي متفاوتي دارنـد، ازجملـه   ها موضوع رمان. كند مايه را تصوير مي درون

پـس  ... تـوزي،   گرايي، جادويي، درمواردي انتقام و كينه واقعي، وهمناك، خيال و وهم، واقع
  .گيرد موضوع، كل فضاي داستان را دربر مي

است، كه همان جنگ داخلي و تبعات آن است كه  پردازي تام حادثهموضوع اين رمان، 
  .هاي فراواني براي مردم درپي دارد عواقب و سختي

  )82ص ( .شود توي همة اين روستاها چندتايي ضدانقالب پيدا مي! ها: هادي گفت
  )44ص ( قطة درگيري كجا بود؟ خبر داريد؟آخرين ن: حميد پرسيد

يـا دانـاي    سوم شخص مفردزاوية ديد رمان، روايت از زبان  :زاوية ديد، زاوية روايت
گـر   در اين نوع روايت، راوي داستان، نويسنده است كه خارج از داسـتان نظـاره  . كل است

  :كنندة افكار و احساسات آنها است ها و بيان اعمال و رفتار شخصيت
پيكان سفيدرنگي بـا سـه مسـافر از قصـر     . بخش دازظهر بود، روزي روشن، گرم و فرحبع

  )5ص ( .طرف كرمانشاه درحركت بود شيرين به

  :وگوي ميان افراد نيز از همين زاوية ديد استفاده كرده است نويسنده در بيان حاالت و گفت
تاده باشـد و جـواب   اي كه جلوي معلمش ايسـ  حميد، درمانده به هادي نگاه كرد؛ مثل بچه

 .من كه گفتم؛ برنامة ما همان اسـت : اي ساكت ماند و بعد گفت سؤال معلم را نداند، لحظه
  )7ص (

آنهـا هـم مـرا انتخـاب     . خودتان خواستيد كه يكي را انتخاب كنـيم : اوستاعباس گفت
 اين را: ها گفت كاك عثمان قدم جلو گذاشت و به محسن اشاره كرد و رو به نگهبان. كردند
  )161 ص( .بياوريد
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هاي رمان، همان زاوية ديد سوم شخص را حفظ كرده است و هيچ  فتاحي در همة فصل
وگوهـا،   ها، گفـت  تغييري در نوع روايت داستان ندارد؛ بنابراين، تا پايان داستان، همة صحنه

  . شود ها از زبان نويسنده روايت مي حاالت افراد و توصيف
است؛ يعني فكري برتر،  بيروني، زاوية ديد اين رمان، ونيزاوية ديد دروني و بيرازنظر 

كند، از نزديك شاهد اعمـال و افكـار    هاي داستان را رهبري مي خارج از داستان، شخصيت
هايِ خود باخبر  آنها است، از گذشته و آينده خبر دارد و حتي از احساسات پنهان شخصيت

  .داستان است كنندة تبنابراين، راوي بيروني ناظر مستقيم و هداي. است
  )9ص ( .حميد ماشين را روشن كرد و راه افتاد. ظاهراً كار شكل ديگري به خود گرفت
  )59ص ( .آميز، به نقطة درگيري چشم دوخته بود سيدكاظم با نگاهي پراميد و رشك

گيرد و بر  ميزمان و مكاني را كه در آن عمل داستاني صورت : پردازي صحنه و صحنه
كاربـرد درست صـحنه بـر اعتبـار    . گويند ستان تأثير زيادي دارد، صحنه ميهاي دا شخصيت
  .افزايد داستان مي

ها، زمان وقـوع حادثه، و محيط كلي و عــمومي   محل جغرافيايي، كار و پيشة شخصيت
ازنظر  هاي جنگ عشق سالصحنة رمان . سازند ها، عواملي هستند كه صحنه را مي شخصيت

  .ردستان و كرمانشاه استهاي ك جغرافيايي، استان
و كـار قــهرمان اصــلي داسـتان و يـاران       1359زمان وقـوع حـوادث داسـتان، اوايـل     

  :همرزمش، جنگ و مبارزه است
زندگي در كردستان و مسئوليتي كه داشت، وادارش كرده بود كه هر آن به چند جـا توجـه   

  )5ص ( .بپذيرد كند و هر پيشامد خوش و ناخوش را داشته باشد و به چند موضوع فكر

دهد و به آن زنـدگي   وگو بخش اعظم داستان را به خود اختصاص مي گفت: وگو گفت
پـيش   شود و عمل داستاني را به هاي داستان مي وگو باعث معرّفي شخصيت گفت. بخشد مي
دهنـدة   هاي شخصـيت داسـتاني بـا ويژگـي شخصـيتي او، نشـان       سازگاري صحبت. برد مي

 غير( وگوي نمايشي ندگان امروزي بيشتر از تركيب دو نوع گفتنويس. بودن آن است واقعي
خوبي از  بردن داستان به فتاحي نيز براي پيش. كنند استفاده مي) مستقيم( اي و مباحثه) مستقيم
  :اي استفاده كرده است وگوي نمايشي و مباحثه بهره برده و از هر دو نوع گفت وگو گفت

بـاز هـم   : كني؟ نـرگس گفـت   شده؟ چرا گريه مي چي: مادرش كه نگران شده بود، پرسيد
  )16ص ( .شهيد داديم
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دانيد كه  مي: اي فكر كرد و گفت جوان لحظه. رويم جلو به هر حال، ما مي: حميد گفت
! امشب نـه : هادي گفت. ها از اينجا به بعد دست آنها است شب. زنند شب راحت كمين مي

  )44ص ( .گيري اند منطقه شان رفته همه
سبك عبارت است از ويژگيِ ممتازِ اعمال يا رفتار كسـي؛ و در  : شيوة نگارشسبك يا 

هر كسي سبك نوشتارِ خاص . نوشتن، روشي است كه نويسنده در نوشتن مطالب خود دارد
را نبايـد بـا   » سـبك «اصـطالح  . خود را دارد كه نمايانگر طرز تفكـر و شخصـيت او اسـت   

اي از  ي نويسندگي، لباس فكر و مجموعـه ها سبك، بخشي از تكنيك. يكي گرفت» تكنيك«
فتاحي نيز سبك و شيوة نوشـتاري خـاص خـود را    . معاني مجازي و حقيقي نويسنده است

سـبك  . نويسد دارد هرچند كه او نيز مانند نويسندگان معاصر به سبك نثر معاصر و ساده مي
منظـور خـود را   شـود و نويسـنده    كار گرفته مي ها به وي، سبكي روايتي است كه در داستان

  .دهد تر به خواننده انتقال مي سريع
لحن، آهنگ بيان و شيوة پرداخت نويسنده نسبت به اثر است كـه   :پردازي لحن و لحن

آور، جلف، جدي و طنزآميز  دار، گريه هاي گوناگوني به خود بگيرد و خنده تواند صورت مي
لحـن،  . ي داسـتان اسـت  ها هاي امروزي، لحن درخور موضوع و شخصيت در داستان. باشد

داستان اسـت و حتـي بـه برخـورد او بـا       هاي طرز برخورد نويسنده با موضوع و شخصيت
  .شود مخاطب نيز گفته مي

 جديو  سنگينماية آن،  ، با توجه به موضوع و درونهاي جنگ عشق ساللحن داستان 
ديـده  گاهي در گفتار اشخاصي مانند اوسـتاعباس و دوسـتان حميـد لحـن طنزآميـز      . است
شايان ذكر است كه موضوع جنگ و تبعات آن، در چگونگي . شود كه بسيار ناچيز است مي

  :هاي داستان مؤثر است لحن شخصيت
ايـن طـوري بهتـر    . نرگس كه بغض راه گلويش را گرفته بود، چشم به چهرة پدر دوخـت 

  )239ص ( .شد خبر صحيح را گرفت مي
گـرديم، گريـه    افقي برمي...  ي هستيدها هم موجودات غريب شما زن: اوستاعباس گفت

مگر شما چقدر اشك ذخيره داريـد؟ ايـن چـه    . كنيد گرديم، گريه مي كنيد؛ ايستاده برمي مي
  )335ص ( منبعي است كه خدا به شما داده؟

است؛ زيرا موضوع  فضايي جنگيفضاي حاكم بر اين رمان، : فضا و رنگ، فضاسازي
ايـن رمـان، حـال و هـواي     . خـورد  چشم مي ر بهاصلي آن جنگ است و پيامدهاي آن بيشت

جنگي دارد؛ و الزمة فضاي جنگي، افراد جنگاور و جنگجويي است كه در دو طرف جبهـة  
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خواهنـد، دشـمن را    داننـد و مـي   اين افراد هريك خـود را برحـق مـي   . جنگ حضور دارند
  :شكست دهند

چرخيـد و   زد و مدام مـي  اي سبكبال بر فراز سرشان پرپر مي در نظر اسرا، مرگ چون پرنده
  )144ص ( .نشست هاي خستة آنها مي روي شانه

به شيوة مجازي و غيرصريحي كه نويسـنده در آثـارش   : نماد و نمادگرايي در داستان
برد و موضوعي را تحت پوشش موضـوع ديگـر عنـوان و چيـز ديگـري را القـا        كار مي به
صليب نماد مسيحيت، و كبوتر نمـاد   گويند؛ براي مثال، پرچم نماد كشور، كند، نماد مي مي

  .صلح است
كه عنوان داستان نيز از آن گرفته شده، » هاي جنگ عشق سال«نويسندة اين رمان از نماد 
شدن را در روزگار جنگ و سختي با هم بياميزد و به آنهـا معنـا    استفاده كرده است تا عاشق

هاي آن وجـود   ايي در شخصيتگرا است، نماده هرچند كه اين رمان، داستاني واقع. ببخشد
حميد نماد فداكاري و عشق، پرويز نماد خودخواهي و فريب، مادر حميـد و نـرگس   : دارد

هاي  شايان ذكر است كه بيشتر شخصيت. نماد ايثار و صبر، اوستاعباس نماد ايثار و فداكاري
  .نگ شركت دارند، نماد ايثارندرمان كه در ج

آنان در مقـاالتي  . ندگان بر اين اثر نيز قابل توجه استالبته نقدهاي كوتاه برخي از نويس
اند كه فتاحي بر جزئيـات و توضـيح واضـحات     محتواي داستان را نقد كرده و بر اين عقيده

بسيار تأكيد دارد و همين باعث شده است رمان طوالني شود، ديگر اينكه نويسنده حـوادث  
  :است شكلي دور از ذهن رقم زده دلخواه خود و به  را به

هـا نيـز    ايم بلكه شخصـيت  در صد صفحة اول، هنوز نه تنها در گرداب حوادث قرار نگرفته
  )33 :1374ديان، ودر( .برد ميتوضيح واضحات، رمان را به جلو . جذابيت چشمگيري ندارند

حـوادث يكسـره   . دانـد  نويسنده خود را ملزم به توضيح و توصيف تمام جزئيات مـي 
كوپتر به پايين پرت  د؛ براي نمونه، حميد مجروح حتماً بايد از هليان تصادفي و دور از ذهن

 .كـار اسـت   بـه  شود و حتماً بايد به همان بيمارستاني برده شـود كـه اردالن در آن مشـغول   
  )33: 1374اي،  خمسه(

  
  گيري نتيجه
، دومين اثر فتاحي با مضمون جنگ و يكي از زيباترين آثـار وي  هاي جنگ عشق سالرمان 
هاي  ها و جايگاه هاي رمان زياد و تنوع افراد با سنين متفاوت، موقعيت تعداد شخصيت .است
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ماية رمان عاشقانه است؛ بنابراين، نويسـنده   درون. خاص باعـث جذّابيت داستان شده است
داستان بـا  . زيبايي مطرح كرده است ضمن توجه به مسئلة جنگ و تبعات آن، عشق را نيز به

ص نگارش يافته و راوي داستان، خود نويسنده اسـت كـه از دور همـة    زاوية ديد سوم شخ
كند و  هاي مختلف بيان و حاالت مختلف افراد را بازگو مي ها و موقعيت وقـايع را در مكان

نيـز از روايـت    پري نخلسـتان فتاحي در رمان . رويدادي است بنابراين روايت داستان، برون
از زاوية ديد اول  پسران جزيرهو  آتش در خرمناي ه سوم شخص استفاده كرده اما در رمان

  . شخص بهره گرفته است
) كرمانشاه و كردسـتان ( هاي غربي كشور موضوع رمان، جنگ داخلي است كه در استان

اي وارد جريـان اصـلي    گونـه  هريك از افراد ايـن رمـان بـه   . در اوايل انقالب رخ داده است
ترين شخصيت زن، نـرگس اسـت    حميد و مهمشوند؛ اما شخصيت اصلي رمان،  داستان مي

كه از ابتدا تا انتهاي داستان با حميد همراه بوده و باعث شده است ترتيب حوادث داستان و 
  .خوبي پيش برود پيرنگ آن به

نقش زنان در اين رمان پررنگ و تأثيرگذار است و تعداد زنان و نقـش مـؤثر و جانـدار    
اند و دركنـار   خورد؛ زناني كه نماد ايثار و صبوري شم ميچ آنها بيشتر از ديگر آثار فتاحي به

ــ پـاي بـه پـاي مـردان در      ــ مانند همسر و مادربودن هاي اصلي زنانه و لطيف خود نقش
  .هايي اجتماعي، شجاعانه و حماسي برعهده دارند هاي آن حضور و نقش جنگ و سختي

مستقيم  ها را به شيوة صيتنويسنده شخ. خوبي بيان شده است زواياي مختلف داستان به
ماية رمان عاشـقانه اسـت كـه بـا مسـائل خـانوادگي و        درون. به خواننده معرفي كرده است
فتاحي حوادث داستان را . توان آن را رماني صرفاً جنگي ناميد عاطفي درآميخته است و نمي

. دگيـر  شـكل عمـودي، پـي مـي     اي جدا، به هاي جداگانه از منظري خاص و زاويه در فصل
زيبايي صورت گرفته و فضاي جنگي رمان در كردسـتان كـامالً واقعـي     فضاسازي داستان به

در سـه رمـان ديگـر فتـاحي نيـز فضـاي جنگـي حـاكم اسـت، البتـه بـا            . بيان شده اسـت 
ماية  با درون) كه رماني كودكانه است( پري نخلستانهاي جنگ و تبعات آن؛ و در  مايه درون

  .است پردازي همراه تخيل و خيال
هاي ايستا و پويا، باورپذير و كاردان يا قالبي و تيپ و حتي مثبت و منفي ايـن   شخصيت

خـوبي بيـانگر حـاالت،     وگوي ميان افراد بـه  گفت. اند رمـان، از ديدگاه نويسنده مطرح شده
روحيات و نوع شخصيت هر يك از آنان است كه نويسنده كوشيده است آن را بـا الفـاظي   

و زيباي داستان، از نقاط قوت آن اسـت و درگيـري    شروع و پايان خوب. متفاوت بيان كند
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هاي واقعي و زيبـاي   ذهني نرگس براي پذيرفتن مجدد حميد و ادامة زندگي با او، از بخش
كـرد و بـه    طور نبود، نـرگس حالـت واقعـي و باورپـذير پيـدا نمـي       رمان است كه اگر اين

  .شد فهم تبديل مي اي وغيرقابل شخصيتي اسطوره
عنـوان  . هاي جنگـي اسـت   در آثار فتاحي، كشمكش و جدال وجود دارد كه الزمة رمان

هاي متمادي  توان جنگ و عشق را در سال اي كه مي گونه محتواي آن هماهنگي دارد به اثر با
  .پردازانه است داستان واقعي و قابل درك و موضوع آن حادثه. درك كرد

ي نيز زيبا است و ايـن نـوع پرداخـت را در رمـان     هاي ديگر فتاح شروع و پايان داستان
، پري نخلستانتوان ديد؛ البته در شروع داستان  ويژه در پايان زيباي آن مي به آتش در خرمن

ها، اشكال نگارشي وجود دارد و اين اشكال عمده در آغاز رمـان بسـيار    برخالف بقية رمان
  .واضح و نمايان است كه از جذابيت رمان كاسته است

: هـا اسـت   ز نقاط ضعف رمان، توصيف بيش از حد، ذكـر جزئيـات و تكـرار صـحنه    ا
هايي از داستان، توصيفي را بارها تكرار و يا شخصيتي را چند بار معرفـي   نويسنده در بخش

هاي ديگر خود، تا اين حد درگير توصيف و ذكر جزئيات نشده  فتاحي در رمان. كرده است
  .رسد نظر مي هاي آن، غيرضروري به تعدد شخصيت است كه با توجه به حجم داستان و
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