یولسیز :از جیمز جویس تا اکرم پدرامنیا
فرنک دلینی ،دنیسنکککیکجودسد یس شکککیکیردنسرییکجزدسدنردلنسانزد کیس وزدبیکر دلابکیاوزدنسندامکیزدم،گیسکج د
«خیننجزدسیینن دسک،دنردیذتهیزدرنجگ،دنستدسدعمردآلم،دکیتیوتردنردآزدنستدکهدب،آنکهدنسندنثرداندبخیننجد
بهدپیسیزدبرسج.دسیینن دامین،دپنچنجو دسترگ دگنرن دهنجیزننگن دطی آمن دسرگرمکییجودسدبننیادیذتبخشد
نسکت.دکتیب،دنسکتدبرنزدگشدشکجزدلادآز دسکاردبیدآزدسدهمیناودلادکییادخیلدلنشکتندسدهرداسردان دتیرونزدلاد
آزدکشکککردکرلز دیرف،دنردآزدنقود یردکرلز دبهدسیلدآسالز دلابیاونشدبحثدسگاتسگیدکرلز دلادآزدغیاد
کرلزدسدذاوذاوداشککنجز.دکتیب،دنسککتدبرنزدهجسهدلنلزدسدبهدناادگذنشککتن.دکتیب،دنسککتدبرنزدمرلمیزد
خرلمیج».د(لینی ،د )2017د
*د
** د
لسمدفیاسهد1922دهیگیم،کهدسکنویسیدبن دننکخهنزدنردامیزد«سیینکن »داندبهدمییسک تدتییجدا وسکییگ،د
نم د یس دبرنزدنسدفرسککتیل دشککیسجدهرگ دگمیزدنم،کرلدکهداسرزدبهدعیینزدنیشککرد«م شترسندامیزد رزد
بننتش»دسید«عیی،ترسندنمینهزدلنستیزدمجاز»دشییختهدشیل.د(میین د )2016د
یس دکهدپ دنردپین لودسکیردنسجوزدنیشکتندنسندامیزداندعمو،دکرلودبیل دبید رضدگرفتندشکخیکنتد
ش د«ا روزدمرلدهیرمیجدلاد ینن »،دسک،دنردبحثبرننگن ترسندآثیادلنستین،د
«نستنیزدللی »دنردامیزدلسگر د
مجازداندبهد یننیزدتقجسشدکرل .د
بهدتیرگ،د وجدنخنکتدامیزدسیینکن دبید«تر مهدکککککدپ سهش»دلکتردنکرمدپجانمننیدلادنشکردنیگیمدییجزد
میتشکردشک دجودنسکتدتیدمخیط یزدفیاسک،ربیز دپ دنردن لس دبهدس د رز دبرنزدنخنکتنندبیادبیدمتندکیمودسد
بجسزدسکککیننکککیادنسندنثرداسبهاسدشکککینج.دلالسو،دمینیجدپنچنجگ،دمتندنردنظردربین،دسدمحتینس ،دنیهشخینن،د
بخشهیس،دنردلنسککتیزدبیدفرهیحدییکشدبردنسرنزدسدنن دعجمدلسککترسککد،دمتر میزدبهدمییبعدضککرساز دلادبهد
تعیسقدنفتیلزدنسندآشکییس،دب،تأثنردن یلودنسکت.دپنشدنردنسن دفیکودهاجهشدسیینکن دبیدتر مۀدمییا ردبجسع،د
لادنسرنزدمیتشکردشکجودبیل.دفرسجد جم ،دمتر شدلسگرزدنسکتدکهدهشرمیزدبیدننتشکیاد وجدنخنکتدسیینکن دلاد
ییجز د نکمتهیس،دنردنسندامیزداندلادنسرنزدبهدایپداسکینج.دشکیسیزدسیلآسازدنسکتدکهدهردلسدمتر شدعیینزد
«نسین »داندبرنزدتر مهزدخیلدبرگ سجوننج دنمیدنکرمدپجانمننیدآزگینهکهدلادبخشدپنشلاآمجدبیدنسککتییلدبهد
نظرد یس شکییسکیزدمحرجد یزدهمچیزدسکشدنسکوطتدمحرجدم،کیج د«سیینکن »داندل نقترسندتواظدبهدآنچهد

یس دلادنظردلنشککته دسیفتهدنسککت.دنسککوتدمعتقجدنسککتدکهد«عیینزدنسندنثردنهدنیمدسینین،د رمیزدلنسککتیزد
نسلسنکهد(نسلسنکنیر)دنسکت دنهدنیمدالتنندنسندشکخیکنتد(نسینکنکل
تحیبقدلنال دسیینن ».د( یس

) دبوکهدبیدتواظدالتنند جسجتردنسندنسکدشد

د 1398د)29د د

ب ینهزدنگیاشدنسندمقییهداندترکنبد«تر مهدکدپ سهش»دفرنهشدآسال.دآنچهدلادبجسدنمردبهداششدم،آسج د
تر مهنزدنسکتدبیدف رسکتدمییبعدسدپ،نیشکتهیزدبنکنیا داییزکهدلادمقیبودسکیکجدسدلسنرلودصکاحهدمتن د
سکنیکجدسدپیجیودسدشکشدصکاحهدپ،نیشکتدس یلدلنال.دبرنزدنمینه دفیکودسکیمدکهدبهدلینودپنچنجگ،هیزد
فونکا،دسدتکین هیزداسنس،د(تقرس یًدتمیمدنسندفیکودلادذهندانسزدگذال) د ءدسکختخینزترسندبخشهیزد
طدسکن لودصکاحهدلنال دنمیدسکیکجدصکاحهدنردپ،نیشکتهیداندبهدخیلدنختیکی دلنلودنسکت.دبرنسند
کتیبدنسکت دفق د
ر دنخنتنندسؤنی،دکهدبهدذهندم،اسجدنسندنستدکهداهدضرساتهیس،دمتر شداندبردآزدلنشتهدکهداینند
نسی د
انج،داندبردخیلدهمینادکیجدسدبرخالفدمعمیر دبرنزدننتشکیادنسندنثردلسکتدبهدتر مهدککککدپ سهشدب نجیدبرنزد
پیسککبدبهدنسندسککؤنردنیگ سرسشدنخنککتدلالسوداندلادمتندنصککو،د نککتس یدکینشدسدب نینشدکجنمدسس گ،هید
متر شداندبکهدگ سیشدایننداسشککک،دسکککی دلنلودنسکککت.دآزگکیودبکهدنسندنکتکهدبدرلنرسشدککهدآسکیدنسندیجشدنرد
پ،نیشکتدنصکیالًدضکرسات،دلنشکتهدنسکتیدآسیدپ،نیشکتهیدتینننکتهنن دجدبهدلاکدب تردمخیطبدنردلنسکتیزدکم د
کییجدسیدخیلدبهدمینع،دبرنزدمحییعهدت جسودشجوننجی د
ن لس دبهدس د رزدنسکتدکهدبنکنیازدنردصکییبنظرنزدلسجگیوهیزدمختوا،دلادمیالدسیینکن دمحرجد
طد
کرلونن دج.دبجس ،دنسکتدکهدلادنسندمجیردننجک دنمکیزدبراسک،دتمیمدنبعیلدنسندامیزدس یلدنجنال.دبییبرنسن دفق د
بهدبنیزدایجدسس گ،دبر نکتهدسدم م،دکهدلادعنندییردسک بدپنچنجگ،دسدلشکینازدنسندنثردشکجونن دج دبنکیجود
م،کینش.دمقییهزدپنشداس دبردضرساتدسدنهمنتدییشنهنیسن،د(پ،نیشتهی)دلادنسندتر مهدنستینادنست .د
لادنلنمهدسس گ،هیزدامیزدسیینکککن داندذسودلسدعیینزدکو،دبراسککک،دم،کینش دنیر)دسس گ،هیزدربین ،د د
ب)دسس گ،هیزدمحتینس .،د
الف) ویژگیهای زبانی
.1تفاوت نسخهها
تیکییزدسسرنسشهیزدمختوا،دنردسیینکن دبهدایپداسکنجودنسکت.دسک،دنردلالسودتعجلدنسندننکخههیدنردخحیزد
یرسفانییزدسدسسرنسکتیانزداسشکهدم،گنرلدکهدنی تهدنسندنشکت یوهیدایجنزد یبودسکررنشدنننکت دارنکهدشکنی د

غرسبد یس دلادنگیاشدنسندنثردمینیجدکیابرلدخی د(سیدعجمدکیابرل)دعالئشدسککجیسنجز دنسککتایلودنردسن گیزد
طهیزدلسککتیازدسدنگیاشکک،دعیمجننهزدمتن دهردسسرنسککتیازداند
م جیادسدگیودبرسککیختهدسدنردهمهدم شتر دغو د
م،تینن دجدبهدگمرنه،دبکشککینج.دیت،دننککخههیس،دکهد یس دبرنزدنیشککرنزدمختوردفرسککتیلودسدشککخیککیًدبهد
طگنرزدسدنصکالجدآن یدپرلنختهدنسکت دکیمالًدسکنکیزدنننکتیج.دتعجلدننکخههیدنیتمیالًدنخنکتنندسدکمترسند
غو د
لشکینازدبردسکردانودتر مهزدنسندامیزدنسکت.دیت،دنگردمتر شدسک،دنردننکخههیزدمعت رداندبهدعیینزدننکخ دهزد
نصو،دلادنظردبگنرل دبیردهشدبرنزدبرگرلنزدبرخ،د نمتهیدککداییزکهدلادتر مهزدمیالدبحثدم،بنینشدککدبهد
مقیسنکهدسدننح ی دبیدسکیسردننکخههیدننیرمیجدنسکتدکهدنی تهدبهدلالسودآشککیا دنسندنمکیزدبرنزدمتر میزدلنخو،د
ایجنزدفرنهشدنننککت.دبرنزدلسجزدنمینهزدتح نقدننککخههیدبهدنشککین،هیزدپنشداسدمرن عهدکین دج د(همیز د
ف 4دپ 81د  334دف 4دپ 81د 334سدف 6دپ 258د  )494د
 .2ابرواژهها
سک،دنردتکین هیزد یس دلادامیزدسیینکککن دسکککیختدکومیتدطیالن،دسیدبهدع یات،دنبرسن وهیسکککت.دنسدگیود
ایجسندکومهزدمعییلناداندبهدهشدمتیککودم،کیجدسدکومهنزدغنرمعمیردم،سککیرلدسدنردتمیمدمعین،دآزدکومیتد
بهصیاتدس

یدب روبرلنازدم،کیج.دبرنزدنمینهدلاد یس،دنردلنستیزدم،خینننش د

کککککدد«پ دآسیدنسندهمیزدگیهردنس لزدنسککتدکهدنردآزدپجادسدپنککردهشگیهرنجیدآاسیردنیرننندبنچیاود
کجیسکتدبرنزدبحثدسدنث یتیدهمهزدعمرشداندبهد جردبردسکردهشگیهرلگرمیهنتک رسیمنکن یلدگذنشکت».د
(همیز دف 3د  )186د
نسندترکنبدغرسب دتر مهنزدبرنزدنبرسن وزدContransmagnificandjewbangtantialityدنسککتد
کهدگراهدس س دن نزدتشککنودلهیجوزدآزدمعییلنادهنکتیج دبید رناگرفتندلادنسندترکنبدبهدهیستدتیرونزد
لسککتدسیفتهننج.دConsubstantialityدنصککحالی ،فونککا ،نسککتدبه معییزدهشسککرشککت ،س هشگیهرز
Transsubstantialityنن دسن وزدلسگرزدلادلننشدفونکاهدنسکت کهدلادمعییز وب میهنتدکیابرلدلنال س
لادنسیجیدمیظیا وبدشکرنب س نیز لا مرنسکش عشکیز ابین ،به خیز س گیشکت یضکرت عننک ،نسکت.دبخش
Tialityدنسن کومه لا پیسیز نسن نبرسن و آمجو نسکت.دهمچینندMagnificدبهدمعییزدشککیودسد الر دJewدبه
معی ،س یلز دBangدلادمعییزدسردسصجندنست .د

پجانمننیدنسندنبرسن ودانداینندشککرجدلنلودنسککت د«آاسیردهمهزدعمرشداندبردسککردمجیلیهدبیدمیضککی د
هشگیهرزدسیدهشسکرشکت،دپجادسدپنکردسدت جسودنیزدسدشکرنبدبهدگیشکتدسدخیزدعننک،دکهد الردسدشککیود
خجنسگین،دلنشتدسدنردمیلازدس یلزدبیل دگذنشت».د(همیز دف 3دپ 48دصص215دس )216د
 .3واژههای برساخته
گیه،د یس دشکودظیهرزدس دکومهداندبهدهشدم،اس لدسدسن ونزدتیرودم،آفرسی دج د
ککککدد«یبهیسشدیبهیزدب،گیشکتلدهینداندبیسکنجدسدلهیزدرل دلهیزدبهدلهجنزدنس دسکتیلنزدتمیمرهجنز».د
(همیز دف 3د  )195د
لادنسیجکید یس دنردترکنکبدلهکیزدبکیدرهکجنزدسدسکککتیلنزدبکیدرهکجنز دسن وهکیزد«لهکجنز» د«سککک کجنز»داند
سیختهدنست.د(ن دهمیز دف 3دپ 301د  )276د
ککدد«پ دنردآنکهدلسشبدمرندبنجنادکرل دهمیزدخینبدسیدنهیدبگذنادب نیش.دانهرسزدبیر.دخنیبیزداسسد،هی.د
خیبدفکردکن.دهیاسزنیرشنج.دلنامدبهدآزدم،ن لسکش».د(همیز دف 3د  )194د
متر شدفعود«م،ن لسکش»داندلادبرگرلنزدکومهزدalmostingدبهدکیادبرلودنسکت.دلاسن ع د یس دنسند
فعوداندنرد نجدalmostدسکیختهدسدآزگینهدکهدبرنزدلسسکتشدتیضکن دم،لهج دنسندتغننردبیدسکیختیادکو،دفیکود
سهدکهدلادآزدهمهان دلادییردلگرگین،دنست دهمیهیگ،دلنال.د(ن دهمیز دف 3دپ 271د )268د د
 .4واژگانی از زبانهای دیگر
نم د یس دلادمینالدبنککنیادنردکومههی دنصککحالییتدسد مالت،دبهدربیزهیزدنستیینیس ،دآیمین،دسدفرنننککیزد
نسکتایلودکرلودنسکت.داسشدمتر شدلادبرگرلنزدنسندمینال دآسندنیسنک،دتواظدنصکو،دآن یدبیدیرسفدفیاسک،دلاد
متندسدتر مهدسدشرجدآن یدلادپ،نیشتهیدبیلودنست .د
 .5واژگان مهجور
نردلسگردسس گ،هیزدربین،دسیینککن دم،تینزدبهدکیابرلدسن وهیزدم جیادسدنیمأنیردنشککیاودکرل.دمثالًدبهد یزد
ردnuncleدنسکتایلودشکجودنسکت.دمتر شدبهدک یگ،دنسندسن ودب،تی هدن یل دو د
کومهزدuncleدنردسن وزدنیمأنی د
معیلرد«خییی»داندبرنزدآزدبرگ سجودنست د

ککککدد«خیییداسچ،داسزدتختدعرسضکش درسردپتیدسدپشکتدبردبییش دسکیعجدنسکتیناشداندنرداسزدپشکتهزد
رننیهیسشدلانردم،کیج».د(همیز دف د  )187د
نیسنکیجودلاد یس،دلسگر دبرنزدع یاتد«صک دبهدخنر»دنردسن وزدم جیادmorrowدنسکتایلودم،کیجدسد
متر شدکومهزد«بیمجنل»داندبهد یزدآزدم،نشین دج د
کد«بیمجنل دخینهررنلو.دبیشنندسد جمدب ز».د(همیز دف 3د  )187د
 .6لغزشهای عامدانه
لسکتدکشدلسدگینهدیغ شدسدخحیدلادافتیادسدگاتیادشکخیکنتهیزدنسندلنسکتیزدبهداشکشدم،خیال.د یس د
شهیزدربین،دکهدنیشکک،دنرد
برنزدبیساپذسرزدبنشککتر دآگیهینهدنسندتکین داندبهدکیادبنککتهدنسککت.دنخنککتدیغ د
کشسینلزدبرخ،دشخینتهیست.دمثالًدلادلسیییگهیزدمیلادگرسگندمعمیالًدنردنظردلستیازدمشکالت،دس یلد
لنال.دپنررزدشنردفرسش،دکهدربیزدننگونن،داندبهدخیب،دنم،لننجدهشدضمیسرداندبهدلاست،دبهدکیادنم،برل د
ککککد«سن عیًدبیسجدیرفدب ننش دسدمندخیلمدشکرمیجونمدبهدنسندربیزدیرفدنم،رنش.دنردآن یس،دکهدبوجدنسکتد
شینجونمدربیزدب اگ،دنست».د(همیز دف 1د  )44د
طهیزدنگیاش،درسیلزدبهداششدم،خیال د
لادنیمهنزدکهدمو،دبرنزدپجاشدم،نیسنجدنن دغو د
کککدد«پیپ،دع س م دبرنزدهجسهزدرس یزدتییجمدخنو،دخنو،دممیینش.دعیی،دبهدمندم،آسج.دهمهدم،گیسیجد
بهدمندبیدنسندکالودبروزدنسککیتویجزدتیرونمدینیب،دخیشگودشجونم.د ع هزدشکالتهیزدخیشم وزدمیم،داند
گرفتشدسدلنامدم،نیسنکش.دخنو،دخیشکم وننج.دلسگردلادکیادعکیسک،دلنامدشکییدم،کیش.دآ یزدکیگوندسک،دنردمند
سدخینشدگرفت.دظیهردشج دم،فرستش»...د(همیز دف 4د )314
شهیدبهدخحیهیزدذهی،دشکخیکنتهیدبیرم،گرلل.دمثالًدفرلزدلادبنیزدس دخیطرود
نی دلسگرزدنردنسندیغ د
نم،تیننجد ئنیتداندبهدخیطردبنیسال.دبرنزدنمینهدلادفیککودپیجش دبویمدلادمیالدتیککیسرزدکهدپنشتردلسجود
سککخندم،گیسج.دآزگینهدکهدلادپ،نیشککتدمربیبدبهدآزدشککرجدلنلودشککجو دپ سهشککگرنزدنقیشکک،هیس،داندکهد
نیتمیردلنشککته دمیظیادبویمدسک،دنردآن یدبیشککجدبراسکک،دکرلوننج دنمیدهن س دنردآن یدل نقیًدبردگاتههیزدبویمد
میح قدن یلودنسکت.دنردنسنداسزدنتنجهدگرفتهننجدکهد یس دبیدنسندکیادنشکیزدلنلودکهدذهندنننکدیزدم،تیننجد

س یسعدسدلسجوهیداندنشکککت یودث تدکیجدسیدبیدهشدترکنبدکیجدسدس دتیکککیسردنیدبنکککیرل.د(همیز دف 5دپ 124د
)399د د
نسندسس گ،دنردآنجیدنیشک،دم،شکیلدکهد یس دلادآفرسیشدشکخیکنتهیزدلنسکتین،نشدبهدهن داسزد
نصکرنازدبردکیمودسدب،نقصدبیلنشکیزدنجنالدسدآن یداندبیدسس گ،هیزدکیمالًدعیلزدسدمعمیی،دبهدتیکیسردم،کشکج.د
بهدهمنندلینودنسککتدکهدمثودهردنننککین،دممکندنسککتدلایادخحیدسدفرنمیشکک،دشککینجدسیدسن عهنزداندکهدلاد
گذشکتهدبرنسشکیزداددلنلودطیادلسگرزدتعرسردکییج.دنمینهزد ذنبدنسندشکگرلداندم،تینننشدلادفیکودسکه د
صاحهزدنیلدمشیهجودکینش د یس،کهدنستنیزدتوگرنف،دبیدنسندمضمیزدنردپجاشدلاسیفتدم،کیج د د
کد«نیلادم،منرلدبنیدخینه دپجا»د(همیز دف 3د  )190د
لادتیضکن دنسندبخشدم،خینننشدکهد یس دلادننکخهزدنصکو،دسیینکن دنسند موهداندبهدکیادبرلودنسکت د
 Nother dying come home father .دسعی،دسک،دلسگردلنالدم،منرل دبنیدخینه دپجا.دسسرنسکتیادننگوننک،د
بیدتیککیادنسیکهدنسند موهدغوطدتیسد،دنسککت دNotherداندبهدMotherدتغننردم،لهج.د یس دپنشدنردایپ د
نسندکومهداندنصکالجدم،کیج دارنکهدمعتقجدنسکتدنننکیزهیدنشکت یودم،کییجدسدمأمیادنلناوزدپنکتدسدتوگرنفدهشد
نسندکومهداندنشکت یودنیشکتهدنسکت.د(همیز دف 3دپ 148د )240دنسندشکنیودلادبیساپذسرزدلنسکتیزدتأثنرزد
حع،دلنال.دد د
ب) ویژگیهای محتوایی
 .1اشارههای بینامتنی
سک،دنردسس گ،هیزدکیمالًدمشک یلدامیزدسیینکن دنشکیاوهیزدفرنمتی،دآزدنسکت.دنسندنشکیاوهیدنرداسزد وجدسدنیمد
کتیبدآغیردم،شکیل دلادنیمگذنازدفیکوهیدنلنمهدم،سیبجدسدلاد یز یزدمتندخیلداندبهداددم،کشکینج.دلادنسند
منیز دسک شد«نسلسنکه»زدهیمردبنشدنردسکیسردآثیادنسکت.دهیگیم،کهد یس دنسندنثرداندبهدصکیاتدپیسا ،دلاد
مجالتدمختوردمینیجدینتوداسیسیدبهدایپدم،اسکینج دنردنیمهیزدهیمرزدبرنزدهردفیکودنسکتایلودم،کرل دنمید
رمین،کهدتیککمنشدگرفتدآزداندبهدشکککودکتیبدمیتشککردکیج دنسندنسککیم،داندیذفدکرل.دنسدبعجهیدلاد ییبدلسد
جسر دطرجدکو،دسیینن داندهمرنودبیدنیمهیزدهیمرزدبرنزدلسستینشدشرجدلنل.د(همیز دف 1د 58دسد)59د د

بهد دنسلسنککه دسیینککن دنا یعیتدفرنسنن،دبهدامیزدپنشککنند یس
ینن»،دلنال.دپنشتردگاتهدشکجدکهدنسکتنیزدللی

دسعی،د«ا روزدمرلدهیرمی دجدلاد

دشکخیکنتدنصکو،دامیزدمذکیا دینیتدخیلداندلادسیینکن د

پ،دگرفتهدنسککت.دنردنسنداس دگیود موههیزدبهدظیهردنیما یمدسدگیگ،دنردربیزدنسدبنیزدم،شککیلدکهدبرنزدلاکد
آزدبیسجدالدپیسشداندلادامیزد و،د نتس یدکرل .د
ککککدد«پیهیزدک یلشدبنرسزدنردپیاههیزدبیالرلو دبهدمیسکههیزدانک ییکدسکنو،دم،رل».د(همیز دف 3د
 )194د
لادتیضن دنسندبخش دلینی ،دسک،دنردمش یاترسند یس شییسیزدمعیصر دبردنسندبیسادنستدکهدک یلزد
پیهیزدنسککتنیزد دآنکهدم،تیننجدبهدلینودسجدمی یلدلادآبدلاسیدبیشککج دممکندنسککتدنیشکک،دنردتیازدلس دجد
نسکتنیزدبیشکجدکهدلادامیزدا روزدمرلدهیرمیجدلاد ینن ،دعنیکشدشککنکتهدسدبنییس،نشدکشدشکجودنسکت.د
(ن

دهمیز دف 3دپ 274د )269دد د
دبهد دنستنیز دشخینتهیس،دلسگرزدهمچیزد یزدکینم،دسدتمدودنن دلادهردلسدامیزدیضیادلنانج .د
نشکیاودبهدآثیادشککنکدنردبهدسس ودلادفیکودسکیمدفرنسنزدنسکت.دلادنسندفیکو دنسکتنیزدکهد رنادنسکتدلاد

کتیبخینهزدمو،دلادمیالدشککککنکککدنردسدآثیاشدبحثدکیج دبیاهید مالت،دنردنمیسشنیمهزدهموتداندلادذهند
خیلدمرسادم،کیج.د(همیز دف 3دپ 109د  )232د
ننجنو دآسنندمننحنتدسدشعرهیس،دنردشیعرنزدمش یادسدغنرمش یادنردلسگردمینالزدنستدکهدنیسنیجو د
نا یعیتدفرنسنن،دبهدآن یدلنشتهدنست.د د
بهد دنشکیاودبهدنسندمتیز دسیینکن دبهداسسجنلهیزدتیاسخ ،دمکیزهیزد غرنفنیس ،دنسکحیاوهیدسدفرهیحد
سدآلنبدسداسیمدمرلمدنسرییجدنن دنشیاوهیزدبننیادلنال.د د
 .2حضور شخصیتهای واقعی در داستان
عیمودلسگرزدکهدبهدپنچنجگ،دسدنی تهد ذنبنتدسیینکن دلنمندرلو دیضکیادشکخیکنتهیزدسن ع،دلادلنسکتیزد
نسکت.دبهدبنیزدلسگر د یس دبرنزدشکخیکنتپرلنرزدامینشدنردآلمهیزدیقنق،دنطرنفشدنیگیبرلنازدکرلودسد
سس گ،هیزدس دسیدایجدفرلداندبهدسک،دنردنشکخی دلنسکتین،نشدبخشکنجودنسکت.دآنچهدکیاداندبردمخیطبدلشکیناد
م،کیجدنسندنسککتدکهد یس دبجسزدآنکهدمخیطبداندلاد رسیزدبنککنیازدنردخیطرنتدسدلنننککتههیسشدنردنسند

نفرنلدسن ع،د رنادلهج دلنسککتیزدآن یدانداسنستدم،کیج.دبهدنسندترتنب دخیننیجودبجسزدلنننککتندآزدپنشرمنیه د
کدتیزدبیرم،مین دج.دگیس،د یس دپیری،داندانجو دسکد دبخشهیس،دنرد
عمالًدنردلاکدهمهدسیدبخشک،دنردما یمدلنس
آزداندبهدهشداسختهدسدلادن یستدایجدتکهدنردآزداندن لدخیلدن دگیودلنشککتهدنسککت.دط،دسککیرهی دپ سهشککگرنزد
مختوردکیشکنجوننجدنسندپیرردبهدهشاسختهداندکیمودکییج.دبرنزدنمینه دنتای ،دکهدلادرنجگ،دسن ع،د یس دلاد
میالدمرگدمیلاشداددلنلو دبهدرنجگ،دنسکککتنیزدم،یغ لدسدبجسزدآگیه،دنردنسندادلنل دخیننیجودبخشککک،دنرد
محتینداندنردلستدم،لهج.د(ن دهمیز دف 1دپ 36د )73د د
د یس دشکخیکنتدبیکدمییگنداندبیدنیگیبرلنازدنردلسستدسیبقشدطرنی،دکرلودنست.دآینیادگیگرت،دکهد
بیاهیدبیدطعیههیدسدافتیاهیزدتیهننآمن شد یس داندانجینجودبیل دلادا روزدبیکدمییگندظیهردم،شکککیلدتید
زد
یس دبهدشکککو،دتویسح،دننتقیمدخیلداندنردنسدبگنرلدسدآرناهیزدنسداند رنزدکیج.دمثالًدلاد یس،دنردلنسککتی د
نسکتنیزدبهد«اکیمهزدمنکن دم نجگی»دنشکیاودم،کیجدکهدلادسن عدبخشک،دنردسکرسلوزدگیگرت،دنسکت.د یس د
بیدلسکتکیازدنسندشکعر دآزداندبهدشککو،دهجیآمن دلاآسالودنسکت.داسشکندنسکتدکهدمخیطبدبجسزدآگیه،دنردنسند
می رندنم ،تیننجدلاکدلاسکت،دنردمتندلنشکتهدبیشکجدسدنی تهدمینالزدنردنسندلسکتدلادسیینکن دبنکنیادنسکت.د(ن د
همیز دف 1دپ 163د  )109د
 .3تنوع شیوههای روایت؛ حرکت سیال راویان
تیی دتکین هیزداسنس ،دعیمودلسگرزدنسککتدکهدبردپنچنجگ،دسدنب یمدسیینککن دنف سلودنسککت.دارخشهیزد
نیگ ین،درنسسهزدلسج دگیودلادفیصوههیزدن لس دبهدهشدنتای دم،نفتج .د
ککدد«نسنتیل.دنردانه،دکهدبهدخینهزدرزلنس،دسیاندم،اسجدالدشجم.دبهدآنجیدنم،اسمیدظیهرنًدنه.دهن ک د
لسادسدبردنننت».د(همیز دف 3د  )189د
لادنسندایجد موهزدکیتیودسکهدبیادبیدتغننردرنسسهدلسجدمین نش د موهدبیدسکیمدشکخصدآغیردم،شکیل دبید
ت گیس،دلاسن،دنلنمهدم،سیب دجدسدبیدسیمدشخصدبهدپیسیزدم،اسج.د(ن دهمیز دف 3دپ 117د  )235د
سک،دنردشکگرلهیزدمیحیکربهفرلد یس د یس،دنسکتدکهدلسدانسزدبهصکیاتدهشرمیزدمی رنس،دانداسنستد
م،کیی دج د(همیز دف 4د  )307د

کد«خیلم،دبیدسحو،دبرنج،دکهدان زدلادآزدبیلدنردلازدسنالدشج.دکشنش،دسانجلسلزدنردپ،دنسدآمج د
بیدس دلسککتدرنریاشداندمرتبدکرل دبیدلسککتدلسگردکتیبدکیاک،دانداسزدشکککشدسرغ،نشدمن نزدکرل.دک،د
کتیبداندخیننجویدرنغدگات دبیجو».د(همیز دف 6د  )444د
لادنسندبیکج د یس دعالسودبردآنککهدبکهد کیبکه کیس،دانسسکیزدتی کهدلنشکککتکه دبکهدشککککو،دغرسکب دنفککیاد
شخینتهیزدلنستین،نشداندبهدهشدآمنختهدنست.د د
 .4گسست روایت
گیه،دنیسنیجودلادمنینهزدانودس بیاوداسنستدانداهیدم،کیجدسدمخیطبدسرگرلنزداندبهد ین ،دلسگردم،کشینج.د
آنگیودلادبخشدسیدفیککو،دلسگر داسنستدنیتمیمشداندکیمودم،کیج.دبیتی هدبهدیجشدبیالزدمتندسدلشککینازهید
ربین،دسدمحتینس،دنسندنثردککککدکهدعمالًدمحییعهزدپنیسکتهزدآزداندغنرممکندم،کی دجدککککدپنجندکرلزدخطدنسند
اسنستهیزدگنکنکتهدبرنزدخیننیجودبنکنیادسکختدسد ینکیودنسکت.د(ن دهمیز دف 4دپ 125د  342دف 2د
پ 45د  )173د
*د
** د
شکیسجدهمنندبراسک،دکیتیودبرنزدمتقیعجدکرلزدمخیطبدفیاسک،ربیزدکیف،دبیشکجدکهدمحییعهدسدلاکدسد
لاسیفتدکیمودسیینکن دبجسزدانهیمیس،دشکیاییزدسدمانکرنزدعمالًدنمکیزپذسردنننکت.دبییبرنسندبهدلسادنردهرگینهد
ب اگنمیس،دسدنغرن دآنچهدبردنارشدتر مهزدنکرمپجانمننیدنف سلو دپ،نیشککتهیزدمایککو،دنسککتدکهدبهدمجلد
سیرهیدپ سهش دگرلآسازدکرلودنست.د د
نسدلادنسندپ،نیسنکک،هیدعالسودبردگشککیلزدپنچنجگ،هیزدمتندبردپیسهزدنسککییلدمعت ر دتیدیجدنمکیزدبهد
براسککک،دلالسودبهکیاگنرزدنسندام دسدانرهیدنن دپرلنختهدنسکککت.دتأکن دجدبردسفیلنالنازدبهدمتن دنسداندبهدتالشد
بنشترزدبرنزدگ سیشدب ترسندمعیلرهیدلادربیزدفیاس،دسنلنشتهدنست .د
لادسن ع دمتر شدنسندنثر دتی یدننتقیردلهیجوزدکالمدنیسنکیجودنننکت دبوکهدلسکتدمخیطبداندبهدسیازد
کدههکیزدمعیکیس،دعمنقتردلنسکککتکیزدهکجنسکتدم،کیکج.دنسندتر مکهداندم،تینزدعیکککیاوزد
م،گنرلدسدنسداندبکهدالس
پ سهشهیس،دلنننکتدکهدتیکییزدنردسکیزدننجسشکمیجنزدب اگ،دایزدفرست دسکن د یزدهینت دفرن دلینی،دسد
لنزدگنارلدمیتشردشجودنست .د

نردلسگردمینالد یبودتی هدلادنسندتر مهدککککدپ سهشدآزدنسکتدکهدمتر شدلادنبتجنزدپ،نیشکتهیزدهرد
فیکو دبنمیسهزدنصکو،دآزداندام گشکیس،دم،کیج.دنردآنجیدکهد یس دلادهردفیکودکیشکنجودنسکتدتمیمدعییصکرد
لنسکککتکین،داندلادخکجمکتدنسندبنمکیسکهد رنادلهکج دنسندام گشکککیس،دبکهدمخکیطکبدکمک دم،کیکجدککهدبکهدلاسکیفت،د
سکدیااهدنردمتندلستدسیبج .د
بهدبیسادنگیانجو دم شترسندنکتهنزدکهدنسندپ،نیشکتهیدلادخیلدپی یزدلنانج دآزدنسکتدکهدلمیکرنسک،د
ییکشدبردشکرجدسدتیضکن دلسجگیوهیزدصکییبنظرنزدسد یس شکییسکیزدمختور دبهدمخیطبدگیشک لدم،کیجدکهد
مایهنشدمی یلدلادنسندامیزدبهدآنچهدگاتهد کشکدجودمحجسلدنننککتدسدانودبرنزدننجسشککنجزدسدکشککردمعین،دتیرود
همچییزدبیردنست.دددد د
د
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