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 چكیده                                                                                              

ايرانی در زاده را به عنوان بیانگذار داستان کوتاه  شمسی، جمال0222در سال  کی نبوديکی بود، يانتشار 
رسول پرويزی از جمله کسانی  مطرح کرد و افراد زيادی به پیروی از شیوی وی پرداختندیدوری معاصر 

نويسی و طنزپردازی بنا نهاده و بدين زاده، اساس آثار خويش را بر ساده سبک جمال است که به تقلید از
ی و عدالتی و  لم، فساد اخالقبی طريق به نقد مسائل اجتماعی پرداخته استی مسائلی چون عشق،

گرايی و طنز، دو مختصۀ توان گفت واقعدهد. میهای اورا تشکیل میمايۀ داستانپرستی، درونخرافه
 شود. برجستۀ آثار او محسوب می

دوستی چگونگی به کارگیری آنها را در دو داستان  های رئالیسم، اين پژوهش ضمن بیان ويژگی در
ايم، به جز اين میزان تأثیرپذيری يا تقلید پرويزی از پرويزی نشان داده صفر زارزاده و  جمال خاله خرسه

زاده  جمال دهد که پرويزی مقلد محض آثارزاده نیز بررسی شده است. حاصل تحقیق نشان می جمال
های پرويزی بیشتر  زاده را نداردی داستان های او پختگی و برجستگی آثار جمالدر عین حال داستاننبوده، 
 خاص همراه با زبانی طنزآمیز است.  گويی يا طرحی ناتمام در شرايط اقلیمیرهخاط
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 مقدمه
ــد از داســتان ش(0010 -0222)رســول پرويــزی  را باي

نويسان طنزپرداز معاصـر و از پیـروان سـبک داسـتان    
شـلوارهای  زاده بـه شـمار آورد، کتـاب     نويسی جمال
ــله دار ــق   ش(0222) وص ــايد موف ــین و ش ــرين اول ت
طنـز  اين اثر بـا بـه کـارگیری زبـان      وی در اثراوست.

را بـه   عـدالتی توانسته اوضاع جامعه، مانند فقـر و بـی  
رسد پرويزی در بـه کـار   خوبی نشان دهد. به نظر می

انتخـاب زاويـۀ ديـد و    گـرا،  های واقعبردن شخصیت
زاده شباهت دارد امـا مقلـد محـض     زبان طنز به جمال
هـای  نوع شخصیتتوصیف مکان،  او نیست، بلکه در

مايه بـه نـوآوری   راوی و درونانتخاب ـ محلی، بومی
های وی، بـه  های عمده داستانرسیده است. از ويژگی

گـرا و توممـان   کار بردن نثر ساده و در عین حال واقـع 
درونهـا،  هـايی کـه در شخصـیت   با طنز است. نشانه

پیرنن و زمان و مکـان آثـار او ديـده    زاويۀ ديد، مايه، 
مکتبـی   کندیترمی شود، آثار او را به رئالسیم نزديکمی

که در قرن نوزدهم میان نويسندگان اروپايی گسـترش  
يافت و ويژگی اصلی آن پرداختن بـه زنـدگی اقشـار    

 های آن است.  فرومايۀ جامعه و تلخی

 هـای رئالیسـم،   اين مقاله ضمن بیان ويژگـی  در
زاده و  جمـال  دوستی خاله خرسۀآنها را در دو داستان 

و مقايسـه نمـوده،    رسول پرويـزی بررسـی   زار صفر
اشـتراکات و   هـا،  تفـاوت  چگونگی به کارگیری آنهـا، 

های دو نويسنده و میـزان تقلیـد پرويـزی از     خالقیت
 ايم.اين زمینه نشان داده در زاده را جمال
 

 رئالیسم چیست؟
فلسفی اسـت و   توان گفت رئالیسم اصالتاً مفهومیمی

 گـری دانسـتی  شايد بتـوان آن را نقطـۀ مقابـل نسـبی    
 فقـط يـک دنیـا،    وکند که يک دنیا، رئالیسم اعالم می»

« مـا » خارج ازدنیايی واقعی،  وجود داردی جهانی يکه،
کند که چگونه چیزها وجود دارد که نه فقط تعیین می

 بلکه حقیقت، به شکلی کلی باشند، و زمان، در مکان،

ايـن   از کنـد. را نیز تعیـین مـی   و درستی يکتای علمی
امـر  » نظريۀ درست آن است که به واقعیت يـا ديدگاه 
 )احمـدی،  «نزديـک شـود و بـا آن ارتبـاط يابـد.      «واقع

که چنین نگرشـی وارد ادبیـات و بـه   هنگامی (0: 0210
و از  پـذيری  انعطـاف  شـود، ويژه ادبیات داسـتانی مـی  

هـای  شـودی گونـه  ثبـاتی آن محـرض مـی   سويی بـی 
 بـدبین، رئالیسـم   بـین،  رئالیسم مانند رئالیسـم خـوش  

تعريـف   ايـن مـداعا،   تأيید عالوه بر رئالیسم ذهنی و...
 )گرانـت،  دهـد  ناپذيری آن را نیز تـا حـدی نشـان مـی    

رئالیسم، به منزلۀ اصـطالحی نقادانـه بـه     (00:0212-00
رود کـه در آنهـا بـین    منظور اشاره به متونی به کار می

متن و واقعیت توصیف شده، ارتباطی مسـتقیم برقـرار   
هـای مختلـف فرهنـن    ايـن مکتـب در حـوزه    است.

نقاشی و ادبیات معانی مختلفـی   بشری همانند فلسفه،
 یدر حوزی ادبیات، رئالیسم سـعی دارد تصـوير   دارد.

واقعی از زندگی بشری ارائـه دهـد و آن ضـد افـراط     
ايـن   ادبیات تخیلی و شخصـی و احساسـاتی اسـت.   

مکتب تمام جهات واقعیـت را بـدون دخالـت ذهـن     
کند زندگی را همـان و سعی می نده در نظر داردنويس

 گونه که هست نشان دهد.
 

 هاي رئالیستيویژگي داستان
 پردازيشخصیت

هـای  شخصـیت  ترين جنبۀ يک داسـتان، به ياد ماندنی
هـايش بـه   شخصـیت بـا کارهـا و حـرف     آن هستند.

طور که هنـری جیمـز   همان بخشد.داستان زندگی می
کنندی حادثه و حادثه را جـز  تعیینشخصیت را به جز 

ـ  داند.بازگشايندی شخصیت نمی در  هـا شخصـیت ن اي
رئالیســـتی و غیـــر رئالیســـتی دارای  هـــایداســـتان
ــی ــای ويژگ ــتند.   ه ــاوتی هس ــیتمتف ــایشخص  ه
غیررئالیستی و رمانس به دلیـل توجـه بـه     های داستان

چون تقسـیم افـراد و حـوادث بـه      ، ایعناصر کلیشه
و يا زيبا، فاقد ارزش و اعتبـار   خوب يا بد و يا زشت

غیر رئالیستی به ماهیت درونـی   هایدر داستانهستند. 
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شود و بیشتر عنصر حادثـه و کـنش   افراد توجهی نمی
، بیشـتر  یهـاي داسـتان چنین  شود. درنمايی میدرشت
 بیـان  هـا شخصـیت هـای کلـی    هـا و گـرايش   ديدگاه
هـای رئالیسـتی بايـد    داسـتان  اما شخصـیت  یگردد می

ايـن   فردی باشد که نمايندی طبقۀ خاصی است. اغلـب 
ها پايگاه اجتماعی و اقتصادی پايینی دارنـد.  شخصیت

هـا انسـان بـه گونـۀ انسـانی اجتمـاعی       اين داستان در
توصــیف شــده و احساســات و روحیــات فــردی در 

در  گیـرد. مـی  گیری حوادث، مورد ارزيابی قرارشکل
ها مستقیم از ويژگی طورگرا، راوی بهواقع هایداستان
ها و نشـان  گويد، بلکه از طريق گفتمان شخصیتنمی

گـرا و  هـای آنـان روايـت داسـتان را واقـع     دادن کنش
جنبۀ  (10-12: 0201 )ريمون کنان، دهد.نمايشی جلوه می
سـازی رئالیسـتی بـروز اسـتعدادهای     ديگر شخصیت

قهرمــان داســتان در ضــمن حــوادث واقعــی اســت.  
انـد،  سندگان بـزرگ رئالیسـتی آفريـده   هايی که نوي آدم

زندگی مستقلی دارند که از دايری اراده نويسنده بیـرون  
 هـا،  ايـن داسـتان   هایشخصیت (20: 0201 )میترا،است. 

ای کـه بـه راحتـی در    شوند بـه گونـه  واقعی خلق می
نويسـندی رئالیسـت،    گیرنـد. ذهن خوانندگان جای می

ممکـن   دهـد کـه  هايی مـی هايش ويژگیبه شخصیت
ها برگرفته از آدم خـاص يـا ترکیبـی    اين ويژگی است

 (022: 0202 )گلشیری، از مختصات خود نويسنده باشد.
 

 زاویة دید
يعنی داستان را از ديد يا از زبـان   ،ديد در داستان ۀزاوي

ـ  ديـد يعنـی    ۀچه کسی بنويسیم. به عبارت ديگر زاوي
: وسیع وجـود دارد  زاويۀ ديددو  تعريف داستان. یشیو

زاويـه  اول شخص و سوم شخص کـه هـر کـدام بـه     
 هــایداســتانشــوند. در مــیهای فرعــی تقســیم ديــد

زوايـای   ،رئالیسـتی  هایداستانبرخالف  ،غیررئالیستی
 نگـاری آشـکار  آنهـا از واقـع   ديد حالت ثابتی ندارند.

جريـان   هماننـد  یرسندمیگرايی به ذهنیت و دور شده
غیررئالیسـتی کـاربرد    هـای سـتان داسیال ذهن کـه در  

ــرات و     ــه در آن تفک ــت ک ــدگاهی اس دارد و آن دي
ها همان طـور کـه در ذهـن پـیش     ادراکات شخصیت

 هـای داسـتان  زاويـۀ ديـد  امـا   گـردد. مـی آيد ارائه  می
رئالیستی غالباً به شـیوی سـوم شـخص عینـی يـا اول      

هـای رئالیسـتی، راوی   داستان شخص، نا ر است. در
سـازدی  تفسیر حوادث برجسـته نمـی   نقش خود را در

گويند. راوی بايـد هـر   گويی حوادث، خود سخن می
اسـت بـازگو کنـد و     مؤثرکه در روند داستان  آنچه را
)مونـت   یات، بايد در خدمت هدفی واحـد باشـد.  ئجز

 (220: 0212 گومری،
ايـن   گرای قرن نوزده بربعضی نويسندگان واقع

رائۀ واقعیت کـافی  که هیچ ديدگاهی برای ا بودند باور
)سـوم   نیستی آنان معتقد بودند که روايت دانای کـل 

گرايی داسـتان را بـاال   شخص نامحدود( میزان واقعیت
ــاگون  مــی ــای گون ــر زواي ــرا احاطــۀ راوی ب ــردی زي ب

 :0202 )مـارتین،  شـود. ها و حوادث بیشتر میشخصیت

گـرا، پنهـان شـدن راوی    واقـع  هـای اما در داستان (20
 شـود:  مـی  يـی گرابیشتر داستان به واقعسبب نزديکی 

پنهان شـدن راوی  گرا،  له مهم در يک روايت واقعئمس
استی درصـورتی کـه راوی کمتـر بـه شـرح مـاجرا       
ــردازد و بیشــتر ســعی در نشــان دادن رخــدادها و   بپ

 يــیگراهــا داشــته باشــد روايــت بــه واقــعشخصــیت
 (12: 0200 )اکبری بیرق، شود.تر می نزديک

 
 مایهدرون
مايه، مفهوم کلی داستان است که منظـور اصـلی   درون

های رئالیسـتی  داستان مايۀکند. درونداستان را بیان می
و غیررئالیستی هر کـدام ويژگـی خاصـی دارد. درون   

های غیررئالیسـتی پـرداختن بـه مسـائل و     داستان مايۀ
 مايـــۀمشـــکالت اجتمـــاعی مـــردم نیســـت. درون

جامعه  وضوعات روزهای رئالیستی، توجه به م داستان
و مسائلی که مبـتال بـه عمـوم مـردم اعـم از مسـائل       

اقتصــادی و فرهنگــی سیاســی، اخالقــی، اجتمــاعی، 
هـای جامعـه،   است. نويسـندگان بـا نمايانـدن زشـتی    
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ايـن   در سـازند. ای برای اصـالح آن فـراهم مـی    زمینه
کوشد با استفاده از تـأثیر محـیط   ها نويسنده میداستان

روحی قهرمان خود روابط طبیعی را کـه  خارج وضع 
 دارد، نشــان دهــد.  الی حــوادث وجــود در البــه

 (021-012: 0212)سیدحسینی، 

 
 پیرنع

يافته از وقايع است کـه بـا    ای سازمانپیرنن، مجموعه
 )میرصـادقی،  خورند. رابطه علت و معلول به هم گره می

های غیررئالیستی، پیرنـن را  داستان نويسندی (20: 0212
هـای رئالیسـتی بـه کـار     ای متفاوت از داسـتان گونههب

ــی ــتان   م ــولی در داس ــی و معل ــه عل ــرد. رابط ــای ب ه
گـاهی  صورت قطعـی وجـود نـداردی    غیررئالیستی به

صـورت  گونه رابطۀ منطقـی و بـه  حوادث، بدون هیچ
شـود سـاختار   شوند که سـبب مـی  نامحتمل، واقع می

در امـا حـوادث    ها بـا ضـعف مواجـه گـردد.    داستان
صورت علی و معلولی به هـم  های رئالیستی بهداستان

مرتبط شـده و هـر حادثـه از حـوادث پیشـین خـود       
ايـن   هـای پیرنـن  گیـرد. يکـی از ويژگـی   نشأت می
هـا برخـورداری از پايـانی مشـخص اسـت و      داستان
گشــايی شــوند و از عامــل  بايــد حــوادث گــره نهايتــاً

اين کـار   ا باتصادف در پايان داستان استفاده نشودی زير
)مونـت  شـود.  خواننده با مسائل الينحلی روبـه رو مـی  

در داستان بايد هدفی نهفته باشـد.   (222:  0212گومری، 
اينکـه بايـد    های موفق رئالیستی، عالوه بـر در داستان
چـرا و   کجا،» بايد پرسید:« دهد؟چه روی می»پرسید: 

هـايی  چنـین پرسـش  « دهد؟برای چه کسانی روی می
کـه پیرنـن، در آنهـا نقـش      یهايآزمودن داستان برای

 اساسی دارد، مهم است.
 

 زمان و مكان
 مکـانی در خـو  ها بدون موقعیـت زمـانی،   شخصیت
تواننـد آنهـا   کنندی در نتیجه خوانندگان نمیزندگی می

هـای غیررئالیسـتی   را دريابند. زمان و مکان در داستان

ا، زمـان در  هـ اين داسـتان  داردی گاهی در یهايويژگی
 هـا وجـود نـدارد.   داستان گم شده و مرز میـان زمـان  

تغییر مداوم روايـت بـین    بازگشت ناگهانی به گذشته،
از نظـر  . شـود مـی آنها ديده در  ندهآي حال و گذشته و

رئالیسـتی در يـک مکـان    هـای غیر داسـتان  نیز یمکان
توانـد  مـی گاهی مکان داسـتان   .شودمیخاص واقع ن
بـدون آنکـه    ،بسیار غیرواقعی ارائه شودبسیار مبهم يا 

 نويسنده به توصیف جزئیات آن بپردازد.
در زمان رئالیستی بايد به دو موضـوع اشـاره   اما 
 یبرجسته شدن زمان با ذکر تاريخ وقوع حادثـه  .0کرد: 
-22: 0201 )پاينـده،  .زمـان  . پیروی از الگوی تقـويمی 0

ما سیر حوادث و گـذر زمـان را    هاداستانن اي در (20
ای شـروع  از نقطـه  هـا داستانکه  ایگونهبه ،ابیميمیدر

حتی اگر نويسـنده از   شوند.میای ختم شده و به نقطه
خـط زمـان در    ،شیوه بازگشت به گذشته استفاده کند

هـای  توان گفت مکان در داسـتان می .شودمیآن گم ن
ــرخالف داســتان ــا هــای رئالیســتی، ب غیررئالیســتی ب

 شود.  جزئیات وصف می
های رئالیسـتی قـوی، زمـان و مکـان     در داستان
مايه و فضای حاکم بر داستان مطابقـت  داستان با درون

اين مسئله، گـاهی   که با ناديده گرفتن یطوربه کند.می
شـود.  به شاکله و تأثیرگذاری داستان خدشه وارد مـی 

فعـالی در داسـتان   بنابراين زمان و مکان بايـد عنصـر   
هـای  داستان پردازی و توصیف محیط درباشند. صحنه

هـا و  شخصـیت  هـای ويژگـی  رئالیستی، آشـکارکنندی 
: 0201 )ريمون کنـان،  ايشان است.شرايط ذهنی و روحی

12) 
ای در روند داسـتان  مکان، نقش سازنده زمان و

ــتی دارد. ــام    رئالیس ــده در هنگ ــا خوانن ــت ت الزم اس
هـای رمـان در   باور کند کـه شخصـیت  خواندن رمان 

تـا بتواننـد خـود     کنندزمان و مکان واقعی زندگی می
زمـان و   (002: 0202 )شـکری، آنها را واقعـی بپندارنـد.   

گـرا  واقـع  هـای مکان به گسـترش سـاختمان داسـتان   
هـا در برخـی از   گـاهی اشـیا و مکـان    کنـد. کمک می
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صـورت  ها آن چنان اهمیتی دارد که هر کدام بهداستان
 آيد.يک شخصیت داستانی درمی

 هـای  بعد از معرفی رئالیسم و شناخت ويژگـی 
 دوسـتی های رئالیستی بـه بررسـی دو داسـتان    داستان

پــردازيم و بعــد از آن مــی زار صــفرو  خالــه خرســه
ای میــان عناصــر داســتانی دو داســتان انجــام مقايســه

 دهیم. می
 

 دوستي خاله خرسهطرح داستان 

مـردی اسـت کـه در اداره مالیـه      وصف حال داستان،
گیـرد در بحبوحـۀ   کنـد. او تصـمیم مـی   مالير کار می
الملل، اول نزد مادرش به کرمانشاه بـازگردد.  جنن بین

ا...، جوانی مهربـان و  يکی از همسفرانش به نام حبیب
او به سرباز روسی زخمی که در جـاده   روست.خوش

ش او را کند. همسـفران ها افتاده کمک میبر روی برف
دهنـد، ولـی   اين کار مورد سرزنش قرار مـی  خاطر به

ا... ديــدن رفقـايش بـه حبیــب   سـرباز در میانـۀ راه بـا   
را بــه جـرم بــدرفتاری بـا ســرباز    خیانـت کـرده و او  
او  هـای کشند. کیسه پولکنند و میروسی دستگیر می

دزدند و راوی داستان هم با وجود تـالش زيـاد   را می
ــه نتیجــه نمــیابــرای نجــات حبیــب ــا  و رســد... ب ب

 دهند.  همسفرانش به راه خود ادامه می
 

 صفر زارطرح داستان 

داستان، درباری کودکی اسـت کـه در مسـیر خانـه تـا      
شـود. پـس از   مدرسه با صحنۀ قتل زنی رو به رو مـی 

شود که مقتول همسـر زار صـفر   وجو متوجه میپرس
در گیر است کـه  است. زارصفر مردی تنومند و گوشه

برنـد. او   نخلستان کار کرده و همـه از او حسـاب مـی   
شود، اما مکیـه بـا او ازدواج   عاشق زنی به نام مکیه می

 خواسـتگار جديــد مکیـه کـه  از مــأموران    کنـد. نمـی 
صـفر را بـه    حکومتی است به جرم قاچاق اسلحه زار

صفر با زنی به نـام   فرستد. پس از آزادی، زارزندان می

صـفر خیانـت    ولـی افسـر بـه زار   افسر ازدواج کـرده  
را در حـالی  افسرصفر متوجه قضیه شده،  زار کند. می

رساند و که در منزل مردی ديگر بوده است به قتل می
 شود.  ها، اعدام میپس از دستگیری توسط آژان

 
 8پردازيشخصیت. 8

ايـن   هـای رئالیسـتی  شخصـیت  هـای از جمله ويژگی
او را های خـاص،  ويژگی است که مخاطب به واسطۀ
صـفر   اين ويژگـی را در زار در ذهن خود جای دهد، 

واسـطه رفتـار   کنـیم. آنهـا بـه   ا... مشاهده مـی و حبیب
های  اهری که توسـط نويسـنده بـه   خاص و ويژگی

شود در ذهن خوانندگان بـاقی  توصیف می طور عینی
ای کـه  شـیوه  کننـد. مانده و با آنها ارتبـاط برقـرار مـی   

اسطه آن احساس نزديکـی و صـمیمیت   خواننده به و
بـا او آشـنا    هـا کـرده و کـامالً   بیشتری بـا شخصـیت  

 شود: می
در اين شیوه راوی بـه جـای اينکـه بـه ذهـن      »

بـه شـکلی کمـابیش     ها نفوذ کنـد و صـرفاً  شخصیت
ها و نیـز رويـدادهای   نمايشی رفتار و گفتار شخصیت

داستان به شیوه نثری گزارش گونه به خواننـدی خـود   
 (00: 0201 )توزنده جانی،« .دهدنشان می

انـد و  طور مطلق خـوب اين دو شخصیت نه به
طور مطلق بدی بلکه مانند افراد عـادی در زنـدگی   نه به

واقعی حد وسط را دارند و همین امـر باعـ  جـذب    
 گردد:خوانندگان می

صـفر، قـد بلنـدی     صفر، هیبت رستم داشـت. »
جای تنـه روی پـا   داشتی چهار شانه بود. کوهی را به 

سیه چردی تند بود. آفتاب سـیاهترش کـرده    کشید،می
بسیار بزن و بهادر بودی يک تنه صدمرد بـودی سـر   بود. 

 :0222 )پرويـزی، « و لجـوجی داشـت.   نترس و جنگجو

00-02) 
توان همین ويژگـی  می دوستی خاله خرسه،در 

ها را مشاهده يعنی توصیف  اهری و عینی شخصیت
                                                 

1.characterization 
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های منحصر بـه فـردی   شخصیت، ويژگیکرد. هر دو 
 کنـد  های فرعی متمايز میدارند که آنها را از شخصیت

شود خواننده آنهـا را بـا وجـود    و همین امر باع  می
 های متعدد به ياد آورد:شخصیت
ــب» ــاله،  حبی ــود بیســت و دو س ــوانی ب ا... ج

 بلنـد قـد، چهارشـانه، خـرم و     اندام،خوشگل، خوش
متلک شناس، کنايه فهـم،   خو،خوشخندان، خوشگو، 
زورخانه کار و ديگر طرف محبت و  مشتی، خونگرم،

 (10: 0201زاده،  )جمال «.اعتماد همۀ اهل مالير
هر دو شخصیت، مطابق با شـرايط اجتمـاعی و   

کننـد.  آفرينی مـی برند، نقشروانی که در آن به سر می
بـه  هايی خارج از اجتماع نیستند و با توجـه  آنها انسان

گیرند کـه  شرايط روحی و روانی تصمیم به کاری می
دهــد. آنهــا ثیر قــرار مــیأتــسرنوشــت آنهــا را تحــت

ای نیسـتندی ولـی   شـده های از پـیش تعیـین  شخصیت
اين نکته را کمتر در نظـر گرفتـه و راوی زار    پرويزی

دهـد و حضـور   صفر را در میان حوادث حرکت مـی 
چنـدان   راوی بسیار محسوس است و زارصفر خـود، 

هـای  اين از ويژگـی  کند ونقشی را در داستان ايفا نمی
 های رئالیستی است.  ديگر شخصیت

ــا موقعیــت و زارصــفر و حبیــب ا... متناســب ب
کننـد. زارصـفر يـک    پايگاه اجتماعی خود صحبت می

غـرب   ا... کـه در فرد روستايی جنوب کشور با حبیب
کنــد، بــه شــیوی عامیانــه ســخن زنــدگی مــی کشــور
گويند. آنها افرادی معمولی در جامعـه هسـتند، نـه     می

همانند ثروتمندان زنـدگی کـرده و نـه ماننـد قهرمـان      
هــای تخیلــی دســت بــه کارهــای فراواقعــی داســتان

 زنند: می
قـاتق   آدم بهتر است که يخه چـرکین بمانـد و  »

 (10 )همان:« نانش نفرين مردم نباشد.
 اش همراهش بود که رسیدم، آه وقتـی مـرا  ننه»

ديد خشکش زد. در چشمش بـرق عجیبـی زده شـد    
 «خواست بگويد صـفر کـه تیـو روی گـردنش بـود.     

 (00: 0201 )پرويزی،

کـه پرويـز دربـاری نـوع گفتـار       اين است نکته 
شخصـیت اصـلی داســتان اقتضـای لحـن را رعايــت     

اينکـه زارصـفر در روسـتای     نکرده است. با توجه بـه 
و لهجـه   جنوب کشور، سکونت دارد، ما طرز گويش

کنیمی همـین امـر سـبب دور    آن منطقه را مشاهده نمی
 شود.می يیگراشدن شخصیت از واقع

اقلیمـی  -های بـومی زارصفر و ساير شخصیت
های پرويزی از يک شخصیت خـاص نشـأت   داستان
اندی شخصیتی کـه صـفاتی چـون قدرتمنـدی و     گرفته

 جوانمردی دشتسـتانی،  زن دوستی، توانايی جسمانی،
بی در آنها بـه طـور تقريبـا يکسـانی ديـده      طل عشرت
هـايش يـک  شـخص را بـه     شود. او برای داستان می

آنهـا تکـرار    عنوان الگـو در نظـر دارد کـه در تمـامی    
 هـای  شخصـیت  ا... و سـاير حبیـب  شود. اما درباری می

اين ادعا را مطـرح کـرد    تواننمی دوستی خاله خرسه
بـر خـالف   زاده  های جمالداستان هایزيرا شخصیت

هــايش صــورت يکســانی پرويــزی در ســاير داســتان
های او بیشـتر بـه   هستند. شخصیت ترنداشته و متنوع
 اند.تیپ نزديک شده

 هاتوصیف و مقایسه شخصیت. 8-8
هـايی بـا يکـديگر    شـباهت  ا...زارصفر و حبیب

آاليشـی  هـا سـادگی و بـی   يکی از آن شـباهت  دارند.
کـافی و منطقـی   ها انگیـزی  آنهاست. هر دو شخصیت

برای اعمال خود دارند. زارصفر فردی روستايی است 
راحتی، دل در گرو دخترانی که چندان خوشـنام  که به

هــای بنــدد و بــه علــت همــین انتخــابنیســتند، مــی
نادرست، دچار مصیبت شده و حس تـرحم خواننـده   

... بسـیار جـوانمرد   امقابل او حبیـب  انگیزد. دررا برمی
بـرای رسـاندن کمـک مـالی بـه      خلق شده اسـت. او  

رود. از قضا او هم دلبسـتۀ  خانوادی برادرش به سفر می
اش در کسی است بـرخالف زارصـفر، امـا دلبسـتگی    

 حاشیه داستان قرار دارد:
ا... بـه کنگـاور رسـیدگی بـه     سبب سفر حبیب»
های برادر ارشـدش بـود کـه در ژانـدارمری     امور بچه
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هـا رشـادت    گفتند در جنن بـا روس داخل بود و می
داند کـه دل  بسیار نموده و در زير برف مانده. خدا می

هم در کنگـاور در جـايی گـرو بـود يـا نـه.        ا...حبیب
همین قدر است مردم از نامزدی وی با خـواهر يکـی   

 «کردنــد. هــا نقــل مــیاز دوســتان قــديمش حکايــت
 (12-10 :0201 زاده، )جمال

بـه   او براثر سادگی، فريب دشـمن را خـورده و  
هـای ديگـران را قبـول    رود، نصـیحت کام مـرگ مـی  

 کند: نمی
ولی باز جعفرخان محض احتیـاط، آهسـته بـه    »

حاال که گذشت ولی بد کـردی.  » گوش حبیب گفت:
 و گفـت:  ای کردحبیب خنده «تو را چه به اين کارها؟

مسـلمانی  ای بابا روس هم هست الی دست پدرش، 
رحمـش   ما کجا رفته آدم بـه گـرگ بیابـان هـم بايـد     

 (11 )همان: «.بیايد
کــه مــردم روســتا از هیبــت زارصــفر  درحــالی

ترسند، کودکان و زنان او را دوست دارنـد و بـه او    می
اينکه قاتل همسرش بـوده،   با وجود گذارندیاحترام می

چون مورد  لم قرار گرفته وجه او خراب نشـدهی بـه   
 همین خاطر دوست داشتنی باقی مانده است:

ترسیدند و داشتند ولی ازش می ها دوستش زن»
هـم   خواند. مـا داد و برايمان میها رطب میبه ما بچه

 (02: 0201 )پرويزی، «دوستش داشتیم.
بسیار خوش برخورد است  ا...شخصیت حبیب

اين دلیـل دوسـت    ا... بیشتر بهحبیب و دوستدار همه.
شـود.  داشتنی است که قربانی و مظلومانـه کشـته مـی   

 ا... وجب شباهت میان زارصفر و حبیبهمین مسئله م
 شده است:
محترمین نمـری اول شـهر هـم گـاهی محـض      »

ا...، بـه  چشیدن چای و کشـیدن قلیـان مشـتی حبیـب    
و  دادنـد ها کـه نمـی  آمدند و چه انعامخانۀ او میقهوه

 (10: 0201 زاده، )جمال «کردند؟ها که نمیتعريف
هـای رئالیسـتی کـه در    ويژگی ديگر شخصیت

یــات ئتــر اســت، توصــیف جززاده قــوی جمــال اثــر

ژه از لحاظ  ـاهری و طـرز پوشـش    يوها بهشخصیت
هـا را  شخصـیت  اين کار، کند باهاست. او سعی میآن

بیشتر به خوانندگان نزديک سازد تا بهتر با آنها ارتبـاط  
را بـه  ا...زاده طـرز پوشـش حبیـب    برقرار کنند. جمال

متعلق به يک ناحیـه نیسـت   برد که  ای به کار میگونه
 و نمادی از يک شخص ايرانی است:

ا... کـاله  حبیـب  وقتی که گـاری حاضـر شـد،   »
نمدی بروجردی بر سر، کمربند ابريشـمی يـزدی بـر    

گیوه آجیدی اصـفهانی بـر   کپنک کردی بر دوش، کمر، 
تر و فرز و خندان جفـت زد بـاالی    پا، زبر و زرنن و

 (12)همان: « گاری.
نويسـنده چنـدان از نـوع پوشـش      ،زارصفردر 

کند ولی همین مقـدار انـدک،   شخصیت صحبت نمی
اين است که زارصفر به جنـوب کشـور تعلـق     بیانگر

 نگر است:باره پرويزی بیشتر کلیاين داردی در
عصرها همین که سرش خلوت بود لنگوتـه را  »
کرد. صفر حلۀ سفید کار دشتستان را بـه دوش  باز می

 (02: 0201 رويزی،)پ «.انداخته بود
ــت و   ــه واســطه مظلومی شخصــیت زارصــفر ب

ا... به دلیل داشـتن نیـروی جسـمانی    سادگی و حبیب
 اسـت. آل ايرانی برجسـته شـده  مناسب و صفات ايده

واسـطۀ سـجايای اخالقـی قابـل تحسـین      ا... بهحبیب
هــای پرويـزی بــه پــردازی داسـتان اسـت. شخصـیت  

هـا ماننـد   صورت يکنواخت نیست. در بعضی داستان
ــفر ــار  زارص ــر ک ــی از    بهت ــی بعض ــت ول ــرده اس ک
پـردازی  های داستانی او از حیطۀ شخصـیت  شخصیت
زاده بـــرخالف پرويـــزی بـــه  جمـــال انـــد.خــارج 

ــیت ــه   شخص ــی در مرتب ــای فرع ــايینه ــر از ای پ ت
پـردازد. او در عـین حـال از    های اصلی مـی  شخصیت

خصوصیات برجسته آنها غافل نمانده و به همـه آنهـا   
 گذارد.ای را فرو نمیکند همچنین هیچ نکتهتوجه می
 
 هاي فرعيشخصیت. 1-8
های رئالیسـتی، گـاهی   توان گفت در داستانمی
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ايـن   آورنـد. درک سازی روی مـی نويسندگان به تیپ
در داسـتان   اسـت.  ها برای فهم آسان داستان مفیدتیپ

نويسـنده بـرای افـرادی کـه هـر       دوستی خاله خرسه،
ــتند،   ــود هس ــاعی خ ــۀ اجتم ــدی طبق ــدام نماين ــه  ک ب

 اين اشخاص عبارتند از: سازی پرداخته است. تیپ
 یس ادارهئالف( ر
 جعفرخان   ب(

 ج( شاهزاده تويسرکانی
 د( حمزه

ايـن خصوصـیات وصـف     او رئیس اداره را بـا 
 کند: می

 صـفت مان آدم نازنینی بودی درويشیس ادارهئر»
تنها عیبش اين بود کـه رمـوز شـطرنج را بهتـر از      و...

دانست. مدام افسوس دوره وزيـر سـابق   امور مالیه می
کشـید.  خورد و حسرت عزل وزير حاضر را میرا می

 دردسر اجازه مرخصی يک ماهـه مـا را داد  خالصه بی
و در عوضش قرار شد که در وقت برگشتن سه عـدد  

هـا و اهـل خانـه    نقاب مويی کرمانشـاهی بـرای بچـه   
 (12 :0201 زاده، )جمال «سوغات بیاورم.

یس ئـ شـود کـه ر  از اين اوصاف مشـخص مـی  
زاده عقايـد و   اداره فرد قابل و کارآمدی نیست. جمـال 

هـای  انتقادات خود از جامعـه را در قالـب شخصـیت   
کنـدی هماننـد شخصـیت    فرعی و کم اهمیت بیان مـی 

 مالیـه فعلـی  از وزيـر   گويـد: زاده مـی  یس که جمالئر
رسد بـه علـت اينکـه وزيـر     به نظر می استی ناراضی

از  گیـرد، های مديران را میمالیه جلوی ريخت و پاش
یس به کارمند خود به شـرط آوردن  ئاو دلگیر است. ر

 يـک مـاه مرخصـی    اش سوغاتی بـرای او و خـانواده  
کفـايتی او بیشـتر نشـان داده    ايـن کـار بـی    دهد. با می
که او قواعد بازی شطرنج را بهتـر از   هنگامی شود. می

دانـد، دلیـل ضـعف و ناآگـاهی او از کـار      حساب می
 است.

جعفرخان نماينـده غالـب ايرانیـانی اسـت کـه      
 تفـاوت هسـتند.  نسبت بـه حـوادث پیرامونشـان بـی    

عامـل  استفاده از تريـاک در میـان عـوام آن روزگـار،     
انگیزگـی ايـن افـراد بـه     تحرکـی و بـی  مهمی در بـی 

آمـد. در ايـن داسـتان هـم جعفرخـان بـه       میحساب 
کشیدن ترياک عادت دارد و از اينکه چه حـوادثی رخ  
داده ناراحت نیسـتی بـا ايـن حـال وی از آگـاهی و      
بیــنش نســبتاً خــوبی نســبت بــه مســائل رخــداده در 
مملکت بـر خـوردار اسـت و در عـین حـال بسـیار       

ا... بارهـا بـه  حبیـب    نگر و با تجربـه اسـت و   عاقبت
 دهد:ری خطر کمک کردن به روس هشدار میدربا

ــافور   » ــه ب ــتانک لول ــبش را از پس ــان ل جعفرخ
برداشت و چشمش را نازک کـرد و دو فـواری دود از   

هـای  دو سوراخ بینی و الی دو لب، بـه طـرف نـرده   
ای بابـا مگـر عقلـت را از     سیاه طاق جهانید و گفـت: 

 «خواهی سرت را به بـاد بـدهی؟  می اند؟دستت گرفته
 (22 :0201 زاده، ال)جم

پس از جعفرخـان راوی بـه شخصـیت فرعـی     
پـردازد. ايـن فـرد کمـی بـه      شاهزاده تويسرکانی مـی 

زاده بـیش   شخصیت فرنگی مآبی شباهت دارد، جمال
 از حد از اين طبقۀ خاص متنفر است:

هـای  عالوه بـر جعفرخـان، يکـی از شـاهزاده    »
 و التحصی پر فیس و افاده تويسرکانی هـم بـا   التعهد

ما سوار شد که بنا بود در فرسـبج سـر راه تويسـرکان    
 (21 )همان: «پیاده شود.

 کند:گونه توصیف میمزه را اين
ــامی بــود عــرب کــه از  » ســورچیمان حمــزه ن

گريختـه و بـه ايـران آمـد ماننـد همـۀ        دوستاق بغداد
هـای  دانسـت بـا اسـب   سورچیان خود را مکلف مـی 

يـک  گاری ترکی حـرف بزنـد و از ترکـی هـم جـز      
طومار دشنام که کپه اوغلی در میان آنهـا حکـم راز و   

 (10 )همان: «نیاز عاشقانه و قربانت بشوم را داشت.

زاده اين شخصیت را چندان بسـط نـداده    جمال
 کنـدی  دوستان بغداد مشخص نمی و علت فرار او را از

آورد. حمـزه  هرازچند گاهی در مـتن، نـامی از او مـی   
تفاوت است تنها کـار او  دشـنام   نسبت به حوادث بی
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طورغیرمسـتقیم  های گاری است  که بـه دادن به اسب
 ها را مدا نظر دارد.روس

، هیچگـاه چنـین   زارصفراما پرويزی در داستان 
دهـدی بـرای   هايش ارائـه نمـی  توصیفاتی از شخصیت
اش در حد يـک جملـه کـه بـا     مثال کودک و خانواده

 شوند:  یگويش محلی بیان شده است شناخته م
آخه زارصفر کارشه کرد. جومه ننگـه از بـرش   »

 (01 :)پرويزی «درآوردی صفر دشتستونی بود.
ــايی چــون مکشخصــیت طــورهمــین ــه و ه ی

طــور گــذرا مطــرح مــادرش، افســر و مــادرش را بــه
کند. برای خواننده علـت کارهـای افسـر را بـازگو      می
هـای  زاده کـه شخصـیت   کنـد. بـرخالف جمـال   نمی

هرکــدام يکــی از عقايــد نويســنده را بیــان اش  فرعــی
رسد پرويزی تنها بـرای پـر کـردن    کنند. به نظر می می

بـرد و بـه   فضای داستانش شخصـیت را بـه کـار مـی    
شوند که البته بـه نـدرت   سرعت میان داستان محو می

هـای خـالف ايـن قضـیه ديـده      در بعضی از داسـتان 
 شود. می

 
 ایستاهاي پویا وشخصیت. 4-8

دوسـتی خالـه   های اصـلی و فرعـی   شخصیت
هـای ايسـتا هسـتند. شخصـیت    هر دو داستان خرسه

عقايـد و   مانـده و ايستا در طـول داسـتان ثابـت بـاقی    
ا... همـان فـردی   کند. حبیـب هايشان تغییر نمیانديشه

زاده در ابتـدا او را فـردی مهربـان و     است کـه جمـال  
پايـان داسـتان او را    معاشرت معرفی کرده و تـا خوش
بینیم. شخصیت زارصفر يک شخصـیت  گونه میهمان

پويا است که حوادث داستان بر او اثر گذاشـته اسـت،   
ای که او زارصفر ابتـدای داسـتان نیسـت کـه     به گونه

او بـه علـت    پس از زندانی شدن به فکر انتقـام نیفتـد.  
و بـا وجـود    شودضربۀ روحی به يک قاتل تبديل می

براين او در پايـان  کشدی بنـا عشق زياد همسرش را می
ــی ــر م ــه  داســتان تغیی ــا توجــه ب ــدگان ب ــد. خوانن ياب

اش خصوصیات اخالقـی زارصـفر و عاشـق پیشـگی    

او  که او همسرش را به قتل برساند. دادنداحتمال نمی
ايـن کـار حیـرت  مخاطبـان را برانگیخـت. مـابقی        با

ها در طـول داسـتان بـا يـک ويژگـی بـارز       شخصیت
 یماننـد. هـر دو  يان بـاقی مـی  شوند و تا پاشناخته می
انـد.  ها بـه حـد کـافی بـه نمـايش درآمـده      شخصیت
ايستا هستند و مـا   های فرعی داستان همگیشخصیت

 بینیم.تغییر ديدگاه را در آنها نمی
 

 8زاویة دید
ــه در    ــت ک ــتان اس ــت داس ــیوی رواي ــد، ش ــۀ دي زاوي

های رئالیسـتی از زاويـه ديـد اول شـخص يـا       داستان
شـود و راوی هماننـد    استفاده مـی سوم شخص بیشتر 

 کند.يک گزارشگر حوادث را از بیرون روايت می

زاويۀ ديد غالب در هر دو داستان، اول شـخص  
نا ر است که متناسب با ويژگی زاويه ديـد رئالیسـتی   
است که البته توسط شخصیت فرعی داسـتان روايـت   

 شود.  می
را کودکی که شاهد قتل اسـت،   زارصفرداستان 
کند، اما توصـیفات وی از صـحنه جنايـت    روايت می

متناسب با شخصیت کودک نیست. گويـا فـرد بـالغی     
تناســبی بــا  دهــد. توصــیفات وی گــزارش مــی آن را

بـه نظـر    کنـد. صحنۀ قتل نداشته و واقعی جلوه نمـی 
رسد کـودک يـک مـاجرای عـادی را ديـده، زيـرا        می

اينکـه    مقتول شده اسـت. بـا وجـود   مجذوب زيبايی 
بـه درسـتی مشـخص     زيبايی صورت آغشته به خون

کودک همـه چیـز را بـا دقـت وصـف کـرده       نیست، 
نتیجۀ ضعف شیوه روايـت پرويـزی    است. اين را بايد

 دانست:
سر خوشگلش  سر زن قشنگی را بريده بودند،»

اش چسـبیده بـود و گیسـوان سـیاه و     با پوستی به تنه
زد. چشم های دلمه موج میوسط خونشبقی رنگش 

زده طور وحشـت قشنن زن از هول و وحشت همین

                                                 
1 . point of view 
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 (00: 0201 )پرويزی، «دريده و پق بود.
راوی در طی داستان مخفی شده و پايان مـاجرا  

گردد تا صحنۀ اعـدام را شـرح دهـد. بـه نظـر      باز می
کنـد، حـاکی از   هايی را که روايت مـی رسد بخش می

ــنیده ــای او از اش ــت.ه ــان اس ــل  طرافی ــتر ناق او بیش
ويژه پدرش است به همـین علـت   های ديگران به گفته

بـرای   و نويسنده چندان از بطن ماجرا آگـاهی نـدارد  
با وجود  گیردیپرورش داستان از تخیل خود بهره نمی

کنـد،  که زارصـفر اعتـراف مـی   هنگامی ها،اين ضعف
اين کار از نکـات مثبـت    دهد وزاويۀ ديد را تغییر می
شـود ولـی   خـود زارصـفر مـی   داستان اسـت. راوی،  

مانـد. بـا  زاويۀ ديد همان اول شخص باقی می مجدداً
اين تغییر ديدگاه، خواننده بـا نحـوی بـه قتـل رسـیدن      

شود. اضـطراب از طـرز بیـان جمـالت     افسر آشنا می
جـايی  تکـرار افعـال و جابـه   مانند کوتاهی جمـالت،  

 گــردد. در اينجــا کــامالًشــخص مــیارکــان جملــه م
روانی زارصفر عمل کـرده  ـ   متناسب با شرايط روحی 

 و به واقعیت به نسبت نزديک شده است:
زده برگشته بودی طور چشمان او وحشتهمین»

کـرد، امـا ديگـر صـفری بـاقی      مثل اينکه سرزنشم می
و از کـف رفتـه بـودم مثـل      نبود. مغزم آب شده بـود 
 (02: 0201 )پرويزی، «.کستنداينکه جرق کمرم را ش

 زارصفرهمانند  دوستی خاله خرسهزاويۀ ديد   
اول شــخص نــا ر اســت. راوی، کارمنــد اداری مالیــه 

است کـه   یها و مسافراناست. وی از جمله شخصیت
پـردازد. زمـانی کـه     وارد داستان شده و به قضاوت می

زاويۀ ديـد بـه    پردازند،ها به گفت و گو میشخصیت
در ايـن شـیوه    شـود.  محدود نزديک میسوم شخص 

خـود را   هـا، میان شخصیت راوی به جای حرکت در
 سازد: محدود به يکی از اشخاص داستان می

ای عرب  عاقبت حبیب به تنن آمده و گفت:» 
 زنـی؟  موشخوار تا کی مثل کنیز حاجی باقر قرقـر مـی  

دانم دردت کجاست. بیا ايـن دو قرانـی را بگیـر و    می
 (10:  0201  زاده، )جمال «بگیر.خفه خون 

به طـور   خاله خرسه دوستیتغییر زاويۀ ديد در 
اين ديـدگاه در   ای کهطبیعی جلوه کرده استی به گونه

مسیر زاويۀ ديد اول شـخص حرکـت کـرده و در آن    
مثبتی بـرای  اين لحاظ امتیاز شودی ازتناقضی ديده نمی

زاده،  شـود. نـوع روايـت جمـال    اين اثر محسوب مـی 
ضـعف   بسیار متناسب با موقعیت اجتمـاعی اوسـت.  

ــفر زارراوی  ــی  ص ــده نم ــودیدر آن دي ــین  ش همچن
بـه  زاده هم زاويۀ ديد مناسبی را انتخاب کـرده،  جمال
طـور غیرمسـتقیم   ای که خود راوی در داستان بهگونه

هـا و گفتگوهـا را   بح ها، حضور دارد و تمام صحنه
 ـاهر شـده بـرای     دداًًکنـد. در پايـان مجـ   روايت می

زاده  جمـال  افتـد. ا... به تکاپوی بیهوده مینجات حبیب
راوی را فـردی خنثــی برگزيـده تــا ايـن قابلیــت کــه    

و در ايـن زمینـه    طرفانـه را داشـته باشـد   قضاوت بـی 
 هنرمندانه عمل کرده است.

 
 8مایهدرون
های رئالیسـتی بیشـتر حـول محـور     داستان مايۀدرون
عشق نافرجام و فسـاد قشـر فرومايـه    عدالتی، بیفقر، 

هـای  اين مضامین در اغلب داسـتان گیرد که شکل می
شود. آنها بـا اسـتفاده از   زاده ديده می پرويزی و جمال

ها را دلنشـین کـرده و از تلخـی دور    داستان زبان طنز،
هـای متفـاوت   اين دو داستان از جمله نمونـه  کنند.می

بـه   هستند و بیشتر جنبۀ معنايیدر آثار هر دو نويسنده 
مايـۀ جـدی و فضـای    اند. با وجـود درون خود گرفته
تـوان  طنـز را مـی  ، دوسـتی خالـه خرسـه   غمگین در 
 مشاهده نمود:

شاهزادی تويسرکانی که از بس پر فیس و افـاده  »
انـداخت و سـبحان ا... تحويـل    بود و اخ و تـف مـی  

ــی ــب م ــاهزاده اخ و داد حبی ــمش را ش ــف  ا... اس ت
 (10: 0201 زاده، )جمال« ا... گذاشته بود. بحانس

 دوستی خاله خرسهولی آنچه درون مايۀ اصلی 

                                                 
1. theme 
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اين است: دوستی با دشمن عاقبـت   دهدرا تشکیل می
موضوع داستان درباره اوضاع و احـوال   خوشی ندارد.

ايران هنگام جنن عمـومی و زد وخوردهـای ملیاـون    
اوضـاع بـر رفتـار    اتی که اين تأثیرها و ايرانی و روس

هـا )دشـمنان   اينکـه چقـدر روس   مردم گذاشته استی
اند، تا جايی کـه بـه  ملت( در اين کشور قدرت داشته

و کسی جلودار تعرضـات   کشتندراحتی ايرانیان را می
 مايه بیشتر جنبه سیاسی داشته ودرون آنها نبوده است.

ه.ق. و  0220ای اسـت بـه شـرايط ايـران سـال      طعنه
زاده به خـوبی توانسـته    مردم ايران که جمالمظلومیت 

 ن داسـتان اي مسافران را در قالب ملت ايران قرار دهد.
 سرشار از نمادهـای معنـادار اسـت کـه همـاهنگی و     

نمـادی   ،برف .اندانسجام خوبی با درون مايه پیدا کرده
اشـغال ايـران    یاست بر اوضاع سـخت و دشـوار دور  

 .  توسط قوای روس
نماد اوضـاع و احـوال سیاسـی     ،درختان شاخه

ايران است که زير بار اين جنن قوز کرده و نويسـنده  
يادی از شـکوه باسـتان ايـران     ،در میان اين توصیفات

 گردد.کند که آن دوران باز نمیمی
نويسنده در جای جای داستان اشاره به عناصـر  

 کنـد مـی مرغ سیاه و سن ولگـرد  ، شومی چون کالغ
مبارکی نیستند و خبر از اوضاع آشـفته و  های که نشانه

 ،حضور دشمنان حريص را دارند. ابرهـای تیـره وتـار   
سنگی کـه   و سولدونی ، بارش برف ، گردباد ،کوالک

از ديگر مواردی هسـتند کـه    ،بر روی سر چاهی باشد
 کننـدی میس و ناامیدی را به خوبی به داستان منتقل أي

طريق ايجـاد کـرده    آوری را از اينفضای غم نويسنده
سردسیر و پر از فـراز   قرار گرفتن در يک جادی است.

نامعلوم و شـرايط نامسـاعد    یدهنده آيندو نشیب نشان
 است.بعد از جنن 

ــۀ داســتان  ــه موضــوعی  زار صــفردرون ماي ک
نافرجـام   یای در ادبیات ما دارد مـاجرای عشـق   کلیشه

کرده با انتخاب شخصیت اصـلی   یاست. پرويزی سع
جذاب، موضوع تکـراری را آب و رنـن دهـد و تـا     

خواننـده بـا کشـمکش     حدای موفق عمل کرده است.
شـود کـه بـه     مواجـه مـی   زارصـفر درونی و بیرونـی  

اين عوامل اسـت کـه درون مايـۀ     رسد وهدفش نمی
دوسـتی   سازد. با اين اوصاف، درون مايۀ داستان را می
بـرعکس   و زارصفرتب جديدتر از ، به مراخاله خرسه
 پسندتر است.   عامه زارصفر درون مايۀ
مايــۀ هــر دو داســتان برگرفتــه از زنــدگی درون

واقعی  بشری استی بـه طـوری کـه مفـاهیم اساسـی      
د يیـ پرستی و عشق به خـانواده را تأ  زندگی مانند وطن

فضـا و مکـان و پیرنـن    هـا،  کند. نـوع شخصـیت  می
ـ  داستان در تقويت درون سـزايی داشـته  ثیر بـه أمايـه ت

در يـک جهـت    يید کرده وأرا ت همۀ عناصر آن استی
کننـد. بـرای مثـال اگـر زمـان و مکـان در       حرکت می

ثیر خـود را  أمايه تدرون تغییر کند، دوستی خاله خرسه
دهد. همین طور اگر شخصیت زار صـفر  از دست می
هـر دو نويسـنده    مايه جذابیتی ندارد.درون تغییر يابد،
مايه را در طـول اثـر خـود گسـترش     اند درونتوانسته

دهند و در عین حال تا پايان داستان کیفیت خود را از 
 دست ندهند.

 
 8زمان و مكان
چندان با ويژگـی مکـان در مکتـب     زار صفرمکان در 

رئالیسم تطـابق نـدارد، داسـتان در يـک يـا دو مکـان       
بـه   زار صـفر  محدود واقع شـده اسـت. پرويـزی در   

طور جزئی و اصـولی.  توصیف مکان پرداخته، اما نه به
 بازار فیـل شـیراز،    هايی نظیرما در اين داستان با مکان

هاشـم و محـل مهمـانی افسـر     حمام حـاج نخلستان، 
های بازار فیـل و حسـینه   رو هستیم که فقط به نامروبه

 ها اشاره شـده اسـت. از خصوصـیات عمـدی    کورونی
هـای شـهر   به کار بردن نام مکـان  های پرويزیداستان

را بـا آنهـا آشـنا کـرده و بـه       شیراز است تـا خواننـده  
او قصـد داشـته نقصـان      گرايی بیفزايـد. احتمـاالً   واقع

                                                 
1. setting 
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هايش را فقـط بـا آوردن نـامی از    گرايی در مکانواقع
حـدودی بـه فضاسـازی داسـتان       آنها پر کند، البته تـا 

 کمک کرده ولی چندان برجسته نیست.
هاشـم کـه   های اصـلی در حمـام حـاج   صحنه 

 شود:محل قتل است ديده می
شـدم کـه قلـبم    هاشم نزديک میبه حمام حاج»

زده ايستاد. چشمم به چنـد نفـر خـورد کـه وحشـت     
گردهم بودند. ديگـر نفهمیـدم چـه کـردم. پريـدم در      

هاشم. حمامی تـازه داشـت تیـو صـورت    حمام حاج
-02: 0201)پرويـزی،   «کرد.دارش را تیز میتراشی دسته

00) 
ــیف   ــتان توص ــفر را در نخلس ــنده، زارص نويس

منـاطق   اين کار فضای داستان را متناسب بـا  کند. با می
دهـد بـه همـین علـت میـان      جنوبی کشور تغییر مـی 

ای اش تناســب هنرمندانــهزارصــفر و محــیط زنــدگی
 کرده است: برقرار
که بـدن مردانـه   در هوای تفیده دشتستان وقتی»
پـس   خواند.ريخت میجوشید و عرق میمی زمختش

نشسـت و  های اطراف رودخانه میاز شنا روی صخره
 (01-00 )همان:« آورد.نی هفت بندش را در می

داستان، حـال و هـوای منـاطق جنـوبی بـه      در
ــتان(      ــهر )دشتس ــراف بوش ــیراز و اط ــوص ش خص

طوری که اگر محیطـی غیـر از آن    شود. بهاحساس می
رونـد سـاخت    کرد،صفر ايجاد میبرای شخصیت زار
شد. مکان ديگری که به آن اشـاره  داستانی ضعیف می

کند، میدان توپخانه شـیراز، محـل اعـدام زارصـفر     می
 است:
روز جمعه در میدان سابق توپخانه مردم بیکـار  »

 (00 )همان: «جمع بودند.
مکــان نمــود محــل مهمــانی افســر کــه در آن، 

ايـن مکـان     محتوای کالم باچندانی ندارد. ما براساس 
ها، مابقی فقط در حـدا  شويم. به جز اين مکانمی آشنا

 تـأثیر هـای عـادی بـی   اند يا مکـان به کار رفته يک نام
پـس مـا محـدوديت     هستندی ماننـد مدرسـه و خانـه.   

کنـیم. ولـی بـر    محیط و مکان داستان را مشـاهده مـی  
بـه   دوسـتی خالـه خرسـه    ، مکـان در زارصفرخالف 
تنوع مکانی برخوردار است. بدون آنکـه   ر ازعلت سف

هـايی چـون   از مکـان  به بیان جزئیـات آن بپـردازد. او  
ــر  ــه بیدســرخ ـ  مالي مســافرخانه و... ، کنگــاور، گردن
 کند.  میصحبت 

بیشترين مکانی که حوادث در آنجا واقـع شـده   
 جادی کنگاور است:

ــد شــد » ــار جــاده بلن ــان صــدايی از کن و  ناگه
 (12: 0201 زاده، )جمال «درانید. چرتمان را در هم
تـری بـه   که حوادث شـکل پررنـن  اما هنگامی

گیرد، ديگر مکان داسـتان چنـدان محسـوس    خود می
نیستی زيرا خواننده غرق ماجرا شده و مکان را درک 

 کند.نمی
نمـود نـداردی اگرچـه     زار صفرزمان در داستان 

راوی سال و ماه اعدام صفر و ماه مشاهدی صحنۀ قتـل  
ی تـأثیر کنـد، ولـی در رونـد داسـتان     افسر بیـان مـی  

انتخاب نکرده اسـتی   تأملنگذاشته و آن را با دقت و 
زيرا فصل حاکم بـر داسـتان، بهـار و مـاه ارديبهشـت      

آور زنــدگی و رويــش او فصــلی را کــه پیــام اســتی
مايـه و فضـای   ی چنین داستانی با درونهاست برا گل
توان نشانۀ ضـعف  انگیز برگزيده است که آن را میغم

 داستان محسوب کرد:
خورشـید   صب  دوم يا سوم ارديبهشـت بـود،  »

مثل غنچه گل شکفت و به شـیراز نـور پاشـید. تمـام     
دم کتـابی  بـه شب روی تیغۀ ديـوار چمپاتمـه زدم. دم  

بود در شـهر   0200مهر کشیدم. اواخر عرقم را سر می
 )پرويـزی، « زنند.چو افتاد که روز جمعه صفر را دار می

0222 :00-00) 
بـر زمـان و    دوستی خاله خرسـه اساس داستان 

يک برهه از تاريخ شکل گرفته است و اگر اين مـدت  
زمانی را حذف کنیم داستان اعتبـار خـود را از دسـت    

تا معنـا  دهد. بايد خواننده شرايط زمان را درک کند می
 و مفهوم داستان را دريابد:
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بختم زد و يـک گـاری از ماليـر بـه کنگـاور      »
هـا کنگـاور را   نمود. وقتی بـود کـه روس  حرکت می

گرفته و در گردنۀ بید سرخ با قوای ايرانـی و عثمـانی   
 (12:زاده )جمال« مشغول زد وخورد بودند.

اين داسـتان حـاکم شـده زمسـتان      فصلی که بر
مايـه داسـتان و فضـای    حـاظ بـا درون  ايـن ل  استی از

زار بـرخالف داسـتان    بار آن تناسـب وجـود دارد.   غم
دهـد، ايـن مـاجرا    که حادثه قتل در شب رخ می صفر

پیوندد تا زمینه ديده شـدن روس  در صب  به وقوع می
 مشخص شود.  

الزم به ذکر است هر دو داستان از شیوه الگوی 
انسـجام زمـان در   انـدی يعنـی   تقويمی زمان بهره بـرده 

حـال و آينـده در    ـ   شود و گذشـته  حوادث ديده می
يک خط زمانی قرار دارند و زمان پريشی را  مشـاهده  

چـه  ز اين حوادث، مشـخص اسـتی گر  کنیم.  مرنمی
از شــیوه بازگشــت بــه گذشــته  زارصــفردر داســتان 

استفاده شده استی زيرا در ابتدا صحنه قتـل را بـازگو   
ابتـدای مـاجرا و داسـتان زنـدگی     کند و بعد سراغ می

 شود.  ولی خط زمانی گم نمیرود، زارصفر می
 

 8پیرنع

 زار صـفر در  ،شناسیمآنچه به عنوان تعريف پیرنن می
بـه کـار رفتـه     دوسـتی خالـه خرسـه   تر از بسیار ساده

ان تـو يک خط متوالی را می زار صفردر داستان . است
 هـای میـانی  پیرنـن ا در امـ  تا پايان داستان دنبال کرد،

 زارصـفر شـويم. داسـتان   داستان با ضعف مواجه مـی 
چندان خوبی ندارد. از همان آغـاز خواننـده را    شروع

شـود خواننـده   اين امر باعـ  مـی  کند، وارد حادثه می
 حالت تعلیق و اضطراب ادامه ماجرا را از دست دهد.  

کنــد، بــه ايجــاد مــی کــهشــروع آن بــا ابهــامی
داســتان، حالــت  پلیســی شــباهت دارد.هــای  داســتان

 زارصـفر طبیعی خود را طی کرده تا به اصل مـاجرای  

                                                 
1. plot 

 که به نوعی شروع دوم داستان و اصل داستان  اسـت، 
رو هسـتیم کـه در   رسد. بنابراين ما با دو آغاز روبهمی

ای را بـه توصـیف از   هـای عمـده  اين مرحله، قسمت
شـود.  نمیپردازد که يکنواختی در آن ديده زارصفر می
کنـدی در  های ابتدايی آن را با کندی بازگو مـی قسمت

)مـاجرای عاشـق    گیردانتهای ماجرا، روايت شتاب می
شدن مکیه(. اين همان جايی است کـه پیرنـن لطمـه    

عـادی خـود را   در صحنۀ قتل، روال  خورد. مجدداًمی
شـودی پـس يکدسـتی در    تر مـی کند و طبیعیطی می

 حوادث وجود ندارد.
شـود.  مانی که کودک با صحنۀ قتل مواجه مـی ز
 گیرد:افکنی صورت میگره

هاشـم  از بازارچه فیل گذشتم، به حمـام حـاج  »
ايسـتاد يـک پیـر زن چـادر      شدم که قلـبم نزديک می
کرد. چشمم زد و شیون میاش را به سرش میمشکی

 «زن قشنگی را بريـده بودنـد.   سر به چیز غريبی افتاد.
 (00: 0201 )پرويزی،

شـود  ايجاد می بالفاصله حالت تعلیق در داستان
کشـف کنـد.    کند زودتـر قاتـل را  و خواننده سعی می

اين کار را بـه سـرعت انجـام داده و قاتـل را      نويسنده
گويد قاتـل زارصـفر اسـت،    وقتی می کند.معرفی می

 گیرد.  گشايی به طور موقت صورت میگره
زيـادی  هایهايش گرهپرويزی در طول داستان

گشـايی برسـدی بـه    کند، بدون آنکه بـه گـره  ايجاد می
شـودی از  همین دلیل میانۀ داسـتان بسـیار پیچیـده مـی    

و  طرفی عاشـق شـدن و بـه زنـدان افتـادن زارصـفر      
کنـد. خواننـده   ايجاد مـی  ازدواج با افسر، گری جديدی

اينکه زارصفر زندانی شده و پس از آزادی بـه فکـر    از
دچار ناامیدی گشته و انگیزی خـود را از  افتد انتقام نمی

دهـدی امـا نويسـنده    خواندن ادامه داستان از دست می
بالفاصله قضیۀ ازدواج با افسر را مطرح کرده، تا رونـد  

با خیانـت افسـر،    نهايتاً داستان حالت صعودی بگیرد.
خواننـده مشـتاقانه منتظـر     شود.داستان وارد بحران می

نگرانـی بـه هـم آمیختـه      عاقبت کار است و تعلیق بـا 
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 شود: می
صفر از زندان به در آمـد و بـه    ها گذشت، سال»

ده برنگشت. بعدها راننده شد. بین شیراز و بوشهر بار 
کشید. متعاقب يک شـب مسـتی افسـر را از يـک     می

 )همـان:  «در کشید و با او ازدواج کـرد.  به خانه عمومی

00) 
وج با به قتل رسـاندن افسـر داسـتان بـه نقطـه ا     

های قتـل منجـر بـه افـزايش     رسد. توصیف صحنه می
شـود. از طرفـی مـا شـاهد     هول و وال در داستان مـی 

های روحی زار صـفر بـا خـود و  برخـورد     کشمکش
اين امر جـذابیت داسـتان را   فیزيکی با افسر هستیم که

 دهد:افزايش می
آه، وقتی مـرا ديـد خشـکش زد. در چشـمش     »

که تیـو،  « صفر»د برقی عجیب زده شد. خواست بگوي
جوشـیدی پـیش   روی گردنش بود. خون در قلـبم مـی  

زد امـا افسـر   خون فواره مـی رفت، چشمم سیاهی می
 (00: 0201 )پرويزی، «صدايش بلند نبود.

گشـايی  داسـتان گـره   با دستگیری زارصفر نهايتاً
ابـد. نويسـنده پايـان    يشود و با اعدام او پايـان مـی  می

ولی با مفهـوم کلـی داسـتان     انگیز ساخته داستان را غم
ارتباط زيادی دارد. زارصفر چندان از کارش احسـاس  

سـف و  أاز احساس ت کند بنابراين کمینارضايتی نمی
 کاهد:غم خوانندگان نسبت به عاقبت زارصفر می

بودی در شـهر چـو افتـاده کـه     0200اواخر مهر »
چشـمش را   زننـد. صصـفر   روز جمعه صفر را دار می

اخت بعد مردم را ديدی بعد چوبـه دار رای  به میدان اند
رفـت از در ارگ  صفر همانطور که بـه نخلسـتان مـی   

 (02 )همان:« خارج شد. خم به ابرو نداشت.
اما از جمله ايرادهـايی کـه بـر سـاختار پیرنـن      
داستان وارد است، آن است که پیرنن داسـتان، دارای  
 وحدت و انسجام  الزم نیست.  بـرای مثـال کـودک،   

 شـود.  بیند، حال او دگرگون میصحنۀ قتل را میچون 
کنـد: فـردی   در ادامه داستان، پدر ماجرا را تعريف می

ــوده اشــعار عاشــقانه   ــام زارصــفر کــه تنومنــد ب بــه ن

نواخته، چـون عاشـق مکیـه بـود،     خوانده و نی می می
کند و خواستگارش صفر را بـه  مکیه با او ازدواج نمی

ادی از زنـدان بـا افسـر    فرسـتد و بعـد از آز  زندان می
شود، ولی افسـر بـا   کندی چون عاشق او میازدواج می

و در نهايـت   کنـد همدستی مادرش به او خیانت مـی 
کشد و به علت شود او را میچون زارصفر متوجه می

 گردد.  قتل افسر اعدام می
طور که مالحظه کرديد داسـتان از پیرنـن   همان

االت زيـادی را  ؤيکنواختی برخواردار نیستی يعنی س
گـذارد. بـرای نمونـه: چـرا     برای خواننـده بـاقی مـی   

زارصفر که بسیار بزن بهادر و تنومند توصـیف شـده،   
افتـد؟ چطـور   از آزادی از زندان به فکر انتقام نمی بعد

شود؟ چرا مادر افسـر بـا او در    ناگهان با افسر آشنا می
کـرد؟ چـرا افسـر بـا     خیانت به زارصفر همکاری مـی 

کنـد؟ اينهـا   عالقگی به صفر با او ازدواج میبیوجود 
 االتی است که ما درباری اين داستان بايد بدانیم.  ؤس

ــ ــفأنه پروي ــن  متاس ــار اي ــه ســرعت از کن زی ب
د شــده و باعــ  تضــعیف پیرنــن گشــته االت رؤســ

االت بــی جــواب، ؤاســتی در صــورتی کــه ايــن ســ
برجستگی بسیار زيادی در داستان دارند که اگر پاسـخ  

گشـت، چـه بسـا بـر     شد و علت آنها بیان میده میدا
افـزود.  پرويـزی بسـیار سربسـته     جذابیت داستان می

حد خاطره از همشهريانش نقل کـرده و   داستان را در
 به حد کافی آن را نپرورانده است.

ايـن داسـتان، عـدم وقـوع      اما از امتیازات مثبت
ز ای اهـر حادثـه   توان نام بـرد. حوادث نامحتمل را می

حادثۀ قبلـی خـود نشـأت گرفتـه و حادثـۀ بعـدی را       
سـاخته اســت. نويســنده از عامـل تصــادف در پايــان   

تمـام   داستانش استفاده نکرده و پايـان داسـتان کـامالً   
شده اسـت و ديگـر سـؤالی را بـرای خواننـده بـاقی       

 گذارد. نمی
، به نسـبت شـروع خـوبی    دوستی خاله خرسه

گـويی خـود   دارد و آرامش بر داستان حـاکم اسـت.   
کنـد.  راوی هم از چنین شرايطی احساس نگرانی نمی
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ايـران و   زاده سعی کرده با مطرح ساختن جنن جمال
ــرايط    روس،  ــان ش ــیش در جري ــدگان را از پ خوانن

دهـدی بنـابراين اولـین     غیرعادی حاکم بر داستان قـرار 
ولـی ماننـد حکايـت     شـود، ايجـاد مـی   گری داسـتانی 
 افتد:اتفاق نمیطور ناگهانی زارصفر به
خبرهای رنگارنگی از کرمانشاه، جايگـاه کـس   »
در مسافرت بـه   طاقتم را طاق نموده و رسید.و کار می

کرمانشاه هـم در آن موقـع هزارگونـه خطـر محتمـل      
 (21: 0201 زاده، )جمال «بود.

خواننـده را گـام بـه    زاده در میانۀ داستان،  جمال
حالت تعلیقی ديـده  کند، ولی گام به حادثه نزديک می

بـه سـرباز    ا...شود، تا زمانی که بـا کمـک حبیـب   نمی
 شود:داستان وارد بحران میروسی، 
ــد شــد و  » ــار جــاده بلن ــان صــدايی از کن ناگه

چرتمان را در هم درانید و همین که سـرها را از زيـر   
الکمان در آورديم يک نفر قزاق روسی را ديـديم کـه   

زرد به روی بـرف   با صورت استخوان درآمده و موی
 )همـان:  «کند. افتاده و با صوت محزونی هی التماس می

12) 
شـود.   نگرانـی شـروع مـی   همزمان هول و وال، 

تـر پايـان داسـتان را    خواننده تمايل دارد هر چه سريع
کـه سـرباز روس متوجـه کیسـه پـول      دريابد. هنگامی

گـری جديـدی در داسـتان شـکل      شـود، می ا...حبیب
کنـد. بـا   داستان را از يکنواختی خارج مـی گیرد که  می

ا...، داستان وارد نقطـۀ اوج  خیانت روس و قتل حبیب
فیزيکـی و لفظـی    یهـا شود که ما شاهد کشمکشمی

 ها هستیم:میان شخصیت
اينکه پای روسه به زمین رسـید کـه    به محض»

را  ا...ديگری دست آورده مـچ حبیـب   یقزاق نخراشید
و را از گـاری کشـید پـايینی    گرفته و با قـوت تمـام ا  

 «های ديگر از هر طرف به باد شـالقش گرفتنـد.   قزاق
 (02 :0201 زاده، )جمال

گشـايی  داستان گـره با فرار همسفران از صحنه، 
اين داستان مانند زارصفر همراه با حـزن   شود. پايانمی

و اندوه است. پايان خـوب و کـاملی را هـم انتخـاب     
يعنی تـرک کـردن صـحنه    کرده است. چنین رفتاری، 

رفـتی بنـابراين در   جنايت از سوی مسافران انتظار می
ما با شروع و میانه و پايـان   دوستی خاله خرسهداستان 

در  بسیار متناسـبی روبـه رو هسـتیم. حـوادث کـامالً     
و سـاختار پیرنـن در آن    افتنـد جای خود اتفـاق مـی  

قوی استی زيرا خوانندگان، برخـی  زارصفر برخالف 
را در آن مشــاهده  زارصــفری ســاختاری هــاضــعف
روبه دوستی خاله خرسهدر مقابل با داستان  کنند. نمی

رو هستیم که به نسبت، از پیرنـن خـوبی برخـوردار    
 شـودی  است و توالی حـوادث بـه روشـنی ديـده مـی     

شود. حـوادث بـه  همچنین حادثۀ نامحتملی واقع نمی
صورت منطقـی بـه يکـديگر پیونـد خـورده و نظـم       

 را دارا هستند. مشخصی
 
 گیري  نتیجه

زاده  پرويزی را يکی از پیشروان سبک طنزآمیز جمـال 
اين دو نويسنده مشـترکاتی  دانند. میان شیوی نگارشمی

ترين ويژگی مشـترک میـان آنهـا    برجسته وجود داردی
 رعايت اصل مکتب رئالیسم و به کارگیری زبـان طنـز  

دوسـتی  و زارصفر های طنزآمیز( است، اما )در داستان
از آثار معناگرا و متفاوت هر دو نويسـنده   خاله خرسه
 زارصـفر شود. لحن غمگین پرويـزی در  محسوب می

از ابتدا تا انتهـای داسـتان ثابـت بـاقی مانـده ولـی در       
ا... ، طنز مختصری در کالم حبیـب دوستی خاله خرسه

ايـن دو داسـتان  بـه عنـوان      شـود. آنچـه در  ديده می
گیــری از بهــره ان برشــمرد،تــوژگــی مشــترک مــیيو

های ديد اول شخص نا ر و توصیف  ـاهری و   زاويه
بیرونی حوادث و افراد است که در نوع و کیفیـت بـه   

 هايی دارند.  کارگیری با يکديگر تفاوت
 های پرويزی اغلب اهـالی های داستانشخصیت
هستند کـه داسـتان زنـدگی آنهـا را بـا       جنوب کشور

ها رنـن  فضای داستان کند.یزبانی بسیار ساده بازگو م
ويژه بـا آوردن اصـطالحات محلـی و    اقلیمی داردی به
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زاده متمـايز   هـای جمـال  بومی، کامال با فضای داستان
باره بـه نـوعی شـیوی ابتکـاری رسـیده      اين شده و در

بـردن توصـیفات بیرونـی و عینـی      است، ولی به کـار 
هـا، آن دو را بـه يکـديگر نزديـک سـاخته      شخصیت
، هــر دو دوسـتی خالـه خرسـه   و  زارصـفر در  اسـت. 

ۀ ديـد اول شـخص نـا ر، داسـتان را     ينويسنده با زاو
کنند. پرويزی با به کـاربردن راوی کـودک،   روايت می

زاده بــا  زاده عمــل کــرده و جمــال متفــاوت از جمــال
نزديک کردن زاويۀ ديد اول شخص به سوم شـخص  

 بخشد.محدود، تازگی خاصی به فضای داستان می
هـا،  پـردازی شخصـیت فت و دقتـی کـه در   را

وجـود   دوسـتی خالـه خرسـه   پیرنن و زمان و مکان 
ای که پختگـی  گونهبه شودديده نمی زارصفر دارد، در

زاده بـه   و انسجام میان عناصر داسـتان در آثـار جمـال   
 مراتب بیشتر از آثار پرويزی است.  

آنچه تـا حـدودی ايرادهـای پرويـزی را محـو      
هـر دو   گرايـی اوسـت.  نويسی و واقـع سازد، ساده می

هايشـان بیشـتر بـه دنبـال انتقـاد از      داستان نويسنده در
اوضــاع جامعــه و فســاد در آن هســتندی بنــابراين     

مايه در آثار هر دو نويسـنده بـه عنـوان يکـی از      درون
 عناصر داستانی برجسته مطرح است.  

نويسـی  هدف پرويـزی داسـتان   رسدبه نظر می
گـويی او از  هـايش بیشـتر خـاطره   اننبوده، بلکه داسـت 

او  دوران کودکی است که به نقالی نزديک شده است.
دانـد، بـدون آنکـه بـرای     زاده مـی  خود را مقلد جمال

رســـیدن بـــه ســـبک او تـــالش کـــرده و عناصـــر 
 هايش را ارتقا بخشد. داستان

 شتاب در بـه کـارگیری عناصـر داسـتانی را در    
گـويی   دريافـت.  توانو ساير آثار پرويزی می زارصفر

داســتان مايــه، پرويــزی صــرف منتقــل ســاختن درون
اين نکته اشاره کـرد کـه    توان بهبنابراين می ،نويسد می

زاده گرفتـه و    خود را از جمال پرويزی تنها اساس کار
زاده  بايد راه طوالنی را برای رسیدن بـه سـبک جمـال   
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