
  
  
  
  
  

  قره قيطاس 1 و 2 و 3

اثر جمشيد خانيان   غربي هفتم طبقة نقد رمان
فرخنده حقشنو  
  

مقدمه  
جمشيد خانيان در سال 1340، در آبادان متولد شده است. اولـين مجموعـة داسـتان او، در
موضـوع ممنوع، و رمان ديگـر او بـا خط روي بازي سال 1372 چاپ شد. آثار بعدي او با نام
در موضوع دفـاع مقـدس، بـه چـاپ رسـيده مسبور و زمين کودکيهاي انقالب اسالمي، رمان
وضـعيتهـاي و ريکـن، سـال عشـق نامـه، چهارمين تميز، غوص است. از آثار او ميتوان از

نام برد. او در پرونده هنري خود سابقه نمايشنامهنويسي نيز دارد چنانکه  مقدس دفاع نمايشي
در قالب کتاب در سال 2005 از طرف کتابخانـة مـونيخ، در فهرسـت پابور زيبايي قلب نمايش

کتابهاي خواندني کودک و نوجوان قرار گرفت.  
  

چکيده  
اثري از جمشيد خانيان است، که براي نوجوانان نوشته شـده اسـت. ايـن غربي هفتم طبقة
کتاب در قطع پالتويي و در79 صفحه، توسط نشر افق به چاپ رسيده است. اولين چـاپ ايـن
برگزيدة جايزة اصفهان، شـهيد غنـيپـور، و غربي هفتم کتاب متعلق به سال 1387 است. طبقة
شوراي کتاب کودک است. اين اثر زباني ساده، مناسب با زبـان نوجـوان دارد و تمـام رمـان را

ميشود در دو ساعت خواند، اما اين به آن معني نيست که  مفاهيم آن نيز در سطح باشند. بلکه 
هسـتند .  نويسند به مواردي اشاره دارد که هم براي نوجوان و هم بـراي بزرگسـال قابـل تأمـل

                                                 
غربي، نوشتة  هفتم طبقة (مجموعه مقاالت)؛ شماره 7؛ اسفند 1389. اين مقاله، نقدي است بر کتاب غنيپور حبيب * کتاب

جمشيد خانيان، تهران: نشر افق، 1387.  
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موضوع اين کتاب در ارتباط با کار کردن نوجواني است که حدود پانزدهسال دارد. اين داسـتان
همچنين اشاره به دنياي متفاوت نوجوانان با هم و همچنين بزرگساالن با هم دارد، و نيز توجـه

به روابط صميمانه يک نوجوان دارد،  با مردي که ميتواند جاي پدربزگ او باشد.  
مشخصات کتاب     

مکتب: واقعيتگرا (رئاليسم)  
نوع (ژانر):  خانوادگي ـ اجتماعي  

زمان: کمتر از دو روز   
مکان: تهران  

عنصر غالب: درونمايه  

  
خالصه   

اميرعلي، پسر نوجواني است که حدود پانزده سال دارد. مادر او خياط است و پـدرش کـه
جنگلبان بوده، در اثر افتادن درخت بريدهشدهاي که بر رويش افتاده، جان خود را از دست داده 
ـ دوست مادرش ـ براي کار پرستاري، به طبقة هفـتم آپارتمـاني است. او با توصية مهين خانم
ميرود که پيرمردي با دخترش در آن زندگي ميکنند. پيرمرد، بيمار است و چندروز اسـت کـه

با اصرار خود از آسايشگاه به خانه برگشته است. دخترش، کارمند است و نميتواند مدام از او 
نگهداري کند. او بايد به زندگي خود نيز برسد، اما اين چنـدروزه کـه پـدرش را از آسايشـگاه

آورده است خودش از او مراقبت کرده است. اميرعلي توان مالي نامطلوبي دارد، قبل از اين هم 
در يک تعويض روغني کار کرده است. براي همين سـعي دارد کـارش را خـوب انجـام دهـد.  
دختر پيرمرد دستورات دارويي و غذايي پدرش را به اميرعلي ميدهد و به او ميگويد مواظبش 
باشد. بعد هم از محل کار خود مرتب به اميرعلي تلفن ميزند و از حال پدرش جويا ميشـود.
اميرعلي دستورات زن را گوش ميکند، اما به خواستههاي پيرمرد نيز نميتوانـد جـواب منفـي
بدهد. و هر چه او ميخواهد، برايش انجام ميدهد. او پيرمرد را کول ميگيرد و به طبقة پـايين

ميآورد که از نور آپارتمان استفاده کند. بعد هم با سختي او را به خارج از آپارتمان ميبرد و او 
را طبق خواستة خود پيرمرد سوار دوچرخهاش ميکند. پيرمـرد هـم در کـودکي دوچرخـهايـي
داشته، که اسمش را گذاشته بود «قره قيطاس». اميرعلي حرفهاي پيرمرد را گـوش مـيکنـد و
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بعد از دوچرخهسواري او را به خانه برميگرداند و به حمام ميبرد. پيرمرد از اينکه با اميرعلي 
است احساس رضايت ميکند و به او ميگويد که امروز به او خيلي خوش گذشته اسـت. و از

او ميخواهد که برايش بلوط بياورد. اميرعلي روز دوم با جيبي پر از بلوط و با سختي از صد و 
چهل پله باال ميآيد. وقتي به خانة پيرمرد ميرسد، ميبيند در نيمهبـاز اسـت و دختـرش روي 
صندلي نشسته در حالي که چشمهايش قرمز شده است. اميرعلي از او به خـاطر ديررسـيدنش 
معذرتخواهي ميکند، اما دختر ميگويـد ديگـر احتيـاجي بـراي معـذرتخـواهي نيسـت. و

اميرعلي بلوطها را از جيبش درميآورد و روي ميز ميگذارد و برميگردد.  
  

ساختار  
اميرعلي و پيرمرد هر دو شخصيت اصلي داستان هستند اما شخصيت اميرعلـي پررنـگتـر

است و شخصيت اول محسوب ميشود. با اين حال، برخي ويژگيهاي شخصيت اول را ندارد 
که يکي از آنها گرهگشايي در راستاي تالشهايي است که انجام داده است، و ديگري تحـولي
که بايد در ادامة همان موضوع به دست آورده باشد. گره او فقر است، که به خـاطرش مجبـور

شده از سني حدود پانزدهسال يا کمتر، کارکند؛ يعني حتي قبل از پرستاري از پيرمرد داستان، در 
تعويض روغني کار ميکرده. لذا سعي و تالش او در ارتباط با گره نيز مشخص است. اميرعلي 
کشمکشي که در تقابل با کسي قرار گيرد، ندارد کسي که در مقابلش بايستد و مـانع او شـود و 
در واقع او در مقابل گروه و کسي قرار نميگيرد. او از همان ابتـداي ورود بـه سـاختمان و بـا
رودررو شدن با افراد ساختمان، از نگهبان ـ مرغ ماهيخوار ـ گرفته تاسـاکنيني کـه بـا او در راه
پله و داخل آسانسور، متوجه تفاوتهايي ميشود که بين آنها و خودش است، در واقـع همـه

در دنياي متفاوتي با او قرار دارند. ناآشنايي او با برج يا آپارتمان چندطبقه، آسانسور و باالرفتن 
تـا بـه از صدوچهل پله براي رسيدن به آپارتمان مورد نظرش و... او را به تالشي ملزم ميکنـد
مقابله با مواردي بپردازد که پيش رو دارد. او ميخواهد از پس کـاري کـه بـه او محـول شـده،
برآيد، حتي خود را ملزم ميبيند سناش را بيش از آنچه هست بگويد تـا کـارش را از دسـت

ندهد، تا مادرش نگويد که بيعرضهd و ناتوان است. تـا ايـن بخـش از پيرنـگ و تـا نقطـة اوج 
داستان به لحاظ ساختاري در هرم فريتاک در پيرنگ، مشکلي بـه وجـود نمـيآيـد – کـه البتـه



348   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة هشتمين جشنوارة نقد کتاب  
 

کشمکشهاي او فقط با خودش است.ـ اما در گرهگشايي و تغير و تحول او بر خالف تالشـي
که کرده به جاي به ثمر رسيدن و يا ادامة راه در همان راستا، ناچار است خيلي زود از ادامة راه 
بازايستد. او يک روز بعد دوباره بيکار ميشود. در اين بخـش نـه تنهـا گـرهگشـايي صـورت
نميگيرد، بلکه مشکلي مهم برايش به وجود ميآيد که مرگ پيرمرد است. زحمات او بينتيجـه

ميماند، در واقع تغيري که در داستان به وجود ميآيد در جهت مخالف سعي اوست. تحول در 
پيرمرد است که با مرگ او صورت ميگيرد، که تحولي قويتـر اسـت. بـه ايـن ترتيـب، عمـل

داستاني در ارتباط با ساختار رمان از وحدت الزمه برخوردار نميشود. داستان پايانبندي تقريباً 
بازي دارد؛ چرا که خواننده بايـد خـود بگويـد علـت مـردن پيرمـرد نـاپرهيزي او اسـت؟ يـا

حرفهاي اميرعلي در ارتباط با درخت پير؟، يا مواردي از اين دست و يا هيچکدام.   
مطلب ديگر در ارتباط با مشخصات رمان و داستان بلند و داستان کوتاه است که بايد به آن 
توجه شود. هريک از اين ژانرها به جهت تعداد شخصيتها، حـوادث، زمـان جـاري داسـتان،
مکان، حجم نوشته، گرههاي داستاني، موقعيتها، و ساير عوامل خود افتراقاتي دارند کـه بايـد
مالحظه شود. و همين افتراقات است که تعريف بين داستان بلند و رمان و حتي داستان کوتـاه
را مشخص ميکند. رمان چه نوجوان و چه بزرگسال، با تعداد نامحدوي شخصـيت مـيتوانـد

سروکار داشته باشد که هريک از اين شخصيتها با موقعيتها و حوادثي درگير ميشوند و در 
يک پروسة طوالني جريان داستان را با خود پيش ميبرند. گاهي تعداد شخصيتهاي اصـلي و

فرعي رمان بسيار زياد است و گاهي از نظر زماني داستان به چند نسل ميرسد، و به مکانهاي 
مختلف در دنيا نيز کشانده ميشوند. اين تعريف با کمي تفاوت در داستان بلند نيـز بـه همـين
شکل افاده ميشود. چنانکه داستان بلند نيز با شخصيتهاي کمتري نسبت به رمان و همچنـين
حوادث و زمان و مکان محدودتري از آن قرار ميگيـرد کـه در نهايـت هنـوز خيلـي محـدود

نيستند، چون نسبت به داستان کوتاه بيشترند. فقط داستان کوتاه است که از محدوديتهايي در 
هريک از زمينههاي نامبرده برخوردار است. از اين جهت اين نوشته فاقد اکثر مشخصات رمـان
و حتي داستان بلند است؛ چه به لحاظ شخصـيت، حادثـه، زمـان، مکـان، گـرههـاي داسـتاني،
موقعيتها و... همچنين در مورد صفحات هريک از اين ژانرهاي داستاني، اندازههـايي در نظـر

گرفته ميشود که بنا به مشخصات هرکدام، در گروه آن قرار ميگيرد. لذا با تعاريف گفتهشـده، 
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اين نوشته با مشخصاتي که دارد در زمرة داستان کوتاه قرار ميگيرد.   
نکتة ديگر، نويسندهبودن پيرمرد است و آن يک اتاق کتاب که کارکردي در داستان ندارد و 

برداشتناش لطمهايي به داستان نميزند.  
  

شخصيتپردازي   
شخصيتپردازي اميرعلي با نامش آغاز ميشود؛ زيرا در اين داستان هيچيک از شخصـيتهـاي
ديگر نام ندارند. برخي ديگر از صفات و مشخصات اميرعلي، از گفتگوهاي داستان و توصيفاتي کـه
در ديالوگ او با پيرمرد و دخترش گفته ميشود به دست ميآيد. شخصيتپردازي غيرمستقيم و پويـا
که نويسنده به خوبي در قالب پرداختي حرفهايي آن را ارايه داده است. اينکه پدرش جنگلبان بـوده
و هنگامي که درختي را ميانداختند، او زير درخت مانده است و مادرش با خياطي، گـذران زنـدگي
ميکند و... اما در باب شخصيتپردازي او اراية مطالبي ضرورت دارد که شخصيت او را تبيين کنـد. 
اينکه چرا او به هر قيمتي در پي بهدستآوردن رضايت پيرمـرد اسـت و هـر کـاري را کـه پيرمـرد

ميخواهد انجام ميدهد، مانند بردنش به بيرون از خانه و سوار دوچرخه کردن او، حتي کارهايي که 
برايش خوب نيست. حتي برخي را خود پيشنهاد ميکند، مانند آوردنش به طبقة پايين. علت محبـت
او نسبت به پيرمرد و اهميتدادن به خواستههاي او چيست؟ شايد بگوييم جواب ايـن اسـت کـه او 
ميخواهد کارش را از دست ندهد، اما ارتباط صميمانهايي که پسر نوجوان با پيرمرد پيـدا مـيکنـد،
ميتواند داليل ديگري هم داشته باشد که مهمترين آن روانشناختانه است. کمبود محبتي که اميرعلي 
از فقدان پدر دارد موجب ميشود که او نسبت به پيرمرد، از هيچ محبتي دريغ نکنـد. او صـميمانه و 
از ته قلب به پيرمرد محبت ميکند و او را با عالقه حمام ميکند، در حالي که براي پسر نوجواني در 
اين سن حمامکردن پيرمردي غريبه با آن شرايط چندان مطلوب نيست. به خصوص کـه او حتـي در
آن حال از گفتگوي صميمانه و خنده و شوخي کم نميآورد. او پيرمرد را روي کول مـيگيـرد و بـه
سختي جابجا ميکند. در حالي که اگر اين کار را هم نکند کارش را از دست نمـيدهـد. ايـن نقطـة
عطفي است که ميتواند داستان را بر محور خود متمرکز کند که بستگي دارد بـدون توجيـه عوامـل

ذکرشده هر نوجواني بتواند آن را دريافت کند، يا نه.  
مطلــب ديگــر در بــاب مشخصــات ظــاهري و بــود نمودهــاي شخصــيتهــاي اصــلي در 
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داستانهاي کالسيک است، که اين داستان با وجود اينکه بخشي از پايانبندياش باز است، باز 
در آن رده قرار ميگيرد. در شخصيتپردازي پيرمرد و اميرعلي که شخصيتهاي اصلي داسـتان

هستند، جاي برخي مشخصات ظاهري خالي است. اين به اين معنا نيست که داسـتان نظـر بـر 
اين دارد که خواننده خود جاي آنها را پر کند، بلکه نويسنده به برخـي از آنهـا توجـه کـرده
است مانند نگهبان که شخصيت فرعي است. راوي مشخصات ظاهري نگهبان را به طور کامـل

توصيف کرده است، چه از جهت حرفهايي که ميزند و چه مشخصاتي که در ديـالوگهـاي 
اميرعلي و پيرمرد گفته ميشود. براي مثال، چه گردن ِدرازي داره، مرغ ماهيخوار، کلـهش زرده، 
عينهو کدوتنبل، ساعت بدريخت و گشادي دستشه، سوراخهاي دماغش عينهو دو تا لوله قيفـه، 
نوک دماغش و... صداي جيغ جيغو، سر تاساش، چشمهاي ريز و... و در گفتگـوي پيرمـرد و
اميرعلي هم مشخص ميشود که پيرمرد گوشت در بـدن نـدارد ـ الغـر اسـت ـ و يـا مسـتقيم
ميگويد چند تار مو بيشتر ندارد. اما اين مشخصات در مورد اميرعلي در محاق مانده است. بـا

توجه به اينکه توصيفهاي جسماني به شخصيت داستان ماندگاري بيشتري ميدهد و آنها را 
از شکل مصرفدار بودن خارج ميکند و چه بسا که نويسندگان بزرگ به آن توجه داشتهاند.   

اما مطلب ديگري را که بايد به آن توجه داشت در باب شخصـيت معنـايي داسـتان اسـت.
و بـراي ايـن پـا بـه داسـتان شخصيتهاي اول اين داستان هـر دو کنشـگران معنـايي هسـتند
نگذاشتهاند که فقط کنشي انجام داده و از داستان خارج شوند. آنها هر کدام مختصات معنـايي
دارنـد کــه رفتـاري اســت کـه نويســندگان امـروزي ماننــد شـکلگرايــان و سـاختارگرايان بــا

شخصيتهايشان ندارند و اين امتياز داستان است.   
  

زوايه ديد   
زاوية ديد داستان، داناي کل است. نويسنده در حد و اندازة امکانات اين زاويـة ديـد، از آن
بهره برده است و توانسته برخي اطالعات را از مخاطـب پنهـان نگـاه دارد. يکـي از امتيـازات
نويسنده در بهکار بردن اين زاوية ديد، بيطرف نگاهداشتن خود، و نگذاشتن ردّ پـاي خـود در
داستان است. او به هيچ روي بـراي جـوان فقيـر کـه در ايـن سـن مجبـور بـه کـار اسـت دل
نميسوزاند و همچنين براي پيرمردي که مجبور است روزهاي آخر عمر خود را تنهـا بمانـد و



قره قيطاس 1 و 2 و 3/ فرخنده حقشنو     □   351  
 

 

محتاج دستي باشد که به او کمک دهد و نيز براي کارگر زني که بايد مرتب طبقات را بشويد.   
   

زبان  
و توجـه بـه سـن و  زبان داستان بسيار ساده و روان است. گفتگوها صميمانه و معمولي هسـتند
حالگيري ميکنـه، ص58؛ مگـه رفيقـت نيسـت؟ شخصيت بچهها در زبان آنها نمودار است. مثال: ً
- بـا ايـن جاصـابوني؟ ص59. در واقـع گفتگوهـا در ايـن ص58؛ چرا با اين يکي رفيق نميشـي؟
داستان از اهميت ويژهايي برخوردارند تا حدي که ميتوان يکي از عناصري را که در داسـتان غالـب 
است، گفتگو دانست. گفتگوها عالوه بر کارکرد اصلي خود که محملي براي اطالعاتدهـي هسـتند، 

داراي بار معني نيز هستند. حتي بخشي از شخصيتپردازي را به عهده دارند.  
  

پرداخت   
پرداخت داستان يکي از بزرگترين امتيـازات داسـتان اسـت. فنـي، حرفـهايـي، تصـويري، 
توصيفات پويا و به موقع و جذابِ نويسنده بيشتر موجب تصويرسازي ميشود کـه ايـن خـود
عاملي است تا حادثة داستان و شخصيتها را ملمـوستـر کنـد. توصـيفات در عـين سـادگي،

جذاب هستند. مثالي در اين باب: جاي دست و پايش، مثل يک مشت کوچک، نقطهنقطه ميشد 
روي زمين نمدار، ص21. نويسنده همچنين به ظرايف و ريزهکاريهايي کـه بـه طـور معمـول
نويسندگان مرد بـه آن تـوجهي ندارنـد، توجـه دارد. تصـاويري را کـه نويسـنده جلـوي روي
مخاطب باز ميکند، بسيار واقعي و صميمي هستند. رفتار زبان داستان در پرداخت به گونهايـي

است که توجه او را به سن و سال نوجوان مخاطب نشان ميدهد.  
بيشتر داستان با بازگشت به گذشته (فلش بک) روايت ميشود. شخصيت اصلي ـ اميرعلـي
ـ در حين باالرفتن از پلههاي ساختمان با بازگشت به گذشته داستان را روايت مـيکنـد. او در
عين حالي که پلهها را ميشمارد، روز قبل را به خاطر ميآورد که چگونه براي اولـين بـار وارد
اين ساختمان شده، چقدر دنبال آپارتمان مورد نظرش گشته و... تمام وقـايع روز گذشـته را در
همين رفت و آمدهايش به گذشته و امروز روايت ميکند. تداعيها فاقـد پـل تـداعي هسـتند،

گاهي با فصل از هم جدا شدهاند. مانند ص60 که در اين حالت هم باز پل تداعي ندارد.  
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درونمايه   
کارکردن پسر نوجواني که در اثر کمبود امکانات مادي مجبور به کار در تعويض روغنـي و 
پرستاري از پيرمردي بيمار ميشود، احساس قبول وظيفه در سني که بيشتر نوجوانان همسن او 
يا در کالسهاي تقويتي و ورزش و يا تفريحي مـيگذراننـد، برقـرار کـردن ارتبـاط صـميمانه
توسط اميرعلي با پيرمرد و پير مرد با او، ايجـاد احسـاس نوسـتالوژيک در پيرمـرد و يـادآوري
خاطرات گذشته او در روستا، و به دنبال وجه تشابه اين دو گشتن، اهميتدادن به خواستههاي 
پيرمرد و خود او، حتي به قيمت گوشنکردن به حرف دختر پيرمرد که سبب مـيشـود بعـد از 
مدتها پيرمرد با کسي رازي داشته باشد که ديگران از آن بيخبر بمانند، که براي پيرمرد لـذتي

به وجود ميآورد که مدتها از چشيدن طعم آن محروم بوده است و... همه مفاهيم و مضاميني 
هستند که از داستان استخراج ميشود. همچنين احساس همزباني و همراهي و همدلي پيرمـرد

با اميرعلي، که آغاز اين رفتار از همان نگاه اول و لبخند اميرعلي بهوجود مـيآيـد کـه رفتـاري 
متقابل را در پيرمرد به وجود ميآورد. بهوجودآوردن احساس شادي و لذت در پيرمرد، آنگونه 
که فرزندانش نتوانستهاند برايش به وجود بياورند، به پسر جوان منتقل ميشود. او تصـميم دارد
همچنان به پيرمرد محبت کند، چنانکه روز بعد نيز با جيبي پر از بلوط نزدش ميآيد. اما دليـل
منطقي که ميتوان از اين همه اعتماد و عالقة پيرمرد نسبت به اميرعلي بيان کرد، تا آن حد کـه
شير را از دست دختر خود نخورد و روي برگرداند، ولي ازدست اميرعلي بخورد و... ، نکـاتي
است که در درونماية اثر قابل تأمل است. اين امـر در ابتـدا همـان نگـاه نوسـتالوژيک پيرمـرد
است، ارتباطي بين کودکي خود و اميرعلي. او دنبـال وجـه تشـابهي بـين روسـتايي کـه در آن

زندگي ميکرد و طويلهايي که اسبش را در آن ميگذاشت و اميرعلي و دوچرخهاش ميگـردد. 
امروز دوست دارد به پارکينگي که اميرعلي دوچرخهاش را در آن ميگذارد، بگويـد طويلـه. او
در چشمهاي اميرعلي برق نوري را ميبيند که تحت تأثير قرارش ميدهد، چشمهـايش پشـت

پردهايي از آب موج برميدارد (ص26). اينکه گذشتة او چه چيزي را به خـاطرش مـيآورد و 
آيا او هم مثل اميرعلي فقير بوده و مشکالتي داشته، مواردي هستند که ميتوانند حقايقي باشند 
که همذاتپنداري او را به علي سبب شوند. و رفتار صميمانهاش با علي از همانجا ناشي شود. 
همان رفتاري که نسبت به بچههاي خود ندارد؛ چرا که بچـههـايش ماننـد خـود او و اميرعلـي
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زندگي نکردهاند و بچهها نيز نسبت به او فقط احساس وظيفه ميکنند.  
از مضامين ديگر داستان توجه به دنياي متفاوت اميرعلي با ساکنين برج يا ساختماني اسـت

که مردماش با او دارند. بچههايي که يا در پي آموختن موسيقي هستند، پسري نوجوان که براي 
قرار بازي در انتظار دوستش در راهپلهها زانوي خود را بغل گرفته و منتطر مانده، خانمهايي که 
بر خالف مادرش که مجبور است پاي خياطي براي ديگران بنشيند، لباس شـيک مـيپوشـند و 
زنبيلهاي حصيري به دست ميگيرند و براي خريد با هم بيرون ميروند. خانم توي آسانسـور

که ابروهايش باال پريده، مـرد کراوتـي بـا شـاخهاي گـل در دسـت و دختربچـهايـي بـا سـگ 
پشمالويش و خود برج و آسانسورش. «اينجـا ديگـه چـه جـور جائيـه؟ ص13»، کـه دنيـاي 

متفاوتي را پيش روي پسر جوان ترسيم ميکند.   
مهمترين مطلبي که در ارتباط با درونمايه ميتوان دريافت کرد، حرفي اسـت کـه نشـان از
بيتجربگي نوجوان داستان دارد. او که همة زحمات پيرمرد را کشيده است، نادانسـته از جـايي
به او ضربه ميزند که موجب تشويش فکري و از بين رفتن روحية پيرمرد ميشود. اميرعلي در 
ارتباط با شغل پدرش که جنگلبان است، مطلبي را که ياد گرفته به او ميگويد: «بابام ميگفـت

درختي که عمر خودشو کرده باشـه، ديگـه هـيچ جـوري نمـيشـه ازش نگهـداري کـرد. اون 
محـض موقعاس که با ارة برقي ميبرنشd و جاشو ميدن به نهال جوونتر، ص76». پيرمرد بـه
شنيدن اين حرف در همان لحظة اول در حمام خود را مـيبـازد و دسـتش فرومـيافتـد. و در

انتهاي داستان بعد از مرگش هم راوي اظهار ميدارد دست اميرعلي بوي درخت بلوطي ميدهد 
که بريده شده است. اين درونماية ديگري است که از اليههاي ديگر متن دريافت ميشود، و به 
همين دليل درک آن با لذت روبهرو است. بايد گفت درونمايه توانسته است به حد الزم معنا و 
مفهوم مطلب مورد نطر نويسنده را به مخاطب ارايه دهد. و تمام عوامـل و عناصـر داسـتان در
خدمت بهثمرنشاندن تم داستان کوشيدهاند و موفق بودهاند. لذا در اين ارتباط ميتـوان بـه ايـن

جمله از رنه ولک اشاره کرد: «هر متني يک زيرمتن دارد، همانکه نويسنده آن را خوانده.»  
  

کليدواژهها  
ساعت: اشاره به ساعت در داستان، با تکرار و تأکيد آمده اسـت. سـاعت مـيتوانـد نمـاد،
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سمبل و نشانه باشد که تکرار آن اگر به عمد باشد، نشان از زماني محدود براي پسر و پيرمـرد
دارد. و با مرگ پيرمرد نيز اين مطلب را ثابت ميکند. «ساعت بندفلزي گشاد» که در صـفحات 
6، 8، 10 و 11 تکرار شده و عبارات «ساعت چنده حاال؟» و «اميرعلي از توي راهرو نگاه کـرد

به ساعت صفحة گرد باالي در بسته» در صفحة 35 بيانگر اين مدعاست.   
از بعد ديگر نيز نگاه به ساعت مچي نگهبان که تکرارشونده است، ميتواند ارتباط مسـتقيم

با خواستة پسر جوان داشته باشد. ـ گرچه او ساعت نگهبان را زشت توصيف مـيکنـد ـ ولـي 
داشتن يک ساعت براي نوجواني مثل او يک خواستة عادي است، که در اين سن و سـال هـم
بيشتر اهميت خود را نشان ميدهد. اين مطلب جايي خود را ثابت ميکند که وقتي دير رسـيده
«سـاعت و زن دليل ديرآمدنش را ميپرسد و ميگويد : «نه واقعاً ساعت چنده؟» او مـيگويـد:

ندارم خانم».  
عدد هفت: اين عدد نشان از توجه نويسنده به تقدس آن دارد که در اشکال مختلـف از آن
سخن گفته است. طبقة هفت غربي. عدد بيست و يک، شمارة آپارتمان پيرمرد، کـه از حاصـل
ضرب سه و هفت، به وجود ميآيد. «ننهام گفته کارم يه جور پرستاريه. هفـت صـبح تـا هفـت
بعدازظهر، ص 19»، «دو هفته آسايشگاه بود، ص20»، «هفت عصر که خواستي بري... ص31»، 

«هفتم هفتم هر چي ميکشم از دست اين هفتميهاست، ص34».  
قره قيطاس: منظور از قره قيطاس در داستان، ابتدا اشاره بـه اسـب حسـين کـرد شبسـتري
است، که بعد پيرمرد از آن براي ناميدن دوچرخهاش استفاده ميکند، و بعـد هـم بـه دوچرخـة
اميرعلي همين اسم را ميدهد. استفاده از اين اسم براي سه مرحله از زندگي ميتواند به عنـوان

نماد و نشانه در داستان آمده باشد.  
بلوط: بلوط هم يکي از تکرارشوندههاي داستان است. ميوة بلوط که اميرعلي بـا خـود بـه

خانة پيرمرد ميبرد، تابلوي درخت بلوط که کنار در خانة پيرمرد نصب شده، بوي بلوط کـه در 
فضا ميپيچد، و صحبتکردن از درخت بلوط که انتهاي داستان را تحت تأثير قرار مـيدهـد و

تأثير بسياري در حادثة داستان دارد. آخرين جملة داستان نيز با اين جمله تمام ميشود: «دست 
اميرعلي بوي درخت بلوطي را ميداد که با اره بريده باشندش.»    
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امتياز  
پرداخت حرفهايي، زبان ساده و صميمي، دقـت بـر ظرايـف، گفتگوهـا، همـه از امتيـازات
ويژهايي برخوردارند که در بخشهاي قبلي به آنها اشاره شد. از امتيازات ديگر اثـر، مفـاهيم و
معناهايي هستند که ميتوان از داستان استخراج کرد، که دور از انتظار کتابي با اين حجم است. 
نويسندة مفاهيم داستان را مترادف با مفاهيم شعر، که در آن جمـالت داراي تـوان معنـاي بـاال
هستند، ارايه کرده است. هرکدام از موضوع يا موقعيتهـاي ذکرشـده در داسـتان داراي معنـي

هستند. و ارزش اصلي داستان بر پاية همين معاني سـنجيده مـيشـود. مـيتـوان گفـت سـبب 
انتخاب اين اثر با وجود کاستيهاي ساختاري و فيزيکي رمان، درونمايه و پرداخت حرفـهايـي
رمان است و همچنين زبان ساده و گفتگوها که در ارتباط بـا آن بايـد اشـاره کـرد بـه ايـنکـه
صميميت زبان و به خصوص گفتگوها به حدي ملموس است که مخاطب فکر مـيکنـد، ايـن

کلمات و جمالت خودش است که بر زبانش جاري ميشود، نه راوي داستان.  
  




