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  به نام خدا
  صدا از جنس باد نبود

  اثر جواد افهمي،نقد رمان سوران سرد 
  فرخنده حق شنو

اين رمان را انتشارات كه توسط جواد افهمي به نگارش در آمده است .  صفحه 468سوران سرد رماني است در
نسخه به چاپ رسانده  2500، در  1388وابسته به حوزه هنري ، مركز آفرينش هاي ادبي ، در سال سوره مهر 

 است. 

 خالصه :

 ،در غرب منطقه ايي - ، به سورانبه نام خسروي انش سراغ يكي از هم رزمبه  ،سال بعد از بيست ،نصرتي سهراب
ه پايگابه خاطر يك زن،  و باعث شده ، اسوس است ج و ادعا مي كند كه خسرويمي رود  -و نزديك اورميه 

كه ي مي گردداو به دنبال خائن .سقوط كنند  -و سوران ،پايگاه دله در -خدمت مي كردند،ها كه در آن ي ايه
، مي كند عالوه بر اين كه همه را انكار خسروي كشته است ؟ اوآيا سينا را هم  كهده و اين شسبب آن قتل ها 

ي به شخص در گذشته ودر گير مي شوند. ،با هم مجادله كرده آن دو. دارد نيزكردن اوعصباني وتحريك  سعي بر 
 كه در زابل خدمت كرده،  ، 3، از گردان 8ان ، جمعي گروهسرباز  شمسيان،سعيد و –بسيجي -يعقوبي سينا نام 

خاطر سعيد، به  مي روند. قرار گرفته است ،  كه بر فراز بلندي چهارشنبه،به پايگاه سوران براي ادامه خدمت 
اين اما سينا خود داوطلبانه همراه سعيد مي رود.  د.تبعيد مي شواعزام ، ودر واقع  اختالف با فرمانده اش به آن جا

خطر اشغال آن  كهچرا  .مايل نيستند به سوران بروندبه خاطر موقعيت خطرناك آن جا كه ديگران است در حالي 
، از راهمسير زيادي  اين دو رزمنده بعد از طي. است و هر لحظه ممكن است سقوط كند  ا توسط حزبي ها زيادج

چرا كه به درد آنجا  .دبه آن جا نرون گويدمي  دخدا به آن ها .ك به راه خو ادامه مي دهند با راهنمايي كدخدا
كه به جاي بهرام بومن  سينا.ندخود ادامه مي دهبه راه بسيار  سختيو با  ،توجه نمي كنندد . اما آن ها نمي خورن

سراغ مؤمن زاده را مي ، و ا گرفتهجلوي آن ها رمورد آزار چند مهاجم كه در راه و سعيد  داوطلبانه آمده ،  زاده
  از دست اخود رو جان  ،يخ مي زند سعيد گم مي كنند  و در برف مي مانند . راه را . آن هامي گيرند ، قرارگيرند 

 ييدا مپ را بدن نيمه جان  سينا و ،جسد سعيد ،دو نفر هستند اين كه در پايگاه سوران منتظر مي دهد. رزمندگاني 
ربايجان و براي آذ حزبي ها از آن راهچرا كه . نطقه ي حساسي قرار گرفته استدر مپايگاه سوران .كنند 

شوند ، به فكر مي ند . از طرف ديگر هم حزبي ها كه متوجه نيروها ي اين دو پاسگاه سالح مي آور ،كردستان 
ده، جاسوسان . آن ها توسط جاسوسان خود ، اطالعات الزم را كسب كرندمي افت حمله و گرفتن اين دو پايگاه

همه به هم بدبين مي شوند . در اين دو پايگاه نيروهاي مستقربه اين ترتيب خود راتطميع ، و سربازان را مي كشند. 
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محمد رضا مشكوكند وحدس به  عضيب مي كشند .خيانت مي كنند ودوستانشان را نمي دانند چه كساني آن ها 
هاي مخابراتي پيام ها ، و ارتباط بتواند تاته پائين سوران ساخسپاه  را "دله در". پايگاه مي زنندكه او جاسوس باشد

زندگي مي كند به نام نجيبه در روستاي دله در، زني استان اشاره دارد به اين كه د و يا بفرستد . را دريافت كند
، كه . اين زن مادر مسي است  ستو ديگري محمد رضارزمنده رابطه دارد . يكي ازآن ها اسمال ، ه با چندك،

را مي  اوبه خاطر خيانت نجيبه  اسمال  و خود دنبال زندگي اش رفته. ،گذاشتهپسرش را نزد صفيه خواهرش 
بگذارد.  به ها پايگاه را در اختيار آن ت اطالعا ناچار مي شود ،ها  ياين قتل به حزب حق السكوتبراي ، و كشد

درگير ، مرتب با حزبي ها  يا نيروهاي جنداهللا ، رزمندگان اين دو پايگاه ، مي كند. سقوط اين ترتيب پايگاه دله در
و در  در روستا ها نفوذ پيدا كرده ، كشند و يا توسط آن ها كشته مي شوند برخي از حزبي ها شده و آن ها را مي

نيز چوپان  كوچكپسر انندم گناه هم افراد بي در گيري ها گاهي در اين  . خانه هاي آن ها رفت و آمد دارند
در حضور ل اسما  ط مي كند. در به خاطر همكاري جاسوسان حزبي ، سقوو سوران  پايگاه دله  ي شود .م كشته

سينا اقرار مي كند كه جاسوس بوده و مي داند كه سينا هم مي دانسته . او مي گويد كه محرم علي را با محتويات 
ن يم و اين كارها را كه منتخاب شده اهم كشته و به سينا مي گويد : ما ا كپسول سيانور كشته . او كريم خاني را

عراقي پيدا مي كنند . روغن خانه كدخدا پول عراقي ، گوني هاي برنج و پيت هاي رد.مي كنم در تقدير من است 
اند، بچه ها تحمل گرسنگي  و از او مي خواهند دليل اين خيانت ها را بگويد . كدخدا مي گويد مردم گرسنه

  ولي وطن فروش نيستيم . را بياوريم . ما قاچاقچي هستيم ،ما ناچاريم از آن طرف مرز اين ها  ، ندندار
، و بعد از آن جا دور با اسب ك مي گيرد وكماز كدخدا و مژيك  ،بعد از تحمل سختي ها و زحمات زياد سينا 

چون او همزاد گرگ ها بوده .  ه اند،ها او را با خود برد گعده اي مي گويند گر  بعد ها. مي شودهم ناپديد 
در انتهاي داستان كه ولي خودش را نمي توانند پيدا كنند . ،مي كننديدا ردم سوران جنازه يخ زده اسبش را پم

سهراب به ديدن خسروي مي رود تا از او بپرسد كه چرا جاسوسي كرده و موجب سقوط پايگاه ها ، و كشتن همه 
و توضيح مي  ،مي دهدبه او نشان شده ، مژيك او را به غار مي برد و استخوان هاي به جا مانده از جنازه اسمال را 

از حزبي ها اطاعت كند و تمام اطالعات سوران و دله در را به  مي شودناچار نجيبه  به خاطر قتل اسمال كه د ده
يك نفر فقط و  ،مي شوند هفت نفر اسيرو ،. بيست نفر شهيد  رزمنده 28از در نهايت به اين ترتيب آن ها بدهد. 
است كه با مژيك ازدواج مي كند .سرگروهبان زماني كسي است مسي همان مسيب توضيح اينكه  زنده مي ماند.

ون است دكه صميمانه خدمت مي كند . حسن زاده بسيم چي است .كدخدا سه پسر دارد كه يكي از آن ها فري
   و...كه مژيك دختر او است .صادق فرمانده سپاه جنداهللا است .غدير چوپان هفت ساله است 
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 نقد كلي:

 . موضوع رمان مربوط به سال هاي  در ژانر دفاع مقدس ي باال و با عيار تخيلواقعيت گرا، است سوران سرد رماني 
تركيبي وران، و دله در، اتفاق مي افتد ،كه است ،كه در منظقه مرزي غرب ايران، در روستاهاي س 1366 تا1364

 هماهنگي دارد . از جمله ي  ، با واقعيات بيروني  تخيل درون داستان چرا كه است . از تخيل و واقعيات بيروني
كه حوادث داستان درآن ها اتفاق مي افتد. ها ومحلي هايي است مكان برخي از و، غائله كردستان  ،اين واقعيات 

 كه ...و ها شهيد باكري چون وجود اشخاصي  و ،با آن هارزمندگان يري هاي و درگ، وجود حزبي ها همچنين
  كه نويسنده خواسته يا ناخواسته از آن ها در داستان استفاده كرده است . هستنداستناد هايي 

و  اين شكل روايت ،حالتي دايره وار،كه  ان از نزديك به پايان شروع ، و حدود همان جا ختم مي شود.داست
نام سهراب شروع   دارد. اين مطلب اگر امتياز نباشد ، به داستان جذابيت مي دهد. داستان  با شخصيتي بهمعمايي 

پررنگ تر سينا است ،كه داستان بيشتر  مي شود، كه به ديدن شخصي ديگر به نام خسروي مي رود . اما شخصيت
  مهم تر مي نمايد .اصلي ومي گيرد، و حضور او دررمان با او وسعيد شكل 

قلم تواناي نويسنده است.  در ابتداي نقد به آن توجه شود ،  كه بهتر است، چشم گير اين اثرامتياز هاي يكي از
دهد كه كم تر نويسنده اي سوران سرد، با توجه به اينكه  اولين اثرنويسنده است  ، نثر و زبان پخته اي را ارائه مي 

از ادوات ، و ابزار آالت جنگي،  آگاهي نويسنده مي تواند در اولين اثر خود آن را ارائه دهد . امتياز ديگر اثر
قعيت هاي رزمندگان ،ونحوه درگيري هاي آن ها با حزبي ها، شناخت موقعيت موقعيت هاي جنگي، مو

جغرافيايي منطقه ،روستا ، و محله هاي اطراف آ ن ، و شكل نفوذ حزبي ها در منطقه است . كه هر كدام به تنهايي 
آگاهي ها است ،  د كه نويسنده عالوه بر اين كه واجد اينند. و نشان از  اين دارنامتياز مهمي  به شمار مي رو

   .دارد توجه به ظرايف و جزئيات امور نيز
در و ،و ضروري هاي مجزا  ، عدم وجود بخشآن ضروري ترين نكات يكي از اما در نقد اين  اثر بايد گفت 

، سبب مي شود ن اثر، باعث ضعف آدر زياد دنكه فصل خورتعدد فصل هاي بي شمار است . جدا از اين  عوض
تر  قوام يافتهمنسجم وچقدر اثر هر گفته شده است.مي شود نيز هم پاشيدگي و سختي خوانش آن  پراكندگي و از

با توجه به   –. داشته باشدهاي متعدد بخش  . اما در عوض اشكالي ندارد كه رمانخوردمي  فصل تر كم،باشد 
در  ،نويسنده اثرچرا كه گاهي  دارد .نيز وحتي گاهي بخش خوردن در رمان ضرورت  -تفاوت بخش و فصل 

. يا به مكان آن بپردازد يا حتي نپردازد كه شايد بعد بهناديده بگيرد ، رمان  در  زيادي رامدت زمان دارد كه نظر 
در  را در رمان وارد كند . لذا بايد در نظر داشتتازه ايي وارد شود و يا شخصيتي تازه و موضوعي جديد و ... 

هر كدام تعريف جداگانه  ،فصل و بخش ، ه به قواعد و اصول متن وفا دارندك كالسيك ،، وو ساده  آثار معمولي
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بوده ، باز اين امر خالي بخش فصل نبوده ، و و كاربرد هاي جداگانه ايي دارند . اگر منظور نويسنده در اين رمان ،
در آن آشكار شود  ارديمو و،تا حدي انسجام پيدا كرده  عچون در يك بخش بايد يك موضواز اشكال نيست ، 
حدي تعريف  تا ،مي شوند رمان تازه ايي كه وارد      ه گفته شد، زمان ومكان و شخصيت هاي ، ويا همان طور ك

مانند پازل  –است  ه كردن متنعقط هو قطع ، خرد،اثر اين كه روش به كار برده در اين ضمنسامان يابند . و، شده 
در جمع آوري پازل هاي آن در ذهن خود دچار اشكال شده ، و به سختي ، هم حرفه ايهر چند  ،كه مخاطب -

اين به . ند منظور نويسنده را در يابدتا فقط بتوا ،را بخواند كن است مجبور باشد چند بار رمانمي افتد . حتي مم
مخاطب را مجبور به  ي دارد كهو پنهان آن معنا نيست كه اثر اشاره به اليه هاي زيرين و يا مفاهيم و معاني متفاوت

اننده تا پايان وسبب مي شود خ مخاطب مي گيرد . كه در برخي موارد هم  بلكه فقط وقت بيشتري از فكر كند ،
  را از نيمه رها كند .  داستان نرود. و داستان
شش  ياچهار حداكثر ي تا ي بعض وخط،  ري كتاب حداقلي در حدود چهااز فصل ها جداي از اين ، بعضي

اين را نيز بايد گفت كه  ايجاد نمي كند.كه اين امر شايد ايرادي نداشته باشد ،ولي چندان تناسبي هم ارد.صفحه د
ان ،  با  به هم زدن توالي زماني ، و و يا جلوگيري از خستگي در داست ،شنايي زداييبراي آنويسندگاني  برخي از

متفاوت ، مخاطب را از يك نواختي و  يهاه ديد زاوي گان غير معمول ،و به كار گيري به كار بردن واژ با يا
مخاطب  ناديده گرفته شود ، نه تنها  هاي اين نوع شكل گرايي ،اندازه خستگي بيرون مي كشانند ، اما اگر حد و 

به گونه ايي رمان   يكردن پازل ها. يعني كامل ادامه خواندن باز مي دارداز ، بلكه او را  را به  خستگي مي اندازد
  مي افتد . زارديده و به دردسر كه مخاطب از آن آ ،فتدمي ا  قاتفا

آن ها در داستان ها است . ان و رها شدگي تعدد شخصيت هاي رممطلب ديگري كه بايد به آن توجه داشت ، 
اول و فاصله شخصيت وردار است . مشخص شدن خاز اهميت ويژه ايي بر يداستانادبيات ردازي در شخصيت پ

به خصوص شخصيت -يا دراماتيزه كردن آن ها و اطالعات مربوط به آن ها ، آن با شخصيت هاي دوم و سوم 
مواردي هستندكه اهميت به سزايي در داستان دارند.  از. هاي روانشناختي شخصيت ها ويژگي  همچنين–اول 
ده مي تشخيص داها  اساس آنبر و انگيزه اعمالشان ،در داستانآن ها  و رفتار،كه به اين وسيله  علت كنش ها چرا
ان ودر اختيار نويسنده قرار مي دهد . شخصيت هاي داستان را بايد بت گسترده اي. رمان براي اين امر ظرفيت شود

... قرار تمثيلي وساده ،جامع ، نمادي و. شخصيت  يدر قالب يكي از انواع شخصيت هاي شناخته شده ، قرار داد
و يا جامع ، ويا  -به زعم فورستر-شخصيتي همه جانبه  ور معمولمان داستان به طو يا قهر ،اوليت داد . شخص

. شخصيتي كه پا به عرصه داستان مي  را داردخود ه همان طبقه و دسته مربوط بپيچيده  دارد. ويا مشخصات 
. سوران سرد امتياز قدم بر مي دارد ،داستان است رد پيشب كه در راستايانجام كنشي  ، ياگذارد ، براي دليل خاص
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، و حتي هر شي كه در داستان معرفي مي شود ، حكايت همان دارد ، اما شخصيت  بسيار راهاي آوردن شخصيت 
آوردن و در غير اين صورت  بيايد .خالصه به كار را دارد كه بايد  -به زعم چخوف  -تفنگ آويزان بر ديوار

غير از  - 60ا صفحه ت-اين رمان در همان صفحات اوليه رتي ندارد. ضرو ها بدون دليلمعرفي كردن آن 
بهرام مومن زاده ، غياثوند ،مسي ، مادر مسي ،ماهرخ   هاي مهم و اصلي ، شخصيت هايي چونشخصيت 

،گروهبان فرسيان ، سروان گنجي ،حميد و كاظمي ، كدخدا ، محرم علي ، طاها ، احمد گنده ،سر گرو هبان 
و... را آورده ،كه در بخش ها و صفحات زماني ، حسن زاده ، محمد رضا ،حسين ، الياس ،بيسيم چي ،حامد، 

كارايي به آن اضافه مي كند .در حالي كه برخي از اين شخصيت ها نيز را ديگر سي نفر شايد ديگر در حدود 
پديده پديدار شناختي شخصيت به عنوان  ، و مي توانند به جهان داستان وارد نشوند . چنداني در داستان ندارند

طابق گونه ي ي را مكنشبايد مود هايش مهم است . ومشخصات ظاهري و بود ونو شود ،مي وارد داستان 
شخصيت پردازي   در اين حالت است كه فقط. كه در روند داستان تأثير گذار باشد،د خود انجام ده شخصيتي 

همچنين در سوران سرد، شخصيت اول تمايز چنداني با شخصيت  .شكل مي گيرددر رمان و داستان كالسيك 
سهراب محور  مي كند و در انتها    ادامه پيدا سينا  با سهراب شروع مي شود ،ولي با  داستان در واقع دوم  ندارد، 

دريافت مي كند ، ه را در باب شخصيت اول دچار مشكل وانندتشخيص خاين مطلب در عين حالي كه مي شود . 
گونه كه هيچ كدام از شخصيت ها آن  نوچ  با اشكال روبرو مي كند . از طرف ديگر مفهوم اصلي داستان را نيز

و خانواده شان مشخص نيست ندارند گذشته  ،مشخصاتي كه خاص خودشان باشد-في نمي شوند معرشايد بايد و 
الزم را با آن ها  همذات پنداري مي تواندمخاطب ن و د ،ندراماتيزه نيستدر واقع  -،مشخصات ظاهري ندارند 

شخصيت پردازي كامل  هايي دارند كه به لحاظ   ماندگار دنيا ، شخصيتآثار كه اين در حالي است  .داشته باشد
 ،نام سوشون دانشور برده مي شود وقتي . هميشه در خاطر مي مانند شخصيت اين داستان ها  هستند .دراماتيزه  و

از جالل آل احمد ،  همچنين داستان گلدسته ها ، آورند .ي م  ونريذهن ما سر ب ها از خالل مفاهيم از شخصيت
شخصيت هاي و گل محمد در كليدر ، هستي در جزيره سرگرداني ، ، از هدايت چوبك ، داش آكل ازگيله مرد 

يك يك شخصيت  ،   برونته ، جين ايرِبابا گوريو و دخترانش  يا پيرمرد سال هاي از دست رفته مارسل پروست ،
مي شود ، شخصيت  برده  كه نام هر كدام  لذا مي بينيم، و... ان بر باد رفته و اسكارلت ، در رم اشلي، هاي بينوايان 

ادث شده يك و بعد از تجسم چهره و ظاهر آن ها ، حوادثي را كه بر آن ها حمجسم مي شود .  آن ها ، پيش رو 
، و رويكرد هاي مؤخر، نويسنده به البوقبرخي در  بايد در نظر داشت نيز اين را البته .  به خاطر مي آيد به يك

ند يك مان داستان ،با شخصيت ن نو رما . چنانكه درخود اجازه مي دهد قوانين و چارچوب ها را ناديده بگيرد 
وردن و يا به زبان نيا ،يكنش انجامعدم حتي و يا ،با انجام  هاشخصيت برخي  در اين آثار .مي شود شي برخورد 
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يا شخصيت د و نتويهيا فاقد شخصيت ها همچنين اين د . نخارج مي شوشده و از آن  ، وارد داستانديالوگيحتي 
و د . نهويت آشكاري ندار رشاناثين آثار بر اين باورند كه شخصيت آا نگاد.  نويسندندارن، و حتي نام پردازي

آفرينند كه رفتار هايش با هم در  حتي شخصيتي مي دگان نكشف كند . اين نويس را  ها آن مخاطب بايد 
ي كنند . پر واضح است چنين شخصيت هايي به هيچ روي در اذهان مخاطب و يا همديگر را نقض م ،ندتضاد

در حيطه چنين  ، ممكن استشخصيتي كه با كمبود اطالعات از جانب راوي روبرو باشدلذا د . باقي نمي مان
كه . ... روبرو باشد همراه با به هم ريختگي متن ، و عدم توالي زمان ، واگر به خصوص .  دقرار بگيرهايي رويكرد

  گيرد . مي در زمره آن ها قرار ن  ،برخي رويكرد هاي ديگر اين رمان بنا به توصيفات دقيق وكالسيك ، و
در هر  د ، از جمله اين كهوارد مي شونقد هايي بر رمان نيز  ،در نوع نقد كالسيك  -پيرنگ ساختاردر بخش  

آن ، بر اساس طرح و قصه داستان مي شود تادرگير ه با آن ك به طور معمول هر شخصيت گره ايي دارد داستاني
يكي از مهم ترين عناصر پيرنگ است كه سبب كشمكش هاي شخصيت با خود و يا ديگران  گرهشكل بگيرد . 
ند تا براي حل آن سعي وتالش كند شخصيت را وادار مي كايي كه بنا به كوچك و بزرگي اش  مي شود ، گره

و يا حتي اگر گره گشايي نكند در راستاي باز كردن .و در اين تالش آنقدر پيش رود تا از آن گره گشايي كند 
كه در همان ابتداي داستان به . گره ايي متعلق به  خود شخصيت آن در تقابل با كسي و يا كساني قرار بگيرد

  شروع مي شود . و، بال فاصله به عدم تعادل رسيده  ، استان از يك حالت تعادل اوليهو يا در واقع د .وجود مي ايد 
براي شخصيت و شخصيت و حركت يا كنش است كه طرح به وجود مي آيد .و  گرهلذا بر اين اساس از پيوند 

 163مي شود و با آن ها كشمكش پيدا مي كند . سوران سرد ،تا صمشكل خود با شخص يا اشخاصي درگيرحل 
تعريف نمي كند .  خاص سينا و يا سهرابي را به عنوان گره عمالًچيزي   د،رومي آ فقط نامي از حزبي ها  كه 
هر كساني است كه در ايي متعلق به همه گره واست مشكلي همگاني ، كه مي شود،  مطرح  عد موضوع حزبي هاب

نتهاي و در ا، ه بودنيز  از آن ها تر  قبلسربازان باز  ، وقبلي سربازان  اين مشكل حتي متعلق به پايگاه هستند .دو 
خود به مختص  ، گره ي اساسي واين داستان هاي شخصيت  . لذا بر جاي خود ، باقي مي ماند  باز  استان نيزد

حضور دارند  درآن منطقهكه است رزمندگاني همه  لمشكدر آن مقطع ، كومله ، حزب ، جنگ با  عراق و دنندار
د نمختصر تر باش، وهرچه كوتاه تر  ند . گفتگو شو والني ميط لينيز بايد گفت كه گاهي خيها مورد گفتگودر  .

  .  يي تر استداستان حرفه ا
. از شخصيت هاي داستان است  بعضي و اختيارجبر  موضوع مطلب ديگري كه نويسنده به آن توجه داشته ،

او خود را هيچ انگاشته و تمام . شخصيتي است كه به طور كامل جبر گرا است ، شخصيتي مانند اسماعيل يا اسمال
افعال و اعمالي را كه از او سر مي زند ، تعميم به جبري مي دهد كه گرفتار آن است. او بعد از اين كه كريم خاني 
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مي كنه . راه گريزي رو انتخاب  تقدير ما. (( ما انتخاب شديم . تفكر غرق مي شود در اينرا مي كشد ، بيشتر 
 اما شخصيتي مانند سينا نيز وجود دارد كه خود انتخاب مي كند ، داوطلبانه مي آيد و مي جنگد )) 409. صنيست

  درواقع امشخص مي ماند .نبه سبب عدم گره گشايي ها ، مي شود كه اين امر نيز  و مي رود . و يا در واقع ناپديد
گاهي ،اثربرخي پيچيدگي هاي مخل نمي شود . آن گونه كه بايد محرز اويا نبودن  ماورايي ،يا عرفاني بودن 

داستان را در گروه نقد اين  اگر بخواهيملذا سبب مي شوند به داستاني با اين همه امتياز ،لطمه وارد شود. 
ندهيم ، با گره گشايي هاي كوچك و منطقي مي توان داستان را به رويكردهاي متأخري چون رمان نو قرار 

اثر را و  نده را تنها منبع موثق اثر ندانيم ، نويسگفته است ، روالن بارت  اينكه همانطور كه  ويا  سامان رساند.
ه ككه گذرگاهش زمان باشد و خوانند ه آزادي كامل داشته باشد كه از هر طرف چون چهارراهي فرض كنيم 

فاصله مي گيرد . مطلب ديگري شيوه كالسيك  زاين ترتيب رمان به طور كامل امي خواهد وارد آن شود . كه به 
توجه به يكي از عناصر مهم در خصوص مفاهيم داستان ها ي مدرن و پست مدرن و يا  ،كه بايد در نظر داشترا

جبر گرا  و . در سوران سرد اسمال پوچ گرا،، و... است مفهوم بدبيني ، پوچ گراييتوجه به  كه ،رمان نو است 
  بيشتر بيست نفري كه آن جا حضور دارند، مورد سوءظن قرار مي گيرند . است . سهراب بدبين است . 

  :ها  امتيازساير 
ديگر اثركه به نظر نگارنده مهم ترين امتياز آن است ، دل  تياز هاي ذكر شده  در ابتداي نقد امتيازعالوه بر ام

است . كه حتي در بد ترين شرايط  -هم براي شخصيت ها، و هم حوادث –نسوزاندن و رد پا نگذاشتن نويسنده 
است . امتياز  فني عمل كرده، و د بر جا نگذاشتههم براي هيچ شخصيت و موقعيتي دل نسوزانده، و رد پا يي از خو

و مانند برخي ف ها گرچه بيشتر با شيوه قديمي اثر توصيفات اواز مكان ها و فضاهاي رمان است . توصي ديگر
رمان هاي قرن نوزده و بيست  است ،اما تصويري و بسيارجذابند . در واقع ارتباط با زبان اثر هم دارد .لذا امتياز 

در باب   –وايت با توصيف ها از يك جنس نيستند گرچه فضا سازي و نوع ر -زبان اثررا نيز نبايد ناديده گرفت .
و اگر تكثر بي اندازه فصل بندي ، د نبي شك هر خواننده اي را تحت تأثير قرار مي ده كهبايد گفت  توصيف ها

ن به توصيف هاي بعضي آثار د.  توصيف هاي سوران سرد را مي توابود ، توصيف  خود را بيشتر مي نمايانها ن
به طور مثال شباهت توصيف هاي اين رمان با رمان قصر، و در  -بودن آن  يبا امتياز تصوير -كردتشبيه قديمي تر 

رمان هاي خودي ، شباهت آن با كليدر، تا حدي محسوس است . اين به معناي آن نيست كه نويسنده تقليد و يا 
كاني روبرو مي شود كه بر فراز تكرار آن ها را آورده باشد .بلكه قابل قياس با آن هاست . در قصر مخاطب با م

ارشنبه بر فراز كوه چه ،رمان نيز سوران در اين  كوه بلندي واقع شده است ،كه پائين آن روستا قرار گرفته است . 
قرار گرفته است . در قصر قدغن است كه بي اجازه به روستاي پائين كوه بيايند . و در سوران سرد نيز در صفحه 
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اشاره به سرما و  فضا سازي و توصيفات در قصر )).براي تمام سرباز ها .تو روستا قدغنهگفت شده : ((رفتن  242
برفي دارد كه نمادي از سردي روابط انسان هاي آن است. در سوران سرد نيز سرما و برف سنگين و گاهي مه ، 

، شك به يكي از آن ها واز عدم اطمينان،  بين رزمندگان  ، حكايتالوه بر اينكه فضاي سردي را نشان مي دهد ع
ها ي بين ان يا جاسوس هاي كه به جاسوس ها ارتباط پيدا مي كند . جاسوسو در محاق ماندن موضوعي است 

 را نمي شناسند. ودر قصر نيز جاسوسي بين آن ها است كه خبر ها را به قصر گزارش ها كه رزمندگان آن  ندسته
ران سوابتداي راه را گم مي كند .سينا هم در ، مي دهد. و مردم او را نمي شناسند . ابتداي رمان قصر آقاي كا 

همان ابتدا معلم به او مي گويد به قصر نرو هيچكس از قصر خوشش  17مي كند . در قصر ص  سرد راه را گم
سعيد مي گويد  . شخصيت ها در رمان قصر ،  نمي آيد ، در سوران سرد نيز همان ابتدا كدخدا اين را به سينا و

شخصيت هاي سوران سرد نيز همين حالت را دارند .در  فاقد هويت و روانشناخي هستند. به خصوص آقاي كا .
نجيبه نيز زني است گران ارتباط دارد. در سوران سرد قصر ، فريدا زني است كه با كا و كالم وقبل از آن ها با دي

رضا ارتباط دارد . قصر نمادي است از جهان يا كشور يا شهر ، و سوران نيز مي تواند نمادي  كه با اسمال و محمد
هرچه ،باشد از پايگاه هاي مانند خود كه با تمام تالش خود ، به خاطر خيانت سقوط مي كنند . كا شخصيت قصر 

د . شخصيت نست نمي يابدآن چه كه بايد مي كوشد به هيچ چيز دست نمي يابد . شخصيت هاي سوران نيز به 
فريني گرفتار ودر جبر و تقديري اسيرند كه موجب مي شود اختياري از خود نداشته باشند تا خود هاي قصر در ن
كدخدا و برخي از رزمندگان و به خصوص اسمال ،خود را اسير  برخي شخصيت هاي سوران مثلرا رها كنند.  

رفتار آن ها را  سرنوشت و الجرم اين جبر است كهمي پندارند و جبر و تقديري مي دانند كه گرفتارش شده اند ، 
  و خود دخالتي در اين امر ندارند . ،رقم زده 

 


