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 اثر هوشنگ گلشیری  ،«مثل همیشه»یانۀ داستان گرا صورتیل تحل

 *بهادر باقری
 فارسی دانشگاه خوارزمی ادبّیاتدانشیار گروه زبان و 

 (15تا  1)از ص 
 15/12/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 10/8/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
متناوب شکلی  سه داستان است که به موازات یکدیگر و بهدر واقع ، اثر هوشنگ گلشیری، «مثل همیشه»داستان کوتاه 

کید بر  مایۀ درونآنجا که  . ازروندش پیش میو مشو   های  و تکرار پدیده ، ماللگیروزمر  ، باطلدور اصلی داستان، تأ
-ای یافتهتبانی و تعامل هنرمندانه ،یکدیگر و محتوای داستان چنگ در چنگصورت  آدمیان است، هستی و زاد و بود

ی  داستان صورت کهای گونه به ؛اند تهنری تکرار نام  داست. نویسنده از شگر مایه دروند این ، مؤ ها و کارکرد شخصی 
نوعی  واقع از ترفند آینگی و توازی تصویری بهره برده تا این تکرار و به درو ، های فرعیمایه دروندیگر و  و شغل آنان

کید بر  هنری توازی تصویری، نویسنده دد. در شگرکنم و ملموس باطل را در قالب فرم داستان نیز مجس  دور  برای تأ
تدهد یا در کنار داستان اصلی، یک یا چند داستان فرعی را شکل می، داستان مایۀ درون ها به مایه درونها و شخصی 
کنند؛ یا اینکه ظر منتقل الن  در نهایت، کارکرد و پیامی واحد را به خوانندۀ دقیق شوند تاعی تکرار میهای متنو  شکل

کید بر  بدون اشاره به ربط مستقیم  را تصاویری عینی و ملموس بار، ، یک یا چندای خاص  مایه دروننویسنده برای تأ
بخش آن منوعی، تأییدکننده و تجس   کند و این تصاویر عینی، بهدر متن داستان جاسازی می ،ها با مفاهیم اصلیآن
 مایۀ درونبه  بخشیدن ترین ترفند هنری برای قوامرسد شگرد توازی، مناسببه نظر می .اندعاها یا مفاهیم انتزاعیاد  

     از آن رمزگشایی کرد.توان ، میگرایانه صورتاین داستان است که با خوانشی 
 

، گرایانه صورت، داستان کوتاه، نقد «همیشهمثل »هوشنگ گلشیری، داستان : کلیدی های هواژ
  توازی تصویری.

                                                           
                 bahadorbagheri47@gmail.com                                                      :مسئول ۀنویسند ۀ. رایانام*
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 هممقّد  .1
پردازانی همچون ویکتور اندیشی نظریهمالیسم جنبشی هنری و ادبی، دستاورد همکاری و همفر

 کوبسون، رومن یا(Boris Tomashevsky) ، بوریس توماشوفسکی(Victor Shklovsky) شکلوفسکی
(Roman Jacobson) ، ن باومخیآبوریس (Boris Eikhenbaum) و تینیانوف (Tinianov) که در سدۀ  است

کید فراوانی بربیستم شکل گرفت و در بررسی و نقد اثر ادب که با  بر آن است و اثر دارد صورت ی، تأ
هقرائت تنگاتنگ و بدون  نامۀ نویسنده یا شاعر و اوضاع جمله زندگی به عوامل بیرونی از توج 

ت متن را ادبی  راز و رمز درک اثر ادبی نائل شد و ، باید به فت مؤل  یا نی   سیاسی و اجتماعی زمانۀ وی
کید ادببر تفاوت زبان ادبی و زبان غیرهمچنین . دریافت این مکتب به دنبال جنبش  .داردفراوان ی تأ

 .ها و علیه سمبولیسم شکل گرفتفوتوریست
تیعنی  ،فرمالیسم ی  وظیفۀ  [...]و هنر چیزی جز همین کار نیست  ؛دادن به صورت و ساخت اهم 

ها نیست و وظیفۀ فرم هم چیزی جز ایجاد احتماالت و تداعی هنرمند چیزی جز ایجاد فرم نیست.
  .(31 ص)شفیعی کدکنی، 

 گوید: چنین میادبی متون  یانۀگرا صورتدر بیان شکل و شیوۀ نقد حسین پاینده 
به بیان  ؛کندن کند متن ادبی چگونه افادۀ معنا میاست که معی  ل و آخر منتقد فرمالیست این هدف او  

آورد و به خواننده القا متن با کدام راهبردهای معناسازانه، سطح دومی از معنا را به وجود می ،دیگر
. تبیین یعنی برقراری ارتباط بین عناصر ساختاری متن آن اثر ،کشف شکل یک اثر ادبی .[...] کند می

 .(38 ص، 1 این شکل، یگانه راه رسیدن به محتوای اثر است )پاینده
ج این دیدگاه بودند که برای نقد متن )پی ،نخسِت قرن بیستم ۀها در نیمفرمالیست بردن به  مرو 

همعنای آن(، منتقد باید همۀ  خود را صرفًا به خوِد متن معطوف کند و نه چیزی بیرون از متن. در  توج 
ها باید ام   ؛ِم قرن بیستم، پساساختارگرایان همین ایده را ترویج کردندنیمۀ دو داشت که این دو گروه  توج 

هاز منتقدان برای  ها معتقد بودند که هر متنی انحصاری به متن، دالیل متفاوتی داشتند. فرمالیست توج 
ت مؤل  منظ یک معنای واحد دارد و بحث دربارۀ اوضاع تاریخی و اجتماعی یا تالش به ف، ور کشف نی 

بودن معانی رقدان پساساختارگرا قائل به متکث  ا منتام   ؛داردما را از رسیدن به آن معنای واحد بازمی
های مختلف خواند و معانی گوناگونی در توان به شیوههستند و اعتقاد دارند که هر متن واحدی را می

 (.137آن تشخیص داد )همان، 
گرایانۀ های اندیشه ترین آیینبه یکی از مهم 1920-1914های  سالجنبش فرمالیسم روسی بین 

ات ادبی، تاکنون نیز معلوم تأثیر مباحث اصلی و روش کار فرمالیستی بر نظری   .حاضر تبدیل شد  سدۀ
انگیزد؛ در  میزیباشناختی، میل به تغییر را بر از دیدگاه آنان، تازگی محسوس و ایجاد جاذبۀ .[...] است

ی بسیاری را به نظرات خود افزودند که در یان با تالش، ظرایف و اصطالحات فن  گرا صورتن، این زما
  ها ویژگیبندی زیادی را پدید آوردند؛ آن های آوایی و اوزان شعری و قوالب ترکیب تحلیل دقیق، انگاره

انواع ادبی را  رمراتب متغی   ص کردند و سلسلهای مشخ   های مختلف گفتار را به وجه قابل مالحظه سبک
 (.471ص ،1 ج ، در تاریخ ادبی بررسی کردند )ولک

ها در دو سطح که برای چنین نقدی باید این کارها صورت گیرد: بررسی واژه پاینده بر آن است
ها یا های متن؛ تعیین تقابلگزارهها و تبیین شبه؛ یافتن ابهام«معنای ضمنی»و  «معنای صریح»
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پیوندی اجزای آن؛ بررسی صناعات،  ساختار متن از راه تجزیه و تحلیل همهای متن؛ کشف تنش
ها؛ نداشتن آن داشتن یا مناسبت رفته در متن و ارزیابی مناسبت کار تمهیدها و شگردهای ادبی به

  .(46-39 ص، 1 )پایندهیافتن متن  ۀ وحدتنحو بارۀبحث در
 : گویند میو کنند معنا را کاماًل دگرگون میر صورت و م و تأخ  ویۀ نگاه به تقد  زا یانگرا صورت

اثر ادبی از کلمات ساخته شده بود نه مقاصد یا احساسات؛ و اشتباه بود اگر آن را تراوشی از ذهن 
تای برای فرم یا آوردند. محتوا صرفًا انگیزهر مینویسنده به شما و بستر مناسبی برای اعمال  موقعی 

  .(5 صفرمی خاص بود )ایگلتون، 
اتها به اعتقاد فرمالیست که زبان ادبی یکی  توان گفتلۀ زبانی است و لذا میئیک مس صرفاً  ادبی 

 (147 صشناسی نگریست )شمیسا، و باید به آن از دیدگاه زبان هاستاز انواع زبان
 را به (foregrounding) «سازیبرجسته»اصطالح  زدایی،به جای آشنایی یانگرا صورتاز برخی 

 ند.برمی کار
هبیان جلب نظر کند و مورد  ای که شیوۀگونه به ؛کارگیری عناصر زبان استسازی بهبرجسته اصلی  توج 

 .(34 صر گیرد و غیرمتعارف باشد )صفوی، اقر
هآمد، در کانون وار متن که میراث رمانتیسم به شمار میت و وحدت اندامتمامی    منتقدان توج 

 بود. گرا صورت
همنتقدان جدید  انگیز را از مکتب رمانتیک وام گرفتند، ولی آن را با ت و وحدت خیالبه تمامی   توج 

 زبانی تحلیل متن درآمیختند. به عقیدۀ آنان هر اثر برجستۀ ادبی، یک تندیس «علمی»روحیۀ 

(Verbal Icon)  خاطر نیل به تصویری  که صناعت ویژۀ ادبی نقیضه، طنز، تنش و ابهام را به است
 در که حالی جدید در نقد بندد.می کار به است، بیان قابل غیر دیگر نحو ای که به هرتجربهاز « ملموس»

ای پسارمانتیک بود نمود، در واقع پدیدهظاهر ضد رمانتیک می اش، به گرایی و تجربه گریایحرفه
 (.11 ص)سلدن، 

بررسی اثر ادبی تنها به این  هن متبادر کند یا درذنباید تنها ظاهر اثر را به  «فرمالیسم»اصطالح 
  زیرا: ؛بخش آن عنایت شود

که در ارتباط با دیگر عناصر یک ساختار صورت و شکل در یک نوع ادبی عبارت است از هر عنصری 
. بدین نظام همان اثر ایفا کند ای را در کل  به شرط اینکه هر عنصر، نقش و وظیفه ؛منسجم ساخته باشد

ها و مانند صور خیال، وزن عروضی، قافیه، ردیف، نحو، هجاها، صامتلحاظ، همۀ اجزای یک متن، 
شوند ع مختلف بدیعی، جزء شکل محسوب میها، آهنگ قرائت شعر یا داستان و صنایتمصو  

 .(43 صفر، )شایگان
اثر هوشنگ  «مثل همیشه»داستان کوتاه  ،آن است تا از دیدگاه فرمالیستی براین جستار 

دهندۀ  اصلی و شکل شگردیابیم که کند. با خوانش دقیق داستان، درمی و نقد گلشیری را بررسی
  فی شود.به اختصار معر   شگرداین ابتدا الزم است  ،بنابراین ؛است، توازی و آینگی رنگ داستان پی

ا است؛ ام   شده ها و مقاالت فراوانی نوشتهدر نقد و تحلیل بسیاری از آثار هوشنگ گلشیری، کتاب
« مثل همیشه»ی دربارۀ داستان کوتاه است تاکنون، پژوهش مستقل   آنجا که نگارنده بررسی کردهتا 
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برای نمونه،  ؛است و در خالل برخی از نقدها، تنها اشارات مختصری به آن شده صورت نگرفته
ی ای برادخمهبررسی زمان در داستان »هایی از مقالۀ در بخش (1393)دارلو خزانه و دوستحامی

نیز اشاراتی دارند « مثل همیشه»زمان در داستان  ، به موضوع مهم  «از منظر نقد مضمونی سمور آبی
های خواهد شد. همچنین دربارۀ توازی تصویری نیز غیر از نوشتهپرداخته که در این جستار به آن 

در حال زمینه  در اینی صورت نگرفته و نگارنده ها اشاره شد، تاکنون پژوهش مستقل  پاینده که بدان
 ست.ا هایی از ادبّیات داستانی ایران و جهانبررسی نمونهعنوان تدوین کتابی با 

 

 توازی تصویری .2
اتشدۀ هنری در  شناخته صویری، یکی از شگردهای کمترازی تتو داستانی است که نویسنده با  ادبی 

داستان را در قالب   رنگ موجود در پی گیری از آن، برخی از مفاهیم ذهنی و عقالنی مهم  بهره
ند بار در تصاویری عینی و ملموس و بدون اشاره به ربط مستقیم آن با مفاهیم یادشده، یک یا چ

نوعی،  کند و این تصاویر عینی، بهع در متن داستان جاسازی میو یا تصاویر متنو   قالب یک تصویر
داستان، دو یا روایت اصلی ن در مت ،در حقیقتاند. بخش آن مفاهیم انتزاعیمتأییدکننده و تجس  

ی  به موازات یکدیگر جریان میروایت یا پارهچند ماجرا  بار  نگارنده نخستیند یکدیگرند. یابند و مؤ
گشودن ، داستان کوتاه در ایراندر آثار حسین پاینده با این اصطالح آشنا شد. ایشان در سه کتاب 

گرفتن  های ایرانی، بهرههای کوتاه و رماندر نقد و تحلیل برخی از داستان نقد ادبی وه نظریّ و  رمان
ها برای نمونه به برخی از آن ؛است خوبی تبیین و تحلیل کردهنویسندگان از این شگرد هنری را به

دهد و ای که میوه نمیی، درخت گالبیاثر گلی ترق   درخت گالبیشود: در نقد داستان اشاره می
تواند تی است نمی، توازی تصویرِی مرد راوی/ نویسنده در متن داستان است که مد  عقیم شده

 :است چیزی بنویسد و ذهنش سترون شده
تت درخت گالبی و توازی در وضعی   های دادن نشان اصلی، انگیزۀ خواننده برای کنار هم قرار شخصی 

زمان  واقع داستان، دو روایت را هم رکند. دت این عجز را تشدید میعجز از اتمام کتابش و کشف عل  
های باغبان و کدخدا شکل برد: یکی روایت معطوف به درخت گالبی )که عمدتًا با گفتهبه پیش می

گیرد(. های ذهنی راوی شکل میگیرد( و دیگری روایت معطوف به شخص نویسنده )که با سیالنمی
تشدن  وجه اشتراک این دو روایت، سترون  ؛دهدهاست. درخت گالبی بار نمیر آنمحوری د شخصی 

 (.123 ، ص2، ج 2 گونه که این نویسنده هم باروری فکری ندارد )پایندههمان
اش، همسر جواد بهزاد نق   ،بینیم که شیریناثر هوشنگ گلشیری نیز می نقشبنداندر نقد داستان 

های درمان قید دشواریبه دلیل ابتال به سرطان سینه، به انگلیس رفته و برای رهاشدن همسر از 
ق رود و ناموف  به انگلیس می ،خود، خواهان جدایی از وی است. مرد برای بازگرداندن او

اشی خود بکشد را بر بوم نق   ای خواهد چهرۀ زن جوان انگلیسیاش میگردد. اکنون جواد نق   بازمی
زده و دور ای رکاب میخهدر حالی که سوار بر دوچر است؛ ها دیدهدر یکی از خیابان او را که روزی

 تواند نقش چهرۀ او را ثبت و ضبط کند. کند، نمیو هرچه تالش میاست شده می
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شود، در سرتاسر این داستان، بیانی نمادین از بیرون سواری که از راوی دور میموتیف زن دوچرخه
 1(.159 ص ،رفتن شیرین از زندگی راوی و اضمحالل عشق است )همان

است؛ ازجمله  تفصیل به موضوع توازی پرداخته نیز به (1398) ه و نقد ادبینظریّ  کتابپاینده در 
تا  128، صفحات سووشون ای از رمان دربارۀ توازی در صحنه 200-199ل، صفحات در جلد او  

در تحلیل  337و در جلد دوم، صفحۀ  صادق هدایت سه قطره خونداستان  کاوانۀ رواندر نقد  148
دشناختی نویسنده از تصاویر  . بخش بزرگی از تحلیل نشانها رایناز کرخه ت فیلم جواد ظریف محم 

 . (383-351، ص 2)همان، ج در فضای مجازی نیز مبتنی بر ایدۀ توازی است 
 

 «مثل همیشه»فی داستان معرّ  .3
است و یکی  منتشر شده 1347در مثل همیشه ای به نام های گلشیری در مجموعهنخستین داستان

 ت فرزانه طاهری دربه هم  نیز  1380نام دارد که در « مثل همیشه»های این مجموعه داستاناز 
 ا تشکیل شدهمجز  واقع از سه داستان  در «مثل همیشه». بازنشر شد نیمۀ تاریک ماهمجموعه داستان 

فرهاد  در جریان نخست،. روندپیش می شو مشو  شکلی متناوب  که به موازات یکدیگر و به
د یا خاطرات دوران کودکی خود است  که مشغول نوشتن یک داستان جوانی است کارمند یمحم 

به همراه  گذرد و فرهاد نوجوانداستانی که ماجراهای آن در آبادان می ؛ماندناتمام باقی میه البت   که
 مرد جوانی ر دل نخلستان، جنازۀ پوسیدۀبه دنبال بوی بسیار بدی که در شهر پیچیده، ددوستانش، 

دبه نام  است که مستأجر پیرمردیساکن اصفهان ای نویسنده نند. اکنون اوکمیپیدا را  فرهادی  محم 
ای او و همسر پیرش در خانه معنایو بی و جریان دوم داستان مربوط به زندگی ساده و تکراریشده 

اندک، دلیل  داستان، اندک ی  شدۀ آنان است که ط قدیمی است و جریان سوم، ماجرای فرهاد پسر گم
   شود.گم شدنش هویدا می

 

 داستان گرایانۀ صورتتحلیل  .4
تنگاتنگ و معناساز و تناسب  صورت لۀئمساست که  هایش نشان دادهگلشیری از نخستین داستان

تآن با محتوای داستان، برای وی  ی  های درونی و دارد که ایجاد الیهای ت ویژهو موضوعی   اهم 
 :معنایی، بسامد چشمگیری داردهای دبخشی به تویهتعد  

شناختی، در های بعدی، از نظر نوع نگاه هنری و جامعهو بعضی از مجموعه مثل همیشهروح غالب بر 
های بهرام صادقی قابل مشاهده است: است که در مجموعه داستان مجموع منطبق بر همان منظری

تگزینی از سوژه ه به همان نسبت اثرگذار و ماندگار، لحن و انگیز و البت  های استثنایی و اعجابموقعی 
های فرهنگی شده و مرسوم در محیط های مسخآمیز و طنزگونه، تمسخر نمایشی کنشبیانی طیبت

ت به قصد قطعی  های بیبندی به پایانپای [...]ها آمیز آدمهای معنادار و کنایهگذاری، نام[...]
تای از پیام داستانی در کالم تعبیۀ پاره [...]ت، پویاکردن مخاطب و همنوایی با آهنگ واقعی   ها شخصی 

 دبخشی بههای درونی و تعد  زمینه و ایجاد الیهتنیدن تارهای ارتباطی وقایع در پس هم صراحت، در به
  (.132 ص)شیری، « های معناییتویه
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 های گلشیری، شهر و دنیای آشفته و فاقد احساس و شور زندگی و ماللفضای داستان
 شهرنشینی و کارمندی است.

تبیشتر  اند که عامه هم از دیدگاه های گلشیری از دو دستۀ روشنفکران و عامه انتخاب شدهشخصی 
تشوند. روشنفکران توصیف می شوند و های نویسنده بیشتر از فضای شهری انتخاب میشخصی 

کرده، در مورد روستاییان، تدریس میها در روستا بیشتر در اصفهان و تهران است و با وجود اینکه سال
تها او به ساخت داستان [...]داستانی ندارد  ی  ها معمواًل از نیمه شروع دهد. داستانفراوان می اهم 

 شود که خواننده باه نقل میشود و حوادثی از گذشتشوند و در ذهن راوی به گذشته رجوع می می
تبرد. توالی حوادث را ذهن پریشان می پی ها، به اصل داستانبستن آن کردن و جمع سرهم  شخصی 

 . (114 صکند )عبداللهیان، تعیین می ،ای حساس قرار دارداصلی که معمواًل در لحظه
ت و انزوای گی، محدودی  است تا تصویر عینی و ملموسی از روزمر   ها کوشیدهاو در این داستان

د و ها بیشتر کارمندان مجر  های این داستانط جامعۀ شهری به نمایش بگذارد. انسانافراد متوس  
بار و  های پایین ادارات دولتی مشغول به کارند و زندگی ماللتسالی هستند که بیشتر در رده میان
انگیز کنند. تنهایی و انزوای روحی آنان باعث شده که در دنیایی بسته و رقتآوری را سپری می رنج

کردن اوضاع زندگی خود نکنند  ک، هیچ تالشی برای بهترحر  های متدست و پا بزنند و مانند مرده
 (.172 صصابر،  )هاشمیان و صفایی

هنری  ترفند ،«همیشه مثل» داستان تنگاتنگ خوانش با وگرایانه  صورت نقد یمبان اساس بر
اندک رخ  اندک ،شدن ماجراها ه و تأثیرگذاری و محسوسقص   مایۀ دروننویسنده برای القای 

تشود که تمرکز داستان بر تکرار، توازی و آینگی ص میمشخ  نماید و  می ها و حوادث شخصی 
موضوع اصلی داستان، تکرار و دور باطل زندگی و . هستیم آندر پی تحلیل اینک است که داستانی 

ند، ا نامکه همم پسر و هم راوی داستان، ضمن اینجبر گریزناپذیر حاکم بر آن است. هم پدر و ه
پسرش  اکنون بازنشسته شده وند. پیرمرد ا نیز دارند. هرسه کارمند ادارۀ ثبت احوالشغل یکسانی 

ناپدید شده و راوی ملول و ای ثبت احوال خسته و از کار تکراری و کلیشهها پیش، سال
ت در داستان است. با دق   این کار اداری را شروع کرده ، حدود یک سال است کهنویس نیز داستان
 خدمت القای این حس  در شکلی هنرمندانه و صناعتمند،  بهتمام تصاویر داستان،  یابیم کهدرمی

و محتوای داستان، به درجۀ قابل قبولی از وحدت  صورتاست  شدهکه باعث آور است تکرار مالل
ی  اندام   پردازیم.میدر داستان  این موضوعتحلیل به  ت کنند. اینکوار برسند و یکدیگر را تأیید و تقو

 

 هاشخصّیتنام تکرار  .4-1
، بسامد و برجستگی چشمگیر و معناداری در این داستان «فرهادی»و نام خانوادگی « فرهاد»نام 

آشنا )فرهاد(  یوکند، با نام می ، خاطرات کودکی خود را مروربار وقتی راوی نخستیندارد. 
دشده، فرهاد است. نام پیرمرد  نیز که ناپدید خانه صاحبپسر پیرمرد شویم.  می  ،فرهادی محم 

دفرهاد فرزند فرهاد است و نام جوان مستأجر نیز  دفرزند  ،یمحم  پیرزن نیز علی است. محم 
اهل کتاب و نوشتن و  ،شده و هم فرهاد مستأجر جوان ناپدید هم فرهادِ عصمت فرهادی است. 
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و ات مردافکن ل مشق  تحم  کنی و کوهداستان گر  نام فرهاد آیا داللت هستند.و اندیشیدن خواندن 
که دیدیم،  چنان مرگی او در این داستان نیست؟ و عشق ناتمام و نافرجام و جوان زندگیحاصل  بی

هر دو، نام گونه که  همان. است روی فرهاد جوان و فرهاد پیر نهادهای روبهنویسنده گویی آیینه
أجر، گویی شغل خویش را نیز از مستمرد فرهاد جوان و  اند،خانوادگی خود را از پدر به ارث برده

ی شمارۀ شناسنامۀ آنان نیز آیینۀ همچنان ادامه دارد. حت  باطل این دور  اند وبه ارث برده پیرمرد
گاهانه گزینش شده و2و  1اعداد  یکدیگر است. تکرار گر است. جوان  داللتخوبی به ؛ که خود، آ

شده و تمام عیار! پیرمرد، دو دختر و یک پسر عنی فرهاد تشدیداست؛ یشده نیز فرهاد فرهادی ناپدید
هدارد و جالب  این است که وقتی برای دلخوشی پیرزن، داستانی سرهم کرده که فرهاد به خارج  توج 

، او نیز دو دختر و یک پسر دارد؛ یعنی روال و کم و کیف زندگی، است از کشور رفته و ازدواج کرده
 که بود.     همان استهمچنان 

 

د نام و نام خانوادگی: دفرهاد  فرهادی محم   یمحم 
د فرهاد نام پدر:  علیمحم 

 2211 1122 شمارۀ شناسنامه:
 

 شغل سه مرد داستان تکرار. 4-2
کار تکراری و ثبت احوال است. آمار و کارمندی ادارۀ  ،که دیدیم شغل سه مرد این داستان چنان
 طی  ی که شمارهای بید، ازدواج، زاد و ولد و مرگ انسانمعنای ثبت تول  کننده و ظاهرًا بیخسته

و جوان مستأجر، آن را  خانه صاحباند، موضوع اصلی داستان است که پیرمرد ها آمده و رفتهسال
ه نامی از آن البت  را که « آن بحران»به قول پیرمرد،  و و به آن عادت کرده انگارندطبیعی و عادی می

تواند آن را برتابد. در برابر ا فرهاد جوان نمیام  اند؛ پشت سر نهاده ،دانیم دقیقًا چیستو نمی بردنمی
پیرمرد شود. و ناپدید می کندرا رها می خود کار و عصیان آور،و خفقان ، فاقد معنااین نظم کشنده

 گوید: به مستأجرش فرهاد می
د و دیدین که تول  نیست؟ می ؛کردین میل در خودتون یه جور غروری حس های او  شما هفته

ا ام   ؛ی مرگ مردم دست شماستانداختن مردم و حت   رفتن و ازدواج و طالق و تخم و ترکه پس سربازی
قرمز روی اسم یکی  د و مشخصات دیگه یا خط  تا یه ماه گذشت، از نوشتن یه اسم تازه و تاریخ تول  

مه و دوسه تا تاریخ چندتا کل ؛آدم، خوب همینه دیگه دیگه کشیدن دلزده شدین. فهمیدین که زندگی یه
 .(83 صگلشیری، ) و یه خط قرمز

گاهانه و بسیار به تجا و هنرمندانه، شغلی را برای این سه نویسنده آ برگزیده که با نفس  شخصی 
و  از آغاز تا پایان، خط  ه سویۀ ظاهری و آماری و خالی از روح و معنای آن و البت  جریان زندگی 

آور زندگی د و ازدواج و مرگ، جریان سرسامهمه تول   روزه و ثبت اینهمیشگی دارد و تکرار هرربطی 
ابتدا  (دمیان این دنیاآ)پایه دیگر این است که این کارمندان دون نکتۀ مهم   کند.خوبی تداعی می را به
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در حالی که ابزار و عروسک  ؛هاست، دست آن(خودشان)کنند که مرگ و زندگی مردمان خیال می
  .«بازما لعبتکانیم و فلک، لعبت» :ی بیش نیستنداختیاربازی بی شب خیمه

تگرفتن در کوشد با قرارها میر این داستاناو د د سال و مجر  پایۀ میانهذهنی کارمندان دون موقعی 
انسانی است در خود و یک از آنان، صیف کند. هرشهرهای کوچک، مالل زندگی تکراری آنان را تو

ند )میرعابدینی، ا جدا از دیگران، و فقط برای تأمین مایحتاج خویش، ناچار به برقراری ارتباط با دیگران
 (.673 ص

 

 و فرهاد گمشده تعّفنجنازۀ م تکرار. 4-3
 تالی  احتمااًل او فع  کند، ر میکه او تصو   چنانگوید و شدن فرهاد سخن می بار از کشته پیرمرد یک 

 :است ی داشته و بدین دلیل کشته شدهسیاس
 .(86 ص ،تاریخی روز فالن و بهمانم )گلشیری من حاال پدر یکی از این شهدای

در داستان است.  م شدهدچار توه  پیرمرد یا  شود که واقعًا چنین استا در داستان معلوم نمیام  
نکه بوی  است بار از جنازۀ جوان ناشناسی سخن به میان آمده یک آن، شهر را فرا گرفته بوده و  تعف 

دوبار نیز از دستگیری دو جوان زخمی . او را پیدا کرده بودنددر دوران کودکی، فرهاد و دوستانش 
 آید: سخن به میان می پاسبان به دست چند

و  ؛خونی بود و پیراهنش پاره ،بردند. صورت مردخشکم زد. چندتا پاسبان مرد را میدم در خانه 
ریخت پیدا بود. دوتا اش مین که از پیشانی و بینیاش از الی شیارهای خو سفیدی گردن و سینه

و دستش بود که هنوز از ماسبان عقبی یک قوطی رنگ و یک قلمدستش را دوتا پاسبان چسبیده بودند. پ
 .(76 چکید )همان،آن رنگ می

 ، او را در حال نوشتن شعاراین مرد جوان، مبارز بوده و پاسبانان یم کهیابعد درمیبچند سطر 
 گوید:. هرچند راوی میاندکردهدستگیر  یروی دیواربر  ...«کار و فرهنگ ما نان و »ناتمام سیاسی 

افتاد روی آب اش می کرد، تنهآمد و نهر را پر می، وقتی مد مینبود که توی نخلستاننه این آدم همان 
  .)همان(

ریزد و خون تارۀ او به خون میاش از سینه کنند ورد دیگری را زخمی و دستگیر میمپاسبانان، 
رسند و خط خون به می دیگرجایی به یک شود و درلی جاری میخشکیدۀ جوان او   موازات خط
کند که خود را نقل می داستان ظاهرًا خاطرۀ دوران کودکی راوی دیگر، یدر جای رسد.نخلستان می

از نخلستان، به جنازۀ مردی  ه به هوای دزدیدن رطبسرانجام بر اثر کنجکاوی کودکانه و البت  
های دیگر داستان اصلی در بخششده ن دو جوان دستگیرآهای زیادی به خورند که شباهت برمی
ناین پوسیدگی و  دارد.  شدن جوان مبارز ، هم داللت بر کشتهگرفتهفرای که همۀ شهر آبادان را تعف 

نهم بر  دارد و تپایانی که زندگی تکراری بی تعف  این سه  است.گرفتههای داستان را دربرشخصی 
باشند. عالوه بر اینکه  همانی با یکدیگر-توانند توازی تصویری و دارای رابطۀ اینصحنه نیز می

ا را یگانه هها وجود دارد که آنهایی در نقل صحنهداند، شباهتفرهادش را شهید شده می ،پیرمرد
 دهد: می جلوه
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و  [...] (76همان، زد )ت درد[ رانش را چنگ میشده که تیر خورده؛ از شد  مرد ]جوان دستگیر
  (77همان، ]پیر[مرد باز رانش را چنگ زد )

 .(90همان، زد )ب همچنان خالی بود و مرد، رانش را چنگ میقال  
گاه در پی یافتن منشأ بوی مردم شهر هیچاین نکته نیز که زد. اش را چنگ میخم سرخ سینهز
جالب برند، می و این نوجوانان هستند که به راز آن پیبدی نیستند که تمام شهر را فراگرفته، بسیار
ه نوجویی و در کنار آن، و  ؛ستمگران پذیر در برابرستمتی سن  اعتنایی جامعۀ است و بی توج 

 کند.  را تداعی میخطرپذیری نسل جوان 
ی سفیدی مچ پاهای های مرد ]مقتول[ را ببیند و یا حت  شند و سفیدی دستوی نخلستان سرک بکتا ت

  .(75همان، های شلوارش بیرون مانده بود )مرد را که از پاچه
اش از الی شیارهای خونی بود و پیراهنش پاره. و سفیدی گردن و سینه شده[]دستگیر صورت مرد

 . (76همان، ریخت، پیدا بود )میاش خون، که از پیشانی و بینی
ها و مچ پاهای سفید سفید مرد باالی سر مرد که رسیدیم، من شیار ِگل را روی ُلنگ دیدم و دست

  (.92همان، ) را
کید خاص  به نظر می شده  ی که راوی بر سفیدی دست و پای مرد مبارز و مرد کشتهرسد که تأ

 . خواهانۀ آنان استعدالتروشن هدف ضمیر و روشنی روح و  دهندۀ دارد، بازتاب
 

 ماهیگیری هرروزه تکرار. 4-4
 خانه صاحبپیرمرد  پنج ماهی دارد ودر آب سبزرنگش، حیاط خانه، کوچک و غالبًا کثیف حوض 

اش را قالب ماهیگیری کند؛میرا تکرار یک کار  گذرد، هر روزاش میها از بازنشستگیلکه سا
با اعتراض  ،شودای میق به گرفتن ماهیف  ؤنشیند و گاهی که مآورد و کنار حوض حیاط میمی

هدف و کند. این ماهیگیری بیدر حوض رها میدوباره شود و ماهی را رو میهمیشگی پیرزن روبه
و  تی دارد و نه هنرذ  که نه لی رودخانه، در دریا و حت   و نه در آب راکد و کثیف حوض،حاصل بی

شرح  ات تمام، در داستانو بارها با جزئی  بارها ، استق ف  ؤغالبًا نیز نامشود و ی محسوب میافتخار
گی همچنان که  شودمیداده  او و دستاورد ناچیز و حادثۀ  و بیزندگی حقیر معنای بینمادی از روزمر 

  .دار آن استخنده
 91، 90، 89، 81 ،78، 77، 76، 75در صفحات  بار ُنه این ماجراکوتاه،  در این داستان بسیار

هتکرار شده و نکتۀ جالب  96و  ان و جا کاماًل یکس همه ،پردازیاین است که صحنه و صحنه توج 
 ،زندبر سر قالب می ،کند ن را خمیر میای ناکه تکه دهدرا نشان می پیرمردیو  تکراری است

 :بیند وپنبۀ روی آب را می چوب چوب و نخ و ،اندازدسط حوض میقالب را و
اشویه رسیدند و تر شدند، به پحدالمرکز را که مثل کالف نخ باز شدند، و بزرگ و بزرگهمان دوایر مت  

پنبۀ روی آب و پشت باریک چوب حوض و بعد همان آب سبز ساکن بود و خوردند به سنگ لبۀ
  .(77همان، کرد )پنبه نگاه مینشسته بود و به چوبکه همچنان  خانه صاحب
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ژاکت  اش،حادثهدر سراسر داستان و گویی در سراسر زندگی کوچک و بی، پیرزن زمان هم
هنکتۀ شایان  نویسد.و فرهاد داستان ناتمامش را میبافد  می همیشه وسایل این است که  توج 

شوند؛ گویی ماهیگیری پیرمرد در کنار قلم فرهاد و اسباب بافندگی پیرزن در کنار هم ذکر می
رابزار تکرار همانِی درخشانی،  با اینهرسه،  این سه کار  ند.زندگی آن سه نفر حاصلات بیمکر 

امواج ناچیز آب روی  ،جا د و همهنشومی بارها تکرار ل تا پایان داستانپایان و بیهوده، از او   بی
ل ها و تخی  سردرگم اندیشه بافی پیرزن و کالفکه با ژاکتاست نخ تشبیه شده  حوض، به کالف

کید بر تصویر چوبدارد. دقیقی همانی  نویسنده، توازی تصویری و این پنبه نیز ظاهرًا سبکی، تأ
رتصویر د. کنمی بودن زندگی وی را تداعی و توخالیپوچی  حدالمرکز حوض نیز های مت  دایره مکر 

ه در آن، گاکه  آور زندگی استماللباطِل دور دی از شود، نماکه بر اثر انداختن قالب ایجاد می
   .شود و سپس سکون است و سکوت و ایستایی مطلقی ایجاد میموج حقیر

 

 نوشتن پیرزن به پسر  نامه تکرار. 4-5
ریکی از تصاویر  نوشتن پیرزن به پسرش فرهاد است. فرهاد ناپدید و و تلخ داستان، نامه مکر 

اند یا او دچار فراموشی پنهان کردهاحتمااًل کشته شده. پیرمرد و دیگران، این موضوع را از پیرزن 
خارج  ساکنکه حاکی از آن نویسد هایی از زبان پسر میی دلخوشی مادر، نامهااست. پدر بر شده

روز کند؛ و ها را به نشانی خانه پست میاز کشور است و ازدواج کرده و چند فرزند دارد و این نامه
های پسرش پاسخ دهد و آن رود تا به نامهمی پیرزن نزد مستأجرصبح،  7:30چهارم هرماه، ساعت 

  . (96-94، 79)همان، ص  ای موهومهایی موهوم به گیرندهرا برایش پست کند. نامه
 

 و موضوع زمان پیرمرد ساعت تکرار .4-6
در چند جای داستان تکرار  ،بودن آن دارد نیز تصویر ساعت پیرمرد و وسواس و ایمانی که به دقیق

ها اعتمادی ندارد و در نظر او، پیرمرد تنها ساعت خودش را قبول دارد و به دیگر ساعتاست.  شده
فاقکند که آن ها معلوم نمیاین ساعت و گذر ثانیه ؛ هرچند معلوم نهایی کی خواهد افتاد ات 

فاقشود که منظور از آن  نمی تواند نماد حرکت ساعت اینجا هم می. تکرار تصویر نهایی چیست ات 
کید بر گذر عمر و هم نظم دقیق و بدون انعطاف و تکرار باشد باطلدور یا همان  دوری ، هم تأ
  که موضوع اصلی داستان است.آدمی روزهای عمر  ها ولحظه

تاز میان نویسندگان ایرانی،   [...] زمان دارندهای داستانی هوشنگ گلشیری، نگاهی ویژه به شخصی 
و ساختن شکل  ههایش، به شکستن زمان روزمر  انسان در داستاندادن به ذهن  تری  گلشیری به محو

گاهی یا که برخاسته از عمل ،ی از آنخاص   تحلیل توان با چنان که می ؛توفیق یافت ،اوست «cogito» آ
تدرک  گاهی  زوایای جهان خواننده را در ترسیم و کشف هرچه بهتر داستانی از لحظه، شخصی  آ

 (.86 صدارلو، دوست و خزانه )حامی تر از متن ارائه کردت، خوانشی دقیقاری داد و در نهاینویسنده ی
 صگلشیری، ) [...]اش بیرون کشیده و گفته بود ساعتش را از جیب جلیقه خانه صاحبپیرمرد 

80). 
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اش بیرون کشید، به ده بود که ساعتش را از جیب جلیقهرا در چارباغ دی خانه صاحبپیرمرد 
ها نگاه های ساعتفروشی، به عقربهاعتان سبعد رفت از پشت شیشۀ یک دک  گوشش نزدیک کرد و 

 .)همان( آن را تکان داد و به گوشش نزدیک کرد کرد و به ساعتش خیره شد،
رود و ساعتش را با ساعت دیواری مغازه و سپس با ساعت فروشی میپیرمرد به در مغازۀ میوه

شود، به ت ساعت خود راحت میخیالش از درستی و دق  کند و وقتی مچی یک پیرمرد مقایسه می
 :دهدراهش ادامه می

ا نیم باشه، ام  و به ساعتش خیره شد، آن را به گوشش نزدیک کرد و گفت: باید شش خانه صاحبپیرمرد 
 ،باز به ساعتش که هنوز توی دستش بود [...] شه اعتماد کردیعنی به هیچ ساعتی نمی ؛منبه ساعت 

برن طرفش، دقیقًا ها هم که دقیقه به دقیقه، آدمو میکدوم از این عقربهگفت: تازه هیچنگاه کرد و 
 .(87شه )همان، تونن بگن که اون ]احتمااًل مرگ[ دقیقًا کی شروع می نمی

تفرار  نیاوردن آدمی  از بایگانی ادارۀ ثبت احوال نیز نمادی از تاب «مثل همیشه»داستان  شخصی 
آورد که است. در حقیقت آقای فرهادی به این دلیل کار در ادارۀ بایگانی را تاب می یدر برابر زمان خط  

مثل »های حوض در داستان شدن کالف موجتراست. بزرگ ها پیش، از کار افتادهتساعتش مد  
ی )حامی دوست ای است به زمان ساعتی و خط  ماندن ساعت، اشاره نیز در تعارض با خواب «همیشه
 .(97 صلو، دارو خزانه

 

 در چارچوب   تکرار. 4-7
او را  در دفتر معامالت امالک، خانه صاحبنخستین دیدار خود با  پیرمرد توصیف داستان در راوی 

 کشد: به تصویر میچنین  این ،در در چارچوِب 
با هیکلی  [...] کاله به دست توی چهارچوب در ایستاده بود را دیدم؛ خانه صاحبدفعه پیرمرد  یک

و را مثل لکۀ کوچکی در اشد که میقدر کوچک و باریک در حاشیۀ چهارچوب در ایستاده بود  آن
  .(81 صگلشیری، سفیدی متن چهارچوب نادیده گرفت )

 :رودمی پیرمرد و وقتی
و من هرچه گوش دادم، نتوانستم  هایش صدایی بکند، از کنار چهارچوب در محو شدآنکه کفش بی

دفعه دیده بودم  آنکه صدایی بشنوم، یک پله بشنوم و آن وقت فهمیدم که چرا بی صدای پای او را در راه
 (82)همان،  قدر کوچک و باریک توی چهارچوب در ایستاده بود آن خانه صاحبکه پیرمرد 

تأکیدی که راوی بر چهارچوب در و پیکر نحیف و ناچیز پیرمرد دارد؛ چهار بار احتمااًل 
و ت شود و گویی اصاًل وجود و جسمی  ها هم شنیده نمیدر پلهی صدای پایش پیرمردی که حت  

آور های خشک و خفقانمحو در چهارچوبکنندۀ زندگی سراسر تواند تداعیندارد، میت عینی  
ی   باشد اداری و رسمی او است و گویی اینجا قاب نسبت به  چیزی باقی نگذاشتهوی ت که از هو

توان او را مثل لکۀ کوچکی در سفیدی متن چهارچوب میراحتی و به عکس، برتری و اصالت دارد
  .نادیده گرفت
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 رستوران سعدی تکرار حضور در. 4-8
روزی به روند. به رستوران سعدی می تقریبًا هر روز با دوستانش ،مستأجر ، جوانفرهاد

 گوید: می خانه صاحب
 دوستان اونجا هستن، همکارانرم رستوران سعدی، چندتا نیم یا هفت میو من معمواًل ساعت شش

  .(87: 1380گلشیری، )
و نیازی به  را پشت سر نهاده« بحران»گوید پذیرد و میکند. پیرمرد نمیو پیرمرد را دعوت می

ه. نکتۀ جالب هایی نداردچنین سرگرمی ی جای شدن رفقا و حت   این است که جای جمع توج 
نیز آنان مبتذل و پوچ حرف و حدیث ها و شوخیآمدگویی و بش و خوش و نشستن و نوع خوش

 شود.ی در آن یافت نمیعو تغییر و تنو   همیشه یکی است و هیچ جریان تازه
خیابان فردوسی توی ارباغ هرو چت کنار پیادهاز میان انبوه جمعی   غروب همان روز که مرد تندتند

گوشی، پشت همان میز همان سه دوستان،ن سعدی و باز دیده بود که اود و رفته بود توی رستورب پیچیده
زهر مار! و سالم. و آقای صداقت بگوید: سالم  –اند و منتطرند تا او از راه برسد و بگوید آهنی نشسته

چه خبر؟ و  -و دوستان بخندند و او روی صندلی بنشیند و بپرسد:  چرا باز دیر کردی بدآبادانی؟
  .(89همان، ) هیچی، بازم یه گوشۀ دیگه جنگ شدهبشنود: 

و لوبیا آنجا عرق  زند و هر روز،اش حرف میهروش بچ  ربارۀ شکمد« القدر جلیل»آقای 
نیز مشغول نشسته و او  خانه صاحببیند که پشت میز کناری، پیرمرد و مستأجر می خورند می

 دقیقًا بدون هیچ تغییری، در صفحۀ ،. همین صحنه(90)همان،  خوردن لوبیا و نوشیدن عرق است
 ؛شودمی دیدهو هرروزۀ فرهاد جوان « روتین»کارهای دیگرفهرست باالبلند و سپس  نیز تکرار 93

 کند. معنای او را گوشزد میخوبی مالل زندگی پوچ و بیکه به
خیابان فردوسی، رستوران سعدی و چلوکباب حکیم های شاعرانۀ نامآیا پشت سر هم آمدن 

گاقاآنی، ت ه رسد نویسنده بیاست؟ به نظر میهانه انتخاب شدهصادفی است یا آ ی به بزرگان توج 
سازی از نام و یاد آنان  انو یا دک  رستوران و چلوکبابی  نام و یادشان تا حد   فروکاست فرهنگ و ادب و

است. گرچه چلوکبابی حکیم قاآنی نیز خالی از  مطمح نظر داشتهدر جامعۀ سود و سودامدار را 
بودن قاآنی و برخورداری وی از ناز و نعمت زندگی درباری اح درباربه شاعر مد  طنز و تعریضی 

 نیست. 
 

 دوعدد چشمگیر  تکرار .4-9
ه رسد که نویسندهبه نظر می ظاهرًا  است و داشتهو عمدی برای تکرار آن  دوعدد  ای بهویژه توج 

هبسامد قابل  رعدد دو در این داستان، باز هم بر  توج  حکایت و سرشت و سرنوشتی در  بودن هرمکر 
ای نهاده شده و تکرار، ذات تداوم هستی است. روی هرچیزی، آینهاین دنیا داللت دارد. گویی روبه

 و ...: و مرد مستأجر( شدهشده؛ دو فرهاد جوان )پسر گمیردو مرد مبارز زخمی و دستگ
کردم دو خط سرخ را نگاه می من فقط (؛76 صگلشیری، دوتا دستش را دوتا پاسبان چسبیده بودند ) 

او را  شد،طور که دوپایش روی زمین کشیده می (؛ همانهمانشد )های مرد رد میکه از کنارچشم
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گوییم که ه بود: دو خط را وقتی موازی میممان همان روز گفت(؛ یادم آمد که معل  77 ص همان،بردند )
؛ در این چهارسال که مرد [ن در همین صفحهو تکرار آ]( همان) به هم نرسند هرچه امتدادشان بدهیم،

(؛ و مرد همانآمده بود و دو اتاق باال را اجاره کرده بود، فقط سالی دوبار آب حوض را تازه کرده بودند )
(؛ 78 ص همان،را بیرون خانه دیده بود ) خانه صاحب، فقط دوبار پیرمرد [...]چهار سال در تمام این 

دیدم نشسته کنار میزش و سرش رو میون دوتا دستاش  اند؛خانۀ بخت رفتهپیرمرد دو دختر دارد که به 
های سفید و ها و دندانبا دو خط نازک کنار لب [...] خانه صاحب(؛ پیرمرد 84ص همان، گرفته )

و عرق که از گلویش پایین رفت، دوتا قاشق (؛ 89 ص همان،کرد )به ماهی نگاه می [...]اش  ریزه
(؛ بیاید خانه و 93 ص همان،بخورد ) [...]ساعت دو ناهارش را  (؛93و  90 ص ،همانلوبیا بخورد )

دو شب تمام خوابش نبرد برود )همان(؛   به آرایشگاه راب دوهفته یکدو ساعت تمام بخوابد )همان(؛ 
همسایۀ دست »(؛ 96همان، دوریالی پست ایران روی آن بچسباند ) ریک تمب(؛ 94همان، ص )

]این صحنه دوبار تکرار « گرفتها را میهای زردشدۀ شمعدانیبغل، داشت گلبرگراستی، گربه به 
  (. 96و  93همان، است[ )شده

 

 دستاویز گذر از بحران تکرار .4-10
است، باز هم از جانب او  داند پسرشان فوت کردهپرسد چرا با آنکه میوقتی فرهاد از پیرمرد می

 دهد: او پاسخ می ،نویسدهای دروغین میبرای مادر، نامه
رو بشه؟ ببینین اون  تونه دست خالی باش روبهگذرونه، چطور می اون زن هم داره بحران خودشو می

 حرفش را خانه صاحبپیرمرد  های پسرم، مث، مث ...مثل کتاب بافی های جاکتکالف کرک و میله
خواهم. یا مث، مث این میدرسته. معذرت  -خوری هر شب من. بله. مث عرق -خورد. مرد گفت: 

 .(79فهمین دیگه همۀ آدما اینطورن )همان، کار من، می
های پسرش را، خوانده و سپس کتابمی مثنوی ،گوید که نخستو سپس از مطالعات خود می

است. پیرمرد  کردهفهمیده، دردی از او دوا نمیفهمیده و یا اگر میهایی را که نمیها و رمانداستان
داند که هرکسی برای گذر از بحران و میاست خوبی شناخته خود، همسر و پسرش را بهبحران 

وچون این بحران به میان خود را دارد؛ گرچه نامی از چند ل آن، دستاویز خاص  شخصی و یا تحم  
تآید که ا از فحوای داستان برمیآید؛ ام  نمی درد و انسته یا نادانسته، با یکدیگر همها دشخصی 

 ند. ا حاصل خویشآور زندگی بیگی و تکرارهای سرسامند و درگیر بحران روزمر  همبند
 

یباشکستۀ  خّط  تکرار. 4-11  ز
هنامه است، راوی، مکردن اجارهار نخست، وقتی پیرمرد مشغول امضادر دید شکسته و  خط   توج 

ستایند. او نیز می شناسند وش را میخط   گوید در اداره همه او و دستشود و میبسیار زیبای او می
تواند و باعث پوزخند منشیان ه نمیو زیبا بنویسد و البت  « شکسته»کند که مانند پیرمرد، تالش می

سیر زندگی پیرمرد است که کارمند جوان یا  خط  گویی خط،  شود. اینجا نیز این دستدفترخانه می
باید در محیط اداری و سازمانی، از همان خط پیروی کند و کپی برابر اصل وی باشد و یا مانند 

شکنی کند و خط سیر جدیدی در زندگی خود رسم کند. نویسنده، واژۀ تفرهاد جوان، سن  
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ه ایهام زیبایی که این را نشان داده و البت   و با این کار، برجستگی آن را داخل گیومه آورده «شکسته»
 شکسته/ پیرمرد شکسته و خسته.  گر است: خط  خوبی جلوهواژه دارد، به

 

 وارگی آنانها و عروسکتی انسانهویّ بیتکرار . 4-12
 ای هستند کهچهرههای کوکی بیۀ ناتمامش، مثل عروسکهای قص  دانست که همۀ آدممرد می
ها را به دست گرفته بود، کند و او که نخ آنص میها را مشخ  تشان، آنو قامت و جنسی   تنها قد  

 (. 75پوسید )همان، اش به فکر آن آدمی بود که توی نخلستان داشت میهمه
رود؛ طوری که مرد جوان تقریبًا باید بدود تا به او برسد. این تصویر نیز که پیرمرد تند راه می

طور که پیرمرد غالبًا در گرفتن  همان .کند، گذر سریع عمر را تداعی میاست دهچندین بار تکرار ش
کردن آن ناتوان  ه نیز در تمامکردن بافتن ژاکت ناتوان است، نویسندۀ قص   و پیرزن در تمام ،ماهی

 ای است.است و این خود، توازی تصویری هنرمندانه
 

 نتیجه .5
، اثر هوشنگ گلشیری، که در آن، سه «مثل همیشه»از داستان کوتاه  یانهگرا صورتبا خوانشی 

 چونه یابیم کروند، درمیریخته پیش می شکلی متناوب و درهم داستان به موازات یکدیگر و به
کید بر  مایۀ درون های های هستی و صحنهگی و تکرار پدیده، روزمر  باطلدور اصلی داستان، تأ

گاهانه و خود عنوان داستان نیز گویای این مضمون استی و حت   زندگی آدمیان است ، نویسنده آ
وار و محتوای داستان را به درجۀ قابل قبولی از وحدت اندام صورت است صناعتمندانه، توانسته

ای که در این ن است. شگرد هنریاصلی آ مایۀ دروند داستان، مؤی   صورت ای کهگونه برساند؛ به
تتکرار نام  است، داستان به کار رفته ها، اعداد، ها، مکانها و کارکرد و شغل آنان، زمانشخصی 

واقع، ترفند آینگی و توازی  ه و در، کارهای روزمر  ءها، دستاویزها، اشیاخوشی ها و دلسرگرمی
 تکرار و ابتذال و دور باطل زندگی در قالب خوبی از عهدۀ نمایش و القای حس   تصویری، به

تهمانی بین  پیچیدۀ این نویسنده با ایجاد رابطۀ است. داستان برآمده صورت ها و کاروبار شخصی 
سرانجام، ژرفای هایی بیهوده و بیها به سطح کارتالی  زندگی آنان و همچنین فروکاست این فع  

ی تصاویر گیری هنرمندانه از توازاست و در این میان، بهره قدری آن را به نمایش گذاشتهپوچی و بی
ر   است. و محتوای داستان برقرار کرده صورتو داللتمند، پیوند وثیقی بین  مکر 
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