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را شاید بتوان یکی از فراگیرترین و پرکاربردترین اصطالحاتی دانست که در  گانه )تریلوژی(سه

چون از بدنۀ ادبیاتِ شناسی، تاریخ و غیره کاربرد دارد. این ژانر هنری های مختلفِ هنر، جامعهشاخه

در حوزۀ ادبیات است،  طرفدارانی یافتهکرده و  شده و در ادبیاتِ فارسی کاربرد پیدا غرب جدا

که هر  یافته دچار تشتّتی آشکار است. استفادۀ ذوقی از این واژه تا جایی گسترشداستانی فارسی، 

 بودن دریافت «گانهسه»پیشوندِ  یآسانبهگاهی ، «یقسمتسه»و « یجلدسه»، «یبخشسه»، «ییتاسه»اثرِ 

، تعریف، قاعده، نظام هندسیِ منظم، )تریلوژی(« گانهسه» کنیم که توجّهبه این نکته که آن کند بیمی

های دیگر دارد. و بسیاری پیچیدگیشده  هایی خاص و تحدیدچارچوب ،ایدئولوژیای از پشتوانه

ها، عناوین، اصطالحات و لغات که از انگلیسی و فرانسوی کاربردنِ برخی عبارت به کهییازآنجا

کند، این واژه نیز دستخوش همین می تداعیرا به ذهن مخاطب ایرانی  «بودن پرمعنا»اند، گرفته ریشه

گانه بودن برخی از در حوزۀ ادبیات داستانی فارسی، ادعای سه تفنّنِ گفتاری و نوشتاری شده است.

دهد که این ادّعا اساساً تا چه حدّ می آثارِ نویسندگانِ ایرانی، این چالش را پیش روی پژوهشگر قرار

 .آزمایی استراستیقابلراست و 

 هایمشخصهتمامی  رعایت کردنبا ، زمینه نیا درو حصولِ نتیجه های تطبیقی بررسیشکّ بی

نویسندگان و منتقدان ایرانی و  تفکّراتها و دیدگاهبه دلیلِ فاصلۀ فراوانِ الزم در تحقیقی جامع، 

 که موضوع آن اعم از تألیف یا ترجمه اعتناقابلعدم وجود اثری از این ژانر، دشوار است. ، غربی

و نویسندگان این جستار را  افزودهنیز بر صعوبت کار  ،باشدنویسی گانهتبیین حدود و مختصّات سه

جهانی؛  ساختارمندهای گانهمشهورترین سههای فارسی دو مورد از ترجمهواداشته است تا با مطالعۀ 

های کوتاه اثر کیشلوفسکی؛ نیز استفاده از اشاره« رنگسه»اثر آشیل و  «اورستیا»های گانهسه یعنی،

 ،جوادی محمدعلی نجومیان و امیرنظیرِ  شده،آثار ترجمهو مترجمان و گذرای برخی از منتقدان 

گانۀ های سهو آن را معیاری برای سنجش درجۀ تطابقِ رمان هگانه را استنباط نمودمشخّصات ذاتیِ سه

نامۀ دانشنامۀ بریتانیکا، فرهنگ معین، لغت ،دهند قرارزمینه این آثار شاخص جهانی در فارسی با 

فارسی یافت شد، نیز از منابع استفادۀ های های جالبی که در مقدمۀ برخی ترجمهوبستر و اشاره

  .بوده استنویسندگان این مقاله 

اطالعات استنباط شده از و ریف اتع ایناز  گیریبهرهبا ایم تا کوشیده ،این تالشِ پژوهشیدر 

 مقایسۀ اب ،نویسیگانهسه هایمشخصهضمن تبیین  کردیم، یاد هاآنگانۀ شاخص که از مطالعۀ دو سه

میزان تطابق این آثار را با این ، هامشخّصهدر این زمینه با این  شدهنوشته فارسیِ هایرمان ترینمهم
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 .را نمودار سازیمفارسی آثار این یک از  نقاط قوت و ضعف هرنماییم و  گانۀ ممتاز مشخّصدو سه

 است: قرارنیازاپاسخ دهد  هاآنخواهد به که این جستار می ییهامسئله

 متشکل از سه اثرای توان مجموعهنویسی چیست و بر اساس چه معیارهایی میگانهالف: سه

  گانه دانست؟سهتصوّر است، با یکدیگر قابل هاآنارتباط  ینوعبهکه  را داستانی

ی داستانیِ هاگانهبین مختصات سههایی شباهتآیا نویسی، گانهب: با توجّه به خاستگاه سه

بودن  گانهسهدارد که پندار  وجود های برجستۀ جهانیگانهسهدر ادبیات فارسی و  مشهور

مختصات  ترینمهمها ضمن تبیین برای پاسخ به این سؤال. اثبات کندرا فارسی داستانی آثار 

گانۀ داستانی فارسی را بر مبنایی که توضیح خواهیم داد، برگزیده پنج سه، هاگانهماهویِ سه

  ایم.به بوتۀ نقد سپردهو 

 پیشینۀ پژوهش

نویسی در ادبیات داستانی فارسی واقعیّتی  گانههای مستقل در خصوص سهعدم وجود پژوهش

ای به شیوهگانه نویسی را ای تحقیقی که معیارهای خاصِ سهنبودِ کتاب یا مقاله. بار استتأسف

گذاریِ تأثیراز سویی و  باشد، کرده ارائه قبولقابلدر چهارچوبی های نقد آکادمیک مبتنی بر تئوری

است،  پرسشگر کرده ها را سطحی و غیرنوشتاری که دیدگاههای دیداری و وسیعِ رسانه

های همۀ نگاشتهبیاید.  اب پاییناست تا شأن تریلوژی در حدّ ِ یک واژۀ جذّ شده دیگر، باعثسویاز

مندرج در جراید مقاالتی ها یا است برگرفته از مصاحبه ییاظهارنظرهاپیرامونِ این موضوع منحصر به 

 بدین شرح است:  هاآن هایی ازنمونهکه  هاماهنامه و

 ش با عنوانزاد به مناسبت انتشار کتاببا محمود حسینی را ایمصاحبه ،111شماره در  جله آزمام

ای مقاله 3ۀ رشما در ماهنامۀ حورااست.  دهکر چاپ« ردو مُ سرش را روی فلز سرد گذاشت»

نویسی و کارگردانی نامهفیلمبر آثار هنری تهمینۀ میالنی اعم از ای گونهمشتمل بر نقد یاصفحهسه

 ۀشمار نیز در ادبیات داستانیاست. ماهنامۀ  رسانده چاپ به«( واکنش پنجم»و « پنهان نیمۀ»، «زن دو)»

ها و است. وجه مشترک همۀ این مصاحبه کرده گفتگوی فریبا کاظمی با جعفر شهری را چاپ، 47

های اساسی و بنیادی، بدونِ ورود به بحث ،شوندهو مصاحبه گر، مصاحبهمنتقد که است ها ایننقد

 عنوانبهما های که تمامِ داشتهنتیجۀ آن؛ کنندیم فرض «تریلوژی»شان را آثار موضوع نقد و مصاحبه

تنها اشاراتی بدون تحلیل، استناد و تفسیر است که بیشتر جنبۀ ذوقی و هنری دارد تا پیشینۀ تحقیق، 

 ندارد. ییاعتناقابلساساً پیشینۀ نویسی در ایران اگانه؛ لذا بحث در ماهیّت سهدانشگاهی و علمی جنبۀ
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 مستقل در هنر و ادبیّاتژانری  عنوانبههای آن ویژگی ترینمهمو  گانهمفهوم سه

 (trilogy)تریلوژی معادل واژۀ  عنوانبه ادب فارسیفرهنگستان زبان و  ای است که واژه« گانهسه»

آقای معین درک روشنی  .گانه(سه ۀذیل سرواژ های مصوب فرهنگستانفرهنگ واژه)است  برگزیده

 ینیبکیبار و دقّت مختصر و جامع او در این خصوص، حاویو تعریف  گانه داشتهاز ماهیّت سه

 «هم به نزدیک ارتباطی و واحد با مضمونی ولی مستقل بخشِ سه دارای تریلوژی، اثری است»: است

 ویژگی سه به مختصر حالنیدرع و جامع تعریف این در .(تریلوژی ۀواژ فارسی معین، ذیل فرهنگ)

هر سه  کهاین هر بخش. ج: بودنِ بودن. ب: مستقل یبخشسهالف:  :استشده اشاره  تریلوژی مهم

 «بریتانیکا»مرزبندی شده و جامع  در تعریف .دارند هم به نزدیک ارتباطی و واحد بخش مضمونی

؛ کامل استاز یک دیدگاه  کدام،هر)سه بخش تریلوژی( گرچه ا»است:  هم همین موارد لحاظ شده

را شکل مفهوم اساسی و نزدیک دارند و یک مضمون  رابطه متقابلِها با یکدیگر( )این بخشا امّ

این تعریف  (.trilogyمدخل)دانشنامۀ آنالین بریتانیکا / « دهندرا توسعه می آنهای دهند یا جنبهمی

، دهندکه یک مضمون واحد را بسط می حالدرعینکند که این سه بخش بر این موضوع تأکید می

ارائه همین تعریف و تأکید نامۀ مریام وبستر هم ضمن لغت نیز مستقل و کامل هستند. ییتنهابههریک 

گانه ممکن است سه ۀدهندلیتشکثار آ»کند که می این مقدار اضافه بر داشتن موضوع مشترک،

سه این  ارتباط و باشند های مشترک یا مربوطی داشتهکنند، شخصیت روایتداستانی طوالنی را 

پیداست که  (.trilogyوبستر، ذیل مدخل نامۀ مریام)لغت «باشد ظریف و نامحسوس تواندبخش می

 عتقادی محکما بودن این اثر از پشتوانۀ ورتوأم با بهرهجمع این سه ویژگی مهم در یک اثر گسترده 

که دیدگاه نویسنده دربارۀ آن موضوع و محتوی  ایگونهبه ،دارِ محتواو انسجامِ درونی و پیوندِ معنا

 از سوی نویسنده بودنِ انتخابِ این ژانرجز با خودآگاهانه کند، ، مبسوط و جامع به خواننده منتقلرا

باید از هم را « بودنخودآگاهانه» بنابراین،؛ چهارده( :1389 )کیشلوفسکی، میسّر نتواند شد، از ابتدا

  گانه به حساب آورد.مختصّات سه

خالق اثر از همان ابتدا  باید .طلبدرا می شدهیمهندسکامالً داستانی  ذهنی منظم و ،گانهخلق سه

 لمکمّ به صورتیو ، یا سه بخش در سه پرده بایدیا موسیقی یا رمان که این نمایش  کند درک

های ظاهری و جام و پیوستگیانسهم  هر سه قسمت در عین استقالل، باکند.  ، وسعت پیدایکدیگر

با پیوند هنرمندانۀ دو پیام  ،انجام در قسمت سومکند و سر باشد، هدف واحدی را دنبال باطنی داشته

داستان را که پشتوانۀ محکم و اساسی اصلی  یۀمادرونبلی با پیام قسمت سوم، از دو قسمت قمنبعث 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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گانۀ برای درک بهتر این موضوع الزم است به سه .شود ابالغاعتقادی و اخالقی دارد، به مخاطب 

 نظری بیفکنیم: « رنگسه» گانۀسه و« اورستیا»

توان آن را معیاری برای سنجش سایر آثار می ،در نوع خود« اورستیا»کمال هنریِ  لیدل به

 از سه تراژدی تشکیل ،تاییسه یونان باستان، تراژدیِ  نمایشِهنر در داد.  در این ژانر قرار شدهنوشته

تراژدی این نوع  .(173: 1393 )داد، «کردندمی کاملی را عرضهۀ شد که روی هم افسانه، یا اسطورمی

ونان باستان، یتایی را باید در ، ریشه و منشأ تراژدی سهاساسبر این شد. می های مذهبی اجرادر جشن

 ،انوشه) ست.جُ یونانی گذار تراژدینویس و پایه( نمایشنامه.ق.م456-525) شیلآخاصه روزگار 

 The)که اورستیا  است شیلآاز اثری ماندگار تایی، تراژدی سهۀ بهترین نمون (356: 1375

Oresteia )های آگاممنون، های یونانی، شامل نمایشنامهای از تراژدیگانهسه؛ مشتمل بر نام دارد

در  )پادشاه(، کلوتایمنسترا، همسرِ آگاممنونشرح خیانت  ،نخست داستانِ  .انتقام الهگاننیازآوران و 

بر خاندانش  آنچهاز  را (آگاممنونپسر )اورستس آپولون، ، «نیازآوران» در اوست. ۀسالدهطول غیبت 

کشد را میمادرش  و)معشوق ملکه( رود و آیگیستوس به کاخ میاورستس . کندمی است، آگاه رفته

انتقام را در دادگاهی با حضور  الهگاناورستس، آپولون و  ،گیرد. بخشِ سومو انتقام خونِ پدر را می

سازد تا در بخش سوم گانه را میاین سه شیلآ دهد.می ای از اهالی آتن، نمایشمنصفه ئتیهآتنا و 

 و مایۀ فتنه و گمراهی زن را فروتر کند که قانونی را حفظ ون دادگاه شأ اورستس، کردن تبرئه با

 بر مبتنی و سنتی حالتی از عدالت، موضوع ، تغییر فرهنگی جامعه را درگانه همچنینسهاین  .داندمی

داشتنِ  (234: 1390 )آیسخولوس،هد. دمی اننشبه نظامی قضایی و قانونی  شخصی، جوییانتقام

گانه هم در این سه به نزدیک ارتباطی و واحد مضمونیوری از بهره عیندر  های مشترکشخصیت

تأخّرِ اجرای ها دارای ترتیبی منطقی هستند اما تقدّم و اگرچه این نمایشنامه کامالً مشهود است.

کند و این خود دلیلی است بر استقالل و عدم ها در دریافتِ کلیّتِ متن خللی ایجاد نمینمایشنامه

 گانه به یکدیگر.های سهوابستگیِ نمایشنامه

و گویاترین  نیترکاملاز یکی  م(1941 -1996کریستف کیشلوفسکی )سینمایی گانۀ سه

 . اوداد گانه ارائهسهتوان مدلی نزدیک به واقعیت از چیستی هایی است که بر اساسِ آن میتریلوژی

تساوی نماد  آزادی، سفیدی نماد آب)فرانسه رنگ سهای موفق، زیرکانه، از پرچم گانهبرای ارائۀ سه

پیداست که  و یگانگی در عین تمایز و مرزبندی.برد، نمودِ انسجام می بهره( برادری نماد و قرمز

 است. این یگانگی و به دستیابی به وحدت با عبور از کثرت بوده دنبال بهنویسنده از ابتدا آگاهانه، 



 99، بهار و تابستان 241، شماره 73زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  52

 یهاتیشخصشود. می وضوح دریافتبه« قرمز»گانه یعنی شدن در سومین قسمتِ این سه نزدیک هم

هریک از اورستیا،  برخالف شوند.می هم نزدیک به تیدرنهایابند و می از هم جدا، رشد و تکامل

هایی هریک نشانه ۀنیزمپسا در امّ ؛کندهای متفاوتی را مطرح میشخصیت ،گانههای سهاین قصه

 .گردندآن به دیگری مرتبط می لهیوسبهکه  دارد وجود

 تصادفی که منجر به از تأثیر تحت بارهکیاش ژولیت بینوش زنی است که زندگی «آبی»در 

 رها ،رفتهازدست شود. او اکنون خود را با زندگیِمی دگرگون ،دادن دختر و شوهرش شده دست

آبی در سرتاسر فضای فیلم جاری است. او  رنگ .استبیند. رهایی او نوعی آزادی تحمیلی می

ان، خیانت و رفتن عزیز دست از شده و مفاهیمی مانند مصیبتِ  با زندگی گذشته خود روبرو جاًیتدر

 «سفید» .داردیبرم مت ایجاد یک زندگی جدید گامبه س تنهایدرکند و می تجربه قاًیعمبخشش را 

ید با سف سفید یک کمدی سیاه است. قتیحق در است.ش بودن زیآمطعنهاش را وامدار بار معنایی

در  که یزیچ ؛است «یحقوق یتساو»آمیزش به دنبال کشف دارد و با روایت طعنه کاروتساوی سر

عشقی است که  برادری و نماد «قرمز» .چه در سطح فردی و چه اجتماعی ؛ندارد وجودت عالم واقعیّ

ن سه فیلم را به یکدیگر که ای یظریف و نامحسوس مفهوم .است رفتهازدستدر همه روابط انسانی 

 ۀاز زندگی گذشت داردیمواکه مخاطب را  نیل تدریجی به کمال و بصیرت است؛ ،سازدمی مرتبط

تفکّری  داشتنِ، ژانر بودنِ انتخابخودآگاهانه .کند را آغاز یآمده و زندگی جدید خود بیرون

از مختصّات  ها،بین قصّه ظریف و نامحسوس ارتباطو محتوا  معنادارپیوندِ  ،انسجامِ درونی اخالقی،

 بهبا رویکردی کامالً مستقل،  داستان، حال هر سهعیندر (8: 1389)کیشلوفسکی، گانه است؛این سه

 هم پازل کنار صورتبهرا  هابخشباشد تا  دغدغۀ آن را داشته کهاین اند. خواننده بیآمده وجود

ای آورندۀ پیکره وجود قسمت، به سه تیدرنهاببرد. اگرچه  یک جداگانه لذّتتواند از هربچیند، می

یای . در دنکنندمی معنایی عمیق را به بیننده منتقل دارند و وجود ییتنهابها هرکدام امّ ؛واحد هستند

 هم قرار کنار ا این سه وقتی درامّ ؛معنادار و مستقل است که سفید و قرمز قدرهمانآبی  حقیقی هم

 شوند.می تبدیلگیرند به نمادی از موجودیتِ بصریِ یک کشور می

« گانۀ نیویورکسه»اند های اخیر به فارسی ترجمه شدهسالهای دیگری که در گانهاز میان سه

 حوادث،محل وقوع در اثر نخست، رسند. قابل توجّه به نظر می« ونینکر»اثر « گذرگاه»و « اوستر»اثر 

یی هاش شخصیتبلکه نمود بیرونی ذهن مشوّ ؛نیست بخشنتیزشهر فقط » .شهر نیویورک است

نمادی  ینوعبه یشدگگمزنند. این میپرسه  ومرجهرجگشتگی در شهری پر از که با حالت گمست ا
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گانه این سههر سه بخش . (1396 )نجومیان،« در خودشان و افکارشان است هاآناز گم شدن 

های فضای درونی و تصویر پریشانی هاآنهای جداگانه دارند؛ امّا مضمون اساسی و جامع شخصیّت

ترین و پست نجایاام چون به نیویورک آمده» بیرونی زندگی انسان مدرن شهرنشین است.

 .(115 :1384 )اوستر،« زندمکان موجود است، ناهماهنگی و تشتّت در آن موج می نیبارترنکبت

سلطه بر عشق به وزی در انسانِ امرزندگی روایتی است از حقیقت تلخ  بازگوکننده« گذرگاه»

است که در جاهایی از رمان به هم ی هایچیز و رسیدن به قدرت مطلق. کتاب پر از شخصیتهمه

گذرگاه یک داستان  گانهسه تیدرنها». کندها را از هم جدا میآندوباره  ،رسند و اتفاقاتمی

جهان با نیروی عشق  دهد.عاشقانه است. عشقی که در ابعاد مختلف خودش را در داستان نشان می

)جوادی،  «دآورمی دست بهست که بقای خود را گیرد و باز با عشق ادر معرض نابودی قرار می

1396). 

است؛ امّا با تکیه بر تعاریف مقبول  نکردهبندی ها را دستههیچ منبع علمیِ فارسی تریلوژی تاکنون

یابیم که آوریم، درمی حساب بودن را صفتِ عام به یبخشسههای مطالعه شده؛ اگر و تریلوژی

پیرنگ( یا  تِم/ موفّق، دو اصلِ محتوا )موضوع/ای گانهپیوستگیِ سههمانسجام و به عامل ترینمهم

توان مشترک( است؛ یعنی در یک نگاه کلّی میشخصیتی  /ضدقهرمان شخصیت )قهرمان/

کرد.  های محتوامحور تقسیممحور و تریلوژیتهای شخصیّها را به دو دستۀ تریلوژیتریلوژی

محوریِ  هایشخصیّت ،هابخشاست؛ چون  محورشخصیّتاورستیا جزء دستۀ  گانۀنمونه سه عنوانبه

گانۀ سه دهدمی سه بخش تریلوژی را به هم پیوند محتوای اثر هم، ،حالدرعین؛ امّا رندواحدی دا

در میان آثار فارسی، . کنندمی تغییر بخشها در هر شخصیّتمحور است و محتوا« رنگسه»

 یهاچارچوبنمایی تهمینۀ میالنی، بر اساسِ گانۀ سیزاد، کامران محمدی و سههای حسینیگانهسه

با محوریتِ ترتیب  بهچون و جعفر شهری  احمدِ محمود هایگانهسهامّا اند؛ محتوایی به بار نشسته

های را باید در زمرۀ تریلوژی هاد، آننیابمی نویسنده دست موردنظربه انسجام « جواد»و « خالد»

؛ اگرچه است تکامل یافته محتوامبتنی بر ، عمدتاًآورد. تریلوژی فریبا کلهر هم  حساب شخصیّت به

کسی جز  که هستندنمایندۀ شخصیّت واحدی  واقعبه ،گانه در سه کتابسهسه شخصیّت اصلی این 

اش این فایده ترینمهم، باشد یا محتوا مبتنی بر شخصیت کهاینتریلوژی اعمّ از . خودِ نویسنده نیست

ها را دهد تا رویدادها را در سه نمایشنامه به تصویر بکشد و شخصیتمی به شاعر فرصت»: است که
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هاشان را کرده امدیپدهد تا ما شاهد تحوّل تدریجی آنان باشیم و  یکی( راه یجابه)در سه نمایشنامه 

 (14: 1390)آیسخولوس،« تر از یک نمایشنامه، مشاهده کنیمای وسیعدر گستره

  های فارسیگانهشناسی سهآسیب
 قبولقابلای فراگیر و اثر برجسته، برای وصول به نتیجه پنجبا توجه به ضرورت اشتمال این جستار بر 

، حاطۀ مخاطبان بر محتوانویسندگان با تکیه بر او محدودیت صفحات مقاله، از سویی دیگر، از سویی 

تنها از دیدگاه موضوع این مقاله المقدور حتیاین آثار، یک از هربر  شدهنوشتههای توضیحات و نقد

دیگر آثار مشابه، عالوه بر  انیم ازاثر  پنجمعیار نویسندگان برای انتخاب این  اند.نگریسته هاآنبه 

احمد محمود، شهرت اولین اثر فارسی در این ژانر،  عنوانبهعواملی از قبیل تقدّم اثر جعفر شهری 

این بوده است که بر مبنای نویسندگانی شاخص،  عنوانبهزاد فریبا کلهر و سید محمود حسینی

 این آثارهای داستانی فارسی، گانهوکاو در سهتشخیص و قضاوت نویسندگان، پس از مطالعۀ و کند

و از این نظر ارزشمندتر  تطابق بیشتری داشتهگانه نویسی اثر کامران محمدّی با معیارهای سه عالوۀبه

 اند. بوده

چنبرۀ  در نویسندهنخست باید گفت: های ایرانی با این رویکرد، گانهسهبا بررسی دقیق 

 شود خود تریلوژیِ  اجزای بین ارتباط مؤثر برقراریِ در ناتوانی دچار است ممکن نویسیگانهسه

 بخش یک بین یا کند خدشه دچار، را هر سه بخش بین دارمعنا ارتباط یا ،ناتوانی این که یاگونهبه

نیّات و شرایطِ ذهنیِ در این میان،  .آورد پدید زننده ضربه گسستی ،تریلوژیدیگر  بخشِ  دو با

 درنیز  ناخودآگاهی وخودآگاهی  عاملِ ازجملهنویسنده در هنگام نگارش هر بخش از تریلوژی 

که نویسنده از  است اینخودآگاهی از منظور  .دارد تأثیرگذار و برجسته نقشی تریلوژی گیریِشکل

 گانه را در ذهن خود ترسیمپیرنگی واحد و منسجم از کل سه باشد و گانه بودهابتدا قصدش خلق سه

 برخوردار ازنظرباشیم که نتیجۀ نهایی  داشته صورت باید انتظار این است که در واضح باشد. کرده

از آب درآید؛ برعکس، اگر بخش و داشتن وحدت موضوع، بهتر  بودن از ارتباط نزدیک بین سه

 اول بخش  است ممکنگانه نباشد، آوردن سه رش بخش اول، قصدش پدیدنویسنده مثالً موقع نگا

و  باشدضعیف  بعدی یهابخشارتباطِ موضوعی یا شخصیتی آن با  و افتاده جدادیگر  بخشدو  از

 شود. برقرار جدیدتر بخش دو بین ارتباط بیشترین

خارج از  یاگونهبهگانه، ممکن است ارتباط، پیوستگی و وابستگی بین اجزاء سه کهایندیگر 

قاعده، صریح و بدیهی باشد نه ظریف و  نامحسوس؛ یعنی بتوان با برخی تغییرات و حذف و اضافات 
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 مستقلداد. پیداست که این ایراد اصل  یکپارچه ارائه یانامهلمیفگانه را در قالب رُمان یا مختصر، سه

 کند.را مخدوش میبودن هر بخش 

 وضوحبهرنگ( های معیار این پژوهش )اورستیا و سهگانهآنچه از بررسی سه گذشته،ها از این

پیام اصلی  تلقینگانه باید در خدمت بسط، تکامل و که همۀ اجزای سه است شود اینمی دریافت

است؛  آن هدف مشخص نویسنده از ابتدای کار بوده تلقینهمان پیامی که  ؛گانه به مخاطب باشدسه

در بدنۀ داستان و  پراکندگی؛ امّا است پذیرفتنیگانه بودنِ برخی از آثار فارسی سهاگرچه  ؛بنابراین

پیکرۀ  بر رسانبیآس کند ممکن است به ایرادیای که نویسنده در اثرِ خود ایجاد میانشعابات عدیده

 صورتبهها )ایراد داستانکضرور، توضیحات غیرارائۀ شود؛ یعنی اطناب مخل از طریق بدل گانه سه

ی هاپردازیمرتبط با محتوی، شخصیت چنداننهداستان در داستان(، پرداختن به رخدادهای 

شود خواننده نتواند بین اجزای اصلیِ تریلوژی، می ، باعثدستنیازاضرور و دیگر عواملِ غیر

ام و نویسنده را از نیل به هدف و این موضوع مخاطب را از دریافت پی کند ایجاد فهمقابلارتباطی 

  کند.می دور

ها که نقش بین قسمت شدهحسابنویسی اگرچه ارتباطات ظریف و گانهدر سه کهاینچهارم 

یا  ترابیزودقدری ند یک یا چند مورد و به فراخور، تواکند، میمی های اتصال را بازیحلقه

تواند می ،زبان، اندیشه، تکنیک و فرمحتّی تکرار و پیام،  هیمابنسوژه، ا تکرار امّ باشد؛ ترابیرید

و  حوصلهکم برای خوانندۀ تحمّل آنباری که  ،نماید زدگی را به خواننده تحمیلنوعی دل

یک پیام واحد در دو نویسی نباید گانهدر سه دیگرعبارتبه نیست؛ آسانای چندان حرفه حالدرعین

 قسمت باید با شود؛ بلکه هر سه پیامِ حاصل از سه تکرار شیوبکمقسمت یا هر سه قسمت، عیناً یا 

روی هم پیکرۀ  که بر ،باشند دور از ابهام و تعقید داشته و به شدهحسابهم چنان ارتباط ظریف و 

ترین بررسی مشهور اینک به منتقل کنند.گانه را به مخاطب پیام اصلی سه منسجمی را بسازند و

 :پردازیممی نویسیگانههای فارسی از منظر مختصّات سهگانهسه

 ه.ش(1310-1381احمد محمود ) گانۀسه  -1

داستان یک »ه.ش(، 1353« )هاهمسایه»: هایه.ش( شامل رمان1310-1381احمد محمود ) گانۀسه

 عنوانبه« خالد»ه.ش( که در مجموع با محور قرار دادن 1361« )زمین سوخته»ه.ش( و 1360) «شهر

های جنگ قهرمان اصلی، به شرح زندگی او از دورۀ ملی شدن صنعت نفت تا حوادث نخستین ماه

 دهد.ای از تریلوژی شخصیّت را ارائه میپردازد و نمونهدر شهر اهواز می
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گرایش به  لیدل بهه.ش 1332مردادماه  28پس از کودتای دنیا آمد. اهواز به در احمد محمود، 

سال  . ازبرد سر بندر لنگه، در تبعید بهجنوب ازجمله در  چند سال هم .شد زندانیحزب توده 

؛ و چندین دهه در تهران زیست؛ امّا کرد ید برگشت، مشاغل مختلفی را تجربهه.ش که از تبع1336

 قدرآنبود،  که در اهواز و بندرلنگه گذشتهزندگی دوران کودکی، نوجوانی، و جوانی  یرگذاریتأث

از زندگی و تجربیاتش نویسنده  نوشت.تا پایان عمرش از جنوب میکه همیشه  بودنیرومند در او 

های طور گرایشو همین هایشداستان هایشخصیّتبرای بازسازی و بازنمایی فضای پررنج و دشوار 

 .است برده بهرهبسیار ها سیاسی آن

در اوج فقر و فساد در که  ،از طبقه پایین اجتماعاست نوجوانی « هاهمسایه» قهرمان رمانِ، «خالد»

کند و ؛ در نوجوانی ترک تحصیل میشودمی های جورواجور متولدای شلوغ و پر از همسایهخانه

 این، نقطۀشود و می ای، پایش به کالنتری بازادثهاما در ح ؛شودکار می بهای مشغول خانهدر قهوه

رساند پیغام یک زندانی سیاسی را به دوستانش می . در زندان،عطفی در زندگی اوست

با تمام شدن دوران  .شودمی گاه و مبارز تبدیل، به جوانی آجیتدربهو خود ( 429: 1357)محمود،

 شود.می تمام متوقفبه شکلی نیمه جانیهم درشود و رمان سربازی می راهیخالد، ، محکومیت

به داستان دیگری که دنباله  ادامۀ سرگذشت او را ه.ش 1332مرداد  28کودتای  دنبال به نویسنده،

رود و با دورانی که در آن خالد به تبعیدگاه می« داستان یک شهر». به کندمی ها است محوّلهمسایه

 شودمی روروبهرنج حرمان و  و اسارتپر از 

ها راوی )همان شدن چهار دانشجوی دانشکدۀ افسری که یکی از آن با تبعید« داستان یک شهر»

در این زندگی  بندر لنگه و جایگاه راوی در . زندگی روزانهشودمی آغازلنگه  به بندر است،خالد( 

است، عمدۀ  گذشتهها و جز آن بر راوی شکنجه ها،لحظاتی که در بازجویی و و یادآوری خاطرات

یاد  راوی گاهی پای منقل و وافور و در عالم خلسه به دهد.می صفحات کتاب را به خود اختصاص

جذّاب و استادانه  یاگونهبه ،ذکر جزئیاتخاطراتی که با  (؛89: 1372)محمود، افتدخاطراتش می

 شود.می روایت

سرنوشت راوی، خانواده و  است. در شهر اهواز ماه اول جنگسه روایت  «زمین سوخته»

)احمد . راوی داستان همچون نویسنده دهدمی همسایگانش و نگاه او به این حادثه تاریخی را نشان

: 1361)محمود،دهد می دست زرا ا یکی از برادرانش، از دست داد( جنگکه برادرش را در  محمود

 (154)همان:  شود.می عصبیدچار اختالل  ،برادر شدن کشتهاز غم  و برادر دیگرش( 141
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که خصوصاً در قسمت اول اندوزی خالد است. جریان تجربه« خالد»گانه محور اصلی این سه

 آید و شرح مبارزۀ او با ظلم و فقر که در قسمت دوم، تأکید بیشتری روی آن شدهبیشتر به چشم می

از کودکی همرنگ با محیط، به جوانی که به مبارزه با محیط ی او تکامل تدریجدر مجموع، و است 

ای که مایهگانه است. بناین سه بخشوحدتو عامل اصلی مایۀ خیزد، بنمیپر از ظلم و فقر بر

 که عمدتاً به موضوع جنگ و روایت تر از قسمت سومپررنگ مراتببهدر دو قسمت اول  وضوحبه

 اجزای بین این موضوع، ارتباط مؤثررسد است. به نظر می شده تصویرپردازد، کردن حوادث آن می

 بین قسمت سوم با دو قسمت اول بدل زننده ضربه و به گسستی کرده خدشه تریلوژی را قدری دچار

از سویی ت، شخصیّ آوردن به  روی بامحمود احمد تریلوژی است؛ با وجود این، در مجموع،  شده

ترین بخشِ تریلوژی اجازه داده است محوریاز سوی دیگر،  تروسیعای زمینهو تصویر رویدادها در 

تکامل پیدا کند و  ببالد، آزادانه رشد کند،تحوّلی تدریجی در طول چند دهه، در جریان یعنی خالد 

. احمد محمود گردد آشکار ی کردارشهانتایج و پیامد و ؛ی دچارِ تغییر و تحوالتی عمیق شودحتّ

و این مزیّت بزرگی  محقّق کردهکردیم،  که بدان اشارهنویسی را گانهطریق هدف اصلی سه این از

 برای اوست. 

 ه.ش(1293-1378) جعفر شهری گانۀسه -2

شکر »: هایشامل رمانای است از تریلوژی شخصیّت نمونهه.ش( 1293-1378) جعفر شهری گانۀسه

ای گانهه.ش( که در مجموع سه1378« )قلم سرنوشت»ه.ش( و 1352« )گزنه»ه.ش(، 1347« )تلخ

دومی  اوست وهای مادر رنج ویسنده ودوران کودکیِ ناولی مربوط به  که ؛است از زندگی خودش

ضمن توصیف فضا ، «شکر تلخ» .اشیسالانیممربوط به دوران هم ، سومی او شرح دوران نوجوانی

روایت داستان زندگی اوست از ه.ش،  1306تا  1294 یهاسال فاصلۀ در ایران و مسائل اجتماعی

 روایت یسالگازدهیاز اش را نوجوانی و جوانی« گزنه». شدهکیتفک یاگونهبه تولد تا نوجوانی

روایت  .یهشتادسالگتا حدودِ  را اشیسالبزرگ و قلم سرنوشت،( 1352:21شهری،)کند می

بلکه در  ؛شده نیستو مرزبندی شدهکیتفک چندان اش در این دو کتاب اخیر،نویسنده از زندگی

تکامل شخصیتِ به سه دوره، نویسنده با تقسیم زندگیِ خود  است. شده ارائه دهیتندرهمهایی الیه

به قبالً کشد. می تصویر ترین حوادث بهکند را با جزئیای که در آن زندگی میجامعهتحوّل و خود 

ها، بسط و گسترش فضایی است که گانهدالیل آفرینش سه شد که یکی از اشاره وضوعاین م

 خاص یسبک دارهیطال جعفر شهری را باید .باشد حوادث ریسها و یندِ تکاملِ شخصیتفرا ۀدهندنشان
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ـ زندگینامه که ژانر کرد  محسوب نویسی در ایرانرمان و ینویسگانهسهاز   نگارانه()رمان زیسترمان 

گانه که در این سهشخصیّتی حقیقی  زندگیِ دادن قرار نویسنده با محورژانر، شود. در این می نامیده

نخست زندگی  ۀسالده پردازد.میکسی جز خود نویسنده نیست، به بازآفرینی آن در قالب داستان 

 دو جلدِ دیگر. در یک جلد و هفتاد سالِ بعدی در 

شکرِ » گونه بودنِا داستاناست امّ شیرینی مطالعه نکاسته، اگرچه از حوادث این تراکمِ خاطرات و

تابِ گزنه و دو ک ،ترآید. به عبارتی سادهمی چشم بیشتر بهو استقالل آن از دو قسمت دیگر، « تلخ

دارد و شکرتلخ به  قشهری تعلّگیری بنای رفیع زندگیِ ت و شکلبه تبیین شخصیّقلم سرنوشت، 

دو  شدن محتوای رتریباورپذحقیقت در این سه اثر، به . تقابل رؤیا و او کودکی ۀبربادرفترؤیاهای 

ای واحد دارد؛ امّا دو اگرچه تنه گانه. این سهاست هدیانجاماخیر در مقایسه با کتاب نخست کتاب 

که تفکیکِ برخی از  یاگونهبه ؛دارد هم نزدیکی و قرابتِ بیشتری با ،گانهتِ انتهایی این سهسمق

کامالً گانه، این سه کهاین یّت دلیلی است برهمین واقع نماید.می رممکنیغتقریباً  هاهای آنقسمت

 کافی ندارند.های ظاهری و باطنی انسجام و پیوستگیهم  با ،هر سه قسمتو . نیستشده مهندسی

 آن را به رشتۀ آغاز،از نویسنده با قصد و نیتِ قبلی  کهنیا برای باشد تواند قرینهاین موضوع می

 است.  اوردهیدرنتحریر 

های بسیار و عدم انسجام گوییاطالۀ کالم، خاطره»گوید: می« شکر تلخ»بارۀ میرعابدینی در

ری دَحوادث داستان اغلب جنبۀ اتفاقی و قَاست.  های رمان، سبب سستی ِساختمان آن شدهصحنه

( 625: 1387)میرعابدینی،  «پیوندد.را به هم نمی هاآنمشخصی ت اجتماعی ِ و علیّ ۀاند و انگیزیافته

کند. می بر زندگی واقعی کمتر صدق هاآن یاتکاگزنه و قلم سرنوشت به دلیل  ۀدرباراین واقعیّت 

باقر و کبری )پدر و  و به تعداد بسیار زیاد که از ذهن میرزاهای عجیب بافیفلسفهدر هر سه قسمت، 

توضیحات و  هاپردازیشخصیت ،تراود( می.همان نویسنده است واقعبهراوی داستان که  ،مادرِ جواد

های توسّل به شیوۀ داستان در داستان و آوردن تمثیلی از گذشته ۀعالوبهکرّات غیرضرور آن هم به

 میرعابدینی،بعضی مشاغل )توصیفی جزئی و دقیق از پیشینۀ مانند ارائۀ  ؛کوچک ۀمسئلبرای هر دور 

 :1357 )شهری،، شودمی که از زبان کبری برای جواد نقل کچلحسنداستان  یا نقل (154: 1387

 شده و بدلگانه پیکرۀ سه بر رسانبیآس به ایرادی ،هادر بدنۀ داستان پراکندگیبا ایجاد ( 271

 .کندمی مشکل دچاربین اجزای اصلیِ تریلوژی،  فهمقابلبرقراری ارتباطی  دررا خواننده 
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نخستین تریلوژی مهم ایرانی، اثری قابل تأمّل و احترام  عنوانبهگانۀ جعفرِ شهری این، سه با وجود

 بوده در ذهنِ جعفرِ شهری جایگاهی نداشتهنویسی به شکلی آگاهانه گانهسهحتی اگر  شکیب است.

بسیاری  برخالف حیاتش، زیوخافتپُرطرات دورانِ زندگی و خابا اشتمال بر کلّ گانۀ او باشد، سه

 تِ قبلی بهگرفته و با قصد و نیّ هایی که از ضمیرِ خودآگاهِ برخی نویسندگان سرچشمهاز تریلوژی

طرفِ  از است. تر و پیکرۀ استوارتری برخوردارهای محکماز چهارچوب ،است آمدهدر ریتحر رشتۀ

احمد  رسیم:بین این دو می مشترکی به نقاط محمود،گانۀ احمد گانه با سهبا مقایسۀ این سهدیگر 

های محمود، خودِ دانند خالدِ قصهرا و همگان می« جواد»گزیند و شهری میرا بر« خالد»محمود 

 دستمایه ای است که روایتگر زندگی خودش است.های شهری هم نویسندهاوست و جوادِ قصّه

تر به زوایای تر و زیرکانهکه قلمِ محمود بسیار محتاط با این تفاوتِ اندک ،ساختنِ خاطراتِ زندگی

گانه ترین نقطۀ اتصالِ هر دو سهکه شخصیّت، محوریاست و دیگر این شده ناپیدای حوادث وارد

گانه را قدری امّا آنچه بیش از همه، این دو سه ؛اثرنویسنده در هر دو  بودنِ راوی ویکی؛ نیز، است

نمودِ  1+2 روشِ و سه اثرِ محمود به  2+1 صورتبهکه سه اثرِ شهری  است اینکند، می از هم دور

به قسمت نخست « قلم سرنوشت»و « گزنه»گانۀ شهری دو قسمت انتهایی یعنی؛ اند؛ در سهبیرونی یافته

هم انسجام بیشتری دارند، برعکس، در سه اثرِ محمود، دو  شده؛ لذا این دو، با )شکر تلخ( اضافه

است از انسجام و پیوستگیِ بیشتری برخوردار« داستان یک شهر»و « هاهیهمسا»یعنی؛  قسمت نخست،

 و ارتباط کمتری با قسمتِ آخر )زمینِ سوخته( دارند.

  ه.ش(1340فریبا کلهر )زادۀ گانۀسه -3

« شروع یک زن»ه.ش(، 1390« )پایان یک مرد»های ه.ش( شامل رمان1340 ۀزادفریبا کلهر ) گانۀسه

عشق، زن و سیاست استوار است.  بنیادِسه بر  ترتیب ه.ش( به1390«)شوهر عزیز من»ه.ش( و 1390)

ت فعالیّها این رمانبا انتشار  1390 سال درادبیات کودک و نوجوان  و پرکار ۀ برجستهنویسنداین 

گانۀ گانۀ فریبا کلهر با سهسه .کرد آغازنیز  سالبزرگنویس یک رمان عنوانبهای خود را حرفه

است.  گانه کردهسه زندگی خودش را دستمایۀ ساختِ  واقعبهاست. شهری  سهیمقاقابلجعفر شهری 

است؛ تنها با این تفاوت  اشسندهینودهندۀ زندگی ذهنی و عینی انعکاس واقعبهگانه فریبا کلهر هم سه

ت شخصیّدر قالب اش را ، زندگیکصریح و رپوشی، کامالً که شهری بدون هیچ مالحظه و پرده

 گم فریبا کلهر با قدری خودسانسوری و رددربارۀ  موضوع؛ امّا این کندمی روایتریخته و  «جواد»

  ای کامالً گونهکلهر هم مانند شهری زندگی خودش را در سه برهۀ زمانی نه بهکردن همراه است. 
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 ،گزینشیِ بسیار یابازخوردهو همراه با  دهیتندرهمهایی شده؛ بلکه در الیه و مرزبندی تفکیک

 ۀدهندبازتاب تنهانه کتاب هرکه  گونهآن؛ کندمی ارائهخصوصاً در کتاب سوم )شوهر عزیز من( 

شرایط روحی و فکری نویسنده در محدودۀ زمانی خودش است؛ بلکه شرایط اجتماعی و فکری 

توان به مثلثی تشبیه کرد که قاعده آن گانۀ کلهر را میسه دهد.میتاب ویژۀ خود را هم باز محیط

شده در سه قالب را دارد و عامل  مایۀ زن اگرچه در هر سه کتاب حکم روح دمیده. بناست« زن»

مایه تجلّی گاه اصلی این بنرا باید  «شروع یک زن» مّا؛ادهندۀ مجموعه است؛ و انسجام بخشوحدت

در  ژهیوبهزن را « شوهر عزیز من»و « عشق»در مواجهه با ویژه بهزن را « مرد پایان یک». دانست

قضاوت کرد  گونهنیاتوان می تیدرنها؛ با توجه به آنچه گفتیم دهدمی نشان« سیاست»مواجهه با 

وضوح و اهمیّت بیشتری دارد؛ امّا شخصیّت هم اجزاء این اثر را به هم اثر کلهر محوری در اکه محتو

 دهد. پیوند می

پس از پایان جنگ  یهاسالتا  انقالب بعد از هایسال زمانی بازۀ در، «پایان یک مرد» حوادث

 یهاچارچوبمقیّد در ای خانواده داستانِ دانای کل،دید راوی از زاویۀ  .افتددر تهران اتّفاق می

 نویسنده را ترسیمو تفکّرات ت شخصیّکه ت محوری داستان، . شخصیّ کندمی روایترا سنّتی 

 انقالب از پس که فلسفه آموختۀدانش و نویسنده دختری است، «فرانک»دختر این خانواده کند، می

 فردی عاشقمخفیانه  فرانک داستان طول در. است شده التحصیلفارغ تهران دانشگاه از فرهنگی

از  فضای داستان مملوّت. درگیر اس مسائل اخالقیو با عشق شود و در ادامه مهران می ه نامبل همتأ

پایان یک »شروع نکتۀ جالب توجّه این است که فرانک در  .خیانت استو تهمت، بدبینی، عشق 

های ضرورت»نامه را بس و پذیرش قطعاعالم آتش کهچنان ؛دختری با تفکّرات سنّتی است« مرد

( 25 کند )همان:می اش را روی سرش مرتبمقنعه( 33:یک مرد انیپا ،1390داند )کلهر،می  «خدا

در امّا ( 24: بنویسد )همان ،که یک پایش را در جنگ از دست دادهرا و قصد دارد داستان جانبازی 

 . )همان:تابدبرنمیفضای حاکم بر مطبوعات را تفکرات قشری مسؤولین فرهنگی و ذهن و ضمیرش 

و فضای فکری نگی های خانوادگی و فرهخصوصاً در اواخر داستان اعتراض به سنّت جیتدربه (19

زدن  پا با پشتفرانک شود. سرانجام و نهادینه میتر حاکم بر اجتماع در وجود او پررنگو سیاسی 

 است. کند که برای این نوع زندگی ساخته نشده، احساس میهانیابه همۀ 

که ی است روایت زندگی خانوادگی، اعتقادی، احساسی و سیاسی زن «شروع یک زن» داستان

گرفتار دارد و  هنوز در سنّت ریشها رود؛ امّمی شدن پیش شدن و مدرن گراواقع یسوبهاگرچه 
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ساخته این تضاد و تناقض زندگی او را دچار ناهمگونی ساالر است. و مردساالر ای سرمایهجامعه

زنی  را زن خوب کهای جامعه ناسازگاری با .تجربه کند را« ناسازگاری»گیرد ؛ لذا تصمیم میاست

را راوی دو تفاوت مهم  ۀگفت به و باشد بردارفرمان در او نهادینه شود. ساالرکه فرهنگ مردداند می

تا بتواند دوباره در کنار همسر و  خودش را با شوهرش تطبیق دهدبین خودش و همسرش بشناسد و 

 کهاین اول .دارد وجود مشکل تا دو فقط :گفتم»: کند فرزندش در کانادا زندگی آرامی را شروع

 شروع ،1390 کلهر،«)گر را خوب بلد نیستیم.همدی زبان کهاین دوم .شناسیمنمی را هایمانتفاوت

طالقم بدهد؟  خواستیمیعنی بهمن »: استرو با حکم طالق روبهو اگر چنین نکند  (88 :یک زن

 ،1390 کلهر،«)شده بود؟ یوسأهای خودش بکند منتوانسته بود مرا وارد مرز کهنیاجدی جدی از 

 ( 100:یک زن شروع

جدا شدن از همسرش پس  ۀکه در آستان گیرد. زنیجای فرانک را می «پروین»این داستان در 

رمان  کند.می را پیدا «بهرام» اشبرگشته و همکالسی دوران دانشجوییبه ایران از کانادا از چند سال 

ای سرگردان هستند. چه بهرام که در ظاهر گشتهگوید که هر یک به دنبال گمهایی میتاز شخصیّ 

 سرگرمی دنبال فقط» راوی گفتۀ به ،حالدرعین و است زنان بین در گراانسان اخالقی وجدان به دنبال

ها در پی حسی ها و پیامکایمیل با که پروین چه( 43 :همان) «زندنمی غنج کسی برای دلش و است

 و ایران بین وبرگشترفت سرگردان بستن به بهرام،  با دل نوستالژیک و یافتن لحظات ناب گذشته

ف تکلیمیان  این در (7 :)همان «)بهرام( بود. از آمدن به ایران او امزهیانگتمام » .است کانادا

 ییکاراکه در جامعه ساالری سرمایه تأثیر تحتمثل پروین، لب، معلوم است، اغ مؤنّثهای شخصیت

های زنان، نداشتن اعتقاد راسخ به جنبشبخشد و می و جایگاه او را برتریکند را از زن بیشتر می مرد

 .دارندیبرمهای اجتماعی قدم زندگی متعارف و پذیرش هنجار یسوبهبا ازدواج 

« سیما» جای پروین را با، ترین رمان این مجموعه استکه سیاسی« شوهر عزیز من»نویسنده در 

ی انتخاب اسامی رسد حتّ. به نظر میدهدمی تغییر شخصاولکند و زاویۀ دید را هم به می عوض

روحی و تفکرات ها متناسب با شرایط . اسماست نبوده وکتابحسابو سیما هم بدون  نیپرو فرانک،

ای است که در فرانک اسمی شاهنامه کند.می شود و تغییرمی نویسنده در هر برهه از زمان انتخاب

دور ریشه دارد و هم مدرن است و سیما کامالً  چنداننهای هم در گذشته ،گذشته ریشه دارد. پروین

)جانباز جنگ و شوهر عزیز! وارسته امانی در ترسیم شخصیت کورش این موضوع  .امروزی است

بودند کسانی که در ابتدای انقالب  که به خواننده بفهماند خواهدکند. نویسنده میهم صدق میسیما( 
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تغییر روش و منش شدند؛ امّا اکنون  در جنگ حضور داشتند جانباز، دبودن اللهیوارسته بودند، حزب

 ایتصویری که کلهر از رزمندهاند. گرفته قرار موردانتقادگونه افراد بیشتر در این رمان همین اند.داده

 خوشایندنای است ، تصویر مردکندمی را در صحنه نبرد گذرانده و جانباز هم شده، ترسیم هاسالکه 

راوی از وارسته در  انتقاد .رنجاندهی به نوعروس، او را میتوجّاش، با بیکه در شب عروسی

ها، خواننده را اللهیکند ضمن تعمیم این حس به همۀ حزبمی او سعی. جای اثر مشهود استجای

 های هفت تا مسجد سیربچه و برای بر گوید:اش مینسرین درباره» :ذات سازدبا خود همدل و هم

هیه، خیلی چشم پاکه، خیلی اللّ الوضوست، خیلی حالیشه، خیلی حزبخیلی دائم... مطالعاتی گذاشته،

 ،1390 ،کلهر) «اصیله و خالصه خیلی، خیلیه. دار وخیلی خانواده... اعتناست،بی های دنیابه لذت

سیما در این کلمات به   ۀاین جمالت را بخواند و به کین است خواننده و محال (11 :عزیز من شوهر

. غو..جوشی و شلخته و دما ۀیک فرشت» دهد:و در توصیف او ادامه می نبرد. آخر پی  ۀخصوص کلم

: همان) «کند...اش را پاکبود، بینی ای که وسط کتابش گذاشتهکرد با آن دستمال پارچهنمیکه 

نسرین از آن دخترهایی بود که اصالً »کند: نمی هم مخفی اللهیحزباز زنان  را کراهتشسیما  (12

کند. می د و خیابان را جارومانَمی نصف چادرش از در تاکسی بیرون مواظب چادرش نیست و همیشه

 «...ن قدر روزه گرفته که قوزی شده وخدا هم پایین چادرش مثل آبکش سوراخ است. ...آ ۀهمیش

ب برای خود و سیما که در ابتدا دچار تزلزل شخصیتی است و دنبال الگویی مناس .(63 :همان)

 سته تغییر اندیشه، منش و ظاهرگردد، بعدها همچون همسرش واراش میهای اجتماعیفعالیت

 دهد. می

که نه بر  معنا نیا به؛ ن استمحور در نوسامحور و محتوابینِ دوگونۀ شخصیتکلهر  گانۀسه

عنصری شاخص و « زنانگی» و« زن»چه ؛ چون اگراست ستادهیاای استوار موضوع و محتوا هپایه

 کهچناندر قسمت سوم،  مایهدر این سه کتابِ پرمخاطب و پرتیراژ است؛ امّا این بن یجدانشدن

 را در «من عزیز شوهر» شود و همین امرمی گرایش به سیاست، تضعیف تأثیر تحتگفت  خواهیم

نویسنده با خودش درونی  حسابتسویهگشایی و عقدهنوعی  ظاهراً که سردرگمی و رهاشدگی یک

محتوایی  یختگیرهمبهقدری  ،گانه با دو قسمت آغازینبین قسمت سوم سهدهد و می قراراست، 

؛ چون اگرچه فرانک، پروین و سیما هر نوعی تزلزل است دچارهم یت شخصّ عنصرآورد. می پدید

تمایل  لیدل بهکنند؛ امّا ظاهراً سه، شخصیّت نویسنده را در سه ساحت عشق، زن و سیاست متجلّی می

 دو نکتۀ مهم نهفته گانهدر این سهاند. ، تبدیل به سه شخصّیت متفاوت شدهیخودسانسورنویسنده به 
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پیوستگی  سیاسی و دیگر رمانِ عشقی، اجتماعی وسه در پوششی از بودن  ایاست؛ نخست زندگینامه

 ازجملهبرخی تغییرات و حذف و اضافات  یعنی با ؛سه قسمت به یکدیگر و وابستگی خارج از قاعدۀ

 کهچنان؛ داد ارائهرا در قالب رُمانی یکپارچه گانه توان این سهمیت اصلی، نام شخصیّ یسازهمسان

 شود.می گانه محسوبزننده به کیفیّت سهگفتیم این موضوع ایرادی ضربه

که  دلیل است بدین ظاهراًخورد، می چشمبه  سه کتاباین  محتوایی که در پراکندگیقدری 

ت زن هنوز های داستان وقتی شخصیّیانهم در اامّ ؛است نبوده نویسنده نظر مدّ ابتدا از گانهسه نگارش

، ناگاه و است کردهبر زبان سنگینی می ناگفتهیی هاو حرف شتهگهای بیشتری از خود میال تکهدنب

اصرار نویسنده به  علّت بهای که مایهبن نویسد.میرا « شروع یک زن»در زایشی تدریجی؛ نویسنده 

 قدری رنگ« شوهر عزیز من»اش در حساب با گذشتههای سیاسی و تصفیهعقده ختنیر رونیب

و رویکرد انتقادی  محوریزن» یکسان و واقعبه یهاتیشخص، عواملی از قبیل هانیابا وجود بازد. می

که  استدالیلی  ،غالب پیام عنوانبه «های پس از انقالبنویسنده به وضع زنان ایرانی در طول دهه

 .میبدان« گانهسه» رااین سه اثر کلهر  هاآنبا تکیه بر توانیم ما می

 ه.ش( 1350متولد کامران محمدی ) گانۀسه -4

( شناسیکارشناس ارشد روان و ه.ش1350 ۀزادکامران محمدی )محورِ محتوی گانۀسهمحتوای 

ه.ش( 1390« )بگذارید میترا بخوابد»، ه.ش(1388« )شوندها آب نمیآنجا که برف»های شامل: رمان

مختلف  از سه زاویهنویسنده  که است «فراموشی»مفهوم ، ه.ش(1394« )اینجا باران صدا ندارد»و 

 گفته هایشکتاب ۀدرباربا خبرنگار همشهری آنالین  ایمصاحبه نویسنده در. پرداخته است بدان

هر سه رمان است  های زیریندر الیه محتوایی و فکری ۀنیزمپس ومفهوم اصلی  «فراموشی» :است

آب  هابرفآنجا که »در  .کندمی گانه تبدیلسهپیوندد و به هم میرا به  هاآننخ تسبیحی چون که 

سه روز آفتابی « بگذارید میترا بخوابد»، سه روز برفی، بستر رویدادهای داستان است. در «شوندنمی

در ژانر ادبیات  هر سه رمان .(1391 محمدی،) .سه روز بارانی« باران صدا ندارد نجایا»و گرم و در 

 روایت و داستانی که پیش ۀکند در پس پردبار تالش می هرنویسنده  ؛ جونگنجدمی سانهشناروان

ها خودش عاملی . همین تحلیلبپردازد ها همهای رمانقهرمان شناسانهرود به تحلیل روانمی

که  است ها ایندیگر این رمان یژگیوگانه است. کننده برای اجزای این سهو منسجم بخشوحدت

 ۀدیگر در گذشت ای از یک فاجعهزمینهپسدارد،  روایت اصلی که در زمان حال جریان موازاتبه

آورد که در طول سه روز مجدداً یادآوری می وجود دیگری را به ۀشدفراموش داستان ها،شخصیّت
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ها با تداعی موجب یادآوری همین مناسبت .هایی داردزمان حال مناسبت داستانبا این داستان شود می

 شود.می و روایت این داستان موازی 

 هاشخصیت هم محتوایی ازنظر و است داستاننخستین  اصلی رخدادهای عامل و بستر جنگ

جنگ دارد. مفاهیم و موضوعاتی ا این رمان چیزی فراتر از موضوع امّ ؛دارند قرارآن  تأثیر تحت

 شاید به همین دالیل است که و غیره. عشق، خیانت، نفرت، ترس، از دست دادن هویت: چون

جنگ و پیامدهای پس  هایتلخیبه  است خواسته دی در این اثر صرفاًتوان گفت کامران محمّنمی

 پیامدکه یش از آنب استان،ی دهاآدم ی روحی و روانیهامشکالت و بحران زیرا بپردازد؛از آن 

های روانی موروث و مکتسب و ویژگی اجتماعیهای و نابسامانیمحصول ساختار  ،جنگ باشد

اگر  الً مثبدهد.  رخهم وقایع و اتفاقات دیگر  ۀواسطبهتوانست ه جدای از جنگ میست کهاآن

و  میینماحذف  ،است این رمان داستانی حوادث ۀمیایی سردشت را که عامل و دستمایبمباران شی

 شود.نمی ای وارد رمان لطمهت به کلیّ، میکن نیگزیجاچون سیل یا زلزله آن عوامل دیگری  یجابه

 ،دارد. روژیار، شخصیت اصلی داستان یچندخطداستانی  «دنشوها آب نمیجا که برفآن»

آمیزی اتفاقات در کنار هم از هم یاگونهبهداستان . گذرداتفاقاتی است که پیرامونش می محور

است. ابراهیم  گرفته اساس منطقی درونی شکل ی دارد و براشبکه یساختار این رمانگیرد. می شکل

به حورا نام برادر شهیدش است(  واقعبه)که  با نام رسولخود را و رزمندۀ جنگ(  روژیار)شوهر 

زندگی  از این راه برادر شهیدش را به کندمی کند و سعیمعرفی می( روژیار)دختر دوست 

های رمان گردد که شخصیتمی که بداند، دوباره به همان خاطراتی بازبازگرداند. روژیار بدون آن

وقایع گذشته  یرگذاریتأث ،موضوع و مضمون ازنظر. کنند ها فراموششکردند در این سالمی سعی

 یکی از مواردی است که داستان قصد گفتنش را دارد. های داستان،شخصیّت در زندگی کنونی

 )محمدی، «انسان اسیر خاطراتش است»: دهدمی اصر را در سیطره و نفوذ خود قرارچیزی که دیگر عن

از  همده سال که خاطرات ابراهیم . کند شانفراموشبخواهد ر با تمام توان گی احتّ .(56 :1387

خیلی »: گفتابراهیم همیشه می» :است کردهشخصیتی گونه بیمار و دواین گذرد، او رامی وقوعشان

 (.97 :همان ) «خاطراتشه... تحت تأثیردم آاز رفتارای 

. جنگی که اندجنگدر و خواهری هستند که قربانی ایوب و ماریا برا «بگذارید میترا بخوابد»در 

که  , طوریاست کرده نوستالژیک تلخی را در ذهنشان حک ویراو تص کرده شان را نابودکودکی

است. همان حادثه  ۀشدفراموشظاهراً خاطرات یادآوریِ پذیرفته از  تأثیر ود زندگی کنونی هر
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را برای  هاآنروی  پیشۀ افتد که آینداتفاقاتی می ،زندگی این دو ۀروزسه، در برش نیبنیدرا

در  و محتوایی فکری  ۀنیزمپس ومفهوم اصلی  عنوانبه« فراموشی»اگرچه  .سازدمی خواننده آشکار

کند و می قراراین رمان با رمان اول برظریف و قدری دیریاب بین  یارتباطاین اثر،  های زیرینالیه

ای گانهکه محمّدی تا اینجای کار خالق سه داردیمواای را به این اعتراف خوانندۀ حرفه ،حداقل

 اصلی رخدادهای عامل و بستر در این رمان هم جنگاست؛ امّا  شدهیزیربرنامهخودآگاهانه و 

چیزی فراتر هم این رمان  ؛دارند قرار آن تأثیر تحت هاشخصیت هم محتوایی ازنظر و است داستان

همین  نویسیگانهاز منظر مختصّات سه اعتمادی.و بی خیانت و عشقمفهوم از موضوع جنگ دارد. 

 تکرار چیزی مقبول و پسندیده نیست.

مصنوعی، رؤیاپردازانه و گاه ناباورانه است قدری  حوادث،«شوندها آب نمیآنجا که برف»در 

ای از رشتۀ حوادث حتّی برای لحظهو  فرماستحکممنطق « بگذارید میترا بخوابد» در حوادثِاما 

با پختگی و استیال بر رسد و در این کتاب به بلوغ نوشتاری می شود. نویسندهرها نمیدست نویسنده 

نشاند و برای گیری بیشتری کنار هم میکلمات را هم با سخت حتیهای درونی، برانگیختگی

 ،نویسنده .کندمی سازیاز قبل زمینههای درونی ها، تصاویر و حتی پرخاشخوانیها، سفیدگفتگو

های و واکنشدارد،  هایی و چه نوع شخصیّتی الزمزمینهداند برای هر رخدادی چه پیشخوب می

  کامالً اثر این ی توصیفی های داستانی و حتّالیه ،رو همین ی را باید چگونه مدیریت نماید ازبعد

در اعتال و کیفیّت  هرحالبه؛ امّا ها نیستندگانههستند. این واقعیّات اگرچه از مختصّات سه پذیرباور

 کهاین با وجودگذشته،  انصافی است. از اینبی هاآننکردن به  ای خوب نقش دارند و اشارهگانهسه

خورد؛ امّا می چشمبه ها زیاد نامهفیلمفارسی خصوصاً بندی در اغلب آثار داستانی ضعف پایان

آفریند و با بخش پایانی را می، اجزای نهایی برای ترسیم شدهحساب ،در این کتابکامران محمّدی 

نتواند  دلیل هر بها اگر خواننده امّ ؛داردمی ادامه نگاه وتابتبکتاب را در  ریتقدقابل ینفساعتمادبه

گویای رویکرد  ،و این معنی افتدیفرونم، در سیاهی ذهنی کند مطالعهگانه را سومین نگاشته از این سه

 است و از مزایای آن محسوبحداقل تا اینجای کار اش گانههای سهمستقل نویسنده به قسمت

 شود. می

دو مرد اصلی داستان به دالیل متفاوت  است:روابط دو زوج  ۀدربار «اینجا باران صدا ندارد»رمان 

 .بگیرد متقاطع در رمان شکل ۀفاجعشود دو می سوءظن دارند و همین باعث شانیهازنا واهی به امّ

 هایتشکّل تبه شکلی به فعالیّرمان شود و می های جنگ روایتاز سال یانهیزمپسدر این کتاب نیز 
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در این رمان هم  .دارد اشاره شصت در کردستان در اوایل دههو دمکرات  کوملهعمدتاً  انقالبضد

ها از مفاهیم محتوایی بین زوج اعتمادیو بی مردانه شدن یرتیغ ،حسادت ،خیانت ،وفاییبی سوءظن،

اتفاقی در روز نخست  .افتدمی بارانی در تهران اتفاق ماجرای این رمان در سه روز متوالیِ کلّاست. 

های اصلی تشخصیّ سربازی رۀدو مرتبط با ،گذشته شدۀو فراموش باعث یادآوری ماجرای دردناک

های رمان بر روی شخصیت دادهرخاتفاق  سانهشنادوم و سوم، ارتباط رواندر روز  شود.می داستان

هایش زن تر شخصیتکه بیش «بگذارید میترا بخوابد»شود. در این رمان برخالف رمان می روایت

هاست که بار دراماتیک رمان ظن مردها به زنهای محوری مرد هستند و این سوءبودند، شخصیت

 .کندمی را ایجاد 

و پیام، حتّی تکرار زبان، اندیشه، تکنیک و فرم در دو قسمت یا  هیمابنکه تکرار سوژه،  گفتیم

 واقعیّتگانۀ کیشلوفسکی این شود. با تأمّل در سهمی نه ایرادی مهم محسوبگاسههر سه قسمت 

شود؛  تکرار شیوبکمیک پیام واحد عیناً یا نویسی نباید گانهدر سه شود کهمی وضوح دریافتبه

دور از ابهام  و به شدهحسابهم چنان ارتباط ظریف و  قسمت باید با بلکه هر سه پیامِ حاصل از سه

گانه را به مخاطب پیام اصلی سه روی هم پیکرۀ منسجمی را بسازند و ، که برباشند و تعقید داشته

 ،کردیم اشاره هانآمواردی که به ۀ هم باًیتقرکنیم که می مالحظهگانه این سه؛ امّا در کنند منتقل

خصوصاً  در هر سه قسمت، شیوبکمشود، می به جنگ ختم درهرصورتکه  یانهیزمپسخصوصاً 

از گذشته دهد.گانه را بروزتواند کارکرد ذاتی سهگانه نمیشود و این سهمی در قسمت سوم تکرار

آنچه باعث ،تر استاز قسمت دوم ضعیفهم نویسی های داستانتکنیک ازنظرکه این رمان این

در را آنچه دو کار قبلی نویسنده در که  است در این قسمت بیشتر به چشم بیاید این« تکرار»شود می

 .است شدهخلع سالح تا حدّی ای برای ارائه ندارد اینک و چون چیز تازه کرده روچنته داشته 

 (1325 متولدزاد )حسینیگانۀ سیدمحمود سه  -5

شده که در پازلی هوشمندانه مستقل و طراحیمنسجم، محور، محتوا شامل سه مجموعۀ داستان کوتاهِ

منتقد ادبی  است و هم نویسنامهنمایش و سینوداستانکه هم از هنرمندی،  اندکنارِ یکدیگر نشسته

( و این برف کی آمده 1391) اَبر(، آسمان، کیپِ 1384) سیاهی چسبناک شب: شامل .و مترجم

آورد، میید ای واحد پددهد و پیکرهکه این سه اثر را به هم ربط می یمایۀ مشترک و غالببن .(1390)

زمین مطالعۀ عمیقِ ادبیات مغرباز  تأثریبی شکّ توفیق نویسنده در این کار بی است.« مرگ»مفهوم 

 نبوده است.
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گانه است: نخست این سه ۀدربارگویای چند واقعیّت مهم ی، ادر مصاحبهنویسنده اظهارات 

این محتوی  که گونه نیبدبرگرفته از تجارب زندگی اوست؛ گانه سهمایۀ این محتوا و درون کهاین

که  جهتنیازا، ردهکرا اذیت می اوکه  بوده واقع حسی در «سیاهی چسبناک شب» ۀمجموعدر 

برای عذاب وجدان تجسّم  «آسمان کیپ ابر» ۀمجموع بگیرد، تصمیماست در زندگی  نتوانسته

را در گذشته و او هایی هستند که آدم«...این برف کی آمده » محوراست و  اشگذشتهکارهای 

و این موضوع منبعث از اعتقاد راسخ نویسنده به  اند و حاال دیگر نیستندکرده همراهی اشزندگی

)برای مادرم( محمود گفت: دلم » :(11 :1394 )سپاسگزار، حضور مردگان در میان زندگان است

... وقتی بیشتر بین خواب و بیداری .کندسال گاهی صدایم می همهنیااز شود هنوز هم بعد می تنگ

« جان محمود :د و بگویدخواهد تلفن را بردارهنوز هم دلم می ...باردهای طوالنی میباران

که عناوین  یحالت ؛کندمی زندگی را کاملیک  ۀگانه چرخسه این .(19: 1391 زاد،)حسینی

شود و برفی که ابری می جیتدربهسیاهی چسبناک شب، آسمانی که  هم بیانگر آن است: هاقسمت

 ، که به آن اشاره«مرگ»خالصه، عالوه بر موضوع  طوربه: توان گفتبنابراین می ؛باردیسرانجام م

 کردِ یاد»دوم و مایۀ قسمت درون« عذاب وجدان»مایۀ قسمت اول، درون« حسرت»کردیم، 

حالتی  ،ها در هر قسمتمایهاین درون سوم است با این توضیح کهمایۀ قسمت درون «درگذشتگان

از  یزدگدلشوند، تنهایی انسان مدرن، می ندارند و صرفاً وجه غالب محسوب شدهکیتفکخاص و 

هاست. از مضامین مشترک داستان( ها )نوستالژیبرای گذشته یتنگدلزندگی روزمره و ماشینی و 

 و محتوایی فکری ۀزمینپس ومفهوم اصلی با برخورداری از یک گانۀ سهاین به آنچه گفتیم  توجّه با

ها حضوری ظریف و نامحسوس دارد؛ نیز که مانند روحی واحد در سه پیکر، در تمام داستان

و رعایت اختصار در روایت، یکی از معدود برخورداری از سه محتوی و موضوع کامالً مرتبط با هم 

و بر اساسِ یک ایدئولوژی  چرخدمیموضوعی  -محتوایی  حول محورهایی است که گانهسه

 تواننویسی ایرادی اساسی بر آن نمیگانهسههای است و با سنجش آن با معیار شده مشخص نگاشته

نویسی بیشتر از موارد دیگر نزدیک گانههای سهبا انسجامی که دارد به چهارچوب گانهسهاین  گرفت.

 است

وجه  که گرای مدرن استواقعدر ژانر  کوتاه هفت داستان شامل« سیاهی چسبناک شب» کتاب

زمان  چه مستقیم و چه غیرمستقیم اندوه و حسرت هاهای داستانآدمهم بارز است. هاآن ۀشناسانروان

زدند و هایی که باید میتوانستند. یا حرفکردند و نهایی که باید میخورند. کاریگذشته را می
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ف های مؤلّه و ابعاد زندگی و دغدغهیکی از وجوهر یک، ها بر زبان نراندند؛ این شخصیّت وقتچیه

رد خاطره از کارکنویسنده هم در این مجموعه و هم در دو مجموعۀ دیگر گذارند. می را به نمایش

وقتش همۀ اش نبودم و اگر اگر من در زندگی»... ست: ا گرفته کمک شدهیسپربرای بازیابی زمان 

: 1383زاد، )حسینی «شد، نشد. من هم نشدممی قبول اشموردعالقهدر رشتۀ  ،کردنمی را با من سپری

از زندگی روزمره و ماشینی توأم  یزدگدلکارهای گذشته، تنهایی و  خاطر به. عذاب وجدان (36

 حالنیدرعدر این اثر است.  «آسمان، کیپِ ابر» سیزده داستانِاغلب  یۀمادرونبا نگاهی به گذشته، 

با جریان دارد که دردی پنهان  یشهازیرین داستان رسند، در الیۀمینظر ر ساده به ها بسیاه روایتک

بی آسمان بپرد... بال در خواسته پرنده باشد بر پهنۀ نقرآگفت دلش می»شود: می سردی روایتخون

مجموعۀ یازده داستان . «51: 1391، زادحسینی»... چه باک اگر تیری از کنجی بر بالش بنشیند بال باد

که با است زنان و مردانی  دربارۀ اشاره دارد.به تقابل مرگ و زندگی هم  «این برف کی آمده...»

 بازگشتشاندر آرزوی  اند وداده دست ازرا  هاآنانی که کسیاد ند، با کنمی هاشان زندگیگذشته

در مورد ارتباط زندگان و  ها برسند. نویسنده در این مجموعهخواهند بروند تا به آنهستند، یا می

 غلیظِ  بود آن تودۀ خاکستریِ میان مه و ابر ایستاده کرد نگاه» :نو و جالبی دارد یهاایده مردگان،

 .(90: 1388 زاد،حسینی) «ناله از خود او بود ،زیر پایش ،دلزن کنِ عوض  شکلمتراکمِ

 گیرینتیجه

تجلّی  ینوعبهها که محتوای همۀ آن است این ،شد گانه که بررسیتوجّه در این پنج سهنکتۀ جالب

هر قسمت در بودن  مستقل بودن، یبخشسهبر عالوه گفتیم که است.  سندگانشانینوتجارب زندگی 

در هر سه  هاتشخصیّ  و موضوعاتها، محتویبین  شدهحسابظریف و  ارتباطی بودن برقرارعین 

شدن همۀ این  است. رعایتنویسی گانهدر سه یپوشچشمرقابلیغ، از مختصّات گانهسه قسمتِ

، خودآگاهانه اعتقادیبودن از مزایای مهم دیگری چون داشتن پشتوانۀ  برخوردار عالوۀبهمختصّات 

، مزایایی است که هاقسمتوابستگیِ خارج از قاعده و واحد  پیامِ تکرارِ ،اطالۀ کالمو پرهیز از  بودن

 در این میان. شوده نمیدید فارسی موضوع این پژوهش هایگانهسهیک از هیچ درجامع  صورتبه

و موضوع  )پیام( هیمادرونبا انسجامی که دارد؛ نیز برخورداری از سه  زادسیدمحمود حسینی گانۀسه

بودن بیشتر از  گانهسه یهاچهارچوببه کامالً مرتبط با هم و رعایت اختصار در روایت، مستقل؛ امّا 

عنوانِ نخستین تریلوژی جعفرِ شهری به گانۀاز طرفِ دیگر سه ؛نزدیک استدیگر  هایگانهسه

حال که گسست محتوایی بین قسمت اول با عین؛ درل و احترام استتأمّاثری قابل ،داستانی فارسی
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 یپوشچشمقابلگانه دو عامل کاهندۀ کیفیّت این سه عنوانبهاطالۀ کالم  عالوۀبهدو قسمت دیگر 

های احمد محمود، فریبا کلهر و کامران گانهسه کیفیّتگفتیم به  کهچناننیست. گسست محتوایی 

وابستگی و ، از بیترت به، های فریبا کلهر و کامران محمدیگانهسهزده است؛  محمدی هم لطمه

 .ندانیز آسیب دیدهو پیام،  مایهبن شیوبکمبه یکدیگر و تکرار  هاقسمتپیوستگی خارج از قاعده 

این نویسندگان، به حدود و مختصّات  شیازپشیبهایی بهتر توجّه گانهپرهیز از این لطمات و ارائۀ سه

 .طلبدژانر ارزشمند را می
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