
  ٣٨٠  قند پارسي

  نويسي فريدون عموزاده خليلي سبک داستان

چشم محيط دلنواز سمنان  در خورشيديه   ۱۳۳۸فريدون عموزاده خليلي در سال 
در سن بيست سالگي در دانشگاه تهران رشتة رياضي  ۱۳۵۷در سال . جهان گشود  به

بعدها . حوزة انديشه و هنر اسالمي وارد شد به ۱۳۵۹در سال . کامپيوتر را انتخاب کرد
نوشت که در را » فرياد کوهستان«و براي نوجوانان  پرداخت ينويسندگ  وي به
آن شب که , سه ماه تعطيلي, روزهاي امتحان, سپس هيزم. چاپ رسيد به ۱۳۶۰سال
خداي , دو خرماي نارس, کوچک ةچشم سفر, دو چرخه آقاجان, بي مهمان بود بي

  .آن سوي صنوبرها وغيره را نگاشت, روزهاي باراني
جامعه عرضه کرده   ي يکي از نويسندگان انقالب اسالمي است که چندين اثر بهخليل

زة لوح زرين کانون پرورش و يجا, يونيسفجايزه , جوايزي مانند جايزة طاليي و است
  .ه استدريافت کرد» نشان درجه يک هنر «براي فعاليت فرهنگي از وزارت ارشاد و هنر 
نقد و بررسي شده » سفر چشمه کوچک« اي در اين مقاله نه داستان وي در مجموعه

داراي پيام و  ،هايي که پس از انقالب و آن هم در اوايل آن نوشته شد داستان. است
افکار تازه و مناسب با وضعيت نوين سياسي و اجتماعي  ،با ورود انقالب. سازنده است

اف اسالمي موثّر قطع نظر از هنرآفريني و زيبايي در پيشبرد اهد که مانند طوفان بروز کرد
هاي خود  بودند که در داستان يها دنبال نويسندگان موسسه. انقالب در مسير تکامل بود. بود

 .يکسر رد شد تمام مطالب غربي و کمونيستي ادبيات معاصر. پيام مشخّص داشته باشند
, حقوق انساني, قرباني, شهادت, سالمتي جامعه, ارزش دين, هاي خداشناسي موضوع

مانند زنان  ،دفاع مقدس و مسايل اجتماعي, جنگ تحميلي, کربال, تشوق شهاد
مبارزين و مجاهدين و مقام , مستضعفين, حاشيه نشينان, هاي يتيم بچه, سرپرست بي

امکان دارد که اين گونه . اي منعکس شد نحو تازه رهبري وغيره در ادبيات معاصر به
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اجباري  ،کنند کردند و مي زندگي مي ،براي آنهايي که در فضاي پست مدرنيزم ،ها نوشته
نظر آيد ولي پس از انقالب اسالمي براي کشتن ديوهاي ماديت و کمونيزم اين   به

  .استموضوعات الزم 
ها  است که با موفقيت در تمام اين زمينه ييفريدون عموزاده خليلي يکي از آنها

اي  چشمه .ستسفر چشمة کوچک ا ،اولين داستان مجموعه مذکور. داستان نوشته است
ها در جايي مانده که هيچ از احوال ديگران خبر  ها بيرون آمده و سال که از دل کوه
سراغ چشمه   اي مامور شد که به سپيدة دي فرشته. زار تبديل شده بود لجن  نداشت و به

منزل   ياري کرد و در آخر به عنوان راهبر شکل ابر سفيد درآمد و به اين فرشته به. برود
نجات از مرگ و فنا است ولي در البالي , موضوع کلي. ر آسمان ناپديد شدرسانيده د
  .وگو ارائه داده است شکل گفت مطالب خداشناسي و مقام هدايت وغيره را به, داستان

  خداشناسي
نوجوانان را از افکار کميونيستي نجات خواستند  يبراي اولين بار م روشنفکران اسالمي

  :نويسد طور مثال مي  به. قلم برداشته است اين زمينهدار در  خليلي با فعاليت جهت. بدهند
اينها  …ها سبزه, ها گل, آهو چيست؟ پرنده ١.دانست بجز خدا هيچکس نمي”

  .٣“آمين. خدا هميشه تو را همين طور خوشبو نگهدارد ٢.ستندههاي ديگر خوا آفريده
وچک راضي ديد از چشمة ک همه جا بود و همه چيز را مي. خدا که هميشه بود

رضاي الهي را در براي و تالش  پروردگار يعني ذکر ازليت سميع و بصير بود. نبود
برد که خدا عطا کننده و هم نگهدارنده  داستان را جلو ميو هاي کوچک گنجانيده  جمله
چشمة  به ،خواست او مي”نويسد که  او مي. را عبث نيافريده است چيز هيچ. است

. ها فراوان هستند اين گونه جمله .٤“ده آفريده نشدهکوچک يادآوري کند که بيهو
  .ريزد تک تک صفات الهي را در گوش خواننده مي (Theme)نويسنده با کمک موضوع 

                                                   
  .۱۲ص  ،سفر چشمة کوچک ،فريدون عموزاده خليلي  .١
  .۱۳ص  ،همان  .٢
  .۱۶ص  ،همان  .٣
  .۱۲ص  ،همان  .٤
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  خودشناسي
طرح مطلب  نويسنده در اين داستان دو زاويه ديد را مطرح کرده است که هر دو نياز به

خودت را ”. حلة نهايي برساندمر  تا دوگانگي خصوصيت چشمه را بيان کند و به ،دارد
خدا را , سوي دريا  چشمة کوچک حرکت کن به, خدا اگر راضي نيست …بو کن

خليلي با چيره دستي ارزش خودشناسي را بيان کرده است که يکي از . ١“راضي کن
  .عوامل صعود بشريت است

  مقام هدايت
روحاني  پس راهبر. يکي از نکات بسيار جالب در تربيت روحي وجود راهبر است

سواد و  زنند و خود را بي يخردمندترين فرد جامعه است که مردم در برابرش زانو م
. دهد در اين مورد مي ،نحو احسن آگاهي دقيق  نويسنده به. دانند حقير و ضعيف مي

هيچ وقت بدون رهنما  ،تنها نرو, مرا صدا بزن, دريا بروي  اگر روزي تصميم گرفتي به”
مگر يادت نيست که ابرسفيد چه گفت؟  ٢“طرناک استخيلي خ …نرو چشمة کوچک

  .٣“بدون راهنما نرو, سخت است. راه دريا خطرناک است
باد . فصل زمستان است. مسافر است مجموعه سفر چشمه کوچک، دومين داستان

. اند ها را ترک کرده محيط از برف سفيد شده و مرغان النه. بارد برف مي, وزد سردي مي
ها بروند و درخت  مجبور هستند که در جنگل, زغال و چوب ندارندآنهايي که ذخيرة 

سبب شکستگي بال و کوچک بودن  فقط جفتي سار به يدر چنين محيط. را ببرند
خواهد  گردد و مي کش فقير دنبال هيزم مي هيزم. شان بر درخت چنار آشيانه دارند جوجة

کش  سبزپوش خبر آمدن هيزم در اين اثنا مسافري. که آن تنها درخت چنار را قطع کند
در اينجا خليلي سه داستان را در يک قالب گنجانيده و در آخر . دهد درخت مي را به

  .گرداند داستان هر سه قهرمان را از اندوه زمستاني بيرون آورده با لذت فصل بهار آشنا مي

                                                   
  .۱۶ص  سفر چشمة کوچک، ،فريدون عموزاده خليلي  .١
  .۲۰ص  ،همان  .٢
  .۲۲ص  ،همان  .٣



  نويسي فريدون عموزاده خليلي سبک داستان  ٣٨٣

  همزيستي
چارگي و بيوي . موضوع داستان بعدي همزيستي و ايثار است و بسيار گسترده است

. تصوير کشيده است  مادري و بالهاي طبيعي را ماهرانه به بي, مايگي بي, درد و مرگ, زجر
  .مستمندان است  کاشت نهال و کمک به, حفظ طبيعت, چيز ديگري که در اينجا ذکر شده

قصة پيرزني است که تنها در منزل » بي مهمان ما بود آن شب که بي«سومين داستان 
فکر او  بد اخالق کسي ديگر نيست که به ةعالوه بر خواهرزاد .کند خود زندگي مي

که  فرستد اش مي منزل خاله فرزندش را در شب تاريک به. چون ماه رمضان است. باشد
متاسفانه همان موقع که سر سفره . آيد هزار منت مي خاله به. او را براي سحري بياورد

آيند و جايي را  مي دشمن يپيماهاهوا. شود برق قطع و صداي آژير بلند مي, نشيند مي
  .تواند سحري بخورد کنند هيچ کس در چنين وضع نابساماني نمي بمباران مي

. در اين داستان عواطف و احساسات پنهان را در پرتوي ترور نمايان کرده است
عدم حفاظت و مستقر بودن ضعفا در جاي خطر و همين , ويراني خانه, مسايل جنگ

چيز مهمي که در اين . خوبي مطرح کرده است  هخيالبافي واقعي ب قبيل احساسات را با
 ويژه تربيت رواني  باورهاي ايديولوژيک به انديشيدن به, داستان مورد توجه واقع شده

  .احساس وضعيت اجتماعي است و

  نظام جهاني و نابرابري
 ،نهش دوچرخة کهپدررويداد پسر مفلسي است که » دوچرخة آقاجان«چهارمين داستان 

خواهد که با  بچه آرزوي دوچرخه سواري دارد و مي. دارد اي شکسته و فرسوده
برود و ثبت نام  ،خواند اش در آنجا درس مي دوچرخه در آن مدرسة خوب که همسايه

ظاهر اين کار بسيار  بوده و به اش باال در کالس قبلي نمره. هوش است  پسر با, کند
شود و افسوس  خيال مي بي ،خواند رسه را ميولي چون شرايط ثبت نام مد ،ساده است

گيرد و چون بين وسايل  اي مي اش در منطقة شميران خانه روزي همسايه .خورد مي
نوع نگرش انسان  داستان نمايانگر. دشو ميخوشحال بيند  اش را مي دوچرخة کورسي

  .ستاين صورت تفاوت طبقاتي و نابرابري جامعه را مطرح کرده ا  انسان است و به  به
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پنجمين داستان کتاب مذکور جريان سيال ذهن نويسنده » شهر سليمان سفر به«
سوژة داستان پيرامون مسايل کارگران  .ان کارگر استکودکاست که عليه استحصال 

. آرد حرکت در مي وجدان اخالقي بشري را به ،نويسنده با موفقيت. خردسال است
, اي که پدر و مادرش را از دست داده هاين صورت است که دختر دوازده سال  داستان به

اش در زير زميني  شود که کارگاه قالي بافي هاي حشمت خان مي محتاج لطف و عنايت
مارمولک و , درآنجا بوي کهگل تاپاله گاو و پهن قاطر. تاريک و سرد و نمناک است

زده يکي دختر دوا. کنند سوسک آزار دهنده است و در اين کارگاه فقط دو نفر کار مي
آرزوي بافتن فرشي را دارد که بر , دختر از آغاز داستان. پيرزني خميده يساله و ديگر
بافد و در محشر  قالي را مي. شهر سليمان برود و در فضاي آزاد سير کند  آن نشسته به

خواست باطني  ،اين داستان در وحدت مضمون. کند ميسوي ملکوت پرواز  خيال به
داستان با تزيينات جزيي زيبا نگاشته . ر استعمار ضربه زده استبر کم ،بشري را ارائه داده

  .شود هاي داستان شنيده مي در اين داستان عقايد مختلف از زبان شخصيت. شده است

  نامه شناخت
خليلي زندگي . ندسواد و مفلس و ندار هايي که بي نشينان است يعني آدم داستان حاشيه

زدگي ايشان را با جزئيات  خورده قشرهاي ستمديدگان جامعه را مطرح کرده و فلکوا
جز ثبت نام در  چيزي آرمان و آرزوي قهرمان. آورده استدرتحرير  هرمانه بهقاحساس 

ولي حاشيه نشينان در جمعيت کشور . شناسنامه دارد  در اين مورد نياز به .مدرسه نيست
همين است که . آيند حساب نمي رشماري کشور بههيچ حساب و کتابي ندارند و در س

فريدون خليلي طنز قوي بر . آنجا نه شهرداري است نه بيمارستان و مدرسه نه قبرستان
او نشان داده که . دارد نظام جهاني کرده است که همه چيز را در مدرک و کاغذ مي

ه حق ورود شناسنامه در مدرس هاي بي بچه. مدرک شهرداري باالتر از انسانيت است
نظام دولتي  ،فريدون خليلي با شهامت. در زمين حق تدفين ندارندنيز ها  ندارند و مرده

  .رسد کس نمي يچدرد ه  را مورد انتقاد قرار داده است که به
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  دو خرماي نارس
ها است که  درونماية قصه از محيط روستايي بلوچي. اي است عليه برده فروشي ضربه

البته واژة قجر و خريدار انگليس . تان زمان مطرح نيستدر داس. فرهنگ خاص دارند
. کاربرد محاوره خوب است. کند محيط صد سال پيش را در ذهن خواننده تداعي مي

  .جامعه است ةبينيم ادبيات منعکس کنند چنانکه مي

  آن سوي صنوبرها
قصة خانوادة اسکيمو است که . هشتمين داستان بلند و زيباي اين مجموعه است

اين صورت است که دختري با پدر و مادر در  داستان به. پردازد ررسي سه نسل ميب  به
شبي زن و شوهر متفکر در کنايه دربارة پدر خود گفتگو . کند اي زندگي مي کلبه
فقط اين قدر . فهمد کند و چيزي را نمي ايشان را گوش مي يها دختر حرف ،کردند مي

پيش پدر بزرگش . شود پس کنجکاو مي. هدد شود که چيزي ناشدني روي مي متوجه مي
مکالمة ايشان دربارة آن رسم اسکيمويي . رود هاي پدر و مادر مي براي پاسخ صحبت

در نتيجه بزرگان . بود براي جامعة شان بد مي ،مردند بود که چون پيرها در خانة خود مي
هيچ کس از . رفتند مرگ مي هبکل  جايي دور به به ،پس از رسيدن عمر طبعي ،خانواده

آغوش مرگ  تنهايي به عاقبت به. کرد از ايشان خبرگيري نمي, خويشان و نزديکان
چون در جامعة اسکيمو , رفتند شان محرمانه مي ها اگر پسران بعضي وقت. رفتند مي

بسيار  يداستان. کردند هيچ کس خبر نمي  شديد ناپسند بود بر اساس رسم غلط به
ورانده شده استدر فضاي طبيعت پر که احساس رپ.  

هاي  هاي جامعه را از درون و برون شخصيت ها و پليدي عموزاده خليلي زشتي
آخرين . دنک قضاوت دعوت مي هاي خود آشکار ساخته و خواننده را به متفاوت داستان
. در خور اهميت است ح آنهاي سينمايي بابام است که جنبة شوخي و مزا داستان قصه

خالصة داستان اين است . بديلي است يف است ولي کار بيهر چند از لحاظ اخالق ضع
ي لدوز و کلک پو ااين دارد که ب پول ندارد و سعي بر ،که شخصي عاشق فيلم است

  .ماند دست آورد اما ناکام مي  به
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  شيوة نگارش
اگرچه  ،اين است که عنوان داستان زيبا نيست ،خورد چشم مي  که به ياولين چيز

چه در اشعار حافظ و سعدي  .ايي است که همه جا آشکار استويژگي جامعة ايران زيب
در چه , هاي شيراز و اصفهان در کوچهچه , هاي ماني و بهزاد در نقّاشيچه , و خيام
در شعارهاي کوتاه و بلند ديوارها و در  ،نظير ايران بي يها ها و ساختمان ها و کاشي قالي

  .شود و قشنگي در عناوين داستان ديده نمي ولي اين لطافت. اشعار الواح خوابيدگان مزارها
هاي  زيرا قصه. د بايد کوتاه باشدوش ميهايي که براي نوجوانان نوشته  داستان

 نويس داستان .شود طوالني با مضامين اخالقي خسته کننده است و باعث تضيع وقت مي
اثير تاحساسات ديني و عوامل تربيتي  کرده است تا بهها سعي  در بعضي از داستان

ها و مفاهيم  گاهي همين نويسنده انگيزه. زند نگارش هنري لطمه ميامر بر و اين  بگذارد
دستي در عبارات داخل کرده است که بخش از داستان شده و با استمرار  را با چنان چيره

  .اش در وجدان بشري نفوذ خواهد کرد مطالعه
در آغاز داستان . باشند تا آخر داستان نقشي و تأثيري داشته ها شخصيت ةبايد هم

سپس هيچ خبري  .شوند نام کنيز و شوهرش وارد صحنه مي  شخصيتي به, نامه شناس بي
در پايان داستان  ستتوان راحتي مي هب ،اگرچه نويسنده وقتي که پدرش فوت شد ،نيست

  .کند ولي متاسفانه فراموش مي ،هاي شان بهره برد از شخصيت
در . کند آنچه قبالً گفته توجهي نمي  نويسي به يادهسبب ز  فريدون عموزاده خليلي به

در جايي . آيد ماند و نقايصي در نوشتار برمي هاي کوچک قابل توجه، مي نتيجه چيز
هاي  معلوم است که در واقع بچه. نويسد که پسر سيزده ساله سي و دو دندان دارد مي

مين ايران اين جمله براي امکان دارد که در سرز. اين سن و سال سي و دو دندان ندارند
در . اگر اين طور است عيبي ندارد. کار برده شود بهيا شخصيت ها  سالمتي دندان

» توانم راه بيايم با اين پاهايم نمي, هايم با اين چشم«: نويسد داستاني از زبان پيرزن مي
. “با خودم گفتم بيچاره پيرزن نه دندان دارد نه هيچي. حالش سوخت  يک دلم به”
کند انگار هشتاد ساله است اما چون داستان جلو  يسنده طوري سنش را بيان مينو
نصفه عمر شدم من پياده ! اصالً من را بگذار پايين ننه جان”گويد  پيرزن مي. رود مي

تر راه برو که عرق نکني بدنت بو  يواش”نويسد که  در داستان ديگر مي. “راحت ترم
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هايش را تندتر کرد و  نويسد قدم رود مي ش ميپس از چند خط که داستان پي. “بگيرد
  .خورشيد وسط آسمان رسيد! گفت قدم بردار

سرايي  داستان هنگامفريدون عموزاده خليلي مطالعة دقيقي دارد و همين است که 
چنين وسواسي در شرح جزئيات  اب و ندک نزديک مي ،هاي داستان شخصيت هخود را ب

  .شود سر در گم مي

  نگاري تمثيل
توانايي قلم را  نگاري زاده خليلي در تحوالت جامعه شرکت فعال دارد و در تمثيلعمو

کار  سنجي به اي همراه با نکته هاي زيبا و خيالي و اميدوار کننده مثال. نشان داده است
هاي انبوهش  ريش”طور مثال  به. سازد برده است که عظمت و شکوه ديني را متجلّي مي

تر انگار صدها سال از  ز برف سفيدتر و از آب چشمه شفافا. پوشاند تا سينه را مي
مثل ستاره درخشان در , گذشت با اين همه چشمهايش هنوز جوان بود عمرش مي

  .١“درخشيد اش مي چهره

  نماد
اين نماد بسيار ساده . هاي وي کاربرد نماد است هاي قابل تأمل در داستان ثحيکي از ب

ان نماد مشکالت زندگاني روزمرة انسان است که طور مثال ابر و باد و طوف به :است
بلکه جهت  ،ها فقط صحنه آرايي نيست پس اينگونه عبارت. همه با آن مواجه هستند

  .گذارد دارد و در بيان وي تاثير مي

  سرايي داستان
داستان پي در پي که در آن . چهار صورت ارائه داده است عموزاده خليلي داستان را به

هاي جداگانه فعاليت روزانة زندگي و تجارب خوب و بد و وجدان  با معرفي شخصيت
  .يابد اجتماعي آنان ادامه مي

                                                   
  .۶۳ص  سفر چشمة کوچک، ،فريدون عموزاده خليلي  .١
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کند و در البالي داستانسرايي ديالوگ  نگار رويدادها را بيان مي عنوان وقايع راوي به
اول شخص  يراو. از آغاز تا انجام همه تک داستان است. برد کار مي و مونولوگ را به

اگر داستان . شود مستقيم وارد داستان مي. صحنه آرايي ندارد نياز بهاست و اين شخص 
  .شود کشمکش و شادکامي هم تا آخر داستان ديده مي, نتائج تلخ و شيريني دارد

خليلي در بيان وقايع . دهند سرايي دو نفر وقايع را ارائه مي گاهي در ترتيب داستان
و در انسجام آغاز و انجام هم  و موقف موفق است (Theme)از لحاظ ساختار و تم 

تخيل وي در بعضي . حالت ابهام بسيار کم است. مربوط است (Plot)ساختار . خوب است
  .پايان رسانيده است  از خوارق هم است که بسيار خوب آن را به ها داستان

  نثر داستان
در . کند اي خوب استفاده مي مکالمه و محاوره را با شيوه. نويسد عموماً نثر ساده ميوي 

نظيري هم دارد و در بيان مناظر طبيعت قلمش مثل قلم موي نقّاش  بعضي موارد نثر بي
زبان و لهجة بومي نيز در نثر وي  .دهد خواننده ارائه مي  بهکند و تابلوي زيبايي  کار مي

  .کشد خوبي تصوير مي  کند و محيط آن منطقه را به هويدا است ولي مطالب را سنگين نمي
سوي  است و نگاهش به يايد بگويم که عموزاده خليلي نويسنده خوبدر پايان ب

 ههر طبقمردم مذکور از  ةدر مجموع .است وسيعسرايي  طرح و ساختار و هنر داستان
هاي  حرف, اسکيموها, ها نشين حاشيه ،عشاير ،هاي روستايي آمده مانند آدمميان  بهسخن 
اي  زار و اين نشانگر تجارب نويسندهها کارگران محروم و مردم عامي کوچه و با شهري

چه خوب بود که سبک نگارش وي جذبة شوريدگي هم داشت و . چنين خوب است
  .تر بود سرگرم کننده
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