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 سرمتن

 

ست که در طول تاریخ، دیکتاتورها همیشه آن را علیه آزادی بیان و پیشرفتِ فرهنگ و آگاهی مردم ای ارتجاعیسانسور حربه

 مانمهه شود، گرفته ما از بیان آزادی اگر» که زندمی فریاد بلند صدای با هایشخطابه از یکی در واشنگتن اند. جرجعلم کرده

و  گاهی که در آن گرفتاریم، بیشترخاطر قتلها بهو حاال این گزاره را ما ایرانی! «شد خواهیم هدایت کشتارگاه به وسفندگ مثل

 برخی به است ممکن حقایق برخی بیاندانست که شک جرج واشنگتن بهتر از رهبران ایران میبی کنیم.تر از او درک میملموس

شکل تر بود. مبدانند، بسیار مهم خواهندمی نه دانند،می نه که اقشار برخی از برای او حقیقت اما برساند آسیب جامعه اقشار از

توانیم آن صدای دیگر و آزادی بیانِ آن دیگری را تحمل ما ولی حاال فقط این قشر و آن قشری نیست، بلکه خودمانیم که نمی

 مانخوش هاآن از که کسانی بیان آزادی به ما اگر» نویسد:می سانسور با مواجهه در مقاالتش از یکی در چامسکی کنیم. نوآم

شان تهایی که حتی برای ارضای حس حسادو این یعنی آن« نداریم اعتقادی بیان آزادی به اصلن پس باشیم، نداشته اعتقاد آیدنمی

 اند!کنند، سانسورچیرقیب را سانسور می

که شان هی محدودتر شود. دیگر کسی حق انتخاب ندارد، مگر اینها در زندگیی ویراژ آدماند دامنهها باعث شدهسانسورچی

 یراکهز دانست،می آزادی به محکوم را آدمی تنها بد بخواهد، یعنی بخواهد که فقط بین روحانی و رئیسی انتخاب کند! سارتر

 البته د.کنها سلب میور مسئولیت را از آدمدهد. در حالی که سانسمی انجام که ستاقدامی هر مسئول تولد، محض معتقد بود، به

 یهاداص شنیدن به را خود گوش که هاستقرن ما است. غوز باال غوزِ نیز شنیدن آزادی بلکه نیست بیان آزادی تنها ما مشکل
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 وییبگ چیزی مردم به که است این معنایش باشد، داشته معنایی اصلن آزادی اگر» نویسد:می اورول جرج ایم.داده عادت خاصی

ی بفهمانی! توانشود که در چهل و هشت سالگی بفهمی که دیگر نمیتر میو این امتناع، وقتی وحشتناک« بشنوند خواهندنمی که

فرستند. در چنین وانفسایی ی دار میانگار همه دارند برای حذف صدایی که دوست ندارند بشنوند، صاحب صدا را پای چوبه

 و متن رسانسو شود! حاال دیگر برای منتر نمیکند جز به مرگ نزدیکبا هر اثری که خلق می نوشتن خطرناک است و نویسنده

شوند و انگار دیگر گریزی نیست. می هماناین هر دو این متن، از میم حذف با گرچه ظاهرن نیز معنایی واحد دارند، تن سانسور

ی. جور حدّی بنویسواهمه باشی و فراتر از همهیری که بیست و اگر بخواهی چوبِ خشک نباشی، ناگزجور ناچارینوشتن یک

 زادیآ شایستگی برخورداری از خودشان لینکلن، آبراهام قول به گذارند،می حدود و حد بیان آزادی برای که کسانی شکبی

ت که در ایرانِ معاصر، فهمند و غبن بزرگ این اسمی ارزشمندند که هاآن هنوز فقط را بیان آزادی ندارند. گرچه ارزش را بیان

 ها ارزشمند!  اند و عوضیها عوض شدهارزش

 خرآ حرفِ مدام دانسته ومی خود آنِ از را ی هر شعر و داستانیجمله آخرین که بوده مهیبی غول ادبیاتی، هر همیشه در سانسور

انسور س که دیکتاتورهایی را این و اشدب داشته سانسور جز مولفی که ایشده سانسور کتاب ندارد وجود همین برای زده،می را

 جایی در شاو برنارد دارد؟ سانسور جز دلیلی ایران در کتاب تیراژ باورنکردنی نزول آیا .دانندمی بهتر همه از است شانحربه

ین یعنی در و ا« خواندنمی کسهیچ که هاییکتاب جز بخواند را کتابی نتواند کسهیچ که است این سانسور ینتیجه» نویسد:می

ها را طوری که کتابواری همانکنند! در چنین شرایط گروتسکخوانند که سانسور میها را تنها کسانی میشرایط حاضر، کتاب

ها همه مثل صادق هدایت ناگزیرند خواند! انگار دیگر مخاطبی در کار نیست و اُرژینالوست که میا نویسد، تنها همسانسور می

 جوریک مدام قفس در ایپرنده ایرانی که چون سانسور تحت ینویسنده ز کرده بر دیوارشان بنویسند. طفلیی غوتنها برای سایه

 سانسور از دفاع هایی که دردر چنین والذّاریاتی بسیارند سانسورچی! خواندنمی را چه و خواندمی چرا دانندمی همه و خواندمی

 لیسای کاتولیکک سانسور اگر اند کهغافل اما نوشت کاتولیک کلیسای سانسور تتح را دن کیشوت نیز سروانتس کنندمی عنوان

 آشنایان از یکی به ها پیش در ایرانسال. بود به یادگار گذاشته آن از برتر یا کیشوت دن مثل رمان چندین سروانتس حاال نبود،

رف کنی؟ طدود می سیگار ا نخ پشت نخ این همهدوی، چرمی خوب قدرکه این تو گفتم بود شده گیالن ماراتن دوی قهرمان که

 که تدانسنمی احمق! ماراتن گیالنم قهرمان که فعلن نباش، من نگران شما یکی لطفن کاره بادی در غبغب انداخت و گفتیک

 شود.  می ایران قهرمان ماراتن نکشد، سیگار اگر

دهد و ! متاسفانه این جنایت را سانسور، عادی جلوه میالبته ندانستن جرم نیست ولی اگر بر آن پافشاری کنی جنایت است

 با ویاروییر توانِ ها کور نیستند اما چشم ندارند ببینند، ایناندهند، لعنتیدیکتاتورها با طرح قوانینِ قرون وسطایی، رواج می

 سانسور بار زیر که هم مردمی. کندمی فاش را شانکریه یچهره چون ترسند،می آینه از و انداز دست داده را شانجامعه واقعیت

 مارکوس». کند پیشرفت خواهدمی که ستایجامعه گام اولین سانسور بساط برچیدن شکبی. ندانفسبه اعتماد فاقد روندمی

ست. زادیآنیاز و این یعنی که آزادی بیان، اولین پیش« شود آزاد شانذهن که شودمی آزاد هاآدم جسم وقتی فقط» گوید:می «گَروی

 بخواهی که فتدامی اتفاق وقتی سانسور نوع ترینوحشناک و کنند حرکت خواهندمی که مردمی برابر است ایست سانسور تابلوی
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 و گوشت با کنند،می خودسانسوری دائم که هاییآن را متاسفانه فقط این و بنویسی دیگری چیز کنند مجبورت و بگویی چیزی

 که برسد روزی اگر نیست. برخوردار دیالوگ فرهنگ از که ستجوامعی مختص سانسور اند.کردهدرک  شانو استخوان پوست

 خانه از باید چیز همه پس داشت، نخواهد وجود سانسوری دیگر کنند، عمومی را خصوصی امر بتوانند ایواهمه هیچبی هاآدم

. ماند هدنخوا در پستو پاسخی هیچ دیگر بپرسد، دختر هک دهد اجازه مادر اگر کند، سوال پسر که بگذارد پدر اگر شود. شروع

 نخواهد وجود سانسور اعمال به نیازی دیگر نترساند، حسابی از آزادی بیان را مردم و نترسد حساب حرف از حکومت اگر

اند ندائم نگراکنند؟ واقعن چرا می ایفا را آقاباالسر رُل دائم هادولت چرا پس نیستند، حکومت طفل کشوری هیچ مردم داشت.

 کونِ شایاف از اگر نکند، خطا حکومتی اگر اند؟که مبادا مردم به بهشت نروند در حالی که چنین جهنمی در ایران برایشان ساخته

 خواهدن حبس فکریبی یقرنطینه در را مردم و داشت نخواهد بیان آزادی از نیز ترسی شکبی باشد، نداشته هراسی خود گُهی

چون مسجد  افتدبشریت و این جنایت هر لحظه دارد در ایران اتفاق می علیه ستجنایتی شود، نوشته باید که چهآن به حمله کرد.

ا نوعی آورد. فدریکو فلینی، سانسور رهیچ شرمی به اجرایش درمینویسد و دولت بیکند، مجلس برایش قانون میآن را تبلیغ می

یرد دیگر گهایی چگونه صورت میکه چنین پرداختکند. اینرا دولت پرداخت می ی تبلیغشدانست که هزینهآگهی تجارتی می

یعی اند تا سانسور را طبمرزی را نیز اجیر کردهاند! حتی مدیاهای ظاهرن مستقل بروننیازی به توضیح ندارد، انگار همه را خریده

 و بودم هنشنید را اسمش تاکنون که شانیکی. شد ستادهفر برایم بیان آزادی یدرباره تن دو یمناظره لینک جلوه دهند! دیشب

 ندچ که سپهری سهراب شعرهای و بابا روایت با مولوی جز دادمی نشان خود که طورآن شده، جدا پدر پستان از تازه احتمالن

 داریم، سراغ هانآ از که ادبیاتی همان با عمامه بدون مالیی چون کهاین عجب و نداشت هنر از درکی بود، بر از را سطرش

 طعم همه که بودم خوانده زمانه رادیو در مقاله چند نیز دوم نفر از بگوید! «هنری بیان آزادی» از جمع برای تا بود شده دعوت

 به کهاین عجب باز و ستهنری درک فاقد نیز او که بود مشخص دادمی ارائه که ایخواجه گفتمان از و داشت تألیف ـ ترجمه

 ایفا را بوکسکیسه نقش ناغافل مالزاده با مناظره در و بگوید هنری بیان آزادی یدرباره فقیری فهم چنان با بود ادهد اجازه خود

 طیف از ندهنمای دو نفر یعنی سروش دباغ )فرزند عبدالکریم سروش( و محمدرضا نیکفر )سردبیر رادیو زمانه(، دو امثال این. کند

 دایص و سیبیبی گردانندگان مدیاهایی چون زمره از کالسیک، بالهت از مندیبهره و ادیسوبی دلیل به که هستند هاییآدم

 اپوزیسیون رُل و اندکرده شده، شش تیغه جدا اسالمی حکومت پستان از تازه که دیروزند ریشوهای همان اینان. امریکایند

 روشنفکرنما یپخمه کارهیک داریم، سراغ آخوندها در که هتبال همان با مالزاده مذکور، یمناظره در. کنندمی ایفا را مرزیبرون

 انشده از کلمه چند پمپ، زور به احتمالن که شد چیره امریکایی دموکرات لیبرال این بر چنان و برد خود مذهبی میدان به را

 هابرماس تا شش تا شش ربطی هیچ بدون زبان، گردش هر در آخوندی ادبیات همان با مالزاده که عجبا! بیرون ریخت حرف

 نشد، یاد مذکور یمناظره در که چیزی تنها از کهاین خالصه و جاآن به انگشت بود مانده واج و هاج طفلی این و لُمباندمی

 هاییثبح چنین طرح مطمئنم که جاییآن از کنم. متاسفانهجا یاد میاین ملیجک دو این از اگر ببخشید مرا بود. هنری بیان آزادی

 به ایهاشار امریکا به ذهن مردم زورچپان کنند، صدای سی وبیبی کمک به را خزعبالت همین که نیست دیر و نبوده لیلدبی

 قحقو جهانی یاعالمیه نوزدهم یماده. نخورند را هاتردستی این فریب بعدها دانند،نمی خوب که هاییآن تا کنممی بیان آزادی

 ستا آن شامل رمزبو حق و دارد نبیا و هعقید آزادی حق کس هر» گوید:می منتشر شده 1۴4۱ دسامبر 1۱ تاریخ در تازه که بشر
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 ممکن سایلو متما با آن رنتشاا و خذا در و رفکاا و تطالعاا کسب در و باشد شتهاند بیاضطرا و بیم دخو عقاید شتندا از که

 یاعالمیه نوزدهم ماده به یعنی شده؛ موکد «مرزی مالحظات بدون» عبارت ماده این در «.باشد آزاد مرزی، مالحظات بدون

 آزادی یدامنه که گفت شودنمی مذکور یمالزاده مثل مثلن کرد؛ عالوه تواننمی را محدودیتی و تبصره هیچ بشر، حقوق جهانی

 دیگری قانونی حدود و سانسور قبول یعنی مالزاده یایده پذیرش زیرا! نشود توهین ایعقیده یا کسی به که جاستآن تا بیان

 اجرا به ایران به نحو احسن در را بیان هاست، آزادیسال که حوزوی مجتهد چند باز استخدام و است تفسیر نیازمند که

 دبای کسی چه چیست؟ توهین این تهمت و آن مصداق بپذیریم، را تهمت طرح بدون بیان آزادی که گیرم تازه! انددرآورده

 ؟!برنخورد یکس به داشت انتظار و زد سینه به را بیان آزادی سنگ شودمی چطور گرفته؟ صورت یتهمت و توهین که کند مشخص

های مهمش فریاد زد کند؟ نلسون ماندال در یکی از سخنرانیمی بیداد آن در عقاید و آراء تنوع که ایران مثل کشوری در هم آن

 این گذارد!؟ست که مالزاده برای بیانش حد میجور آزادی، پس این چه«چیزی به اسم آزادی نصف و نیمه وجود ندارد»که 

 دیآزا اعمال. ندارد دیگری معنای آن، انکار جز بیان آزادی برای محدودیت ایجاد که اندغافل شده رها پستان از تازه هایکوتوله

 که دهدمی بسط را اجتماعی و سیاسی آزادی چنان اما شود مشکل بروز موجب ابتدا است ممکن بسته و سنتی جوامع در بیان

 دارند تازه که توسعه حال در جوامع در کالسیک شعارهای و گاردها از یکی. رودمی باال نیز مردم تحمل یآستانه ادامه، در

 و تسریاکاری بروز عامل مرور، به احترام همین حتی که حالی در است، مخالف نظر به احترام کنند،می تجربه را بیان آزادی

 اند.کرده آن جانشینِ را مخالف صدای تحمل پیشرفته، جوامع در هامروز

 طرح ایازهت گفتمان نیست ممکن صورت این غیر در ببریم، باال را خود تحمل یآستانه ناگزیریم ما واقعی آزادی به نیل برای

 که بود اهندخو کسانی همان ستند،ه اینرسی این یتولید کننده که بزرگی یعده شکبی. نشود ایجاد اینرسی برابرش در و شود

 دچار را به مرور، بیان شصت، آزادی یدهه ایرانِ در اینرسی همین مگر. است شده توهین شانعقیده و هاآن به کرد خواهند ادعا

 راتج کتبی روشنفکر ـ مترجم آن و مالزاده چگونه اممانده من نشد؟ ترتنگ سانسور یی محاصرهدایره روزه هر و نکرد تنگنا

 کنمم ایحرفه درک بدون آن به پرداختن که بگویند هنری ـ ادبی بیان آزادی از تازه بیان، آزادی از مدرن درک بدون کنندمی

 از یکی و آید پدید خالق اثری است محال و طرفیم تأویل تنوع با ما ادبی متن خوانش در یا و هنری اثر هر بررسی در. نیست

 ایست عنیی وسطایی قرون و فقیر هایبحث چنین طرح. نشود تلقی گفتمانی یا عقیده به تهمت و توهین اشتأویلی هایسمت

 حقیقت. کشف انداختن تأخیر به و هنر مرگ یعنی! خالق ادبیات به دادن

 صداش هم دکتر که مالزاده اما شد طرح حضار از طرف درست سوال چند مناظره این پاسخ و پرسش بخش که دراین جالب

 اعدام را عیواق صدای بالهت نهایت در بود، دکتر نیز او که گرداننده و نکرد مرتکب شد، که اشتباهاتی بر درنگ لختی ند،زدمی

 راللیب را خود که منگ ژورنالیستِ ـ مترجم چرا که اممانده من وسط این. برد در به سالم جان چرند طرح با مالزاده باز تا کرد

 ینا کندمی شله دارد سانسور که ایرانی خالق ینویسنده بدبختی! نکشید بیرون خماری از را نامیده بود، خودش دموکرات

 رد را هاشتریبون تمام دارد، استادی جماعت ابله شناسایی در که هم داریسرمایه و است معاصر بالهتی چنین با که است

 ینید روشنفکر لقب یکی که بودند کرده شرکت طیف دو از نماینده دو ظاهر به مذکور یمناظره در. است داده قرار اختیارشان
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 سانسورچیِ همان ژنِ شکبی او ندارم، کاری من اولی با. دانستمی روشنفکر را خودش احتمالن هم یکی آن و بود داده خود به

 اب اما بوده، ایران هایدانشگاه از روشنفکران حذف کارگردان و داندمی مذهبی روشنفکری گذاربنیان را خود که دارد معروف

 را اشیژورنالیست منافع تا کرده سکوت او رسدمی نظر به باشد، پخمه و سوادبی اندازه این تا کنمنمی فکر چون دارم کار دومی

 کارتازه اینویسنده حتی که بوده سطحی و نمانخ قدرآن مالزاده هایسفسطه و دالیل مذکور یمناظره ندهد. در دست از

 برابر در وتسک که بداند باید مناظره این روشنفکرمآبِ ـ مترجم. ببافد مهمل بیشتر آن از نگذارد و بگیرد را مچش توانستمی

 شد. خواهد ثبت اشپرونده در همه هااین و ندارد روشنفکری به خیانت جز معنایی ارتجاع، به دادن میدان و بالهت

 

 علی عبدالرضایی
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 توضيح يك
 

 هب کســى هنوز اما اندزده قلم بســیارانى شــاعرانش، زندگىِ و معاصــر شــعر تاریخ یدرباره ندارد؛ بوطیقا فارســی نوى بیاتاد

 طریق، این از تا نیست دست در مرجعى و نپرداخته داستانی و شـعرى  یتازه هاىمولفه تشـریح  و تألیف به آکادمیک صـورت 

 طریق از یعبدالرضایعلی  که ستتریبونی داستان، و شعر کالج دو. شوند آشنا زهتا مفاهیم و تعاریف با نویسـندگان  و شـاعران 

 گاهی او .بدانند بیشــتر دارند، ادبیات عشــق که هاآن تا دهدمی قرار عموم اختیار در بیان بهترین با را خود ادبی هایتئوری آن،

 را شعر صفت» و «عروضی وزن در افزایی قاعده» ،«افزاییقاعده و کاهیقاعده» که دهدمی ترتیب هاکالجی برای هاییسـخنرانی 

 این در و شد برگزار شعر کالج تلگرامی سوپرگروه در گذشته ماه طی که هاسـت آن از برخی عناوین زمره از «کندمی صـفت بی

ــت آمده مکتوب صــورت به مجله از بخش ــایی. اس ــخنرانی عبدالرض  در «نرما ضــد در زمان انواع» عنوان با نیز دیگری س

گذرد.می نظرتان از مجله بخش همین در و شده پیاده آن صوتی فایل که داد ارائه داستان کالج سوپرگروه
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 کندصفت میصفت، شعر را بی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داند نه درکی از شعر دارد، که شغل شعر را انتقال معنا میآن

ــعور می ی گردد، در واقع دنبال معنای تازهنه در معنا پی شـ

شــود جز در شــکل شــعر معنا نیســت. معنای شــعر را نمی

ــت، در واقع آن ــعر را معنا میجس کنند آن را از هایی که ش

اندازند، تنها در ریخت شــعر اســت که شــعور   ریخت می

ها کند. در واقع اساتید ادبیات دانشگاهخودش را آشـکار می 

کنند که به جان رل بوکسوری را ایفا می ،در مواجهه با شعر

خواهم انـدازند. می یبـارویی افتـاده و آن را از ریخـت می   ز

 بگویم معنای واقعی شـــعر تنها در شـــکلی که شـــعر دارد

موجود اسـت. همیشـه بعد از اجرای هر شعری، وقتی یکی   

ازم پرسـید معنای آن چیسـت، در چشم من نرّه غول ابلهی   

 بر سر و صورت ی کوبیدنآماده نشـسـت که گارد گرفته و  

. شاعر تنها مجری شعر است و طرح تمهید تسزیبارویک 

کند تا مخاطب اگر شعور داشت شکل را شکار کند و از می

طریق فرم، معنایی را که در آن حبس است آزاد کند. معنای 

ــعری اجرا   ــعر وجود دارد و اگر ش ــعر فقط در اجرای ش ش

د دست نخواهای را نیز بهشک معنای تازهنداشـته باشد، بی 

ی حمالی بهره برده و در نهایت چنین به مثابه داد و از زبان

کشـــند و عمری به جســـدش تجاوز شــاعرانی زبان را می 

ــعر خودش وجود دارد، خودش موتور و مغز می کننــد. شـ

چه که منظور شـاعر چیست؟ شعر اگر   توأمان اسـت، یعنی 

 پس منظور ،شعر باشد جز در اجرایی که دارد موجود نیست

برخی از شاعران بزرگ ما  ت؟سـ ایشـاعر دیگر چه صـیغه  

هرگز شـعری ننوشتند بلکه در شعری که نوشتند، شعری را  

خواســتند بنویســند، فقط توضــیح دادند. تقریبن تمام که می

ود شها تدریس میشاعران کالسیکی که کارشان در دانشگاه

ــاهنامه جز  از این گونـه  ــی در اغلب ابیات شـ انـد. فردوسـ

ــیح نــداده و مولوی در مثنو ــیر و توضـ ی معنوی جز تفسـ

ــاملو صــرفن بیان    ــعر ش روایت نکرده، بخش بزرگی از ش

ــت، هیچ ــیحات اسـ خیل  کس هم نبوده به اینهمین توضـ

ــعر   پهلوان بگوید که توضــیح، شــعر نیســت، توصــیف، ش

 نیست.  

 ی کوچکهای مجلهدوره

 ی بردگیکارنامه

 با جلدِ زرکوبش

 ای دریغ! ای دریغ

 که فقر

 فضیلت است آسانی احتضارِ چه به

 به هنگامی که

 تو را

 از بودن و ماندن

 گزیر نیست

 

 ماندن

 ـ آری! ـ

 و اندوهِ خویشتن را

 شامگاهان

 به چاهساری متروک

 درسپردن،

 فریادِ دردِ خود را

 ی توفاندر نعره

 رها کردن،
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 قرار راو زاریِ جانِ بی

 با هیاهوی باران

 .درآمیختن

 

 ماندن

 آری

 ماندن

 و به تماشا نشستن

 آری

 به تماشا نشستن

 دروغ را

 که عمر

 گذاردچه شاهانه می

 به شهری که

 ریا را

 کنندپنهان نمی

 و صداقتِ همشهریان

 تنها

 همین است در

ت اس« ی کوچکمجله»در شعر باال که بخش دوم شعر بلند 

احمد شــاملو انتخاب شــده و « ققنوس در باران»و از کتاب 

 ،شودحســوب میشـعرهای معروف وی م  یاتفاقن از زمره

تنها چیزی که حتی در یک سطر اتفاق نیفتاده شعر است. بر 

 کند وچنین شـعرهای شاملو تنها منطق نثر حکومت می این

در واقع ما بیشـتر با توضیح شعری که قرار بود نوشته شود  

در  افتاد. یعنیشـویم، نه شعری که باید اتفاق می رو میهروب

ــیح    ــعرهـایی عقالنیـت و توضـ آپولونی به جنون چنین شـ

دهد تا خودی نشان دهد و شعر مبتال دیونیزوسی مجال نمی

ــاملو گاهی با  به فقدان حســیت و تخیل می ــعر ش ــود. ش ش

توجه سرطانی به مکانیک زبان آرکائیک، فدای صورت زبان 

شود و در آن توضیح و تفسیر جانشین اش میو نثر آهنگین

رهای ملو از سوتیتای ماستعاره و تصویر شده به هیئت مقاله

آید. در واقع این دسته از کارهای شاملو محل شعاری درمی

ــتقیم و کاملن   ــت و بیانی مسـ ــویر نیسـ اکران تخیل و تصـ

د رسنااستعاری دارد و به همین دلیل به سادگی به درک می

کنند و همین برداری موضـــوعی میو بســـیارانی از آن بهره

ف شاملو معرو ترین شعرهایباعث شـده که تقریبن ضعیف 

شــود. شــعرهایی که از فقدان ابهام و ایهام و اســتعاره و در 

برند. من همیشه پیگیر شاعرهایی نهایت تصویر تازه رنج می

ــتند چیزی بگویند و آنام کـه می بوده د یا انرا نگفته خواسـ

د که چیزی بگویناند، شــعرهایی که برای اینناتمام گذاشــته

ــد و همین چیزهــاچـیـزهــای دیـگـری را اکران داده      ان

ــعر را بدل به متنی باز کرده و به آن  )موتیف هـای آزاد( شـ

اند. شــعر شــاملو را به عنوان مثال و ماهیتی چندتاویلی داده

ـ  ام وگرنـه قریب به اتفاق  خـاطر اعتبـاری کـه دارد آورده   هب

زبان، نه شاعر بلکه شارح شاعران کالسیک و معاصر فارسی

شوند و شعر را متر وارد شعر میاند و در شعرشان کمفاهیم

دهند. اســاســن توضــیح می ،که بدل به اتفاق کنندجای این

شعر تو را از لباس  ؛مواجهه با شـعر کار هر شـاعری نیست  

گیرد، باید خودت باشــی و خود را چنان به شــعر بدهی می

ــت که کـه از خود بی  ــوی، تنها در این حالت اسـ خود شـ

ــم و لـذت متنی اتفـاق می    ــم متنی اارگـاسـ فتد. هر ارگاسـ

ــت.  ــر به فرد خودش را داراسـ هارمونی و موزیک منحصـ

بسـیاری از شاعران درک متعالی از موزیک متنی ندارند. دل  

سـازی در شعر کالسیک ربطی به تمپوی کلمات  ای دل ای

ــتبرد در تمپوی کلمات نثر  ندارد. حتی نمی ــود بدون دس ش

یما از ی رســید. ناالولیا به موزیک متنتاریخ طبری یا تذکرت

گوید که موزیک اعتیادی شــعر کالســیک انزجار دارد و می

ــعر را از موزیک جدا کرده که او در تمام ام، درحالیمن شـ

بلکه موزیک  ،کارهایش از وزن و دل ای دل ای فرار نکرده

شـعر کالسیک را از تعادل خارج کرد و بی هیچ زحمتی به  

پردازی ظریهشــعر نیمایی رســید، همین ضــعف بزرگ در ن 

نیما باعث شـده که هنوز شاعر ایرانی در شعر سپید، غزل و  

ــیف و     ــف مدام به توص ــد، یعنی جای کش ــیده بنویس قص

ه از شعر توصیف نیست، نباید با استفاد کار توضیح بپردازد.

صفت کرد، کار شعر اکران است، اکران صـفت، شـعر را بی  

مثلن  عراین تنها تئوریسین ش ،عشـق، عشـق با کلمات! نیما  

ــی، به تقلید از بودلر در حرف ــایهآوانگارد فارس  های همس
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شعر باید از حیث فرم، نثری موزون باشد، اگر »نویسـد:  می

، «هم خورد، زیادی و چیز غیرطبیعی در آن نباشدههم وزن ب

ی چنین حکم این مزخرفـات یعنی چــه!؟ و تــازه در ادامــه 

ین شعر جانش باید ،شعر وصفی»کند که کالسـیکی تأکید می 

البته این چند آیه را در نقد بعد سوبژکتیو شعر «! قدیم بشود

کالسـیک نوشت و سفارش به نویسش شعرهای عینی کرد  

اما مگر شـعر کالسـیک فارســی مملو از وصف و توصیف   

ــت؟ در واقع   ــاعرانه نیس ش

نیما به پیروانش تأکید کرده 

هم بزنید اما تعادل وزن را به

ــعر   ــاز شـ ــعر نو ب در شـ

السیک بنویسید! نیما شعر ک

ــا را عـیـنی می   خواهــد ام

 شعر ،داند که توصــیفنمی

ــو ا کند، نیمژکتیو میبرا سـ

ــاگردانش   ــه شــ چـطور ب

کند که زمان سفارش میهم

ــید؟   ــفی و عینی بنویس وص

ــمس مگر می ــود؟ شـ شـ

لنگرودی مثل دیگر شاعران 

خودش را وامــدار  ایرانی،

داند، پردازی نیما مینظریـه 

ــ اعران مطرح او یکی از شـ

ی شــصــت است و در دهه

ترین مجموعه یکی از موفق

، بسیار از «قصیده لبخند چاک چاک»شعرهای آن دهه یعنی 

ــفـارش نیمـا تبعیـت می    کنـد طوری کـه این کتاب   این سـ

ــویرپردازیعلی ــفت اســت و  رغم تص های متنوع، انبار ص

ــاره  ــیار از صــفت و اش ــیفی و شــمس در آن بس های توص

مثلن در یکی از شعرهای همین  ؛کندمیتوضـیحی اسـتفاده   

)سیب درخشان(  دهدکتاب، صفت درخشان را به سیب می

ــیب را به اکران    ــفـافیت همین سـ ــعر دیگری شـ و در شـ

 گذارد:می

 های حقیریچه کرم

 که کهکشان سیب را

 به تباهی کشانده است

در ترکیب سـیب درخشـان، ما توضیح و توصیف داریم نه   

ا به کند تدی شاعر از توصیف فرار میکشف! اما در مثال بع

کشـف برسد و ما در آن شعر داریم نه شرح! شاعر با اشاره  

اه های سیدهد با تمرکز در نقطهبه کهکشـان سیب، نشان می 

ــیب پراکنده  ــت سـ ــکل ریزی کـه بر پوسـ اند، آن را به شـ

 هــاکهکشــــانی دیــده کــه کرم

هـا( دارنـد آن را بـه تباهی    )آدم

ــندمی جا کلمات یعنی این ؛کشـ

ــیح! او نمایش می دهند نه توضـ

ــد وقتی کـه می  ــیــب »نویسـ سـ

باورپذیر نیست چون « درخشـان 

کند و دارد مثل مالیی موعظه می

تواند بپرســد این ســیب یکی می

شـما چقدر درخشـان است؟ اما   

ــان   وقتی کـه با کلماتش کهکشـ

گذارد، ما را سیب را به اکران می

رســاند و ســبب  به کشــف می

من با طرح  فکر کنیم.شود که می

ــخنرانی   همین مثـال در یک سـ

انجام دادم شعر  72مهم که سال 

صفت کردم و این فارســی را بی

ــه نــیــمــا و   آغــاز خــیــانــت ب

ش بود، اپردازی دهــاتینظریــه

دقیقن بعد از آن سخنرانی صفت از شعر فارسی فرار کرد و 

ــیف از دیگر  جای خودش را به اکران و نمایش داد. ،توصـ

شعر فارسی، عدم درک شاعرانش از ساختار متن معضالت 

ــت. هر چیزی کــه در جهــان پیرامون میهنری بینیم از سـ

م ای محکوکند، بدون ساختار هر پدیدهساختاری پیروی می

ــتبـه نـابودی   ها از مجموعه ترین پـدیـده  نظمحتی بی .سـ

 کم بدان نظم خواهد داد یا دستروابطی برخوردارند که کم

 کند تا به ساختاری برسد،غشوش پیروی میکم از ساختی م

 ای تولیددر هر دســتبردی در ســاختار قدیمی، ســاختار تازه
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ــود، میمی ــاختاری مدام به  شـ خواهم ادعـا کنم که هر سـ

ــاختار دیگر تبدیل می ــودس ــعر  ؛ش مثلن وزن و قافیه در ش

کالسیک، نقش ساختاری صوری را داشت که درون متن را 

ما نی .داشتگون بود سرپا نگه میکه اغلب مغشوش و ناهم

کاری در این ساخت کالسیک، به ساختار با دستبرد و دست

ای رسید که در ادامه با هر دستبردی نو و نوتر صـوری تازه 

ها همه مدام در رویه و سطح شعر روی دادند و شد. اما این

ــت ــعر  ؛نخورده باقی ماندهدرون متن کماکان دسـ یعنی شـ

ست و از فقدان نظمی درونیطان بیفارسـی هنوز دچار سر 

د و کنجاست که اجرا اهمیت پیدا میبرد. اینارتباط رنج می

قدر که کلمه در باید از آن درکی خالق داشـته باشیم. همان 

ــده  در  ،کنداش پیروی مینثر از طبیعـت ذاتی و تعریف شـ

شــعر واقعی این طبیعت و منش عادتی را از دســت خواهد 

ــاعر خ ــد الق دقیقن در جایی از آن کار میداد، یعنی ش کش

ای به ســیســتم جانشــینی  که جای آن نیســت و توجه ویژه

کلمات دارد و بدون اعمال این توجه تازه، محال است شعر 

ای نوشـته شود و این یعنی کار شاعر رفتار غیرطبیعی با  تازه

ــت و اجرای طبیعی هرچه که غیرطبیعی ــت. کلمات اسـ سـ

ــعر مهم ــیری که در نثر معمولن در هیچ ش ی کلمات از مس

ــعر خالقی با توجه به کاربرد گذرند، نمیمی گذرند و هر ش

د شوافزایی نوشــته میکاهی و قاعدههای قاعدهانواع تکنیک

ارهای ــجـق هنــــ  و محال است شاعری متن خود را مطاب

ی از و چندتاویلــن بـد و به متـــویســانی بنــار زبـعیــ م

رفتار هر شـــاعر بزرگی با کلمات، برســـد. شـــناخت دقیق 

 ها باعثی این شناختکند و مجموعهالگویی را تعریف می

شـود شاعر جدید با الگوهای رفتاری زیادی آشنا شود و  می

ن بدو .کار خالقش را با عدم تبعیت از این الگوها آغاز کند

 د  ـانوـاعری بتــهیچ شت ـممکن نیسشناسی ناختـن شـای

 

 

 

 

 

 

ــی   شــعرش را از ــعر فارس ــیک ش مســیر قراردادی و کالس

ی این الگوها که منحرف کنـد و بـدون انحراف از مجموعه  

ــعر تازه    ــت به ش ــده محال اس حاال بدل به طبیعت کالم ش

انواع ساختارهای شعری در کالج بسیار  یبرسـد. من درباره 

م در مجالت فایل شعر منتشر یهاحرف زدم و متن سخنرانی

ام ها را تکرار کنم. هدف اصلیبینم آنشده و دیگر الزم نمی

ــت از آناعالم نگرانی ،از طرح این بحث چه که دارد بر سـ

هفتاد، صفت را از شعر  یما در دهه .آیدسر شعر فارسی می

ــیم اما در دهه  یفارســـی اخراج کردیم تا به کشـــف برسـ

دوباره توصـیف و توضیح وارد فضای شعر معاصر   ،هشـتاد 

های غیر تئوریکی مثل ا طرح نامیدهفارســی شــده و برخی ب

ــاده ــعر را از کنش ذاتی خود کــه همــانــا سـ ــی، شـ نویسـ

 ،زبان اســتســاز برجســتههنجارشــکنی و اســتفاده از نظام 

نویسند اند. حاال همه دارند جای شعر، انشاء میخارج کرده

و کمتر به کشــف و تفکر شــاعرانه که محال اســت در زبان 

 باید کاری کرد.   .جه دارندوـاق بیفتد، تــار اتفـخودک
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 زمان در ضدِّ رمان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تر سخنرانی مفصلی درباره زمان در ادبیات نومدرنیستی پیش

ای هطور ریشهجا با توجه به تئوری برگسـون، ب داشـتم و آن 

ی زمان در شعر و داستان حرف زدم. امروز لهمسـا  یدرباره

ها در ی انواع زمـان بی دربـاره خواهم بـه بحثی تجر امـا می 

ــتـان و بـه   ــد رمان بپردازم. معمولن وقت داسـ ویژه در ضـ

اش، شاهد ها، با توجه به متن و نویسـنده خوانش انواع رمان

ــتیم. کـاربرد انواع زمان  ــامی  «زمان علمی»ها هسـ که با اسـ

ــ ــود، همین کــار برده میهتقویمی یــا قراردادی نیز ب شـ

وضعی زمین دور خورشید، اساس حرکت سـت که بر زمانی

ی خود را با آن وضع شده و تمام مردم جهان، اعمال روزانه

ــنـده گـاهی تر   تنظیم می تیب حوادث و وقایع کننـد. نویسـ

 چیند واساس توالی همین زمان قراردادی میداستانش را بر

ــتانی برد. در گزارهروایتش را پیش می ــنبه»های داسـ  یکشـ

، «ساعت پیش خواب بودم دو»، «خواسـت به کلیسا برود می

 م. درایروه، ما با زمان تقویمی روب«متولد شد 2۱۱۱سال »یا 

های تخیلی و فضایی اما زمان قراردادی که با توجه داسـتان 

فضا پدید آمده جای خودش را  ی زمین دربه وضـعیت کره 

ــایی می« زمان کیهانی»به  ــفر دهد. اینیا فضـ جا ما یک صـ

بنگ و پیدایش جهان ن وقوع بیگزمانی داریم که همان زما

اســت. در واقع وقتی در داســتانی فضــایی قرار را بر این   

ــتـان دارد مثلن در کره   می ی مریخ اتفــاق گـذاریم کـه داسـ

جا محلی از اعراب افتد، ناگزیریم از زمان تقویمی که آنمی

مان زاما م و از زمان کیهانی بهره ببریم. نظر کنی ندارد صرف

شـــود، هیچ نیز یاد می« زمان حســـی»ام با نکه از آن ذهنی 

ــما به    ــایی ندارد. وقتی شـ ربطی بـه زمـان تقویمی و فضـ

کنید، خاطراتی با سرعتی باورنکردنی از تان فکر میگذشـته 

د که افتتان میگذرد، یا گاهی اتفاقاتی در تخیلتـان می ذهن

از لحاظ زمانی ربطی به زمان تقویمی و زمان کیهانی ندارد، 

جا سـاعتِ ذهن یا ناخودآگاه شماست که طول  قع ایندر وا

ی مستقیم گیرد و این رابطهزمانی هر رویدادی را اندازه می

 آوریدخاطر میهتان وقتی که چیزی را بدارد با سرعت ذهن

زمان »کارگردانی گذرد. تعریف و تان مییـا چیزی از خیـال  

به عهده را ولی خودِ نویسنده « زمان روایت»یا همان « متنی

خواهم بگویم کــه زمــان قراردادی و کیهــانی در دارد. می

بیرون وجود دارد و زمان ذهنی با توجه به حافظه و سرعت 

آید اما زمان متنی یا های داســتان پدید میذهن شــخصــیت

کند و برای تعریف آن از روایتی را خود نویســنده تعیین می

ه با قیدهایی ککند، مثل آوردن های مختلفی استفاده میشیوه

ــان در جمالت رمان همافعـال  که خوانی ندارد. برای اینشـ

تر وارد فضـای بحث شویم و بتوانیم درک درستی از  راحت

ر ی زیبه دو گزاره ،کـاربرد زمـان متنی یا روایتی ارائه دهیم  

ــتانی ازتوجه کنید که اولی روی عدم تبعیت گزاره  های داس

 ای دارد بهد و دومی اشارهکنگرامر و دسـتور زبان تاکید می 

 دقت زمانی و دستور زبانی در متون تاریخی.

 بود. خواب الف: علی

                            خوابید.می شاه زن با اعظم ب: وزیر

راوی هر دو . اندشده طرح گذشته زمان در این هر دو گزاره

 کرده بیان معین مکانِ و زمان ذکر بدون را موضــوعی جمله

 علی که دهداکنون گزارش میی اول همراوی جمله .اســت

ــته در زمانی علی یعنی ؛بود خواب و  بود خواب در گذش

ــده. ای از رویدادی ی دوم که جملهدر گزاره حاال بیدار شـ

توانیم آن را سـت ولی راوی مشخص نیست و نمی تاریخی
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 شیگزار تواندمی جمله این جا بدانیم.مربوط به اکنون و این

اشد ب افتاده اتفاق قاجار زمان در و باشد تاریخی و مانیدر ز

ــت که   ــد. منظورم این اس یا قبل و بعد از آن روی داده باش

ی دوم ناگزیر است صد سال به خواننده در مواجهه با گزاره

عقـب برگردد و با مخاطبی که آن را در زمان قاجار خوانده  

 به را آن ی دومگزاره یهـا دارد و این یعنی خواننـده  فرق

 خصمش ایگذشته در و داده روی ترپیش که واقعیتی عنوان

 «بود خواب در علی» یجمله خواند. اگرمی شــده، گزارش

ــیم، باید بدانیم که    ــتـانی انتخـاب کرده باشـ را از متن داسـ

مخاطب در مواجهه با آن امر خوابیدن را به گذشــته نســبت 

ــت.کنــد علی االن در خواب دهــد بلکــه فکر مینمی  اسـ

خواهم عنوان کنم که کارکرد فعل ماضـی در متن داستان  می

ــته داللت نمی ر تواند همین حاال دکند بلکه میتنها بر گذش

رم تر متوجه منظوکه راحتحال اتفاق افتادن باشد. برای این

شــوید توجه کنید به قیدهای زمانی که در مکالمات روزمره 

ـ   ــمـا در کـار می هیـا متون معمولی ب متون علمی یا  رود. شـ

زله توانید بنویسید فردا زلتاریخی و حتی گفتار روزمره نمی

آمد زیرا قید زمانی فردا مطابق دستور زبان باید با فعل آینده 

همراه باشـد نه گذشـته! و اگر بخواهید از فردا استفاده کنید   

ــید فردایش زلزله آمد، اما در رمان یا   بـاید بگویید یا بنویسـ

علی روز یکشــنبه مرخصــی »ید نویســمی داســتان به راحتی

 زمان قید و گذشــته زمان اســاســن«. گرفت، فردا زلزله آمد

 دهند، چونمی دســت از داســتان در را خود کارکرد مالوف

 تعریف که گذردمی ایلحظه همان در داستان خواننده، برای

ای تاریخی نیســت که در داســتان واقعه. شــودمی هخواند یا

در هر لحظه و اصــلن همین  بلکه اشــدداده ب روی گذشــته

ــودمی افتد، روایتمی اتفاق حاال که دارد  نیز خواننده و ش

کند دهد دنبال میروی می دارد که داســتانی عنوان به را آن

دلیل نیسـت که گاهی خود را شـخصیت اصلی داستان   و بی

ــتان یک واقع در. کندفرض می وقت خوانش برای منِ  داس

ــت اتفاق مخـاطـب در همـان زما    ن و همان جایی که هسـ

 ینا از بسیار نو رمان یا رمان ضد در کهخالصه این. افتدمی

 تواندمی داستان نویسنده اساسن و شـود می اسـتفاده  تکنیک

 خودش و کند اســتفاده متنی زمان از ســاده تمهیدی طرح با

ــتور درگیر را ــتانی که روایت در آن . نکند زبان دس در داس

 کند، معمولنز توالی رویدادها تبعیت میرد و اسیر خطی دا

استانی که از زمان متنی شـاهد زمان علمی هسـتیم. اما در د  

ده در و نویسن ند، کمتر شاهد توالی رویدادهاییمکتبعیت می

و  شکند و در ضد رمانن مدام ساختار زمان و مکان را میآ

برد برای کار کنند.هن بسیار از آن استفاده میجریان سـیال ذ 

 اشدب داستان روایت با مناسب که زمانی انتخابمان متنی، ز

 ار هاییمحدودیت انتخابی هر با دقت انجام شود، زیرا باید

 وجهت با ناگزیر است نویسـنده  و کندمی ایجاد روایت برای

 انتخاب را داســتان روایت زمان داســتانی، مصــالح ســایر به

 یاستمرار و ساده از نوع گذشته زمان از اسـتفاده  مثلن .کند

 اگر دهد.تغییر می را داستان هوای و حال دور، یگذشـته  یا

بیاوریم، معنایش این  ساده یگذشـته  شـکل  در را ماجرایی

 در موضوعی که کنیم القاء را حس این خواهیمکه می است

 نتخابا را استمراری گذشته وقتی اما شد تمام و بود گذشته

 جای بر که حســی و هداد رخ که ماجرایی کنیم بر تداوممی

ــته  ندر حی مختلف هایزمان ترکیب کنیم.می تاکید گذاش

 هایخواننده زمان که کندمی فراهم را امکان این روایـت 

 هایزمان در را مشابه موقعیتی ادامه تصور کند و را متنوعی

 هاشخصیت شرایط گونه به درکشـاهد باشد و این  مختلف

ــد. البته انتخاب زمان متنی به ــت برس ــتان نیز بس گی نوع داس

دارد. اگر داسـتان شما کالسیک باشد و در آن توالی منطقی  

ــید و خواننده را مدام منتظر حادثه  ــته باشـ حوادث را داشـ

د، تفاده کنیبعدی بگذارید، بهتر اســت از زمان قراردادی اســ

تان شــخصــیت و حاالت او باشــد و  اما اگر محور داســتان

ــان دهید وی چگونه ب رخوردی با جهان بیرون بخواهید نشـ

اش را به اکران الی که دارید جزئیات دنیای درونیدارد در ح

گذارید، بهتر اســت از زمان ذهنی یا متنی اســتفاده کنید،  می

 زمانِ انتخاب در حوادث وقوع زمان بلندی و کوتاهی زیرا

 ،روایت زمان داستان، یک اساسن پالت .روایت، موثر است

ــتان به نوع پالت توجه با روایـت  زمـان  و  انتخاب داسـ

که بدانیم چرا در ضد رمان بیشتر از حاال برای این شـود. می

بهتر است اول با شود، مان متنی و زمان ذهنی اســتفاده میز

های اصلی آن آشنا شویم. ضد رمان را خصوصیات و مولفه
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ثل نویسندگانی م شـناسند. ر ایران بیشـتر با نام رمان نو می د

لن رُب گریه، ناتالی ساروت، میشل بوتور، سـاموئل بکت، آ 

کلود سیمون و روبر پنژه از اواسط قرن بیستم این جنبش را 

راه انداختند. انتشـار بیانیه ضد رمان اقدامی بود علیه ادبیات  

ــالت پیام و     ــتی که اص ــتانســیالیس  تعهد را در متوناگزیس

ــتـانی موکـد می   تر از ادبیات کرد. برای رُب گریه مهمداسـ

ار بیشــتر از د نداشــت، او به فرم و ســاختار رمان بســیوجو

ویسندگان داد و مثل ســایر نی نهفته در آن اهمیت میقصـه 

ــد رمـان تبعیـت از مولفـه    ــیوه ضـ ــوم هـا و شـ های مرسـ

های این تافت. رمانپردازی و پیرنگ را برنمیشـــخصـــیت

ــت از آغاز و پایان نوی ــنـدگان مملو اسـ ــنا و سـ های ناآشـ

هـا زمـان و مکـان متنی را بدون ترتیب    غـافلگیرکننـده. آن  

ــان از عدم قطعیت ریختند و اغلب متونهم میطقی بهمن شـ

ر تهر چیزی مهم کرد. در ضـــد رمان ادبیت اثر ازتبعیت می

شود، یعنی بری جانشــین محتوا میاسـت و در آن امر لذت 

مخاطب به لحظه لذت هنری از  اصـــالت لذت و رســـاندن

ســنده ضــد رمان اســت. ناتالی ترین اهداف یک نویاصــلی

تکرار مفاهیم گذشته را  سـاروت نوشـتن به رسـم مالوف و   

دام راوی دانای کل را به هایش مداند و در رمانجنـایت می 

های برد. ضد رمان مثل رمانگیرد و زیر سـوال می بازی می

ــت ــتی و برخالف رمانپس ــتی که نقش مدرنیس های رئالیس

یشــتر باورپذیر شــود، مدام با نویســنده در آن پنهان بود تا ب

ــگردهای مخ ــلهش گذاری، توجه خواننده را تلفی چون فاص

ــعی دارد مخاطب به ماهیت  کنـد و این جلـب می  گونـه سـ

از  مان، رمانجعلی داسـتان پی ببرد. به قول سارتر در ضد ر 

ــود. بی توجهی بــه عواطف و طریق رمــان انکــار می شـ

یف اشیاء و توجه ویژه به توصــها، های شـخصـیت  اندیشـه 

های کلیدی، ها و ترجیع دیالوگنگری، تکرار صــحنهجزئی

 ات  ـدی برخی اطالعـن و حذف عمـزای متـجایی اججابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های ضد مراه کردن خواننده از دیگر مولفهضروری جهت گ

ــد رمان کمتر به زمان تقویمی و    ــنده ض ــت. نویس رمان اس

ریف زمان ذهنی یا زمان تعکیهـانی توجه دارد و اثرش را با  

ــتان و    متنی می ــد. حرکـت نـاهمگون زمـان در داسـ نویسـ

ــیوه جایی مکرر هجاب ــته، از ش های بین حال و آینده و گذش

ــت، مثلن از کـارگیری زم همعمول بـ  ــد رمان اسـ ان در ضـ

ــیار در چنین رمانبک فالش ــود. هایی بهره برده میبسـ شـ

ح دادم تر طی ســـخنرانی دیگری توضـــیطور که پیشهمان

در خدمت پیشـبرد روایت باشد،   باید گذشـته  به بازگشـت 

ی ها و پروســهننده با گذشــته شــخصــیت  طوری که خوا

 هوای و حال و مکان فضا، و با گیری قصه آشنا شودشـکل 

 ته،گذشــ به بازگشــت که جاییآن از .داســتان ارتباط بگیرد

 برخی در که را روایت نوع و دهدمی تغییر را مکان و زمان

دگرگون  شود،می هم راوی و دید یزاویه تغییر شامل واقعم

کند، مهم اسـت که از آن در جایی که باید، استفاده کنیم  می

بارها  تکنیک این از اما در ضـد رمان ممکن اسـت نویسنده  

 فادهاست نیست، داستان در خدمت که ایگذشته نمایش برای

ــانـایی روایـت ایجاد کرده این     ونه گکنـد تـا خللی در رسـ

 مخاطب را بیشتر گیج کند.
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 افزايیکاهی و قاعدهقاعده

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــاعرو ای هبا کمک موزیک متنی و خلق ترکیب قتی یک شـ

ا ر نحو یک زبان جایی برخی از ارکان جمله،تـازه یا با جابه 

ــکند و از هنجار ل آن را میحا ریزد و در عینهم میبه شـ

ــلکند، در ای خودش خارج میهرروزم ــت به نوعی  ص دس

ام نظ»اولی  :ما دو نظام زبانی داریم زده است. سازیبرجسته

ــان و دیگری  «اتومــاتیــک نظــام »یــا نظــام خودکــار زب

 ردکارگیری عناصر زبان به ،. در نظام اتوماتیک«سازبرجسته

 منظور راوی طوری که، نظر استدم خودش شـکل طبیعی 

که ون اینشــما بدشــود؛ یعنی هیچ دخل و تصــرفی بیان بی

ســید ای بنویفکر و در نهایت خلق کنید، بی هیچ توجه ویژه

ام نظ» به همین دلیل به آنتا منظور خود را رســانده باشــید، 

ر گزبان فقط بیان در چنین حالتی .گویندمی« خودکـار زبان 

 در ،ای داردمفهوم اسـت و صرفن کارکردی رسانه  و حمالِ

ــ واقع که تبعیت از نظام  تزبان معیار یک زبان خودکار اسـ

یری کارگساز، بهنظام برجسـته  اما در کند.اتوماتیک زبان می

کند یم نظری بیان جلبکه شیوه ستایعناصر زبان به گونه

کارگیری ارکان هنوع بدیگر طوری که  ،شــودمیو برجســته 

ازی سبرجسته .برای ما آشـنا نباشــد گزاره در کنار یکدیگر، 

یــا همــان  «نجــارافزاییه»و  «زیهنجــارگری»بــه دو گروه 

ــیم می «افزاییقاعده»و  «کاهیقاعده» ــود. تقس  هر کدام ازش

ن ست که اولیزداییییهای آشنایکی از شـیوه  هااین تکنیک

د در شگر .قرار گرفتمورد بحث  هافرمالیسـت  توسـط  بار

 مجموعـه قواعدی که خود زبانِ بر  قواعـدی  ،افزاییقـاعـده  

جا که ما با انحراف از یعنی آن ؛شـــودمیافزوده  ،معیار دارد

ــتیمزبـان معیـار طرف    افتد و هنجـارگریزی اتفاق می  هسـ

ــافــه میآن کنیم بــا جــایی کــه چیزی بــه زبــان معیــار اضـ

 چیزی افزاییقاعده فرایند .خواهیم شــدرو افزایی روبهقاعده

 زا توازن این و خود مفهوم ترینوسیع در توازن جز نیسـت 

اساسن یکی  .شودمی حاصل ات و حروفکلم تکرار طریق

ــتفادهاز روش جا و هب یهای خلق فرمی قوی و خالق، اسـ

 موجب این شگرد افزایی است.هوشـمندانه از تکنیک قاعده 

 تقدر آن، از استفاده و شودمی شعر زبان در موسیقی ایجاد

ــاعر  منظور بــه زبــانی هــایظرفیــت از گیریبهره در شـ

ــناســازی    .گذاردرا به نمایش می بانز برجســتگی و ناآش

 به افزاییقاعده حیطه در واژگانی و آوایی توازن کارگیریبه

فرم را به شعری هارمونیک و خوش ،زدایی منجر شدهعادت

افزایی در شــعر کالســیک نیز بســیار  دهد. قاعدهدســت می

ــاعران گکار میهب ــعی می رفته و ش ــته س کردند با تکرار ذش

روف باعث ایجاد هماهنگی آوایی حها و کلمات همصــامت

ــوند.  ــرع و بیت ش خود  خودی به تکراری هر البته در مص

 چه خلقبلکه آن ،ساز خلق سطرهای درخشان نیستسـبب 

 ر تکراراگ پیام. تکرار ست، نهکند سـبک گفتاری زیبایی می

 تحریر باعث پدید آورده آهنگی و وزن کلمات و حروف،

 افزا محسوبنیکی قاعدهتک دهد، تغییر را لحن شود و صدا

در بیت زیر که از شعر منوچهری انتخاب شده . خواهد شـد 

ــاعر بــا تکرار حروف می  «ز» و «خ»بینیم کــه چگونــه شـ

گونه ای را بر وزن عروضــی عالوه کرده و اینهارمونی تازه

 افزایی بهره برده است.از قاعده

 است خزان هنگام که آرید خز و خیزید

   .است وزان ارزمخو جانب از خنک باد

صدا که در شعر سپید اما عالوه بر تکرار حروف همدر شعر 

اهی طر و گشود، شاعر با تکرار سشـاملو نیز بسیار دیده می 

 د.رسانکند و فرمی تازه را به اجرا میافزایی میقطعه، قاعده
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یا کاهی داریم ت نوع قاعدهشــکاهی چیســت؟ ما هاما قاعده

ــت  یا فراهنجاری  وع هنجارگریزینبه عبارت دیگر با هشـ

 :طرف هستیم

ــبکیهنجـارگریزی زمانی، هنجارگریزی   ، هنجارگریزی سـ

ــی ــتاری، هنجارگریزی گویشـ ، معنایی، هنجارگریزی نوشـ

 هنجارگریزی نحوی و واژگانی، هنجارگریزی هنجارگریزی

 آوایی.

چگونــه کــارکردی دارنــد؟ در این  هــاهنجــارگریزی این

 ،است کردهدر موردشان بسیار بحث  «لیچ»ها که بندیتقسیم

شت مورد ه اگر اینبه یاد داشته باشید افتد؟ چه اتفاقاتی می

در برخورد با یک شعر،  ،دبندی کنیتقسـیم  خود را در ذهن

به کشـــف  ترســـریعو  کنیدتر درک را راحت آن یدتوانمی

 برسید. شتکنیک و شگردهای

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 هنجارگريزی زمانی
 

ــتفاده می  گاهی ــعر از کلماتی اس ن آ متعلق بهکنیم که در ش

ــت ــعر ،زمــان نیسـ  کــارکردی دارای یعنی کلمــات در شـ

ــ «زمانیهم» ــتند و بیش لن مث دارند، «درزمانی»ی تر جنبهنیس

کلماتی که دیگر کلماتی کم کاربرد و یا  ازشـــاملو و اخوان 

ی را لماتک هاآن اند،هیچ کاربردی ندارند بسیار استفاده کرده

ر در شعکرده، احضار  یا همان زبان گذشتهاز زبان آرکائیک 

و در اصل دست به هنجارگریزی ند یدکشامروز از آن کار می

 زدند. زمانی می

 

 هنجارگريزی سبکی
 

ــاعر ی با توجه به رعایت منطق زبانی تمهیدی ایجاد اگر شـ

ن تواکند و از زبان معیار وارد زبان لوگو یا شکسته شود، می

گفت نوعی هنجارگریزی ســـبکی را در شـــعر خود اعمال 

 کرده است.

 

 هنجارگريزی گويشی
 

 یناگهان یک جمله یا یک کلمه به در زبان معیارزمـانی که  

ــود )محلی  ــتفــاده شـ مثلن من از جمالت گیلکی در اسـ

تفاق ا هنجارگریزی گویشی( امشعرهایم بسیار استفاده کرده

 افتد.می

 

 یهنجارگريزی نوشتار
 

ــما یک غزل می  ــیدشـ را تقطیع حال آن  و در عین نویسـ

بار  هکاری ک مثل آورید،درمیکنید و به شکل شعر سپید می

شـعرشان را از حالتی که  ها آن .انجام دادشـاملو یا نیما   اول

ند و آن شد، خارج کردابیات شـعرهای کالسـیک نوشته می  

وع ک نبا یو مخاطب خود را کانی نوشتند به صورت پله را

 وبا شکل  شما گاهی کردند. روهنجارگریزی نوشتاری روبه
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 ایکنید و تعریف میآن را خوانش  یحوهن، تقطیع شعر نوع

 ید،رسمیاز شعر  خاصـی  به شـکل  به تقطیع شـعر  با توجه

ــتاری ی دو حالت هم در حیطه این قرار هنجارگریزی نوشـ

 گیرد.  می

 هنجارگريزی معنايی
 

ــما در اوقات گـاهی  ــعر شـ ــنعت  شـ ــخیص»از صـ  «تشـ

کنید به اشیا( استفاده می بخشی و خصلت انسانی دادن)جان

 هر .دریببهره می «تناقض»و « تشبیه» هایی چوناز تکنیک یا

شعر را دچار هنجارگریزی تواند به تنهایی می هاکدام از این

ــل این تکنیـک  کنـد معنـایی   ــانه  هـا و در اصـ هایی از نشـ

 .هستند هنجارگریزی معنایی

 

 واژگانی هنجارگريزی
 

 بسیار اشعارش در هاواژه ساخت به که ستشاعری شـاملو 

 شیرآهن»: گویدمی شـعرش  از سـطری  در مثلندارد؛  توجه

 کی مثابه به که «کوه مرد شــیرآهن» ،«بودی تو که کوه مردا

 هیگا شود.می محسـوب  تازه ترکیبی سـت، انسـانی  صـفت 

 هایشیوه از گریز با هتاز واژگان ساخت به دسـت  شـاعران 

 هنجارگریزی با که جاســتاین زنند،می ســازیواژه معمول

 مثال که ســطری همین مثل آن هاینمونه  و طرفیم واژگانی

 بسیار معاصر مطرح شاعران دیگر و شاملو شعرهای در زدم

 ینحوه خاطربه براهنی شــعرهای اغلب در مثلن اســت؛

 واژگانی هنجارگریزی هدشا ها،فعل از او متفاوت یاستفاده

 هستیم.

 

 نحوی هنجارگريزی
 

 نحوی هنجارگریزی معیار، زبان نحوِ بر حاکم قواعد از فرار

ــاعر. اســت گرفته نام  جاجابه با نحوی هنجارگریزی در ش

 زبان هنجار، زبانِ قواعد زدن برهم و جمله ارکان کردن

 کندمی برجسته را شعرش

 آوايی هنجارگريزی
 

 جمله از زبان صــرفی و آوایی ســطوح از تازه اســتفاده

ــت هـایی حوزه  «هنجارگریزی» نظریه به توجه با که اسـ

ــی مورد را آن توانمی ــن . داد قرار مطالعه و بررس ــاس  اس

 نهایت در دهدمی رخ شعر زبان آوایی سطح در که تحوالتی

. شــودمی موســیقایی حوزه در آن ســبکی تشــخص باعث

 زبان آوایی قواعد زا ســـرپیچی یعنی آوایی هنجارگریزی

 یا امروز زبان در که آوایی صــورت آن از اســتفاده و هنجار

ــت رایج دیگر روزمره ــاعر و نیس  هاییتکنیک از آن در ش

 ندکمی استفاده تشدید و تسـکین  قلب، حذف، ادغام، چون

 به گردی فرصتی در شکبی و است گسـترده  بحثی خود که

   پرداخت. خواهم هاآن تشریح و توضیح

 

 ر پاياند
 

 دبا این تمهی اگر بخواهیم طور که در ابتدا گفته شـــد،همان

ــده ــته نکات گفته ش ــی و  ،بندی کنیمرا دس کار ما در بررس

ایی ههنجارگریزی شود و بهتر میبرخورد با یک شعر راحت

عمولن م کنیم.تر توجه میبیش ،است اتفاق افتادهکه در شعر 

تفاوت خود را با  ،سازیهر شـاعری با برجسته  یا هر شـعر 

 .گذارددیگران به نمایش می

 ینا از زیرا مطلقن ،ساز نیستشـعر امروز فارسـی برجسته   

 تانکیداس ی وروای یاجنبه معمولن ،کندتکنیک استفاده نمی

یعنی از زبان معیار  ،و زبان در آن به مثابه حمال اســتدارد 

 ورتبه ص در آن سـاختار و سازمان زبان و  کنده میداسـتفا 

   .استیا خودکار اتوماتیک 

 وضوحبه نویس این موردشاعران سادههای امروزه در شـعر 

دســته از  اینکاهی در و قاعده افزاییقاعده .شــوددیده می

 ،رنگ استهیچ نقشی ندارند یا اگر دارند بسیار کم شـعرها 

افزایی از هنجارگریزی و قاعده مدامشــعرهای کالجی اما در 

یعنی شگرد و تکنیک در این شعرها  و این شوداسـتفاده می 

 .ندنکایفا می را ی اساسینقش
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 افزايی در وزن عروضیقاعده

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــتی دارد فالنی! این  چقدر خودویژه می ــد، عجب پوس پوش

ای از درون ایم، بیرون هر چیز نمایهها را بسـیار شنیده جمله

نیز  رآن اسـت. پوسـت هر کسی ویترین زیبایی اوست. شع  

ی موجودی زنده از زیبایی صــوری برخوردار است به مثابه

ــورت زبـان و هـارمونی کلماتش به رویت     کـه جز در صـ

ــعر اســت! و اگر از آن  نمی ــد. موزیک متنی پوســت ش رس

ایم. پوشی کنیم، بخشی از زیبایی شعر را از دست دادهچشم

ــی و  ها غافلخیلی ــناخت و درونی کردن وزن عروض ند ش

ــعرهایی خوشو ترانه، کمک می ای تکیه تر و خوانکند شـ

ی انواع وزن، تقطیع تر دربارهدست دهند. پیشهارمونیک به

عروضــی و کاربردشــان در اجرای شــعر آزاد مفصــل بحث 

ــان دهم چگونه میکردم اما امروز می ــود وزن خواهم نش ش

ــلب و فرمولی ــی را از حالت صـ ش خارج کرد و اعروضـ

ای که طی آن به ن در جلسهر برد. ضمنتر آن را به کاراحت

افزایی پرداختم، به ویژه کاهی و قاعدههای قاعدهانواع مولفه

ی هنجارگریزی آوایی صـــحبت کردم، قول جا که دربارهآن

هایی در عروض حرف بزنم که داده بودم کـه درباره تکنیک 

ــیاغلـب آن  ــاعران کالسـ ی اختیارات ک در حوزهها را شـ

ــاعری طبقـه   کنند. قبلن گفتم که هنجارگریزیدی میبنـ شـ

 ادهاستف و هنجار زبان آوایی قواعد از سـرپیچی  یعنی آوایی

ــورتی از  رایج دیگر روزمره یا امروز زبان در که آوایی ص

 حذف، ابدال، چون هاییتکنیک از آن در شــاعر و نیســت

اغلب  کند. خبمی استفاده تشدید، اشباع و... تسکین، قلب،

ی مستقیم با موزیک درونی و بیرونی واژگان بطهها در رااین

ــگردی در کاربرد عنها را بهقرار دارنـد و گـاهی آن   وان شـ

  بریم.کار میه افزایی بتکنیک قاعده

که  معمولن در شــعر کالســیک، تعداد هجاهای دو ســطری

هم برابر و وزن عروضــی با ایتکیهآیند در وزن کنار هم می

مان نوع هجاها از اهمیت اســت اما در وزن عروضــی چید 

یری هجاهای خاصی برخوردار است و چنانچه ترتیب قرارگ

ــیده ــکته   کوتاه و بلند و کش ــعر دچار س را لحاظ نکنیم، ش

 شکند.شود و موزیک متنی آن میمی

پس برای رفع این مشـکل، شاعر با توجه به اختیاراتش در   

کند یقرائت شعر ایجاد م در دو بعد وزنی و لفظی، تغییراتی

ی آن خوانش شــعر با فرموالســیون عروضــی   تا در نتیجه

ها سیگلیانطباق داشته باشد. در واقع اختیارات شاعری که ان

ست یهایگویند، مجموعه تکنیکبه آن پوئتیک الیسنس می

 از یا وزنی نظر دهد وقت نوشــتن، ازکه به شــاعر اجازه می

 هاییوتتفا خوانش متعارف، یا وزن به نسبت لفظی، لحاظ

 کند.  ایجاد خاص

ــاعری را در نظر نگیرید، بعد از   معمولن اگر اختیـارات شـ

ــیک معرو  ــعرهای کالسـ ــیاری از شـ ف، متوجه تقطیع بسـ

های شــعر تقطیع شده از وزن خواهید شـد که تمام مصـرع  

خواهید کنند و اگر بیشتر دقت کنید، دریکسـانی تبعیت نمی 

مجاز برخوردارند  هایها همه از تفاوتیافت که این مصرع

ــاعری به آن  ــت و و این اجـازه را اختیارات شـ ها داده اسـ

ی اختیارات شاعر خارج هایی از حوزهچنانچه چنین تفاوت

 کند. شود، در وزن شعر ایجاد خلل و سکته می
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 لفظی يا زبانی اختيارات

 
ــوداختیـار لفظی به نوع تلف  کلمه یا هجا مربوط می  و  شـ

ــاعر می ن چند تلفظی که یک کلمه دارد، آن توانـد از بی شـ

تلفظی را که با وزن شعرش انطباق دارد انتخاب کند. اختیار 

ی حــذف همزه و تغییر تعــداد هلفظی عمــدتن در دو حوز

 شود.  ها تعریف میمصوت

 داد جا یوسف به اعماق در که چاهی بعد

 ستشده موعود مهدی هتلِ جااین آمد

ــرع باال که از وزن دور ، کنندی فعالتن پیروی میدر دو مص

ــود بردم؛من هم از اختیــار لف  ظی و هم از اختیــار وزنی سـ

ــرع اول را ) بخواند  ماق( -اع  - درمثلن خواننده اگر مصـ

 یشود و اگر همزه یا الفِ کلمهی وزنی میشعر دچار سکته

ــورت )هاعمـاق را حـذف کند و آن را ب   ماق(  _رع  _دَ صـ

ــکلی پیش نمی ــرع دوم اگر آیقرائت کند مشـ د. یا در مصـ

شود، ولی ار سکته میجا( شـعر دچ  -این  -مد  -بخواند )آ 

ــکلی برای وزن جـا( بخو  -دین  -مَ  -آ اگر آن را ) اند، مشـ

آید. از طرفی در رکن اول هر دو مصرع باال، شعر پیش نمی

ــود بردم ک  ه یکی از اختیارات جـای فعالتن از فاعالتن سـ

ح اش توضیش پایانی دربارهشود و در بخوزنی محسوب می

 خواهم داد.

آمده  صــامت حرف همزه از پیش ترکیبی کلمات در اگر

 حذف را همزه تواندشــاعر می کلمه، آن تلفّ  وقت باشــد،

بخواند. همین رفتاری را « لز_ قب »را « قبل از»کند، مثلن 

ــود با های باال انجام دادم، میکه با همزه یا الف در مثال شـ

داشت، چون این دو حرف در زبان فارسی از  نیز« ع»حرف 

 یک تلف  برخوردارند.

جوری کلمات با وزن، چنانچه قبلن گفتم که گاهی برای هم

ا توانیم آن قرائتی را که باز چند تلف  برخوردار باشــند، می

« ندببرید»مان است انتخاب کنیم، مثلن فعل هوزن شعر این

« دنــد -ری  - بُ -بِ »و « ریــدنــد -بــب »از دو خوانش 

ی ش»که به دو صورت « شیرینی»ی برخوردار اسـت یا کلمه 

شود. با چنین خوانشی خوانده می« نی -شیر »و « نی ـری  ـ 

ها و یا گاهی هجاها را شـاعر بنا به میل خود تعداد مصوت 

تواند اساس ضرورت وزنی، میشـاعر بر  کند.کم و زیاد می

ر چنین کند کند که اگهجـای کوتاهِ آخرِ کلمه را بلند لحاظ  

ــباع»ی گویند که از قاعدهمی ــتفاده « اشـ کرده، البته این اسـ

شود روی هجای آخر کلمه لحاظ کرد نه تکنیک را فقط می

که از « پشـــمینه»ی هجاهای آغازین و میانی. مثلن در کلمه

شــده، شــاعر  دو هجای بلند و یک هجای کوتاه تشــکیل 

نیز بخواند، از این لحاظ را بلند « نه»توانـد هجای کوتاه  می

توانند بنا کوتاهی چون سه، دو، به، که، چه و... میهجاهای 

ــوند.  ــرورت وزنی، هجای بلند نیز در نظر گرفته شـ به ضـ

ــته ــمنن از این دسـ ــان ســـت کلماتی که ضـ حرف آخرشـ

 دســتِ»شــان، مثل ترکیب خوانیممکســورند و با کســره می

هم هجای بلند  تواندجا میاین« تِ»که حرف مکسور « شما

ظ شــود، یعنی بنا به ضــرورت وزنی و هم هجای کوتاه لحا

د. باشــتواند بر وزن مســتفعلن با مفتعلن می« دســتِ شــما»

 من»یی مثل هادر ترکیب« ی عطفضمه»همچنین اصطالح 

، یعنی هجای دوم این کنداز همین قاعده تبعیت می« و مردم

ــرورت وزنی، کو  ترکیـب را می  ند تاه یا بلتوانیم بنـا بـه ضـ

فرض کنیم و آن را جـای هر کدام از ارکان وزنی فعالتن یا  

 مفاعیلن بیاوریم.  

 

 وزنی اختيارات
 

ــکتــهبرای این ی وزنی را بگیریم، عالوه بر کــه جلوی سـ

ــی  در برخی از پــایـه  توانیمتغییرات وزنی می هـای عروضـ

 را هااژهو تلفّ  کهاین بدون ها تغییر ایجاد کنیم، یعنیمصرع

ــت برده توانیم در کمّیــّتمی تغییر دهیم، و از  هجــا دسـ

 نتر هم گفتم که در رکپیش اختیارات وزنی اســتفاده کنیم.

تواند جای فعالتن از اول و شـروع مصرع، شاعر همیشه می 

یم، ، فعالتن بیاورفاعالتن اســتفاده کند و اگر جای فاعالتن

شـود یعنی عکس آن صـادق   ی وزنی میشـعر دچار سـکته  

 مصــرع یا بیت آخر در ضــمنن هر گونه هجایی که یســت.ن

ــود، آورده ــود؛می محســوب بلند هجای ش  هجای یعنی ش

 بلند هجای هم در آخر مصـــرع، کشـــیده هجای و کوتاه

ویم هجاهای کوتاه و بلند و خواهم بگمی .شــودمی خوانده
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که، من یا رود که در پایان مصــرع بیایند  :ای چونکشــیده

ــونـد. گرفتـه می  هجـای بلنـد در نظر   تقلیل نام یکی از  شـ

ــاعری  ـ   اختیـارات شـ ــت کـه وقـت ب کارگیری کلمات هسـ

نه از گوبریم. در اینارسی در شعر از آن بسیار بهره میغیرف

ــامـت    ــوت بلنـد را هجای بلند  کلمـات ترکیـب صـ +مصـ

ب کنیم یا ترکیخوانیم بلکه آن را هجای کوتاه فرض مینمی

شیده محسوب د+ صـامت را هجای ک صـامت+مصـوت بلن  

یوتر امپـخوانیم. مثلن کای بلند میـکنیم بلکه آن را هجنمی

کنیم یــا دیــازپــام را دیزپَم را در هیئــت کمپِیوتر تقطیع می

ــرع نیز در برخی از توانیم بخوانیم. گـاهی می  کــه هـا مصـ

ــانارکان  توانیم جایدارند، می هم کنار کوتاه هجای دو ش

 این در که ار دهیمقر بلند هجای یک کوتاه، هجـای  دو

ــورت ــکین هم . افتدمی اتّفاق ابدال وزنی اختیار صـ تسـ

توانیم جای دو هجای کوتاه، یک ست که در آن میایقاعده

هجـای بلند بیاوریم مثلن جای مفتعلن یا فعالتن از مفعولن  

 استفاده کنیم.

 تر از هرجاییپیش

 جاتراین 

 جاترآن

 تر از بی جاییبیش

 من جایی

 امجا شده

در این غزل که از وزن دوری مفتلعن برخوردار است و آن 

را سـی سـال پیش نوشتم و در اولین کتابم منتشر شده، در   

یک بیت بارها از تکنیک تسکین استفاده کردم و مفعولن را 

 ندبل هجای یک جاییضمنن به جابه جای مفتعلن نشـاندم. 

و  شودعروضی قلب گفته می رکن یک در هم کنار کوتاه و

تواند جای هجاهای شــاعر در آن بنا به ضــرورت وزنی، می

بلنـد و کوتـاه را بـا هم عوض کنــد، مثلن جــای مفتعلن از    

ــیارند و در   مفـاعلن بهره بگیرد. از این  گونـه اختیـارات بسـ

ــشتوانید از چند و چونراحتی میه های عروض بکتاب ان ـ

ــی کیا حیطه  دشان آگاه شوید. اگر توجه کرده باشیاربردیـ

ــد من این ــتم جا تدریس عروض نبوده بلکه میقصـ خواسـ

ــان دهم چگونـه انواع تکنیـک   افزایی کار را قاعده هاینشـ

ــان ــان دادم که علیتر میآسـ رغم معنای ظاهری کند و نشـ

ــخت افزایی، تکنیـک قاعده  ــناخت آن نه تنها کار را سـ شـ

ــاعر را حتکند بلکه حیطهنمی ی در کاربرد وزن ی ویراژ شـ

ــی گ ــترده میعروض ــتش را باز میس گذارد. پس کند و دس

لکه مند بسازیم بافزایی برای این نیسـت که متن قانون قاعده

ــتر با قوانین صلب متنی مثل عکند راحتکمک می  روضــ

  یـا درونـهکـن تکنیــوع ایـمجمر ـه اگـرو شویم کهـروب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزیک م هایی باشک در نویسش شعر سپید به متنشـود بی 

ــیم. میو تمپو و ظــاهر زیبــاتر می گوینــد در خلق هر رسـ

افتد پس شـــعر هم مثل شـــعری زایش و زایمانی اتفاق می

ــان که    همانا  آدمی زنـدگی دارد و نبـایـد به ظاهر این انسـ

توجه باشــیم. درک اوزان ی آن اســت بیپوســت و پوســته

کند شــعری خلق کنیم ای کمک میعروضــی و ترانه و تکیه

ا همه هتر برخوردار باشد و اینپوستی زیباتر و بادوام که از

ــل می ــود که با آگاهی و برخورداری از دانش ادبی حاص ش

ــش،  ــود در اولین ورژن نویسـ اگر این دانش درونی شـ

شـــعرهای آزادی خواهید نوشـــت حاوی تعریف و اجرای 

کمتر در شــعر معاصر ای از موزیک متنی که این روزها تازه

 شود.  فارسی رویت می



    23 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 



    24 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاعران گلوبال

 

عبدالرضایی دعوت  های شعر و داستان علیهای تلگرامی کالجرازگاهی یکی از شاعران و نویسندگان معاصر جهان به گروهه

 2۱17 ست که بیست و ششم آگوسترومانی یشاعر مطرح نسل تازه «دنیسا دوران»پردازد. شود و در آن به شعرخوانی میمی

زمان توسط شاعران همبه طور  فارسی شعرهایش یکالج شعر به دو زبان رومانیایی و انگلیسی شعرخوانی کرد و ترجمه در

. در این بخش مجله، ابتدا گوی مفصلی با دنیسا دوران انجام دادوکالج شعر گفت ،کالجی اجرا شد. بعد از این شعرخوانی

 ها به فارسی و در قسمت پایانی،ی آنهای رومانیایی و انگلیسی و ترجمهان، سپس متن شعرها به زب«دوران»بیوگرافی هنری 

  خوانید.وگو را میمتن گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    25 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 دوران دنيسا هنرى بيوگرافى

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 یمادر و شاعر پدری دختر که او. کندمی زندگی بخارست در که ستفرهنگی مدیر و رومانیایی مترجم و شاعر دوران دنیسا

 مدرک نیز یک و انگلیسی و رومانیایی ادبیات و زبان»  کارشناسی مدرک دارای و شد متولد 1۴۱۱ سال در است نویسرمان

 عنوانبه او ینا از پیش. درآمده تحریر یرشته به انگلیسی زبان به که ستصدایی شعر یدرباره اینامهپایان با ارشد کارشناسی

 فرهنگی یموسسه یپروژه مدیر 2۱۱7 سال از و کرده فعالیت رومانیایی کتاب نقد مجله در مقاالت دبیر و مترجم نگار،روزنامه

 ناولی کرد، منتشر ادبی ایمسابقه در شرکت برای سالگیدوازده در را خود اشعار نخستین دنیسا است. بخارست در رومانی

 بخارست در نویسندگان انجمن جایزه یبرنده Vinea ،2۱۱3انتشارات  مکانیک(، و )نرم «Pufos şi mecanic» او اشعار مجموعه

 مردم) Omul de unică folosinţă او، اشعار کامل یمجموعه دومین. شد Braşov رومانی شاخه نویسندگان یاتحادیه یجایزه و

 عالوه. (بیکان رینفلو توسط انگلیسی یترجمه زبانه، دو)یافت  انتشار 2۱۱۴ سال در ایرلند گالویِ چاپ توسط ،(بار مصرفیک

 شده منتشر و ترجمه نیز مقدونی زبان به که کرد منتشر را( 2۱12 جوانم، هنوز من)  «Sunt încă tânără» یمجموعه او این، بر

 یدرباره تجربی کتابی عنوان به ،(2۱14 مانم،می تو با هم خواب در) «dar stau cu tine dorm» او، کتاب چهارمین. است

 سال در که او عاشقانه شعر کتاب آخرین. است Floarea Ţuţuianu از تصاویری شامل که شد تحریر اهگیم یک تا زندگی

 سه شد. او خواهد منتشر نیز بلغارستان در زودی به( خویش اندام در پیچیده)  Învelit în propriul corpشد، منتشر 2۱16

 آثارش دوران دنیسا مستعار نام با سپس و ستپدری خانوادگی نام که کرد منتشر پیشگو میرنا دنیسا نام با را خود اول یمجموعه



    26 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 یباست،ز روزها این بخارست» یزبانهسه و رادیویی یبرنامه استرالیایی، سازآهنگ پیزک، برونو همکاری با دنیسا .داد انتشار را

 سال در پیشین عنوان همان با و دش پخش(اورف کونسترادیو)  ORF - Kunstradio توسط 2۱15 سال در که ساخت را «نه؟

 ای ژهپرو دیگر، کشور سه از هنرمندانی و لهستانی عکاس گوزیک، سابینا همکاری با همچنین او. شد ارائه بخارست در 2۱17

 هشد ارائه چک جمهوری و مقدونیه در کنون تا که داد ارائه( کنممی تقال زمین در هایمدست با) عنوان با را دوزبانه و اجرایی

 نالندی،ف آلمانی، بلغاری، چک، انگلیسی، هایزبان به او اشعار از هاییگزیده و شده اعطا او به فلوشیپ چندین است. تاکنون

 .است شده منتشر و ترجمه فرانسوی و صربی اسلوونیایی، عربی، مقدونی، ترکی، لهستانی، ایتالیایی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



    27 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 

În mijlocul camerei 

 

Dorm 

într-o cameră, 

într-o casă, 

unde toţi mă ignoră. 

Noapte de noapte 

uşile se deschid şi închid 

lângă mine, 

zi de zi suport 

scârţâitul uşilor şi 

lipăitul paşilor. 

Sunt prinsă în această 

intersecţie, 

cu patul în mijlocul 

camerei, ca o zebră. 

Privirile trecătorilor, absorbite 

de chipul meu adormit, 

de chipul meu murdar de somn, 

zâmbitor (în vis) sau oripilat… 

 

 

 

 

 



    2۱ ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 

Middle of the room 

 

I sleep 

in a room, 

in a house 

where they all ignore me. 

Night after night 

doors open and close 

next to me, 

day after day I have to put up 

with the creaking of doors and 

the pit-pat of feet. 

I am caught in this  

crossroads, 

with my bed in the middle 

of the room, zebra-like. 

The pedestrians’ looks drawn unto 

my face fallen asleep, 

my face soiled with sleep, 

smiling (in dreams) or else horrified… 

 

 

 

 

 



    2۴ ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 وسط اتاق

 

 اتاق در یک خوابممی

  طردم کردند همه که ایخانه و

 شب پشتِ شب

 بغل دستم

 بسته و شوندمی باز درها

 و روز پشت روز

 مجبورم تحمل کنم 

 صدای جیرجیر در

 و چلپ چلوپِ پاها را

 در این چارراه امافتاده گیر

 وسط اتاق تختم روی

 امانگار روی خط عابر پیاده

 امرفتهی خواب و چهره

 نگاه عابران را

 جذب کرده و کثیف شده با لبخندی 

 که محصول رویاست

 یا وحشتی دیگر 

 



    3۱ ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 

Ireparabil 

 

Ireparabil 

corpul meu 

un raft de care se izbeşte zilnic clanţa uşii. 

 

 

 

Beyond repair 

 

Beyond repair 

my body 

a shelf the doorknob knocks against day after day. 

 

 

 

 العالج

 

 درست بشو نیست

 بدنم

 ست ایقفسه

 ی دری دستگیرهتحت حمالت روزانه



    31 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 

 

Cu priviri tulburi 

 

Muncitorii lucrează în jurul casei mele, 

de luni de zile văd numai muncitori 

când ies din casă, 

când intru, 

mai slabi sau mai solizi, 

în egală măsură murdari şi cu priviri 

tulburi, 

arşi, 

arşi, 

arşi 

de soarele necruţător al amiezii 

şi de 

smoala neagră pe care o toarnă 

pe trotuare, 

picătură cu picătură, 

lasciv. 

 

 

 

 

 



    32 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 

Bleary eyes 

 

There are men at work in my neighbourhood. 

For months now I’ve been seeing men at work 

on leaving my house, 

on returning, 

some of them thin, some of them heavy, 

equally grimy, eyes 

bleary, 

burnt, 

burnt, 

burnt 

with the harsh noonday sun  

and with the black of the tar they are pouring 

on pavements, 

droplet by droplet, 

with raunchy abandon. 

 

 

 

 

 

 

 



    33 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 های هيزچشم

 

 کارند مشغول مردانی من همسایگی در

 که وقت رفتن از 

 شانبینمو بازگشت به خانه می

  هر روز

 ندالغر شانبرخی

 چاق برخی

 آلودخاک اما مساوی طوربه

 هیز

 و سوخته

 سوخته 

 سوخته زیر آفتابِ عمود ظهر  

 روپیاده روی ریزندمی که و قیری

 قطره به قطره 

 انگیزشهوت

 

 

 

 

 



    34 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 

 

Când vorbim la telefon 

 

Când vorbim la telefon, 

după un joc prelung de-a despărţirea 

(pa... pa... pa...) 

tu aştepţi întotdeauna 

să închid prima – 

învăluită în vocea ta. 

Mă fereşti 

de sunetul metalic şi rece 

al tonului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    35 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 

When we talk on the phone 

 

When we talk on the phone, 

after playing extended goodbyes   

(bye... bye... bye...), 

you wait every time 

for me to hang up first –  

your voice draped all over me.  

You are sheltering me  

from the cold metal blade  

of the tone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    36 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 زنيموقتی تلفنی حرف می

 

 زنیم پشت تلفنوقتی حرف می

 کنیم وقت وداعاین پا و آن پا می

 )بای .... بای .... بای ...(

 مانیتو دائم منتظر می

 که من گوشی را بگذارم

 کندپیچم میصدایت لحاف

 کند از منمحافظت می

 مقابل صدای سرد

 و تیزِ بیب بیب

 بعد از گذاشتن گوشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    37 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 

O sămânţă pusă la căldură 

 

Mă ţii în braţe, noaptea, 

în timp ce eu o învelesc pe fetiţă 

cu toată carnea mea, 

cu tot corpul – 

o sămânţă pusă la căldură 

sub două învelişuri. 

 

 

 

A seed stored in a warm place 

 

At night you hold me in your arms 

as I am covering our little baby girl  

with all of my flesh,   

with all of my body –  

a seed stored in a warm place 

deep underneath two layers. 

 

 

 

 

 



    3۱ ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 بذری بکار

 

 ممثل وقت حاملگی

 که دربر گرفته بودم دخترمان

 با تمام گوشت

 با تمام بدنم

 هاشب

 تنگ بگیر در آغوشم

 گرم در جاییبکار  بذری

 الیه دو زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    3۴ ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 

Când murim 

 

Femeia 

îl curăţă şi îl spală 

de ruşinea asistentei... 

Ăsta nu-i om de salvat, 

Ne muncim degeaba!... 

 

Când murim 

facem curat 

în vieţile 

celorlalţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    4۱ ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

When we die 

 

The wife   

cleans him up and washes him  

just for the nurse’s sake... 

This guy is past saving,  

Our work is no use!...  

 

When we die 

we clean up  

the lives 

of the others.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    41 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 

 ميريموقتی می

 

 شرم از پرستار

 شود که زنباعث می

 همسرش را بشوید

 تمیزش کند

 

 کارش تمومه»

 «سا هم بیهودهکار م

 

 میریموقتی که می

 کنیممی زیبا

 های دیگر رازندگی

 

 

 

 

 

 

 



    42 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 

Oamenii se adună în jurul lui 

 

Tatăl 

mânca din mâna mea 

cu greu. 

Şi a murit. 

 

Oamenii se adună în jurul lui 

gijulii, 

peocupaţi 

să nu se molipsească de moarte. 

 

 

 

People gather around him 

 

The father 

would eat out of my hand 

with difficulty. 

And he died. 

 

People gather around him  

reluctantly 

worried  

lest they catch death. 



    43 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 اندمردمی که دورش جمع شده

 

 پدرش

  دستم خورد از 

 سختی به

 بعد هم مُرد

 اندشده جمع دورش مردم

 مواظب

 نگران

 ها نیز سرایت کندا مرگ به آنمباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    44 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 

Nu știu nimic despre tine 

 

Puiuţul meu, 

nu ştiu nimic despre tine 

(nici măcar dacă eşti 

fată sau băiat). 

Eşti o viaţă 

care creşte în mine. 

Dar astăzi, 

ne-am speriat împreună 

de câini. 

 

 

 

I know nothing about you 

 

My baby yet unborn, 

I know nothing about you 

(not even if you are 

male or female). 

You are a life 

that keeps growing inside me. 

Yet earlier today, 

we were  both scared  

of stray dogs. 



    45 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 دانمات نمیچيزی درباره

 

 هنوز به دنیا نیامدی

 دانمنمی ازت چیزی

 پسری دانمنمی تیح

 دختر یا 

 هستی یک زندگی تو

 کندمی درونم رشد که در 

 ترپیش همهاین با 

  بودیم ترسیده دو هر ما

 ولگرد هایسگ از
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La 30 de ani 

 

Sunt încă tânără, iubitule – 

I’m still young – 

putem să ne facem 

investigaţii medicale complete; 

la 30 de ani, 

aproape toţi prietenii noştri 

sunt bolnavi. 

Mai am timp 

să mă aşez încet în patul 

metalic şi îngust 

al aparatului RMN, 

chemându-l şi pe Dumnezeu 

lângă mine. 
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At thirty 

 

I am still young, my love  

I’m still young, baby  

we could both get  

full physical exams;  

at thirty,  

most of our friends  

are sick.  

I still have time  

to ease myself upon the bed – 

the narrow iron bed -   

where they do MRI tests, 

as I’m summoning God 

to my side. 
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 در سی سالگی

 

 عشقم جوانم هنوز

 عزیزم جوانم هنوز

  تست سالمتی بدهیم توانیممی دو هر ما

 حالی که در سی سالگی در

 بیمارند ماناغلب دوستان

 دارم وقت من هنوز

 تخت دراز بکشم توی که

 تنگ آن تخت فلزی

  دهندمی انجام که درش تست ام آر آی

  را خدا بزنم و صدا 

 که بیاید پیشم

 برای تست
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Strivirea 

 

Sunt încă tânără, 

mai pot suporta 

zecile de oameni lipiţi în autobuze. 

Am oasele bune 

şi sânii mei, tari şi elastici, 

mai suportă, încă, strivirea. 

 

 

 

The crushing 

 

I am still young,  

I can still put up with 

dozens of bodies clinging tight on buses. 

I’ve got good bones, 

my breasts, both firm and supple, 

can still put up with being crushed. 

 

 

 

 



    5۱ ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 له شدن

 

 جوانم من هنوز

 هادر اتوبوس توانممی

 خودم را جا بزنم تنگ

 ها بدن چسبیده به همالی ده

 دارم خوبی هایاستخوان

 هاییپستان

 پذیرندهر دو سفت و انعطاف که 

 نندتوانند تحمل کو می

 حتی اگر له شوند
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Vreau să fiu o lupoaică lăptoasă 

 

Vreau să fiu o lupoaică lăptoasă, 

cu ţâţe mari, negre şi supte, 

întinsă la soare, 

frumoasă, 

liniştită. 

 

 

 

I want to be a breast-feeding she-wolf 

 

I want to be a breast-feeding she-wolf, 

teats hanging all black and sucked limp, 

lying prone in the sun, 

beautiful 

and serene. 
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 گرگ شيرده

 

 گرگی باشم شیرده خواهممی

 امهای سیاه و آویختهپستان

 مکیده شل و

 دراز بکشم بر پهلو

 آفتاب زیر 

 زیبا

  آرام و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    53 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 

Amintirile atârnă în mine 

 

Amintirile atârnă în mine 

grele 

ca nişte mere verzi 

cu viermi. 

Viermi 

şi sub ţărână, 

departe, 

în adânc, 

au spălat oasele 

alor mei. 
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Memories hang inside me 

 

Memories hang inside me 

as heavy 

as green apples 

ridden with worms. 

Worms  

under the dirt,  

deep down 

in the earth, 

have also washed clean 

the bones 

of my people. 
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 خاطرات آويزان

 

 خاطرات سنگینی

 ندااز من آویزان

 خوردهسیبی سبز و کرم مثل

 هاییکرم

 خاکی زیر 

 و حتی زیرتر

 زمین زیرِ 

 اندشسته که پاک

 را مردمم هایاستخوان
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DENISA DURAN  

Selection from the book “Sunt încă tânără” (I Am Still Young) (Tragus Arte, Bucharest, Romania, 2012; 

Antolog, Skopje, Macedonia, 2016) 

Translated into English by Florin Bican  

Translated into Persian by Ali Abdolrezaei’s Poetry College 

 

در انتشارات تراکس آرته رومانی منتشر شد.  2۱12ی دنیسا دوران که سال سروده« من هنوز جوانم»منتخبی از شعرهای کتاب 

 اند.به فارسی ترجمه کرده «علی عبدالرضایی»به انگلیسی و « فلورین بیکان»این شعرها را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    57 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 وگوی کالج شعر با دنيسا دورانگفت

 

 

دعوت شده « کوزوو»که در فستیوال جهانی شعر در حالم که بعد از دو سال، زمانیخوش آمدی دنیسا. خوش به کالج

ای و این فرصت حالم که حاال به لندن آمدهمندم و خوشکنیم. من به جهان شعرت عالقهبودیم، دوباره با هم مالقات می

دیر زبان صحبت کنیم. تو شاعر و مترجم رومانیایی و یک میپیش آمده تا کمی بیشتر پیرامون شعرت برای شنوندگان فارس

ای را طی که چه پروسهت بگو و اینای. برای ما از خودت و خانوادهای اهل قلم به دنیا آمدهفرهنگی هستی و در خانواده

 ای شدی.کردی تا شاعری حرفه

اشم زبان در تماس بتیارم گذاشتید که با مخاطبان فارسیبابت که فرصتی را در اخ اعضای کالج. از این یدرود به شما و همه

 به است که تاینویسنده« دینا رنجوک»ی شعر و مادرم مجموعه ست با دوازدهشاعری« دنیل پیشگو»بسیار سپاسگزارم. پدرم 

و مادرم متعلق به  های شهر در رومانی منتشر کرده است. پدرفروشینگاری در باب شورای کتابحال چهار جلد رمان و تک

ی جوانی خود را تحت رژیم کمونیستی رومانی مدرن( هستند، کسانی که دورهادبیات رومانی )ادبیات پست 1۴۱۱نسل 

این یک سرآغاز  بوده و هستند. ی گذار رومانی که امروزه به دموکراسی منتج شده بسیار فعالاند و البته همچنان در دورهگذرانده

های پدر و مادرم حتی در آشپزخانه گوش ن بود که در فضای شعر قرار بگیرد، آن زمان من به صحبتبرای کودکی چون م

کردند، من نیز با این فضا درگیر بودم و نظراتم بسیار خواندند و راجع به آن بحث میها اغلب برای هم شعر میدادم، آنمی

م، که در آغاز نوشتن قرار بگیرم، البته تحت هیچ فشاری هم نبودشد. این شرایط برایم بدل به سیری طبیعی شد جدی گرفته می
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تن بینید که او نویسنده نشده، البته هنوز نشده! نوشکند و میی پزشکی تحصیل میتری دارم که در رومانی در رشتهبرادر کوچک

داشتم منتشر کردم، آن زمان در  را از شش سالگی شروع کردم و اولین اشعارم را در مجالت ادبی، زمانی که فقط دوازده سال

یک رقابت ادبی بین مدارس برنده شدم و اشعارم را منتشر کردند، بعد از آن به نوشتن ادامه دادم و شعرهایم را برای مسابقات 

 یمثابهدیگر فرستادم و به دیگر نقاط کشور دعوت شدم که این سرآغاز سفرهای من نیز بود، در این زمان نوشتن برای من به

دای خواستم صآموختن جغرافیای فضای فرهنگی بود. نوشتن آسان نبود چراکه من در نبردی برای ساختن خودم بودم و می

کرد. تر میموقعیت اعتباری بگیرم شرایط را سخت خواستم از ایننظرم فرزند یک نویسنده بودن، برای منی که نمیخودم باشم. به

ی موفقی تلقی شوم، به همین خاطر با نام مستعار ختر این پدر و مادر هستم نویسندهکه دخاطر اینخواستم صرفن بهنمی

کردم و دائمن در تالشی برای شنیده شدن صدای خودم بودم، صدای خود دنیسا، این تالش فرصتی بود هایم را امضا میکتاب

را برای منتشر کردم و سپس این نام « پیشگودنیسا میرنا »که بتوانم شخصیت خودم را شکل بدهم. سه کتاب اولم را با نام 

 تغییر دادم.« دنیسا دوران»های خودم به استقالل و تکیه بر توانایی

داند، کمی از خصوصیات شعر و ادبیات امروز رومانی و ی شعر و شاعران رومانی میزبان کمتر دربارهمخاطب فارسی

  اوضاع ترجمه و انتشار کتاب در کشورت برایمان بگو.

 یهای دههرا به نسل و رویکردهای تئوریک است که معمولن منتقدین آن ادبیات معاصر رومانی، ادبیاتی بسیار غنی از لحاظ فرم

درم ی هشتاد که پکنند؛ برای مثال من متعلق به نسل دوهزار شاعران رومانی هستم. نسل دههشصت، هشتاد و دوهزار تقسیم می

ها و ای دارد و از زبانها جایگاه ویژهمدرنیست هستند که فرم و ساختار در شعر آنشاعرانی پستاست، معمولن  متعلق به آن

رکز ها تغییراتی از حیث مراجع بینامتنی و تمکنند، آنمدرنیستی در اشعار خود استفاده میهای پستهای متفاوت و مولفهفرهنگ

تر شان اهمیتی ویژه داشت و تالشی برای نزدیکمتنی و طنز در متن ازیب آوردند،محوری در فرم پدید بر مرگ مولف و خواننده

ه اند که صدای خود را بنسل من اما در پی آنهمو زیستی کردن آن داشتند. شاعران  ملموس کردن ادبیات به خواننده و درنتیجه

ال شد. من اولین کتابم را در ستر استفاده میکه پیشای بود ها آزاد کردن شعر از قید زبان کهنهجهان برسانند، اولین کار مهم آن

های بعد از نسالن من نیز در این دوره اولین کارهای خود را منتشر کردند. در پی آزادیمنتشر کردم و بسیاری از هم 2۱۱3

ع و حتی بعضی مواق گراییهایی علیه ملیپروایی در شعر رایج شد و مخالفتهای سکچوال و بیاستفاده از واژه 1۴۱۴انقالب 

اکید بر شود( و تگفته میفراکتوریسم اند )و به آن ها تدوین کردهدین صورت گرفت. محوریت یک مانیفست تئوریک که آن

از دیگر خصوصیات شعر نسل  است. 2۱۱۱نگری در زندگی نویسشی، از زمره کارهای مهم نسل شاعران اهمیت صدق و واقع

زمانه است. در شعر  های ریز و فساد و حقارت و مصائب اجتماعینگری و توجه به ابژهجزئیهای جدید، من تمرکز بر واژه

ی کرده و های اخیر تغییراتعالوه شعر رومانی در سالشود، بهاین نسل به زندگی درونی و شخصی بسیار بیشتر از فرم توجه می

رهایی روایی و تر شعاین روزها در شعر نویسندگان جوانگرایش به مینیمالیسم و نواکسپرسیونیسم در آن گسترش یافته است. 

ها شش انتشارات مهم در رومانی وجود دارد که یکی از آن شود.می های روزمره و رویکردهای اجتماعی مشاهدهبلند با واژه

«Poesis International »رومانی منتشر ی بسیار مهم شعر هم در حال حاضر در مختص چاپ شعر است، به عالوه پنج مجله

شود. ی مرکزی شهر براشوو حمایت میخانههاست که دو بار در سال منتشر و توسط کتابشود که مادرم سردبیر یکی از آنمی

 ترینهمشود. مو اشعار شاعران بسیاری ترجمه می برگزار رومانی در جهانی شاعران شرکت شعر با فستیوال ساالنه پنج ـ شش

ترجمه شده و بعضی از شاعران به خارج از رومانی و کشورهایی مثل کرواسی و هلند  زبان ده به من حداقل شاعران نسل اشعار

های دیگر ترجمه های گذشته خیلی برایشان مهم است که شعرهایشان به زباناند. این شاعران برخالف نسلو... دعوت شده

ارد. به عالوه شعر بسیاری از شاعران خارجی در رومانی منتشر ها و جزئیاتی دشود و بدانند شعر کشورهای دیگر چه ویژگی
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ها یک شاعر خوب جهانی توان در شاعران نسل من حس کرد، وقتی مثلن در فستیوالشود و این عالقه به جهانی شدن را میمی

 کنند. بینند کارهای او را به رومانیایی ترجمه میمی

نتشر ی شعر محال پنج مجموعهای شعر کشورهای بالکان حضور داری، تا بههتو شاعر فعالی هستی و در اغلب فستیوال

 هایت بیشتر توضیح بده. ی فضای اشعار و محوریت کتابای، دربارهکرده

ی ی اتحادیهی جایزهمنتشر شد و برای اولین بار برنده 2۱۱3تر گفتم در سال طور که پیش، همان«نرم و مکانیک»اولین کتابم 

های مختلفی پرداختم، بخشی از آن هم مربوط به شد. در این کتاب به فضاها و موتیف« براشوو»ی ان رومانی، شاخهنویسندگ

وع ترین رویکرد این کتاب موضها را نوشتم. محوریست که وقتی تنها پانزده سال داشتم آناشعاری با فضای سورئالیستی

الت واسطه را داشتم؛ حالتی معلق میان مرگ و زندگی. خواب به عنوان ی این حکه من آن زمان بسیار دغدغه است« خواب»

صحبت  در این اشعار راجع به آن  ست که منکننده، چیزینیرویی حل

« امهام حلول کردهدر کالبد معشوق» کنم. بخش دیگری تحت عنوان می

از منظر زنی که وارد کالبد  ، گیردشعرهایی عاشقانه را دربر می

کند و در قالب یک سفر تغییر می شود، سپس فضا یهاش ممعشوق

گیرد. در اشعار این عاشق شکل می طبیعی شخصیت زنانه در کالبد 

شعرهای آن راجع به بدن است.  ای دارد و کتاب بدن نقش ویژه

های بدن خودم و همکاری سه عکس ای داشتم که با توجه به اخیرن پروژه

هنرمند دیگر اجراهایی در ایرلند،  غارستان و مقدونیه ارائه کردیم.بل

، در سال «بار مصرفمردم یک» ی دومین کتابم، ی دوزبانهنسخه

ام در ی شخصیکتاب از تجربه در ایرلند منتشر شد. عنوان  2۱۱۴

شناسی در ی واژهتحصیل در رشته جوی شغل پس از اتمام وجست

نوان حقارتی نوشتم که من به ع گیرد، از احساس دانشگاه مایه می

ها، کشیدم. آن زمان تمام ایدهمی التحصیلی جوان آن را به دوش فارغ

ی کاپیتالیسم زمانه خرد زیر سایه دوستانه ها و رفتارهای انسانارزش

ف بار مصری مردمی یکمثابهها بهها در این کتاب مردمی جوان، ماشینی و در پی راه حل هستند که با آنشده بود. شخصیت

اند، دو بخش مهم در این کتاب وجود دارد که یک بخش راجع به کمونیسم ود. شعرهای این کتاب عمدتن اجتماعیشرفتار می

وجوها در پی شغل است. ضمنن شعرهای مربوط به کمونیسم را از منظر یک ی کاپیتالیسم و تمام آن جستو بخش دیگر درباره

به همراه « غلبه بر دیکتاتوری»ای جهانی تحت عنوان ب شد و در پروژهکه نه ساله بودم در رومانی انقالزمانی کودک نوشتم.

هنرمندانی از کشورهای دیگر مثل لهستان، مجارستان، جمهوری چک و دیگر کشورهای کمونیستی شرکت کردم که از من تقاضا 

سم در این کتاب وجود دارد، از این بستگی میان کمونیسم و کاپیتالیای همگونه گونه پیرامون وقایع آن زمان بنویسم.شد اعتراف

ها همه تمهیدات انتخاب این ی سوءاستفاده کنند.مایهها را دستاند به چیزهایی که آنلحاظ که هر دو حقوق بشر را تقلیل داده

ه ببرای دومین کتابم است. فضای کلی این کتاب راجع به بیست سال گذار رومانی از کمونیسم « بار مصرفمردم یک»عنوان 

 سازیِ انسان است.سازی و انسانیی متمدندموکراسی، پس از انقالب است. مختصرن بگویم، این کتاب درباره
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؛ کمی راجع به این کتاب و دو کتاب دیگرت توضیح بده، چون بیشتر اشعاری «من هنوز جوانم»بپردازیم به سومین کتابت،  

 شد از این کتاب بود، مایلیم بیشتر راجع به آن بدانیم. ها در گروه تلگرامی کالج شعر منتشر ی آنکه ترجمه

« نمکهام بر زمین تقال میبا دست»و عنوان بخش دوم « بذری نهفته در جایی گرم»این کتاب دو بخش دارد؛ عنوان بخش اول 

ی عیت معمول تلقعنوان حالت ضعفی در وضها بهدر آن« ناخوشی»گیرند و ها پیرامون مرگ و زندگی شکل میاست، این بخش

 شود.می

کنید که در جهانی که به وضوح آن را حس می« سالگیدر سی»، در شعر امی چنین موضوعاتی را داشتهمن همیشه دغدغه

ین اشعار شود که شما در اشویم و این تقریبن چیزی معمولی تلقی میزیستگاه کنونی ماست در سنین پایین دچار ناخوشی می

ی ی معنایی وسیعی از مهربانی و عشق و تجربهه چنین حاالتی هستید. شعرهای این کتاب در گسترهشاهد عصیان من علی

روند. همچنین در این های دیگران پس از مرگ عزیزان، پیش مینگری و واکنشحاملگی گرفته تا زوال بدن و مرگ و سطحی

 شود،چه در ظاهر افراد نمایان میمیان واقعیت و آن یزیاد ی بسیاری غلبه بر دروغ و ناراستی دارم، فاصلهکتاب بسیار دغدغه

گذرد. استفاده از هنرهای ها میچه واقعن در درون آنکنند و آنچه دیگران وانمود میوجود دارد؛ درواقع شکاف عمیق میان آن

رجمه های دیگر ته به زبانصورت گستردتر کرده است، ضمنن اشعار این کتاب بهانگیزمختلف اجرایی، این کتاب را هیجان

ی است که درباره« مانمدر خواب هم با تو می»منتشر شد کتابی تجربی تحت عنوان  2۱14چهارمین کتاب من که در سال  اند.شده

 گیرم کرد چون در تالیف این کتاب ریسکست و برخالف تصورم بازخوردهای بسیار خوبی داشت و غافلزندگی تا یک ماهگی

ار نویس آن را خوانده بودند به من هشدی دستبودم و انتظار نداشتم منتقدها از آن استقبال کنند. کسانی که نسخهزیادی کرده 

داده بودند که این کتاب بیشتر شبیه تراوشات ذهنیِ پراحساس یک مادر است اما بسیاری بعد از چاپ کتاب آن را به خاطر 

اند، چراکه اشعار این کتاب ساختار معمول شعر را ندارند و حتوا تجربی دانستهجسارتش ستودند. این کتاب را به لحاظ فرم و م

 های پارامترهای معمولروند، این اشعار را که فاقد موزیک متنی و دیگر مولفهدارای جمالتی کوتاه هستند که افقی پیش می

ام ته شده، نظر منتقدین این است که من سعی کردهدر این شعرها زبان بسیار به بازی گرف ام.نامیده« هایکوی منثور»شعری است، 

اش با ی ماه اول زندگی یک کودک و رابطههای شعری بنویسم. کتاب دربارهاشعاری قوی بدون استفاده از شگردها و تکنیک

همچنین  .دکنند باهم حرف بزننها برای شناخت یکدیگر است و تمرکز بر الفبایی که آن دو سعی میمادر و چگونگی تالش آن

کل با من همکاری کرده است. برایم مهم بود که ش« فلورا توتویانو»این کتاب پنج تصویر دارد که در این زمینه تصویرگر شعر، 

وار ی طرح داشته باشد و در آن تالش کردم خواننده ریتمی دایرهکتاب مربعی باشد و به ترتیب یک صفحه شعر و یک صفحه

کارتا »است که سال گذشته توسط بهترین انتشارات رومانی « پیچیده در اندام خویش»ترین کتابم زهتا وقت خوانش داشته باشد.

شان شود دنبالی مختلف روایی و گذرا که با تیزبینی میست عاشقانه با سه شخصیت و چند مرحلهمنتشر شد، کتابی« روماناسکا

خاطر احساسات قوی و استعارات بدیعی که شته شده و کتاب را بهـ شش نقد راجع به این کتاب نو حال حدود پنجکرد. تا به

ی جالب راجع به این کتاب کشش کند و نکتهی نوعی اشتیاق صحبت میاین کتاب درباره اند.مند تلقی کردهدر آن است قدرت

 کند.میی خود را کامل که چگونه هر چیز در این کتاب داستان ویژههاست و اینآن و ارتباط بین شخصیت

که چگونه به پرفورمنس و ی اجراهایت بگو و اینای در کارهایت دارد، کمی برایمان دربارهپرفورمنس و اجرا نقش ویژه

 مند شدی؟شکستن مرزهای ژانرها عالقه



    61 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

نه به این زمی اممندیدانم. علت عالقهتر از انتشار کتاب نمیاهمیترا کمی اجرا برای من خیلی مهم است و آن ببینید، مسأله

های مختلف و مفاهیم متنوع است و های هنری و کنجکاوی در جهان شعر از راهاشتیاقم برای کار کردن با هنرمندانِ سایر زمینه

ها توان صرفن با کلمات آناند و نمیها خارجها و احساساتی شاعرانه وجود دارند که از تحمل واژهکه معتقدم همیشه ایدهاین

ها را ای دیگر آنکه به گونهست برای اینمندم چراکه برایم مثل بازخوانی اشعارم است و تالشید. به اجرا عالقهرا بیان کر

 های زبان و ژانرها فراتر بگذارم.بازسازی کنم و پا از حد مرزها و محدودیت

سابینا »است که در آن با عکاس لهستانی « کنمیهام بر زمین تقال مبا دست»ها ام؛ عنوان یکی از آنحال دو کار اجرایی ساختهتا به

بدنی  ام ارتباطگونه توانستهی بینامتنی با شعرهام دارند و اینهایی که او از من گرفته رابطهام، عکسهمکاری کرده« گوزیک

انی را ساخت و کارگردقطعاتی برای اشعار این اج« برونو پیزک»ساز استرالیایی خودم با زمین را در شعرهام برقرار کنم. آهنگ

ها با من همکاری کرد. همچنین در این پروژه با تعدادی مترجم و ها و ارتباط مفهومی میان عکسرومانیایی در طراحی ژست

ام، همین ام. تاکنون این پروژه را در سه کشور متفاوت اجرا کردهبازیگر از مقدونیه و جمهوری چک و ایرلند همکاری کرده

، موسیقی متن، بازیگری و این اجرای دوزبانه شامل عکس ر یک فستیوال شعر در ایرلند اجرایی ارائه کردیم.ی گذشته دهفته

مقایسه میان بدن و زمین، باروری و زوال و حالت  ست که محوریت آنی آن شعرها به دو زبان دیگر اشعرخوانی من و ترجمه

 ست.ی میان مرگ و زندگیواسطه

وی، های جهانی بسیاری دعوت شنون به سیزده زبان ترجمه شده است و همین باعث شده به فستیوالی اشعارت تاکگزیده

 چه تاثیری بر تو و شعرت ها برای یک شاعر مهم است؟ حضور در این فستیوالکنی شرکت در فستیوالچرا فکر می

 گذاشته است؟

کنید دو ها شرکت میشود. وقتی شما در فستیوالنگ ها میاین مسأله بسیار مهم است، چراکه باعث شناخت شاعر از دیگر فره

شود و پی خواهید برد که اشعار شما چقدر در ارتباط وسعت دیدتان بسیار گسترده می کهافتد، اول ایناتفاق مهم برای شما می

 ست که بدانیم چقدرمحکی های دیگر مهم است. از نظر من ایننویسید برای فرهنگچه میهای دیگر است و چقدر آنبا فرهنگ

شود، البته ها باعث برخورد مستقیم شما با ادبیات کشورهای دیگر میکه حضور در فستیوالمندی هستیم. دوم اینشاعر قدرت

به فستیوال شعری  2۱13که در سال پس از این ست.ی بسیار مهمیخود مسافرت کردن و حف  ارتباط با شاعران گوناگون مسئله

را ترجمه و در رومانی منتشر کردم. « کالرا ازوپاردی»و « ایمانوئل میفسود»ی مالتی از جمله رفتم آثار چند نویسندهدر مالتا 

ر کردم. را منتش« لیدیا دینکوفسکا»و « نیکوال ماجیرُو»در مقدونیه رفتم و در پی آن کارهای گاه نویسندگان زمانی هم به اقامت

گونه بینم آثارش را ترجمه و در رومانی منتشر و معرفی کنم. البته اینی خوبی میوقت نویسندهام بر این است که هر تمام سعی

اب بینم، انتخنیست که کسی از من بخواهد شعر خاصی را ترجمه کنم بلکه معمولن من خودم شعری را که مناسب ترجمه می

 های فرهنگی در تماس باشد.با دیگر عرصه نظرم این بسیار مهم است که شاعر و نویسندهکنم. به هر جهت بهمی

 وگوی خوبی بود.بسیار متشکریم که دعوت ما را پذیرفتی، گفت

 با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم گذاشتید. 

 )مترجم مصاحبه: سعید بنایی(  
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    63 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 گريز

 

کشممی تیر  

پلکی الی  

خشاب کندنمی خالی که   

خراب سد این اگر  

شهر شودمین اماندازه  

را خیابان کنم متر باید  

برود آب آنکه از قبل   

شوم ایخانه پوشتن و   

بلند سرش از دود که  

 

استگذشته شهر سر از آب  

هم خانه هذیان از  

در آن به این  

من در زندمی پرسه که        

 آدرنالین

کابوس این گیردنمی را دستم و   

 

 نباشی

دیگر شودنمی من     هست  

شهر کندمی چپ  

 

 

تن عزا رخت که ایکوچه در  

تنهایی کندممی تابلو و  

پیچ هر سر  

  دهمنمی ایست و فرمان 

زنی دهان به   

فروخت مفت را خنده که  

 

 ساریا ابرا
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 مرگ

 

 را خانه هایسنبه سوراخ

 گیریمی گِل

 فقر

 هایتدست هایپینه از

 شودمی داخل

 

 کارگر هایشنبه از

 پدربی هایجمعه تا

 را هایتشکا

 دهیمی هدر

 مصنوعی حیات این

 دهدنمی گل

 

 کودکی هایِساختمان سادگیِ

 سربرج روزهای وسازِساخت به

 رسیدی که

 بام وحشت از

 حَمال دیوارهای دوش روی

 بگیر فاصله

 مرگ

 

 

  صمیمانه همکاری از سپاس با

 نویسدمی نامه برایت

 

 نیامحمدحسین افشاری
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ردو نف  

 

بودیم نفر سه ما  

قهوه فنجان دو با  

زمستان وسط  

تمام و خورد گلوله اولی  

بودیم نفر دو حاال و  

شانهای عاشقانهکه بحث  

بودند کشانده شاپکافی میز به  

نداشت فرقى و  

قهوه فنجان دو  

مشترک خواب دو  

بودن تفنگ یک ىلوله دو یا  

 

 جای خالی

 

هاموریانه وقتی  

خوردند را هافنجان  

گذشته هاسال انستیمد  

شانخالى جای و  

شاپکافی در  

داد...می سفارش دیگرى ایقهوه  

 ناخدا

 

شدم تشنه گفتی بیابان از  

غرق   گفتی دریا از  

گفتی که جنگ از و   

خوردم گلوله  اول سطر در  

بودم ناخدایى  

صبح روز هر که  

خواندمی را دستش دریا  

ایهمهمه با تو و  

دریا موج از  

غروب امتق از قابی  

نشستی می شاپکافی صندلی روی  

زدی...می جمعی کشتار به دست و  

 

  زادهامامقلى امیر
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 آخ

 

 هنوز ندارد که عکسی توى

 ولو افتدمی

 پخش    آشپزخانه کف خورشت مثل

 خوردنمی دردی به که دردی با و

  تعارف کندمى

 ؟!چاى ـ

 !خورمـ نمی

 

 خیابان

 حیاط یچارشانه دیوار به داده تکیه

 شده ترک سیگاری مثل

 تنش بر مانده رژ رد که

 براش نمانده حالی که حاال

  هال یگوشه یک کرده کز

 خانه از کرده خالی را خودش

 واگن مثل که هاییدست با و

 قطار از مانده جا

 سطل ته کندمی پرت را هایشحرف

 سرباز یک جیب در عکسی توى

 نورس دختری براى باشد مرده که

 

 

 شاخه از افتاده ازهت که

 آغوش از جامانده

 غلتک مثل که اىجاده از

 هاشناخن روی خورده غلت

 !آخ

 

 آمنه باجور
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 ساعت چهار

 

  مانده ساعت چهار طی

 فاعالت و مفعول حین در

  فعل؟ علیه حالت قید تا دو کو

  لندن نکند

  بچگی از

 خوابیده کندمی آیندگی که کتاب این زیر 

  گرددمی و نهاد پشتِ کشدمی ونسیف       آب که

  پایین بردمی هم را گذردمی و گزاره توی

  بیرون کاسه از پردمی و اندازدمی چشم که اینقطه پیش 

 خیابان در ریزدمی و خانه توی

 نیست نامه در که هابرنامه چه

   اندازها        چشم بابای گور

 گورباچف و

 جلوتریم لندن از ساعت چهار که ما

 ایم؟مانده عقب قرن چهار چرا پس

 رستوران در ریخته شعر  میزم روی که است سال چهار

 مرد انتظار در ترنسی چون

 مانده عقب ساعت چار که زنی یا 

 ترنس به خوردمی آیدا دست از 

 لولو ببرد را شام میز روی آب که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بمیرد و دندان  کند رسوا و

 عقربهبی ساعت

  فکر در نچرخیده ثلثی که دهانی در

 

  نفهمیدیم که است قرن چهار

  جلوتریم لندن از ساعت چهار 

 جاآن رودمی زن کهآن و 

   جااین مرد چهار

 نیامده 

 آیددرمی سیفون صدای

 

 سعید بنایی
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 پايتخت

 

هادست  

گردنم دور اندازممی را هایمدست  

خیابان در کشممی را موهایم و  

گیرندمی زیر را هاماشین اندازهادست  

را آدم هاماشین  

ندارد ایحوصله ابر حتی  

باران همهاین راندن برای  

خورشید و  

تابدبرنمی دیگر که   

را دبیرستان از شده رها تازه دختران آفتاب  

اندرسیده دوران به تازه که مردمانی و  

میدان به  

مرگ انتظار در یمجسمه آزادی فکر در و   

پایتخت در کشندمی را زمان دارند  

من و   

انگشتانم شیار در تاریخ شودمی خالصه که  

هاراحتی این به مشتم شودنمی باز و   

را قرن همهاین غرور کند خرد تا  

دارد بسیار یتاخورده هایمسئله که صورتی در  

شهر در شودنمی حل و  

 

 

نمی... حل و   

کشید خط مبهم نکات زیر باید  

کرد عبور آسانی به شودنمی  

اتوبان در درخت یک سقوط از  

پایتخت وچروکچین و   

سرگذشت و بوسه میان  

تن همه ازین کرد عبور آسانی به تواننمی  

دیوار بر پاشیده تنهایی  

چشم بر کشیده خط  

است سرگردان که لبی و  

کرد عبور آسانی به شودنمی  

گذشت آسانی به شودنمی  

ابر همه این تیرباران از  

خیابان همهاین از  

پیاده عابران بر  کشیده طخ از  

 ...امداشته دوستش هاسال که مردی و

 

  بهار توکلی
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 ی کانونینقطه

 

 کنممی نگاه هایتعکس به

  را هایتعکس بر

  آورممی یاد به

 چشمم

  ابرهاست کانونی ینقطه

  متناقض هوای هایتبرعکس و

 باران در خورشیدی

  برف در ماهی

  جوان سپیداری

  اندام بر چهره خطوط چیرگی با

  لبانت بر تیغ 

   امبریده زبانم

  هایتعکس که حاال

 است خون هایتبرعکس

 

 حمید روزبان 
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 سياسَر

 

  پنجره روی کشدمی دست

 خانگی حبس در ندیده آفتاب

 ایپارچه         آسمان از سهمش و

  گیریلکه کندمی را مهتاب که

  چین روی کشدیم دست پرده پرده و

  خودش قبیل از هاییچین

  قبیله

  قبلی همین و

 مادرش شد بعد که

  توست    ستمن مادر

 حیف که خواهری و

  داشت پا اگر خوشبختی

   آمدن به زدمی سری

  آینه بر کشیدمی دستی

   هاشچین بر

 پنجره روی

 

 مصطفا صمدی
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 عکس يادگاری

 

 ستخالی و خوش آهوی جهان

 بگویند که کندمی وادار را همه

 چپ جناح از ایعده

 جناح بی هایچپ از ایعده

 خیالی آنارشیسم سوسیال از ایعده

 بشر پیشانی بر ستداغی که

 کمونیست سوسیال از هم ایعده

 دهدمی شیرشان مارکس هنوز که

 کوبا/ چین در

 پوتین در کرده سفت پا که روسیه و

 

 انیجه نظم بهانه به ایعده هستند و

 پیکرغول مخدر این مدیا، با

 دهندمی جهان خورد به جمهور رئیس

 النهرینبین در شود غرق عراق تا

 بیاورد باال را مردمانش کابل

 کاپیتالیسم که

 بکشد نفس بورس در پرفروش برند این

 خلیج هایآب در دموکراسی هایپرچم با زیادتری ناوگان و

 کند شنا

 

 

  اعراب و

 خورنفت اعراب

 کنندنمی چرب سبیل پول برای جز هک

 نفت هایلوله با

 مکندمی را زمین خون که همچنان

 را تفنگ هایلوله کنندمی مصادره

 پایتخت از کنند صادر که

 یمن به/ افغانستان به الدنی بن

 تخت در بیشتری بلوندهای با بلولند و

 

 است خوب دموکراسی چقدر که آخ

 زیباست صلح چقدر

  واهدخمی دلم چقدر

 بگیرم یادگاری عکس ملل سازمان در

 خواهدمی دلم چقدر و

 بودمی دخترم دوست با حق

 هاشگریه/ هاشعاشقانه با

 شایاستوانه هایانگشت و

 کشید خواهد آغوش به را فجیع ارتکابی زود یا دیر که
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 نیست تو هایعاشقانه برای مأمنی جهان نه،

 پیر ستافغانستانی

 خورنفت اعرابی

 گرسنه فریقاییآ

 داده دست از را حیایش که ستایگربه و

 بگویند که کندمی وادار را همه

 بنویسم شعر خواستممی که هم من

 شدم دچار ایروزنامه گزار چنین به

 شعر پیش بیندازد لُنگ باید هنوز که

 

 مصطفا صمدی
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 احمقم يك من

 

 تنم ستوییشلباس ماشین

 کندمی تمیزشان

 ترگیج هی و

  لباس هر پشت

  تن جای

 ستنهفته دیگری حماقت

  خبر همه این وگرنه

 کارهنیمه شدندنمی رها

 امکارهنیمه برجی روی

  آدم و

 است پدربزرگ نشده پدر

  شدم گیج

 لخت شومنمی آورمدرمی هرچه و

 ستسنگی من خیال

 پرتاب شودمی هروقت که

  آوردنمی تاب

 : لباس پشت از مجری و

 «انداختیم گریه به را سنگ دیگر بار»

 امکارهنیمه برجی روی

 زمین سمت شدم رها که وقتی از و

 

 

  باالترم

 ترم

 تاریخ و

 باکره مادربزرگ این

 بیندمنمی 

 

 فرمانبر پویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    74 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 بيماری

 

 توبی پای با کنم چه

 پا دهدنمی رفتن به که

 کجا جا      پسبی این مبمان چرا

 وُ کشیدم را تو

 کنار شعر از کشیدم

 .                        تنها امکشیده چه ببینند بگذار

 حاال امشده گردکوچه نقاشِ

 مرا زائیدمی مادرم       ناقص کاش

 کامل همهاین که

 نخورم را خودم

 دیوار به نخورم

 امگرفته سری دردِ چه

 سری یب دردِ همهاز این

 تنهایی اُرکسترِ ینوازنده

 .مخالف سازِ با

 دیوانه هاینقش بازیگرِ

 .خیابانی نمایش در

 هنر همه این از

 کجایی امشده* مَندبی

 حتی شوممی حسابدار

 ببندم دار حسابِ که

 تو بی روزهای نه

 .                                       هنوز است باز که

                                روزها روی امریخته بنزین

 بگیری       گرفتم آتش که

 نقش آخرین در

 غریب زنممی را خودم

 آواز زیر زنممی

 توبی مندِسال

 شده شاعر دوباره

 لذتی هیچ روی هاسال

 سرما از نشدم آب

                                  صداهایی از پُر گوش این و

 اهماه نکرده صدایم که

 توکُشی بیماریِ از من

 شدم مبتال خود به

 ...اِاای بخیر دنیات

 خیر ندیدم خیری

 

 (صاحب :مند )*

 

 علیرضا مطلبی
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 بلوتوث

 

  بلند تو از شعر

 دور   من از دود و 

 تنور   قافیه این

 کنیمی ماه را دستانم

 خاک را چشمانم

 پیچممی را خاطراتم همه

 تو

 من

 دیازپام

 من از خواب

 گیردمی خیابان بوی باران ـ

 !بلوتوث بوی: تاکسی هایکرایه

 رقصندمی جیب در هاگوش و

  نیست که کسی شبیه من از

 گردیمیبر

 زنیمی دور

 را بغلت بیفتم دور تا

 گذشته شب از ساعت

 شوممی بیدار     خواب برسد تا

 بغل همین ـ میدان

 تو در شوممی پیاده

 

 حسین یلوجه
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 هاعام دلفينقتل

 

بماند...  زن یا مردم اینکه  

مُردم که منم پایین عکس در  

 

 

 

 

 

 

 

باال عکس در  

نفر دو این  

زدندنمی گپ هم با که شدمی ماهی سه  

داد آشتی را هاآن زلزله  

بودم دخترم من ولی پایین عکس در  

پدرم بودم کرده بغل ترس از که  

آذربایجان به آمد دیشب کهآن از پرسیدم  

 



    77 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 

 

 

 

 

 

کرد جوابم ولی باال سعک  

بودی قبلن تو گفت  

بودی این نه قلبن که  

آن نه  

دلفینی شکارچی  

 پایینی عکس همین در

 

 

 

 

 

 

 

هاوال ولی باال عکس در  

هادلفین نقش در  

آب جای ارومیه یدریاچه به  
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اندداده خون  

دریا امتشنه من  

پایین عکس بر و  

 آرام کنممی گریه خون

 

 

 

 

 

 

 

 دیدید!؟

 کنید گریه حاال

 

 علی عبدالرضایی
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 مقدمه

 
 زاربرگ شعر نقد کارگاه شـعر،  کالج سـوپرگروه  در هفته هر

 هاکارگاه این در شرکت با عبدالرضایی علی گاهی. شـود می

ــی و نقد به ــعار این بررس ــعر کارگاه. پردازدمی اش  این ش

 لفای تفه یشده پیاده متن به شـعر  فایل یمجله یشـماره 

 حلیلت به آن در که دارد اختصاص عبدالرضایی علی صوتی

 .است پرداخته شعر هفت ویرایش و
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 الک

 
 بیرون آمدم الکم از

  ولى

  پشتىالک مثل

  باشد شده کاغذ گرمِ سرش تنها که

 آرام

 دست بردمى چنان دستم

 شعرم سطرهاى در

 نبرد وب پدر که

  ناخنم که نبیند یا

 بیرون زده الک از شده الت

 است گرم هوا

 روسرى زیر من و

 سر امبرده کوره در چنان

 من و داد سنگک نان بابا که

   ریزهسنگ مثل

 پلک از پرید چشمم

 کند گیر مبادا تا

 یکى دندان الی 

 تردراز پا از دست که 

 بیرون دست از زده تنها

  الک از آورددرنمی سر

 

 سلیمانی سالیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسی

 
 یهوهل در شــویم، نزدیک شــعر یک به بتوانیم کهاین برای

ــعر اگر. کنیم پیدا را آن مرکز باید اول  زبانی نظر مورد ش

 زبانی بازی آن در که بود خواهیم مواجه شــعری با باشــد،

 وتیفیم یا کلمه چه حول که ببینیم باید و است اصلی محور

 تسمرکزی «الک» یکلمه شعر، این در. گرفته ورتص بازی

 ونبیر خود الک از مثلن شده؛ استفاده شکل چند به آن از و

 یا و زدن ناخن خود را الک یا عصــیان نوعی مثابه به آمدن

 کال این شاعر. رفتن است فرو خود الک در پشتیالک مثل

 وناکن و کرده استفاده شعر در حجاب و پوشـش  مثابه به را

 :  است شده اجرا چگونه کلمه این که دید واهیمخ

 شســر تنها که/ پشــتىالک مثل/ ولى/ بیرون آمدم الکم از»

  «آرام/ باشد شده کاغذ گرمِ

 سرش فقط شود؟می خارج خود الک از چگونه پشـت الک

 توانمی نیز «آرام» کلمه یدرباره و آوردمی بیرون الک از را

 را آن توانمی هم و ماندب تواندهم می که گفت گونهاین

ــتالک از وقتی چون کرد، حذف ــودمی زده حرف پش  ش

ــت نیاز «آرام» وجود ایحرفه مخاطب برای  حرکات) نیس

 به حشو را آن تواننمی اما ،(اسـت  آرام همیشـه  پشـت الک

 پشتالک همان از ادامه در حال هر به چون آورد، حسـاب 

 طرس این در :«دست بردمى چنان دستم. »است شده استفاده

در  و کرد حذف را شده آورده «دست» دو از یکی تواننمی

 هب تواندمی «بردن دست» این. نیسـتند  حشـو  کدامهیچ واقع

 باید و شود تلقی کاری در بردن دست یا زدن دسـتبرد  مثابه

 حذف و اندمتفاوت کاملن هم با «دســت» دو این که گفت

 با جااین اصــل، رد. زندمی ضــربه ســطر معنای به کدام هر

 از» .مواجهیم که با تکرار کلمه حاصل شده بازی زبانی یک

 رمِگ سرش تنها که/ پشـتى الک مثل/ ولى/ بیرون آمدم الکم

ــده کاغذ ــد ش  خود الک از من یعنی چه؟ ییعن «آرام/ باش

ــته در فقط اما امآمده بیرون  در دیگر بیان به هایم؛نوشـ

 هنوز من ظاهرِ اما شــوممی گرعصــیان فکرهام و هانوشــته

 فقط و امنیامده بیرون الک از عملن. است پشـت الک همان
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 رگرمس و بیاید بیرون الکش از پشتالک سر که ایاندازه به

 این با پس. امزده بیرون خود الک از باشــد، شــده نوشــتن

 ام و زیادند معنایی هایارتباط که شویممی متوجه اوصـاف 

 این ادامه، در .کنیم حذف را یچیز راحتی به توانیمنمی

 یسطرها به دسـتش  با اسـت،  کاغذ سـرگرم  تنها که کسـی 

ــعرش ــت ش ــطرش هر یعنی برد؛می دس  یک یمثابه به س

ست کرده برد در شعر تا آن را یککه دست می است دست

ــد. ــت یعنی چنان باش  یا »نبرد  بویی پدرش که بردمی دس

 اجرا این «رونبی زده الک از شـــده الت/ ناخنم که نبیند

 هک نبیند یا: »اســت بهتر خیلی زیر اجرای اما اســت خوب

 رد و ستقشنگی سـطر  این «بیرون زده الک از/ الت ناخنم

 یزیچ تواننمی شعر جایاین تا البته. داریم جالبی بازی آن

اثر اتفاق  معنایی ســاختار در چیز همه چراکه کرد، حذف را

ــان ایجاد خلل میافتاده و حذف ــای اکنون .دکنش  دوم فض

 گونهاین را خود عینی یدغدغه شاعر و شـده  شـروع  شـعر 

ــان ــدمی و دهدمی نش ــت گرم هوا: »نویس  زیر من و/ اس

 و داد سنگک نان بابا که/ سر امبرده کوره در چنان/ روسرى

 گرم خیلی هوا که دهدمی نشان قسـمت  این در شـاعر  «من

 روسری یرز را سرش که اسـت  مجبور حال این با و اسـت 

 هک نانوایی کوره کوره، یک درون اســت رفته که انگار ببرد،

 رابطه با قســمت این در. آورندمی بیرون ســنگک نان آن از

 و هاکالس با ترامتنی رابطه یک در واقع. طرفیم نیز بینامتنی

 و «داد نان بابا» هایی چونگزاره که داریم ابتدایی یمدرســه

 به شــاعر اما. خاطب می نشــاندرا در ذهن م ،«داد آب بابا»

ــت برده و  داد، نان بـابا  بگویـد  کـه این جـای  در آن دسـ

 شده شعر زیبایی باعث که «داد سنگک نان بابا: »نویسـد می

ی مدرنیستکاری پستجور دستجا ما با یکپس این. است

 گکســن نان در هیئت بابا داد نان بابا طرفیم و ســالیا اجرای

 ســنگک نان چون بکشــد؛ کار زهریســنگ از خواهدداد، می

 اثر حذف چیزی اگر شعر، ادیت در. است ریزهسنگ شـامل 

 نباید حذف شود.   کند، کمال خارج از را

 امبرده کوره در چنان/ روســرى زیر من و/ اســت گرم هوا»

 چشمم/ ریزهسـنگ  مثل/ من و داد سـنگک  نان بابا که/ سـر 

 نآ از م،بزنی دســت گرم ســنگک نان به اگر «پلک از پرید

 حدقه از شاعر چشم قسمت، این در در واقع. پردمی سـنگ 

 الیه شــاعر منظور و اســت زیرین یالیه حدقه منتها پریده،

 رودمی نیز داخل سمت به چشـمش  که انگار. اسـت  باالیی

   .(خوردمی چشم به که سنگی مانند)

/ درازتر پا از دســت که/ یکى دندان الی/ کند گیر مبادا تا»

 باز جااین «الک از آورددرنمی سر/ بیرون دست از هزد تنها

 درآورده، سر الک از که شاعری. بینیممی را شـاعر  خود هم

 ار سنگسار که ریزهسـنگ  ترس از و پشـت، الک همان مثل

. اســت برده فرو الک در را خودش ســر دوباره دارد، پی در

 و ارتباط پیوند در چیز همه که دید خواهید کنید دقت اگر

 را شــعر این از قســمتی هیچ یعنی. زدیک با هم قرار داردن

 ردک پیدا اشراف شـعر  این بر باید اول. کرد حذف تواننمی

 زیرا اســت، ســاختمندی اثر که شــد خواهیم متوجه بعد و

ــتفاده پیوند با دیگر  در و بدیع کند،می الک از که ایاسـ

 هک نبیند یا: »گویدمی که قســمتی در. عناصــر شــعر اســت

ــده الت/ خنمنا  بلند را ناخنش یعنی «بیرون زده الک از ش

 هایخانواده از بعضی در که در حالی است، زده الک و کرده

ــنتی  عالوه. ندارد را زدن الک اجازه حتی خانواده فرزند س

 شــاید اســت؛ دادن رخ حال در نیز دیگری اتفاقات این بر

 و شودمی بلند و اسـت  اعتراض حال در نیز ناخن آن خود

 و دارد معصــیت چراکه کنندمی معمولن کوتاه را بلند ناخن

جز ارتکاب گناه  اسـاسـن اکران زیبایی   فرهنگ، نوع این در

 در توانمی فقط و اســت تأملی قابل اثر شــعر، این نیســت!

 پدر» توانستمی مثلن. کرد بهتر را آن و برد دست آن ادیت

/ تدس دبرمی چنان دسـتم : »بگوید و کند حذف را «نبرد بو

 در. «بیرون زده الک از/ الت ناخنم که/ شعرم سـطرهای  در

 توانمی را اشخوانشــی ســاختار تنها و درآمده شــعر واقع

 نهات ما و شودمی خوانده جمله یک مثابه به شـعر . کرد بهتر

 باید ؟کنیم بهینه باید چگونـه  .کنیم ترشبهینـه  توانیممی

 عرشــ طبیعتِ ســمت به باید در واقع. بکنیم ســطرچرخانی

ــمت به زبـان  تـا  برویم . کند حرکت خودش طبیعت سـ

 نند؛ک جدا طبیعتش از را زبان کنندمی سعی عمدن هابعضی

 از تطبیع وقتی و گیرندمی کلمه کنش از را طبیعت یعنی

 در. رفت خواهد بین از نیز شــعر طبیعت شــود، گرفته کلمه
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 رشع که است این روش بهترین کرد؟ چه باید صـورت  این

 انیزب صـــرفن باید آیا. بازگردانیم دارد، که طبیعتی به را

 رد؛ک بحث توانمی تعادل از که جاســتاین بکنیم؟ برخورد

 نیم؛کمی متعادل شــعر فضــای تناســب به را زبان کجا یعنی

 و شودمی هماناین شعر با زبان معمولن در هر شـعر مهمی 

 دش داده ننشا شعر این در. افتدمی اتفاق آن در چیزها تمام

 از و کرد تکثیر را آن شــودمی نکشــت، را معنا شــودمی که

ــید، کار جور هزار ایکلمه ــنع دام در کهاین بدون کش  تص

 که رتیصو در نیفتیم؟ تصـنع  دام در توانیممی چگونه. افتاد

 ادیت ماشین ما. باشیم داشته زبان از خالق و ایحرفه درک

 بگیریم رنظ در متن را استراکچر سمنتیک اول باید و نیستیم

 نای کهاین خالصــه. برویم اســتراکچر فرم ســمت به بعد و

ــعر ــاختار لحاظ از ش  تواننمی و درآمده کاملن معنایی س

 تربه را استراکچرش فرم توانمی فقط کرد، حذف را چیزی

 .کرد
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 کالغ

 
  سوم جهانی جنگِ

 مغزم از ریزدمی فرو

  هستم سوتینی دِبن طناب، روی

 گذاشتند جا جنگ در که

   ستخرافی بزرگم مادر

  آسمان وسطِ

 کالغ پاشدمی قار

   است نزدیک شهر به شومی

   نیست دوربینی قرمز چراغ پشتِ

  رسیدم خانه به دیر من و

  کرده خفه را هاموریانه شاش، بویِ

   پایین به باال از امخیره

  رقصدمی بندری چشمانم در ایمورچه

  دزدی کندمی سرعت به موجی

   جانماز رویِ مادربزرگم

 خدا از ترسدمی

   تهمت و دارد قار عالمه یک کالغ زبانِ

   شکست باید را زیادی هایتخمه

  است پیش در بلندی فیلمِ

 

 محمدی روناک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسی

 
ســت. خالق باعث و بانی نویســش هر شــعر مهمی شــهود

اس شـهود شــکل گرفته باشد از  معمولن شـعری که بر اسـ  

 تخیلی منسـجم و فرهیخته برخوردار است، حاال چه تخیل 

ــوی از. زبانی تخیل عینی، چه ــعری که فاقد دیگر سـ  شـ

ــیت ــد، راه به جایی نمی عاطفه و حس معمولن هم  برد.باش

 یک در اولیه ورژن کهآن مگر شــود،ایجاد نمی حســیت این

 انرژی و حس اشـــم یعنی بگیرد؛ شـــکل دریافتی فرآیند

 لمث نویسید،می چیزی آن اساس بر ناگهان و دارید خاصـی 

 تواننمی شــعر در. ناگهانی و ســریع فشــنگ، یک شــلیک

ــتان، همانند ــید وفقط از قوه داس  نآ به ی آپولونی کار کش

 شــهود، حســیت، حاصــل شــعری اگر. فرم داد و ســاخت

ــد، بی دریافت و متنی درایت ــاختار معنایی باش ــک از س ش

 ؟نویسیممی سپید شعر اساسن ما چرا. خوردار خواهد بودبر

و سطرهایش  باشد داشته سـاختار  مانمتن خواهیممی چون

ــار نروند، وگرنه ــعر هی به یمین و یس ــیک ش  بزک کالس

الاقل نظر تعداد مخاطب  کردن، دل ای دل با و دارد بهتری

 واندتنمی کالسیک شعر چرا حال. کندمی جلب را بیشـتری 

ــد؟ خالق یعنی  دارد؛ وجود گوییپراکنده آن در چون باش

 فضا ای تصویر یک نهایت سعیِ شاعر کالسیک این است که

 یهقاف و به اجرا برساند، بعد از آن دیگر وزن بیت یک در را

 وســعت داده و شــعر را ادامه فضــا به آن تا دهدنمی اجازه

 که است خالقیت شـاعر کالسیک این  خالصـه نهایت . دهد

 ییهبق و کند ارائه بیت سه یا دو در را ایپارچهیک تصـویر 

 دلیل همین به. بسازد حواشی و با حشـو  نحوی به را شـعر 

گر دی واقع در. نویسیمنمی کالسیک شعر دیگر ما که اسـت 

 ایژهپرو کالسیک شعر که است دریافته ایرانی خالق شاعر

 وجود این با چرا اما. اســت شــده تمام و خورده شــکســت

 نویمث و غزل سپید، شعر هیئت در ایرانی شاعران کثرا هنوز

 درک چون آورند؟می پراکنده زیبای سطرهای یا نویسندمی

 ؟هچ یعنی سپید شعر داننددرسـتی از ساختار ندارند و نمی 

ــاعرانی از کدامهیچ  مطلقن اند،دیده آموزش کالج در که ش
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 اکرون شعر این اگر ولی دانندنمی شعر را هانوشته گونهاین

ــاعر هر جلوی را محمدی  بگذارید، ایرانی یخواننده و ش

 چون ســتقدرتمندی حتی یا خوب شــعر گویدمی حتمن

ــویر چند ــان تصـ همین مخاطب ایرانی را  و دارد درخشـ

کند. بعد از قریب به یک قرن ظهور نیما، می راحتی ارضــاهب

ر د هقافی و وزن را جانشین زیبا تصاویر تازه شـاعران ایرانی 

 فارســی شـعر  در ما هم باز یعنی اند،شـعر سـپیدشــان کرده  

 عرش اصلن را هااین کالجی یک است بعید. نداریم سـاختار 

 دنکر سرهم و مونتاژ حاصل و تصـنعی  بیندمی چون بداند،

 معنایی و ســـاختاری ارتباط که هســـتند زیبا ســـطر چند

ــنیده . ندارند با هم محکمی ــیار ش اید که منتقدی حتمن بس

 ندارد ارساخت اثر که این بسیاری بررسی شعری بگویدوقت 

 ای به آنلطمه کنیم، حذف را آن از ســطر چند اگر چون

ــطرهایی یا خوردنمی  اگر س

ــافه م، باز هم کنی به آن اضـ

ــعر ایجــاد     خـلـلـی در شـ

ــودنـمـی    دوی این هر .شـ

 عرش. نیستند صحیح هاگزاره

 پراکنده چون ندارد ســاختار

 و دریافت حاصــل و اســت

 مونتاژ چون نیست، سـیت ح

 استراکچر سـمنتیک  و شـده 

 میفر و دریافتی معنایی، فرآیند یک و نگرفته شـــکل آن

منش ساختاری هر اثری از . اسـت  نکرده دنبال را مشـخص 

 مترینک شاعران معاصر که کندهای بسیاری تبعیت میمولفه

ــعر این گوییممی جایی هم اگر. دارند توجه را به آنها  را ش

 پرت و چرت طورهمین یعنی داد، ادامه طورهمین توانمی

 ع،موضو این بهتر درک برای شما. زد حرف پراکنده و گفت

 هایدیالوگ به و بگیرید نظر در را تیمارســتانی توانیدمی

 یپریشــزبان بســیار هاآن گفتار در .دهید گوش دیوانه چند

ــی. دید خواهیـد  ــیزبان همین در اوقات بعضـ  ها،پریشـ

 کنار را هاآن اگر حال و شنید خواهید رخشـانی د سـطرهای 

! ستنده ترقوی ساختاربی شعرهای بسیاری از بنویسـید،  هم

 ویق شـــعر یک با دیوانگان دیالوگ بین تفاوتی چه پس

 در یپریشزبان. است ساختار نبود یا بود پاسخ، دارد؟ وجود

و در  تخیل و دریافت شهود، حسـیت،  براسـاس  قوی شـعر 

ــاختـار اث  در مونولوگ یا دیالوگ  افتد امار اتفـاق می دل سـ

ــت و از هیچ مولفهها اتفاقیدیوانـه  ی ادبی و منطق متنی سـ

 شعر و دیوانه یک سخن بین فرق نتیجه در. کندپیروی نمی

ــاخت در قدرتمند ــت آن بودن مندس ــاختار از همه. اس  س

 حالی در ندارد آن از درســتی درک کسهیچ ولی گویندمی

ــیار بحث که ــت،راحتی بس ــعر که یک وقتی یعنی س  ار ش

 یمقید موتیف و اســت پارچهیک کنید احســاس و بخوانید

 توانیممی آیا. هستند آن خدمت در آزاد موتیف چند که دارد

 .خیر بنویسیم؟ طوریهمین و کنیم رها را خودمان شعر، در

ــعرهایی ــعر مثل ش  فقط. ببافند توانندمی همه را روناک ش

 .ندباش داشته پذیر و رهاییریسک یتذهن کمی ستکافی

 سوم جهانی جنگ»

 «مغزم از ریزدمی فرو

 کــه اســـت این منظورش

 مغزم از ســوم جهانی جنگ

ــروع ــودمی ش فرو » این. ش

ــه «ریختن  آغــاز» جــای ب

 یعنی اسـت،  آمده «شـود می

 جانشینی سیستم از اسـتفاده 

 خوبی به تکنیک این ولی

ــاعر، چون نیفتاده، جا در بکارگیری خالق  ذهنیت زبانی ش

سـیسـتم جانشـینی زبان دچار زبان پریشـی غیرهنری ست.     

 است ممکن. بریزد فرو که نیست سـاختمان  ضـمنن جنگ، 

ــوبژکتیو طوربه مغز از چیزی  چیز آن اما بریزد، فرو سـ

توانســت بمب نیســت، مثلن می قاعدتن چیزی مثل جنگ

ــد نه جنگ!  از خواهیدمی وقتی که دارد اهمیت این باشـ

ــتفاده پریشــیبانز  نوع با هک ببرید کار به را فعلی کنید، اس

 نناگها حال. باشد همخوانی داشته تانفضـای معنایی گزاره 

 :پرد روی طناب رختی جنگ میفضا  شاعر از

 هستم سوتینی بند طناب، روی»

 «گذاشتند جا جنگ در که
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ــوم جهانی جنگ ــت قرار تازه و نیفتاده اتفاق هنوز س  اس

 اج طناب روی تواندنمی هم سوتین بند سپ شـود،  شـروع 

 ینیمبمی کنیم، دنبال را معنایی اثر منطق اگر یعنی بمـاند، 

 شــعر در و اســت جالب ســطری چنین ولی .لنگدمی شــعر

 اندرخش تصاویر چون چرا؟. شودمی یافت وفور به فارسی

ــعر یقافیه و وزن همان جایگزین زیبا هـای حرف و  شـ

 با وزن و قافیه تزئین را شعر بلنق اگر و اندشـده  کالسـیک 

. دهندمی انجام را کار آن قشــنگ تصــاویر اکنون کردند،می

مختلف  هاینشانه درسـت  چیدمان یعنی مندسـاخت  شـعر 

 رد که هاآن بین ارتباط ایجاد و اینمایه و شــمایلی نمادین،

 ما پس .گیرداثر شکل می معنایی فضای روابط، این ینتیجه

 رشاع و است آویزان آن از سوتینی که یمدار رخت بند یک

 جنگ یک دیگر سوی از و اوست خود سوتین، آن گویدمی

 :خوانیممی ادامه در. نشده آغاز جهانی که هنوز

 «ستخرافی مادربزرگم»

 هااین یهمه. شودمی فضا وارد نیز مادربزرگ ینشـانه  پس

 دارند؟ هم به ربطی چه

 آسمان وسط»

 «کالغ پاشدمی قار

 چقدر شــعر ببینید. داریم هم آســمان وســط کالغ یک الح

 که جهانی جنگ چرا فهمیمنمی است و حتی شـده  پراکنده

 .کندشده دارد چنین اطرافی پیدا می شروع شاعر مغز از

 «است نزدیک شهر به شومی»

 به کمی نشــانه این .باشــد شــوم اســت ممکن جهانی جنگ

 .است نزدیک شعر فضای

 نیست ینیدورب قرمز چراغ پشت»

 «رسیدم خانه به دیر من و

 آن زا سرعت به شما نباشد، دوربینی قرمز چراغ پشـت  اگر

 اطارتب هم سطر این پس .رسیدمی خانه به زود و کرده عبور

بینیم که زبان پریشـــی جای خود منطقی ندارد و می معنایی

 یهاولی ورژن توانیدمی در واقع. را به معناپریشــی بخشــیده

 ومد هایورژن در شاعر اما بنویسید، یونیزوسید را شعرتان

 این به و بگیرد بهره خود آپولونی یقوه از باید ســـوم و

 .ببخشد سازمان سامانی،نابه و ناهماهنگی

 «کرده خفه را هاموریانه شاش، بوی»

 تسدیگری اساسن چیز اصلن سطر این فضـای  چه؟ یعنی

 اثر، این که اســت دارد؟ مشــخص شــعر این به ربطی چه و

 جمله یک ساختار کوتاه شـعر  معمولن چون سـت، مونتاژی

ــره باالی از ایقطره یعنی دارد؛ را ــرس  و خوردمی غلت س

 به ناگهان نکرده، شروع را اول سـطر  هنوز و ریزدمی پایین

 .رسیدمی شعر انتهای

 پایین به باال از امخیره»

 رقصدمی بندری چشمانم در ایمورچه

 دزدی دکنمی سرعت به موجی

 جانماز روی مادربزرگم

 «خدا از ترسدمی

 حال .است سنت به معتقد که کسی یعنی خرافی مادربزرگ

شعر در  بترسد؟ خدا از باید چرا اسـت،  جانماز روی که او

ــه مــا نمیایـن  ــاره هم چیزی ب گویــد و درواقع نوعی ب

ــپیدخوانیِ ناموجه اتفاق افتاده، یعنی یک ــریس  ویرتصــا س

  .نیستند شعر بندیسازمان خدمت در که آیندمی بزکی

 تهمت و دارد قار عالمه یک کالغ زبان»

 شکست باید را زیادی هایتخمه

 ...«است پیش در بلندی فیلم

 بلند فیلمی پای باید که را زیادی هـای تخمـه  ظـاهر  در

ــکســت، ــروع کجا از ناگهان فیلم این ولی زیباســت ش  ش

 در شـعر  ینا با که هسـت  آن در ســکانسـی  چه و شـود می

 باشد؟ ارتباط

 طریق از باید( دوباره ادیت) شعر کردن اداره برای اسـاسـن  

ــ که چیزی ببینیم و کنیم عمل آپولونی ســیســتم  ایم،تهنوش

 که شود حذف آن از باید سطرهایی چه یا دارد اضافه چقدر

ــتند ربطبی ــته جرأت باید و هس ــیم داش  دور را هاآن باش

ــاعری اگر حال. بریزیم  دارد، دوســت خیلی را ســطری ش

 نزدیک آن فضــای به که دیگر شــعری برای را آن تواندمی

 تواندنمی محمدی روناک است مشـخص . دارد نگاه اسـت، 

ــطرهای برخی از ــعرش س ــی. بِکند دل ش ــاعران بعض  ش

. خواهدمی مهارت هم کار همین که حالی در مونتاژگرند

 کلشـ  و فرم لحاظ از قطعات باید کنیم،می را کار این وقتی
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 زا شعر جااین ولی همانی داشـته باشـند  و این مربوط هم به

 پاســاژ متنی و ســطرهای عطفی هیچ و اســت گســســته هم

 ادامه که ستاینشانه سوم جهانی جنگ مثلن ندارد؛ درونی

ــوتینی بند طناب، روی» یـا  یـابـد  نمی ــتم سـ  چیز «هسـ

ــتدیگری  هب ربطی هیچ پرفورمنس، و اجرا لحاظ از که س

 ساخت نوع و عاطفه و حسیت اگر و ندارد خود بلیق سطر

 هم نای. بینیمنمی ایباز هم رابطه کنیم، بررسی را آن سـطر 

 یگرید و یمین به بیت یک که است کالسیک شعر نوعی به

 را بیت یک ساختار کالسیک نیز شـعر  در. رودمی یسـار  به

ــاختار) بینیممی  بیت ود به توانســتمی نهایتن که( افقی س

 شود. کامل معنایی لحاظ از تصویر تا یابد میمتع

 در شعر سپید با ما اسـت، ولی  بیت کالسـیک  شـعر  واحد 

 اگر است. قطعه جدید، شعر در واحد. مواجهیم شعر کلیت

 قطعه یک آن تمام باشــد، ایصــفحه ســه یا شــعر شــما دو

 هقطع حاوی چند باشد، شعری بلند اگر و شودمحسوب می

 دیالوگ هاآن بین جزئی اختارهایســ لحاظ از ما که اســت

ــتآن و کنیممی برقرار ــعر. دارد کاربرد مونتاژ که جاس  ش

ــفحه ــل که ایچندصـ ــد، مونتاژ حاصـ ــنعی باشـ  و تصـ

 آید که حاصلشعری از آب درنمی اصولن و ستسـاختگی 

 بندیســازمان نیز و عاطفی و حسـی  برانگیختگی و دریافت

 روســاخت و تزیرســاخ بین منطقی بهتر عبارت به. باشــد

کلی اثر،  ساختار اصـولن . ندارد وجود آن( اسـتراکچر  فرم)

 و کندمی ایجاد همانیاین شعر، روساخت و زیرساخت بین

 هب شود،می متن در خودبسندگی سـبب شـکل گیری نوعی  

 تواندمی و یابددرمی را چیز یک فقط مخاطب کهطوری

ــعر بگوید ــاختار ش  قاءارت وقتی امری چنین. نه یا دارد س

. دارد خوبی فرم شعر این که داشـت  اظهار توانمی یابد،می

 فتدامی اتفاق شعر یک در و باریک فقط خالق فرم واقع در

 رتمندقد ساخت. هستند کپی آن، به شـبیه  هایفرم یبقیه و

 آن از تواننمی بعدی شــعرهای  در و دهدمی رخ باریک

ــعر امر، این. کرد تقلید ــپید ش  به چون دکنمی عزیز را س

 وجود متفاوت هایفرم و ساختار خوب، شـعرهای  تناسـب 

 رســط و بیت کالســیک، شــعر در بدانیم باید ما پس. دارد

خود نیســت که ابیات یک غزل بی و ســتشــعری واحد

ــمتی هر به توانندمی ــوع این از نیز مردم و بروند س  موض

 مهم محوریقطعه ســپید، شــعر در ولی. آیدمی شــانخوش

 خالصه. است شعر واحد اینجا شـعر، خودش  یعنی اسـت، 

ــعری چنین اگر کهاین ــی یک را شـ  بخواند، زبانانگلیسـ

 سطرهای چه گویدمی ایرانی یک اما چه؟ خب که پرسدمی

ــنگی ــرفی. دارد قش ز ا یعنی بزک و تزئین مدام جوامع مص

اسـاسن   چون کندمی جذب را فارسـی زبان  جمله مخاطب

 به و ندارد خلق فکر انتظار شعر از و اهل اندیشـیدن نیست 

 ایشارض بزک به تنهایی همان و نیست شـاعرانه  تفکر دنبال

 از یاریبس بلکه نیست روناک شعر مشـکل  این البته. کندمی

 و بزرگ معضل یک این و هسـتند  طورهمین ایرانی اشـعار 

 .ماست امروز ادبیات در دهندهفریب
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 تجاوز

 
 مرد اندهم حوا دو الی

  کندمی شانتقدیم کودک هزار

 دو دستی

 ندارد رفتن نای که عکسی از و

 کندمی دل

 ترنحیف برود سمتی تا

 

 جنباند را سرش

 نگاه بین کند گیر تا

 عکسی پنجره از

 آخ بگیرد انگشت از و

 لب یمزه مثل

 لبه از باشد کرده فرار که

 کوچه در هابچه ریختند گونهاین

 

 کودکی بومآل در شد خالی

 گرفت عکسی

 ندارد نا که قدرآن

 

 احراری ایوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسی

 
 روروبه افزاییقاعده و زبان خودکار نظام با شــعر این در

 ناستفاده از زبا با توانمی که دهدمی نشـان  اثر این. هسـتیم 

 به صــرفن نوشــتن زبانی. کرد خلق زبانی نیز شــعری معیار

 اســتفاده کاهیقاعده و هنجارگریزی زا که نیســت معنا این

ــتفاده با توانیممی اوقات گاهی کنیم،  و معیار زبان از اسـ

 :برسیم زبانی شعرِ یک نیز به افزاییقاعده تکنیک

 «مرد مانده حوا دو الی»

 با یعنی حوا؛ دو و دارد وجود مرد یک قســمت،  این در

ــه ــتیم روروبه متنی یگـانـه  سـ  هزار آن ینتیجه و هسـ

 .کندمی زن دو آن تقدیم دو دستی مرد که ستکیکود

 «ندارد رفتن نای که عکسی از و»

 هم مرد ،(زن دو) حوا دو عکس طرفیم، عکس یک با پس

 زن در عکس این دو به یعنی کند،می اســـتمنا دو دســتی 

 .کندمی تجاوز

    کندمی دل»

  «ترنحیف برود سمتی تا

 و است شـده  ترهتکید و ترنحیف شـدن،  ارضـا  از بعد مرد

 .کندمی دل عکس از دیگر

 جنباند را سرش»

 نگاه بین کند گیر تا

 «عکسی پنجره از

 به لبد پنجره قاب و کندمی نگاه کسی به پنجره از ادامه، در

 .  شودمی عکس قاب

  آخ بگیرد انگشت از و»

   «لب یمزه مثل

. ودشمی گزیده زیبایی نوعی از حیرت ینشانه به انگشـت، 

 شـــعر این با اروتیک اثری عنوانبه بخواهیم اگر ینهمچن

 ســـکس لذت ینتیجه را آخ این توانیممی کنیم، برخورد

 . بدانیم

 «لبه از باشد کرده فرار که»
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 لیســیدن عمل با نوعیبه قســمت این در اروتیزم یجنبه از

 .   است گرفته را هالبه یمزه شخص هایلب و طرفیم

 «کوچه در هابچه ریختند گونهاین»

ــطر در ــاعر منظور باال س ــتهاییبچه ش ــورتبه که س  ص

ــپرم هابچه این در واقع اند،شــده بازتولید مجازی  هایشاس

 بازی کوچه در که کودکانی هیئت به را هاآن که هســتند

 آلبوم و کاغذ روی را هااین اصـــل، در. بیندمی کنند،می

در  .یمطرف متنی استمنای نوعی با جااین یعنی اسـت،  ریخته

ــعر این کل، ــت وفادار متن به ش  اجرا را خود یایده و اس

 معمولن. است شـده  رها پراکنده و گنگ بسـیار  ولی کندمی

 ایرانی شــاعران اغلب داریم، متن یک در حرکت نوع دو

 شانافقی هایحرکت و دهندمی انجام خوب را سـطرسازی 

 ارساخت ایوب شعر ندارد، ساختار شعرشان اما اسـت  خوب

 نیمت هایجذابیت از یکی. ســتمتنی جذابیت فاقد اما دارد

 شتهندا سطرسازی تا و افتدست که اتفاق میسـطرسازی  در

 سیفار شعر بحران هم هنوز. رسیدنمی سازیقطعه به باشید

ــازیقطعه بحران ــت، س ــما یعنی اس ــعر در ش ــی ش  فارس

ــطرهای ــاعر اما بینیدمی زیبا سـ  این چگونه داندنمی شـ

 برخالف ایوب شــعر. بدهد قرار هم کنار را زیبا ایســطره

 نیست سازیقطعه بحران معاصـر فارسی چندان دچار  شـعر 

. است ضعیف سـطرسـازی   و افقی هایحرکت لحاظ از اما

 ادی باید اما بســازد قطعه یک تواندمی خوبیبه اگرچه ایوب

 این در. بدهد پرورش را قطعه یک جزئیات چگونه بگیرد

ــاعر می  ــتفاده توانســت بااثر ش  هایمجموعه تکنیک از اس

. خلق کند درخشــانی ســطرهای هنجارگریزی و کاهیقاعده

 و خوردنمی همبه معنایی هنجارهای و زبان نظام متاســفانه

 الی» سطر در مثلن شود،می بیان شعر در مستقیمن چیزهمه

 تدافنمی اتفاقی اما زیباســت بیان اگرچه «مرد مانده حوا دو

 نای ســطرهای .نیســتید طرف بدیع اجرای و بیان اب شــما و

 کنندمی پیدا معنا که ستمعنایی ارتباط لحاظ از اکثرن شـعر 

 عرشــ این برای معنایی کاهیِقاعده نوعی توانیممی نهایتن و

. نیســت خبری کاهیقاعده انواع دیگر از اما بگیریم نظر در

 فادهستا افزاییقاعده از فقط شعر یک در که نیسـت  طوراین

ــیم،کار می افزاییقاعده از که زمانهم بلکه کنیم  در کشـ

 ارهاهنج و کنیم استفاده کاهیقاعده از توانیممی هم جزئیات

 از توانیدمی معنایی و صـــوری هایفرم با. بزنیم همبه را

 و تکرار با طوری که برســید، شــعر به معیار زبان طریق

 یارمع زبان آن و نیدک خلق را فرمی زیبا و جابه هایترجیع

 زمانی شــعرها گونهاین. دهید ارائه اثرِی خالق در بســتر را

ــونـد می جـذاب   طریق از افزاییقـاعده  بر عالوه کـه  شـ

ــازی  کاهی،قاعده ــطرس  ایجاد متنی جذابیت در نهایت و س

ــهود و پلن وقتی که مخصــوصــن کنند، ــعری چندان ش  ش

 مانزهم زیباست، روسپیِ یک بزرگ شاعر. نیست درخشان

 ،بدهد هم لذت باید برد،می لذت و نویسدمی را خود اثر که

پرداخته  جزئیات به که ســـتاین دهیلذت لوازم از یکی

 یکی بروید، رشت به تهران از خواهیدمی شـما  مثلن شـود؛ 

 به پرواز با سریعن مسیر، جزئیات به توجه بدون خواهدمی

 هب اهدخومی و نیست مقصداندیش دیگری اما برسد مقصد

 هم جاده هایزیبایی از خواهدمی یعنی بپردازد، جزئیات

 شتهدا ساختار کل، در باید متن که است درسـت  .ببرد لذت

 هم سسک در است، مهم بسیار سفر تزئین و سیر ولی باشد

ــیاری اســت، چنین ــکس در بس  و انداندیشارگاســم س

ــند، نهایت هر چه زودتر به قله و خواهندمی  از هااین برس

 ناب شــعر. برندنمی لذت رابطه جزئیات از و ســکس خود

 سطرها تکتک از باید شما و است صـفحه  در سـکس  هم

 تکتک اگر گذشــت، نباید جزئیات از در واقع. ببرید لذت

 رسندمی زیبایی به شوند، داده پرورش خوبیبه جزئیات این

ــما و ــطرها تکتک در ش ــم س  تجربه را جزئی هایارگاس

 شـــکل جزئی هایارگاســـم این تا در واقع .کرد خواهید

. رسیدنمی Egolessness و نهایی ارگاسم آن به شما نگیرند

Egolessness دشویمی ارگاسم شما که افتدمی اتفاق زمانی 

 خلوص و منیبی آن رســید،می مطلق خودیبی نوعی به و

 کند،می وصل جهان و هیئت کاورایی یک به را شما Ego از

 یددار را شعر کلّیت شما. شـعر  کلّیت اسـت؟ کج هیئت این

 و افقی سطرهای در واقع ندارید. را هامیکرو ارگاسم آن اما

 تا و ندارید را کوچک هایزیبایی و جزئی ســـاختارهای

است  محال بزرگ زیبایی باشد نداشته وجود کوچک زیبایی

 .اتفاق بیفتد
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 زن
 
 بزن زنب بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن

 بزن زنب بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن

  بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن

 

 صمدی مصطفا

 

 نقد و بررسی

 

 آن در که است زداییآشنایی هایشگرد از یکی افزاییقاعده

 شــعر این در. شــودمی افزوده معیار زبان قواعد به قواعدی

 عنیی است؛ طبیعی نیز زبان و نشده دگرگون جمالت ارکان

 به هاییچیز تنها بلکه نیستیم، طرف معیار زبان از انحراف با

 زا شعر اجرای نوع و تکرار چون شود،می اضافه معیار زبان

ــیوه ــعر این .آیدمی حســاب به افزاییقاعده هایش  وجه ش

 هک بوده ایحادثه یا صحنه شـاهد  شـاعر  که دارد فمنیسـتی 

 انشخو نوع و تکرار و است افتاده قاتفا زن علیه خشـونتی 

 اربیک. رســاندمتفاوتی می هایتأویل به را ما «بزن» کلمه

 اربیک و «بزن زن به» گویدمی باریک داریم، را «بزن» کلمه

 فتادها اتفاق بزنیبزن انگار که شودمی خوانده «بزن بزن» هم

 د،دار افزایانهقاعده منش نوعی به شگردها این یهمه. است

 .افزایدمی خوانشی زبان حالت ها و قواعد به چیزی چون

 را خودش که شاعری توسط اگر تجربی شـعرهای  جوراین

 یعنی ؛باشد معنادار تواندمی شود نوشته اسـت،  کرده تثبیت

ــاعر ــان ش  حق او اما کند، تجربه خواهدمی که دهدمی نش

  دوم راـب برای کند، استفاده گردــش این از باریک فقط دارد

 

 

 

 

 

 

ــعری ارزش ــتگاه یک به بدل چون داشــت نخواهد ش  دس

 هک است ذکر به الزم شـود؛ می خودکار سـیسـتم   و تکراری

 ق شعر خالق اتفا. شاعری نه ستگریصنعت تجربه، تکرار

ــنعت افتد و ما در آنمی ــعرهاو ابن نداریم گریص  گونه ش

هایی باز چنین فرم اگر و بیفتند اتفاق توانندمی باریک فقط

تکرار شوند، باید به ابعاد دیگری از وجوه خوانشی زبان در 

ــتند که آن پرداخت.  ندمی توان مثلن کلمات دیگری نیز هس

د را بازتولی فرم همین و در شـعر باال شوند  «بزن» جایگزین

این گونه تکرار کرد،  کننـد، نبـایـد فریـب خورد و خود را    

ز روی دســت خود، گونه تکرارها و نوشــتن امتاســفانه این

 کارِ معمولن ساختار .بالی جان شـاعر معاصـر فارسی شده  

 وقتی این و باشد نو و بدیع باید که سـت ایگونه به تجربی

ــوصبه دوم، بار برای که کندمی پیدا اهمیت ــط خص  توس

 .نشود تکرار شاعر، خودِ
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 گربه
 
  منتظر مرد

  شد سبز

  شعر روی رویید

   شهر

 کرد بخار دماغش از

 هابخاری

   اما

 نکرد گرم را کسی

   ترعجیب

 و بود قبرستان شلوغی هایشطرح

 سرش در قبرستان

 جغرافیا روی ایگربه

   را سر

  بکوبم درد کجای

 نشود دردسر تا

 و شعر این

  بیفتد

 امگربه جان به

 

 گربه است جهان جان

 

 محمدی مجید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسی
 
  منتظر مرد»

  شد سبز

  «شعر روی رویید

 ستا روییده جانشینی یرابطه طریق از مرد باال سطر سه در

ــعر، روی  با ما و دارد مجازی کنش نوعی «رویید» پس ش

 .هستیم روروبه نحوی هنجارگریزی

   شهر»

 کرد بخار دماغش از

 هابخاری

 اما

 «نکرد گرم را کسی

 :کند بیان طوراین که است بهتر را قسمت این

 «کرد بخار دماغش از هرش»

. بردمی جلو یکدیگر به دادن پاس با را کلمات دارد شــاعر

ــعر روی رویید مرد که گویدمی یعنی ــعر و ش  هب تبدیل ش

 هابخاری شده، بدل بخار به دماغش توی شهر و شـد  شـهر 

 نشــود، گرم کســی وقتی آخر در و کنندنمی گرم را کســی

 .شودمی سرد جسد یک مانند

 :دهممی ادامه ار بازخوانی

 ترعجیب»

 و بود قبرستان شلوغی هایشطرح

 سرش در قبرستان

 «جغرافیا روی ایگربه

 اعرش. نیست زیبا و دارد توضـیحی  حالت «ترعجیب» کلمه

 نقشه روی گربه، این من، کشـور  بگوید خواهدمی در واقع

 .  است شده گورستان به بدل

  را سر»

 بکوبم درد کجای

 «نشود دردسر تا

( ردردس و درد) هستیم روروبه بازی زبانی با قسمت این رد

 :ادامه در و
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 و شعر این»

 امگربه جان به بیفتد

 «گربه است جهان جان

ــاعر طرفیم؛ افزاییقـاعده  بـا   جان به ترجیع با دوباره شـ

 اشــد،ب داشــته نیز عینی وجه تواندمی گربه. افتدمی اشگربه

 ایران همان «است نجها جان» سطر در گربه از منظور چون

 توانســتمی شــعر این تقطیع که اســت ذکر به الزم .اســت

 یدروی/ شــد ســبز/ منتظر مرد» مثلن: شــود؛ اجرا بهتر خیلی

 .«شعر روی رویید مرد: »بگوید باید و دارد حشو «شعر روی

 بطر سبز جنبش به را سبز که دارد قصد شاعر اگر همچنین

 این به . در واقعکند عمل دیگر ایگونه به بـاید  بـدهـد،  

 ظورمن و است نشده پرداخته کافی اندازه به نمادین ینشانه

  این دادنِ نشان با باید شاعر کند،نمی تداعی را شاعر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این کهاین خالصـه . بدهد قرار اثر تأویل دل در را آن سـبز، 

 .برسد خود فرم به و شود نوشته دوباره باید شعر

 

 ادیپيشنه اديت
 

 شعر روی رویید

 شهر و

 شد بخار دماغش در 

 هابخاری

 نکردند گرم را کسی

 است قبرستان شلوغی هایشطرح پس

 سرش در گورستان و

 جغرافیا روی ایگربه
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 استکان

 
 زندمى بیرون که خواب از سرم

 شاخه روى طناب با بافدمى رویا

   ریزدمى که امحوصله

 گیردمى هت اتنبودن

 دهدمى چاى به دل آشپزخانه 

 استکان ته افتدمى دهان از قار

 کنممى نگاه و شوىمى دود

 دارد گردنم در دست هاحلقه ىهمه انگار

 تخت میز روى بیایى باال حلقم از تا

 توست از سیر که را منى بریزى

 شد مال دست که اىمچاله در

 غسلبى گورى از زباله شود پر تا

 ستکافى استکان یک تنها

 بشویم را آب روى که

 

 زادهمریم نوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسی
 

کاهی یا هنجارگریزی در این شعر، با توجه به تکنیک قاعده

ــته ــت و همین   نحوی، از برجس ــده اس ــتفاده ش ــازی اس س

ــازی، اســاس این قطعه را شــکل می برجســته دهد. مثلن س

 خوانیم:ابتدای شعر می

 «زند...مى بیرون که وابخ از سرم»

زند؛ اما شـاعر با استفاده از  هیچ سـری از خواب بیرون نمی 

ــته می  ــوع را برجس ــطر این تکنیک، این موض کند؛ یا در س

 گوید:دیگری می

 «...  ریزدمى که امحوصله»

افتــد. یعنی در اینجــا نیز هنجــارگریزی نحوی اتفــاق می

ــت. هم کلمه ــته اس ــس چنین در ای به جای فعل دیگری نش

ــطر  ــتفاده ه «گیردمى ته اتنبودن»س م از همین تکنیک اس

اگر هنجارگریزی را از صــورت شــعر کنار بزنیم،  شــود.می

ی ارهدهد. دربباید ببینیم که در درون شعر چه اتفاقی رخ می

هــا و کــارکردهــای این تکنیــک در بخش نظریــات گونــه

ی دامهاام؛ پس در عملیاتی به تفصــیل توضــیح داده-ادبیاتی

نگر نقد این شعر، به تقطیع آن از لحاظ ساختارگرایی جزیی

 پردازم. می

 زندمى بیرون که خواب از سرم»

 «شاخه روى طناب با بافدمى رویا

ــاخه مخاطب را به یاد به دار  ــعر، طناب و شـ در ابتدای شـ

انــدازد. این بخش را در بخش راســـت مغزم  آویختن می

 گذارم. می

  ریزدمى که امحوصله»

 «گیردمى ته اتنبودن

ــطر، ترکیب  ــله ریختن»در این س ، وجه عینی ندارد. «حوص

قصـد شاعر هنجارگریزی بوده، اما چون به صورت تصنعی  

ــت. پس با توجه به   ــده اس ــعریت دور ش اتفاق افتاده، از ش

 سطر بعدی بهتر است اینگونه نوشته شود:  

   رودکه سر می امحوصله»
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 «گیردمى ته اتنبودن

ر ، مانند س«ته گرفتن«و  «سر رفتن حوصله»در این صورت، 

ن از یابد؛ یعنی ته گرفترفتن و ته گرفتن غذا، وجه عینی می

نبود و غیاب معشـوق و تمام شــدن و سر رفتن حوصله از  

شـود. این بخش را در قسمت راست  غیاب او، باورپذیر می

 با همدهم تا بعد متوجه دیالوگ این دو بخش مغزم قرار می

 بشویم.  

 دهدمى چاى به دل آشپزخانه»

 «استکان ته افتدمى دهان از قار

ــخیص مواجهیم و هنجارگریزی از نوع   ــطر با تش در این س

ــا  اتفــاق می «مـعنــایی « ــخیص ی ــاعر از تشـ ــد. شــ افت

(personification)    اسـتفاده کرده و به آشـپزخانه شخصیت

 انسانی داده.  

هم هنجارگریزی  «استکان ته افتدمى دهان از قار»در سـطر  

ــرد شــدن چای«وجود دارد. بین  که با  «از دهان افتادن یا س

شــود، وجه صـدای قارقار کالغی از پشــت پنجره همراه می 

ــه  ــمت را در بخش باالیی قفس  یعینی وجود دارد. این قس

 دهم. مغزم قرار می

 کنممى نگاه و شوىمى دود»

 دارد گردنم در دست هاحلقه ىهمه انگار

 «تخت میز روى بیایى باال حلقم از تا

کســی که نیســت،  «کنمشــوی و نگاه میدود می«در بخش 

 کند.  انگار دود شده و رفته پس راوی به فراسو نگاه می

، حلقه «دارد گردنم در دست هاحلقه ىهمه انگار»در سطر 

ی در دســـت باشـــد و هم تصـــویری را تواند حلقههم می

هایش را از پشت دور مده و دستسازد از معشوقی که آمی

ــطرهـا هم وجه عینی   گردن حلقـه می  کنـد، پس در این سـ

 وجود دارد. 

سـطر سـوم هم مانند تصـویری است که آن کسی که آمده،    

تواند معشـوق نباشد و روی میز آشپزخانه، تختخواب یا  می

 میز کارش باال آورده.  

   «توست از سیر که را منى بریزى«

ــپرم می «منی«در این ســـطر،  دهد هم معنای هم معنای اسـ

خود من و فردیت. یعنی غیاب دلخواسته دارد. به بیان دیگر 

مشخص نیست که آیا شاعر حضور معشوقش را می خواهد 

یا غیابش را. یعنی آن کسی که آمده و دستش را بر گردنش 

 حلقه کرده، آیا حضورش دلخواه او بوده یا نه. 

 شد مال دست که اىمچاله در»

   «غسلبى گورى از زباله شود پر ات

ــیم می  کند از آب منی که این ســه ســطر تصــویری را ترس

ــتمالی آن را پاک می  ــده، دس ــطلی که پرِ ریخته ش کند و س

است، مانند گوری است. غسل هم اشاره به غسل  دسـتمال 

پس از سـکس دارد. با این حال این ســطرها بسیار تصنعی  

 هستند. 

 ستکافى استکان یک تنها» 

 «بشویم را آب روى که

ی گردیم. رودر این بخش دوباره به فضـای آشپزخانه بازمی 

آب را شـسـتن هم به معنی آب منی اسـت هم شستن آب.    

اسـتفاده از شـستن آب تعبیر زیبایی است چرا که آب خود   

شـــوینده اســـت. در اینجا از طریق هنجارگریزی به شـــعر 

دهد اما من اگر یرسیم. در این شعر اتفاقات جالبی رخ ممی

ــتر البه ــاعر بودم، بیش ــطرها هوشبه جای ش گردانی الی س

ــد و  می ــتری برس کردم تا متن به منش معنایی و خالق بیش

های تر بشـــود. بعضـــی شـــاعرها همین تکنیکچندتاویلی

گیرند، به بیان و بکارگیری تصــنعی آن کاهی را یاد میقاعده

تیز ا تکنیک، استریپخواهند بمی پردازند. یعنی به نوعی می

ود، شنمایی دیده میکنند. در شـعر این شاعرها فقط تکنیک 

شود و نتیجه اینکه اما این تکنیک در دل شـعرشان حل نمی 

 شعرشان، فاقد شهود و شعور باقی می ماند. 

کنند همیشه باید با زبان متفاوت بسیاری از شاعرها فکر می

ی جور وقتی شاعر رفتار کنند تا شـعر پیشـرو نوشته باشند.  

ــد، از قـاعده دیگری می کاهی یا هنجارگریزی تبعیت نویسـ

ــتفاده از تکنیک قاعدهکند. درحالیکه میمی افزایی توان با اس

ــافـه کردن تکنیک   ها و قواعدی به زبان معیار، یعنی بـا اضـ

افزایی نه در معنا بلکه در شعری آوانگارد نوشت. این قاعده
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ــودتکرار یا فرم اجرا می . در بعضــی موارد ممکن اســت ش

فکر کنید زبان شعری ساده است اما در اصل اینطور نیست. 

 افتد. کسانیاین اشـتباه در مورد شعرهای من زیاد اتفاق می 

کنند که مثلن فالن شـــعر تو زبانی نیســـت؛ به من انتقاد می

کاهی معتقدند. زبان هـا بـه حـذف زبـان معیـار و قاعده     این

ـ    ــورت میمعیـار اهمیـت دارد. ب توان ا زبان معیار به دو صـ

ــت که در آن با انواع  برخورد کرد. اولی قـاعـده   کـاهی اسـ

ــایی    ــن زدایی مواجهیم و دیگری هـنـجــارگـریزی و آشـ

ــت که در آن به چگونگی تکرار و ترجیع قـاعده  افزایی اسـ

ــطرها و در نهایت به تبدیل و تغییر زبان معیار  کلمات و سـ

با زبان معیار ایجاد تازگی می پردازیم. و این یعنی چگونـه  

که ارکان جمله را تغییر دهیم یا بهم بریزیم. کنیم بـدون آن  

ترین کارهای زبانی است یعنی افزایی یکی از مهمپس قاعده

با تکرارها و ترجیعاتی به شـــعر فرم دهیم و با اســـتفاده از 

 زبان معیار به فرمی خالق برسیم.      
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 انقالب
 

   تشنگی گرمای به زدمی موج لبانم از اندیشه

 تابستان ظهر سوزاند سرخ 

 رسید تو دهان لمس به هایمدست وقتی 

 

 انداخت مانجان به را درد خیابان 

 داد پر مانلبان از را بوسه کوچه انتهای در

   پیراهنت زیر خون چکید گردنم، قوس بر داغی با

   خیابان و کوچه از عمری گذشت

  عابران لبان لمس با من

 کنممی انقالب شهر میدان در اتبوسه یاد به

 

 نادری فرشته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسی
 

 «تشنگی گرمای به زدمی موج لبانم از اندیشه»

 روهروب( تشنگی گرمای) حشو نوعی با شـعر  این ابتدای در

 آب به ،باشد زمستان اگر حتی است، تشنه که کسیهستیم. 

 . تندنیس جدا یکدیگر از تشنگی و گرما درواقع. دارد احتیاج

 :ادامه در

 تابستان ظهر سوزاند سرخ»

 «رسید تو دهان لمس به هایمدست وقتی

 .است جانبی و سست قسمت این در بیان

 :کنی بیان طوراین که است بهتر

 رسید لب لمس به که دستم»

 «تابستان بر ریخت اندیشه از سرخ

 :دهیمی ادامه انتها تا و

 انداخت مانجان به را درد خیابان»

 داد پر مانلبان از را بوسه کوچه انتهای در

 پیراهنت زیر خون چکید گردنم قوس بر داغی با

 خیابان و کوچه از عمری گذشت

 عابران لبان لمس با من

 «مکنمی انقالب شهر میدان در اتبوسه یاد به

 گوییمی مردم تظاهرات و خیابان شـلوغی  از داری در واقع

 چهکو در ایبوسه از همچنین. باشی داده فضا شـعرت  به تا

 یادش به هنوز ولی گذردمی آن از هاسال که زنیمی حرف

 .کنی انقالب شهر میدان در توانیمی

 است؟ منفعل شعر این در زبان چرا اما

  داده؟ رخ اثر این کجای شاعرانه اتفاق اصلن

ته کلمات و یا تکنیک برجســ خالی پتانســیل از توانســتیمی

 و بدهی جهت اثرت یمایهدرون به تا کنی اســتفاده ســازی

 .کنی اجرا دیگر بیانی با را شعر

 :بگویی مثلن

 انداخت جانم به دردی خیابان و»

 داد پر کوچه ته از را بوسه که

 گردنم بر داغی قوس
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 «ریخت پیراهنت زیر خون

 بوسه اب شخص آن که بگویی داشتی قصد باال چند سطر در

 زیر از حال عین در و گذاشـت جامی گردنت بر داغی قوس

 به تواندمی یا خون این شـــد کهمی ریخته خون پیراهنت

 . بگوید سخن تیر زخم از یا ببرد هجوم قلبت

به نیت مولف  و ترپررنگ اجرا نقش ادیت این با در واقع

 بدهی سرعت شـد. سعی کن به اجرای سطرهات  ترنزدیک

 سه یتوانستکنی. ضمنن می اجرا حسیّت بیشتری با را آن و

 : به اجرای بهتری برسانی را بعدی سطر

 خیابان و کوچه از بگذرد عمری که» 

 گیرممی لب از عابر که من تا

 کنم انقالب بوسه با

 «میدان در

 یربیان تصو با ایکرده سعی هم شعرت پایانی قسمت در و

 عابر هب فانتزی فضایی اسـت،  گرفتار قالب به که یک ماهی

 یدهندهنشــان که کنی اســتفاده طوری «گیرممی» از و بدهی

 ودشمی هم شعرت جالب نکات از .باشد قالب با عابر صید

 ار عمر کرد؛ یعنی اشاره ای،داده «عمر» به که تشـخیصی  به

 کهنای خالصه. گذردمی خیابان از که کنیمی انسانی به بدل

 رد تو. است برخوردار زیادی اهمیت از شعر در زبان و بیان

ــعر این ــطر ش  به کار این اما ایکرده ایجاد طوالنی هایس

 شــنهادپی. اســت نشــده ختم شــعر بیفتد که باید در اتفاقی

 «دهلوی بیدل» مثل کالســیکی شــاعران یمطالعه که کنممی

 ات بخوانی را او که نیســت این منظورم البته را آغاز کنی،

 اعثب کالسیک آثار یمطالعه بلکه بنویسی، کالسـیک  شـعر 

 را هاآن و داد وزن کلمات به توانمی چگونه بدانی شودمی

ــت گرفت کار به شانموزیکال بار براساس ــپتانس از اـ ـــ  یلـ

 .  ودــش یدهـکش ارـک بهتر ات،ـکلم الیـخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهايی اديت
 

 رسید لب لمس به که دستم

  سرخ

 تابستان بر ریخت اندیشه از

 انداخت جانم به دردی خیابان و

 داد پر کوچه ته از را بوسه که

 گردنم بر داغی قوس

 ریخت پیراهنت زیر خون

 خیابان و کوچه از بگذرد عمری که

 گیرممی لب از عابر که من تا

 کنم انقالب بوسه با

 میدان در
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 تهوع بندگان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. کشــتم بودند زانمیعز که یی راهاآن یهمه. کشــتم را همه

 تا یذیلذ یغذا عنوان به انیعر و لخت. بودم هاآن زیم سر

ــدا. دهند قورتم تمام ولع با و کنند امتکهتکه کـه   یصـ

ــان،بهبه و چهچه یاحتمال  من بدن یهاتکه که یامزه از ش

ــت،  اپ به. برآشــفتم ناگاه به من و بود کرده منزجرم داش

  چه؟ که اما خاستم

 برندیم فرو شانحلق در دست سر، آخر که دانسـتم یم من

 که هم شــانیکی. آورندیم باال اندخورده را چهآن یهمه و

 یاهقطعه چسباندن یپا ندینشـ یم اسـت  یترفیشـر  زیعز

 تنها ،آن بعد. گریکدی بـه  من بـدن  یگرفتـه  معـده  یبو

 آن آخرش. شــدیم زانمیعز یمعده بد یبو همان ماینگران

 و بود تردرشــت ای نبود مهم که من بدن از یقســمت که بود

 کی عنوان به را عمرم یباق من و بماند جا آورد باال شدینم

 ،من یایدن یهامعلول. نبود بد هم ادیز نیا. بگذرانم معلول

 مک شانبدن از یتریاساس یهاتکه که ییهاآن نمخصـوص 

ــده  ی،نوع به ترحم .بودند یترتوجه مورد یهاآدم بود، ش

 هم، لیدل نیهم به و بود هاانســـان روابط یاصـــل قانون

ــان از یترمهم یهاجنبه که ییهاآن ــتند کم را تیانس  داش

ــان ــر یهاانس ــ چه و بودند یترفیش  را نیا که بود یکس

 نخواهد؟

 من؟ اما

 ودمب شده خورده بار هاونیلیم و بارها نیا قبل گمانم به من

ــده زده پس میهاتکه یهمه هربار و ــکل انگار. بود ش  مش

 را نشد خورده یباستان مراسـم  نیا نتوانسـتم  که بود نیهم

 .  اورمیب طاقت یاحتمال بار نیچندم یبرا

 بدنم یرو یادیز یها جراحت و بودم زیم یرو کش دراز

ــتم جا از بار کی به اما. بود ــا. جس  مدنآ فرود هنگام دیش

 از. مبرآشفت طورنیا که بود زمیعز نیزتریعز چنگال و کارد

ــاعت چند یبرا و دمیپر نییپا زیم یرو  و جیگ یمتوال س

ــتمنداینم. ماندم رهیخ زانمیعز مبهوت صــورت به منگ  س

 صمخصو چنگال و کارد دنبال. کنم چه انمیعص نیا با دیبا

 هب عموق همان اما. خوردنشان به کنم شروع تا گشـتم  خودم

 طور دیبا. غذا یجونده نه و بودم غذا من که آوردم ادی

 .یخال یهادست با اما کشتمیم دیبا. کردمیم عمل یگرید

ــانیبزرگتر طرف کردم حمله ــ که نش ــب اریبس . ودب من هیش

 از یادیز خون. کردم حلقه گردنش دور را میهاانگشــت

 که یزور تمام اما بودم فیضــع. بود شــده خارج میهارگ

 دادم فشــار را گردنش و گرفتم کار به را بود مانده میراب

 ذهنم در گردنش یهااستخوان شدن خرد یجیتدر یصـدا 

 کارم نیا به دیبا یک تا دانستمینم... و دیچیپیم و دیچیپیم

 زانیعز شــد قطع که ممتدش خرخر یصــدا. دهم ادامه

ــروع گرمید ــت به کردند ش  حاال. من از ریتقد و زدن دس

 .رگید یزیعز و گرید یزیعز گرید یزیعز بود؟ که نوبت

 یزیعز نیرتفیشــر همان. بود مانده نفر کی تنها ســر آخر

. زندب وصله را بدنم یهاتکه تهوع مراسم از بعد بود قرار که

ــتمیم یگرید جور را او دیبا ــم با. کش  و ترخاص یمراس

 گاهن خودم یبرا را او از یاتکه که دیرس فکرم به .ترمحترم

 از خاص یاحترام با او و گفتم او به را موضــوع نیا. دارم

 من به را خود کارد و دیکش کنار یغذاخور زیم پشت یرو

 یچککو یخوشحال درستم فکر در تیموفق نیا. کرد میتقد

 عظمت و یبزرگ به لحظه آن در من و آورد ارمغان به میبرا
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 دست کارد با پس. شـدم  آگاه دهم انجام بود قرار که یکار

. کردم جدا بدنش از و دمیبر ساعد مفصـل  از را او راسـت 

 او یهاجهضـــ و هاناله دنیشـــن به ایلحظه چند آن بعد

ــاص  من و گفت من به یزیآممحبت یجمله .دادم اختص

 .  است دهیرس فرا هم او کشتن زمان که دمیفهم

 و تیمعلول چیه بدون کامل یانســـان. بودم آزاد من حاال

 از من و بود بخشلذت. یبعد یهاشـدن  خورده از مصـون 

ــحال فرط ــاعت چند یخوشـ  و دمیپر نییپا و باال را یسـ

 .خواندم را امعالقه مورد یآوازها

 ...اما

 متوانستینم. اعتراض به بود کرده شـروع  وجودم از یاتکه

ــاد با نه و آواز با نه ،کنم اشخفـه   گفت؟یم چه. یشـ

ــت یغیت که بود یجرز تنها. دانمینم  وندر از و بود هبرداش

 آن قالب توانستمیم تا. نداشـتم  را طاقتش. دیخراشـ یم مرا

 .درد و بود خراش حاال و دمیکوب وارید به را بدنم از تکه

 دهیورپر یهاچشم. انداختم ینگاه اطرافم به. درد و خراش

 یهایصندل یرو بودند شده ولو که روحیب ییهاصورت و

 افشانه دسـتش  هرگشـا  از خونش شـان، یکی و یغذاخور

 هب محکوم ابد تا بود قرار انگار. نداشت یتمام سر و کردیم

 تمرفیم دیبا. زدمیم ادیفر دیبا .باشــم صــحنه نیا یتماشــا

 نخو و تعفن و مرده یبو که باشــد ییهوا دیبا. وانیا طرف

 یهمه بودم مجبور حاال و وانیا به رســاندم را خودم. ندهد

 باال بود شـــده جمع بدنم یداخل جوارح در که را یخون

ــاختمان نییپا در که یعابر وجهتم. اورمیب  گذر حال در س

 و ســر یرو ختیر من یخون اســتفراغ تمام و نشــدم بود

  نیا. داشــت  شــد ینم را یکی نیا تحمل. او یهاشــانه

ــرف هم من و نبود مقبول کسچیه یبرا ینزاکتیب  نصـ

 یهالباس ترتمام هرچه سرعت با .بودم لیخ نیا از یعضو

فیشر یشده قطع دسـت  و کردم تن به را زانمیعز از یکی

ــتم را او راهنیپ و زمیعز نیتر ــاندم را خودم و برداش  رس

 با. بود من منتظر و بود ستادهیا جا کی عابر. ساختمان نییپا

ــروع راهنیپ همان ــر کردن پاک به کردم ش ــانه و س  یش

 اهنگ من به طلبکار یظاهر با مدت تمام او و اشیاســتفراغ

 ندچ از بعد. رفت و کرد یتشکر کارم اتمام از بعد. کردیم

ــتادیا لحظه ــر پشــت که من به و س ــتادهیا او س  و بودم س

 .خواهدیم چه دانستمیم. انداخت ینگاه زدمیم نفسنفس

ــت: بود نیا قانون  کی به یبزرگ اهانت کهنیا از بعد درس

 رگید من اما. دیبکن خود زیعز را او دیتوانیم دیکرد نفر

 او شدمیم مجبور چراکه ،خوردیم همبه قانون نیا از حالم

 و شد دیناام من از عابر. انداختم نییپا را سرم. بکشم هم را

 شدمیم خفه داشتم .داد ادامه راهش به و برگرداند را سرش

 دراز نیزم یرو. بود شده سخت میبرا دنیکش نفس گرید و

 و بارها مردم،. شدم خفه یالمتو ساعت چند یبرا و دمیکش

 لیم بود مانده یباق میبرا که یزیچ تنها ســـر آخر. بارها

. زدمیم  حرف یکســ با دیبا. بود زدن حرف یبرا دمیشــد

ــهیهم نیا ــکل اما. دادیم جواب ش  من که بود جانیا مش

 یبرا هم را شانسم نیآخر و بودم کشـته  را زانمیعز یهمه

 سکچیه یبرا گرید. بودم هکرد نابود زیعز آوردن دســت به

 متوانســتینم که عنوان نیا به هم یقانون و نداشــتم ییمعنا

 .رمیبگ کار به میازهــایـ ن رفع یبرا را یگرید کس زیعز

ــهیهم را قانون نیا حداقلش  یکار تنها. کردمیم تیرعا ش

ــتمیم لحظه آن در که  راه. بود دادن ادامه دهم انجام توانس

ــ. رومیم کجا مبدان کهآن بدون افتادم  که ییجا به دمیرس

ــندل چنـدتا  ــت وارید چندتا و یصـ  ناخودآگاه من. داشـ

 ودور موقع. باشم دیبا که اسـت  ییجا جانیا که دانسـتم یم

 چشــم من به زنانلهله که شــدم یســگ متوجه خرابه آن به

 یور نشستم. داشـتم  او با یبیعج ییآشـنا  حس. بود دوخته

ــندل از یکی ــاعت .او به زدم زل و هایص  رهیخ او به هاس

 هاحرف نیا از آشناتر سـگ  نیا بودم، نکرده اشـتباه . ماندم

 نیقوان یسر کی کردن تیرعا بدون و زود یلیخ من و بود

 وا اما زدمیم حرف او با. کنم باز را حرف سر او با توانستم

 بود ازین که یزیچ. من به بود زده زل و زدیم لهله همچنان

 یاتکه کی همان بدهم خودم با یصحبتهم لقبا در او به تا

 به ردک شروع سگ. بود مانده میبرا باشرافتم زیعز از که بود

 آن بعد. زد سیل هم را شیهااستخوان یحت .تکه آن خوردن

 یمکالمه آغاز یبرا و نشــســت میروروبه و داد تکان یدم

 تا شدم رهیخ شیهاچشـم  به من اما. کرد پارس ماندوجانبه

 یزیعز که دمیفهم. دیایب رمیگ او یگذشـــته از ییزهایچ
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 دلم .است شده تمام که خورده قدرآن را زیعز آن و داشـته 

 ییهاسوال .بماند زیعز بدون دینبا سگ کی .سوخت شیبرا

 متوجه اما. دهم نشــان او به را خود ترحم تا دمیپرســ او از

ــدم  دیبا. فهممینم را شیهاجواب از کـدام چیه کـه  شـ

ــتخدام یمترجم ــگ یهاآدم. کردمیم اس ــفتس  یادیز ص

 یول. را هاانسان هم و بفهمند را هاسـگ  زبان هم که بودند

 یهاحرف دنیفهم به یازین من راســتش. بود یاهودهیب کار

 یلیخ هم او. زدمیم حرف خودم دیبا تنها و نداشــتم او

. میگویم شیهادادن کانت دم از. آمدیم کنار نیا با راحت

ــر پس ــروع در. او با زدن حرف به کردم وعشـ  دیبا شـ

ــتـان  ــتان. گفتمیم او یبرا ییهاداسـ  یدرباره اولم داسـ

ــوع ــ حال به تا که بود یموض  و بود نکرده باورش یکس

 قانون ســگ نیا یجلو خب اما .بود نیقوان خالف نقتیحق

 که مگفت شیبرا یانسان از .شدینم یزیچ هم شکستمیم را

ــال ــال یهاس ــانا کی مثل س  راه نه. بود کرده یزندگ نس

 بعد تنها. زدنش حرف یحت نه بود یگرید جور رفتنش

 نشکست به بود کرده شروع گرید بودن، یعاد سـال  نیچند

 از. شدیم مانیپشـ  هاآدم خوردن از زود یلیخ نمثل. نیقوان

  ومـس ونـقان به. نبود حالـخوش هم ودشـخ دنـش خورده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــتندا یاعتقاد وتونین ــ و ش ــتمیس ــان س  را خودش یانس

ــتکار ــم که یطور بود کرده یدس  ارگان با را شیهامیتص

ــان از گرید کهنیا. گرفتیم بدنش از یگرید  بودنش انس

 عوض کل به را نیقوان تمام خواستیم و بود شده خسـته 

 قطف. گفتم شیبرا انسان نیا از هم یگرید یهاداستان .کند

 نیا درک مناســـب انویح نیا یلهیمخ که نبود حواســـم

 داســتانم نیآخر اتمام از بعد که بود نیهم. ســتین هاحرف

 شدینم حاال .درآورد شـاخ  و کرد یاتصـال  اشییباال ارگان

 سگ کی هم دیشا  ای گاو ای است سگ او که داد صیتشخ

 توانســتیم تا و هیگر به کرد شــروع یحت. بود شــده گاو

ـ  بـه . کرد پـارس   میعظ لیخ انیم را خودم من بـار  کی

 زانمیعز» :زدم ادیفر. بودند کرده اماحاطه که دمید ییهاسگ

 «کو؟

 «.کشتند را تو»: گفت و دیبر را اشهیگر گاو سگ

 .شدم سگ

 را همه» :که یعنی. هاپ هاپ هاپ هـاپ : کردم پـارس 

  «.کشتم

 

 انیبابالو بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    1۱2 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 ...اگر ديشا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ار دستم. دمیکشـ  شیزانو یرو را دسـتم . نشـسـتم   کنارش

ــرد را آن و گرفت ــر. فش ــمانش ،چرخاند س  مرطوب چش

ــانمردمـک . بودنـد   بر یمحو لبخند. بود باخته رنگ شـ

 مانده ساعت چند. بود طورنیهم شهیهم .نشست صـورتش 

 محو و کردیم باز را آن. نشــســتیم پنجره کنار غروب به

 نییپا قســمت بود ســرد هوا یوقت. شــدیم ابانیخ یتماشـا 

 دانستمینم هرچند،. ندیبب ترراحت تا کردمیم زیتم را پنجره

 .دمیپرسینم. ستیچ دنبال

 : گفت آرام بار نیا اما

 . گفتم مادرم به. داشت دوستم. داشتم دوستش ـ

 .  هیاتوده پدرش: گفت و دیخندـ 

 پدرش نیســـنگ یهیســـا ریز ،یبرو اگر: گفت برادرم -

 کفش جفت کی خاطربه ممیتِی پدر .یکنیم گم را خودت

 شمیّق. کرد تمام را رســتانیدب او پدر اما. نرفت مدرســه به

 .دندینخر اما بودند

ــم  کودک. نگفتم یزیچ ــاس ــن ریز در را احس  گرم یهاش

   .بود جاآن زین او م،یعمو یخانه در یروز .کردم مدفون

 

 

 فترد دانستمینم. بود زیم یرو یدیسررس دم،ینوشیم یچا

 یزیچ. دمید اول یصفحه یرو را نامش. اوسـت  خاطرات

 از. دمیترســ خاطراتش از دم،یترســ نخواندم، دفتر آن از

 و خواهندینم نوشتم؛. کردم پاره را یبرگ دیسـررس  یانهیم

 همان در را کاغذ یتکّه !افسوس. بدارم دوستت گذارندینم

 ...و گذاشتم صفحه

ــ  خواهرش ــررس ــانم را دیس ــد جدا یتکه. داد نش  را هش

 . دانمیم بود؛ نوشته افسوسم ریز و بود چسبانده

 .   کردند اعدامش که روز آن

 

 یتقو محمود
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 باشد خودش خواستینم که یمرد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یتو لیب به را اشچانه. اســت نشــســته دانیم وســط مرد

ــتش ــده رهیخ و داده هیتک دس  کنار تا که ییهاعلف به ش

 ریز یهاعلف از را نگاهش وقت آن. اندآمده باال انشزانو

ــک رد و ردیگیم شیپا  ریت یرو پروازکنان که را هاگنجش

 یکی روز هر هانیماشــ. کندیم دنبال نند،ینشــیم برق چراغ

. یمشک د،یسف قرمز شوند،یم رد چشـمانش  یجلو از یکی

 یجلو از هانیماش یوقت روز هر تنها. داندینم را شـان اسـم 

 دور را دانیم و او راژکنانیو و شــوندیم رد چشــمانش

 .شماردیم را هاآن و بردیم باال را اشاشاره انگشت زنند،یم

 مرد یعالقه مورد که رنگ یآب یهایباروانت نمخصـوص 

 یوانت آن مثل درست. داردیبرنم شانیرو از چشم و اسـت 

ــفندها که ــم با و کنندیم بعبع عقبش گوس  ونریب یهاچش

 کی. شــوندیم رهیخ شیپا ریز یهاعلف و مرد به آمده،

 .لغزدیم ابانیخ طرف آن به هانیماش انیم از نگاهش لحظه

 با اد،ب و ستادهیا دست به فیک یپوشکیشـ  جوان که ییجا

 سشطا سر به یدست مرد. کندیم یباز لختش و بلند یموها

 لیب از که حاال. زندیم زل جوان به حســرت با و کشــدیم

 گذارد،یم هاچمن یرو را لشیب شده، خسته گرفتن دسـت 

 وقتنآ. بزند یچرخ خودش یبرا تا کندیم ول را الشیخ

 یسک تا ردیگیم نییپا را سرش ند،ینشیم یاگوشه خودش

ــتین هاطرف نیا الشیخ که نفهمد ــرعت با حاال. س  از س

 زا. ندک برخورد ینیماش با کهنیا بدون کند،یم عبور ابانیخ

 در که را جوان و گذردیم کیتراف و تیجمع انبوه انیم

ــتگاهیا ــتادهیا اتوبوس س ــتد لیب از که حاال. ندیبیم س  س

 شــده، خســته شیپا ریز یهاعلف به شــدن رهیخ و گرفتن

 یوقت نمخصـوص  ،یآب یهایباروانت شـمارش  از که حاال

 ،است زاریب کنند، نگاه چپ چپ را او شیتو از گوسـفندها 

ــد جوان آن یجا اندتویم ــمش یرو را نکشیع. باش  چش

 یکم و ردیبگ محکم را اشیچرم یدســتفیک کند، صــاف

 ادامه را راهش خواهدیم یوقت مرد. بزند چرخ را اطراف

ــفت را چادرش که زنش دهد، ــبز و گرفته س  در تازه یس

 ودشیم قیدق مرد صورت به یکم زن. ندیبیم را دارد دست

 ساعت خانوم دیببخش» :پرسدیم مرد. شـناسـد  ینم را او اما

 بعد زندیم زل جوان مرد به تعجب با اول زن «چنـده؟ 

. خنددیم و ردیگیم دهانش یجلو را چادرش یگوشـــه

ــاعت که خودت آقا» :دیگویم وقتآن  با مرد.« یدار سـ

ــاعــت بــه تعجـب   و هــاکفش بـه  بعــد. زنــدیم زل سـ

 زا تواندیم یحت. ســاعت به رهیخ دوباره و اشیدســتفیک

 که طورهمان زن. اســت چند ســاعت بفهمد هاعقربه یرو

 مرد از دیگویم یزیچ خودش با و دهدیم تکان را اشکله

 و شودیم رهیخ وارید یرو یهاهیاعالم به مرد. شودیم دور

 گرید حاال. بخواند را هاآن تواندیم که ییهاکلمه تکتک به

ــم یحت ــ اس ــت بلد هم را هانیماش  را آمده که یهرا. اس

 چشــم هرچه رســد،یم که اتوبوس ســتگاهیا به. گرددیمبر

 ســتگاه یا یهایصــندل  یرو. ندیبینم را جوان گرداندیم

 یرو که یجوان دختر از. زندیم زل ساعتش به و ندینشـ یم

 نهیآ یتو ریتصــو به و ردیگیم نهیآ نشــســته یبغل یصــندل

 یموها ،یمقل دماغ ،یمشک درشت یهاچشم. شودیم رهیخ

ــو به. یپرکالغ و لخت  و زندیم لبخند نهیآ یتو ریتصـ

 را خودش هانیماشــ انبوه انیم از. ردیگیم نآ از را نگاهش
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. رودیم راه کج کج که طاس یسر با دست، به لیب ند،یبیم

 نهیآ به کندیم یسع و کندیم درهم را شیهااخم جوان مرد

 و ودریم باال توبوسا یهاپله از دست به لیب مرد. بزند زل

 کانت جوان یبرا را لشیب دســته پنجره یشــهیشــ پشــت از

 اب را نگاهش جوان. شود سـوار  و دیایب کهنیا یعنی ،دهدیم

ــو به و ردیگیم مرد از اخم . زندیم زل نهیآ یتو ریتصـ

. کوبدیم شهیش به دست به لیب مرد. کندیم حرکت اتوبوس

 الدنب را اتوبوس رد شنگاه با ستگاهیا یصـندل  یرو جوان

 .کندیم
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 در یعالحضرت االمرحسب گردم، یونیهما یجقه تصـدق 

 اردرب مقرب و خاصه فرزند قتل خصوص در قیتحق یفقره

 کرانچا از یکی معاونت به تنها و صدا و سر یب تیغا به که

 تسرپرس عنوان به ریحق شخص نظارت با و هینظم در شما

 هیوسد نیا که رساندیم اسـتحضار  به رفت،یپذ انجام هینظم

 ینویهما جالل شان از دور به و عیشـن  یاتیئجز بر مشـتمل 

ــت ــکوت که به همان و اس  چند فه،یوظ امر بنابر. ماند مس

ــرح یبرا یخط ــرفتیپ ش  و داردیم عروضم قاتیتحق ش

 . نسازد مکدر شیپ از شیب را بلندتان خاطر که دیام

 و بوده لواط فعل به شهرت سـوء  یدارا مقتول االسـف  مع

 و نبوده اطالع یب فقره نیا از زینـ  یو بـزرگـوار   یابـو 

 ارث از و رانده خود از را پســر رو، نیهم از الظاهریعل

 نموده نعم یخانوادگ شــهرت بردنِ کار به از یحت و محروم

 ملک یپستو در پدر، چشم از دور به نعمدت مقتول. اسـت 

 از و کردهیم روزگار گذران والده الطاف پناه در و یابو

ــر انظار در کمتر محل، اهل عتاب خوف ــتهیم حاض  گش

 ل،یتحص هنگام به مقتول که دیآیبرم نیچن نیقرا از. اسـت 

 مطع زهرگ یقول به و بوده محل دارمکتب ژهیو تیعنا مورد

 و نیوالد حذر تبع به اما اســت، بوده دهینچشــ  را فلک

ــتــان دولــک،الــک یبــاز در یو تبحر رغمیعل  و دوسـ

ــده پراکنده اطرافش از جیتدر به یو یهایمحلهم  و شـ

 دهبو ســاخته بشینصــ عزلت از یکنج ،یو مذموم التیتما

 تهنشس حالت به نه،یس در یادشنه با ه،یمشارال نعش. اسـت 

 هک بازار پشــت ریبا نیزم ســقاخانه یســکو به هداد هیتک و

 رقهغ یاتکه جز به. دیگرد افتی است کودکان مالعبه محل

ــکناس قطعه کی از خون در ــ ،یتومان 1 اس  درخور ءیش

 رفته،گ صورت استنطاقات بر بنا و نداشته همراه به یعرضـ 

 حاضر جنازه سـر  بر تان،درگاه قدریب یایرعا از یشـخصـ  

 در و دهیگرد محرز یو تیهو از یآگاه که اســـت بوده

 جواب، و ســـوال یبرا و ریدســـتگ ندهیآ یروزها خالل

 سر از. آمد خواهد مقر و شـده  آورده هینظم به الحف تحت

ــع ،یمتوف پدر یعالقگیب ــف در یس  قیطر از ماوقع کش

 هب و رفتهیپذ انجام داند،یم اشوالده حتملی که یاتیئجز

 . دیگرد خواهد عرضه یونیهما انور حضور

  یونیهما جالل شوکت درگاه پابوس

   مختارالدوله ریحق

 !  قربان دون،یفر ـ

 .  مشنگ یفر شما، چاکرـ 

 !  سرکار م،ینیشیم دوالب دروازه ـ

ــه یچ شپاچهکله که هیچ مورچه ؟!چرا میقا -  ما. باشـ

 ...  بگرده موندنبال یکس که میسین یکَسَک

  .میشابدالعظ ،ارتیز بودم رفته! سرکار کنمیم عرض ـ

 ینعی. نشــد یول بگم بِش خواســتمیم! اومد شیپ ییهوی -

 مونولیعل یبچه اره،یب قُرت اِن خواستیم یه گفتمیم اگه

 مونواخالق خالصه. بکشه وسـط  رو یخرج یپا کنه، بهونه

 لفص هی شدمیم مجبور. نگفتم خودش واسـه . کنه یمگسـ 

 .  ادیب دسش کار حساب تا بزنمش
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 هم خودش! یقرط مزلف بچه! نکنه خدا! نه که شــناختن -

 مه باهاش شدن چش تو چش. بپره ما پردم نباس دونسیم

. دیپلکیم بازار پشت یخاک نیزم ور و دور. داشـت  کفرات

 !دادم شیگوشمال بار دو یکی. اوسـتامونه  و ما قرق جاماون

 ! نفله زد،یم دید مردمو یهابچه

 نخود چرا ما. ســهنشــ حق یجا خودش خدا گفته؟ یک -

 نجسش تن واسـه  خدا خود شـو عاقبتیب آخر. میبشـ  آش

 رمیبم من که زایچ نیا. جهندمه وســط جاش االنم. نوشــت

 .  توشه ایدن اون و ایدن نیا عذاب. نداره یریبم تو

 ...  خونه میگشتیبرم میداشت. بود یتصادف والّا ـ

 ... سین مهم که جاش ـ

 ...  از ـ

 ولات خونه، گشتمیبرم داشـتم  بحصـ ! سـرکار  نو شـهر  از -

 جاناو. میبزن بازار به یسر هی میگفت هم ما شد، خراب اروی

ــمت ــره نیا گفت بهم دراز حش  نخ تو دوباره جعلقه پس

 ســر رحمتو قیر دمید بره، کنم ردش رفتم. هاســتبچه

 بود ستهنش. بود شنهیس تو خشیب تا یزنجان دسته. دهیکشـ 

 .  یخاک نیزم یخورآب یپله دم

ــرکار گنیم چرت -  ما کار تو ماقو چاقو! دارم قمه من! س

 ! سین

 پنج هی یگوشــه فقط من! قســم جبروتش و جالل به نه -

 ... دمید بشیج تو رو یتومان

 هچ کنم، نگاه شلوار بیج به کردمینم رغبت! سرکار نه ــــ

ــه ــت به برس  بیج! عالم زیچهمهیب بود، نجس. زدن دس

 ون،ریب بکشــمش اومدم و بود نیلما و نیخون اونم! رنشیپ

 .  چاقو به بود کرده ریگ. شد پاره

 . دمیرس من که بود شده سَقَط! موال به نهـ 

 نیا. رونیب بودم زده صــبح یدما دم من کدومه؟ یمســت -

 .  ظهره واسه انایجر

 واسش یمردونگ جو هی که یکسـ  هر بدونم؟ کجا از من -

 .  باشه بوده مهم

 هی    ه...شیم.   به...خو  حالم.  وان...ســر   ناب...ج.. .نه -

 ... آب  وان...یل

 .  ممنونم ـ

. دبو مرده شیپ وقت یلیخ پدرش واسه. سروان جناب نه ـ

 .  هستن یارتیز سفر شونیا. هستم تونخدمت در من

ــ. کنم عرض چه که خصــومت -  به آزارش که نبود یکس

 ...  قو...چا یول. باشه دهینرس اوشیس

 .  دیببخش ـ

 و کنمیم سیتدر دانشـگاه  تو من. ادینم ذهنم به کسچیه -

. ترهنییاپ ای باالتر نمره دو یکی سر هابچه با میریدرگ تینها

 اوشیس که بود هاسال یول ه،یاسیسـ  که درسـته  هم پدرش

ــتریب یحت. بود کرده فراموش رو ــل همکاراش ش  خبرن اص

 .  میدار یپسر ما که نداشتن

 نیاول یوقت خودم من. بود بیعج همه واســه. چرا خب -

 شمدرسه یهایکالسهم از یکی با که گفت بهم و اومد بار

 شحرف کردم فکر اولش. شدم جیگ یلیخ مندن،عالقه هم به

ــت رو  زا یکی دختر منظورش کردم فکر بعد. نگفته درس

ــاهم . بودم نگفته یزیچ پدرش به کـاش . بوده هـا هیـ سـ

 رو انتظارش که بود یاون از تنـدتر  یلیخ العملشعکس

ــتم  اچندت. زد کتکش بار نیآخر نه و بار نیاول یبرا. داش

. میفتر روانشناس شیپ. بشه معالجه دیشـا  که مشیبرد دکتر

ــروع نترنتیا یتو هم خودم  نظاهر. قیتحق به کردم شـ

 متفاوت طفق. رهییتغ قابل ریغ که هست یلیم. ستین یماریب

 . هستن

ــتا - ــش یادیز یدوس  یدور ازش همه. بود نمونده واس

 . کردنیم

ــونفوتبال یمرب - ــده شـ ــ محله اون تو. بود شـ  یکسـ

 که ودنب گفته بهش بودن اومده نفر چند البته. شناختشینم

 که   من   فت...گیم  من به یول. نشـــه هابچه مزاحم

 .  شون...ها...با   رم...ندا   یر...کا

 .  ممنون ـ

ــد پولچک هی یآخر روز اون - . من از گرفت یتومان ص

 . بخره رنگهم رهنیپ واسشون خوادیم گفتیم

 نه؟ مقتوله، اون مونهیم ادتونی که شما سروان جناب ـ

 

 یذوالقدر آرش
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 یقاضــ ینماینده که مونده فقط! رفیق خطه، ته دیگه جااین

ــر ــاره مختص  احتمالن که خیال،بی مامور این و کنه ایاش

 تپا زیر از رو چارپایه شده، شوظیفه فقط دیگه آدما اعدام

ــه  چیزی آخری روز این که کردی کـاری  خوب. بکشـ

ــلوارت جماعت این جلوی که مونده همینت نخوردی؛  ش

ــه کثیف هم ــت. بش  وت! زدی گند زندگیت تو کم که نیس

 هزد زل کینه با جوریاین که پیرزنی این و خودت زندگی

 زندگی تو. کنهمی فرینتن و لعن داره مدام و چشــمات تو

ــد، تایید حُکمت وقتی که مادرت  دیگه و رفت حال از ش

 و تر مریض همه اون از بعد نیومد؛ هوش به وقـت هیچ

 به. بده رو تحصــیلت خرج که روزیشــبانه کردن خشــک

 اهنمات،ر استاد اعصابیبی و تاکسیه راننده بد روز که فرض

 از چرا رو ریبموکت تیغ بود؛ خورده هم به بدشــانســی از

ــط ــتی؟ ماکت وس  چجوری پیرمرده با که چه تو به برداش

 آهنی درای این کوفتی صدای از دیگه عوضـش  زد؟ حرف

. ســـرت تو خورننمی پتک مثل هی و شـــیمی خالص

ــب هر که بلندی اون به هم دار یچوبـه   خواب تو شـ

. نمونده چیزی کن، وجورجمع خودتو. نیســـت دیدیمی

 هم آخونده این مزخرفای کمکم دیگه لرزه؟می چرا پاهات

   .آخراشه دیگه. کن تکرار تندتند رو گهمی چی هر. تمومه

 وکیلت مالقات، آخرین واســه که بود چی منظورت واقعن

 اون از کردی؟ نگاش فقط ســکوت در بعد و خواســتی رو

 ات صد گذشته؛ سال چهار ش،پرونده اولین شدی که روزی

 مه باشه نشده شده؛ هم عاشق حتمن. کرده پیدا دیگه موکل

 تونینمی اعدامی توی که داره اهمیتی چه اون واسه. شهمی

ــم  انگشــتای اون که چی که برداری؟ چشــماش از چش

 ورق توزندگی یپرونده دارن که انگار نه انگار ش،کشــیده

 هک پیش دقیقه چند کردی؟ خیال چی خودت پیش زنن؟می

 یگارس نخ یه باید سید،پر رو تخواسته آخرین زندان یسرئ

 واســه رو ســال چند این مزخرفات دفتر! ابله خواســتی،می

   وکیلت؟ دست به برسونه که دادی چی

 یگهد بعدش و دقیقه دو یکی فقط. تمومه دیگه کن؛ تحمل

ــتی کنه؛نمی اذیتت چیزی هیچ  تیح. کنه اذیتت که نیسـ

 التماس و افتاده پیرزنه پای به جوریاین که وکیلت تصــویر

 .  کنهمی

 .  کنید اجرا رو حکم ـ

  

 ذوالقدری آرش
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 زندگی مثل تلخ

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 امیبین آب. بهار فصل، این به لعنت عطسه؛ ،عطسه ،عطسـه 

 هم به هایممژه. تشــک روی مالممی و گیرممی دســت با را

ــبیـده   باز هم از هایمپلک زنممی زور هرچه و انـد چسـ

ــوندنمی  از را روییروبه یخانه زن کهاین زا خدا نکند. ش

 ،خوابم که هاشب و گیردمی خشمش ،زنممی دید پرده الی

 هایمکپل روی تا سروقتم فرستدمی را فرشـتگانش  از یکی

ــت. داریخنده و احمقانه فکر چه. بریزد مایع چســب  دس

 را هاچسبندگی از کمی. نفازولین پی تشـک  کنار گردانممی

ــم هر در و کنمیم هایمپلـک  روی از  ایقطره دو چشـ

ــم از و دارممیبر را موبایلم. چکانممی  عکس هایمچشـ

 ،صلف این به لعنت عفونت؛ از پر ،قرمز ،کرده باده گیرم؛می

 خوب دیشب. دارد نم هنوز شرتم؛ توی کنممی دست .بهار

 هاییخواب. شدممی بیدار و دیدممی خواب مدام. نخوابیدم

 روی افتادممی و شــدممی بلند یکی روی از. ســکس از پر

 از بعد ،رســیدمی ســوم یطبقه تا داغ آب اگر حاال. دیگری

 تاقا هوای. تشک روی نشینممی. گرفتممی دوشـی  هفته دو

 در گردانممی چشــم. اســت غلی  ،دهان و عرق تند بوی از

 وقتهیچ نیست؛ که کسی پی امایاجاره متری بیسـت  اتاق

ــت نبوده ــت؛ خواب هنوز میز روی چککو بهمن. اس  اس

 کنممی آتش نخی. کرده اشخسته حسابی دیشب بازیعشق

 حاج را سکوتش است؛ خلوت کوچه. پنجره کنار روممی و

 ستشد روی انداخته سنگکی نان. شکندمی تفیاخ با حسین

 اتاق رویروبه اشخانه. داردبرمی قدم فرز و ســـرحال و

 بزرگ درخت یک با دارحیاط ایخانه. اســت من یگندیده

 عقدش به را جوانی دختر، نشــده تمام زنش چهل. توت

 به هم دیشــب همین. زیباســت ام؛دیده را دختر. درآوردند

 یاهس موهای و بود پوشیده تنگی و لیمویی تاپ. آمد خوابم

 نم. لختش و ســفید هایشــانه روی بود ریخته را لختش و

ــتاده کنارش هم ــت. توت درخت همان زیر بودم، ایس  دس

ــتممی و چیـدم می توتی و کردممی دراز . دهانش گذاشـ

ــیرینش هـای لـب   تاپ، تنگی زیر از و خوردممی را شـ

 .مالیدممی را نرمش و بزرگ هایسینه

 :گویممی و برممی بیرون پنجره از را سرم

 ما واســـه امیدونه خب... پیرمرد آهای... حســـین حاج -

 .گرفتیمی

 :گویدیم بارشیطنت لحنی با ،بیفتد قهقهه به کهآن از قبل

 ؟!زننننننن یا نون ؟!چیییییی ـ

 تلخ خلت. بندممی را پنجره. کنممی خاموش را ســیگارم

 .زندگی ،فصل این به لعنت دهم؛می قورت را دهانم
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   .شب هر من، به کنندیم تلفن هاگربه

 .ارندگذیم پیغام ماشین انسریگ یرو نیستم که هم یتوق 

ــراغ یپایین یکوچه یگربه  را یباالی یکوچه یگربه سـ

 .گیردیم

 .است گرسنه یبوعل میدان یگربه

 .زایمان یبرا است یجای دنبال سیاه یگربه 

 .اندگرفته را دوروبرم هاگربه یهمه

 دمشیم رد که تبغل از .یداشـت  فرق هاگربه یهمه با اما تو

 هم یزیچ اگر یحت. یکردیم ویومیم نه و یآمدیم جلو نه

ـ پـا  یجلو ــتمیم تی  آمدمیم دنبالت .یخوردینم گذاشـ

ــتم یم ــس ــماره خودت زبان به زدمیم حرف. نش  تلفن ش

 دلم یشــد له نیماشــ ریز یوقت. یزدینم زنگ. دادمیم

ــت ییجایب غرور چه کردم فکر. ســوخت تیبرا  من. یداش

ــتمیم ــ برایت توانس ــازم، ناهرپس ــدیم مریض اگر بس  یش

 تو مبود ایستاده دیوار کنار روز آن .کنم درمانت توانستمیم

. کنم ترک را شـــهر این بود قرار ی،بود خیابان طرف آن

 ایستاده. او یپ بروم خواسـتم یم داشـتم  دوسـت  را یدختر

 یابر دلم. هاگربه و هاخانه به بودم زده زل دیوار کنار بودم

 اشک. بودم نرفته کاش. شدیم تنگ هایشگربه و شـهر  این

 مطمئنم دیگر حاال. یزدیم من به را حرفت و یبود آمده

ــتییم که  طرف همان کاش. ییبگو یچیز یبیای خواسـ

 تحرف به کاش. شــتیپ بودم آمده من و یبود مانده ابانیخ

 را امیزندگ زنک این است سـال  چند حاال .کردمیم گوش

 شیپا به را عشقم یهمه. ختهیر جگرم به خون .کرده ویران

ــت گذاردیم نه او یول. ختمیر  هب نه و بزنم هاگربه به دس

ــانیهاتلفن  حیوانات یهمه از هم خودش. دهم جواب ش

 دوســتش یلیخ که یســگ پدر وانیح کی جز .اســت زاریب

ــق هاگربه به چقدر من که فهمدینم و داندینم. دارد  عش

 ،یمغرور کــه کردمیم فکر قبلش تــا ببخش مـرا  .دارم

 مرا هاگربه یهمه. یکن لوس برایم را خودت یخواهیم

 شههمی .رفتندیم باال من کول و سر از مئدا و پرسـتیدند یم

 همغروران اما تو. گفتندیم خواستندیم هرچه و زدندیم زنگ

 لیس را پایت و دست و ینشـست یم هادرخت یپا یرفتمی

 دارم که االن مثل درست. من به یزدیم زل فقط و یزدیم

 جااین از زده سرم به هاتازگی زنم،یم لیس را پایم و دست

 به دلبســـتگی گیردمی را میجلو که چیزی تنها .کنم فرار

 هالک هاگربه یبرا را خودش که اســـت یادیوانه مردک

 کــه هم من گــذارد،یم غــذا برایم دائم طفلــک .کنــدیم

. شــودمی ســبز چشــمم یجلو رومیم که رجاه. خورمنمی

 نآ بروم خواهمیم فردا .شومیم مندعالقه او به دارم کمکم

 .ستدیبا دارد عادت شهیهم که یچهارراه طرف

 

 الجوردی پریسا
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 سال ۳۱ و ارديليم ۳۱
 

 ادهافت اهیس یاصفحه انیم تنها و تک کرد، باز را چشـمانش 

 ژهر چشــمش یجلو بلند، یعکســ مثل اتفاقات یتمام .بود

 تمام و کرد باز را دستانش. خوردیم تاب دورش و رفتیم

 اردهایلیم اره،یســ و ســتاره همهآن. کرد بغل جاکی را هاآن

. دیبلع غذا مثل و کرد جمع را همه ،یزندگ و کهکشـــان

. ختیر خود درون را سال سـه  و هشـتاد  و اردیلیم زدهیسـ 

 که قدرآن. شدیم بزرگ و خوردیم و دیچرخیم فرفره مثل

ــت جهان تمام ــکمش در بارهکی به داش  گرفت،یم جا ش

 جنگ همهآن! یاشتباه چه .برداشت نیزم از را آخر یلقمه

 یکشــتارها و کشـت  آن یهمه غارت، و قتل ،یزیرخون و

ــ ــوزآتش انه،یوحش  احمقانه، یهایمرزبند آن تمام ها،یس

 بزرگ و دهکر باد یجور .اوردین تاب که بود تلخ قدرآن

 رس تحملش زد،یم لگد پوستش ریز از جهان که بود شـده 

 و دبو باروت انبار در یتیکبر مثل ینیزم یلقمه د،یرســـ

 دهش دیسف ییهاخال از پر اهیس یصـفحه  حاال .بنگ ناگهان

 .  است

 .«دینکن باور شما داده رخ میعظ یانفجار ندیگویم»

ــت را نیا بوم ریز . برد وفر رنــگ در را قلمو و نوشــ

 .شدبک یبهتر ینقاش دیسف یهاخال با بارنیا خواستیم

 

 ینور ساحل
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 آرزو
 

 ردک گره درهم را اشدهیکش یپاها د،یکش شیبرا را یصندل

 .بودن قبل ییبایز به گرید. دادیم تکان تند تند را یکی و

 اَبدالدهر از اصلن بود، رزوآ عاشق آمد،یم ادشی که یوقت از

 جوالن خاطراتش یهادفترچه تمام در .بود خورده گره او با

 ریز جهان که رفتیم راه خرامان خرامان یجور داد،یم

ــا. دیلرزیم شیپا  یکجک ینگاهمین که یروز آن به خوش

ــورتش یرو  بنده هم را خدا گرید وقتآن انداخت،یم ص

 یدیســپ همهآن. کردندیم شاحواله جاکی را ایدن و نبود

 روشــن را کوچه کی که بودند ختهیر صــورتش در یطور

 .بود ماالنده او به پشـــت از را خودش یچندبار. کردیم

 بیغ یجور کند، خفتش بستبن آن ته تا رفتیم کهنیهم

 زیم کی پشت که حاال .نداشته وجود انگار اصلن که شدیم

ــته  او با ــس  گرید دهد،یم را نگاهش بیترت احتمالن و نش

 روشـن  هم را اتاق کی م،یبگو چه که کوچه کی شیدیسـپ 

ــه یرو را شیهادست .کندینم ــگذاش مـ  او به رهیخ و تهـ

   یحت اشیکـمش یاـموه از رـگید هـک روزـام .کندیم نگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرزو ندارند، هم را نگاه حال چشـــمانش و نمانده یکی

 بماند، هم یرو قبل مثل سـتانش د بگذار !کاریچ خواهدیم

 . است داده دنینرس نیا یبرا را عمرش

 یچا هم سر پشت و نشـسـته   او با زیم کی پشـت  که حاال

ــدیم  نثار یلبخند یحت که نـدارد  را جـانش  گرید نوشـ

ــورتش  ار قرص هفتاد آن تمام .کند بود بایز یروز که ص

 دهکر حل شده دیسـف  حاال که شییاهقهو یِچا در دانه دانه

ــدیم آرام آرام و ــودیم لخت آرام آرام هم او .نوش  به .ش

 ینیسنگ تحمل اشساله هفتاد یپاها دهد،یم کهیت یصـندل 

 پردیم نییپا و باال شیرو دارد که حاال ندارد، را او وزن

 هبست آهسته چشـمانش  .کند نگاه را بدنش خواهدینم یحت

 ندزیم را چشم شیدیسف که یکاغذ کنار سرش و شوندیم

 رزوآ که امروز: »بود نوشته شیرو شیپ ساعت چند .افتدیم

 .«دمیرس آن به خواستم مرگ یبرا را
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 مقدمه
 

ــوپرگروه در هفته هر ــتان، کالج س ــتان نقد کارگاه داس  داس

 نای در شـرکت  با عبدالرضـایی  علی گاهی. شـود می برگزار

 کارگاه. پردازدمی هانداســـتا بررســـی و نقد به هاکارگاه

 یهشد پیاده متن به شعر فایل یمجله یشماره این داسـتان 

 در هک دارد اختصاص عبدالرضایی علی صوتی فایل هشـت 

 .است پرداخته هاداستان این ویرایش و تحلیل به آن
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 خواهرِ ايمانی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هست نازنین سالم و،ـ ال

 .نداریم نازنین ما. گرفتید اشتباه نخیر ـ

 .شهنمی روشن چرا تلویزیون این ببین بیا محدثه؟ ـ

 زد؟ زنگ بود کی ـ

 .خواستمی رو نازنین. بود زده زنگ اشتباه ـ

 .دراومده قرمزه فیش این. بگیر یاد من مادر ـ

 حاج یبرنامه است، جمعه شب. کن روشنش. حاال خب -

 نوقِ و نق یحوصــله که کن کمش. شــهمی شــروع االن آقا

 . ندارم باباتو

ــریت چرا حـاال  -  آقا حاج مگه کنی؟می محکم وروسـ

 !بیندت؟می

 دایاخ بردی؟ کی به تو دختر. کرد شــروع باز. اســتغفراه -

 ...من که دونیمی خودت

ــتی که هم النگو چارتا. خدا رو تو کن بس مامان -  با داش

 حاج به زکات و خمس دادی فروختی، بردی هاحرف این

 .سواره پورش پسرش که معادی

 خودش قبر تو رو کی هر تو چه؟ به ســواره، که ســواره -

 .نبود بابات پولِ. بود رسیده بم مادرم از اونام. ذارنمی

ــب تا روز که بیچاره اون - ــاقول ش  برا بندهمی تراز و ش

 من دادیمی رو ولپ اون از کم یه اقلن شــدمی چی. دوزار

 طفلی امید این برا دوچرخه یه یا راننـدگی؟  کالس برم

 خریدی؟می

 اون دی؟ برومی جواب تو رو آخرتم. بترس خدا از دختر ـ

 .کرد غروب آفتاب. بخون رو نمازت پاک کن ناخوناتو

 دارم. شرعی عذر شهنمی ـ

 کارا همین داری؟ شرعی عذر روزه بیست شـرعی؟  عذر -

تو  و مردم هایبچه من. گرفته قهرش خدا که یکنمی رو

 ابز کنار برو رســه؟نمی یکی تو به زورم کردم، آدم مدرســه

 !  نورانیه مرد این چقد! اکبر اه. گهمی چی ببینیم

 !تابوندن صورتش تو نور ـ نورانیه؟

ــر از توبه، خدایا - ــیراتش س ــگا اون تو. بگذر تقص  هِدانش

 اگه. باباته اون تقصـــیر ؟دادن یادت اینارو شـــده خراب

ــوهرت ــدینمی حیابی قدراین بود داده شـ  به لعنت. شـ

 . آدم برا زارهنمی اعصاب. شیطون

ــالم ایمانی خواهرانِ خدمت ...من باهاعوذ - . علیکم سـ

ــه مطالبِ حتمن ــل یدرباره را پیش یجلس  و نفاس غس

 شوگ یآویزه را سخنان این که تعالی انشااه. دیدید حیض

ــای خاطربه و کرده خودتان . بدهید انجام موبهمو خدا رض

 با دارم امید واقع در. دور است به جهنم آتش از ایمان با زنِ

 باتقوا خواهرانِ مشکالتِ از ایگوشه هم مسـائل،  این طرح

ــن را ــه حقیر یبنده این هم و کنم روشـ  برای ایتوشـ

ــم الیق اگر اه،الیقربت ــااه. ببرم باش  هفته ینا .تعالی انش

ــحبت دارد زن گردنِ به مرد که حقی یدرباره خواممی  ص

 که اندعقیده هم من با هم ایمانی خواهران دانممی. کنم

 ...برای مکان ترینامن خانه

 !بود برق رفتنِ وقت چه! وا ـ

 مریم ناصری   
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 نقد و بررسی

 
ــنده ــری نویسـ ــت که همایمریم ناصـ ــتن سـ زمان با نوشـ

ــد بــاز هم آن هدغــدغــ ای درونی دارد، او حتی اگر ننویسـ

رود، یعنی ی درونی و زندگی متنی در قلمش راه میدغدغه

و  زندهمیشه یک شیطان زیر خودکار این نویسنده غلت می

ــیان ــیطان همان امر عصـ گر یا دیگرگونه دیدن منظور از شـ

ای به درون این داســتان ندارم زیرا پلن آن اســت. من عالقه

نیسـت و همه چیز در آن واضـح و مسـتقیم بیان شده    قوی 

اســت. ما شــاهد رد و بدل شــدن چند دیالوگ در فضــایی  

ــتیم، یک اتفاق کاملن روتین و معمولی که  خـانوادگی  هسـ

دهد، اما چه چیزی این روزانه در زندگی هر کســـی رخ می

ــتان را جذاب می ــتان اجرای کند؟ نکتهداسـ ی جذاب داسـ

اش های قبلیاصـــری در داســـتانخوب آن اســـت، مریم ن

مند بوده و طرح خوبی داشته است اما در اجرا همیشـه ایده 

کرد، این داسـتان نشــان از پیشرفت او در  ضـعیف عمل می 

 ی اجرا دارد.  زمینه

 خوانش داستان: 

 ـ الو، سالم نازنین هست؟

 ـ نخیر اشتباه گرفتید ما نازنین نداریم.

ــتـان متوجه می در ادامـه  ــی داسـ همان « نازنین»ویم که شـ

ــت، در واقع محدثه خودش را همه« محدثه» ــم اس جا به اس

کنـد، او از این فرهنـگ اخالقی بـه تنگ    نـازنین معرفی می 

تری دارند هایی که افکار بســتهآمده اســت. معمولن خانواده

ــد و از یــک نـوع دیـکـتــاتوری اخالقی تبعیــت می    کنن

صلی را دارد. اغلب هایی رُل اپرستی در چنین خانوادهخرافه

ــده  اند بدل به فرزنـدانی که در این جو خانوادگی بزرگ شـ

شــوند و به تمامی قوانین ســنتی گر میشــخصــیتی عصــیان

ــت پا می ــم محدثه به نازنین(. در پشـ زنند )مثال: تغییر اسـ

ــتیم؛   ــتان ما با دو اتفاق جالب و رندانه طرف هس طول داس

ــتان ایجاد می ــروع داسـ ــواتفاق اول در شـ ما نازنین »د: شـ

ــتان رخ می« نداریم  کهدهد: اینو دومین اتفاق در پایان داس

از  شوداواسط سخنرانی آخوندی در تلویزیون، برق قطع می

ه خانه ســیا»گر این جمله باشــد: تواند تداعینظر معنایی می

پس قاب عکس تشکیل شده است، زیرا داستان هم «. اسـت 

هــا اکــت و اتفــاق یورودی و هم خروجی دارد امــا بقیــه

ــما در آن فقط حرکت ندارد، به فیلمی کمدی می ماند که ش

شــاهد گفتارِ طنزمحور هســتید و طنز را در فضــاســازی و  

ز های طنبینید، اغلب فیلمحرکـت اندام و میمیکِ چهره نمی 

برنــد و دلیلش این اســـت کــه  ایرانی از فقر طنز رنج می

ند. کنرا لحاظ می شــان، طنزمعمولن تنها در گفتار و دیالوگ

اساسن ارزش یک اثر کمدی در نوع فضاسازی و کردار آن 

های جالب و تکان اسـت نه گفتار. در این داستان با دیالوگ 

ــتانی اتفاق نمیدهنـده   افتد،ای طرفیم اما در واقع هیچ داسـ

 که داستان اوج بگیرد بایدزیرا پلن ضـعیف است. برای این 

ــراغ طرح بهتری بروید، یعنی  ــته س ــتانی داش یک طرح داس

ــید و دیالوگ  ها را در دلِ آن پالت بیاورید. طرح این بـاشـ

به نام محدثه که حتی از اسم  داستان مشخص است: دختری

ــت و از فرهنـگ و خرافـه   ی حاکم در خود هم منزجر اسـ

ــتثماری که مادرش را تحت خانواده ــعاع و تحمیق و اس الش

ی یک ه به توصـــیهقرار داده به تنگ آمده اســـت، مادری ک

ــتبنــدش را برای پرداخــت خمس و زکــات   آخونــد دسـ

ــد و این در حـالی می ــرش دوچرخه فروشـ ــت که پسـ سـ

خواهد و دخترش قصــد دارد به کالس رانندگی برود و می

ها برنیامده است. در قسمتی از داستان ی آناو از پس هزینه

ــتی با این : »گویدمحدثه رندانه می چارتا النگو هم که داشـ

هــا بردی فروختی، دادی خمس و زکــات بــه حــاج حرف

، ولی مادرش جواب «ســـواره همعادی که پســـرش پورشـــ

چه؟ هر کی رو تو قبر  ســـواره که ســـواره، به تو»دهد: می

ــتثمـار تــا این انــدازه  «ذارنخودش می ؛ یعنی تحمیق و اسـ

 طور کاملن سادهعمیق است که وقتی دخترش واقعیت را به

بندد و کند او چشــم بر آن میمی و واضــح برایش تشــریح

ــت و خواهـد حقیقت را ببیند. یک نمی وقتی طرف کور اسـ

شود ی، مکمی توضیحبیند، خب این قابل درک است، با نمی

ــمش به   او را متقـاعد کرد، اما وقتی حقیقت را جلوی چشـ

زنــد دیگر از گــذاری و خودش را بــه کوری میاکران می

جا شکل اصلی از همیندست کسی، کاری ساخته نیست و م



    116 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

ــروع می ــود. در واقع این مادر هم وانمود به کور بودن ش ش

ی کند و هم واقعن کور شـده اسـت. او طی یک پروسـه   می

زمانی از بس خودش را به کوری زده، به باور خرافه رسیده 

 کند. حاصلاسـت و دیگر همه چیز برایش طبیعی جلوه می 

عصیانش را علنی  شـود که گر میاین رفتار دختری عصـیان 

ــانهنمی ــیار  کند، دختری که با توجه به نش ــتان بس های داس

ها را تحمل کند. تواند عوضیعوض شـده اسـت، زیرا نمی  

طور که در ابتدا گفتم این داستان برخالف خوشبختانه همان

و اشـــکاالت  هاهای قبلی مولف عاری از ضـــعفداســـتان

ه با توجه بســت. حاال دیگر بهتر اســت مریم ناصــری نثری

اش ارائه داده است به های قبلیهایی که در داسـتان سـاخت 

سـمت ساختارهای جدید حرکت کند؛ یعنی در خوانش آن  

ــتان ــد، زیرا فقط   داس ــاخت دیگر برس ــاختی به س ها از س

تواند ســـاختار دیگری را تولید بکند. گاهی ما ســـاختار می

ــتــه خوانی کنیم، خــانم ی خودمــان را غلطمجبوریم نوشـ

ناصـری باید به سمت چند داستانی شدن در متن برود و به  

ــتان می ــتان این فکر کند که چگونه یک داسـ تواند در داسـ

ــیــار مهمیدیگری اتفــاق بیفتــد، این نکتــه ســـت. ی بسـ

توانند میکروداســـتان یک داســـتان های این متن میدیالوگ

ــند. گاهی ناگزیریم برای این  که حرفی بزنیم آن دیگر بـاشـ

ــاب حرف را  در فرم خودش قرار بدهیم، چون حرف حسـ

که درون فرمی خالق بنشــیند تاثیرگذاری  فقط در صــورتی

ست اما باالیی خواهد داشـت. این داسـتان، داسـتانی واقعی   

نیسـت و این دو مقوله باهم تفاوت زیادی  « واقعن داسـتان »

ار هایی کتوان در این داستان میکروداستاندارند. چگونه می

خواندن داســتان، ما متوجه منظور نویســنده    گذاشــت؟ با

شویم، داستان مستقیم و روتین است و در عین حال یک می

ــوب می ــته محسـ ــت، زیرا متن بسـ ــود و متنِ باز نیسـ شـ

وانیم تهای دیگری در آن اتفاق نیفتاده است و ما نمیداستان

 ا و ـههـانـیم. نشـای بنویسازهـتان تـن، داسـاز روی این مت

 

 

 

 

ردهای خاصی هم درون آن نیست که نویسنده ما را به شـگ 

دیگری برسـاند. فقط یک تاویل دارد و هر کسی با   داسـتان 

شود. ممکن است خواندنش متوجه موضـوعی مشخص می 

ای آن را ای موضوع را کمتر درک کنند و در مقابل، عدهعده

بیشــتر بفهمند اما منظور داســتان یک چیز اســت و این یک 

 تواند بشود، به همینه چیزهای دیگر نشده و نمیچیز بدل ب

دلیل با متنی بسته طرف هستیم. مریم ناصری باید سعی کند 

ــد و به چند ــتانی و چند تاویلی توجه متنی باز بنویسـ داسـ

بیشــتری داشــته باشــد؛ یعنی حتی اگر روی موتیفی مقید   

فوکوس دارد آن موتیف مقید باید قابلیت اســـتحاله شـــدن 

، بدل به چیزهای دیگری بشــود و در خودش داشــته باشــد

ور ی آماتچرخ بزند. داســتانِ مســتقیم نوشــتن کار نویســنده

ــت، او دیگر باید    ــری دیگر آماتور نیس ــت و خانم ناص اس

 ای را داستان فرض نکند.گیرتر شود و هر نوشتهسخت
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 رهـرسـس
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دندزمی قدم چشمم جلوی فکرهام

 کی هر»: کرد اضــافه و کشــید اشمشــکی موهای به دسـتی 

 «.ما تالش به گردهبرمی اینا همه اما داره، خودشـــو دلیل

ــاکت  به دوختم را نگاهم کردم،می فکر فردا به و بودم س

 از هاپرنده دانستمنمی بود، خشکیده هایششاخه که درختی

 دیگه» بگویم تا جویدممی را کلمات. خواهندمی چه جانش

  «....کسی هر ذارمنمی

 شد؟ بحثت استاد با آیین کالس سر روز اون ـ یادته

 :داد جواب هیجان با و طرفم چرخید

 میاد؟ یادت! ـ وای

 :کرد اضافه نفرت با بعد

 .تو حتی خورد، همبه هابچه همه از حالم روز ـ اون

. دویدمی مادرش از جلوتر و خندیدمی ذوق از ایپســربچه

 رو پلیســه ماشــین اون برات بمونی اگه» زدمی ادد مادر

 «.خرمامی

ــتدالل اون با گفت،می زور شهمـه  - . احمقانه هایاسـ

 .منو انداخت نُه با جاکش

 عوض را لحنش زن. شدمی نزدیک سُرسُره به داشـت  پسـر 

 «هامنتظرمونه خاله عزیزم»: گفت و کرد

 انقد وقتهیچ گفتی و کردی نگاه چشـــاش توی آخه -

 .بده بها خودش فکرای به که نبوده شجاع

 که چیزهایی آیا که کردممی فکر این به گفتممی که را هااین

 .کنممی را قضیه قال فردا است؟ راست امشنیده

 و اینترنت پای من که بود کرده بند ساعت یه آخه ـ ندیدی

 .نداشت مغز خودش خوبه شده، شسته مغزم ماهواره

. مدآمی پایین و خوردمی لیز سـرسره  زا که بود بار سـومین 

 اشرندهب برگ و کشید بیرون لواشک یک کیفش توی از زن

 .خورد رس خنده با و رفت باال باز اعتنابی بچه. گرفت باال را

 نکرد؟ شاستفاده و داشت مغز شهمی واقعن. دونمـ نمی

 کردم، مکث کمی. پایش جلوی انداخت را ســـیگارشته

 روی را دیگرش دســت و کمر به دســتی که را زن داشــتم

 :دادم ادامه. کردممی نگاه بود گذاشته پیشانی

 .غلط چی درسته چی فهمهنمی آدم وقتا ـ بعضی

 لبش روی را هایشدندان و کرد مشــت را هایشدســت زن

 .داد فشار

 هب نگی رو چیزی یه که دممی پولی یه بهت من کن فک -

 .کسهیچ

 دوباره .شد ساکت بگویم چیزی دباش منتظر انگار که طوری

ــتم، فردا خیال به . رودمی و زنممی داد چطور دیدم برگش

 .کردم احساس را کشممی رفتنش از که دردی حتی

 خب؟: گفتم

 که دمب پول بهت تونممی من اما توضیحه، قابل خیلی ـ این

 نکنی؟ فک چیزی یه به

 .دونممی ـ بعید

ــهمی باعث که چیزی پس -  خودش فکرای به احمق یه ش

 چیه؟ نکنه توجه

 .برد باال را صدایش زن

  امید؟ مثلن یا ـ ترس؟

 گنامی. فلجه فکرمونم ترس از ما. جان احمق دیگه آره -

 .شکلیه همین اونم کنه،می کور آدمو عشق
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 داشتم .بکشم پیش را بحثش توانستممی حاال خال، توی زد

ــت قرار که هاییحرف به  هب و کردم،می فکر بزنم فردا اس

 .شنید خواهم که انکارهایی

ــدایش «...بریم نیای االن همین اگه»  به و آورد پایین را ص

 .گفت چیزی بود آمده فرود پایش جلوی که بچه

 ونا مثل. کنن نگاه ترسنمی هم وقتا بعضی شـن، می کور -

 فردا که ترس از. بود کتاب الی ســرش عمر یه که جاکش

 ...تو بکنن سیخ مُرد

 .گذاشت ناتمام را حرف مانجلوی از زن رعبو

 :گفتم لب زیر شدممی بلند که حالی در

 .گمنمی هیچی ـ فردا

ــمت به ــره  س ــرس  فرار چیزی از انگار بچه رفتم،می که س

ــتین با را دماغش. کردمی  نه»: زدمی داد و کردمی پاک آس

 «.نه تو رو خدا مامان،

 

 حسین حسنی

 

 نقد و بررسی
 

ــتان ــنی داس ــتقیم وایتر حس  هبلک کند،نمی انتخاب را مس

ــتان ــقه را داس ــقهش  از بخشــی مرحله به مرحله و کرده ش

 روایت این کهاین برای او. دهدمی ارائه را خودش روایت

 و پســرک ماجرای همان که تمهیدی بنشــاند، کرســی به را

 قرار هاسـت در داستان آن بین که کشـمکشـی را   و مادرش

 مدو روند. روایتمی پیش یکدیگر با روایت دو این داده و

 با هاییبخش در ماست، اما بحث موضـوع  به متعهد بیشـتر 

ــنی نثرِ ــکل حس ــدمی که جایی در مثلن دارم؛ مش : نویس

ــی ذارمنمی دیگه بگویم تا جویدممی را کلمات»  ...هر کس

 خیدچر شد؟ بحثت استاد با آیین کالسِ سـر  روز اون یادته

  «.ددا جواب هیجان با و من طرف

 مه کمکی و نیست آن به نیازی و ستاضافی دوم قسـمت 

ــتان به ــمن در. کندنمی داس ــت ممکن ض ــر اس  کالس س

ــت ممکن چطور بیاید، به وجود مختلفی هایبحث  که اس

 بشود؟ نظر مورد بحث متوجه سریعن دختر این

 .«تو حتی خورد همبه هابچه یهمه از حالم روز اون»

 داستان یادامه در اسـت  سـت در! خورد؟ همبه حالش چرا

 ایجمله جمله، این اما شــودمی مشــخص مســائل بعضــی

 رد مخصوصن هاییگزاره چنین بردن کار به و است معمول

 یرباورپذ آن بدون و دارد تمهید ایجاد به نیاز داستان شـروع 

 .نیست

: «دویدمی مادرش از جلوتر و خندیدمی ذوق با ایپسربچه»

 باشد. بهتر واندتمی بیان جادر این

 رو پلیســه ماشــین اون برات بمونی اگه زدمی داد مادر»

 فرهنگِ است؛ مربوط ما بحث موضـوع  به جااین «:خرمامی

ــکل کودکی از ممانعت ــرک. گیردمی ش  مادرش جلوی پس

 او اام. بیفتد او برای اتفاقی که اســت نگران مادر و دودمی

ــت در نتی ــرش را از اتفاقاتی که ممکن اسـ ی همین جهپسـ

 به روعشـ  ها برایش بیفتد آگاه نمی کند بلکه فوریشـیطنت 

 طریق از سـانسور  نوعی عمل این. کندمی او به دادن رشـوه 

 .است دادن رشوه

 :دارد وجود نیز دیگری نکات داستان یادامه در اما

 لبش روی را هایشدندان و کرده مشت را هایشدست زن»

 «داد.می فشار

ــونت به مولف جااین در  ــل خش ــودمی متوص  مادر و ش

 نمیکروداســتا این طرح با مولف. کندمی تهدید را پســربچه

 را خودش مسیر طرفی از و اسـت  وفادار بحث موضـوع  به

 .کندمی طی هم

 ناو مثل کنم نگا ترســممی هم وقتا بعضــی و شــممی کور»

 کهاین ترس از و بود کتاب الی ســرش عمر یه که جاکش

 «...نبکن سیخ فردا اگه

 . ندارد خوبی بیان و دارد تالیف ضعف قطعه این 

ــتان این از من کل در  راه مولف چراکه لذت بردم، داسـ

ــخت ــت و انتخاب را س  همبه را خواننده تمرکزِ کرده اس

 دهش دیگری داسـتان  وارد کندمی فکر ابتدا مخاطب زند.می

 کامل را اصــلی داســتان داســتان، این اصــل در ولی اســت

 کندیم شک دخترشدوست به پسر دیگر عبارت به. کندمی
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 ینا او دارد. ایرابطه اســتادش با دختر کندمی فکر حتی یا

 هب را مشکلش این تا دهدمی قرار اصـلی  بسـتر  را موضـوع 

 جلو آرامش با خواهدمی را موضـــوع بگوید و این دختر

ــجاعت دختر اما ببرد،  ترس یک با جااین. دارد را الزم ش

 کســی عاشــقِ. عاشــقانه ترسِ یک گفتن، از ترسِ مواجهیم؛

ــتی ــتش از خواهینمی اما هسـ  او به کهبااین بدهی دسـ

ــود؟می حاصــل چیز چه از ترس این اما. مشــکوکی  از ش

ــونتی همان ــل در کند.می خود کودکِ به مادر که خش  اص

 این .باشد پسر زندگیِ تواندمی کودک و مادر میکروداسـتانِ 

 تتح نشان داده پسر که اسـت  ویسـنده ن یتیزهوشـانه  نگاه

 فرهنگ این با و است شده بزرگ ممانعت فرهنگِ یسیطره

 کند برطرف را خود شــک خواهدمی حاال و کندمی زندگی

. داردهم دست از سرش برنمی دختر دادنِ دست از ترسِ اما

 را اســتاد با خود یرابطه از بخشــی دارد دختر که حالی در

ــیح ــتاد با میم که اوفهمی دهد،می توض  خاص ایرابطه اس

 هتریب اجرای با توانستالبته این را حسنی می. است داشته

نویسنده  چون داشتم دوسـت  را داسـتان  این من. دهد ارائه

ــتان دو یعنی برد،می پیش موازی طوردو روایت را به  داس

 خالق دیالوگ یک اما داریم همدیگر کنار در موازی طوربه

 یابطهر خواننده تا اتفاق بیفتد تواندمی تانداســ دو این بین

  کشف کند. یکدیگر با را دو این
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 روز پايان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و محو را شیشه سـوی  آن پاییزیِ غروب باران، ریز قطرات

 تند هاییقدم روپیاده در که هاییشــبح . بودند کرده موّاج

 کش و شکستندمی آب، ایقطره آمدن پایین با داشتند،رمیب

 تالطم دستخوش را خود تصـویر  بعدی، قدم با و آمدندمی

ــته بخار. کردندمی دیگر ایقطره  کاپوت روی از برخاسـ

 گرگ مقهور که را هاچراغ نور حرکت،بی و روشن ماشـینِ 

ــیِ و ــمان میش  مورد یترانه .بود آورده رقص به بودند، آس

ــت، را اشالقهع ــیگاری گذاش  عقب آیینه به و زد آتش س

ــین ــت ماش  از زنی همراه کاله، و بارانی با مردی. نگریس

 اتاقک به زن. آمدمی پایین ولیعصر خیابان به منتهی هایپله

 وا از مرد، و گفتمی چیزهایی و کردمی اشــاره هاپله پایین

 مقد چند اهپله پای از شانمعوّج تصـاویر . گرداندبرنمی رو

ــمت به ــین س  و خزید خیابان کنار یکافه درون آمد، ماش

 هک بودند گرم حتمن که ســـفید هاییلیوان با بعد دقایقی

 لطافت زیر در. شــد خارج بودندشــان، چســبیده دودســتی

ــانلیوان باران، ــر جرعهجرعه را هایش ــیدند،می س  زن کش

ــم مرد، و گفتمی چیزهایی ــتبرنمی او از چش  بعد،. داش

 یشیشه از آب ایقطره. کردند نگاه هم به سکوت در دتیم

 هم از را شانمواّج تصـویرهای  و شـد  جاری ماشـین  عقب

 هایدکمه. شد سوار و آمد ماشـین  سـمت  به مرد. کرد جدا

 انندهر کنار صندلی روی را خیسش کاله کرد، باز را بارانیش

 را اشعالقه مورد یترانه. کرد روشن را ماشـین  و انداخت

. ستنگری ماشین عقب آیینه به و زد آتش سیگاری گذاشت،

 ردو و کرد مکثی آورد، باال کمی را دستش زن، موّاجِ شـبح 

 .شد گم ایکوچه خم در و برداشت قدم نُه. شد

   .بود شده تاریک کاملن هوا

 

 ذوالقدری آرش

 

 نقد و بررسی
 

ه ست. از زاویداستانی جالب و خنثی« پایان روز»به نظر من 

شود و شاهد اتفاقات جالبی گر در آن اسـتفاده می ید اکراند

ها را انبار نشـــانه در آن هســـتیم. البته اگر در آن نویســـنده

ــتــان    نمی ــعیف نبود، داسـ کرد و بیـانش تـا این انـدازه ضـ

توانســت خیلی بهتر از این باشــد. زیبایی داســتان از نظر می

به  ق ماشینکه ما از طریمن نگاه دوربین به قضیه است؛ این

ــحنـه  زمان اتفاق کنیم که چند چیز در آن همای نگاه میصـ

اویل توانست با بیان جزئیاتی بیشتر به تافتد. نویسنده میمی

ما از داسـتان کمک بیشتری بکند. اما از این جزئیات خبری  

نیســت. بعضــی از ســطرها حشــواند و در خدمت داســتان 

ریق ن است. ما از طپذیری آنیستند. زیبایی داستان در تاویل

ی ماشـین که در حال نشـان دادن شیشه پشتی و صحنه   آینه

پشــت آن اســت در حال تماشــای یک زوج هســتیم که در 

جا وجود دارد اند. یک زیرپله آنحال صـــحبت کردن با هم

ــتان به ما  ــت اتفاقی در آن بیفتد، اما داسـ که گویا قرار اسـ

 ست. آیا قرار استدهد که بدانیم این اتفاق چیای نمینشانه

جا سـکس کنند؟ کسـی در آن اتاق مرده است؟   ها در آنآن

شخص در حال گزارش صحنه است و زاویه دید سـوم یا... 
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نکته جالب این اســت که آن اتفاق ممکن اســت چند لحظه 

پیش افتاده باشــد؛ یعنی ممکن اســت مرد پس از نشــســتن 

. ه باشددرون ماشین در حال فکر کردن و مرور آن اتفاق بود

جا آمده و در حال شـاید هم شـخصیت درون ماشین به آن  

ــته رخ داده؛ مثلن مرور خـاطره اتفـاقی   ــت که در گذشـ سـ

ــوقهمی ــد. ولی ما تواند این اتفاق جدایی او از معش اش باش

طور کـه دلیلی برای  فهمیم، همـان دلیـل این جـدایی را نمی  

ــاره ــود پیداها میای که به آن اتاق پایین پلهاش یم. کننمی ش

ــانه ــنده باید از نشـ ــتفاده کند تا مخاطب را نویسـ هایی اسـ

ــابی به فکر وادارد. او در  حسـ

نــامتعــادل کردن روایــت موفق 

قراری روایتی اســت، اما این بی

ــود، در پــایــان برطرف نمی شـ

ــل   ــاوی ــق ت چــراکــه از طــری

توانیم روایـت را بـه پـایان    نمی

برسانیم. علت این مساله ضعف 

 .ستپردازیانهنویسـنده در نش 

زاویه دید در یک داستان بیانگر 

ــیوه ــنده ایشـ ســـت که نویسـ

ــیلهبه ــر وس ی آن مواد و عناص

داستان خود را به خواننده ارائه 

ــیوه زاویه  می کنـد. در واقع شـ

ی نویسنده دید نمایشـی، رابطه 

دهد. در را با داســتان نشــان می

گر یا نمایشـــی زاویه دید اکران

و رفتار قابل  توانیم اعمالما می

ها را ببینیم. در این نوع زاویه رؤیت و تصـویری شـخصیت  

ــنــده برای بیــان تجزیــه و تحلیــل روانی و   دیــد، نویسـ

های داستانش امکان مانور زیادی خصـوصـیات شـخصـیت    

توانـد بـه افکار   نـدارد و دایره عمـل محـدودی دارد و نمی   

ــخصــیت ــتان ما به هیچ ش ها بپردازد؛ یعنی در این نوع داس

ــاهد تک ــتیم. اگرچه در این نوع عنوان ش گویی درونی نیس

 کند و تمامی دانای کل عمل میدید، نویسنده به شیوهزاویه

ــیت ــخصـ ها را به نمایش جزئیات حرکات و رفتارهای شـ

ــان بپردازد. این تواند به فکرها و نیتگذارد اما نمیمی هاشـ

 ها پیخود یک معضـل است و ما حتی به روابط شخصیت 

ــخصــیت بریم؛ یعنی حتی نمیینم دانیم زنی که همراه با ش

 شود خواهر او،داسـتان در پشـت شیشه ماشین توصیف می  

دختر، همکار و یا مادر اوست. این ناآگاهی به دلیل دوسـت 

ان ست. بخشی از داستدید نمایشیاستفاده نویسنده از زاویه

به  اکنیم تا ببینیم مولف چطور اطالعات ررا با هم مرور می

ای که از زاویه دید نمایشی آورد. معمولن نویسندهبیان درمی

نویســد باید از توانایی اجرایی خوبی  برخوردار و خنثی می

 باشد.

ــاران، غروب  زیقـطـرات ر  » ب

را محو  شهیش یآن سـو  یِزییپا

 .«و موّاج کرده بودند

ــیء اســــت؛ یــک  قطرات شـ

ــنـده بـاید بداند که بهتر    نویسـ

اشیاء، فعل اسـت با فاعل جمعِ  

ــه کــار ببرد. پس بهتر  مفرد ب

« بود»از « بودند»اســت به جای 

ــود تا اجرای این  ــتفاده شـ اسـ

ــود. همین  ــمت بهتر ش طور قس

ــایی متن « مواج»وجود  از زیب

 کاسته و بهتر است حذف شود.

ــبح»  روادهیــکــه در پ ییهــاشـ

ــتند،یتند برم ییهاقدم با  داشـ

ــا ـ  پ آب،  یاآمــدن قطره نیـی

و  آمدندیش مو ک شکستندیم

ــو ،یبا قدم بعد ــتخوش تالطم قطره ریتصـ  یاخود را دسـ

 «.کردندیم گرید

مـا در خیـابـان یـک زوج داریم که در حال قدم زدن باهم     

ن ، شکل مفرد آ«هاییشبح»هسـتند، پس بهتر است به جای  

حی که در شــب»را به کار ببریم تا بیان بهتری داشــته باشــیم. 

به جای ادامه این قسمت « ت...داشـ خیابان تندتند قدم برمی

ــت: نیز می بــا فرود هر قطره آب، کج و معوج »توان نوشـ

 تواند با پایین آمدن، چراکه شـبح پشت شیشه نمی «شـد می
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شود آید و یا کج میتوان گفت کش میقطره آب بشکند. می

نیز  «کردندمی»شکند. به جای فعل توان گفت که میاما نمی

 به کار برود.« کردمی»ر بود در پایان این قسمت بهت

 ،حرکتیروشن و ب نِیکاپوت ماش یبخار برخاسـته از رو »

ــیها را که مقهور گرگ و منور چراغ ــمان بودند، به  یِش آس

 «رقص آورده بود.

شــود دیگر نیازی به بیان روشــن وقتی صــحبت از بخار می

 بهتر است به صورت« گرگ و میشی»بودن ماشـین نیسـت.   

ــود و همین نو« گرگ و میش» ــته ش به رقص آورده »طور ش

 «به رقص درآورده بود»غلط اسـت و شکل صحیح آن  « بود

دهد. باز در ها ضعف نویسنده در بیان را نشان میاین است.

ــتترانه مورد عالقه»خوانیم: ادامه می که بیان « اش را گذاش

زد  آتش یگاریس»گوید: طور وقتی میخوبی نیسـت. همین 

، آینه عقب ماشــین غلط «ســتینگر نیماشــعقب  نهییو به آ

ست که باالی داشبورد ایاسـت و گویا منظور نویسنده آینه 

طور استفاده دهد. همینقرار دارد و عقب ماشین را نشان می

« دنگاه کر»جای آن توان بهاشتباه است و می« نگریسـت »از 

ــد»یا  را به کار برد، چراکه ما باید منطق زبانی را « خیره شـ

ت کنیم و با توجه به زبان اثر، کلمات یا افعالی به کار رعـای 

 خوانی داشته باشند.ببریم که با آن هم

هـای منتهی بــه  مردی بـا بـارانی و کاله، همراه زنی از پلـه   »

 ها اشارهآمد. زن به اتاقک پایین پلهخیابان ولیعصر پایین می

 «گرداند.گفت و مرد،از او رو برنمیکرد و چیزهایی میمی

ــاله را که مرد از زن رو برنمی  گراند مـا لزوم طرح این مسـ

اقی ها چه اتفکه در اتاقک پایین پلهدانیم و یـا حتی این نمی

 ای در متن برای درک این موضوعافتاده است. ما هیچ نشانه

آیند. این نداریم پس تمام این سـطرها حشـو به حساب می  

به  نویسنده سـت که پلت داســتان کامل نیست و بدان معنی

اندازه کافی به جزئیات طرح فکر نکرده است. معمولن بیان 

ــتان نیز باید   دوربین جزئی ــرایط پلت داس ــت، در این ش س

د ها چنشان از پای پلهتصاویر معوّج» حاوی جزئیات باشد.

من این جمله را به این صورت «: قدم به سـمت ماشین آمد 

ند قدم به سمت ها چتصـویرشـان از پای پله  »کنم: ادیت می

 «ماشین آمد.

ایی هی کنار خیابان خزید و دقایقی بعد با لیواندرون کـافه »

 ،گرم بودند که دودستی چسبیده بودندشان نسـفید که حتم 

ــد. ــبیده  »جا لزومی ندارد در این«: خارج ش ــتی چس دو دس

ــان ــود، در حالی که آن اندازه که باید، این « بودندش بیان ش

ور طتوان این سطر را اینرسد. میمیمساله منطقی به نظر ن

ــی کرد:  ی کنار خیابان خزید و دقایقی درون کافه»بازنویسـ

  «خارج شد. گرم بودند نهایی سفید که حتمبعد با لیوان

ــتباهات زیاد دیده   ــت اشـ ــتان نیز از این دسـ در ادامه داسـ

ست که فرد وارد جاییشود. اما قسمت جالب داستان آنمی

 شویمزند. ما متوجه میسیگاری آتش می شود وماشـین می 

شخص سومِ که راوی، راوی انسـانی نبوده و راوی نمایشی 

است؛ یعنی در ماشین یک دوربین کار گذاشته شده است و 

ــتان  ــتیم.در چنین داس هایی که ما در حال دیدن اتفاقات هس

پردازی کند، بهتر اســت که تواند شــخصــیتنویســنده نمی

ند. مثل همین داســـتان که دو ها معدود باشـــشـــخصـــیت

ی هایتوانیم به نحوی نشانهشخصیت در آن داریم. اما ما می

ها باشـــد؛ مثلن وقتی که زن بدهیم که متوجه نوع روابط آن

ــتش به نشــانه خداحافظی  ســت ما در حال تکان دادن دس

ــی بدهیم که در مورد می توانیم جمالتی بیان کنیم و آدرسـ

ــان اطالعاتی دنوع رابطه ــت که   ش ــت اس ــیم. درس اده باش

جذابیت این نوع داسـتان در این است که خواننده در تعلیق  

ــد و در حالی که در ذهنش      بمـانـد و بـه چنـدتاویلی برسـ

ها چینیسـواالتی وجود دارد رها شـود، اما در این اثر نشانه  

ای نیست که ما بتوانیم داستان دلخواه خودمان را از به گونه

شد هنگام تکان دادن دست ی مثال میآن استخراج کنیم. برا

آلود زن به قرمز بودن آن اشــاره کنید، طوری که انگار خون

اند، یا ها کشتهاست و انگار یک نفر را در آن اتاق پایین پله

جا وجود داشـت که زن به آن دست زده  که جسـدی آن این

؛ خورنداید که به درد ما نمیهایی مطرح کردهبود. شما نشانه

ــت و در خم کوچه»گویید وقتی می مثلن  اینه قدم برداشـ

ــد ــود نه قدم را به نه ماه حاملگی ربط داد؛ تا ، می«گم ش ش

ها ســقط جنین کرده اســت، اما نشــان دهی کســی پایین پله

آید. ممکن است کسی بپرسد پس چرا جا به کار ما نمیاین

زن نه قدم برداشـت؟ در یک داستانک هر چیزی باید دلیل  
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ــته ــد. ما در  داش ــانه« نه قدم»باش های دیگر و خیلی از نش

بیرون  ها داستانیتوانیم از آنبینیم و نمیداسـتان اتفاقی نمی 

ود، شای که با زاویه دید نمایشــی بیان میبکشـیم. در قصـه  

شما همان اندازه که با جزئیات در مورد باران و قطرات آب 

ی در چه اتفاقاتها سازید، باید بدانید که روی پلهتصویر می

ــت و در آن   جـا نیز باید چیزی به نمایش  حـال افتـادن اسـ

دربیاید و عدم وجود این اتفاق ضــعف این داســتان اســت. 

هایی در این است که شما نیازی ندارید زیبایی چنین داستان

ــیح دهیـد، اما در زاویه دید اکران  گر باید به چیزی را توضـ

ــود و هر کدام از این ج ــانه جزئیات توجه ش زئیات یک نش

که تواند شمایلی و نمادین باشد یا ایناسـت. این نشـانه می  

شـکل معنایی به خود بگیرد. در کل این داستان از نظر نوع  

ــت. در  اجرای آن، یعنی زاویه دیدی که دارد، خواندنی اسـ

هایی نویســـنده منفعل اســـت و در اتفاقات چنین داســـتان

در جایگاه دانای کل  کهبرد؛ یعنی با اینداســتان دســت نمی

ی ویراژ محدودی برخوردار است. کند، اما از حیطهعمل می

این مســاله جلوی دیکتاتوری نویســشــی و قضــاوت را     

ن توانیم متن باز یعنی متگیرد. با این نوع زاویه دید ما میمی

 چند تاویلی تولید کنیم.
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 ماری زاک

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــتامو ــید گرفت، منو که دس ــمت کش  دیگه که انگار در، س

 بودم. اضافی

 ـ هرررری.

 ور دیدم بیایم خودم به تا. زمین افتادم و خورد پیچ پام

 خوابیدم. بیمارستان تخت

 شد.می حس کمرم تو و دردی بود شده کبود چشام زیر

 شد. خانه وارد بیداد و داد با فرهاد

 برم ســه ســاعته قراره من شــد؟ چی ناهار این پس انمام -

 جلسه.

 دکن خاموش را تاپشلپ رفت یادش اما برخاســت عجله با

 .اشآشپزی سراغ رفت و

 از تو نهار؟ تا کو حاال نیمه، و یازده ســاعت خبرته؟ چه -

 بودی. عجول بچگی

 هک ایتابه در را مرغ هایتکه .شد آشپزی مشـغول  آرام بعد

 تتف را هاآن خوب تا ماند منتظر و گذاشت ودب ریخته کره

 تا کردمی زمزمه طعنه با را کلماتی همچنان فرهاد. دهد

 لمب روی و رفت پذیرایی اتاق به و رفت ســر اشحوصــله

ــت  ــس ــن مادرش تاپلپ دید و نش ــت روش  روی از اس

 انداخت. آن به نگاهی کنجکاوی

 شه؟می حاضر کی غذا ـ مامان

 مثل کنی؛ کار روش باید داره ماری زاک آشپزی جان ـ بچه

 .همیبف که نیستی مادر کنی؛ ترش و خشک باید. داریبچه

 شخیصت تونستم که کسیو تنها»رسـید   فرهاد نظر به فکری

  «نقو. نق همیشه مثل. بود حامد بدم

 به روتو  کی شده، چِت مامان شی؟می مرخص کی ـ مامان

 انداخته؟ روز این

 کرد. اضافه مرغ به را انزعفر و رب کمی مامان

 درســـتش آدمی خودش شـــد، ریخت بی چقد اه: فرهاد

 رد.ک روشن را و تلویزیون گذاشت کنار را تابلپ. کنهمی

 ت،هس میگو پاستای مونآشپزی امروز یبرنامه سـالم،  با -

 بپزه. خوب تا دیممی تفت سیر و کره با رو میگو ابتدا خب

 ...دیممی تفت رو دهش خشک فرنگیگوجه و پیاز بعد

 ات مونممی من. بیارم غذات رو تا بچین رو ســفره پســرم -

 بخورم. باهاش بیاد بابات

 .ترف خود اتاق به و برداشت را تاپشلپ غذا کشیدن بعد

 التماســش داشــتم. کشــید در ســمت به و گرفت را دســتم

 کردم.می

 همکاریم، هم با فقط ندارم، ارتباطی هیچ باهاش من ـ علی

 !مینه

 بودن چی هااساماس اون پس عوضــی یزنیکه شــو گم -

 هااا؟

ــی ــما پس :قاض ــاجره مقتول با که کنینمی اعتراف ش  مش

 !داشتید

 

 حسین یلوجه
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 نقد و بررسی

 
 اولین در. کنیمیم تبعیت شیوه دو ازی داسـتان  هر روایت در

ــیوه ــودیمی پیروی تقویم زمان از ش  به را وقایعی یعن ؛ش

یم نامی خط روایت که آوریمیم دنافتیم اتفاق کهی ترتیب

یم دسـت  رویدادها وقوع ترتیب در شـیوه  دومین در. گیرد

 زمان از و زنیمیم برهم رای مکان وی زمان نظمی یعن ؛بریم

 آخر در کهی رویداد مثلن ،کنیمینم تبعیتی علم یای تقویم

 در. آوریمیم داســتان اول در را افتاد خواهد اتفاق داســتان

 .  روایمروبهی خط غیری روایت با یلوجه حسینی آقا داستان

ــتامو که گرفت،» ــمت در، انگار که دیگه   دس ــید س منو کش

 اضافی بودم

 «هرررریـ 

 قســمت این در ما تعادل زیرا ،افتدیم اتفاق جااین واقعه

 که هستندی تمهیدی دارا هاداسـتان  ازی برخ. ریزدیم همبه

 شروع هرگز داسـتان  که سـت یقدر به تمهید طول هاآن در

 یمســافر و شــویدیم هواپیما وارد کهی وقت مثل. شــودینم

 درون ای. و خلبان پرواز کند بیاید تا هســتید منتظر و نیامده

 تهران از و کرده حرکت است قرار و ایدنشسته اتوبوس یک

یم صحبتی کس با اتوبوس راننده ناگهان بروید، مشـهد  به

 جزو هااتفاق این و هســـتید حرکت رمنتظ شـــما اما کند

 هایخیل. است سفر یک داستان. شودینم محسوب سـفرتان 

 این و دکننیم توصیفصرفن  و دهندمی توضیح داستان در

 و کندیم واقعه طرح ناگهان. است لهامس این خالف داستان

 که شاهدیم مای یعن است،ی مشـکالت ی دارا واقعه طرح این

تکهی ول خورندیم برهم هایتوال اســت،ی خط غیر روایت

 اسم. نیسـتند  مربوطبه هم ی خیل شـوند یم مونتاژ کهیی ها

ــتان ــتی مار زاک داس  به وی گیلکی اکلمهی مار زاک؛ اس

 و بزرگ را بچه مادر، واقع در. اسـت  کردنی داربچهی معنا

 در. رودیم لو بچه همین توســط اماکرده ی نگهدار او از

 هب را چیزها این و بیندیمی چیز شپاتلپ در بچه این واقع

 جواب هااین برابر در مادر. دهدیم نشـــان «یعل» پدرش

 رفتهیم بیرون خانه از داشته کهاین حین در و نداردی خاص

ــتان آخر در کهیی جاآن از و افتاده پله از  دادگاه با داسـ

 تانبیمارس بهی وقتی یعن ،میردیم بین این در مادر مواجهیم،

ی نیاز چه ما یا کیســـت؟ «حامد» اما. میردیم او ندرویم

 چیزها این اســت؟ «یعل» ،فرهاد پدر اســم بفهمیم که داریم

 انندهخو تمرکز فقطی یعن ،است داسـتان  کردن انبار واقع در

 .زندیم همبه را

منو  دستامو که گرفت،: »شودیم آغاز شـکل  این به داسـتان 

 که تگف باید .«ودمکشـید سمت در، انگار که دیگه اضافی ب 

منسجم بیان توانیم و نیسـت  خوب سـطر  این در بیان نوع

 گفته او به پدری یعن ؛«یهرررر» گویدیم بعد. آوردی تر

 ی.هر

پـام پیچ خورد و افتـادم زمین. تـا بـه خودم بیایم دیدم رو     »

 « تخت بیمارستان خوابیدم

یم هنوشت لوگو زبان در باید «بیایم» یکلمه هم سطر این در

ــد  و کرد حذف را خوابیدم فعل توانیم هم ادامه در و ش

 «.بیمارستانم تخت رو دیدم» نوشت

 «شددردی تو کمرم حس می زیر چشام کبود شده بود و»

 است،در این قسمت راوی همان مادر بوده و اول شخص  

هایش کبود زیر چشمبگوییم  جا دیگر نیازی نیستولی این

ین که روی تخت بیمارســتان هم ه اســت،بود و کتک خورد

فرهاد با داد و بیداد »د نویســســت. در ادامه میاســت کافی

ــدوارد خانه  ــای   که« ش ــاژ برای عوض کردن فض این پاس

پام پیچ خورد و افتادم زمین. تا به »داسـتان مناسـب نیست.   

 شود. جا تمام میاین :«خودم بیایم دیدم رو تخت بیمارستانم

ــتان در  ــمت اپیزود بعد داسـ مامان پس این ناهار چی »قسـ

 شود. یعنیشروع می« شـد؟ من قراره سـاعته سه برم جلسه  

گونه اگر این .سـه سـطر قبل از این حذف شود   بهتر اسـت 

ادها رویدیعنی در پی بهم ریختن توالی  ،نویسیدداسـتان می 

ــتیدغیر خطی  یروایت در حال اجرایو  . پس باید همه هسـ

قتی در تمهید از کتک خوردن ها اتفاقی شـروع شوند. و تکه

 ،شود در ادامه و در پی تغییر فضاو بیمارسـتان صـحبت می  

ــود در حالی که باید فرهـاد بـا داد و بیداد وارد خانه می   شـ

شد. از این لحاظ این پاساژ اصلن خوب وارد بیمارستان می

 نیست و باید به صورتی ناگهانی آورده شود.
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ش را خاموش کند پتابا عجله برخاست اما یادش رفت لپ»

 اش.و رفت سراغ آشپزی

چه خبرته؟ ســـاعت یازده و نیمه، حاال کو تا نهار؟ تو از  -

 «بچگی عجول بودی

ــت و در کل به این   ــافی اس ــمت جمله آخر اض در این قس

که غر میو ضمن این همعناسـت که مادر مشـغول چت بود  

 جا منطقی است.رود. ایند به سراغ آشپزی مینز

ه ای کهای مرغ را در تابهتکه م مشغول آشپزی شد.بعد آرا»

ت ها را تفکره ریخته بود گذاشت و منتظر ماند تا خوب آن

 « دهد.

فت ت»در این قسمت با ضعف تالیف مواجهیم و فاعل فعل 

منتظر ماند تا خوب »توان نوشت مشـخص نیست. می  «دهد

ــود حــذف کردرا می «هــاآن»و  «تفــت بخورد چراکــه  ،شـ

 گوید.های مرغ سخن میست که از تکهمشخص ا

کرد تــا نــان کلمــاتی را بــا طعنــه زمزمــه میمچفرهــاد ه»

اش ســر رفت و به اتاق پذیرایی رفت و روی مبل حوصــله

   :«نشست

در این قسـمت آمدن دوباره فعل رفت چندان جالب نیست  

ــت و می اش ســر رفت و وارد اتاق تا حوصــله»توان نوش

یعنی خیلی راحت و با  ؛«ستپذیرایی شـد و روی مبل نشـ  

 توان از تکرار فعل جلوگیری کرد.  کمترین کار می

ــت از روی کنجکاوی و دید لپ» ــن اسـ تاپ مادرش روشـ

 «نگاهی به آن انداخت

ــطر هم   را باید حذف کرد. در کل خیلی  «دیـد »در این سـ

 ها را تکه تکه و حذف کرد.توان همه اینراحت می

شه؟/ بچه مان غذا کی حاضر میما» دنویسبعد در ادامه می 

ــپزی زاک ماری داره باید روش کار کنی این تکه  .«جان آش

ــپزی و زاک ماری را وارد این مبحث کردن و ربط دادن  آش

ــت اما به اندازه کافی از آن  درکبه اتفاقی که افتاده قابل  اس

هایی از آموزش آشپزی و کار کشـیده نشده. بعد هم قسمت 

ــتای این زاکهاها؛ یعنی تکهاین ماری آورده می یی در راس

ــمت دیگری می  ــتان به س ــود اما داس رود. قاضــی هم به ش

فکری » شودید. در ادامه گفته میآورتی کاملن ناگهانی میص

تنها کســیو که تونســتم تشــخیص بدم / به نظر فرهاد رســید

ــخیص بدهد؟ یعنی  «حامد بود یعنی چی؟ چه چیزی را تش

کرده؟ حامد با حامد چت میتشــخیص داده اســت که مادر 

ــت. یعنی  آای میبه گونه ــی فرهاد اس ید که گویی همکالس

ــی  ــته با همکالس ــحبت میمادرش داش کرده؟ حامد اش ص

اش است یا دوست پدرش؟ برای مخاطب کیسـت؟ همسایه 

آید. نویسنده از روشـن نیست که این حامد به چه دلیلی می 

ــحبت می ــیر آن پچت ص برد یش میکند و ماجرا را در مس

پس نیازی نیسـت که اسـم حامد را پیش بکشیم. این سطر   

واقع اگر بخواهیم سخت کند. درسـت و کمکی نمی اضـافه 

 نویسی بکنیم این سطر هم باید حذف شود.  

در این سطر« شـی؟ مامان چِت شده مامان کی مرخص می»

چراکه همان کسی که مادر  ،دقتی نویسـنده مواجهیم ها با بی

ــلمن می، فرهـاد یعنی ه را لو داد دانـد چه اتفاقی برای  مسـ

ست . دو سوال آخر هم کاملن بی معنیاسـت  مادرش افتاده

واقع نویسنده  زیرا مشخص است پدرش او را کتک زده. در

. در ادامه است به هیچ عنوان روی طرح داستانش کار نکرده

ــا عوض می ــود. باز فض مامان کمی رب و زعفران را به »ش

 «.ردمرغ اضافه ک

ــته و دونقطه   ــطر بعـد هم نیازی نبود فرهاد را نوشـ در سـ

گذاشته شود. در این سطر مشخص است که فرهاد در حال 

ــت پتاکار با لپ ــمش را اسـ ــت که اسـ . پس نیازی نیسـ

آمد. در ادامه بیاوریم. این سطر باید به صورت مونولوگ می

که اصلن  شــودمیزیون کشــیده یهم داسـتان به سـمت تلو  

ردن گیج کین و ئتزبرای شــن نیســت و بیشــتر   دلیلش رو

از این توانست خیلی بهتر اسـت. داســتان می  مخاطب آمده

شد با هم بریزد میباشد. یعنی اگر قرار بود توالی اتفاقات به

 قرار دادنشان آوردن چند اپیزود کلیدی و در خدمت داستان

خواهد از این بگوید که چرا به این امر رســید. نویســنده می

ــ ــتان را زاکاس ــته اما  م داس ــتان ماری گذاش چیز این داس

که به  ســتمعنیماری به این  واقع زاک در .دیگری اســت

یعنی  «دخواغذا درســت کردن زاک ماری می»ا هقول گیلک

 ،ایستادداری نیاز دارد. باید باالی سر غذا و نگه ه مراقبتبچ

به همین  ،به همان صــورتی که باید باالی ســر گهواره بود 

 طور که گفتمهمان اما .گوینددلیل به این کار زاک ماری می
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گوید همین زاک این داستان چیز دیگری است. نویسنده می

کند و دهد و پدرش را غیرتی می)فرهـاد( مادرش را لو می 

 ؛شــود که مادرش از خانه بیرون انداخته شــود و...باعث می

هایت باعث یعنی یک واقعه ساده را تکه و پاره کرده و در ن

که اثر از داستان دور شود. این داستان موفق  است این شده

نیسـت. نویسنده با شقه شقه کردن یک داستان خطی آن را  

 آید. کند و در نهایت از پس آن برنمیاز توالی خارج می
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 هاناماخوسی اخالق

 
    

 

 

 

 

 

 

 

ــتری نمدار نیمکت روی هانا  داده لم طوری دادگاه خاکس

 خر او برای ترآهســـته پیرامونش هایاتفاق گویی که بود

 به و بود کرده یخ اتاق، سرد فضـای  از هایشدسـت  داد.می

 لحظه هر انگار که زده زل جوری رویشبهرو کوچک میز

  شود. ظاهر آن پشت از قاضی داشت انتظار

 از پر همه که داشـــت وجود دیگر یمکتن هفت اتاق در

ــه کرد،می را فکرش که طورهمان بودند، خالی  یفاحشـ

ــت. را کسهیچ معتاد مســتِ  آرام وکیلش او کنار در نداش

 راجع احتمالن هایی،چیز لب زیر و کردمی چک را هاورقه

ــدای با اتاق چوبی در کرد.می زمزمه او، از حمایت به  ص

ــد باز ناخوشــایندی  ونقان یکلمه که کتابی با اضــیق و ش

 کوچک میز پشت و شد وارد شدمی دیده راحتی به آن روی

 نشست.

 کاغذ روی رو اظهاراتتون لطفن کنیم،می شـــروع خب -

 بدید. تحویل من به نوشتید اگر یا بنویسید خالصه

 کرد. قاضی تقدیم و درآورد ایبرگه سرعت به وکیل

 اتفاقی چه دهم وچهک در پانزدهم روز در کنید تعریف -

 افتاد؟

 هزد زل قاضی به ریز نه بود درشـت  نه که چشـمانی  با هانا

ــدای انتظار آمد،می یادش اتفاق آن جز هر چیزی بود.  ص

 کوچک میز و فرم لباس بدون قاضــی شــروع، برای چکش

ــهر در هانا بود. ریخته همبه را تصــوراتش تمام ــیار ش  بس

 هک بود پریده رنگ قدرآن نه آمد، دنیا به جنوب در کوچکی

ــمالی بـه  بنامیمش.  جنوبی که تیره قدرآن نه بماند هاشـ

 نه ودب بلند نه باوری قابل غیر طور به کرد رشد که هنگامی

ــته که بود آرام طوری نه صــحبت هنگام کوتاه.  کننده خس

 همیشه هم را کند. موهایش اذیت که شلوغ جوری نه باشد

ــاید یا کرد،می کوتاه بینابین حالت ــ حد آن از هم ش  تربیش

 کردند.نمی رشد

 زیاد. و کم بین حالتی بود متوسط هانا

 هم هایشدروغ باشد، گوراسـت  که گفتنمی راسـت  انقدر

 برسد. نظر به دروغگو که نبود حدی در

 و حقوق، خانه با کردمی کار نقل و حمل شرکت یک در او

ــین ــط. ماش ــیه در متوس  ینقطه مثل مهم اتفاقات یحاش

 ار تصورش کسهیچ شدمی پاک اگر بود که سیاهی کوچک

 است. داشته وجود نقطه آن روزی که کردنمی هم

 مرشع یمانده باقی سال پنج و سی سن، سال پنج و سی با

 حدس مارســیا و بارســلونا بازی نتیجه راحتی به شــدمی را

 محل از متوســط ســرعت با دهم کوچه در پانزدهم روز زد.

 کرد.می رانندگی نهخا سمت به کارش

ــیه در آپارتمانی درِ جلوی جلوتر صــد متر  خیابان، یحاش

 بچه چهار کشید،می را معتاد و مست ایفاحشه موهای زنی

 زدن کتک و بودند ایستاده کنارش کنانگریه زن قدنیم و قد

ــا را خود مادر  فریاد هابچه به خطاب زن کردند.می تماش

 ور ما و گرفته ازتون رو بابا که اییهجنده همون این: زدمی

 نشونده. سیاه خاک به

 حتی نداشــت. حرکت نای که بود کشــیده قدرآن فاحشــه

. دهد نجات زن هایلگد و مشــت از را خود توانســتنمی

 فاحشه زدن کتک از که زن شـد، می نزدیک آپارتمان به هانا

ــته ــده خس ــت.  زار زار و افتاد روپیاده روی بود ش گریس

 نکشاکشان پاره هایلباس و ریخته همبه موهای با فاحشـه 

 تواندب او تا بود کرده ترمز هانا کرد. حرکت خیابان سمت به

ــود. رد ــه ش ــتاد راه میانه در فاحش  با زد زل هانا به و ایس

 یزندگ این از کن، راحتم بم بزن: گفت او به بلند صــدای

 شدم. خسته

 نتوانســت هانا که کرد را درخواسـت  این معصـومانه  قدرآن

 ســمت به متری چند کند، دریغ خود از را بودن خدا لذت
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ــپس و کرد حرکت عقب ــرعت با س ــه به س  با که فاحش

 زد. کرد،می نگاه او به درآمده حدقه از چشمانی

ــه   را اطرافش یهمه خونش و افتاده زمین روی فـاحشـ

 اهنگ تصــادف به بهت با فرزند چهار و مادر بود، پوشــانده

 منتظر قدرآن و شد پیاده ماشـین  از آرامی به هانا کردند.می

 آمد. پلیس تا ماند

 بولق را تانوکیل اظهارات آیا :پرسید بلند صـدای  با قاضـی 

 دارید؟

 داد. تکان سر آرامی به هانا

 دایکرده تصــادف او با که خانمی آن دانیدمی :گفت قاضــی

 نآ اعتیاد سابقه و شاهدان صحبت به توجه با و اسـت  مرده

 ندارید؟ صحبتی شوید،می شناخته گناهبی شما مخان

 داد. تکان سر هانا

 زج کسی کوچه آن در که بودمی شانسخوش خیلی باید او

 آن آمدند، هاپلیس وقتی نبودند، اشبچه چهار و مادر آن

 رو خودش زن اون گناهِ،بی خانم این: گفت هاآن به زن

 شاهدم. من انداخت ماشین جلوی

 فاحشـــه مردن یا ماندن زنده برای فتنگر تصـــمیم لذت

 داد. تغییر را هانا زندگی

 و بلندتر موهایش بودند، دمیده او در دیگر روحی گویی

 مانجا اداره در درستی به را کارهایش بود، شده درازتر قدش

 هب هم ترفیع حتی زد،می الس مدیرانش با عوضش داد،نمی

 . دادند او

 را پولش ماند،می بارها و دیسکوها در وقت دیر تا هاشـب 

 هاآن از اگر خریدند،می لباس برایش کردند،می حســـاب

 اگر .خوابیدمی هاآن با و بردشانمی خانه به آمدمی خوشش

 زد.می دورشان جورییک! نه هم

 د.بو شده ترجذاب و زیباتر پولدارتر، دیگر حاال

ــیار مردی کهاین تا  و هاروز کرد، مالقات را جذاب بسـ

 خاطربه را فرزندانش و همسر مرد گذراند، او با را هابشـ 

 تا کرد تجربه را دنیا هایلذت تمام او با هانا کرد، رها او

 در آپارتمانش کنار را خود و گشود را هایشچشم که زمانی

 کشــیدن  حال در گریانش کودک چهار همراه دهم کوچه

 یفاحشــه دید، معتادِ شــوهرش مســتِ یمعشــوقه موهای

ــتم ــی هیچ سـ  به رو هانا کرد،نمی رهایی برای تالشـ

 ازتون رو بابا که اییهجنده همون این: زد داد فرزنـدانش 

 .نشونده سیاه خاک به رو ما و گرفته

 .شدمی نزدیک آرامی به ماشینی

 

 ساحل نوری

 

 نقد و بررسی

 
انگار منظور  اســت که «هاناماخوســی اخالق» داســتان اســم

 القاخ کتاب. ارسطوست پسر ی،نیکوماخوس همان نویسنده

 مورد در ارســطو هایکتاب از اولین یکی نیکوماخوســی

نیز قبل از  دیگری اشــخاص و افالطون البته. اســت اخالق

 این در معمولن اما اند،کرده صحبت اخالق مورد در ارسطو

 ارسطو ار کتاب این. شودمی تکیه بیشـتر  کتاب این به مورد

ه تکیه دارد ک بر این موضوع کتاب. دهدمی هدیه پسرش به

 چیزی آن یعنی هستند؛ که سـت چیزی آن بر هاآدم اسـاس 

. بشوند است قرار که چیزی آن نه است مطلوب هسـتند  که

ــتاین از ــویتیکس» به ما که جاس ــیم؛می «ورش  یعنی رس

ــیلت بر مبتنی که اخالقیاتی ــانی برتری و فض ــتانس  و س

 داستان فضای به وجهت اما با. دهدمی رواج را محوریانسان

 هک بگذاریم چیزی را داستان اسم که است این من پیشـنهاد 

 روی نیز آن محوریت چون. باشــد داشــته اســتحاله به ربط

ــوع همین ــت موضـ ــتحاله مفهوم مورد در ابتدا. اسـ  اسـ

 نآ بسیار از نیز تئوری و شـعر  در زیرا دهم،می توضـیحاتی 

ــتفاده ــودمی اس ــتحاله. ش ــکلی اس  و هارزشا تغییر از ش

 به بدل تواندمی خوب، که هاییحالت یعنی هاســت؛حالت

 حالت دو به این از کدام هر شــود یا خوب به بدل بد، و بد

 متنیدرون لحاظ از داســتان این من نظر به .درآیند خنثی

 متون در این و دارد مفهوم اســـتحاله به ایهنرمندانه نگاه

ــتان، نمایش مثل ادبی ــیار ...و رمان نامه،داس ــابقه بس  دارس

 از ایرانی و غربی متون در مختلفی طرزهای به البته .اســت

 حضور جاهمه در اسـتحاله  مفهوم. اسـت  شـده  اسـتفاده  آن
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 ایعم به بدل گاز از که وقتی آب تغییر حالت در مثلن دارد،

 حتی. توان آن را دیدشــود، میبدل به جامد می مایع از یا و

 هرهب بسیار استحاله از هااهآیت و المسائل، مالهاتوضیح در

 التح اســتحاله را تغییر المســائل،توضــیح در مثلن برند؛می

 تعریف آن جنســیت تغییر صــورت در جســمی، کردن پیدا

ــراب اگر کنند.می ــالم در که ش  طی نجس دارد ماهیتی اس

 یا .دانندنمی نجس دیگر آن را شود سـرکه  به بدل فرآیندی

 خاکستر به بدل چون بسـوزد  سـت ا نجس که ایپارچه اگر

 ویندگمی اما. است پاک پس کندمی تغییر جنسش و شودمی

 مانه نکند تغییر جنســش اما بدهد ماهیت تغییر چیزی اگر

 آن مورد در بودن، حرام یا بودن نجس یعنی اول، حکم

 دکنی آرد را است نجس که گندمی اگر مثلن. کندمی صـدق 

. ستنی اسـتحاله  تغییری هر پس ماند،می باقی نجس هم باز

 سیاست در ما را استحاله عنصر

 زا خیلی مثال برای .داریم نیز

 لچه این طی که سیاستمدارانی

 چرخ سال بعد از انقالب، هزار

 مثل هاییاند؛ شـخصیت خورده

رجوی  مسعود یا رفسـنجانی و 

ــدرو بنی  ترینمعروف اما. صـ

 راث «گاو» داستان در را استحاله

ــین ــا غالمحسـ ــن مش که جاییآن. داریم عدیسـ  حسـ

 گاو به بدل و دهدمی دست از را خود انسانی خصـوصیات 

 ایابتد در که فرهادی اصــغر اثر فروشــنده فیلم شــود. یامی

 هک ایخانه از و کول را همسایه یبچه عماد شخصیت فیلم

  کند.می خارج است شدن خراب حال در

 هب تا زندمی پیرمرد مریض گوش توی فیلم انتهای در اما

 در که بشـــود اشخانواده پیش او آبروییبی باعث نوعی

 پس. بمیرد پیرمرد بود ممکن خوردن کتک این صـــورت

ــم یک در چطور بینممی  به بدل منجی یک زدن همبه چش

 همین شاهد ساحل داسـتان  در. برعکس یا شـود و می قاتل

ــتحاله ــیت  یاس ــخص ــلی ش ــتیم اص  هم جااین یعنی. هس

 کنیکت که تفاوت این با کند،می تغییر تانداســ شــخصــیت

 ازیر. افتدمی اتفـاق  ترخالق و ترزیبـا  جـا این متنیدرون

ــوهردار زن به هم بدل هانا که بینیممی ــود هم آن می ش ش

 است و نویسنده نفر سه زمانهم هانا جااین یعنی . روسـپی 

 تهداشــ بعدیچند پایانی متن شــودمی باعث رویکرد این با

 یعنی چند بعدی سمت، این به را متن کهاین برای ما. باشـد 

 لحاظ از. مبپردازی داستان به بیشـتر  اسـت  بودن ببریم، بهتر

 لقات که و هانا شــده خلق جالبی داســتان نیز روانشــناختی

دهد. ی همان روسـپی را ادامه می اسـت، بعد از دادگاه رویه 

از خودش ای که خود، او را زیر گرفته و با این کار روســپی

گیرد و چون از اخالقی مذهبی و اجتماعی از نوع انتقـام می 

ــت پس در ادامه نقش زن طبقـه  ــط برخوردار اسـ ی متوسـ

 ست کهگاهیکند. پایان داستان گرهشوهردار را هم بازی می

چش قدر پیباید به آن پرداخته شـود. اما چرا داستانی که این 

ــنــده می ازی کنــد و توانــد بــا کــاراکترهــا بــدارد و نویسـ

ــیت ــخصـ های فرعی را به شـ

شــخصــیت اصــلی بدل کند  با 

ــود اجرای بــدی ارائــه می شـ

ــویم که هانا  )ناگهان متوجه شـ

ــیــت فرعی   ــخصـ همــان شـ

ست یا شخصیت فرعی روسپی

ــا   ــت( ی ــوهردار اســ زن شـ

هایی مثل قاضی که با شخصیت

. برندیابند و آن را پیش میپرداخت در داســتان حضــور می

متنی داسـتان را غنی کرده است،  لحاظ درونها از این اتفاق

هایی وجود دارد. نثر نویسنده غلط ندارد اما در بیان ضـعف 

ــت و باید در این  ــل و ول اس ــتاناما ش ها اجرای جور داس

 تری داشته باشیم. ایحرفه

با آوردن «: هایش از فضـای سرد اتاق یخ کرده بود. دسـت »

ــافه توان بهتر ا میاین جمله ر« از»جای « در»ی حرف اضـ

 کرد.  

ــهطور که فکرش را میهمـان » ــت معتاد کرد فاحشـ ی مسـ

نویسنده نباید مخاطب خود را دست  «کس را نداشـت. هیچ

ــیح دهد. همچنین باید توجه  کم بگیرد و همه چیز را توضـ

تواند ای که در دادگاه حضور دارد دیگر نمیداشـت فاحشه 

 مست باشد.
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 «کنیمخوب شروع می»

ــت و اگر از منطق زبانی  بـایـد بـه م    نطق زبـانی توجه داشـ

اشــتباه اســت و باید از  « خوب»کنیم محاوره اســتفاده می

 استفاده کرد.  « خب»

 دهز زل قاضی به ریز نه بود درشت نه که چشـمانی  با هانا»

ــدای انتظار آمد،می یادش اتفاق آن جز هر چیزی بود.  ص

 کوچک میز و فرم لباس بدون قاضــی شــروع، برای چکش

 «بود. ریخته همبه را تصوراتش تمام

نویسـنده قصد دارد با طرح چنین فضایی به مخاطب خود   

بگوید که شـخصیت داستان تصورش در مورد دادگاه همان  

ها دیده است. اما باید این را با نثر چیزهایی بوده که در فیلم

ر که نثر اشکال داشته باشد بلکه نثبهتری می نوشـت. نه این 

ست و با نثر داستان تفاوت دارد، یعنی در این داییبسیار ابت

 رو هستیم.جمله ما با نثر گزارش روبه

ــیار کوچکی در جنوب به دنیا آمد. نه  » ــهر بسـ هـانا در شـ

 «قدر رنگ پریده بود.آن

ــتفاده  آمد فعل ماضــی ــت اما در ادامه از ماضــی بعید اس س

از  قبلخوانی ندارند. به دنیا آمدن شود که با یکدیگر هممی

ــی بعید  ــت پس باید از ماضـ رنگ پریدگی اتفاق افتاده اسـ

 استفاده شود.

 «هانا در شهر بسیار کوچکی در جنوب به دنیا آمده بود.»

عل توانید فکنید، میوقتی از فعل ماضـــی بعید اســـتفاده می

 ماضی استمراری را کنار آن بیاورید. 

 نه ودب دبلن نه باوری قابل غیر طوربه کرد رشد که هنگامی»

ــته که بود آرام طوری نه صــحبت هنگام کوتاه،  کننده خس

 همیشه هم را کند. موهایش اذیت که شلوغ جوری نه باشد

ــاید یا کرد،می کوتاه بینابین حالت ــ حد آن از هم ش  تربیش

 کردند.نمی رشد

ــط هانا ــت زیاد. انقدر و کم بین حالتی بود متوسـ  راسـ

 نبود حدی در هم هایشدروغ باشد گوراسـت  که گفتنمی

 نقل و حمل شــرکت یک در او .برســد نظر به دروغگو که

 «.متوسط ماشین و حقوق، خانه با کردمی کار

شــود و نویســنده مدام یک داســتان در این قســمت کند می

ــیح می ــت هم حالت را توض دهد و جمالت مترادف را پش

شــود. کل این کند و در نتیجه مخاطب خســته میردیف می

ســتان روی متوســط بودن هانا تاکید دارد و مدام بخش از دا

ی این توان بــا یــک جملــه همــهکنــد. میآن را تکرار می

ــحات یک دلیل دارد و آن هم حـالت  ها را گفت. این توضـ

ــت. کم ــنده اس ــور کردن مخاطب از جانب نویس  هوش تص

ــنده مخاطب را کم جا ما به هوش فرض کند آنوقتی نویسـ

نیم. نویسـنده و شاعری که  کهوش خود نویسـنده شـک می  

شک عوام را تر از خود تصـور نکنند، بی مخاطب را باهوش

کنیـد بـدل بـه یک    کننـد. وقتی عوام را دنبـال می  دنبـال می 

شـوید. مثل ترانه و شعر و مقاالت سیاسی  اپورتونیسـت می 

دانند و ما گوینـد کـه همـه می   امروزی کـه چیزهـایی را می  

ــنفکر  ــان تفاوتی بین نگاه یک روش با مردم عادی در آثارش

 بینیم. نمی

 یمانده باقی ســال پنج و ســی ســن، ســال پنج و ســی با»

 یامارس و بارسـلونا  بازی نتیجه راحتی به شـد می را عمرش

 «زد. حدس

گونه جمالت در داسـتان زیباســت. منظور نویسنده این  این

 سی و اسـت که اگر شـخصـیت ما سی و پنج ساله است و   

صــیت را بشــناســیم باقی آن را هم پنج ســال زندگی شــخ

توان حدس زد؛ مثل حدس زدن بازی بارسلونا و مارسیا می

ــلونا قطعن برندهکه می ــت. با توان گفت بارسـ ی بازی اسـ

همین جمله کل جمالت قبل را گفته و ویژگی شــخصــیت 

قدر روی متوسط بودن او نشان داده شد. پس نیازی نبود آن

باید بر ایجاز احاطه داشته ی خوب تاکید کرد. یک نویسنده

 باشد.

 خیابان، یحاشــیه در آپارتمانی درِ جلوی جلوتر صــد متر»

 «کشیدمی را معتاد و مست ایفاحشه موهای زنی

بیان در این قسـمت نیز بسـیار ضـعیف است. همچنین نیاز    

ــیح دهید، مخاطب   ــه بودن زن توض ــت در مورد فاحش نیس

ــحبت می ــما دارید از صـ در دادگاه اتفاق هایی که دانـد شـ

باه اشــت« فاحشــه»ی زنید پس تکرار دوبارهافتد حرف میمی

اسـت. وقتی زنی که در کنار فرزندانش حضور دارد موهای  

 گوید اینکشــد و خطاب به فرزندانش میزن دیگری را می

نیاز نیســت راوی نیز بر  گرفت، دیگر ما از را پدرتان جنده
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ــمنن جنده کســ امر جند ــت که بابت یگی تاکید کند. ض س

خوابـد. اما  کنـد بـا افراد مختلف می  پولی کـه دریـافـت می   

کاراکتر این زن یک عاشـــق اســـت که با مرد متاهلی رابطه 

کند و اش را رها میو خانواده دارد، تـا جـایی که مرد خانه  

ــمیم می ــفانه در ایران اگر تصـ گیرد با او زندگی کند. متاسـ

ا شود فاحشه، امنمی مردی با زن دیگری باشـد به مرد گفته 

 گیرد وبرعکس آن اگر زنی با مردی برود لقب فاحشـــه می

ــدت ظالمانه ــنده نباید ایناین بشـ ــت. نویسـ گونه نگاه سـ

ای داشــته باشــد بلکه باید در فرهنگ مالوف دســت عوامانه

ــده  ــق مرد متاهل شـ ببرد و آن را تغییر دهد. زنی که عاشـ

زنی  پس چنینممکن اسـت فرد بسیار متشخصی نیز باشد،  

 تواند عاشق باشد نه جنده.می

 یداکرده تصادف او با که خانمی آن دانیدمی :گفت قاضـی »

 نآ اعتیاد سابقه و شاهدان صحبت به توجه با و اسـت  مرده

 «ندارید؟ صحبتی شوید،می شناخته گناهبی شما خانم

نیازی نیست قاضی این را بیان کند. با توجه به شواهد ما به 

جه رسـیدیم و قاضـی دیگر به صورت سوالی این را   این نتی

ــت در این دیالوگ رای نهایی را به هانا  نمی ــد بهتر اس پرس

 بگوید.

 و هاروز کرد، مالقات را جذاب بســـیار مردی کهاین تا»

 خاطربه را فرزندانش و همسـر  مرد گذراند. او با را هاشـب 

 تا کرد بهتجر را دنیا هایلذت تمام او با هانا کرد، رها او

 در آپارتمانش کنار را خود و گشود را هایشچشم که زمانی

 کشــیدن  حال در گریانش کودک چهار همراه دهم کوچه

 یفاحشــه دید. معتادِ شــوهرش مســتِ یمعشــوقه موهای

ــت ــی هیچ مسـ  به رو هانا کرد،نمی رهایی برای تالشـ

 ازتون رو بابا که اییه،جنده همون این: زد داد فرزندانش

 نشونده. سیاه خاک به رو ما و تهگرف

 «شد.می نزدیک آرامی به ماشینی

 

 

 

 

پاراگراف پایانی داسـتان نثر بسیار بدی دارد. بیشتر شبیه نثر  

ش این بخ ی داستان کودکان است. نویسنده با عجلهترجمه

پایانی را نوشـته و روی آن تمرکز نکرده است. هر جمله از  

ید. د و بهترین آن را انتخاب کنداستان را باید چندبار بنویسی

قدر که این توجه به این نکات بســیار مهم اســت. من همان

ها، پلن داســتانی، نگاه، نویســنده را از لحاظ نوع چینش ابژه

خاطر نثر قدر بهکشـــف داســـتانی و... دوســـت دارم همان

داســتان در اجرای خود  شــلخته و ضــعیفش به او نقد دارم.

ســیار مهم اســت که من در این  شــود و اجرا بتعریف می

بینم. شــروع داســتان بســیار کند و داســتان هیچ اجرایی نمی

پایان آن سـریع بود. پیشنهاد من این است که شروع داستان  

تر شـود و در ادامه بیشتر به اطراف داستان بپردازید.  سـریع 

 این موضوع هم به اجرا و پرفورمنس مربوط است.
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 قيقهد پنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر  همیشـه . کردممی نگاهش همیشــه. بود تربزرگ همیشـه 

ــدممی بزرگ من که هم چقدر . بود تربزرگ هم باز او ش

 تیح. بود اشدقیقه پنج و سال ده شد، سـالم  ده وقتی حتی

 زامرو. ترهبزرگ من از دقیقه پنج مرده، و نیست که هم االن

 برای دقیقه پنج و سال 35 و من برای سال 35 شهمی دقیقن

 فوت رو تولد کیک هایشــمع اول که نیســت دیگه اما. اون

. نکشتمش من. شده کشـته  ...نمرده. مرده. نیسـت  دیگه. کنه

ــتمش من. مــرد خـودش  اون. مـرد  اون  فقط من. نکشـ

 ور دقیقه پنج اون خواستممی... باشـم  قدشهم خواسـتم می

 قدشهم خواســتیم دلم فقط هابچگی همون مثل. کنم پر

ــم  خوب گفتمی. افتخارمونه گفتمی بابا! ...همین. باشـ

 کار خوب. خونهمی درس خوب. خوابهمی خوب. خورهمی

 راه هر کاری دونهمی خوب. کنهمی خرید خوب. کنهمی

ــتـش   من... دوهمی خوب حتی گـفــت مـی ! چـیــه  درسـ

ــتممی ــتممی... دونسـ  رو غذایی هر و بدغذام که دونسـ

 مدونستمی. بیدارم دیروقت تا هاشب دونستممی. خورمنمی

 پا و دســت دونســتممی. خجالت مایه و افتضــاحن هامنمره

ــه و امچلفتی ــله و عرض  همه و ندارم رو کردن کار حوص

 ...دویدممی بهتر اما! اندازندمی بهم رو چیز همه خرید موقع

 یشــههم اما. نیســتی افتخارمون تو گفتندنمی مامان نه بابا نه

. نداشـــت فرقی هم زیاد... خب. افتخارمونه اون گفتنمی

ــه بلد مرد خوبه گفتندمی  زندگی همه. بدوه خوب باشـ

 ....  زندگی بهتر اما. دویدممی بهتر من... دویدنه

 ... چرا؟ ...نکردم زندگی بهتر

 از دشای. دویدم بهتر مسابقه زمین توی فقط من چون شـاید 

.. .مدرسه تو خوندمی کری امبر همیشه که همسایه پسـر  لج

 اما! دوهمی بهتر گفتندمی همه که اون لج از هم شــاید یا

 از ومکد واقعن بفهمیم تا ندوید ایمسابقه هیچ تو وقتهیچ

ــم به هاکاپ. گرفتم کاپ و دویدم و دویدم. بهتریم ما  اس

 هاهمسایه گاهی. اون هایحمایت اسم به. شدمی تموم اون

ــباهت خاطربه گفتندمی تبریک اون به فامیل و . هامونشـ

ــبـاهت؟  ــهمی مگه شـ ... متفاوت؟ انقدر و بود دوقلو شـ

ــم ــت هاشچشـ ــکی من مثل درسـ  و بلند قد. بود مشـ

 .داشتیم گردنمون پشت خال یه دومون هر حتی. چهارشونه

 خودمون فقط رو این. نبودیم اما شـــبیهین گفتندمی همه

ــتیممـی   گفتم بهش. ونممنمی جــااین گفتم بهش. دونسـ

 و قهرمانم. دوممی خوب من. دیگه جای یه. برم خواممی

ــم،می قهرمان . درآورد جیبش توی از پول. درمیارم پول ش

ــک رفتنم برای. برم که من بـه  کمـک  برای . ریخت اشـ

 تربزرگ من از دقیقه پنج که هاییدســت با منو هایاشــک

 رها. کردممی سیر ابرها روی. کرد امراهی کرد و پاک بودند

ــده  پاهایی و بودم من و نبود حرفی و نبود نگاهی. بودم ش

 ات گذاشتم من. برند سمت کدوم کردممی انتخاب خودم که

 دوهمی بهتر اون معتقدند همه که حاال گفتم. بدوه هم اون

 هم من جای. دوید ایدیگه جای .دوید اون و بدوه بذار

 پیر. دوید مانما جای. دوید بابا جای. نگرفت کاپ. دوید

 و بیمارســتان هایهزینه و مســئولیت و بدهی بار زیر. شــد

. شد پیر بود سالش سـی  وقتی .شـد  پیر تشـییع  هایمراسـم 
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ــد تموم چیز همه. بیا گفت ــتم. بیا ش . یعزادار برای برگش

 یاهس دسـت  به سـیگار  من. شـد  پیرتر من دیدن با که دیدم

. زمین ویر نداشتم رو خودم کشـیدن  توان که منی... شـده 

... بود الس پنجاه. نبود دقیقه پنج مونفاصله دیگه. شد پیرتر

 ناای گفت. کن رها گفت. موند کنارم. سال پانصد هم شـاید 

 و ؟ترمبزرگ تو از من کهاین توهم مثلن گفتم. میاره توهم

 کشــیدم... دادم من و. نده ادامه گفت. کرد گریه و. خندیدم

 عکس به و کشــیدم.... تمداشــ کینه ازش... کردم نگاهش و

 خونه و کشیدم... داشتم کینه ازشون... کردم نگاه بابا و مامان

 و کشیدم. برکه یه شد خونه حوض و کشـیدم .  جنگل شـد 

 سفندگو وقتی حتی. گوسفند شد اون و کشیدم... شدم شـیر 

 رتبزرگ دقیقه پنج من از نگاهش.... بریدمشمی ســر و بود

 ....بود

 من. نداشــتم رو کشــتنش قصــد تیح من... نکشــتمش من

ــتممی  قدشهم ببینه و بمونه زنده.  بمونه زنده اون خواس

 یچ نفهمیدم حتی من! اختالف دقیقه پنج حتی بدون شــدم

... دکشی طول چقدر نفهمیدم... بودند قرمز دستام وقتی شـد 

 ...دقیقه پنج همون شاید

ــتممی ــم قدشهم خواس ــد ...باش ــه اون!... نش  بهتر همیش

 ...همیشه... بود تربزرگ و دویدمی

 

 زهرا آهنگران

 

 نقد و بررسی
 

ی خام ی خام ادبیات است. در ژانرهای دیگر مادهزبان ماده

شـــود؛ مثلن در یک رســـانی آغاز میی صـــفر پیاماز نقطه

ــت و چون  ی روزنامهمقاله ــانایی اس ای، زبان ناگزیر به رس

ی کند و وسیلهپیام مرکز است، زبان نقش حمال را بازی می

ــت. اما در ادبیات، زبان در مرکزیت قرار دارد  انتقال پیام اس

ی خام نویســنده یا شــاعر باید اثری خلق کند، و از این ماده

ــاختار معنایی، اجرا و    ــازد و درنتیجه س ــاختار بس فرم و س

پرفورمنسی که در زبان اتفاق بیفتد. در داستان، زبان صورت 

ــب این ــی، در چه ثابتی ندارد و بر حس  جایی، باکه چه کس

چه سن و جنسیتی، در کدام موقعیت و با چه فکر و نگاهی 

 تواند در متن به کار برده شود.  زند، میحرف می
اگر زبـان را یـک محور فرض کنیم، زبان متعارف در مرکز   

محور، زبان علمی و تاریخی در یک سمت و زبان ادبی هم 

ر جمالت اعداد حقیقی در سمت دیگر قرار دارد. مانند محو

ی زبان معیار در مرکز، اعداد مثبت در یک که صــفر به مثابه

ــمـت به مثابه  ی زبان علمی و تاریخی و اعداد منفی در سـ

ــمـت دیگر، حیطه  ــت که ابتدا نثرهای سـ ی زبان ادبی اسـ

نامه، سپس داستان و رمان و نامه و فیلممسـجع، بعد نمایش 

گیرد. یعنی وقتی شدت میدر انتهای آن هم زبان شعر قرار 

 آید.یابد، زبان شعر به وجود میهنجارگریزی افزایش می

تواند معیار، شیزوفرنیک یا لوگو باشد ولی زبان داسـتان می 

ز ها ابـایـد منطق زبانی را رعایت کند. معمولن تفاوت زبان  

ــت بلکـه بـه دلیل ویژگی   لحـاظ نوع آن  هایی نظیر هـا نیسـ

ه کصیت نقشی زبان )اینشـناختی، خصو خصـوصـیت زبان  

 یزبان چه نقشـی در متن دارد؛ آیا هنجارگریز است یا ماده 

خام؟( و خصـوصـیت کاربردشناختی زبان است که افزایش   

ــیات می ــوصـ های زبانی تواند بین گونهیا کاهش این خصـ

ــیات و    ــوصـ تفـاوت ایجـاد کند. به نوعی هرچه این خصـ

ن ی و زباها بیشــتر شــود زبان به ســمت هنجارگریزویژگی

شـویم. نوع استفاده از  تر میادبی خاص و شـعریت، نزدیک 

جمالت، ساختار معنایی، صنایع بدیع، انسجام،  کلمات، نحو

بان های کاربردشــناختی زپیوســتگی و توالی متنی از ویژگی

 است.

ــتی  ــناخت هسـ زبان معیار یا متعارف یکی از ابزارهای شـ

د، آوربیان درمیطور که هست به است؛ یعنی هستی را همان

ی خام، هستی را از نو خلق اما زبان ادبی به عنوان یک ماده

و معنای معنا  کند. در زبان داســتان، جهان و شــهری تازهمی

شود. در حقیقت زبان معیار، زبان روزنامه و زبان ساخته می

ــورتی های واقعیتگزارش ــت، در ص که زبان ادبی، مدار اس

ــعر، واقعیتبه ــت. زبان معیار خصـــوص زبان شـ گریز اسـ

گراسـت و از آن برای توصیف و تشریح جهان بیرون  بیرون

 شود.استفاده می
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و  گراســت چون قرار اســت جهانی تازهاما زبان ادبی درون

ــود و به اکران دربیاید. به عبارت دیگر   ــاخته ش ــتانی س داس

گریز است اما منطق مدار و زبان ادبی منطقزبان معیار منطق

نی خودش را دارد، یعنی نباید بدون هیچ تمهیدی خاص زبا

زبان از حالت لوگو خارج و خطی نوشته شود و یا بالعکس، 

ــد. در این   یعنی حتی االمکـان زبـان باید به متن وفادار باشـ

کند که وقتی راوی شــیزوفرن داســتان منطق زبانی حکم می

کار باشد، نباید اطالعات وجود دارد، این راوی باید فراموش

درســت بدهد، نباید مثل راوی دانای کل عمل کند و تمامی 

دهــد بــا هم اطالعــاتی کــه می

ــند. چون هم ــته باش خوانی داش

یک شــخصــیت شــیزوفرن که  

ــاس حرف بنیاد و های بیبراسـ

شـــود، های غلط ارائه میجمله

ار کقابل اعتماد نیست، فراموش

ــت و نمی توانـد از زبان و  اسـ

ــت و به  جا ارکـان جمله درسـ

ــ تفـاده کند، پس در نقاط و  اسـ

ــتانی نیز این موقعیت های داسـ

کــاری جــایی و فراموشجــابــه

خـاطرات و روایـت باید اتفاق   

بیفتد. ما در داستان با یک راوی 

معتـاد طرفیم کـه دچار خلل و   

ــت، پس  ــایی روانی اسـ نارسـ

نویســنده باید از پس این معتاد 

ــد و  ــای و راوی خــودش بربی

ــتفاده از را می وی توانـد با اسـ

ــتان  غیرقابل اعتماد این کار را انجام دهد.  «پنج دقیقه»داسـ

ــش دارد و در بخش ــتـان هم در اجرای  کشـ هــایی از داسـ

آن آغاز داستان  اش موفق بوده اسـت اما مشکل اساسی ایده

داند داســتان را چگونه باید آغاز کند. اســت. نویســنده نمی

ــت و آدرسنوع راوی که انتخاب می که هایی کند غلط اسـ

که زبان دهد همگی درســـت اســـت در صـــورتیراوی می

ــود. همان می ــیزوفرنیک اجرا ش ر تپیش طور کهتوانســت ش

گفته شد، راوی معتادی است که احتمالن دچار خلل روانی 

 توانستهم هسـت. پس نویسنده با توجه به نوع راوی، می 

ــی     آن را از نوع غیر قـابـل اعتمـاد انتخاب کند، یعنی بعضـ

خوانی ی اطالعات همدهـد بـا بقیه  العـاتی کـه می  مواقع اط

خوانی ندارد. زبان در طور که زبانش همنداشته باشد، همان

جایی از متن، خطی، معیار و متعارف است و در جای دیگر 

ــکنــد و بــه زبــان لوگو تبــدیــل میمی ــود. اگر نوع شـ شـ

شد، میشــکســت و غیر متعارف ها میها و نحوسـطربندی 

راوی شـیزوفرنیک داشته باشیم، ولی حتی این  توانسـتیم  می

شود، مورد هم در متن دیده نمی

یعنی هم در زبـان معیـاری که   

اســتفاده شــده خلل و مشــکل  

 وارد است و هم در زبان لوگو.

در حقیقـت بین دو زبان، بدون  

ــته   این کـه ادغـامی وجود داشـ

باشـــد، انفصـــال بزرگی اتفاق 

ــت. در حـالی   که در افتـاده اسـ

ــیزوفرنیک نحو زبـان را  وی شـ

ــکنـد و اطالعات اغلب  می شـ

نادرسـت اســت. خالصه اینکه  

کارگیری هبراوی شیزوفرن را با 

ــان می دهیم، نه با نحو غلط نش

ترکیب غیرداســتانیِ زبان لوگو 

ــعف   و معیـار که حاکی از ضـ

 نویسنده در نثر است.  

ــیوه در بیــان زبــان  بهترین شـ

است که گاهی  شیزوفرنیک این

های نامتجانسی که با جمله عوض شـود یا فعل  جای ارکان

ــمون جملـه هم  ــود یا نوع مضـ ــتفاده شـ خوانی ندارد، اسـ

 دهد نارسا باشد.اطالعاتی که جمالت می

بعضـی مواقع نویسنده بهتر است اطالعات را حذف کند تا  

خواننده بیشــتر گیج شــود؛ مثلن آن بخش از داســتان که لو 

کشــد، جذاب را میی دوقلو اســت و برادرش راودهد می

ــت، چون باید کنجکاوی خواننده را برانگیزد که برادر  نیسـ
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ی داستان راوی این شود، اما در میانهدوقلو چگونه کشته می

 کند که خودش قتل را مرتکب شده است.  را فاش می

کند زبان داسـتان مستأصل است، از منطق زبانی تبعیت نمی 

ــعی در ــیزوفرنی و بین زبان متعارف و زبانی که س ک بیان ش

فهمـد کـه بـا زبان    مـانـد و مخـاطـب نمی    دارد، عـاجز می 

 شیزوفرنیک، زبان معیار و یا زبان لوگو طرف است.

 شود:  متن با بیانی ضعیف آغاز می

ــه بزرگ» ــه نگاهش میهمیش ــه تر بود، همیش کردم، همیش

ــدم، او باز هم بزرگهرچقـدر هم من بزرگ می  تر بود، شـ

 «.اش بود، ده سال و پنج دقیقهحتی وقتی ده سالم شد

ــوع را لو می  ــتان این موض ــروع داس و  دادراوی نباید در ش

 طور شروع کند:  توانست داستان را اینمی

 « تر بود.شدم، او باز هم بزرگتر میهرچه بزرگ»

 نویسد:در ادامه می

ی اش بود. حتحتی وقتی ده سالم شد، ده سال و پنج دقیقه»

 تره. امروزمرده، پنج دقیقه از من بزرگ االن هم که نیست و

سال و پنج دقیقه برای  35سال برای من و  35شه دقیقن می

در این بخش، زبان داستان بدون هیچ دلیل و تمهیدی «. اون

هم شود و منطق زبانی اثر بهاز زبان معیار به لوگو تبدیل می

 خورد.  می

 نویسد:در قسمت دیگر می

ــتم اون پنج دمی» ها قیقه رو پر کنم. مثل همون بچگیخواس

 «قدش باشم. همین!...خواست همفقط دلم می

توانســت با کمی مبالغه، شــیزوفرنیک در این ســطر زبان می

ــود اما زبان در برزخ خودش گیر می کند؛ یعنی نه معیار شـ

 است نه شیزوفرنیک.

ــنده می  ــمت دیگر نویس ــت با ایجاد همچنین در قس توانس

 بهتری داشته باشد:هارمونی، اجرای 

ر ی کاام و عرضه و حوصلهدونسـتم دسـت و پا چلفتی  می»

کردن رو نــدارم و همــه موقع خریــد همــه چیز رو بهم 

 «دویدم...اندازند! اما بهتر میمی

زدم. ها ســـر میمن زمانی که در ایران بودم، به تیمارســـتان

ــعری در کتاب  دارم که آن را در یکی از « پاریس در رنو»ش

ها های تهران نوشـتم. برخی مواقع در تیمارستان ارسـتان تیم

شـنیدم که از لحاظ زبانی بسیار جذاب بودند و  جمالتی می

ــعرهای   ــیاری از ش ــیزوفرن از بس گاهی جمالت بیماران ش

ــاختاری ندارند، جالب ــر ایرانی که سـ ترند. یک اثر معاصـ

بزرگ شـیزوفرن، اثری است که در آن ساختار وجود دارد؛  

ــیــال ذهن را مثلن ز مــانی کــه متون مربوط بــه جریــان سـ

ــیزوفرن دارند، فعلمی ــط خوانیم که بیان ش ها و قیدها توس

شــوند، از تکنیک تکرار خوب بهره دیگر کلمات بلعیده می

وند که شی جمالتی استفاده میها به مثابهگرفته و پاراگراف

ــت  ــده اسـ . در این متن تعـداد زیادی فعل از آن حذف شـ

توانســـتند تکرار شـــوند تا راوی شـــیزوفرن به یکلماتی م

نمایش دربیاید در حالی که تکرار در این داســتان، به حشو 

ق اند و به خلرســد؛ یعنی کلمات نیازی به تکرار نداشــتهمی

ه نویسی باید باند. در داســتانراوی شـیزوفرن کمکی نکرده 

این نکات توجه کرد. هدف ادبیات اگزیســـتانســـیالیســـتی 

نی بود و در اواســط قرن بیســتم در جریان رمان نو رســاپیام

ــاروت و دیگر     ــدرمـان(، آلن رب گریـه و نـاتالی سـ )ضـ

نداختند ها راه انویسـندگان، جنبشـی علیه اگزیستانسیالیست  

ــرف ادبیات از هر چیزی جذابچراکه برای آن تر بود ها ص

 کردند. مین دلیل پیام را حذف میو به ه

تواند بهتر ن جذاب اســـت و میبنابراین اگرچه این داســـتا

شـود، اما نویسنده هیچ عالقه یا اطالعاتی از اجرای داستان  

نویسی باید عاشق داستان و ندارد، در حالی که برای داستان

آشـــنا با کارکردهای زبان بود، چون اســـتفاده از زبان معیار 

 تر اشــارهطور که پیشخیانت به ادبیات اســت، چراکه همان

ــتفـاده  ی کارگیری زبان به مثابهاز زبـان معیار، به  کردم، اسـ

ــت که بار پیام را از جایی به جای دیگر منتقل   حمـالی اسـ

های کند. در حالی که استفاده از زبان شیزوفرنیک و بازیمی

قه شدهد که اندام داستان را شقهزبانی به نویسنده امکان می

 کند طوری که روایتی شــقه شــقه شده در متن داشته باشد.

معمولن نویسـندگان ایرانی از راوی شیزوفرنیک و غیر قابل  

ــتفاده می سِ برند از پکنند، یا اگر به کارش میاعتماد، یا اسـ

ــناخت چندانی از اجرایش چند و چون آن برنمی آیند و شـ

 ندارند. 
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 را داغ یقیلوله و نزنم زنگ دیگر دارند خبر که حاال گفتم

. شـــوممی داخل و اندازممی کلید آرام. منکن شــان کوفت

. مکنمی آویزان را کلید و گذارممی جاهمان را کوله سنگینی

 خودم از. قضاوت شهمه. نیست بشوآدم آدمیزاد این واقعن

ــممی خجالت  کیهت. بودند منتظرم و بیدارند هاطفلکی. کش

 . راهرو داخل پیچیدمی مامان کالم

 خودش جواب بالفاصله هرته؟ شهر مگه. زالو پدرسگای -

 دهد.می را

 دبن جایی یه دسمون البد که نبود هرت شهر اگه خب آره ـ

 .  بود

 روی اینهپروا» فیلم اصلی شخصیت مثل بابا! اسـتقبالی  چه

 و به زده آب را اشتنک موهایِ. مبل کُنج نشــســته ،«شــانه

 دو انگار که اســت وریک طوری را گردنش. خوابانده عقب

 کلفتی آن به گردن. اندآمد در جا از هایشمهره از تاییســه

ــانه روی ور افتادهیـک  و لغزیـده  هم روی . چپش یشـ

ــت ــه هایبچه مثل را هایشدس  بداخالقی ناظم که مدرس

 درهم جوری را پاهایش و کرده بغل ایستاده سـرشان  باالی

 کمک بدون هم، بخواهد اگر نکنم، فکر که کرده چفـت 

 کج همان گردن با طوری یک. کند بازشــان  هم از بتواند

ــالمم جواب  چه داندمی خدا فقط که مامان. دهدمی را س

ــت، در تلفن باز که افتاده اتفاقی ــبانیتش دارد دس  ار عص

 ره ست،طوریاین مامان. کندمی تبادل پری خاله با احتمالن

 یجور. بگوید خاله به باید حتمن کند، کاری بخواهد وقت

 نکند کنم،می فکر آن یک کـه  گـذارد می عوق را ورودم

 با نه، اما. اممانده خوابگاه در ترم دو که اســـت خیاالت

 است، سـالمم  جواب فهمممی که کندمی ایاشـاره  دسـتش 

ــایـد   این گفتم) .«عزیزم اومدی خوش» گوید:می هم شـ

ــوآدم زادآدمی ــنم اتاق درِ(. نیســت بش  باز تقه دو با را ص

 پایش یک. افتاده تخت روی دمر. شــوممی داخل و کنممی

 قایم زیرش را دستش دو هر و انداخته دیگرش پای روی را

ــه بوی اتاقش. کرده  بابا کوچکش میز روی. دهدمی مدرس

 روی. گردمبرمی هال به و بندممی را در. است باز درازلنگ

ــده ولو برگه کُلی غذاخوری میز  چند هرکدام روی که ش

 ارقام و عدد دنیایی. دارمبرمی را یکی. خورده مُهر مدل

 فهفلس به طورییک بتوانم که واژه یک از دریغ. شده ردیف

 لفتک نسبتن کِرمِ دو. بشـود  نصـیبم  چیزی و بدهم ربطش

 خاک از ظاهرن. خورندمی تاب و پیچ باغیدیفن گلدان دور

 هنوز به صحنه این مسلمن. اندسـردرگم  حاال و بیرون زدند

 بودند شــده پرت اردنگی یک با واال ،نرســیده مامان رؤیت

 .  بیرون

 نه، خورده، زمین گممی. باشــم آروم چطوری آخه عزیزم -

ــی. زانو با نه اونم. زدن زمینش  دیگرش دســت به را گوش

 . دهدمی

ــانطوری. کنممی نگاه بابا هایزانو به ــت که ش  همان. نیس

. داستپی هم شلوار روی از که درشت اسـتخوانی  زانوهای

 پشت درست هااز کرم یکی. چیست مامان منظور فهممنمی

 .آیدمی پیش خورد ومی لیز سنگ روی مامان سر

ــ  ندی بشون حسـاب  حق اگه هاشـده  فالن فالن این بابا ــ

ــیپاره جا هف از که زمین زننتمی چنون  آدم جا همه. ش

 داره ماهه چند بدبخت این. ستکاسه یه تو شوندسِ. دارن

 یرس تا کشهمی طول. گشنه و کارنتازه گهمی. آدمی و هرمی

 اباب لب کنج و گیرانممی ســیگاری. شــده خســّه اینم. بشــن

 مامان. داخل کشـــدمی مقاومت بدون. کنممی جاســـازی

 .کندمی اشاره جاسیگاری به زند،می حرف که طورهمان
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 برایش اقیاتف چه دقیقن ببینم بخورد تکانی یک بابا منتظرم

. دارمیم بر را سیگار. حرکت اپسیلون یک از دریغ اما. فتادها

 مامان. هایشلب بین گذارمشمی و تکانممی زنم،می پکی

 و کندمی حرکت به شروع هال طرف یک از دست به تلفن

 کج را راهش دهد،می مسیر تغییر روروبه دیوار به رسیدن با

 کوتاهش هایمو داخل به دستی گاهی. زندمی دور و کندمی

 اشمعنی هم باز که زندمی من به لبخندی نیمچه و کشدمی

 نشوم، زودهنگام قضاوت دچار کهاین برای اما. فهممنمی را

 گارسی! دیگر است محبت از شـکلی  هم این که کنممی فکر

ــدمی فیلتر به ــخص. رس ــت مش  را کرم هنوز مامان که اس

 .ندیده

 تا هس ما بین گمرک نهمی تو رو بارا نصـف  باید یا گفتن -

 دونیمی که اینم. دیمنمی بت ترخیص اجازه یا کنی تقسـیم 

 بدیش. نزنه کارایی یه به دســت و باشــه آدم خوادمی مثلن

 که گممی. دســتشــه هم خواهرش برادر االرثســهم که اینه

 سطو گل مردمکش. نشینممی بابا جلوی. کردن شپوره پاره

 ار دســتم. ندارد وفاییبی دقصــ ابدن و کرده نشــان را قالی

 درک را پسرش دردیهم که دانممی. گذارممی دستش روی

. نه ای دارد ربطی گمرکی روابط به فلســفه دانمنمی. کندمی

 .دیوار سمت پیچدمی کرم

 ااون بکشیم، عقب هرچی. نخوردن درِکونی اینا. عزیزم نه -

 زدد هایپدرسـوخته  این از پدری یه. جلوتر میان پررویی با

 را یاربخت میرزا یشــماره تو. بنویســن تاریخ تو که دربیارم

 عقط را تلفن. شــممی کار به دس خودم فردا از. بفرس برام

 .بیرون کندمی پرت را بازدمش و

 و یچپ انگشتم دور. دارممی برش. نشینیممی کرم سر باالیِ 

 ماند،می زنده بشود هم نصـف  نداند، شـاید . خوردمی تاب

 .گلدان توی گذارمشمی. شودنمی پروانه هرگز ولی

 . هال کف شوممی ولو پشتم پردمی که صنم

 

 مریم ناصری

 

. فرانســـه 1۴7۱ محصـــولشـــانه،  روی ایپروانه *فیلم

 .ژاک دوره کارگردان

 نقد و بررسی

 
 م.واجهیـی مـاق روتین و معمولـتان با یک اتفـن داسـدر ای

ــتان ــی نمیکه در آن اتفاق خا ییهاداس ــنده ص افتد و نویس

مورد  ،نگری داســتانش را پیش ببردیئکند با جزســعی می

پسـند من هسـتند. همچنین در این نوع از داستان بخشی از   

ــت، از طریق جا ماجرای کالهاین مـاجرا که در  برداری اسـ

رود. دیـالوگ و ارتباط تلفنی مادر خانواده با بیرون پیش می 

ــه برایم باید بگویم که روایت را با  دیالوگ جلو بردن همیش

 .است جذاب بوده

اش میاسـم داسـتان اسـتقبال اسـت. دانشجویی وارد خانه    

شــود؛ دانشــجویی که پدر و مادر و خواهری دارد و جای  

شــود. با ناراحتی و بهت رو میاســتقبال با یک معضــل روبه

اند. اش را باال کشیدهپدر که پولی را از دست داده و سرمایه

شود و این کِرمها انجام میبا کِرم داستان یک بازی در طول

ــتند. انگلای از کِرمهـا نمـایـه    هایی که های اجتماعی هسـ

های مادر از کننـد. در دیـالوگ  خواری میبرداری و ربـا کاله

برداری در آن که انگار کاله شــده اســتای صــحبت جامعه

ن ها با چنیشود و معمولن خانوادهامری عادی محسـوب می 

ــلی روبه ند. یکی از مشــکالتی که وجود دارد این ارومعض

اسـت که نیازی نبود نویسـنده جنسیت دانشجو را مشخص   

ــخص نمی  ــود این کنـد. چراکه در هیچ کجای متن مشـ شـ

گوید دانشـــجو خانم اســـت یا آقا و فقط آخر داســـتان می

توانست به جای پسرش از فرزندش استفاده می که« پسرش»

متنی رعایت کرده باشــد. را از لحاظ درون کند که اندروژنی

ثر را ا گونه نوشـتن بهتر است و قابلیت تاویلیِ اسـاسـن این  

ــوص توجهاتی که به حرکات پدر میبرد. بهباالتر می خصـ

گذارد و... بیشتر از زده و سیگار را در دهانش میتشود، به

رود. در کل اگر اندروژنی را یک دانشــجوی خانم انتظار می

کرد بهتر کرد و در آخر داستان به پسر اشاره نمیت میرعای

 بود.

هایی از داسـتان نیز اضافه است، بهتر است نگاهی به  بخش

وجه ادیت داسـتان بیندازیم. در قســمتی دیگر نوشــته شده  
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اضافه  «را»که در این جمله  «ور استگردنش را طوری یک»

ــت و باید گفت  ــت که انگار گردنش طوری یک»اس ور اس

 . «اندتایی از جا درآمدههایش دو سهمهره

های هایش را مثل بچهدست»نوشــته شــده  تردو سـطر بعد 

 «مدرسـه که ناظم بداخالقی باالی سرشان ایستاده بغل کرده 

یک  یچراکه بیان کننده ،است «ایسـتاده باشد »که درسـتش  

ثل هایش را مدست» بهتر است بگوییموضـعیت است. پس  

های مدرسـه که ناظم بداخالقی باالی سـرشـان ایستاده    بچه

ــد بغل کرده و پاهایش را جوری درهم چفت کرده که  باشـ

فکر نکنم، اگر بخواهد هم، بدون کمک بتواند از هم بازشان 

 «کند.

شود باید اتاق صـنم آورده می  یمورد قسـمتی که درباره  در

ید قچراکه موتیف م دارد،گفت، صنم در این داستان نقشی ن

که اسم واقع این برداری است. درو تم اصـلی داسـتان کاله  

ــنم وقتی برادرش را می   ــت و ص ــتقبال اس ــتان اس د بینداس

شـــود کافی نیســـت و عملن اتاق صـــنم و خوشـــحال می

ــیفات و  ــود، میکه خرج آن می جمالتیتوص ــت ش توانس

ــنده   ــنم نبود. نویس ــود و نیاز چندانی به ص وقف آن کرم ش

ــاره میفقط به چهار نف کند که البته ره بودن این خانواده اشـ

کاره است و در فرقی با پنج نفره بودن آن ندارد. صــنم هیچ

پیشــبرد داســتان نقشــی ندارد. مثل همان بحث شــخصــیت 

کنیم فرعی که وقتی چنین شـخصـیتی را به داستان وارد می  

رد یا بکند و داستان را پیش بب رفت طرحپیشـ باید کمکی به 

 یجا شخصیت فرعی، داستانبه داستان بدهد. این یاتازه بعد

وجه میکروداستان آورد و ما به هیچهمراه خودش نمی فرعی

صــنم با   یتوانســت رابطه این میکرو داســتان می نداریم.

هاست. این قسمت برادرش باشـد یا نوع اتفاقاتی که بین آن 

توانســت وقف این شــود که از طریق صــنم به مخاطب  می

ــت و چگونه کاله بفهماند  ــکل خانواده چیس برداری که مش

توان آن صورت گرفته است. در کل صنم اضافه است و می

 را حذف کرد.

ــفه ربطش  دریغ از یک واژه» که بتوانم یک طوری به فلسـ

 کلفت دور نبدهم و چیزی نصــیبم بشــود. دو کِرمِ نســبت  

از خاک  ن. ظاهرخورنـد بـاغی پیچ و تـاب می  گلـدان دیفن 

 «اند.بیرون و حاال سردرگمزدند 

بعد  یشوند. در جملهها وارد داستان میاز این قسمت کرم 

 این صحنه هنوز نمسلم» .کندنویسـنده در بیانش اشتباه می 

واال با یک اردنگی پرت شده بودند ، به رویت مامان نرسیده

باید متذکر شـد کرمی را که درون گلدان است نمی  «بیرون.

ــاید بتوان از خاکتوان بـا اردنگی   به بیرون پرت کرد و شـ

ــتفـاده کرد. اما اگر بخواهیم این بیان را     انـداز و جـارو اسـ

و استعاری ببینیم، معنایش کرمی است که به جان  آمیزمبالغه

برداری کرده از یعنی کسی که کالهاست؛  ها افتادهآن یخانه

 شویم که باراعضـای خانواده بوده. ولی از طرفی متوجه می 

ــت که از آنآن ها پول ها در گمرک گیر کرده و گمرک اسـ

گونه اســـت که پدر خانواده برداری اینخواهد. نوع کالهمی

بـاری که از پول حق   خواهـد بـارش را ترخیص بکنـد،   می

خواهند باال بکشند. ها میارث عمو یا خاله اسـت و گمرکی 

 هآیا کسی به گمرک وضعیت مالی این خانواده را اطالع داد

ــند؟ باید گفت نه؛ چراکه تـا آن  ها مال خانواده را باال بکشـ

 ها در گمرک معمول است.گونه بازیاین

ــکل این خانواده پی بردیم. آن   ها باری در حـاال مـا به مشـ

آزاد  زایکنند و گمرک در اگمرک دارنـد کـه ترخیص نمی  

خواهد. باجی که مبلغ زیادی ها باج میکردن بارشــان از آن

ید بین سـه نفر تقسـیم شود. پس در این قسمت   اسـت و با 

ــت و نمی ــود با اردنگی این کرم خانگی نیس آن را بیرون ش

ــیم و این انداخت و ما نمی ــته باشـ توانیم این تعبیر را داشـ

. یعنی برای به کار بردن دهدرا نشان میدقیقن اهمیت زبان 

کند. پس با یـک کلمـه بـاید دید که آن کلمه چقدر کار می   

گی بیرون انداختن درسـت نیست؛ شاید بتوان آن را در  اردن

 برابر گاو یا یک انسان به کار برد اما برای کرم نه.

ــم. می» در  «گم زمین خوردهعزیزم آخه چطوری آروم باشـ

کند که پدر خانواده مشخص می «زمین خورده»این قسمت 

اند، در صــورتی که هنوز این اتفاق نیفتاده و در را زمین زده

اند و این پدر زمین زدن او هستند. چون باجی خواسته حال

 ناراحت است.
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ها کرم یکی از» :شــویمرو میبهها روکمی بعد دوباره با کرم

و پیش می خورددرست پشت سر مامان روی سنگ لیز می

ــتنباط کرد که این ســنگ میتوان اینمی «آید. تواند گونه اس

بینیم. به نظر و نمیکه هیچ اکتی از ا باشــد ســنگ قبر پدری

ای رخ بدهد و تواند فاجعهمن یـک جـایی در این بین، می  

که بگوید پدر دود سـیگارش را داخل  نویسـنده به جای این 

ــیگارش را دهـد جوری وانمود می می کرد که انگار پدر سـ

 واقع سـکته کرده و هنوز کسی باخبر نشده  کشـد و در نمی

شود و وقتی کسی میگونه استقبال عین بدرقه می. ایناست

ــنــده بودم، آیــد کس دیگری می رود. اگر من جــای نویسـ

بردم را با بازی دیگری پیش می قسـمت سیگار کشیدن پدر 

ــت    ــکته کرده و مرده اسـ ــان دهـد او سـ اما فقط ، کـه نشـ

 دادم. دادم و آن را لو نمیهایش را مینشانه

ــنگ قبر و کرمی که پیش میبه توان به ید و... میآخاطر سـ

خوار خانوادگی نیســت و این نتیجه رســید که کرم یک مال

 واقع همان کارمند گمرک است. در

زیاد درست نیست و باید  «بشـون » در ادامه، نویسـش کلمه 

 «ستشون تو یه کاسهدسِ» نوشته شود. «شونبه»به صورت 

که نویسـنده زبان را شکسته  در این قسـمت هم به دلیل این 

بنویسد. در جمله  «سکاسه»ورت را باید به ص «ستکاسـه »

کاســه»پس  ،آمده بود «هف»به صــورت  «هفت»قبلی هم 

باید  .در زبان لوگو و بصـورت شکسته بیاید هم باید  «سـت 

ــت که وقتی منطقی را وارد کنیم، باید از می متن توجه داشـ

آن در کل داســتان یا ســطر یا... تبعیت کرده و رعایت کنیم. 

 ت.  منطق زبانی بسیار مهم اس

کنم که این هم شکلی از محبت است دیگر! سیگار فکر می»

رســد. مشــخص اســت که مامان هنوز کرم را   به فیلتر می

  «ندیده.

یعنی  «را ندیده هنوز کرم»شود در این سـطر وقتی گفته می 

ها را میدر صورتی که کرم ها را شناسایی نکرده است،کرم

ند. این نوع واقع همان ماموران گمرک هســت شــناســد و در

 ده هوش نویسن که همانا نشانگرتعادل و دوتایی باید باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را اداره  داستانای یعنی هوش نویسـنده باید به گونه  ؛اسـت 

ــند. کرمی که به جان گل و ها اینکند که تمام این همان باش

، اندگلـدان افتـاده و ربـاخوارهایی که به جان خانواده افتاده   

   .همانی بیشتری در این داستان داشته باشندند اینتوانستمی

گم که پاره پورهاالرث برادر خواهرش هم دستشه. میسهم»

  «ش کردن

 داستان یادامه ،در این قسـمت هم بالفاصله بعد از دیالوگ 

اما نویسنده بعد از دیالوگ شروع ، رفتباید به سر سطر می

 کند.به روایت می

با رفع اشــکاالتی که  دتوانو می ســتدر کل داســتان خوبی

ــود  ــد بهتر ش ــنم را کاملن مثلن می ؛گفته ش توان بخش ص

 گونهخورد. اینچراکه به فضـــای داســـتان نمی ،حذف کرد

ها مثل یک عکس، یک تصویر و یک فضا هستند و داسـتان 

ها در و انگار که تمام این افتدرام اتفاق میآ آن درهمه چیز 

درســـت اســـت که طولش ممکن  ده، البتهروی دایک ثانیه 

است شش هفت دقیقه باشد ولی یک برش از زندگی است، 

ــنده تمرکز کرده و   ــت نویسـ یـک لحظه، یک آن. بهتر اسـ

ک تم و یوقتی در اثری پذیرتر بنویســد. داســتانش را تاویل

ت نباید شخصی ی که ممکن اســتموتیف کلی داریم تا جای

  فرعی وارد داستان کرد.
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 حسین محمدی

 

 نقد و بررسی

 
نویسـنده در این داسـتان سـعی کرده است رویکردی زبانی    

داشـته باشد. اما متاسفانه نتوانسته آن را به خوبی اجرا کند.  

با این وجود سـعی او را برای اجرای پیشـنهادهایی که قبلن   

ــماره در مجله ــعرِ ش ــت، داده بودم اینی فایل ش جا ی هش

 و هابینم؛ مثلن شـــخصـــیت انســـانی بخشـــیدن به ابژهمی

ــوبژه ــتان با یخچال و خودکاری ها، طوریس که در این داس

هایی چون زنند یا شــخصــیترو هســتیم که حرف میروبه

 هایاند و بدل به شــخصــیتباید و شــاید داریم که ســوبژه

ارند هایی دها خصیصهاند. البته این شخصیتداسـتانی شـده  

« آمدن»ها تبعیت کند. اســم داســتان ویســنده باید از آنکه ن

بازی و ارگاسم باشد. ای از عشقتواند کنایهاسـت. آمدن می 

ای از بـازی قمـار که در آن به آمدن کارت   همچنین کنـایـه  

ای شود. نویسنده قصد دارد با این رفتارهای کنایهاشـاره می 

ــاســازی کند، اما چرا موفق عمل نمی  ن با داســتا کند؟فض

هاســت، پس شــود که یکی از شــخصــیتشــروع می« باید»

چنین کاراکتری باید از قطعیت برخوردار باشد. نویسنده در 

ــاید»کارگیری به تقریبن موفق عمل « هنوز»و « هرگز»، «شـ

ــت. گرچه کرده در ورود دومش به متن، از منطق « هرگز»س
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ــده و دیالوگی را طرح می  کند که با معنـایی خود خارج شـ

ی خیـال بیاین ادامه هرگز: بی»خوانی نـدارد.  راکترش همکـا 

است. زیرا در ادامه نیز « شاید»این دیالوگ متعلق به «: بازی.

ــکس  «. آیدخواهد ولی نمیمی»گوید: می ــی که س مثل کس

بازد. باید توجه رسد و عشق را میکند اما به ارگاسم نمیمی

ی «نه»آن هم مدام یک گارد دارد، « هرگز»داشـته باشیم که  

ــت. پس هیچ توانـد چنین دیـالوگی را   وقـت نمی مطلق اسـ

ــنده از منطقی که ارائه میبگوید. می عیت دهد تببینیم نویسـ

 شود.  کند و داستان از همین نقطه خراب مینمی

توان دو تاویل را می« آیـد خواهـد ولی نمی می»از دیـالوگ  

 برداشت کرد.

رسد و عشق م نمیکند اما به ارگاسکسـی که سکس می  -1

 بازد.را می

، «بـایـد  »تـاویـل دیگر وقـت بـازی این چهـارنفر یعنی       -2

به کارت آس یا « هرگز»است که « هنوز»و « هرگز»، «شاید»

 شود. شاه نیاز دارد اما این کارت برای او رو نمی

بازی رو عوض »رو هســتیم: روبه« باید»در ادامه با دیالوگ 

شـناسد، او قطعیت دارد و  را مینیز یک بازی « باید«. »کنین

دهد. پس نویسنده باید توجه فقط بازی خودش را انجام می

داشـته باشـد در متنی که پر از ایجاز است اگر قراردادی را   

 کند باید به آن پایبند باشد. طرح می

؛ این دیــالوگ «هنوز: بــازی نکردیم؟»خوانیم: در ادامــه می

ر اشتباه است و بهت« دیمنکر»اسـت اما فعل  « هنوز»متعلق به 

ی با ماض« هنوز»استفاده شود. چون « ایمنکرده»است از فعل 

ــد دارید با زبان لوگو این دیالوگ نقلی می آید. البته اگر قص

 درست است. « نکردیم»را ادا کنید 

کند و مثل همیشــه ســراغ یخچال ســیگاری را روشــن می»

 ی داستاننهشویم که زمیدر این بخش متوجه می«: رود...می

 زبان معیار است.

ند؛ کها نویسنده منطق زبانی را رعایت نمیدر برخی قسمت

، ولی من آد ســراغبازه میهمیشــه وقتی می»گوید: مثلن می

این جمله در قســـمت اول با «. بار ودکا تمام شـــده بوداین

زبان لوگو شـروع شده و در بخش پایانی با زبان معیار تمام  

 شود.  می

هاس یادش رفته فیش برقو نداده و من لکنته دتاصـــلن م»

و ردر این قسمت ما با تشخیص روبه«: خیلی وقته تو خوابم

شود و نشان از هسـتیم و این جمله از زبان یخچال گفته می 

 پول است.بی« هرگز»این دارد که 

 زنند:صدایش می»

 کنی؟ـ بازی نمی

 «ـ نه دیگه امشب باهام یار نبود.

 کند تا هم به ایناستفاده می« یار»ویسـنده از  در این بخش ن

تاویل که معشـوقش با او یار نبوده و نتوانســته با او سکس  

کند برســد و هم به این تاویل که شــانس با او یار نبوده و  

 نتوانسته بازی را ببرد. 

در ادامه نویسـنده به اجرا و نثر توجه ندارد و ضعیف عمل  

 کند. می

 «.حاال تا بودمش هندید جوریاین: هرگز»

 افتادم وقته خیلی اتاقش یگوشه من»

 «بنویسه باهام داشت دوست همیشه

ــنده از پس این طرح برنیامده    در نهـایـت باید گفت نویسـ

است. متن باال بیشتر به شعر نزیک است تا داستان، زیرا در 

رو هستیم و نویسنده روایت داسـتان ما با طرح و نقشه روبه 

ــتان نمی کخود را اجرا می بینیم. نـد؛ چیزی که در این داسـ

فهمیم. اگر دلیل آن مثلن ما دلیل خالی بودن یخچال را نمی

باخت در بازی باشــد بر چه اســاســی این شــکســت اتفاق 

، باید»های طور که اشــاره شــد شــخصــیت افتد. یا همانمی

دهند ای که ارائه میاز فرهنگ رفتاری« شاید، هرگز و هنوز

و همچنین نثر داستان پر از اشکال است. به  کنندتبعیت نمی

این نکته نیز باید توجه داشــت که بین ایهام شــعری و ایهام 

یم کنداستانی تفاوت وجود دارد. در داستان ما گره ایجاد می

ــتان ما و در نهـایـت آن گره را باز می   کنیم اما در این داسـ

تن مرو هستیم. باید گفت که این بیشـتر با ایهام شعری روبه 

ــد امـا از لحاظ    متنی میاز لحـاظ درون  ــعر بـاشـ توانـد شـ

 یک داستانک است.  ،متنی و فرمبیرون

ت، سپس اگر پلن در این داستان بازی قمار و یا عشق بازی

ــتانی نداریم که با   ــود. ما معمولن داس باید به آن پرداخته ش

ده ها شنیزبان نوشـته شده باشد، یعنی صدای کلمات در آن 
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ات احضار شده باشند. اگر قصد داریم به سمت شود و کلم

ها حرکت کنیم باید بدن و شـخصیت کلمه  این نوع داسـتان 

را بشــناســیم. باید، شــاید، هرگز و هنوز در ادبیات فارســی 

ها را از لحاظ معنایی شــناسایی شـخصـیت دارند و باید آن  

کنیم. پیشـنهاد من به نویسنده این است که داستان را دوباره  

ــد رم وقت ما با فو اگر بتوانـد از پس آن بربیـاید آن   بنویسـ

ای انجام توان گفت کار تازهشـــویم و میرو میای روبهتازه

شده است. یعنی موتیفی در داستان کار گذاشته و در سراسر 

ــش کند تا همه ــته آن پخشـ ی اجزای آن با هم ارتباط داشـ

باشــند و مثل این داســتان همه چیز بی دلیل طرح و ســپس 

ــور بی دلیل  ر ــود؛ مثل خالی بودن یخچال یا حضـ هـا نشـ

دلیل هستند ها که همه بیهای شـخصیت ا دیالوگخودکار ی

 ه  ـد با بایـویسی مـنتانـکنند. در داسرانجامی پیدا نمیـو س

 ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 personificaionورد ــیم. در مـدهـستم بـزا سیـی اجهـهم

مفصل  ترتان، پیشبخشی به اشیاء در داسیا همان شخصیت

ــظ در نظر  ــیح دادم چگونه راوی را شـ بحث کردم و توضـ

های بگیریم یا کلماتی را که ســوبژکتیو هســتند شــخصــیت

ان شهایی هستند که مدلولها دالداسـتانی قرار دهیم. سوبژه 

عینی نیسـت. مثلن شـاید و باید شکل ندارند و یک مفهوم   

م. ها کار بکشینمان از آهسـتند که باید با توجه به شـناخت  

ــین محمـدی می   خواهم با توجه به بحثی که حـاال از حسـ

کردم باز روی داسـتانش کار کند و در کارگاه داستان بعدی  

 به نقد بگذارد تا اگر وقت اجازه داد، دوباره به آن بپردازم.

 داستان توسط نويسنده ويرايش
 

 .منه نوبت دفعه این: باید

 دونمنمی: شاید

 اصلن: هرگز

 منتظرم: زهنو

 ندهیم ادامه :هرگز

 آیدنمی ولی خواهدمی»

 «بازدمی

 (تمسخر با) دوستان دیدین: هرگز

 چرا؟ دونمنمی :شاید

 نکردیم؟ بازی: هنوز

 نه :هرگز

 .مانَدمی ساکت «باید»

 .رودمی یخچال سراغ همیشه مثل و کندمی روشن سیگاری

 است. کرده تمامش اما

 بیاورد. شگیر تا زندمی زنگ

 دفعه این اما گیرهمی رو ســـراغم بازهمی وقتی همیشـــه»

 بود. نمونده واسش ودکایی

ــلن  لکنته من رفته یادش و نداده برقو فیش هاسمدت اص

 «خوابم. تو وقته خیلی

 است. مسدود خطش ولی زندمی زنگ

 :زنندمی صدایش

 کنی؟نمی ـ بازی

 نبود. یار باهام امشب دیگه ـ نه

 شوند.می محو صداها

  اش.بودم ندیده جوریاین حاال تا: هرگز

ــراغ و داردبـرمی  کــاغــذی  کــه گرددمی خودکــاری سـ

 بود. داده او به بار اولین برای دخترشدوست

 همیشـــه نیســت  کنارش در او بنویســد وقتی  خواهدمی

 ست.بازی یبازنده

 کندنمی پیدایش ولی گرددمی خودکار دنبال

 افتادم وقته خیلی اتاقش یگوشه»

 بنویسه باهام داشت دوست هاشودارم دوستت همیشه
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 شدم. تمام تا نوشت و نوشت قدراون

ــت که کلماتیِ از پر مغزم حاال ــت دوس ــت به داش  دوس

 «بنویسه دخترش

 کنممی پیداش: باید

 و ندکمی برخورد بود شکنار در که گلدانی به پایش ناگهان

 شودمی بیدار شکستنش از صدای

 بیندمی ار اینامه میز روی

 رابطه این به باید اما شــدنمی تمام گونهاین هرگز کاش»

 هب هرگز که هســتی شــایدهایی درگیر هنوز تو. بدهم پایان

 ارزش هیچ که هســتی هنری درگیر تو. شــودنمی ختم باید

 «...با من و کنیمی زندگی هاواژه با تو ندارد. مادی

 

 نقد و بررسی

 
شــان کار شــاعر روی متنای که در آن نویســنده و پروســه

ــکل نگرفته بود را می کنند تا آن ایده و طرح ابتدایی که شـ

ســت. این داستان نسبت به ورژن ی زیباییبسـازند پروسـه  

ــنده چه در  ــته اما باز هم نویسـ ــرفت زیادی داشـ اول پیشـ

ــمـت  ــتفاده میقسـ کند و چه در هایی که از زبان لوگو اسـ

برد دچار ضعف تالیف هایی که از زبان معیار بهره میبخش

ترین پیشــنهادی که در بخش قبل به اســت. همچنین به مهم

متن داده شـده بود توجه نشـده اسـت. باید، شاید، هرگز و    

های داستان هستند. ما باید بحران راوی را هنوز شـخصـیت  

ی راوی او را نشـان دهیم. بحران متن چیسـت؟ آیا معشوقه  

شود و دیالوگی را د میوار« باید»جاسـت که  این رها کرده؟

شاید »گوید: می« شاید»یا «. باید بهش زنگ بزنم«کند: ادا می

ــاس این دو دیالوگ هرگز «. اگه زنگ زدم جوابمو نده براس

؛ یعنی این «زنمدیگــه هرگز بهش زنــگ نمی»گویــد: می

های های باید، شــاید و هرگز را به عنوان شــخصــیتحالت

پرورش داد. اما هنوز در  ی داســتان ســمنتیک باید در بدنه

داسـتان شـما این کلمات بدل به شـخصـیت داستانی نشده     

افتد که داســتان شما تمام اسـت. زمانی کار خالق اتفاق می 

ــود. یـا نبـایـد دنبـال کار تازه رفت یا اگر می     رویم باید شـ

ــنده باید متفکر عمل کرده کل    قـدرتمنـد عمل کنیم. نویسـ

خود بگذارد و مانند  عوامل داســـتانی را مثل نقشـــه جلوی

ی هبه مثاب« شــاید»و « باید»خدا از باال به متن نگاه کند و از 

هایی داستانی کار بکشد. همچنین باید به اطراف شـخصیت 

ی هایکه چه جدول و ارتباطمتن توجه داشــته باشــد، به این

جاست که ما با یک متن بین عناصر داستانی وجود دارد. این

ویم؛ متاسفانه هنوز پلن داستان شما شـ رو میتیزهوش روبه

داریم.  بار ما داستانگنگ است. البته نسبت به متن اولیه این

اما باز هم ابهام بیش از اندازه اســت و داستانی نیست. البته 

توان در مورد داســتان صــحبت کرد اما صــحبت ما بر   می

اساس هوش و چینش نویسنده نیست. نویسنده باید یک تم 

در داستان بگرداند و آن را به درستی اجرا کند. و موتیف را 

پیشـنهاد من این اسـت که فضـایی در متن سـاخته شود که     

ــت  انگار با فردی روبه ــتیم که همه چیزش را از دس رو هس

م تواند تصمیداده است و حاال در وضعیتی قرار دارد که نمی

و  کندبگیرد. پس شروع به خوردن مشروب و قماربازی می

ســت یا بازی بازیشــویم که این بازی عشــقنمی ما متوجه

هایی توانند حالتمی« شاید»و « باید»در این صـورت   قمار.

 باشند از فردی که معشوق خود را از دست داده است.

ا به همثلن اگر فرض کنیم به او خیانت شــده است، دیالوگ

 شوند؟ چه صورت اجرا می

 باید: برم بکشمش.

 ده باشهشاید: ممکنه خیانت نکر

 بخشمشهرگز: دیگه نمی

ــمیم مهمی بگیریم   ــد داریم تصـ یعنی زمــانی کــه مــا قصـ

کنیم و هر کدام از های مختلفی را در ذهن مرور میحـالـت  

ها یک شخصیت هستند. پس نویسنده باید به این این حالت

نـکــات توجــه کنــد و بعــد از انتخــاب تم مورد نظر،   

زمند تالش هایش را بســازد. یک طرح خالق نیاشــخصــیت

شـود که  و این زمانی ممکن می سـت تا شـکل بگیرد  زیادی

نویسـنده به اطراف متن خود اشـراف داشته باشد. من هنوز   

ــنهاد بدهم و آن را توانم از هر زاویهمی ای به این متن پیشـ

ــتـان هنوز جای کار دارد. نکته  ی بعدی بهتر کنم، پس داسـ

اســت؛ در  این اســت که ایجاز در شــعر و داســتان متفاوت
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ــتـان ایجاز باید در خدمت تاویل  پذیری اثر و چیدمان داسـ

جای ابهام شعری، باید در داستان گره داسـتان باشد و نیز به 

ــروع   ایجاد کرد. ــت که در ش ــنهاد دیگرم این اس باید، »پیش

ی شـخصـیت معرفی شوند و   به مثابه« شـاید، هرگز و هنوز 

ــت در همین قع تعادل جا مخاطب را گیج کنند. در وادرسـ

ــتان بهکه در بدنهجای اینخواننده را به هم بزنیم در ی داسـ

ی داستان داسـتان این کار را انجام دهیم. در بدنه  یورودیه

ــتــان کرد و نیز می توان راوی را بــا زبــان معیــار وارد داسـ

ــان داد که از هدیهحالت ــوق که همان هایی را نشـ ی معشـ

ــ  ــت خاطراتی در ذهن مرور شـ ود. البته نباید خودکـار اسـ

های مولف در متن قطعیت ایجاد کند و مخاطب شــخصیت

هایی معرفی شده را دقیقن همان

ــنــده  در نظر بگیرد کــه نویسـ

ــت، بلکه باید  معرفی کرده اسـ

ــک ایجاد کرد.  در مخاطب شـ

ــتـان می  تواند به همچنین داسـ

ــاختار جعبه چینی نیز روش سـ

ــود. در این نوع   ــتــه شـ نوشـ

 به صورتساختار، چند داستان 

شـــوند؛ یعنی زمان طرح میهم

ــتان ــتان میکروداس هایی در داس

توان راوی را دچار شــک و تردید گیرند. میاصــلی قرار می

 کرد و او را با خودش وارد مونولوگ کرد.

شـاید: اون روز که با دوســتش رفت بیرون شـاید قصــدی   »

 نداشته و این فکری که من دارم درست نباشه.

 ونه این کارو کرده باشهتهرگز: نه نه نمی

 «جوریهباید: حتمن این

توان به روش سـیال ذهن داستان را ادامه داد و  همچنین می

هم بریزد، زیرا شـخصیت  در این قسـمت ناگهان زبان نیز به 

ما پر از شـک و تردید است و همین باعث شده گیج شود.  

یدا ای پجاست که باید و شاید و هرگز منش معنایی تازهاین

ــود که با افرادی در کنند و مخاطب ناگهان متوجه میمی شـ

روست. پس نویسنده باید این منش معنایی ذهن راوی روبه

ــازد. معمولن در را در بخش پـایـانی بدنه   ــتان بسـ ی داسـ

های ایرانی، ما برخوردی خیر و شری داریم ) فالن داسـتان 

شـخص خیانت کرده است پس باید او را بکشیم(. در واقع  

کارها دهند در صــورتی که خیانترا بزرگ جلوه می خیانت

. اندبازانی هســتند که از زندگی تکراری خســته شــدهعشــق

که از مرگ فرار ها برای اینتکرار به معنای مرگ است و آن

ان را نیز در داســت  توان این تمکنند. پس میکنند خیانت می

ــانه عمل کرد و احتیاط ک یم که نوارد کرد. البته باید تیزهوش

داسـتان بلند نشـود. این کار بسـیار مشکل است اما بهترین    

هایی را در بخش ی اجرایی این اســـت که مونولوگشـــیوه

ــیال ذهن ابتدایی بدنه ــتان وارد کرده و از روش سـ ی داسـ

ی نویسی داریم باید با زباناسـتفاده کنیم. اگر قصـد شــلخته  

ــلختگی را   ــیزوفرنیک این ش ش

ــتان ذهنی کرد، نه مثل این  داس

که تنها در نثر شــلخته اســت.  

ــه هـای ذهنی را با  یعنی تلواسـ

ــکانس نثری دیوانه وار مثل سـ

ای در فیلمی که بازیگری حرفه

کنــد اجرا آن ایفــای نقش می

کنیم و مدام فضای تردید را در 

ی این متن کـار بگـذاریم. همه  

ها باید طبیعی و باورپذیر اتفاق

 به نویسش کنیم و از باشـند؛ یعنی با حذف قطعیت، شروع 

ی واقعی باید دوآلیسـم خیر و شـری خارج شویم. نویسنده  

ــندگان زیادی داریم که حتی   ــد. ما نویسـ یـک متفکر باشـ

ــوعی تحلیل نمی ــحبت کنند و در مورد هیچ موض توانند ص

تواند ندارند. این بحث طرح شـد تا نشان دهم یک متن می 

ز موضوع همه اطراف داشـته باشـد. ممکن اســت شما ا  این

خیانت صحبت کنید اما این موضوع اجتماعی و سیاسی نیز 

ــود. البته این دیالوگ ــاید»، «باید»توان با ها را نمیبش و « ش

ــای اثر گنگ می« هرگز» ــود و این بیان کرد، چون فضـ شـ

ی متن جا داد، وار در بدنهها را باید با حالتی دیوانهحـالـت  

ــی روبــه ــویم. طوری کــه مــا بــا روایتی دیوزینوسـ رو شـ

ی کسی که در متن زندگی دارد و آپولون دیوزینوس به مثابه

هم مثل شـخصـیتی منطقی وارد متن شـده و به این زندگی    
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نظم بدهد؛ یعنی این دیالوگ خالق بین آپولون و دیوزینوس 

همیشــه باید برقرار باشــد؛ برای مثال بوف کور را ببینید. در 

اثر با نوعی شــعر  واقع بوف کور داســتان نیســت، ما در این

تد. ایسرو هسـتیم؛ شعری که جلوی دوآلیسم ایرانی می روبه

رو بودیم؛ خیر و شر، در دوآلیسـم ما همیشه با دوتایی روبه 

ــب و... اما در بوف کور با تثلیث  ــت و زیبا، روز و شـ زشـ

ــتیم. در بوف کور لکاته و زن اثیری و پیرمرد روبـه  رو هسـ

 توان ازبه همین رویکرد میخنزر پنزری را داریم. بـا توجه  

بوف کور تاویلی سـیاسـی داشــت. زیرا صادق هدایت بین   

کند و همه چیز در مرز شـعر بلند و داستان بلند حرکت می 

ــتعاری پیدا می ــتان ماهیتی اسـ کند، به همین دلیل این داسـ

هـای متفاوتی ارائه داد. همین  توان از این کتـاب تـاویـل   می

ــازده اح تثلیث در رمان ــیری بدل به خیری و تجاش ب گلش

ــازده می ــاء و ش ــود و همچنین در رمان ملکوت خیرالنس ش

بینیم که نویسنده چطور از تثلیت در بهرام صادقی نیز ما می

ــتان    ــت. حاال که از بحث داسـ بوف کور تـاثیر گرفتـه اسـ

محمدی خارج شـدم، بهتر اسـت در این باره بیشتر توضیح   

بعدی عمل کدهم. مهم اســت که در نویســش داســتان ت  

ــکی در همین ابعاد   نکنیم. ــتایوفس ارزش آثار یکی مثل داس

ای هبخشـیدن به متن اسـت. او با یک حالت سـاده به شیوه   

 کند.  مختلف برخورد می

ــما را     بـایـد جوری در متن عمـل کرد که مخاطب ذهن شـ

ــنده در بعد آپولونی و ذهنیت پیچیده  ــتایش کند. نویس ی س

ها کارگیری سرسری تکنیک شـود، نه در به خود تعریف می

و شــگردها. مهم اســت که ما به عنوان نویســنده به داســتان 

نگر خود بعــد بــدهیم و بتوانیم پیچیــده نگــاه کنیم و جزئی

ی حالت خاصی از میمیک چهره داستان باشیم. مثلن درباره

ین ی همکند و او دربارهبنویسـیم. یکی به نویسنده اخم می 

ــتان می ــد و باخم داس های ه روایت کاراکتری که خطنویس

ا هپردازد مثل یک نقاش. در نقاشی خطصورتش دارند، می

ا ها رست که تفاوتنگریشـخصیت دارند. ما در این جزئی 

 ست که در خطرناک زندگیی بزرگ کسیبینیم. نویسندهمی

ای بنویســد. کند و مدام ســعی دارد با ریســک، متن تازهمی

مانند تعریفی که از آزادی دارند  ها قصد دارند متن راخیلی

به امنیت برسـانند. اشـتباه ما همیشـه این است که آزادی و    

ــی که امنیـت را در کنـار هم قرار می   دهیم. به نظر من کسـ

جا تواند برود زندان؛ هیچخواهد امنیت داشــته باشــد میمی

ــت که   ــت. آزادی در خطر کردن اسـ مثـل زندان امن نیسـ

ــت میبـه  ــنـد  دسـ ه بـاید بتواند خطر کند. چرا  آیـد. نویسـ

سـت؟ چرا همه خوب و شیک  نویسـی ما آپارتمانی داسـتان 

نویسند؟ چرا آنجا همه قانع هستند و کسی ولی معمولی می

ود شخواهد ریسـک کند. داستان با یک اتفاق شروع می نمی

شـــود. در گیرد، به تعادل رســـیده و بعد تمام میو اوج می

ک وجود ندارد، چه در نثر و های امروز فارسی ریسداسـتان 

اخالقی و فضاسازی،  چه در ساخت، چه در بعد فرهنکی و

 کند. کسی خطر نمی

ــطمایهمیان ــره درآوردهها همهها و متوس اند. جا را به محاص

حدود پنجاه درصــد از منابع زمین متعلق به ســه درصــد از 

جمعیت زمین اســت. حدود پنجاه درصــد از جمعیت زمین 

ای ندارند و حدود ده درصــد از سرمایه زمین هیچ سـرمایه 

نیز متعلق به چهل درصــد مردم اســت. همین چهل درصــد 

یو ی متوسط کنسرواتدهند. طبقهقشـر متوسط را تشکیل می 

ــت؛ آن و محـافظـه   ــت دارند همه چیز را کـار اسـ ها دوسـ

کند و به   کنند و کسی خطر نمیطوری که هست حفهمان

ثلن روحانی را دوست دارند و اند؛ موضعیت موجود راضی

بینیم که بعد از انتخابات رهبر کنند. بعد میاز او حمایت می

درصــد  ۴۱خوریم که گوید ما زمانی شــکســت میایران می

جا بحث مردم در انتخابات شـرکت نکنند. قصد من در این 

 ها دوست ندارند چیزی تغییر کند. سیاسی نیست، متوسط

ــعیـت موجود را قبو  ل دارنـد و بـه دنبـال تغییر    همین وضـ

 گویند شعرنیسـتند. داسـتان و شـعر ما نیز همین اسـت. می    

کشند. در صورتی ساده و همین سادگی را به داستان هم می

ــتان خطر داریم و با بغرنج روبه ــعر و داسـ رو که ما در شـ

کنیم، شــود که ما ریســک هســتیم. زندگی وقتی جذاب می

ــت  ــکس ــود که البته چنین حتی اگر این خطر منجر به ش ش

سـت. البته در زندگی چیزی به اسم  شـکسـت عین پیروزی  

ــت یـا برد نـداریم، چراکه ما همین به دنیا آمدیم،    ــکسـ شـ

 پیشاپیش شکست خوردیم. 
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 «خرما»نقد شعر 

 
 محمد مروج

 

   باشند کشته کسی آورمنمی خاطر به دیگر

 اندکشته را همه 

  اندهکرد سکوت کجا دوستانم دانمنمی هنوز

  اللیم جا همه در همه

 در و خورد نفر به نفر را هانخل که خُرماخور بمیِ آقا جز

 ایممُرده جا یک همه کرد، نوساز چارشانه عمارتی نخلستان

ــَرِ خُرما بارِ گیکُرّه از مـا  خرِ و  و بردمی ما قبرهای سـ

 یهگر گورِ ســرِ دریده پهلو خرمای ســبد ســبد دانســتیمنمی

 . نداخورده سرما

 ژولیده هایشــاخه با هانخل اندمانده ســرپا افتاده عطســه به

 از اندخورده رَکب و خاک بر کُنانمویه کشندمی دسـت  هی

 دعایش در وامانده هایدست روی خرما همهاین که حاجی

  بازماند

 ! کن امساک دوباره حاجی

 !  کن خاک را مانده زمین بر اجسادِ خرما و صلوات به

 !   بپاش انسانی کودِ       کود و

 !  سود نشود رکود دچارِ که هانخل این پای     

  امسال اندداده بار جسد که هاشاخه این سودِ

 خرمای به سال، و سن پر هاینخل خلیج در کنندمی حسـد 

 فارسی در بم هاینخل خواندهعرب امسال که ایرفته دار بر

 !هوا این اندکرده دار بر حاجی فرمان به

 خاک     رفت بدمزاری پای تیپاخورده ایران!      اجیح

 !  کن

 ! کن مسواک دوباره حاجی

   نیست خرما گوشتیِ هایریسه این

   ستکودکی یدویده ترس از پاهای

   ستگیر کرده اتخورده کرم دندانِ الی که

   است خاک رحِمِ    نیست گور گورها این

ــت بیابانِ این روی ــازدس ــاز خیابان س  رهزا هفتاد بر و بس

  تولیدی یگورچاله

 سرخود زلزله که بسـازبفروشـی   یخانه اندی و هزار هفتاد

 !  باشی کرده سراسری

 کرده رَم و بم از باشــند شــده کم که نفر و نخل هزار هفتاد

 وت که محصولی اضافه بر باشند شـده  خم و خاک از باشـند 

 !  حاجی هاشاخه سرِ از ایبرداشته امسال

        نیست مال وقفِ

 !  نیست حال وصفِ

 رگب برگ رفته حال از کمکم بم، سربلندِ نفراتِ این هانخل

ــو ــانده گیس  در تنهیک خرمای اندمانده و خاک بر اندافش

ــاخه بر چگونه را رفته تابوت ــالِ یک اندکرده تحمل ش  س

 اهل بیت و حاجی که تهران بازارِ به اندداده بار و آزگار

 !هوا این باشند دهش باردار دوباره

 ! کن چاک سینه دوباره!       حاجی

 ...  خوا! کن خاک      باش نداشته باکی

 

 عبدالرضایی شاعر: علی
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 نقد و بررسی

 
 ندیگرا بالهت حجم دیدن از که لحظاتی هستند زندگی، در

. بفهمند خواهندمی نه فهمندمی نه جایی که کنی،می حیرت

 نتیجه در. شــنوایی گوش نه شــنویمی شــناییآ صــدای نه

 .شعورهابی و هاگفتن از ایخسته چون شوی، الل مجبوری

 ترجیح این حال در و خوریمی بســته در به زنیمی هرچه

 بیخیال باید یا را ایجامعه چنین. کنی سر خالء در دهیمی

 زیرســاخت و بیفتد اتفاق ایزلزله آن در کهاین یا شــد،

 و شد خراب و لرزید که بم مثل. شـود  ویران رهاباو یکهنه

 .  مانده نو و تازه داغش است، هنوز که هنوز

 و ایران موجود وضــع نشــان دادن خرما، شــعر مقید موتیف

 هکاین. است بم یزمین لرزه از بعد حوادث با اشهمانیاین

 ظاهر در که ایبازگشـته  حج از هایحاجی هسـتند  همیشـه 

 ماا باشند، خاضع و خاکی تا مردم برای کنندمی چاک سـینه 

. هستند ملت خون مکیدن و خود سـود  فکر به فقط خفا در

ــه از و گذرندنمی نیز هامرده از حتی هاآن  کود ها،الشـ

 و ســاخت یســرمایه مبادا تا هانخلســتان برای ســازندمی

 . بکشد ته سازشان

 هترب ات شکنیممی را متن نگر،جزئی ساختارگرای یک دید از

 :کنیم بررسی آن را

 

 :1 اپیزود

   باشند کشته کسی آورمنمی خاطر به دیگر

  اندکشته را همه 

  اندکرده سکوت کجا دوستانم دانمنمی هنوز

 اللیم جا همه در همه

ــیار، فجایع دیدن به دلیل اول اپیزود در راوی  به از بسـ

ــت عاجز دیگران مرگ یادآوردن  دچار دیگر عبارت به. اس

ــی نوعی ــده، فراموشـ  و تلخ حتی هر چیزی چون شــ

 طرخا در و شوندمی عادی مدتی از بعد اتفاقات ناگوارترین

ند چ از ایاستعاره تواندمی سوم سطر در «کشتن. »مانندنمی

 :باشد چیز

 آن حقیقی معنای به کشتن ـ1

 لیتفعا یزمینه در که کسانی عصیانگر یروحیه نابودی ـ2

 قدرت برای توانندمی و ســتنده فرادســت دیگری آن خود،

 .باشند خطرناک

 که هاییآن تازه، اســـتعدادهای ندیدن و ســـانســـور -3

 .کنند ایجاد تغییراتی خود یزمانه زبان در خواهندمی

ــده طرح هایبازی بین قـدری  بـه  او  فکرها اتاق در شـ

 صدای نه مانده، یادش اطرافیان مرگ نه که است سـرگردان 

 هب مدرنیزاسیون عصر در قدرت روابط. دوسـتانش  اعتراض

ــت پیچیده حدی ــتقل و ترینباهوش حتی که اس  نتریمس

 بر سلطه چون عاجزند، هاآن رمزگشـایی  و فهم در نیز افراد

ــکل از جامعه ــنتی ش ــلطه اِعمال یعنی خود، س  زور و س

 رد و خارج ،(مجرمان تن بر داغ نشاندن) مستقیم صورتبه

 تعریف قدرت -دانش منا به پذیرانعطاف ایشـــبکه قالب

ــده ــت ش ــاعی چنین در. اس  مرئی کامل طوربه فرد اوض

 هک کندمی زندگی ایشــیشــه اتاقی در انگار یعنی شــود،می

 کنترل تحت را او دائمن «بنتامجرمی » ســراســربین چشــم

ــیاری در بنابراین دارد.  نامرئی تارهای همین موارد، از بس

 ریگیتصمیم قدرت و شده انسـان  پیشـرفت  و حرکت مانع

 .گیردمی او از را موقع به واکنش و صحیح

ــعر اول بخش افعال زمان به دقت  حالت این بیانگر نیز ش

ــند کشــته: ســتراوی شــیزوفرنیک  ،(التزامی ماضــی) باش

اللیم  ،(اخباری مضــارع) دانمنمی ،(نقلی ماضــی) اندکشــته

 یانب مستقیم طوربه را موتیفش نومدرن شـعر (. سـاده  حال)

ــینمای یمثابه به بلکه کنـد، نمی  اکران به را آن متنی سـ

ــازی  برای و گذاردمی ــاس  بهره جدید رویکردهای از فض

 به که افعال در آگاهانه زمانی هایپرش همین مثل. بردمی

 .کندمی کمک مخاطب ذهن در اثر فضای گیریشکل

 

 :2 اپیزود

 در و خورد نفر به نفر را هانخل که خور خُرما بمیِ آقا جز»

 ایممُرده جا یک همه کرد، نوساز چارشانه عمارتی نخلستان

ــَرِ خُرما بارِ گیکُرّه از مـا  خرِ و  و بردمی ما قبرهای سـ

   یهگر گورِ سرِ دریده پهلو خرمای سبد سبد دانستیمنمی
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 با هانخل اندمانده ســرپا افتاده عطســه به. اندخورده ســرما

 و خاک بر کُنانمویه کشندیم دسـت  هی ژولیده هایشـاخه 

 هایدست روی خرما همه این که حاجی از اندخورده رَکب

ــطر« بازماند دعـایش  در وامـانـده    ،اول اپیزود پایانی سـ

 که گویدمی جاآن راوی. شعر دوم بخش برای ستتمهیدی

 کندمی ماجرا وارد را کاراکتری ادامه، در و اندشده الل همه

 اللیم جا همه در )همه زند؛می رفح هنوز میان این در که

 را هانخل) هانشــانه به توجه با خرماخور بمی آقا (...جز

 از که ستکسـی  ،(سـازد می عمارت آن جایبه و خوردمی

 خود مال را شــاندســترنج و اســتفاده دیگران تالش یثمره

 وجهت با. شودمی نصیبش بسیاری سود راه، از این و کندمی

 تواندمی نخل است، نفر که خرما ختدر شـمارش  واحد به

 قشن کاپیتالیسم، یچرخه در که باشد هاییانسان از استعاره

. برندنمی نصیبی خود سـعی  یثمره از اما دارند تولید کننده

 را امور کنترل( خرماخور بمی آقا) حاجی که دانندمی هاآن

 شته،گذا دست کشورشان منابع تمامی بر و گرفته دسـت  در

 اندشده الل همگی دیدیم، اول قسـمت  در که طورانهم اما

 فضـــای(. منفعل نیهیلیســـت) کنند اعتراض توانندنمی و

ــتدورنمایی اپیزود، این در آمده وجودبـه   جوامع از سـ

ــرمایه ــایش و رفاه برای همه که داریس  قدرت کانون آس

ــوا حزب، رهبر،)  کنندمی تالش( خاص گروهی یا پیشـ

ــم، ) ــنترالیس  ارب گیکره از ما خر» عبارت(. ییتمرکزگرا س

 از ما خر معروف المثلضرب با «بردمی ما قبرهای سر خرما

 غییریت متنیبیش نوع از ترامتنی یرابطه نداشت، دم گیکره

 نخــل، خرمــاخور، هــایواژه در «خ» حرف تکرار. دارد

 خفگی و خاک و آوار یادآور... و اندخورده خر، نخلســتان،

 اپیزود در شاعر. اسـت  زلزله در هاانهخ تخریب از حاصـل 

 ژانر تغییر نثر به شــعر از و زده برهم را شــعری منطق دوم

ــدای کار، این با و دهدمی  کند،می متن وارد را دیگری ص

 اییچندصــد و ژانرمولتی فرمیک،پلی شــعری با ما بنابراین

 دوار مخاطب با فضا به توجه با صدا هر آن، در که مواجهیم

 فادهاســت نیز گذاریفاصــله تکنیک از پس شــود،یم دیالوگ

 .  شده است

 دریده پهلو خرمای سـبد سبد » سـطر  در «اندخورده سـرما »

 هک کندمی زمستانی به اشاره «اندخورده سرما گریه گور سر

 .داد رخ آن در بم یزلزله

 اعمالی رکب خوردن و مویه دسـت کشیدن،  عطسـه کردن، 

 سپ اند،شده داده نسبت هاخلن به جااین که هستند انسـانی 

 .است رفته به کار تشخیص و شکسته معنایی یقاعده

 

 :3 اپیزود

 !  کن امساک دوباره حاجی»

 !  کن خاک را مانده زمین بر اجسادِ خرما و صلوات به

 !   بپاش انسانی کودِ       کود و

 !  سود نشود رکود دچارِ که هانخل این پای     

 «امسال اندداده بار جسد که هاشاخه این سودِ

 با) هاســـنت به معتقد حاجیِ و داده رخ بم یزلزله حال

 ،(فرستادن صلوات و داریروزه منطقی هاینشـانه  به توجه

 به لتبدی مدتی از بعد تا کندمی دفن را درگذشتگان اجسـاد 

ــده، کود ــتان مجدد گرفتن جان باعث ش  راه به و هانخلس

ــودآوری یچرخه افتادن ــ اشس ــیت . وندش ــخص  هاییش

 مردن از حتی تا منتظرند همیشــه حاجی مثل طلبفرصــت

 مرگ دالل توانمی را افرادی چنین. کنند کسب درآمد مردم

 قربانی قیمت به حاضــرند دســت از این مردانیدولت. نامید

 هیچ از راه این در و برســند شــانمنافع به خود، ملت کردن

ــانی اقدام ــتند فروگذار غیرانس ــاخت تهالب. نیس  هنیذ زیرس

 .کندمی یاری مسیر این در را هاآن نیز مردم یماندهعقب

ــاک،» هایواژه ــال خاک، امس ــود رکود، کود،» و «امس  «س

 .کنندمی کارگردانی را لحن که هستند درونی هایقافیه
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 :4 اپیزود

 خرمای به سال، و سن پر هاینخل خلیج در کنندمی حسد»

 فارسی در بم هاینخل خواندهربع امسال که ایرفته دار بر

 !هوا این اندکرده دار بر حاجی فرمان به

 خاک     رفت بدمزاری پای تیپاخورده ایرانِ!      حاجی

 !  کن

 ! کن مسواک دوباره حاجی

   نیست خرما گوشتیِ هایریسه این

   ستکودکی یدویده ترس از پاهای

   ستگیرکرده اتخورده کرم دندانِ الی که

 «است خاک رحِمِ    نیست گور گورها این

. کنندمی حســادت بم و ایران به همســایه عربی کشــورهای

ــم ــده زخم،چرا؟ چشـ  جهــان جوامع در خرافی ایعقی

ــت،چندمی ــاید پس سـ  اعراب را بم بگویند ایعده شـ

 هاستآن سمبل و نماد نخل، فارس که خلیج نشـین حاشـیه 

ــم ــوی از. اندزده چش  را رفته دار بر خرمای اگر دیگر س

 که عرب شــیوخ پس بدانیم، شــده ســرکوب خواهانآزادی

 ایران یبســته ســیســتم به هســتند، دیکتاتور نوعی به خود

 بنیادگرایان به ســتایطعنه این واقع در. کنندمی حســادت

ــتعاره را خرما اگر. متحجر  منابع و نفستازه نیروهای از اس

ــانی ــتعداد انس  شبخ از این که دیگری تأویل بدانیم، بااس

 هوش و جوانی به عرب شیوخ که است این داشت، توانمی

 ندارند، ایســـرمایه چنین چون و خورندمی غبطه ایرانی

 . کنند سوءاستفاده فارسی نبوغ از خواهندمی

 یتصویر با ،«نیست خرما گوشتی هایریسـه  این» سـطر  در

ــاعر، یعنی مواجهیم ابژکتیو ــه ش ــاناجتماع که را هاریس  ش

 یهتشب کودکانی پاهای به است، نخل یشاخه یک یندهساز

 ســطرهای در. دوندمی هراســان لرزه،زمین هنگام که کندمی

 نطقم تغییر شــاهد دوم اپیزود مثل نیز قســمت این ابتدایی

 اردو دیگر صدایی گویی هسـتیم؛  نثر از اسـتفاده  و شـعری 

 از استفاده) دهدمی هشـدار  حاجی به و شـده  معنایی جهان

 تکنیک این از اســتفاده(. «کن» امری فعل و تعجب متعال

 زندگی خطرناک در که آیدبرمی آوانگاردی شــاعران از تنها

 به ار نوآوری و ترسندنمی نو تجربیات کاربرد از و کنندمی

ــه، هایواژه. دهندمی ترجیح پروریمخاطب  و کودک ریس

 دتنهس حیات و زندگی از طبیعی یا عقلی هاینشـانه  رَحِم،

 انتخاب. گیرندمی قرار گور و خاک مزار، دار، مقابل در که

 ر،شاع سوی از متن در شـان دوآلیسـتی  تقابل و کلمات این

 . بردمی تعادل سمت به را سمنتیک استراکچر

 : کنیم دقت پایانی سطر ایتکیه وزن به

 (تق ـ تق ـ ت ـ تق ـ تق) نیست گور گورها این

 (ـ تق ـ تق ت ـ ت ـ ت) است خاک رَحِم

 لاو بخش در که بگوید ایحرفه کمی یخواننده یک شاید

 راگ اما شده ایجاد تشدید دوم، بخش در و سکته سطر، این

 رفح که جاآن سطر سـرعت  بینیممی کنیم، دقت موتیف به

 زیاد است، تولد از صـحبت  که جایی و کم اسـت،  مرگ از

 .تنیم موزیک و گردانیلحن مدیریت یعنی این. شودمی

 

 : 5 اپیزود

 ارهز هفتاد بر و بســاز خیابان ســازدســت بیابانِ این روی»

  تولیدی یگورچاله

 ودسرخ زلزله که بسـازبفروشـی   یخانه خیلی و هزار هفتاد

 !  باشی کرده سراسری

 کرده رَم و بم از باشــند شــده کم که نفر و نخل هزار هفتاد

 وت که محصولی اضافه بر باشند شـده  خم و خاک از باشـند 

 !  حاجی هاشاخه سرِ از ایبرداشته امسال

        نیست مال وقفِ

 «!نیست حال وصفِ

 یطلبفرصت دوباره که شـعر  به دیگر صـدایی  ورود باز هم

 ویرانی و میر و مرگ از حتی او. کندمی برمال را حاجی

 به اشــاره «گور هفتاد هزار. »گذردنمی نیز مردم هایخانه

 یرابطه جااین در پس دارد، بم یهزلزل هایکشــته تعداد

 دورتر، معنایی در. اســت رفته کاربه پیرامتنی نوع از ترامتنی

 اشاره هفتاد یدهه شعری جریان به خواستهمی شاعر شـاید 

 کردروی یوسیله به پرشـور  جوانان آن چگونه بگوید و کند

 خفه نطفه در جریان آن و قمع و قلع ایران، حکومت غلط

ــد. ــانه البته شـ . دهندنمی جواب تأویل این برای هانشـ

 زا ماکتی عنوان به) بم یحادثه از بعد دولت هایســیاســت
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ــور تمام  دردهای بر مرهمی تنها نه که بوده نحوی به( کش

ــته، دارداغ مردم ــانه بر دیگر باری بلکه نگذاش  هاآن هایش

 از ار اشکاشانه و عزیزان که کسی مثلن. کرده است تحمیل

 اختبازپرد فکر به باید هامصیبت این بر عالوه ده،دا دست

 اعالم 13۴۱ سال در که آماری طبق. باشد نیز بانکی هایوام

ــد،  هابانک بدهکار تومان میلیارد 12۱ حدود هـا بمی شـ

 بیابان ـ! »ندارد لرزهزمین از دست کمی خود این که هستند

 و «فوقف ـ وص» ،«بم ـ رم ـ خم» ،«چاله ـ خانه» ،«خیابان

. هستند پنجم اپیزود درونی هایقافیه «خاک ـــ مال ـــ حال»

ــطر عروضــی وزن  «فاعالتن فاعالتن» بخش، این پایانی س

 را راث امر، این که هستیم طرف نیز موزون شعر با پس است

 .است کرده فرمیپلی

 

 :6 اپیزود

ــربلندِ نفراتِ این هانخل»  بم، س

 برگ برگ رفته حال از کم کم

 و خاک بر اندندهافشـــا گیســـو

 در تنه یک خرمای که اندمانده

ــاخ بر چگونه را رفته تابوت  هش

 و آزگار سالِ یک اندکرده تحمل

 که تهران بازارِ بـه  انـد داده بـار 

 باردار دوباره اهل بیت و حاجی

 !هوا این باشند شده

 ! کن چاک سینه دوباره!       حاجی

 «...خوا! کن خاک      باش نداشته باکی

ــته مردم نوناک  که اندمانده مبهوت رفته، حال از و خسـ

 نشاطرافیا و خود نفع به طبیعی بالی یک از قدرت چگونه

 نفرات. »بردمی تهران به را حاصــله ســود و کرده اســتفاده

 در هک باشد کسانی تمام از ایاسـتعاره  تواندمی «بم سـربلند 

ــی حتی یا ایران،  زیبا خواهندمی جهان در تربزرگ مقیاس

ــاندلخواه ــم اما بکنند را ش  هاآن به را اجازه این کاپیتالیس

 خود که محلی در را ســرمایه و امکانات یهمه و دهدنمی

ــتقر آن در ــت، مس ــتعاره تهران) کندمی تجمیع اس  از اس

ــرمایه پایتخت  مقدار و اندازه معنای به «هوا این(. »داریس

ــده تکرار نیز جااین آمده، چهارم اپیزود در کـه   پس شـ

 زا راوی پایانی، سطر دو در. باشـد  شـعری  ترجیع تواندمی

 ادامه خود ننگین اعمال به وقاحت با که خواهدمی حاجی

 و کند چاک سینه برایشان باز داریمردم پوشـش  در و دهد

 هک خواندیم دوم قسمت در .باشـد  نداشـته  ابایی کار این از

 با بودند، خورده رکب حاجی از که حـالی  در هـا نخـل 

 باز پایانی، بخش در حال. کردندمی مویه ژولیده هایشــاخه

 وگیســ خاک بر هانخل آن در که بینیممی مشــابه تصــویری

ــانده  از چگونه که اندمانده حاجی کارهای در و اندافشـ

 از ترجیع بنابراین کرده، برداشــت میوه ســالهیک درخت

 نیا. است شده استفاده شـاعر  توسـط ( معنایی) دیگر نوعی

ــاختار کار، ــعری س ــازدمی را ش ــودمی باعث و س  فکر ش

 و نرود یســار و یمین به مخاطب

ــکل ذهنش در خوبی به اثر  شـ

ــطــر در .بـگـیــرد   ــانی، سـ ــای  پ

ــپیــدخوانی ــاده اتفــاق سـ  و افت

ــای به توجه با باید خواننده  فض

 از. کند کامل را «خوا...» معنایی،

 قبلی، اپیزودهای در که جاییآن

ــاعر ــانه شـ  کاراکتر زا هایینشـ

ــود، داده ارائــه حــاجــی ــن ب  ای

 منفور شــاعر نظر در شــخصــیت

 مستقیمن حاجی پایانی، سـطر  دو در دیگر طرف از. اسـت 

 .گرددبرمی او خود به...« خوا» پس گرفته قرار خطاب مورد

 خوار، مثل داد جای چیننقطه در توانمی مختلفی هایواژه

. هســتند ورد ســمنتیک اســتراکچر از هااین ولی... و خواب

 اعرش یعنی باشد؛ خواهرکسده تواندمی ترکیب ترینمحتمل

ــبانی خرماخور آقا بمی اعمال از قدری به ــت عص  که اس

 خرما دیدیم، که طورهمان .کندمی نثارش را فحشــی چنین

ــعری  موتیف، و فضــا به توجه با که چندصــدایی ســتش

 عرشا کار این برای. شودمی متن وارد آن با متناسب صدای

 ثرا تا کند فراهم پاســاژ طریق از را الزم تمهید ابتدا باید

 همه در همه» آمده اول اپیزود انتهای در مثلن. باشــد طبیعی

ــپس ،«اللیم جا ــاعر س ــطر ابتدای در ش  آوردن با بعدی س
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 فون ورود برای الزم پاساژ «خور خرما بمی آقا جز» عبارت

(phone )اپیزود نتهایا در مثلن یا. اســت کرده مهیا را تازه 

ــاره گورهایی به چهـارم  ــد که کندمی اشـ  قربانیان جسـ

 تازه صــدایی ســپس شــدند، خاک هاآن در بم یلرزهزمین

ــده متن وارد  حالت همان با اخبار یگوینده مانند و شـ

 هارائ کشته شدگان آمار یدرباره اطالعاتی رسمی، و خشک

ــت بیابان این روی) کندمی ــاز دس ــاز خیابان س  (....و بس

 نچو کنند،می بزرگ را مرگ که هاییکاسب هستند همیشه

 نســبت آن به توانمی را همه چیز و اســت دانمنمی مرگ،

 و بدهد شـــهادت و بیاید کســـی کهآن از ترس بی داد،

ــت ــاندس  تا خواهندمی بزرگ را مرگ اینان. کند رو را ش

 هایریال بهشــت، در جاودانه زندگی به امید و آن از ترس

   جـوانان و هاحججی امثال. کند واریز شانجیب به را مرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بریده ســر  حرم، مدافعین عنوان تحت امروزه که دیگری

 یابهمث به باشند، خلیجی هاینخل منافع حاف  تا شـوند می

ــانی کود ــتند انسـ  ایران دیکتاتوری درخت پای که هسـ

ــود رکود دچار ســـود تا ریزندمی ــه بالهت. نشـ  همیشـ

 لب هم اگر. شنوا گوش کو اما بوده مردم دشمن ترینبزرگ

ــویمی خوانده خائن بگویی، چیزی و کنی باز  پس. شـ

 صدای و باشی تماشاچی سکوت، در و شوی الل مجبوری

 کارشــان و کســب مرگ، واقع در. بشــنوی را خرد شــدنت

 ار موضوع این خرما در خوبی به عبدالرضایی علی و اسـت 

 برده روف سر کبکان برای باشد تلنگری شـاید  تا داده بسـط 

ــاید تا. برف در ــند  را هاحاجی ش ــناس  فریب دیگر و بش

 طول از این بیش حداقل تاریخی کمدی این و نخورنـد 

 .نکشد
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 «گود»نقد شعر 

 
 زهرا هاشمی

 

 عمیق در امافتاده

 شب بردنمی دامن به دست و

 کتاری رحمم در کند رشد اگر

 آببی شودمی چاهی مقنى   ویار

 کندمی

 رشد من در یوسفی تا

 لگدهاش 

 حواس کند پرت

 کسی به بربخورد کهبی آن

 چیزی 

 ستتنهایی قیم که زمین به حتی

 

 ناجورم حال در

  نه از امکرده سر و

  رسدنمی هم به دیگر که قدرآن

 هاییدکمه

 مصر در کندممی پرت که

  لباس از بردارم دست تا

 خالص    اىدره در و

 

 شاعر: ساریا ابرا

 

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسی

 
 زا تروحشــتناک چیزی بشــر تاریخ طوالنی دوران تمام در»

                       «اســت نداشــته وجود تنهایی احســاس

 نیچهفریدریش

 هک ستامروزی یدر جامعه افزایش به رو ایپدیده تنهایی،

 جذب خود سمت به را دافرا از بسـیاری  عجیب، شـکلی  به

ــت میل یک تنهایی کهاین از فارغ کند.می اجبار،  یا اسـ

 در دگیزن. باشــد داشــته دنبال به فرد برای تبعاتی تواندمی

 دهدیم قرار تأثیر تحت را ما جسمانی شرایط تنها تنهایی نه

 هاروز این شک بدون رساند.می آسـیب  نیز ما روان به بلکه

 به نسبت برندمی سـر  به تنهایی و زواان در که افرادی تعداد

 اطرخ رضایت با گاهی که افرادی است، شده بیشتر گذشـته 

 کنند.می صحبت خودشان زندگی سبک از

ــی دوبی تنهایی و ــتند متفاوت یمقوله کسـ  تنهایی. هسـ

 مانزندگی به دادن جان و روح تقویت برای که ستفرصتی

 وابطر قطع کردن یعنی یکسبی کهدر حالی داریم؛ نیاز آن به

 پرورش و رشــد را شــخصــیت یکی. ماناطرافیان یهمه با

 برد.می فرو خود در را ما دیگری و دهدمی

ــعر مقیــد موتیف ــاریــا ابرا» خــانم شـ  محور حول «ســ

 هایتکنیک از اســتفاده  با و تمهید این با ســت. «تنهایی»

 و قدن مورد را شعر شناسی،نشانه و نگرجزئی ساختارگراییِ

 کنم.می تقسیم اپیزود چند به را آن و داده قرار بررسی

 

 اول: اپیزود

 عمیق در امافتاده»

 شب بردنمی دامن به دست و

 تاریک رحمم در کند رشد اگر

 ویار

 آببی شودمی چاهی مقنی

 کندمی

 رشد من در یوسفی تا

 «لگدهاش 
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 روروبه «مقنی» و «یوسف» ،«چاه» هانشـانه  با اپیزود این در

 یوسف» ماجرای با پیرامتنی نوع از ترامتنی رابطه که هستیم

 چاه به را او حســـادت روی از برادرانش که دارد «پیامبر

 زیزع» به برده عنوان به و کرده پیدا را او کاروانی اندازند،می

 به که هستند هاییدال «رشد» و «رحم»فروشـند.  می «مصـر 

 واقع دارد. در هسـت، اشــار «تنهایی» که شـعر  اصـلی  مدلول

 رحمش چاه در نطفه یک مانند ست؛راوی تنهاییِ ،«یوسف»

 شود.می تربزرگ روزروزبه و کرده رشد

ــطر در «کندمی» ــم  س ــش ــیت ش  چندواژگانی دارد؛ خاص

 معنی به کَند،می و شدن باردار و سـکس  معنی در کُند،می)

 چاه( کندن

 

 دوم: اپیزود

 حواس کند پرت»

 کسی به بربخورد کهبی آن

 چیزی 

 «ستتنهایی قیم که زمین به حتی

 ،«کردن پرت» اســـت؛ مرتبط قبــل اپیزود بــا اپیزود این

 «چاه کندن» با که هســتند هاییدال «زمین» ،«کردن برخورد»

 موتیف به طورهمین و دارند معنایی ارتباط اول اپیزود در

ــلی ــعر اص ــطر درد. کننمی داللت ش اپیزود  این چهارم س

 تنهاست خود مدار در که تنهایی مدلول بر ستالید «زمین»

 در راوی است. داده جای خود در را تنها انسان هامیلیون و

 کهاین و کندمی روایت خود تنهـایی  عمق اپیزود، از این

اخبر ب او تنهایی از «ستتنهایی قیم که زمین» حتی کسهیچ

 نیست.

 

 سوم: اپیزود

 ناجورم حال در»

  نه از امکرده سر و

  رسدنمی هم به دیگر که قدرآن

 هاییدکمه

 مصر در کندممی پرت که 

 لباس از بردارم دست تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «خالص     سیاه ایدره ته و

 هستند هاییدال ،«مصر» و «لباس»، «نرسیدن همبه» ،«نَه /نُه»

 ینهمچن و داشته معنایی ارتباط قبل هایسـطر  با باز هم که

 د.دارن داللت شعر اصلی مدلول بر

 «نُه» نشانه و دوم سطر به توجه با «هادکمه نرسـیدن  هم به»

ــاره تواندمی ــته بارداری آخر هایماه به اش ــد که داش  باش

 ویس از شـوند؛  گذاشـته  کنار باید و نیسـتند  اندازه هالباس

 اشدب داشته راوی رشد به رو تنهایی به تواند اشارهمی دیگر

ــفیو مثل را او که ــر غربت به س  لقاب یبرد. نکتهمی مص

 ارتباط رســدمی نظر به که اســت شــعر آخر ســطر اشــاره،

 در اســت بهتر و ندارد شــعر هایابژه و ســاختار با چندانی

 شود. بازنویسی اجرا

 

 ی:گیرنتیجه

ا ساری» خانم از چندتاویلی و ساختمند شعری با مجموع در

 غربت ســت،تنهایی باردار خود که راوی. بودیم مواجه «ابرا

 کرده هماناین «یوســف» ماجرای با زیبایی به را انزوایش و

 هب که برده بهره هاییابژه و هانشانه از شعر که است، طوری

ــتی ــاختاری خاص خود چیدمان در و اجرا درس  به بدل س

 است.شده  روایت چندین



    156 ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 «فاصله»نقد شعر 

 
 آمنه باجور

 

 پایین یطبقه از

 تمفرسمی دست برایت

 معمول طبق

 طبقات این تضاد

 هاانگشت بین

 گذاردمی فاصله

 

 دست این از

 انگشت چند

 بیاورم باال

  را من سالم تا

 سالم

 هایتدست به

 برسانند

 

 من جای

 بنویس خالی

 است قرار وقتی

 شناسنامه

 را من هایروز ارتفاع

 بتابد

 ارتفاع کدام از

 را خود

 کنم؟ معرفی

 هیچ!

 پله دو و

 تر؟پایین

 

 نیاشاعر: محمدحسین افشاری

 نقد و بررسی

 
ــرمایه نظام با جوامعی در همواره  ــاهد داری،س  اختالف ش

 ایپدیده جوامع گونهاین در اختالف این و ایمبوده طبقاتی

 از نت دو یمقایسه به که زمانیود. رمی شـمار به انکارناپذیر

 یقهطب از یکی) بپردازیم جامعه مختلف یطبقه یا قشــر دو

ــت ــت یطبقه از دیگری و فرادس  هب پی خوبی به( فرودس

 بینیممی و برد خواهیم جامعه اقشــار در موجود هایتفاوت

 هاینیاز نیز و... و عقاید روحیات، رفتار، در فقر و ثروت که

 این اســت. موثر مســکن و پوشــاک خوراک، جمله از اولیه

 سابچه. شودمی دیده وفوربه نیز ایرانی یجامعه در اختالف

 هشد حصر هاآن دست در ملی هنگفت یسرمایه که کسانی

ــین با و ــم ویالهای و چنانیآن هایماش  هزاران و نوازچش

 هک دیگر قشر و برندمی سـر  به کامل رفاه در دیگر امکانات

 د.رونمی خواب به گور داخل یا کارتن روی گرسنه شکم با

 کوچکش هایدســت با که بگیرید نظر در را کودکی اگر

 ایسکه که کوبدمی طالیی یبدنه با ماشینی یشیشه به دارد

 زیادی شــاعراند. فهمی خواهید را من منظور کند، گدایی

ــته اختالف این مورد در تاکنون  و تمهید این با اند.نوشـ

 محمدحسین شـعر  بررسـی  سـراغ  به «سـعدی » از بیتیتک

ــاری  یاتطبق اختالف آن مقید موتیف که رویممی نیاافشـ

 است:

 سریر بر یکى و حصیر بر یکی»

 «حریر در یکى و پالس در یکى

 

 اول: اپیزود

 پایین یطبقه از»

 فرستممی دست برایت

 معمول طبق

 طبقات این تضاد

 هاانگشت بین

شاعر «                                              ذاردمی فاصله

 مخاطب و هددمی لو را خود موتیف کار، شــاعر در ابتدای
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 شاعر. بردمی شـاعر  منظور به پی اول سـطر  چند خوانش با

ــتمی  خود به راســتیک که کند عمل ایگونه به توانس

 د.کن شلیک آن اطراف به ابتدا و نزند هدف

 

 دوم: اپیزود

 دست این از»

 انگشت چند

 بیاورم باال

  را من سالم تا

 سالم

 هایتدست به

 «برسانند

 عرکالج ش نیم فعالیت و سال یک طی که مهم نکات از یکی

 جایبه تقطیع و ســطرها صــحیح اجرای شــده، تاکید آن بر

ــدمی که را چیزی کنیم توجه اگر که هاســتآن  یک در ش

 که است؛ کاری داده جا سطر سه در شـاعر  کرد، بیان سـطر 

 شــعری نشــان دادن برای دهندمی انجام امروزه شــاعرهای

 رفک کهاین برای هم اطبمخ و بلند شــعری قالب در کوتاه

 رود.می شعرها گونهاین سراغ نکند خوانش صرف بیشتری

 بیشـــتر آن زیبایی اول ســـطر دو جاییجابه با جااین در

: یمبگوی «انگشت چند/ دست این از» جای به یعنی شود؛می

 «.دست این از/ انگشت چند»

 

 سوم: اپیزود

 من جای»

 بنویس خالی

 است قرار وقتی

 شناسنامه

 را من روزهای رتفاعا

 «بتابد

 سطربندی و اجرا در شـاعر  اشـتباه  شـاهد  نیز اپیزود این در

 متوجه شتربی پیشنهادی، ادیتی نوشتن با پایان در که هسـتیم 

 زیبای حدی تا مضمون منکر توانیمنمی اما. شد خواهیم آن

 خالی را جایش خواهدمی شـــاعر که شـــویم اپیزود این

 گر،دی بیانی به یا و او یناســنامهشــ داندمی زیرا بنویســند،

 است. چیز همه یتعیین کننده او دارایی

 

 چهارم: اپیزود

 ارتفاع کدام از»

 را خود

 کنم؟ معرفی

 یچ!ه

 پله دو و

 «تر؟پایین

 چند اگر نیز و داریم را اجرا مشکل همان نیز شـعر  پایان در

 وارد اپیزود معنای به خللی نوشــت،نمی را پایانی ســطر

 بودیم. شاهد را بهتری پایان و شدنمی

 

 پيشنهادی اديت

 
 پایین یطبقه از

 فرستممی دست برایت

 معمول طبق

 طبقات تضاد

 هاانگشت بین

 گذاردمی فاصله

 

 انگشت چند

  دست این از

 باال بیاورم

 هایتدست به تا

 برسد سالم من سالم

 

 شناسنامه وقتی

 من روزهای از

 شده بلندتر

 ارتفاع کدام از

 ار خود

 کنم؟ معرفی
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 «یوارونگ»نقد شعر 

 
 لولیا قهرمانی

 

 را بردارم یمابروها یستمبلد ن من

 را  آبرویم 

 و به ابرها ببرم  یناز زم بردارم

 صورت ینتاست اتابه همیشه

 یصورت یهاگونه این 

 آدم  هایگونه

 جامانده از من یهاکفش این

 گوشه یکها را در جمع کنم آن توانمینم من 

 را ایمهچشم 

 ینگوشه از زم یک

 یرا ماه هاملب

 بار هم که شده تو را ببوسم یک ماهی 

 خواهدیرا نم جایندلم ا چقدر 

 دور کنم  توانستمیم کاش 

 را از آشپزخانه ابرها

 کندیم ترمینغمگ یاطباران در ح صدای 

 باریدیفقط در کوچه م کاش

 تمام کرد یگریشعر را جور د ینا شدیم کاش

 

 یتوکل ر: بهارشاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسی

 
 وییش رپر از مالل و اندوه را پ ییفضا «یبهار توکل» شـعر 

که شــاعر را در خودش غرق کرده  ییفضــا دهد،یما قرار م

مولف از عوض  یو ابراز ناتوان «کاش»با  یتاست و در نها

ــرا ــدیم یانبه پا اشیحاکم بر زندگ یطکردن شـ  ین. ارسـ

ت حرک یتم مرکز یکاست که براساس منثور  یشعر، شعر

ــاختـار معنا  یگربـه عبـارت د   یـا کنـد  یم و توجه به  ییسـ

شعر در  یک ینکات و قواعد اجرا یراز سـا  یشمضـمون، ب 

 یبه نقد و واکاو یزودقصد دارم در چند اپ .دارد یتآن اولو

 شعر بپردازم: یشترب

 

 را بردارم یمابروها یستمبلد ن من»

 را  آبرویم 

  «و به ابرها ببرم ینزم از بردارم

او بلد  کهینا گوید،یم «ییعدم توانا»سـطر اول شاعر از   در

ــتن ــطر را بردارد،  یشابروهــا یسـ  کــهینا یندر عاین سـ

 اشیدر زندگ یاســاس ییریتغ یجاداو از ا یناتوان گریتداع

اعر ش یعنیهم باشد،  یظاهر ییرتغ گریتداع تواندیاست، م

ــت بلکه حت یادینبن ریییتغ یجادنه تنها از ا توان  یعاجز اس

ــاده را هم در خود نم یجزئ ییریتغ ایجاد ه البت بیند.یو سـ

بلند  یهجا ۱سـطر دچار سـکته شده است، آوردن    یاجرا

 ینلحن را در ح( / را/ بر/دا/رمیماب/رو/ها/)پشـت ســرهم  

ــوم بکندیخوانش دچار لکنت م گنگ  یانی. ســطر دوم و س

دو ســطر از  ینندارد، در ا ینیع وجه ین حالداشـته و در ع 

اسـتفاده شده است   «ینزم»و  «آبرو»و  «ابر»مثل  هایینشـانه 

ــانـه  یندر ادامـه ا  یـد د یـد امـا بـا   ختم  یزیها به چه چنشـ

 .شوندیم

 

 صورت ینتاست اتابه یشههم» 

 یصورت یهاگونه این

 «آدم هایگونه
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 تیشاعر از وضع یتینشـان از نارضا  «تا بودن صـورت تابه»

ــانه  ــاختار نش ــطر اول در  یاموجود دارد که از نظر س با س

مثل همان سطر نشانگر  تواندیم ین حالارتباط است و در ع

 رایســاده هم باشد ز ییریتغ یجادا یشـاعر برا  ییعدم توانا

 ایضباز ف گویدیم «یصورت یهاگونه»که از  یدر سطر بعد

 ود.شـــیم یتداع یظاهر ییراتتغ یجادو ا یو زنانگ یشآرا

ــورت یهاتـا بودن گونه البتـه تـابـه     از ینماد تواندیم یصـ

زن متحمل شده  ینکه ا یهم باشد، خشونت یخشونت خانگ

او را پررنگ کرده است.  یاسموضوع مالل و  ینهم یدو شا

دارد و  یحیتوض یجنبه حشو بوده و «آدم یهاگونه»سـطر  

 بهتر است حذف شود.

 

 جامانده از من یهاکفش این»

 «گوشه یکجمع کنم آنها را در  توانمینم من 

ــا و  یختگیر هماز به ینماد «جا مانده یهـا کفش» آن فضـ

 و خــاطرات آزار یفکر نظمییبــ ینـوعـ   گـر یتــداعـ 

ــتیادهنده ــود و در  یکه راو سـ ــته از آن رها شـ نتوانسـ

ــه و د یندر ا یانالبته نوع ب .کند یکوتاز ذهنش با یاگوشـ

جامانده  یهاکفش ینا» مثلن یست؛از ضعف ن یسـطر عار 

 یهاکفش ینا»شکل اجرا شود:  ینا هب توانسـت یم «از من

شود. در سطر  یهم خوددار یاضـاف  یحتا از توضـ  «جامانده

ــه یـک هـا را در  جمع کنم آن توانمیمن نمی )بعـد   (گوشـ

ــتـفــاده از هـفــت هجــا    ــرهم   یاسـ ــت سـ ــد پشــ بلن

 دوباره لحن را دچار سکته کرده (/گو/شـه یکآن/ها/را/در/)

شاعر  یالبته مانند سطر قبل کند،یو سرعت خوانش را کند م

 قرار گرفته است.   یاضاف یحاتباز هم در دام توض

 

 را هایمچشم»

 ینگوشه از زم یک

 یرا ماه هاملب

 «بار هم که شده تو را ببوسم یک ماهی

ــم  یهچند ثان یبرا یتمرکز حت که به خاطر عدم هـایی چشـ

ها مثل کفش یاشوند،  یرهخ یناز زم یابه گوشـه  توانندینم

شـکل بوسه   یگرکه د ییهاجفت شـوند و لب  یادر گوشـه 

 «یماه» یالبته کلمه گیرند،ی( به خود نمی)حـالت لب ماه 

د، باش اشیبر شـروع سـطر بعد   یدیتاک تواندیم جایندر ا

مکث کرده و در  «یهام را ماهلب»بعد از گفتن  یراو نگارا

ــطر بعد برا ــب یدتاک یس ده را تکرار کر «یماه»باز هم  تریش

ر سط یندر ا «بار هم که شده تو را ببوسم یک یماه» .است

ه، وارد شعر شد یگریکرده شخص د یداپ یکه حالت تخاطب

با  لاز سر مال یگفت که راو گونهینا توانیم یدر برداشـت 

در  و کندیافتاده صحبت م یرکه در داخل تنگ گ یماه یک

اره به معشوق خود دارد که از فرط شاعر اش یگربرداشـت د 

بار هم که شــده  یک یماه یحت یگرد یو ســرخوردگ یاس

 یرهادر سط «تو» ینا یدد یداو را ندارد! البته با یدنبوس ینا

 دارد. یچه کاربرد یبعد

 

 خواهدیرا نم جایندلم ا چقدر»

 دور کنم  توانستمیم کاش 

 را از آشپزخانه ابرها

 کندیم ترمینمگغ یاطباران در ح صدای 

 باریدیفقط در کوچه م کاش

 «تمام کرد یگریشعر را جور د ینا شدیم کاش

 ود.شیم یاضاف یحاتشعر دچار توض یانی،شش سطر پا در

  «خواهــدیرا نم جــاینچقــدر دلم ا»: گویــدیم کــهینا

وضوح آن را نشان به  یقبل یکه در سـطرها  سـت یامسـاله 

ــتق یانبه ب یـازی داده و ن ــت.ن آن یو دوباره یممسـ در  یسـ

 وخود در بردن آبر ییاول شعر، شاعر از عدم توانا یسطرها

خود  یاز ناتوان یانیپا یبه ابرها گفته بود و حاال در سطرها

ــپزخـانـه   »در  اما از نظر  گوید،یم «دور کردن ابرهـا از آشـ

ــانه  ــاختار نش ــاهده  ینا ینب یارتباط یاس دو ابر و آبرو مش

ــود،ینم ــاعر عالوه بر ابهتر بو ش  یبرا یبهتر یانب کهیند ش

 ردکیم یگرفت، سعیدر نظر م «را/بردارم از... یمآبرو»سطر 

ــطر بعد . کند یجاددو ابر ا ینا ینهم ب یارتبـاط  البته در سـ

ــدا»  یلعلت تما «کندیم ترمینغمگ یـاط بـاران در ح  یصـ

اما  شود،یابرها از آشـپزخانه مشــخص م  یدور یبرا یراو

و مالل که در  ینیغمگ ینبود باز هم بر ا یازینواقعن چـه  

ود؟ ش یدتاک دمین بارچن یطول شعر به آن پرداخته شده برا
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ــطر  ین،عالوه بر ا هم  «بـارید یکـاش فقط در کوچـه م  »سـ

به  «یگذارفاصله» یکجز حشو ندارد. شعر با تکن یکارکرد

تمام  یگریشعر را جور د ینا شدیکاش م»: رسـد یم یانپا

ــاعر م  ، هر«کرد ــتیچنـد کـه شـ  ینا یبهتر یانبا ب توانسـ

 نیا شدیکاش م» نوشتمی مثلن ؛را اجرا کند یگذارفاصله

 شعر شود و هم یوارد فضا یدخوانیکه هم سـپ  «شـعر را... 

ه مالل بر شاعر غلب ییبه شـعر کمک کند، گو  ییاز نظر معنا

ــرف یشهــاحرف یو از ادامــه کنــدیم . کنــدینظر مصـ

 یشعر یر مقدمه گفته شـد شـعر خانم توکل  طور که دهمان

که  ییهادارد اما نشانه یدتاک یتم اصل یکمنثور است که بر 

 مانده اســت نتیجهیب کندیاز ســطرها اســتفاده م یدر بعضــ

ــکالت هجابند این،عالوه بر  .تو( ین،)آبرو، زم عدم  ی،مشـ

 یاز قواعد )مثل قاعده یشاعرانه، دست نبردن در برخ یانب

ــ ــیکاربرد یقاعده یاکلمـات   ینیهمنشـ  یحات...( و توضـ

 داشته مینسبتن مستق یانیدر شعر، باعث شده شعر ب یاضـاف 

آن  یوبخ دارد و به یخوب یتباشــد، هرچند که شــعر حســ

ــا بوده به اکران  یربا آن درگ یرا که راو یزیانگمالل یفضـ

ــاعر با در نظر گرفتن برخ  ــته اســت، اما بهتر بود ش  یگذاش

شــدن شــعرش کمک  یلیشــعر، به چندتاو ییاصــول اجرا

 .کردیم
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 «ضجه»نقد شعر 

 
 هامون حسینی

 
 کاش با کنم چه

  مرگ مثل که

 است؟ من نزدیک فامیل

  آخ   دستم

 بی تا کرده راست 

  جیغ با کند تنهام

 خانه رفته گذاشته

 کفش و چمدانبی

  خمپاره مثل که

 جاآن یکی و جااین پات یک

 موهات جز نکرده فرار جنگ با

 

 کرده خاکت تازه که پدرت از

 که! ندارم ترتدوست

 کنم؟ ولت مرگ با چرا

 

 کاناپه بدهد لم که آنم از پیرتر 

  جات به یکی بخواند آواز تا

  صداش بریزد چای و

 

 دختر امکرده ولت

 خوابیده گلوله با که      شوهرت مثل

  فردات و امروز برای و

 رمبمی که فرداست و امروز

 

  نگرفتیم؟ داری یاد به... یادگاری عکس هاتضجه با

  پایین     را اتدامن که باد و

 باشد من یلکنته دشمن خواستمی

 خواستمی که بود جنگ تنها

 دیگر نباشی «دارم دوستت»

 نشد!

 

 شاعر: آمنه باجور

  

 نقد و بررسی

 
 ار چیزی وقتی بله، ؟«کاش» گویدمی کسی که شـود می چه

 ما بین وقتی نداریم؛ دسـترسی  آن به و خواهیممی دل ته از

 وارد را «کاش» حاال. باشد خوش کرده جا دوری چیز، آن و

 عشق شودمی باعث جدایی و دوری. کنیممی «عشق» حیطه

ــدیدترین به ــود نزدیک خود حالت ش  اتفاق این وقتی. ش

. رسدمی «کاش ای» به اسـت  عشـق  گرفتار که کسـی  بیفتد،

 خود و «کاش ای» یکنندهتحمیل جدایی و ورید در واقع

 دوچندان میل شدنِ زنده یعنی است؛ عشـق  محرک «کاش»

 حاال. دارد «کاش» همین از ریشه فراغ، زمان در معشـوق  به

 آن و پردازیممی «ضجه» شـعر  نقد به تمهید این به توجه با

 کنیم.می بررسی اپیزود چند در را

 

 اپیزود اول:

 کاش با کنم چه»

  مرگ مثل هک

 «است من نزدیک فامیل

 «هایشکاش» مکرر گفتن از شاعر که شاهدیم اول اپیزود در

 او به جدایی و دوری توســط که هاییکاش شــده؛ عاصــی

 «هاکاش» این که کندمی اشاره این به او. شـده است  تحمیل

 وقتی از. اوست کمین در همیشـه  و شـده  هماناین مرگ با

 «مرگ» و «کاش» با تنها افتاده اتفاق جـدایی  و فراغ این

 ند.ادربر گرفته را او که هستند دو این فقط و بوده خوردم

 

 اپیزود دوم:

  آخ   دستم» 
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 بی تا کرده راست 

 «جیغ با کند تنهام

 کنهبش» المثلضـرب  به گریزی شـاعر  اپیزود این ابتدای در

ــتم ــت تکنیک بینامتنیت از زده و «نداره نمک که دس  فادهاس

 هگذاشت تنها را او اشمعشوق که دارد اشاره این به و دکنمی

 از وحشــت و جیغ کشــیدن حال در مدام که کرده کاری و

   باشد. تنهایی

 

 اپیزود سوم:

 خانه رفته گذاشته»

 کفش و بی چمدان

  خمپاره مثل که

 جاآن یکی و جااین پات یک

 «موهات جز نکرده فرار جنگ با

 این توانمی و شودیم نگج به هاییاشـاره  قسـمت  این در

 اب و رفته جنگ به راوی یا شاعر معشـوق  که داد را احتمال

 طرســ کارکرد البته. رفته اســت هم «خانه» که انگار او رفتن

 ار آن بتوان شاید و نیسـت  مشـخص  چندان اپیزود این دوم

  د.کر حذف

 

 اپیزود چهارم:

 کرده خاکت تازه که پدرت از»

 که! ندارم ترتدوست

 «کنم؟ ولت مرگ با اچر

 معشوقش که کندمی اشـاره  این به شـاعر  هم اپیزود این در

 عشق شاعر. کند فراموشـش  وقتهیچ خواهدنمی او و مرده

ــوقش پدر  که گویدمی و زندمی مثال را و فرزندی معشـ

 باشد. گونهاین خواهدمی

 

 اپیزود پنجم:

 کاناپه بدهد لم که آنم از پیرتر»

  جات به ییک بخواند آواز تا

 «صداش بریزد چای و

 رپی شــاعر و گذشــته طوالنی زمانی که انگار بخش این در

 ســطر در. اسـت  معشـوقش  یاد به و منتظر همچنان و شـده 

 کاناپه روی بس از که دارد اشــاره این به اپیزود این اول

 ویر کاناپه هاستمدت کرده سپری را زمان و کشیده انتظار

 اســت دیر دیگر که دارد اشــاره این به شــاعر. دهدمی لم او

 حاال. بگذارد معشوقش جای را دیگری شخص کهاین برای

 شده است. پیر او و گذشته زیادی زمان

 

 اپیزود ششم:

 دختر امکرده ولت»

 خوابیده گلوله با که      شوهرت مثل

  فردات و امروز برای و

 «بمیرم که فرداست و امروز

 درپ جااین و شــویممی روهروب راوی تغییر با اپیزود این در

ــوق  یا راوی)دختر  هم که گویدمی او. زندمی حرف معش

ــاعر ــر هم و( ش  که قدرآن و کرده فراموش را خودش پس

 و امروز و است خسته خورده غصه عروسـش  زندگی برای

 و اردد رابطه پنجم اپیزود با اپیزود این. بمیرد که فرداســت

 داشـــتیم پدر از که تصـــویری آن اپیزود این در در واقع

 ود.شمی مخدوش

 

 اپیزود هفتم:

  نگرفتیم؟ داری یاد به... یادگاری عکس هاتضجه با»

  پایین     را اتدامن که باد و

 باشد من یلکنته دشمن خواستمی

 خواستمی که بود جنگ تنها

 دیگر نباشی «دارم دوستت» 

 «نشد!

 را جنگ در شده کشته معشوق هایحرف اپیزود آخرین در

 مقصــر را جنگ او. گویدمی دختر به خطاب که خوانیممی

 هفاصــل دو این بین که بود جنگ این که گویدمی و داندمی

 هم به دو این های«دارم دوســتت» که نگذاشــت و انداخت

 کرد، حذف بتوان شاید )نشـد(  هم را سـطر  آخرین. برسـد 

ــعر خواندن طول در خواننده چراکه ــد» این متوجه ش  «نش
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 خواننده به را آن دوباره شــاعر که نیســت نیازی و ودشــمی

ــعر این در بگویـد.   راوی چند و روایت خط یک با شـ

ــعر جهان تکمیل در را خود نقش کدام هر که مواجهیم  ش

 نای و شودمی مردی کشـته شـدن   باعث جنگ. کنندمی ایفا

 شاهد ما البته. کندمی «هاکاش ای» اسیر را زن فراغ، و مرگ

 اام کرده فراموش را فرزندش حال هر به پدر که بودیم این

 گونهاین توانمی. ببرد یاد از را معشوقش نتوانست هرگز زن

 از تربیشـ  باشــد، ترحقیقی عشــق چقدر هر که گرفت نتیجه

. شودمی عاشق رنجش سـبب  و کندمی تغذیه «هاکاش ای»

ــعر با گفت باید آخر در ــبتن ش  هک بودیم مواجه خوبی نس

 هارائ را موفقی زبانی هایبازی و بود جذابی اختارســ دارای

 بود. کرده عمل خوب موارد اغلب در شاعر و دادمی
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 «قاب»نقد شعر 

 
 ایوب احراری

 

 منم این

  چشم در سمج کرمی با

 است من خانواده هم این

  آمده وَر خمیرش که مادرم

 دم شچای

  بغل در برادرم با 

 زندمی لبخند هاچرک رخت به

  خواهر سالم

  خندىمى ناشیانه چه

 خواهر؟

  کن بس

  امتو با

 بگیر را بابا ىخنده جلوی

 قبل مثلِ بگو

  شود عصبی هایشقرص قبلِ

 امشکسته من را رادیو که بگو

  دهد فحش که بگو

  بزند داد

 کند بیرونم خانه از

 نخندد بگو! جان خواهر ؟!خواهر

 منم این

 دیوار این

 خدا

  محمد

 موسی

 را قاب این بیاید یکی

 سرم از کند بیرون

 

 شاعر: مصطفا صمدی

 نقد و بررسی
 

 تمسیس توسط زمان طی که دارد خاصی معنایی بار کلمه هر

 کار البته. اســت شــده الصــاق آن به... و رســانه و آموزشـی 

 فادهاست کلمات خالی پتانسیل از که اسـت  این بزرگ شـاعر 

ــناخته معنای که ایکلمه و کند ــده ش  دفرمه را دارد ایش

ــت به آن از ایتازه معنای کرده،  کلمات از یعنی دهد؛ دس

 نهمی ذهن در کلمه، یمثابه به نیز هاآدم. کند زداییآشنایی

 وجهت با و انســانی هر دیدن یعنی با کنند،می ایجاد را کنش

 زمان رد رفتارهایش و داشتیم او با قبلن که برخوردهایی به

 برای فردی هر و رسیممی شخص آن از برآیندی به ما حال

 امروز جهان در برخورد این البته. دهدمی خاصــی معنای ما

ــتانه برخوردی تواندمی ــود، تلقی نژادپرس  نبدو ما اگر ش

ــناخت ــاس را هاآن افراد از ش ــور براس  نوع و دین و کش

 کی با ما صمدی مصطفا شعر رد. کنیم قضاوت شانزندگی

ک ی یمثابه به را آن توانمی که قابی هســتیم، روروبه قاب

 آن روی را شخصیت هر شـاعر،  که گرفت نظر در صـندلی 

 یدمق موتیف پس. نویسدمی او مورد در و نشاندمی صندلی

ــعر  هک قضــاوتی دانســت، تکرار علیه جنگی توانمی را ش

 در دلیل همین به و شــدبا گریزان آن از دارد قصــد شــاعر

 گوید:می شعر پایان

  را قاب این بیاید یکی»

 «سرم از کند بیرون

. ستدیکتاتوری علیه کنشی زداییآشـنایی  ها،کپی عصـر  در

 د،دهمی نشان زداییآشنایی به را خود یعالقه نیز شعر این

 باقی پیشــنهاد یک حد در و نشــیندنمی عمل به که هرچند

 بررســی نگرجزئی ســاختارگرایی لحاظ زا را ماند. شــعرمی

 کنم.می

 

 اول: اپیزود

 منم این»

  چشم در سمج کرمی با

 است من خانواده هم این
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  آمده وَر خمیرش که مادرم

 دم چایش

  بغل در برادرم با 

 «زندمی لبخند هاچرک رخت به

ــاعر اپیزود این در  زده، زل  آن به که گویدمی قابی از ش

ــتعینی و بیرونی مدلول یک جااین در قاب یعنی  و سـ

 رنظ در آن برای نیز ذهنی مدلولی تمهید، براســاس توانمی

 برای شــاعر یعالقه به را ما که اینشــانه اولین. گرفت

 که است اول سـطر  در دهدمی نشـان  افراد از زداییآشـنایی 

 هایشچشــم از و دهدمی نشــان قاب در را خودش مولف

. کرده است خانه آن در سمج رمیک که هاییچشم گوید،می

 زدایی،آشــنایی برای که ســتمقاومتی همان ســمج کرم این

 زا که تصویری اپیزود این در مثلن. تقالسـت  حال در مدام

 یاجتماع تیپ یک بلکه شخصیت نه او از شودمی داده مادر

 ورز نان پختن برای را خمیرش روز هر که مادری. سازدمی

 روزانه هایفعالیت مشـــغول بغل در کودکی با و دهدمی

 «هاچرکرخت شـستن  و نانچایی، پختن  کردندم»اسـت.  

  برساند. مدلول این به را ما تواندمی

 

 دوم: اپیزود

  خواهر سالم»

  خندىمى ناشیانه چه

 خواهر؟

  کن بس

  امتو با

 «بگیر را بابا ىخنده جلوی

. زندمی شرت او به گوید،می خواهر از وقتی نیز قطعه این در

 تمامی انگار که شودمی روروبه ایناشیانه هایخنده با چون

 ؛ستتکراری امری از نشان ناشیانه هایخنده این پس. ندارد

ــاره نیز دختر و پدر بین یرابطه به همچنین  .کندمی اشـ

 مخصوصن است، تنگاتنگ بسـیار  ما جوامع در که ایرابطه

ــد دخترتک خانه در اگر  عکس، موجود در یهخانواد. باش

  راوی. خود و برادر خواهر، مادر، ست: پدر،نفری پنج

 سوم: اپیزود

 قبل مثلِ بگو»

  شود عصبی هایشقرص قبلِ

 امشکسته من را رادیو که بگو

  دهد فحش که بگو

  بزند داد

 «کند بیرونم خانه از

ــانه از توانمی نیز قطعه این در  قیدم موتیف به «قبل» ینش

 قبل لمث تا قبل به ببرید هم را او گویدمی راوی .رسید شعر

 چیزی با مخالف برای شاعر جااین در واقع در. شود عصبی

ــروع  رد ار چیزی کهاین برای یعنی کند،می آن تبلیغ به ش

ــطرهای در چون کندمی تبلیغ را چیز آن کند  نآ با قبل س

 داشت. قطعه این از را برداشت این توانمی بوده مخالف

 

 پیزود چهارم:ا

 نخندد بگو! جان خواهر ؟!خواهر»

 منم این

 دیوار این

 خدا

  محمد

 موسی

 را قاب این بیاید یکی

 «سرم از کند بیرون

 تمام به توانمی پایانی، یقطعه یعنی چهارم، یقطعـه  در

 قطعه این در. گذاشــت صــحه نقد در شــده مطرح ادعاهای

 زند،می زل دیوار به و آیدمی بیرون قاب از شــاعر وقتی

 گذارد.می نمایش به را دیوار با خودش شباهت

  منم این»

 «دیوار این

ــباهت این از ــتفاده ش ــاره تکرار امر به کرده اس  .کندمی اش

 خورد.نمی تکان و ایستاده نقطه یک در همیشه دیوار

 قصد طریق این از آورده شـعر  به را اعتقاداتش نیز ادامه در

 هر که چهارچوبی و قاب. کند بیرون ذهنش از را قاب دارد

 همان تحت و اســـت کرده درســـت خود برای کســـی

 را قاب این خواهدمی شــاعر. شــودمی تعریف چهارچوب
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 توجه با راگ. ببیند اطرافیانش از تازه تصــویری تا کند بیرون

 که مبینیمی بگیریم نظر کلمه در یک را انســان هر تمهید به

ــان ــی ییمعنا بار کلمات مانند نیز هاانس  یعنی دارند، خاص

 طورهمان. کندنمی خودش از زداییآشنایی به شروع کسـی 

 «دترنواقعی هاآنارشــیســت» کتاب در عبدالرضــایی علی که

ــتکپی باور و قبول جهان ما جهان»: گویدمی  مثلن«. هاس

 شسته، غذا را هارخت مادر دارد: خاصـی  معنایی بار «مادر»

 در. تفکرم مثلن تا است تکلف یک هیئت در بیشتر و پزدمی

 با تا کنیم زداییآشــنایی کلمات از ناگزیریم ما امروز شــعر

ــیله این ــان این از کرده نو را تفکرات وس  و تکراری انس

 شویم. خارج افسرده
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 «خون اسم»نقد شعر 

 
 ساریا ابرا

 

 را فشنگ کهاین برای

 باشد کرده شنگق

 دینامیت را دخترش

 زدمی صدا باروت را همسرش و

 تنهایی شود خیس که مبادا

 زن بیفتد گروه از و

 دانستمی چه

 بمب زیر رودمی راه که خون

 ندارد اسم

 باشد درآمده ایپهلوگرفته گاوِ از اگر حتی

 A از آوردسر درنمی که
B 

 منفی یO یا

 ندارد اسم آدمی

 داشت خون دینامیت کاش

 

 شاعر: سالیا سلیمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسی

 
 طیضــواب رعایت با تیزهوشــانه ادبی اثر یک عنوان به شـعر 

 رشع نویسش اگر. شودمی ماندگار و شـعوری  اثری به بدل

 انتخاب در ایبه گونه باید بـدانیم،  کلمـات  جورچین را

 هایواژه کدام از هر که کنیم دقت هاآن همنشینی و هانشانه

ــزاییبه نقش پازل این تکمیل در کاربردی  قدانف و ایفا س

 سپ. کند نقص دچار را شعر از بخشی هانشانه این از یکی

ــی در خلق یک اثر هنری مکمل و آپولونی یقوه  دیونیزوس

 زا جلوگیری و ایجاز کمک به «خون اسم» شعر. یکدیگراند

 با که ســـتخوب شـــعری ینمونه کلمات، وپاشریخت

ــانه و هاموتیف ودوج  هایگروه و جنگی ابزار» هاینشـ

 چرخــد. برایمی تنهــایی مقیــد موتیف حـول  «خـونـی  

 کنیم:می نفوذ شعر درون به بیشتر رمزگشایی

 را فشنگ کهاین برای»

 باشد کرده قشنگ

 دینامیت را دخترش

 «زدمی صدا باروت را همسرش و

 لیسمآدو شاهد شعر، ابتدای در قشنگ و فشنگ همنشینی با

 نارک در زندگی و زشتی کنار در زیبایی هسـتیم؛  شـر  و خیر

ــانه دو این کهکمااین. مرگ  هم درونی یقافیه عنوان به نش

 کثیم عنوان به تواننمی را دوم سطر اند. تقطیعشده استفاده

 فشنگ کهاین برای» خوانش کهچرا گرفت، نظر در ضروری

 بازی تواندم میه سطر، یک عنوان به «باشد کرده قشـنگ  را

ــد ــتتیکی بعد به ایهم لطمه و باش  هجاهای ترکیب و اس

 صــحنه وارد دینامیت عنوان به که دختری». زندنمی موجود

 بودنن بالغ دلیل به که دارد حاالتی و افکار از نشان« شودمی

. ردبمی ســربه خفته حالتی در و نکرده فوران هنوز دخترک

 صحت نیز همسر گرفتن باروت نقش مورد در مصداق این

 تخلیه کردن برای تلنگری هر یآماده که همســـری دارد؛

 اینهزمیپیش چنین با. است خویش درونی انفعاالت و خشم

 رویم:می اثر یادامه سراغ

 تنهایی شود خیس که مبادا»
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 زن بیفتد گروه از و

 دانستمی چه

 بمب زیر رودمی راه که خون

 «ندارد اسم

 گیتنگاتن ارتباط قســمت، این در ار رفتهبه ک هاینشــانه از

 مشــهود خوبیبه شــده ایجاد آن شــعری ســطرهای بین که

 گروه از و/ تنهایی شــود خیس که مبادا» ســطرهای. اســت

 رقرارب اول اپیزود با که معلولی را و علت یرابطه «زن بیفتد

ــده ــدن خیس». کندمی تکمیل ش ــک  مدلول «تنهایی ش اش

 به با توجه و کرده تداعی ذهن در را فراوان اندوه و ریختن

مشــخص  اپیزود، این دوم ســطر در «زن»ی کلمه نشــســت

 ایاعض تنهایی و تمرکز مولف که است موضوع این یکننده

 از زندگی عادی روال تا زندنمی همبه را خود یخانواده

 زا هرکدام که مانده غافل نکته این از در حالی که نرود بین

 خود، درونی حاالت و خشــم بالقوه بودن در کنار افراد این

 و ذهن از دور «بمب و انســـان» همانیاین و اندانســـان

 است. نرمال فرد یک عادی غیر حاالت یدربرگیرنده

 شده رد خیال مرز از اثر این سـطرهای  فوق، اطالعات طبق

ــاخت تخیلی با و  کهجایی تا بردمی پیش را روایتی مندس

 نیستیم. آن در یپراکندگ گونههیچ شاهد

 کنیم:می دنبال را اثر یادامه

 باشد درآمده ایپهلو گرفته گاوِ از اگر حتی»

 A از آوردسر درنمی که
B 

 منفی یO یا

 ندارد اسم آدمی

 «داشت خون دینامیت کاش

 

 

 

 

 

 

 رموز از گشــاییگره به دســت مولف شــعر، بندیپایان در

 منظور که دهدیم نشان و زندمی قبل اپیزودهای در موجود

ــانه از ــتخونی هایگروه دوم اپیزود در «گروه» ینش . س

 هایقســـمت یکنندهکامل بخش این هاینشـــانه تکتک

 اعارج اول اپیزود به را مخاطب هم پایانی سطر و ستقبلی

 ســطح در اجرا و فرم لحاظ از «خون اســم» شــعر دهد.می

ــتخوبی ــکته و لکنت هیچ و س  هدید آن خوانش در ایس

ــودنمی ــافات از عاری. ش ــیحات و اض  بوده، موردبی توض

 چیده هم کنار هوشـــمندی با مفهوم کلمات و هانشـــانه

 و علت روابط یافتن برای پایان تا را مخاطب و اندشــده

 کشاند.می خود دنبالبه معلولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    16۴ ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

 «سرخط»نقد شعر 

 
 افسون جهانیان

 

  پر دارم دلی

  کندنمی خالی آیدمی هرکه که

   جاش بنشیند هزار اگر حتی

   امگلوله همان قربانی هنوز

   گرفت را شهرم که

  را پدرم

   بیابانی از فراتر/ دهانم و

   غریب باشد افتاده گوشه یک که

 شد باز هرچه

 شد بسته 

   مادران جهاز این   کالشینکف تا

   هنوز کند دلبری

  بودند زیبا که هاییدست روی

  خوردندمی گلوله نبات و نقل شبیه

 زدندمی کل و

 

 بله قشنگه، عروس بله، تنگه، کوچه

 ...زلفاش به دست

 !نزنید

 ستتنهایی آبستن 

  بلندی هایزلف

   کرد کوتاه بخت که

 

   است رسیده ما دست به اکنونهم که خبری به و

 کردیم توجه قدرآن

 شد میز روی کیکی نارجک که

   جدایی شب زفاف، و

 خبر یمهادا در

 رسیدیم خدایی به 

   فقیر است غزنی در که

 کندمی تعارف مرگ هرچه

 کسی میردنمی

 هب دستی اسـت،  رسـتگار  آیینه هر اسـت،  مومن امتحان فقر

 .بهتر بیشــتر، چه هر اســالمی امت و نشــود آلوده اگر دالر

 دهد. نان آن دهد، دندان که کس همان

 

  و بیش کم کشته دو

  کندنمی فرقی

 شویمی هیدش تو

   سوخته را اتسینه کهآن و

 اشسینه شودمی سوخته

 رودمی بهشت به

  کندمی آغوشیهم حوری با

 کردمی آب دل در قند قندهار، در که

 هرات در

 دارم دوستت بگوید که نداشت لب 

   کابل در و

 سوخت باد در اشروسری

 سوخت / شد اکبر اه

ــیده، خبرهای بنیاد بر و  این جمهوررئیس مآبجاللت رس

 کردند تقبیح کشور ملی هایزبان به را حادثه

 

   جنازه شد تشییع

  آوردند کم سنگ که هاییدست روی

   ساره/  سار به بزنند تا

   دنیا دار از که سارا و

 داشت دار 

 دارائی نه

  زبانش الاقل/ نفهمید  اگر را دلش که

 ! *لپاره خدای د!  مِرسته!  مِرسته

 

   لفع از خری مثل

  کندن دل نبود آسان
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  وری دری همهاین پشت و

 بلند کشیدمی عر

 

 من هراسان سرزمین ای

 من آسان و سخت باور ای

  نداشت خاطربه کس را تو نام

  من خراسان ای بخیر یادت

 

  خدا امان از رفته در بادکنکی شبیه من

 بروم کجا هر

  امقباله پشت افتاده درد

  نرفته ایستگاه یک

 امکوله گیردمی تاکسی

   بشنود سیاسی چرند قدرآن که

 بیرون بزند هایشگوش از دود تا

  دنج شود ایکافه و

 

 !آقا؟

 داری؟ هرات انگور از تاکی 

  بگیرم را دستش خواهممی

 کنند الیعقلم هاشدانه که

  دارد پولیس/ ندارد اگر الاقل که شهری وسط

 !چی؟ ره تو

 دِمدا شَه پیسه خوردِیم چیزی اَگه

  نَخُوردِم خو رَ کسی حق

 نیستُم نِشه!    گُفتم کو ایالیم

 

 بود

 سرش دور خوردمی تلوتلو

 شهر وسط بیابانی

 درختی و

  اندبالقوه هایدینامیت هاششاخه که

  دارد انفجار حال

 داشت

  دیگر بمبی تا مجری و

 سپرد مهربان یبخشنده خدای به مرا

 

  Dollar دالر: *

 پشتو زبان رد مِرسته: کمک* 

 

 صمدی شاعر: مصطفا

 

 نقد و بررسی
 

 را شاعر دست که اسـت  این بلند اشـعار  هایمزیت از یکی

 با اعرش .گذاردمی باز مختلف هایتکنیک بردن کار به برای

ــدایی تکنیــک از اثر بودن طوالنی بـه  توجـه   و چندصـ

 فضــایی شــعر. کرده اســت مناســبی اســتفاده گذاریفاصــله

 بر تالش اپیزود هر در و کندمی روایت را جنگ از ملموس

 این. بگذارد نمایش به را جنگ از نفرت عمق تا اســت این

 به حال. اسـت  تشــخیص قابل شــعر اپیزودهای از موضـوع 

 پردازیم.می شعر اپیزودهای بررسی

 

 اول: اپیزود

  پر دارم دلی»

  کندنمی خالی آیدمی هرکه که

 «جاش بنشیند هزار اگر حتی

 ار او وجود که دارد را فردی کردن نبود صویرت قصد شـاعر 

ــانده پوچی به  آیدمی هرکه»دلیل  بعد اپیزودهای در و کش

 کند.می بیان را «کندنمی پر را او خالی جای

 

   دوم: اپیزود 

  امگلوله همان قربانی هنوز»

 گرفت را شهرم که

 «را پدرم

 مطرح لاو اپیزود بردن کار به برای شاعر دلیل اپیزود این در

 رشاع روح کند کهمی صحبت جنگی از دوم شود. اپیزودمی
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 با. کرده اســت وادار شــعر ســرودن به را او و دارخدشــه را

 الوهع که ایبودن، گلوله قربانی»مانند:  نمادهایی از استفاده

 زا هولناک تصویری «است انداخته پا از هم را پدر شـهر  بر

 ســطرهای بردنه کار ب دلیل گذارد ومی به نمایش را جنگ

 کند.می آشکار مخاطب برای را شعر اول

 

 سوم: اپیزود

 بیابانی از فراتر  دهانم و»

 غریب باشد افتاده گوشه یک که

  شد باز هرچه

 «شد بسته

 دهان تشبیه با. دارد اشـاره  خود تنهایی غم و رنج به شـاعر 

  و صـحبتیهم بــرای شـخصی حضور عــدم از بیابان بــه

 ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای اینشــانه «دهان». کندمی صــحبت تنهایی غمِ نمایش

 و دهش آن اجبار گرفتار روی از شاعر که ستتنهایی نمایش

به تصویر  ای )انسـان منزوی( افتاده در قالب گوشـه  را خود

 نبیا در هولناک چنین امری با مواجهه که البته در کشــدمی

 گردی رتعبی و به است شده سـسـتی   و ضـعف  دچار کلمات

 ست.سرگردانی و بهت دچار

 

  چهارم: اپیزود

  مادران جهاز این   کالشینکف تا»

  هنوز کند دلبری

  بودند زیبا که هاییدست روی

  خوردندمی گلوله نبات و نقل شبیه

 «زدندمی کل و

 چندصدایی و گذاریفاصـله  تکنیک از شـاعر  اپیزود این در

ــتفـاده  ــت کرده اسـ ــتفاده با. اسـ  چون دهایینما از اسـ

 خوردندمی است، گلوله مادران جهاز که هاییکالشـینکف »

 دهخوانن برای را فضــایی «زدندمی کل نبات و و نقل شــبیه

ــازدمی ــی آن در که س به هم  باریکی مرز با مرگ و عروس

 کشور و شهر آرام فضـای  هانشـانه  این با .شـود نزدیک می

 قابلت با و کندمی تشــریح متجاوزین ورود از قبل تا را خود

 کنــد.می منظـمی آرایش دارای را شــعر دو، فضــای این

 پنجم: اپیزود

 ، بلهقشنگه تنگه، بله، عروس کوچه»

 زلفاش... به دست

 نزنید!

 ستتنهایی آبستن 

  بلندی هایزلف

 «کرد کوتاه بخت که

ذاری، گفاصله و چندصدایی تکنیک بر عالوه اپیزود این در

 ادایج ترامتنی روابط از مرسوم شـعری  از اسـتفاده  با شـاعر 

 است. کرده

ــطرهای در ــاعر اپیزود این اول س ــتفاده با ش ــعار از اس  اش

 تشریح خواننده برای را عروسی فضای هامراسم در مرسوم

 را دیگری چندصدایی، صدای تکنیک از اسـتفاده  با و کرده

 کند.می داستان وارد

 کارگیری:به بعدی با سطرهای در

  ستهاییتن آبستن»

  بلندی هایزلف

 «کرد کوتاه بخت که

 سیعرو مجلس. است شده استفاده گذاریفاصله تکنیک از

 با البته شده است، ناگوار حوادث آبستن که دهدنشان می را

 با تضــاد که بلندی هایزلف»مثل  اینشــانه اســتفاده از

که  اندکی یفاصــله بیانی دیگر به به. «دارد بخت کوتاهی

 است. پرداخته بدفرجامی وجود دارد و بختیکمیان نی

 

 ششم: اپیزود
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  است رسیده ما دست به اکنونهم که خبری به و»

 کردیم توجه قدرآن

 شد میز روی کیکی نارجک که

 «جدایی شب زفاف، و

 .کندمی شعر وارد را دیگر صدایی شـشـم، شـاعر    اپیزود در

ــرخط که ایگوینده ــنوندگان اخبار را برای س . اندخومی ش

 کشته شدن و عروسـی  مجلس یک در بمب فرود گواه خبر

ایجاد  شعر در گذاری کهفاصـله  با شـاعر  سـت. زیادی افراد

ــب تبـدیـل   کرده، خبرِ  به )مرگ( را جدایی به زفاف شـ

 ضاف داده تا تغییر را عروسی روایت و کندمی منتقل خواننده

 شود. آماده بعدی هایروایت ورود برای

 

 هفتم: اپیزود

 خبر یادامه در»

 رسیدیم خدایی به 

  است فقیر غزنی در که

 کندمی تعارف مرگ هرچه

 «کسی میردنمی

ــاعر قبل، اپیزود در  آماده ترهولناک اخبار برای را زمینه ش

 تعارفش هرچه که کرده بدل مهمانی به را کرد. مرگمی

 هکوتا گذاریمی نمایش به آن برای را خودت فقر و زنیمی

 آید.نمی

 نمایش در سـعی « فقیر غزنی» ینشـانه  از اسـتفاده  با شـاعر 

 دارد. مرگ بودن حدبی

 

 هشتم: اپیزود

 هب دستی است، رسـتگار  آیینه هر اسـت،  مومن امتحان فقر»

ــود آلوده اگر دالر ــتر، بهتر هرچه اســالمی امت و. نش  .بیش

ــتم،  اپیزود در« دهد. نان دهد، آن دندان که کس همان هش

 که فردی صدای .کندمی شعر وارد را یدیگر صدای شـاعر 

 ســطرها این با حقیقت در. کندمی واگویه را خود اعتقادات

 مخاطب، فضا ذهن کردنآماده با و کرده تعلیق دچار را شعر

 کند.می هموارتر بعد سطرهای برای را

 

 نهم: اپیزود

  بیش و کم کشته دو»

  کندنمی فرقی

 شویمی شهید تو

  سوخته را اتسینه کهآن و

 اشسینه شودمی سوخته

 رودمی بهشت به

  کندمی آغوشیهم حوری با

 کردمی آب دل در قند قندهار، در که

 هرات در

 دارم دوستت بگوید که نداشت لب 

  کابل در و

 سوخت باد در اشروسری

 سوخت/  شد اکبر اه

ــیده، خبرهای بنیاد بر و  این جمهور رئیس جاللتمآب رس

 «کردند تقبیح کشور ملی هایبانز به را حادثه

 اپیزود در که هاییواگویه بر عالوه نهم اپیزود در شـــاعر

 رخب اعالم برای را گوینده پرداختیم، صــدای آن به هشــتم

 کند.می شعر وارد عروسی مراسم در شدن کشته

 

 دهم: اپیزود

  جنازه شد تشییع»

  آوردند کم سنگ که هاییدست روی

  رهسا/  سار به بزنند تا

  دنیا دار از که سارا و

 داشت دار 

 دارائی نه

  زبانش الاقل/  نفهمید اگر را دلش که

 «لپاره! خدای د!  مِرسته!  مِرسته

 عروس و کندمی تشیع را داماد یجنازه شاعر دهم اپیزود در

ــارای رودمی احتمال که ــعر س ــد ش ــار  به را باش ــنگس  س

 مجازات به دندا تن از غیر به چیزی که کشـاند؛ سارایی می

 بود. نمانده برایش
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 یازدهم: اپیزود

  علف از خری مثل»

  دل کندن نبود آسان

  وری دری همهاین پشت و

 «بلند کشیدمی عر

 نگاه آماده و فضـاسـازی   به بعدی خبر به ورود برای شـاعر 

 است. آورده رو مخاطب ذهن داشتن

 

 اپیزود دوازدهم:

 من هراسان سرزمین ای»

 من آسان و سخت باور ای

  نداشت خاطربه کس را تو نام

 «من خراسان ای بخیر یادت

 کفولوری اشــعار از یکی. کندمی تغییر اپیزود، راوی این در

ــرزمین از ــتان س ــودمی بیان افغانس  برای را که کدهایی .ش

 کند.می رمزگشایی خواننده برای داده کشور شناسایی

 

 سیزدهم: اپیزود

  خدا امان زا رفته در بادکنکی شبیه من»

 بروم کجا هر

  امقباله پشت افتاده درد

  نرفته ایستگاه یک

 امکوله گیردمی تاکسی

  بشنود سیاسی چرند قدرآن که

 بیرون بزند هایشگوش از دود تا

 «دنج شود ایکافه و

ــاعر اپیزود این در ــنیده که را حوادثی و اخبار تمام ش  ش

ــنیدن از حالی که کند و درمی قلمـداد  ارزشبی  اخبار شـ

 شود.می وارد کافه به است شده خسته

 

 : چهاردهم اپیزود

 آقا؟!»

 داری؟ هرات انگور از تاکی 

  بگیرم را دستش خواهممی

 

 

 

 

 کنند الیعقلم هاشدانه که

  دارد پولیس/ ندارد اگر الاقل که شهری وسط

 چی؟! ره تو

 دادِم شَه پیسه خوردِیم چیزی اَگه

  دِمنَخُور خو رَ کسی حق

 «نیستُم نِشه!    گُفتم کو ایالیم

ــله یزاویهتغییر  تکنیک از اپیزود این در ذاری( گدید )فاص

 با و کندمی رو را خود دســت اســت. شــاعر شــده اســتفاده

 رودو گمارد. بامی همت اثر بندیپایان به مناسب فضاسازی

 هم و برده بهره چندصــدایی تکنیک از هم دیگر صــداهای

 ست.ا کرده فراهم شعر پایانی فضای به ورود یبرا تعلیقی

 

 : پانزدهم اپیزود

 بود»

 سرش دور خوردمی تلوتلو

 شهر وسط بیابانی

 درختی و

  اندبالقوه هایدینامیت هاششاخه که

  دارد انفجار حال

 داشت

  دیگر بمبی تا مجری و

 «سپرد مهربان یبخشنده خدای به مرا

 .رســدمی خبری هایطســرخ پایان به شــاعر آخر اپیزود در

 است. ناامن و زدهجنگ که کندمی توصیف را شهری

 هایشـــاخه از که ایبالقوه هایدینامیت» مانند اینشـــانه

 دهد. درخبر می شــهر بودن ناامن از «اســت آویزان درخت

 خداحافظی توجهبی اخبار اعالن از پس که مجری پایان،

 گفت توانمی و داده جای در خود را تلخی طنز کند،می

 راخبا چنین شنیدن است که همسایه کشورهای از اینشـانه 

 چندانی ندارد. اهمیت برایشان دلخراشی و هولناک
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 «تهران»نقد شعر 

 
 هیمن حسنی

 
 پهلوان یک مثل

 «آمریکا بر مرگ» فریاد از خورده جر

 داشت نخواهد ایفایده ولی

 است داده لم مرگ وقتی

 سالمندان خانه دیوار به

 بختیاری پیرمردی تخت در

 مانده است که

 محمدرضا که کند قانعم چطور

  را ایران گذاشت تنها

 شاید

 هنوز

 بود مجبور مصدق

 ایران زخمی تن بر کند نجاری

 غرب در میدانی حول که نفت و

 را بهمن کدام بزند آتش است مانده

 است بریده را افسار سر از

 ما طبعشوخ شیخ

 پهلوان جوان بیچاره

 جوادیه یوقت

 خدا خدا فریاد از خورد جر

 نگاه از بود پر گورها

 نرسید کس هیچ داد به

 ما ایافسانه سردار

 را خاوران بار ۱۱ کرد تمدید

  که بود شبی همان

 بود شده لخت تهران

 بیا گفتمی لبنان به و

 پهلوان یک مثل درست

 قهرمان

 نداد باد دست به را ریشش

 

 شاعر: اسماعیل ارم

 

 رسینقد و بر
 

 این آیا. هاانســان بین ارتباط برقراری برای ســتپلی زبان،

 راردادق یک از بیش چیزی زبان است؟ زبان از کامل تعریفی

ــت ــتفاده با ما و نیس ــریح و بیان به آن از اس  واقعیت تش

ــاخته چگونه قرارداد این اما. پردازیممی ــده س ــت؟ ش  اس

 و ذهن از ما شــناخت به آن درک و زبان به توجه اســاســن

 بین ارتباط ایجاد توانایی ما ذهن. گرددبرمی آن کـارکرد 

 ایقوه کنار در توانایی این. دارد را محیط از خود هایتجربه

 امونپیر جهان شناخت به تا کندمی کمک ما به حافظه نام به

 و آگاهیم شــناخت این از اندازه چه تا اما. بپردازیم خود

 تعریف هک بینیممی کنیم؟ یبندطبقه را آن توانیممی چگونه

 عریفیت فرد دو بین رابطه برقراری برای پلی عنوان به زبان

 انسان تالش تواندمی زبان واقع در. است ناقص و سـطحی 

 خود ذهن در دانش آوریجمع و اطالعات بندیدسته برای

 دادن ارتباط در ســعی ذهن، ســیطره تحت که زبانی. باشــد

 یاپیوسته یمجموعه ناخودآگاه نیز دارد، خود هم به مسائل

. دیابمی معنا آن اجزای گرفتنقرار هم کنار با که بود خواهد

 دهد؛می معنا موجود در آن آواهای و زبان به پیوسـتگی  این

ــت چنیناین . دارد را خود معنایی نظام فرد هر ذهن که اس

ــبکه از ایمجموعه زبان پس ــتهاییش  هایذهن در که س

 ترروشــن برای. اســت متفاوت هاییکلشــ دارای مختلف،

ــدن ــوع ش ــویر را موقعیت یک موض  یک در. کنیممی تص

 دعی داره دوباره»: شودمی شنیده رادیو از جمله این تاکسـی 

 شمردن حال در بچه یک. دارد سرنشین چند تاکسی «.آدمی

 که ایراننده بدهند، عیدی او به است ممکن که ستافرادی

 ســال چند که زنی. کندمی فکر ایشهقســط و هامهمانی به

 داده دست از را جانش تصـادفن  عید روز در پسـرش  پیش
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 ایجاد یکسان احساسی افراد این در جمله این آیا... و اسـت 

 نظورم به زبان از استفاده موقعیتی چنین در هرچند کند؟می

ــت خاص پیامی بیان ــتفاده با پیام این و اس  و لحن از اس

 اتکلم با وقتی اما. گیرددربرمی را زبان فضــای تمام آهنگ

 هر کس که دارد وجود معنا از جهانی شـــویمرو میروبه

ــتی  در طرفی از. بینــدمی خود ذهن در را آن از برداشـ

 چهارچوبی که گیردمی شــکل نظامی نیز کلمات همنشــینی

 کی از تا کندمی ایجاد شنونده یا خواننده برای ترمشـخص 

 جمله همان در مثلن. کند افتدری تردقیق معنایی جملـه 

 زا توانمی کلمه چند کردناضافه با «شهمی عید داره دوباره»

 هر نوع از را مخاطبی حتی یا کاســت، آن مخاطبان دایره

 . بازداشت آن به واکنشی

 اول حالت در که زنی «.آدمی شــادی با داره عید دوباره»

 تیح بار این کند، غم احســاس جمله شــنیدن از بود ممکن

 همین با شــعر در. شــود تنفر احســاس دچار اســت ممکن

 آن در که اسـت  فضـایی  شـعر . داریم سـروکار  زبان ویژگی

ــکل ترینعالی در زبان ــویرگری به خود ش  .پردازدمی تص

 نداشــته وجود مخاطب ذهن مانور امکان آن در که اثری

 فضــایی با نوشــتن یلحظه در شــاعر. نیســت شــعر باشــد

 به تصــویر هر. دارد آن ترســیم رد ســعی که روســتروبه

 نره. است خاص معنایی گرنمایان دارد که ایبیننده تناسـب 

 دگاهدی از تاثیرپذیری بدون را تصویری که اسـت  این شـعر 

 و زبانی بازی ایجاد با شعر در. بگذارد نمایش به خود شاعر

 ودخ اثر به بود خواهد قادر شاعر زبان اصول از رفتن فراتر

ــد یلیچندتاو خاصــیت ــعر پای وقتی اما. ببخش  یانم به ش

 زبان با برخوردی هر توانمی که رســـدمی نظر به آیدمی

 دشومی گذاشـته  پا زیر زبانی منطق گاهی رواین از. داشـت 

ــعر را اثر یک بتوان تا  ره که مهمی نکات از یکی. نامید ش

 زبان با بازی بین فاصله باشد داشته توجه آن به باید شاعری

 که اســت کم قدرآن فاصــله این گاهی. اســت آن کشــتن و

 شعر بررسی سراغ به مقدمه این با. افتدمی اشـتباه  به مولف

 رد اندازه چه تا زبان آن در ببینیم تا رویممی ارم اســماعیل

 است. شده ظاهر تصویرگر یک نقش

 

 اپیزود اول: 

 پهلوان یک مثل»

 «آمریکا بر مرگ فریاد از خورده جر

 هترب هر چیز از قبل. هستیم تشبیه یک شاهد ما اول سطر در

 جای هب است بهتر شعر در که باشد داشته توجه شاعر است

 شعر به هک است استعاره زیرا. کند استفاده استعاره از تشـبیه 

 برابر ندچ را اثر زیبایی حتی و بخشــیده چندتاویلی قابلیت

ــاهد ما. کندمی ــتیم این ش  پهلوان یک به پیرمردی که هس

 از خورده جر» شبه وجه عنوان به ادامه در شـود، می بیهتشـ 

ــودمی آورده «آمریکا بر مرگ فریـاد   از یکی این آیا. شـ

 اول سطر شـود می پیشـنهاد  اسـت؟  پهلوان یک هایویژگی

 ترکیبی «فریاد از خورده جر» ســویی از. شــود حذف شــعر

 کی به که هستند نو زبانی هایبازی. سـت تکراری و سـاده 

 هتوج تمام ناگهان «آمریکا بر مرگ». بخشندمی قدرت شعر

 اشیم،ب داشته اثر به سیاسی نگاهی که بردمی سـمتی  به ما را

 نگاه گیردمی قرار «خورده جر» کنار در وقتی جمله این

 چهنآ برخالف پس. کندمی تشریح موضوع این به را مولف

ــعر یک از  اثر در را مولف رد پای ما رودمی انتظار شـ

 مامت در که طورهمان شعر مقید موتیف طورهمین. نیمبیمی

 ت.اس ایران کشور شرایط از راوی نارضایتی پیداست شعر

 

 اپیزود دوم:

 داشت نخواهد ایفایده ولی»

 است داده لم مرگ وقتی

 سالمندان خانه دیوار به

 «بختیاری پیرمردی تخت در

 زهنو آیا خوردن؟ جر فریاد؟ داشت؟ نخواهد فایده چیز چه

ــاعر که اســت زدن فریاد حال در پیرمرد  ولی»گوید: می ش

ــت نخواهد ایفایده ــاید ؟«داش ــاعر ش ــعی ش  ایجاد در س

ــویری ــعر از دیگر ایالیه در ما یعنی دارد؛ دیگر تص  با ش

 رد آزاد موتیف یک کردن وارد. داریم ســروکار آزاد موتیفی

. دارد نیاز آن ســاختاری هایالیه در پرداخت به شــعر یک

 شــودمی داده نشــان شــعر ابتدای در که تصــویری از وزهن

 را جدید تصــویری شــاعر که اســت نشــده کشــیده کاری
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 را رشع سطرها ناهماهنگی و پراکندگی این. کندمی توصیف

 در. داردبازمی آن با همراهی از را مخاطب و کرده مشــوش

ــالمنـدان،  مرگ،» بـا  مـا  بخش این  عنوان به «پیرمرد سـ

ــانه ــانه این. مواجهیم اندارتباط در هم اب که هایینش  هانش

 نمایش به برایمان را ناامیدی فضـــای یک از تصـــویری

 شــعر  تم با جهتهم را تصــویر  این توانمی. گذارندمی

 بســیار قســمت این در زبان با شــاعر برخورد اما دانســت

 یک بر لم دادن داد؟ لم دیوار به شودمی آیا. اسـت  ضـعیف 

 کرد، اســتفاده لم جایبه تکیه از توانیم افتد،می اتفاق چیز

 هانشانه و تصـاویر  کردنمحدود . دیوار جای به تخت از یا

 را بمخاط بیشتر «بختیاری پیرمردی» و «سالمندان خانه» در

 شعر. تا اندازدمی خبری هایگزاره یاد به

 

 اپیزود سوم:

 استمانده که»

 محمدرضا که کند قانعم چطور

 «را! ایران گذاشت تنها

 ندک قانع را راوی است تالش در شعر درون شخصیت گویا

 این در کهاین با. است گذاشـته  تنها را ایران محمدرضـا  که

 آن در هم اتفاقی اما است شده رعایت زبانی منطق قسـمت 

ــطرها این در زبان. افتدنمی  این واقع در ندارد، جان سـ

 نیستند. شعر سطرها

 

 اپیزود چهارم:

 شاید»

 هنوز

 بود مجبور دقمص

 ایران زخمی تن بر کند نجاری

 غرب در میدانی حول که نفت و

 را بهمن کدام بزند آتش است مانده

 است بریده را افسار سر از

 «ما طبعشوخ شیخ

 اب که فضــایی به بیشــتر پرداخت و دادن ادامه برای شــاعر

ــا نام آوردن ــت کرده ایجاد محمدرض  و نفت مصــدق، اس

 خلق جدید تصاویری هانشـانه . کندمی شـعر  وارد را بهمن

 اثر دنبو متمرکز. وفادارند شــعر مقید موتیف به که کنندمی

 دش گفته قبل بخش در که طورهمان اما اسـت  مهم اینکته

. کندیم متمرکز را شعر که نیست مرتبط هاینشانه بیان تنها

 ایم.نبوده شعر در نو چیزی شاهد تاکنون

 

 اپیزود پنجم:

 «نگاه از ودب پر گورها»

 نگاه زا گور بودن پر. هستیم جالبی اتفاق شاهد سطر این در

 د،شــو تاویل گورها به هانگاه بودن خیره به تواندمی هم که

 شودمی پیشنهاد. انسـان  همان یا نگاه، از پر گورهای به هم

 شود. بهتر سطر اجرای تا شود حذف «بود» فعل

 

 اپیزود ششم:

 «را خاوران بار ۱۱ کرد تمدید»

 معنایی ارتباط خاوران و ۱۱ بین توانیممی که است درسـت 

 جمله این شــدن ســاخته برای «بار ۱۱» بیان اما کنیم، ایجاد

ــعف  عمیق ارتباط یک ایجاد در را او ناتوانی و مولف ض

 د.زنمی لطمه شعر به زبانی بازی این سادگی. دهدمی نشان

 

 اپیزود هفتم:

 بود شده لخت تهران»

 «بیا گفتمی نلبنا به و

. شــودمی پرداخته تصــویر یک به زیبایی به ســطرها این در

 و شیدکمی کار بیشتر تهران بودن «لخت» از شـاعر  بود بهتر

 انلبن به» بیان با تا. کردمی ترروشــن مخاطب ذهن در را آن

 یرد.بگ شکل مخاطب ذهن در بیشتری تنش «بیا گفتمی

 

 اپیزود هشتم:

 پهلوان یک مثل درست»

 قهرمان

 «نداد باد دست به را ریشش

 چنان او واقع در. نیست روشن قسمت این در شاعر منظور

 مطرح را «نداد باد دست به را ریشـش » تمهیدی هیچ بدون
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 پس از مخاطب و بوده رایج گویا اصـــطالحی که کندمی

 را کسانی به زدن طعنه قصد شاعر اگر. آیدبرمی آن دریافتِ

 آن به باید دانندمی قهرمانی شــانن را داشــتن ریش که دارد

 همان مورد در ســـطرها این آیا طرفی بپردازد. از بیشـــتر

 شعر است؟ شده رها شـعر  هایمیانه در که اسـت  پیرمردی

 یک در را چیز همه شــاعر همچنین. ســتپراکندگی گرفتار

ــنهاد. دهدمی تحویل خواننده به قطعی قالب ــودمی پیش  ش

 دکنمی رسم که فضایی در ار خود افکار نکند سـعی  شـاعر 

 نه ســت،تصــویرگری تنها هنر و شــعر هدف. دهد انتشــار

 یهنقط و شده آن انجماد سبب اثر، در دیدگاه ایجاد. تفسیر

 فتـاد.ا اثـر این در که اتفاقی است، شـعر یک برای پـایـانی
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 «سرکاری»نقد شعر 

 
 سالیا سلیمانی

 

   دورم جاآن در که جایی

   قیچی هایدسته مثل

     را خودم بوسممی هرچه

  جهان از شوممی بریده

  گردمبرنمی زنندمی که صدایم

  من در کندمی رشد که ایدانه مثل و

  مرگ با

   شوممی درخت

  تیمارستان امبرده را هامشب

  کنممی زیست من که تخت هر روی و

  خود از شوممی بریده آرام و سوزدمی لخت نیز

  است کار سر قیچی که حاال

  بدهید بیشتر کمی

  خاک به کنم فکر که بدهید

   صدایی نشنوم دوباره و

  جااین خواندمی مرا روز هر که

   خود از شَوَم دور تا

 جاآن از

 

 شاعر: پویان فرمانبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسی

 
ــید برای ما یهمه  کهاین برای به عبارتی یا خود، به نرس

 این گاهی. ایمگذشــته چیزها خیلی از بارها باشــیم خودمان

 دهشــ تحمیل انســان به که ســتدنیایی از بریدن گذشــتن،

 رایب است ناگزیر دارد و انسان مختلفی انواع بریدن .اسـت 

 یحت و عشق زندگی، اصلن. بگذرد چیزها خیلی از زندگی

. دهندمی دســت از را خود ماهیت و امعن بریدن بدون مرگ

 مقید موتیف. زیست بریدن همین الیالبه اما برید باید پس

 دخو به شدن نزدیک برای که است شخصی یدرباره شـعر 

 در اما کندعبور می چیزها خیلی و زندگی از زدن، حرف و

 ظاهر شـعر  در ناگهان که دردیهم حس یا عشـق  میان، این

 کند.می از خود وادار گذشتن به را او شده،

 تواندب تا کرده استفاده آن از شـعر  این در شـاعر  که تکنیکی

ــعر به عبارتی به یا کند بیان را هایشحرف  به و بپردازد ش

ــیله ــعر جریان در را خود خالق مخاطب آن یوس  قرار ش

، «پاندول حرکت»مثل . ســتبرگشــتیرفت و  تکنیک دهد،

ــته هیئت در باراین اما ــدن یک باز و بسـ ظاهر  قیچی شـ

 «اییعبدالرض علی» اثر« لیالل» شعر در تکنیک، این. شودمی

 کند.می نقش خوبی ایفا وارآونگ حرکتی با نیز

 و شــناســینشــانه لحاظ از شــعر، تردقیق بررســی به حال

 :پردازیممی نگرجزئی ساختار از استفاده با استتیکی

 

 اول: اپیزود

 دورم جاآن در که جایی»

 قیچی هایستهد مثل

 را خودم بوسممی هرچه

 جهان از شوممی بریده

 گردمبرنمی زنندمی که صدایم

 من در کندمی رشد که ایدانه مثل و

 مرگ با

 «شوممی درخت
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 چی،قی شدن بسته و باز» چون هایینشـانه  با اپیزود، این در

 هستیم روبهرو «درخت و کندمی رشـد  که ایدانه بوسـیدن، 

 شــعر ردپیشــب در رفت و برگشــتی تکنیک از ادهاســتف با که

 دهان یزیرک با کنند. شاعرمی برقرار مستحکمی ارتباط باهم

 ردهپبی را هایشحرف وقتی که کرده مانند قیچی به را خود

 با عرشا. شودو کاسته می بریده چیزی از کمکم کند،می نقل

ز و ابا ب و کشدمی کار شعر سرتاسر در نشانه این از زیرکی

 ت،اس شاعر هایلب از اینمایه که قیچی هایبسته شدن لبه

 برد. پیش می را شعرش

 بین از برای تالشش و خود از دوری به شاعر اول، سطر در

 من نشــانگر که هاییکند؛ حرفمی اشــاره دوری این بردن

 اطراف ناملموس دنیای از بریدنش و ســبب اوســت درونی

 غیرقابل امری که خود ت شدندرخ بیان با ادامه شود. درمی

 ،اوست بیشـتر  هرچه کردن پیدا نمود ینشـانه  و بازگشـت 

ــان می  کمدهد و این دوری کمدوری از پیرامون خود را نش

 زند.می حرف کرده رشد او در ایدانه مثل

  

 دوم: اپیزود

 تیمارستان امبرده را هامشب»

 کنممی زیست من که تخت هر روی و

 «خود از شوممی بریده آرام و سوزدمی لخت زنی

 از نبرید و زن سوختن چون هایینشانه با نیز اپیزود این در

ــتیم روروبه خود ــاعر جااین در. هس  زیر که را خودش ش

 اب و بردمی تیمارســتان به شــده اســت اذیت روحی فشــار

 این از او مثل جاآن در که افرادی جای تمامبه زندگی کردن

 لختی هایزن به را شانوضعیت کشـند، می عذاب موضـوع 

 یهتشب سوزندمی جامعه فشار زیر رسـیدن به خود،  برای که

 هب و کرده فراموش را خودش هاآن زیستن با شـاعر . کندمی

 .  بردمی خود از عبارتی

ــویر با بریدن این  واجهم آن با قبل اپیزود در که قیچی تص

 وجهمت را مخاطب و کندمی برقرار مستحکمی ارتباط بودیم

 سازد.می شعر بودن ساختمند

 

 

 سوم: اپیزود

 است سرکار قیچی که حاال»

 بدهید بیشتر کمی

 خاک به کنم فکر که بدهید

 صدایی نشنوم دوباره و

 جااین خواندمی مرا روز هر که

 خود از شوم دور تا

  «جاآن از

 که یک قیچی و خاک چون هایینشـــانه با اپیزود این در

م. هستی روبهرو پیشین هاینشـانه  یلتکم در اسـت  سـرکار 

 شعر «قیچی بودن سرکار» بیان با اپیزود، اول سطر در شاعر

ــمت به را ــرکار. بردمی پیش تأویلیچند س  یقیچ بودن س

ــانگر تواندمی ــانه هم باشــد «تالش بودن بیهوده» نش  ینش

 . «قیچی( بریدن)بودن  کارسر»

ــپس ــطرهای در س ــوم و دوم س  که کندیم بیان اپیزود، س

 هم «خاک» اینجا در. باشد خودش فکر در بیشتر خواهدمی

 برقرار ارتباط اول اپیزود در «درخت» با که اســت اینشــانه

 داشته اشـاره  هم مرگ به تواندمی دیگر سـوی  از و کندمی

 کندمی دور خودش از را او که صــدایی از ادامه در. باشــد

 باشد شاعر خود صدای تواندمی صدا این. زندمی صـحبت 

 شـــود، همچنینمی خارج دهانش شـــدن باز طول در که

 از دوری به را شاعر که باشـد  دنیا یجذبه صـدای  تواندمی

 اپیزود در)درخت  که خاکی به نکردن رســـیدگی و خود

 کند.   وادار است روییده آن در( اول

 ستهاییفرصـت  واقع در زندگی گفت، توانمی این رو از

 قرار ما اختیار در هابرگشــترفت و  همین یفاصــله در که

 تا أمبد میان یفاصــله طی کردن برای به عبارتی. گیردمی

 این و کرد حرکت باید دیگر، هدفی به مقصد حتی یا مقصد

 برای باید هاانســان. نیســت بریدن همان جز چیزی حرکت

ــتایی از فرار ــانمنِ ایس  هاچیز خیلی از و کرده ریســک ش

ــد هگاهیچ. بگذرند ــتن بدون مقص ــت به مبدأ از گذش  دس

 ست.زندگی یدهنده معنا این و آیدنمی
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 داستان در پويا و ايستا هایشخصيت

  
 زهرا داداشی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با که هســتند کســانی داســتانی هایقهرمان و هاشــخصــیت

 هاآن. آورندمی وجود به را داســـتان خود، گفتار و رفتار

 هک هاستآن حضور با و هستند داسـتان  یهکارهمه تقریبن

 هاآن یواسطه به مکان و زمان فضا، و شـود می انجام کاری

 تان،داس طول در پذیریتحول نظرنقطه از. کندمی پیدا مفهوم

   .شوندمی تقسیم پویا و ایستا نوع دو به هاشخصیت

 استاند پایان تا آغاز از که است شخصیتی ایستا شـخصـیت  

 ستا همانی پایان در یعنی دارد؛ حضور تغییر دونب و ثابت

 و ندارد تاثیری او روی داســتان حوادث و بوده آغاز در که

 هاییتشخصی مثال عنوان به است؛ اندک بسیار تاثیر این یا

 ایســتا ها،افســانه در منفی و بدذات آدم و دیو جادوگر، مثل

 ییماجراها و عوامل دلیل به پویا هایشخصیت اما. هسـتند 

ــتان، طول در  حولت و تغییر بارهیک به یا و تدریج به داس

 یا باشـــد عمیق تواندمی تحول و تغییر این. کنندمی پیدا

 ســـاختن جهت در محدود، یا باشـــد پردامنه ســـطحی،

 معمولن. آن تخریب جهت در یا کند عمل شـــخصـــیت

 چون هســتند،  واقعی هایآدم مثل پویا هایشــخصــیت 

 از غیر اگر و دهندمی تن تحول و یرتغی به واقعی هایآدم

 در هاتیپ. شـخصیت  نه و هسـتیم  طرف تیپ با باشـد  این

 شـخصیت  از نمونه یک. دارند ثابتی خصـوصـیات   داسـتان 

 در. است محمود احمد هایهمسایه داستان در« خالد» پویا،

 را هاشــخصــیت تحول و تغییر انتظار تواننمی داســتانی هر

ــت؛ ــتان در مثلن داش  یهمه تغییر برای مجالی تاهکو داس

 غییرت که است اصلی شخصیت اغلب و نیست هاشـخصیت 

 غییرت کم خیلی و هستند ایستا هاشـخصـیت   دیگر و کندمی

ــتان در. کنندمی ــی و جنایی هایداسـ  در تغییرات پلیسـ

 صرفن و ستناگهانی و کاذب سرسری، اغلب هاشـخصیت 

 ندانچ تغییرات گونهاین. داســتان اســت به دادن پایان برای

 سه باید خواننده شدن قانع برای. نیسـت  معقول و باورپذیر

ــیت،  امکانات یعنی مهم عامل ــخص ــاع ش  و احوال و اوض

ــیات ــتی مقتض  باید زمانی. گرفت نظر در را زمان و زیس

. است دهش تحولی دچار شخصیت بگوییم بتوانیم تا بگذرد

 هداشت مدنظر را اصـل  سـه  باید تحول و تغییر این همچنین

 :  باشد

 .  باشد شخصیت امکانات حد در هادگرگونی ـ1

 آن در شخصیت که باشـد  احوالی و اوضـاع  معلول باید -2

 .  است شده واقع

 تا دباش داشته وجود تغییرات این انجام برای کافی زمان ـ3

 کردنی باور خواننده برای آن اهمیت یدرجه تناســـب به

ــد،  باورپذیر خواننده نظر در ناگهانی تغییرات چون باشـ

 .  نیست

 با یشترب نویسیداستان جدید شیوه در گفت توانمی بنابراین

 واقعی هایآدم به چون داریم، سروکار پویا هایشـخصـیت  

 .  دارند بیشتری شباهت

  غیرمستقیم و مستقیم: پردازیشخصیت انواع

 داســـتان وارد هاییروش چه با هاشـــخصـــیت و هاآدم

 که کنیممی صحبت مسـتقیم  روش مورد در ابتدا شـوند؟ می

 و دکنمی توصیف را شـخصیت  مسـتقیمن  نویسـنده  آن در
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 یا آغاز در که اســـت کل دانای جااین در راوی معمولن

ــتان، از بخشــی  به کند؛می معرفی خواننده به را هاآدم داس

 از شــخصــیت این داش آکل کوتاه داســتان در مثال عنوان

 :  شودمی معرفی طوراین نویسنده طرف

. ودب بدسیما ولی تنومند ساله، پنج و سـی  مردی آکل داش»

 زد،می ذوق توی اشقیافه دیدمی را او اوّل یدفعه هرکس

ــحبت پای مجلس یک اگر اما ــتندمی او صـ ــسـ  یا نشـ

 بود هازبان وِرد او زندگی یدوره از که هـایی حکـایـت  

 . کردمی او یشیفته را آدم شنیدند،می

 او صــورت به که قمه را راســت اندر چپ یهازخم هرگاه

 و نجیب یقیافه آکل داش گرفتند،می ندیده بود، خورده

 پرپشت، سیاه ابروهای میشی، هایچشم داشـت؛  ایگیرنده

ــبیل و ریش با باریک بینی فراخ، هایگونه ــیاه، س  لیو س

 او پیشانی و هاگونه روی بود، کرده خراب را او کار هازخم

ــت و بود خورده جوش بد که بود قداره زخم جای  گوش

 بدتر همه از و زدمی برق صورتش شـیارهای  الی از سـرخ 

 «بود کشیده پائین را چپش چشم کنار هاآن از یکی

 یظاهر هایویژگی کند،می تصویرسازی نویسنده جااین در

 قیممست هایروایت این با کندمی سعی و کندمی توصیف را

 و روشــن کاملن تصــویر این. دکن پر را دوربین خالی جای

 آن یچهره دیدن حال در خواننده گویی و شده ارائه شفاف

 کهآن از بیشــتر نویســنده حالت این در. اســت شــخصــیت

ــیت  ــخص  به دارد، که هاییکنش و رفتارها خالل در را ش

ــیح خودش را او هایویژگی کند، معرفی خواننده  توضـ

 ابلق زیاد شیوه نای نویسیداستان جدید رویکرد در. دهدمی

 .شودنمی توصیه و نیست قبول

 در و کند عمل مســتقل باید شــخصــیت امروزی شــیوه در 

ــتانی عمل یـک  فرآینـد  ــتعدادها و ویژگی ،داسـ  هایاسـ

 یهدهندنشان نویسنده است بهتر. شود مشخص اشرفتاری

ــد و خواننده وقایع  پیدا را هاآدم ،وقایع این جریان در باش

 ورتص به پردازیشخصیت حالت این در که بشناسد و کند

 نمایشی ادبیات در روش این. است شـده  انجام غیرمسـتقیم 

 از را هاپردازیشخصیت طوراین نویسـنده . دارد کاربرد هم

 خود داستانی متن در و کندمی اقتباس نامهنمایش و نامهفیلم

 :نیدک توجه فردا داستان از کوتاهی قسمت به مثلن. آوردمی

 زن یک درآمدم، که خانهماشــین اتاق از روز، آن یفردا»

ــاده حوض پای چاق ــید. بود وایس ــوانی مهدی: »پرس  رض

 دبگی بهش: »گفت «دارید؟ کارش چه: »گفتم «جاســت؟این

 خبردار شستم من.« آورده را ساعت پول باقی هوشنگ مادر

 را ســـاعتش مگه: »گفتم. فروخته را ســـاعتش که شـــد

 کارش و کس به خدا! نازنینی جوان چه: »گفت «فروخت؟

 وابیدهخ آبادشاه تو و شده مسلول پسرم که وقتی از! ببخشه

 ،کردم نگاه، شـــدم اتاق وارد.« کنهمی کمک بهش ماه هر

 کارت هوشنگ مادر: »گفتم بهش. نبود زاغی مچ به سـاعت 

: پرسیدم ازش. داد پس منو تومن ده برگشت، و رفت.« داره

 خدا.« رفیقم هیچی: »فتگ و کشــید آه «کیه؟ هوشــنگ»

 !«بود بازیرفیق آدم چه! بیامرزدش

ــیت بین دیالوگ و وگوگفت روایت این در ــخصـ  ها،شـ

ــنگ مرگ از را خواننده ــتان هایآدم از یکی که هوش  داس

 ردمو در اظهارنظری گونههیچ نویسنده. کندمی باخبر اسـت 

 برای که هســتند داســتان هایآدم و کندنمی هاآدم رفتار

ــخص نندهخوا  چطور با و افتاده اتفاقی چه کنندمی مشـ

 . هستیم روروبه شخصیتی

ــور روش این در ــنده دخالت و حض ــودمی کم نویس  و ش

ــایه در عملن ــنده. گیردمی قرار س ــیوه این در نویس  از ش

ــیح و گفتن یحوزه ــده خارج دادن توض  یحوزه به و ش

 .  است گذاشته قدم دادن نمایش

 کلش این به توانمی غیرمستقیم پردازیشـخصیت  مورد در

. دبپرداز هاشخصیت پردازیدرون به نویسـنده  که کرد عمل

 ار او شخصیت ذهنی درونی هایالیه در کندوکاو با باید او

ــتان مثل. کند معرفی خواننده به ــیوه به که هاییداسـ  شـ

ــیال جریان و درونی گوییتک ــته ذهن س ــوندمی نوش . ش

 و اســت شــخصــیت ذهن در ارانگ جااین در نویسداســتان

 داســتان مثل ،رســاندمی خواننده به را او افکار و هادغدغه

 هرامب اثر ملکوت داســتان و فاکنر ویلیام اثر هیاهو و خشــم

 تیح و مستقیم توضیح بدون نویسـنده  هاآن در که صـادقی 

 هاشخصیت ذهنی یتخلیه با رویدادها، با هاآدم کردن درگیر
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 هاینشــانه از توانمی روش این در. ندکمی معرفی را هاآن

 زا جسمانی هایکنش با کرد، مثلن استفاده هم روانشـناسی 

ــمک زدن، پوزخند جویدن، ناخن قبیل  راه نوع زدن، چش

 ردف هر به مخصـوص  هایکالم تکیه از توانمی یا... و رفتن

 ،پرخوری مثل هاآدم رفتاری هایویژگی بیان. کرد اســتفاده

ــردی،  ــدبـیـ   خـونسـ  توانمی نـیـز  ... و پـرحـرفـی    نـی، ب

ــیت ــخصـ ــان معرفی دیگر راه. کرد پردازیشـ  دادن نشـ

ــمـانی  هـای ویژگی  خمیده، بلندقد، پریده،رنگ مثل جسـ

 .  است ...و استخوانی
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 شخصيت در داستان
 

 رزیتا سردارزهی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینویسداستان عناصـر  ترینمهم از یکی ،پردازیشـخصـیت  

 شود.می مطرح «طرح» با ترازهم که است

 :گویدمی «ماندگار هایشــخصــیت خلق»کتاب  در ســینگر

 تانداس بخواهیم اگر و است آمدکار داستان کلید شخصیت»

. اشیمب داشـته  بزرگی شـخصـیت   باید کنیم، خلق را بزرگی

 به موضــوع و داســتان نکنند، کار خوب هاشــخصــیت اگر

 .«کنند درگیر را خواننده توانندنمی تنهایی

 یداســتان وجه انگیزترینهیجان شــاید شــخصــیت آفرینش

 نشآفری به گویی شــخصــیت، یک خلق با نویســنده. باشــد

 ماجرای در مختارانه تواندمی که زندمی دســـت انســـانی

 ینهم واقع در باشــد. تاثیرگذار و کند پیدا حضــور داســتان

 چارد ی یک خالقبه مثابه را نویسـنده  صـیت، شـخ  آفرینش

ــن .کندمی بخشلذت اما غریب ایتجربه ــت روش  که اس

 است رقرا که هاییشـخصیت  باید به ابتدا در باید نویسـنده 

 ینا واقع در چون. کند فکر باشند، داشته حضور داستان در

 به را حوادث که هســتند داســتان هایآدم و هاشــخصــیت

 است محملی شـخصیتی  هر دیگر طرف از .آورندمی وجود

 متجلی خود در را نویسرمان احســاســات  و حاالت که

ــتان هر در. کندمی  حکم مختلف هایشـــخصـــیت داسـ

 از ندهخوان یتجربه و کنندمی پیدا را بافته همبه هاییرشــته

 همین آید.می وجود به داستان شـخصـیت   توسـط  داسـتان، 

 که اردد امکان اشد،ب تاثیرگذار اگر داستان شخصیت که بس

ــتان خوانندگان  قلیدت او حرکات از فیلم ببیندگان یا و داس

 .کنند رفتار شخصیت آن همانند کاملن یا و کنند

 

 شخصيت تعريف
 

ــخاص ــاخته اش ــده س ــتان در که را( مخلوق) ایش  و داس

 شـخصیت  یا و شـخصـیت   شـوند، می ظاهر... و نمایشـنامه 

 اجتماع از شده تقلید است شخصیتی شبیه نامند؛داستانی می

 شیدهبخ تشخص و فردیت بدان نویسـنده،  جهانی بینش که

 که است فردی نمایشی، یا روایتی اثر در شـخصیت، . اسـت 

 و گویدمی چهآن و او عمل در او، اخالقی و روانی کیفیت

 .باشد داشته وجود کند،می

 بولیق قابل و زنده هایشخصیت بتواند کهآن برای نویسنده

 :باشد داشته نظر در را مهم عامل سه باید ندک عرضه

 و قدم ثابت شــانخلقیات و رفتار در باید هاشــخصــیت =1

 هایموقعیت و وضــعیت در نباید هاآن باشــند، اســتوار

ــته متفاوتی اعمال و رفتار مختلف، ــند داش  کهاین مگر باش

 .باشد داشته وجود دلیلی رفتاری تغییر چنین برای

ــیت  =2 ــخص  یانگیزه باید دهندمی انجام چهنآ برای هاش

 رفتار رد تغییری که وقتی خصوصبه باشند، داشـته  معقولی

. بفهمیم را تغییر این دلیل باید شـــود، پیدا هاآن کردار و

 خصیتش رفتار تغییر دلیل داستان از بخشی در ممکن است

رود ای پیش بمتن باید به گونه اما نفهمیم، را هاشخصیت یا

 ن داستان دلیل آن مشخص شود. که در پایا

ــیت  =3 ــخص  عنیی کنند جلوه واقعی و پذیرفتنی باید هاش

ــند، مطلق نباید ــندب بدی و خوبی از ترکیبی باید باش  و اش

 شرارت اهریمن و نه و پرهیزگاری از الگوهایی نه باید هاآن

 ترکیب ناهماهنگ هایخصلت از نباید هاشخصیت. باشـند 

 هاآن هایشخصیت که قدیمی هایتانداس مانند. باشند یافته

 .شر یا بودند خیر کامل طوربه یا
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 داستان در شخصيت انواع
 

 هیچ خود از که هســتند هاییشــخصــیت: قالبی شـخصــیت 

 یک هاآن. ندارند ایبرجسته رفتاری و روحی خصـوصـیت  

ــخص رفتار و قـالـب    قالب آن با جاهمه که دارند مشـ

 در روز هر که یهایشخصیت. شـوند می ظاهر خصـوص به

 ؛داریم ســروکار هاآن با غیره و تلویزیون هایبرنامه اجتماع

 دستمالی و کشیده هایپاشـنه  آن با هاجاهل و هالوطی مثل

ــت دور که ــاندسـ  خاص هایکالم تکیه و پیچندمی شـ

 دوران به تازه روشــنفکر اصــطالح به هاییآدم خودشــان یا

. شانخاص یهاوسواس و شـان حرف زدن لحن با رسـیده 

 ما یبرا و دارند بینیپیش قابل رفتارهای هاشــخصــیت این

 .انددرک قابل و معمولی

ــندگانی  ــیت  به حد از بیش که نویس ــخص  و قالبی هایش

ــناخته ــده شـ  زحمت خود به چندان آورند،می روی شـ

 مینه به و باشند واقعی هایشخصیت دنبال به که دهندنمی

ــیت  توانندنمی دلیل ــخص  از یکی. بیافرینند ایدهزن هایش

 خلق در هنری اســـتعداد کمبود توانمی را امر این دالیل

 تواندنمی نویســنده دلیل همین به دانســت، هاشــخصــیت

 در. کند خلق باشــد کافی انســجام دارای که را شــخصــیتی

 به و دارند شباهت هم به هاشـخصـیت   یهمه آثار گونهاین

 .کرد منتقل ردیگ آثار به را هاآن توانمی آسانی

 یدهد اثری قالبی هایشخصیت از بزرگ نویسندگان آثار در

ــود؛نمی ــلح و جنگ» در نمونه عنوان به ش ــتوی «ص  تولس

 هاآن از کدام هر و دارد وجود شــخصــیت پنجاه و پانصــد

ــانی ــر  و یگانه انس ــت فردبهمنحص ــیت  .اس ــخص  هایش

 قالبی هایشــخصــیت مشــابه هاشــخصــیت این: قراردادی

 زا داستان فرعی هایشـخصـیت   برای اسـت  بهتر و هسـتند 

 و یقالب شــخصــیت بین که تفاوتی اما. شــود ها اســتفادهآن

 قراردادی هایشـخصت  که اسـت  این دارد وجود قراردادی

 روهگ نمایانگر داستان، در که قالبی هایشـخصیت  برخالف

 قهطب و صنف یک به مختص اند،جامعه از خاصی یطبقه و

 از قلموال نون داستان در اسداه میرزا زن نقش دمانن نیستند،

 که زرنگ و زبر و دارخانه اســت زنی که احمدآل جالل

 وقت هرچند همسرش مساعد چندان نه مالی وضع خاطربه

 شوهرش سـر  را اشدق دلی افتد،می دسـتش  به ایبهانه که

 کند.می خالی

 داســتان در هاشــخصــیت نوع این :نوعی هایشخخخصخخیت

 ،رفتار با که هســتند مردم از ایطبقه یا گروه یدهندهنشــان

 به دیگران از متمایز... و پوشش یشـیوه  و زدن حرف طرز

ــنــدمی نـظر   محمود بلوچ، دیــدار کتــاب در مثلن. رسـ

 یشــیوه و وخوخلق در را زمان آن بلوچ مردان آبادیدولت

   .کندمی توصیف دیگران از متفاوت شانمحلی پوشش

ــتا در یا ــیرین، و خســرو نداس  به پرداختن برای نظامی ش

 و گیردمی بهره نوعی پردازیشخصیت از فرهاد شـخصیت 

ــیفتگی از متفــاوتی یچـهره  ــار در را معمول شـ  و رفت

ــوصبه ــرو با که ایمناظره در او، گفتار خص  به دارد خس

 .کشدمی تصویر

 معمولن شـخصیت  نوع این از :جانبههمه هایشخخصخیت  

 اســتفاده داســتان اصــلی هایشــخصــیت به پرداختن برای

 ردهک تمرکز شخصیت روی کندمی سعی نویسنده و شودمی

 مثال عنوان به بپردازد؛ آن منفی و مثبت هایجنبه بـه  و

 روخس شـخصیت  و مثبت هایجنبه به اشمثنوی در نظامی

 نقاشــی در چهره جزئیات توصــیف از پرداخته، داســتان در

 یرینش به او شیفتگی گونگیچ ها وگذرانیخوش و شـاپور 

 .پردازدمی خسرو ی جانبههمه شخصیت بازگویی به... و

ــ هایشخصیت گاری تصویرن نوعی تمثیل :نمادین تمثیلی ـ

ــت ــد و مفـاهیم  آن در کـه  اسـ پیش  از اخالقی مقاصـ

 حوادث و اشیا اشخاص، به قصـد  روی از ایشـده شـناخته 

 و هاهستی احساسی تجسم نماد که حالی در شود.می منتقل

ــد نشــده درک قبلن که اســت جوهرهایی  به جز به و باش

  نباشد درک قابل هم خاصی نمادین شکل

ــتـان  در ــیاه ماهی داسـ ــمد از کوچولو سـ  بهرنگی، صـ

 هک هاییویژگی و وخوخلق براساس جانوری هایشخصیت

 از هاهمسـایه  رمان در اما .هسـتند  هاانسـان  از تمثیلی دارند

 «بندر عمو» پردازیشخصیت برای دهنویسـن  محمود، احمد

 ذوالفقار و کشکول علی، حضـرت  عکس چون نمادهایی از

 .کندمی استفاده اتاقش یطاقچه در
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 (Setting) پردازیصحنه و صحنه

 
 افسون جهانیان

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چنین تعریف شده  «صــحنه»در فرهنگ اصـطالحات ادبی،  

ی، صحنه عبارت است از نویساسـت: در اصـطالح داسـتان   

ــتان در آن تحقق      موقعیـت مکـانی و زمـانی کـه عمل داسـ

ــتان دارای   یم ــری مهم در داس ــحنه به عنوان عنص یابد. ص

هدفی مشـخص اسـت و چنان نیسـت که پوچ و سرگردان    

 ندتواند در پیش بروارد داســتان شــود. این عنصــر مهم می

د. شهای داستان بسیار موثر باطرح و نشـان دادن شـخصیت  

ــت که  این نکتـه، همان نکته مهمی  ــن دیبل»اسـ در « آنسـ

یک صحنه »اهمیت صحنه به آن اشاره کرده و معتقد است: 

توانـد نکـات زیـادی را بـه خواننده انتقال دهد. حاالت     می

ــی از زمان، پیش نگرش ــاسـ بینی قبل از وقوع و هـا، احسـ

ــت، اما مهمبازتابی از آن که یک تر از همه اینچه که گذشـ

شان ن های داستانحنه باید طرح را به پیشبرد و شخصیتص

ــتانی، با وظیفه دهد. همان ــر داس  یطور که هر یک از عناص

شوند، صحنه نیز به عنوان یک خاص خود وارد داسـتان می 

ای سازنده در داستان، با پذیرش وظایف خود عنصر و مهره

 .« اندازدکند و داستان را به جریان میایفای نقش می

لی ک یر عناصـر داستان وظایف اصلی صحنه به سه دسته د

ر ای از آن ذکجا خالصــهتقســیم شــده اســت که در این  

 شود:  می

ها و وقایع فراهم آوردن محلی برای زندگی شــخصــیت -1

 داستان.  

ــتان، حالت   -2 ــا و رنگ یا حال و هوای داسـ ایجـاد فضـ

 های کانگیزی، شـومی، ترســناکی و شاعرانه شـادمانی یا غم 

 کند.  خواننده به محض ورود به دنیای داستان حس می

 ها ورفتار شـخصیت  به وجود آوردن محیطی که اگر بر -3

، نگذارد کننـده بـه جا  وقوع حوادث تـأثیری عمیق و تعیین 

 ها مؤثر واقع شود.آن ینتیجه دست کم بر

هر صحنه را به چهار دسته تقسیم  یعوامل و اجزای سازنده

 اند:کرده

 ن و محل جغرافیایی داستان  مکا

 های داستانزندگی شخصیت یکار و حرفه و شیوه

 زمان یا دوره وقایع و حوادث داستان

های محیط کلی و عمومی اشـخاص داستانی که هم ویژگی 

گیرد و هم شرایط فکری و را دربرمی هااخالقی شـخصـیت  

 .هاروانی آن

کار  تواند به ســه شــکل و حالت در داســتان بهصــحنه می 

حوادث، عمل و اشخاص  تواند تأثیری عمیق بررود: گاه می

ــتانی بگذارد. گاه صــحنه ــانداس های ویژگی یدهندهای نش

ــد و باالخره فکری و رفتاری یک شــخصــیت می تواند باش

تواند به عنوان عنصری مهم چون یک صـحنه گاهی نیز می 

دیگر عناصر اساسی در داستان ایفای نقش کند و حضورش 

 قابل اهمیت باشد.   مایهداستان به میزان دروندر 
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 پردازیهای صحنهشيوه
 

ــیوه می    ــنـدگـان بـه دو شـ ــتان خود نویسـ توانند در داسـ

ل طور مستقها را بهپردازی کنند. برخی از آنان صحنهصحنه

ــتان می   ــتان و جـداگـانه وارد داسـ کنند که چنانچه از داسـ

تان و و منطقی داسبرداشته شوند، هیچ خللی به نظم طبیعی 

استفاده از صحنه  یدیگر عناصر وارد نخواهد شد. این شیوه

 اند.  به کار گرفته 1۴را بیشتر، نویسندگان قرن 

ــحنه را در خالل دیگر ، گروهی نیز برخالف گروه اول، صـ

برند، طوری که عناصر از جمله شخصیت و لحن به کار می

 ی و سازندهی از عناصر، نقش اصلئاین صحنه به عنوان جز

ــتــان بــه عهــده می ــیوهرا در داسـ ــیوه، شـ  یگیرد. این شـ

   روز، اغلبـنویسی امروز است. در داستانـنویسان امداستان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــحنه ــتقیم وقوع واقعه ،هاپردازیص ای را به خواننده غیرمس

ــورت تمثیل و نمادی در ارتباط با    القـا می  کننـد یـا بـه صـ

صحنه ممکن است به دو  .آیدشخصیت و عمل داستانی می

در داســـتان به کار رود.  «نمایشـــی»و  «فراخ منظر» یگونه

ــحنـه  ــت  شاز نام طور کـه همـان فراخ منظر  یصـ پیداسـ

 یئاندازی وسیع از نمای کلی و جزای است که چشمصحنه

ای است که نویسنده در دهد؛ صحنهداسـتان به ما نشـان می  

 توضـیح بیشتر و  آن مواد و مصـالح داسـتان را با تشـریح و   

تر ارائه کند و از مکان و شـــخصـــیت داســـتان، گســـترده

توصیفات و جزئیات بسیاری دست دهد و اغلب با شرح و 

نمایشی که به  یاما صحنه توصـیف و مباحثه همراه اسـت.  

شــود، زمانی اســت که اتر نزدیک میئســینما و ت یصــحنه

ه ئای از داستان خود را به شکل نمایش ارانویسـنده صـحنه  

ــای این   ــغول تماشـ دهـد، چنانکه گویی ما از نزدیک مشـ

 وگوها و اعمالنمایش هسـتیم. در این شیوه، نویسنده گفت 

 د وافتکند که اتفاق میمیطور تصویر ها را همانشـخصیت 

 وگو همراهضروری از گفت یبا جزئیات و استفاده نمعمول

اسـت که در آن زمان حوادث تا حد ممکن، کوتاه و فشرده  

پردازی در صــحنه یگاه نیز این دو شــیوه شــود.گزارش می

ــنده برای بهتر دیدن خواننده هم ادغام می ــوند و نویسـ شـ

 برد.ها را با هم به کار میداستان، آن

 

 پردازی و توصيف در رمان سووشونصحنه
 

ها رمان: اوایل جنگ جهانی دوم است و انگلیسی یخالصه

اند. شیراز که از ر کردهقوای خود را در داخل کشـور مسـتق  

ــی    ــت مملو از نیروهای انگلیس ــهرهای جنوبی ایران اس ش

اســت. قشــون انگلیس با کمبود آذوقه مواجه اســت و از   

خرد. یوسف یکی از شان را میمالکان شـیراز، محصـوالت  

مالکان شـهر اسـت، اما حاضــر به فروش محصول خود به   

ــیراز با قحطی و کمبوبیگانگان نمی ــود، زیرا شـ ه د آذوقشـ

ــنه روســت و یوســف نمیهروب خواهد رعیت خودش گرس

ــی      ها که با بمـاننـد. مـک مـاهون، خبرنگـار جنگی انگلیسـ

ای دارد و ابوالقاســم خان، برادر یوســف، دوســتی و مراوده

ــف، از وی می ــت از لجاجت بردارد و یوس خواهند که دس

مانند سایر مالکان، محصولش را به قشون انگلیس بفروشد، 

ــف نمیاما یو خواهد مثل دیگران رفتار کند و خود را تا سـ

هم  های پیشسـطح بقیه پایین بیاورد و حقیر سازد. او سال 

ــف    ــت. یوسـ ــوالت خود طفره رفتـه اسـ از فروش محصـ

د فروشبرادر ایلیاتی می خویش را به دو یسـرانجام، آذوقه 

او و فروش آن به دولت  یخواهنـد بـا خرید آذوقه  کـه می 

 خواهدها بگیرند و با حکومت که میاز آن انگلیس، اســلحه

ــی آن ــکان کند درافتند، اما آنان را راضـ ها را مجبور به اسـ

برای  جنگکنـد تـا بدون پذیرفتن منت از بیگانگان و بی  می

ها را اسکان دهند. یوسف مردم ایل خود خانه بسـازند و آن 

ــتان هم ــد دارند  به همراه تنی چند از دوس ــم خود، قص قس

ــه ی خود را علیـه حکومت و نیروهای بیگانه آغاز  هـا نقشـ
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ــوهر می کنند. ــد، از او زری که از عواقب کارهای شـ ترسـ

پذیرد. چندی گیری کند، اما یوســف نمیخواهد که کنارهمی

بعد یوسـف برای سـرکشی به امالک و حال رعیت خود به   

گردانند. همه رود، امـا جنـازه او را بـه خـانـه بـازمی      ده می

 .اندنشاندگان بیگانه کشتهیوسف را دست دانند کهمی
     

 بررسی صحنه در سووشون

 

ــر زمان و مکان، نقش قابل توجه و با توجه به این  که عناص

های داستان دارند و در داستان یمهمی در سـاختن صـحنه  

اند، در زیر به بررســی این  معاصــر نیز بســیار مورد توجه 

 «ســووشــون»عناصــر در رمان 

ــا میزان توجــه پردازیم مــی ت

ــر   ــنـده را به این عنصـ نویسـ

زمانی کل  یمحدوده دریـابیم. 

ــتـان، اوایل دهه   132۱ یداسـ

است؛ در گیرودار جنگ جهانی 

دوم کــه مـتفقین ایران را در  

تصرف خود داشتند و با اقتدار 

ــراوان در آن حــکــم  ــی ف ران

ــوع را از می کردند. این موضـ

های حضـور مسـتمر شخصیت  

ماهون،  خارجی در داستان مک

زینگر، خــانم حکیم و... و نیز 

ــتان میوالی گفتهدر الب  توان دریافت.گوی اشــخاص داس

تمام حوادث داسـتان در دو فصل بهار و تابستان روی داده  

ی به زمان را در تمام فصـول داستان  ئهای جزاسـت. اشـاره  

توان مشـاهده کرد. در آغاز داستان به زمان و روز جشن  می

ای نشـده است. داستان با این جمله  اشـاره عقد دختر حاکم 

اما  .«آن روز، روز عقدکنان دختر حاکم بود»شــود: آغاز می

توان دریافت که روز عقد دختر حاکم در صفحات بعدی می

ــت.  ــنبه بوده اس گوی زری و وزیر که گفت یقطعه چهارش

خان کاکاسـت و در همان جشـن عقد صورت گرفته است،   

ابوالقاسم خان به زری نجوا کرد: » کند:موضوع را روشن می

ها نیاید... خودم نکند به ســرش بزند فردا عصــر جشــن آن

فردا شب، شب جمعه است. »زری گفت:  «تان.آیم دنبالمی

  «دانید که من نذر دارم.می

نویسـنده در پرداختن به عنصر زمان، تنها به ذکر روز یا ماه  

ر خواننده را د کهیا فصـل بسنده نکرده است، بلکه برای آن 

ــتان قرار دهد، تالش می  کند این متن و مـاجرای زنده داسـ

وقتی که  نمثل ؛گسترده کند «توصیف»عنصر را با استفاده از 

اســـت، برای  «تابســـتان»خواهد بگوید فصـــل، فصـــل می

ــتانه نیز   حقیقـت  ــیف گرمای هوای تابسـ نمـایی، بـه توصـ

ســیر و شــد که یوســف رفته بود گرمده روز می»پردازد: می

ــیر  هوای در بــاغ کم از گرمسـ

ــتان   ــه تابسـ ــت. همیشـ نداشـ

 «کرد.طور عجله میهمین

به این ترتیب، خواننده عنصـــر 

ــورت زنده و    زمـان را بـه صـ

 کند.بینـد و درک می حقیقی می

ــر دوم، مکــان اســــت.  عنصـ

ــحنــه رخ دادن حوادث  یصـ

 «شـیراز »اصـلی داسـتان، شـهر    

ای که از اســت. نخســتین مرتبه

داستان سخن رفته، مکان اصلی 

ــتان و آن هنگامی  در آغاز داسـ

است که شخصیت مستر زینگر 

شد که به شیراز آمده اقل کم هفده سال می»شود: معرفی می

 در این داســتان، « دانســت.بود و هنوز فارســی درســتی نمی

ــلی، مکـان   عالوه بر ــم  مکـان اصـ هـای فرعی نیز به چشـ

تاهای کوار رفت و آمدهای یوســف به روسن مثل ؛خوردمی

ــیدگی به احوال رعیت خویش، ما را با   و زرقـان برای رسـ

 اصلی یکند، اما صحنههای فرعی داستان رویارو میصـحنه 

ــت که زری  ــیراز اسـ ــهر شـ  ،و مرکزی حوادث، همان شـ

ــر می   ــلی نیز در آن به س ــیت اص ــخص قتل  یحادثه برد.ش

 اییوسـف در زرقان اتفاق افتاد. این صـحنه، هرچند صحنه  

 است، اما با قهرمان داستان ارتباط تنگاتنگ دارد. فرعی
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 بررسی توصيف در سووشون

  

ترین عناصــر و عواملی اســت که در توصــیف، یکی از مهم

پردازی داستان نقش مهمی داشته است. در این رمان صـحنه 

ها، یتصها، ظاهر شخها و منظرههایی از صـحنه با توصـیف 

 ی. دربارهشویماجه میداستانی مو اعمالها و توصیف مکان

توصــیف در این رمان چند نکته قابل ذکر اســت که در زیر 

    پردازیم:ها میبه آن

توصــیفات )به ویژه توصــیف ظاهری اشــخاص( حجم  -1

ها به اند و نویسنده در هیچ یک از آناندکی را اشـغال کرده 

دده آمد و عصرانه »اطناب و درازگویی دچار نشـده اسـت:   

ــل و چندجور تخت چید. انواع میوهآورد و روی  های فصـ

ــی آورد که در یک  ــکویت فرنگی و بعد منقل پرآتشـ بیسـ

عمه گذاشت. در  یدار گذارده بود و جلوسینی مسی کنگره

 «یک قوری قرمز گلدار، چای دم کرد.

اشـــخاص، دقیق و جزئی نیســـت.  یتوصـــیف چهره -2

 تهمستقیم انجام گرف یتوصـیف اشخاص به ندرت به شیوه 

ــت، اغلب در البه ــتان  والی گفتاس ــخاص داس گوهای اش

بریم. در عبارت ها میهای ظاهری آناست که پی به ویژگی

های صوری زری زیر، از زبان مک ماهون با یکی از ویژگی

جا روی آن نیمکت پا شـــوید برویم آن»شـــویم: آشـــنا می

بنشینیم. زری، شما هم بیایید. وجود یک زن قشنگ همیشه 

  .«آور استهیجان

توصــیف برخی مناظر، متناســب با حاالت و روحیات   -3

توصــیفی که زری در اوایل ن اشــخاص داســتان اســت، مثل

آسودگی خیال  یدهندهکند، نشانشان میداستان از باغ خانه

شهر من است، وجب  (باغ)این »غمی است: و سعادت و بی

 تپشتش... آن دو تا درخ یبه وجبش را دوسـت دارم. تپه 

هایش را خودت با نارون دم باغ، نارنجســـتانش را که نارنج

ــته  ــت خودت کـاشـ را که  «هفت نوبر»ای، آن درخت دسـ

 «اش را پیوند زدی...خودت هر سال یک میوه

ــکل   ــیف در ش ــی این توص گیری حوادث بعدی رمان نقش

توصــیفی  دهد.ندارد و فقط احوال باطنی زری را نشــان می

دید زری صـــورت گرفته  یزاویههم در اواخر داســـتان از 

قرار او هراســان و آشــفته و بی یاســت که نشــان از روحیه

ــادابی خود »دارد:  به باغ نگاه کرد. به نظرش آمد که باغ، شـ

ــت داده. بر ــته،  درخت یروی همه را از دس ــس ها غبار نش

ــوختـه. یک لحظه خیال کرد   برگ ــان زرد کرده، سـ هـایشـ

 کنند. بعد دیدتماشایش می برر و شان برده، بها ماتدرخت

ــر تکان میهـا می کـه درخـت   دهند و بعد آرام لرزند و سـ

  « گیرند.می

ا و هم در ایجاد فض ،این توصـیف برخالف توصیف پیشین 

رنگ و حال و هوای داستان مؤثر است و هم با حوادثی که 

بـه زودی روی خواهــد داد، ارتبــاط دارد. خواننـده در این   

ــیف، خود را آمـاد  ــنیدن خبر قتل  یهتوصـ رویارویی با شـ

 کند.یوسف می

ــتان، جدا از عناصــر دیگر به کار نرفته   -4  توصــیفات داس

 است که موجب آسیب بافت داستان شود.

یم و غیرمســتق یتوصــیفات به کار رفته، اغلب به شــیوه -5

 ایزیر، گوشه یها انجام شده است. قطعهصیتختوسـط ش 

    ت الدوله است: از توصیف ظاهر زری از زبان عز

ــاءاه... چشــم » ــاءاه... ماش هایت رنگ خرماســت. من ماش

 «چشم به این رنگی ندیده بودم...
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 ادبيات نمايشی

 
 سیمین شیرازی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ادبیات نمایشی چیست؟

ای از ادبیات است که در قالب نمایش ادبیات نمایشـی گونه 

ــحنــه می کوتــاه و جــامع آیــد. این تعریف بر روی صـ

 ی متونی اسـت که قابلیت تبدیل شدن به ی کلیهدربرگیرنده

نمایش را دارند. موضوع اصلی ادبیات نمایشی پیوند انسان 

ی آن، تجلیل روحیات انسان و با زندگی و طبیعت و وظیفه

 ی برخورد او با حوادث زندگی است.  نحوه

 

 انواع ادبيات نمايشی

 

ی یات نمایشی را به سه گونهبندی کالسـیک، ادب در تقسـیم 

 کنند. درام، کمدی و تراژدی تقسیم می

تراژدی، نمایش ناکامی افراد برجسـته است. کمدی، نمایش  

ــت به گونه   ــی و اجتماعی اس ــیاس ای که عیوب اخالقی، س

دارد و درام، شکل عادی زندگی با مخاطب را به خنده وامی

 های آن است. ی تضادها و تعارضهمه

ش یا درام، یونان باسـتان بوده است. دراما در زبان  مهد نمای

ــت که واقع مییونانی به معنی کار یا عملی ــود و در سـ شـ

آید. معنی تخصـصـی آن هنری است که به روی صحنه می  

ه بندی کادبیات نمایشــی دراماتیک براســاس یک تقســیم   

ــیم    ــطو انجـام داد، بـه دو نوع تراژدی و کمدی تقسـ ارسـ

ــود. تراژدی نمامی ــت که در ش یش اعمال مهم و جدی اس

ی شود و هستههای اصــلی تمام میمجموع به ضـد قهرمان 

شود که در اکثر ای میتهی به فاجعه( منPlotاصـلی داستان ) 

هاست؛ مرگی که اتفاقی نیست و ها مرگ قهرمان آنتراژدی

 ها را اولینی مســتقیم حوادث داســتان اســت. یونانینتیجه

نند. برخی آثار شکسپیر مانند رومئو و دانویسـان می تراژدی

ــین از   ژولیــت، مکبــث و اوتللو و آنــدرومــاک اثر راسـ

 ها هستند. ترین تراژدیبرجسته

نوع دوم ادب دراماتیک کمدی اسـت. کمدی اثری نمایشی  

اســت که در ابتدا هدف آن جلب نظر بیننده و ســرگرمی به 

ــائل جدی را هدف مینظر می ــد اما کمدی مسـ گیرد. رسـ

ــی و اجتماعی در قالب  م ــیاس ــوعات جدی اخالقی، س وض

های نامههای موفق نمایششوند. از نمونهشـوخی مطرح می 

توان به سـفر دراز روز در شب اثر یوجین اونیل،  کمدی می

ــب دوازدهم اثر    ــیـار برای هیچ، طوفان و شـ هیـاهوی بسـ

 شکسپیر اشاره کرد.  

 

 ی ادبيات نمايشیتاريخچه

 

رســد. در این کشور ماتیک به یونان میی ادب دراتاریخچه

ــت. اما درام در اکثر بـه نمـایش توجـه ویژه می    ــده اسـ شـ

های قدیم وجود داشته و جزئی از مراسم مذهبی بوده تمدن

اسـت. در این مراسـم به تجلیل خدایان، مردگان یا صحبت   

ی درام در مصر هم به پرداختند. سـابقه از کیفیت گناهان می

رسد. نمایش ال پیش از میالد مسیح میحدود چهار هزار س

در روم باســـتان نیز رواج زیادی داشـــته اســـت. در قرون 

اتر، ی مفرط مردم به تئوسـطی، دستگاه کلیسا به دلیل عالقه 

ای از درام بــه نــام درام مــذهبی را رواج داد. در این گونــه

آمد. ها، زندگی مسـیح و قدیسـان بر روی صحنه می  نمایش

نس هم درام قدیم یونان و روم ظهور کرد و در اروپای رنسا

اشــکال کهن نمایش در ایران پیش از اســالم هم  احیا شــد.

ای از درام در آن زمان بوده ریشه در مذهب دارد. مثلن گونه

های دســـته ها ســـرودهای اوســـتا را همراه با رقصکه مغ
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هــایی بــه وارهانــد. همچنین نمــایشکردهجمعی اجرا می

شــده اســت. از ها برپا میها یا ســوگواریمناســبت پیروزی

توان به مراسم کین سیاووش که در نواحی های آن مینمونه

شده و تا قرن چهارم رایج بوده شـمال شـرق ایران اجرا می  

ی زال یا آیین جمشــید اشــاره کرد. اســت، کین ایرج، مویه

ــته؛  انوع نمایش ــنتی دیگری هم در ایران وجود داش های س

ــکال گمانند معرکه ــی. تمام این اشـ یری، نقالی یا روحوضـ

ی نامهنمـایش، چون عـامی بودنـد، نیازی به متن یا نمایش   

ــتند، تنها گونه   ــی نداش ــخص ــاید بتوان مش ی نمایش که ش

نوشتاری منسجم برای آن یافت، تعزیه است. تعزیه نمایشی 

شود و ی دیلمی آغاز میمذهبی است که از زمان معزالدوله

 یابد. صفوی به شکل امروزی تکامل می یتا اواخر دوره

ــکل امروزی آن با ترجمه   های نامهی نمایشنمـایش بـه شـ

ــهم زیادی غربی به ایران راه پیدا کرد. نمایش های مولیر سـ

ــته ی اند. از اوســط دههدر معرفی تئاتر مدرن در ایران داش

های جدید نمایش و برگزاری ، با سـاخته شدن سالن 133۱

اتر، نمایش دوباره در ایران رونق گرفت. از های تئجشــنواره

، توان از بهرام بیضــایینویســان مینامهترین نمایشبرجســته

 غالمحسین ساعدی، اکبر رادی و اسماعیل خلج نام برد. 

 

 نامهنمايش

 
ی نمایش، نمایشــنامه است. در یکی از اشـکال تکامل یافته 

گران ینامه متنی اســت که برای باز یک تعریف کلی، نمایش

شود تا بتوانند نمایش را بر روی صحنه ببرند. این نوشته می

ــاده بـه نظر می   ــد اما در بطن خود تعریف اگرچـه سـ رسـ

ــت، چون متن خواندنی نمایش باید به متنی   متعـارض اسـ

نی تواند دیددیدنی تبدیل شود. چطور یک اثر خواندنی، می

 در ایکه خواندن متن سبب شود که ایدههم باشـد؟ مگر آن 

ذهن خواننده به وجود بیاید، آن ایده پرورش پیدا کند و بر 

اثر آن یک نمایش خلق شود. مثلن کارگردانی را تصور کنید 

ــاس آن خبر، کـه خبری را در روزنـامـه می    خواند و براسـ

ی جا کارگردان ایدهبرد. در ایننمایشــی را روی صــحنه می

 ر با در نظ کند. این امرمتن را به اثری نمایشی تبدیل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود. در واقع یک متن گرفتن تمهیدات تصـویری انجام می 

تواند به تنهایی به یک اثر دیدنی ی خواندنی هرگز نمیساده

نامه یک تفاوت اســاســی با متنی ســاده تبدیل شــود. نمایش

نامه از یک متن خواندنی دارد. زمـانی که در تعریف نمایش 

تعریف خود تجدید نظر کنیم و ســعی  کنیم، باید دریاد می

ی نامه ارائه دهیم که این گونهای از نمایشکنیم تعاریف تازه

ادبی برای ما بهتر مشـخص شود. بنابراین کسانی که ادبیات  

نامه شکنند، نمایتر بررسی مینمایشی را به شکل تخصصی

ــویرنامه ــته میای میرا تص ــود و دانند که با کلمات نوش ش

هنگـام اجرا از این اثر یـک نمـایش دیـداری به      کـارگردان 

نامه، آن را آورد. در تعـاریف آکـادمیک از نمایش  وجود می

ــط یک گروه اجرایی به اتمام اثری ناتمام می دانند که توسـ

ــت متن نمایش می ــلین معتقد اس ــد. مارتین اس نامه تنها رس

 شود که روی صحنه برود.  زمانی درام می

ــی  نامه، کارگردان ی جدیدتر از نمایشهابنـابراین در بررسـ

شـود که با اسـتفاده از اشیایی که در اختیار   فردی معرفی می

، نویسنامهی نمایشدارد و عوامل انسانی خود، از تصویرنامه

کند. پس در یک نمایش، اثری تصویری اثری هنری خلق می

 شود. و ادبی به یک اثر دیداری تبدیل می
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 نامهفيلم

 
اها ماجر ها،یا سـناریو، متنی اسـت شامل شخصیت  نامه فیلم

ــورت یــک و هر آن چــه در فیلم روی خواهــد داد بــه صـ

یســان نونامهیا فیلم نامه نویسدســتورالعمل که توســط فیلم

شامل تمام جزئیات صحنه،  ننامه معمولشود. فیلمنوشته می

   .وگو، کنش و گاه حتی موقعیت و زاویه دوربین استگفت

است  نویسینامهمن که یکی از اساتید مطرح فیلمویلیام گلد

نامه مانند هدیه دادان، نیت معتقد اسـت در نوشتن یک فیلم 

ــت که   ــوع به آن معنی اس ــت که اهمیت دارد. این موض اس

چه که قرار اســت به تماشــاگر منتقل شــود،  هدف و هر آن

ــوی فیلم نویس درک و به خوبی نیز نامهباید به خوبی از سـ

 ه منتقل شود. این هــدف ممکن است اهدافی چون به بینند

 

 

 

 

 

 

 

 

نویس هنامترساندن، خنداندن یا تفکر و تامل باشد. یک فیلم

تواند از الگوهای موفق و تضــمین شده استفاده همیشـه می 

ی نکات و کند اما هرگز نباید از خالقیت و نوآوری و ارائه

ر ش کند تا اگهای جدید پرهیز کند. در واقع باید تالویژگی

 ی تازه دخیل کند. تواند تماشاگرش را در یک تجربهمی

نویســی نامههای فیلمترین جنبهپردازی از مهمشــخصــیت 

ها بدون قدر مهم است که برخی فیلماسـت. این موضوع آن 

ــه ــی تنهــا از طریق برخورداری از مــاجرا و قصـ ی خــاصـ

امه را نمپنداری تماشاگر با او فیلپردازی و همذاتشخصیت

 یباید توجه داشـت که سینما اول یک رسانه برند. پیش می

دیالوگ الزم و  صوتی است. یتصـویری و بعد یک رسـانه  

رین تنویســی حتی کوچکحیاتی اســت اما نباید در دیالوگ

زد کرد. اگر فضــاســازی، احســاســات را به تماشــاگر گوش

ــاگر به خوبی حس ها و فیلمبـازی  ــد، تماشـ نامه قوی باشـ

ار دهای کشکند و دیگر نیازی به دیالوگصحنه را درک می

ــت. در واقع با توجه به ماهیت و ویژگی  هایو طوالنی نیس

ــیت  ــخص ــت و تا حد ممکن از ها باید دیالوگش ها را نوش

 البته منظور ثقیل ،های موجز و پرعمق اســتفاده کرد دیالوگ

ــت. بنابراین می  ــنگین نیس ــه ویژگی برای یک تو س وان س

یالوگ مناســب ذکر کرد: خالصــه گفتن، صــحیح گفتن و  د

 بدیهیات.  عدم توضیح 

 های نمايشیسبك

 
و  اکسپرسیونیسمهای رایج نمایشـی  در این بخش به سـبک 

ــبــکمی تر پوچیئــات توان بــه هــا میپردازیم. از دیگر سـ

یسم سورئالالیســم، ســمبولیسم و ئداداییسـم، رومانتیسـم، ر  

 اشاره کرد.

 

 (Expressionismم )اکسپرسيونيس

 
پیشوند به معنای خارج  ex کلمه اکسـپرسیون از دو قسمت 

به معنای فشـار و فشردگی تشکیل شده که در   pression و

یر حالت قیافه تعب بیان، های اروپایی ابزار حاالت درون،زبان

ــد ــت.شـ  همچنین در بیــان دیگر این لغـت از واژه  ه اسـ

 express،و  گراییانبیــ رســـانــدن،  بــه معنــای ادا کردن

این اصطالح برای اول بار  ت.گرایی نیز تعبیر شده اسگزاره

در نقاشـی و تمایز برخی نقاشان که از سبک امپرسیون جدا  

در ادبیات اکسپرسیون روشی است . کار رفته شده بودند ب

که جهان را بیشـــتر از طریق عواطف و احســـاســـات نگاه 

ایقی ان حقکوشش هنرمند صرف بی کند. به عبارت دیگر،می

است که برحسب احساسات و تاثیرات شخصی خود درک 

ها به بیان تصورات، در واقع اکسـپرسـیونیست   .کرده اسـت 

اتر ئپرداختند که این روش در تاحساسات و رویاهایشان می

ــال  هـای پیش از جنـگ جهانی اول رواج یافت.   آلمـان سـ

ــالآلمان ــتند حاالت درونی و ها در آن سـ ــعی داشـ ها سـ

ــان را بـه نمایش بگذارند، در واقع در این   نـاخودا  گـاه انسـ
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ها قراردادهای منطقی و نظم، تناسب روش، اکسـپرسـیونیت  

ــخن را که در آن  عواقیا  ــوم س د رایج و در کل رفتار و رس

ــتی رایج بود، کنار ئزمان در نمایش ر ــتی و ناتورالیسـ الیسـ

ــتند ــبک در درجه نامهنمایش .گذاش ــان این س اول  ینویس

به شخصیت اصلی نمایش  نان ذهنی بود و اصـول شـ دیدگاه

دادند و از این طریق تالش داشــتند شــناســانه میعمق روان

 .درونیات خود را برمال کنند

پذیرد و در های ســنتی را نمینیســم چهارچوبواکســپرســی

اعتراضی بود بر ضد قراردادهایی  نادبیات این سـبک اصول 

 یعــهجــام یکــه مـوجود بود و همچنین انکــار چهره 

 فکرات،ت بیان صدد در تئاتر در اکسـپرسـیونیسم   بورژوایی.

ــات و عواطف و   یمایهدرون ذهنیات، ــاس ناخودآگاه، احس

 است.ها واقعیات درونی شخصیت

ند کنویس در این سبک تالش مینامهزمانی که یک نمایش 

ه ب )پروتاگونیست( از مابین ذهنیات یک شـخصـیت اصـلی   

ــم  د ،بیان واقعیات بپردازد ــیونیس ــپرس ــبک اکس ر واقع از س

ــت  ــتفــاده کرده اسـ گرایی یــا گزاره ،از نظر منتقــدین .اسـ

اکسـپرسـیونیسم جنبشی است در ادبیات نمایشی نوگرا که   

ــبت به واقع ــم(ئگرایی )ردر واکنش نس به وجود آمده  الیس

ــیونیســـت  ــپرسـ ــئها برخالف راســـت که اکسـ ها تالیسـ

ــاویر ذهنی واقعیتمی ــتند تصـ میان ذهنیات ها را از خواسـ

ها، ها نشـان دهند. در واقع به نظر اکسپرسیونیست پروتاگون

ــابجکتیو( از جمله . واقعیت امری اســت درونی و ذهنی )س

ست توان ارننویسـان سـبک اکسـپرسیونیست می   نامهنمایش

برتولت برشـت، کارهای ابتدایی یوجین اونیل، شون   تولرو،

 .ه را نام بردل بکت و ژان ژنئاکیسی، اوژن یونسکو، سامو

 

 تئاتر ابزورد

 
ـ ت اتر ئاتر پوچی که آن را تئاتر ابزورد یـا بـه عبارت دیگر ت  ئ

ــط عبارتی بود که تو خوانند،اتر نیز میئنات اتر،ئفرات نو، سـ

ه در قرن بیستم میالدی ب مارتین اسـلین )نویسـنده و منتقد(  

ــد  ــبک در آثار . کـار گرفته شـ بعد از جنگ جهانی این سـ

ــندگانی چون ــامو نویس ــکو، ل بکت،ئس آرتور  اوژن یونس

گرایی خود را نشان داد که اوج آن را در ارتباط پوچ آدموف،

بعد از جنگ در آثار ژان پل سارتر و آلبر کامو شاهد شدیم. 

ــکــل ت ــه  یاترئــاین شـ ــقوط ملودرام و تراژدی را ب سـ

دهد که ناشی از مشکالت سرخوردگی و ناامیدی نسبت می

تی که تمام رفتار انسان مدرن را در شود. مشکالها میانسان

هویتی رســـانده به یک بی ل پوچ زندگی،ئبرخورد با مســـا

چه انسان مدرن را از دوران ماقبل مدرن متفاوت است و آن

ــبت به زندگی در  می ــت که نس کند، معناباختگی عمیقی اس

اتری ابزورد با ئســبک ت. انســان مدرن تشــکیل شــده اســت

ــته به دنبال این وجود تاثیراتی که از جری انات مختلف داشـ

الیســـم را بشـــکند و ئهای روایی و راســـت که چارچوب

دن اتر پوچی خندانئمضحکه در ت. ای نوین را ابداع کندشیوه

بلکه تفکر است. عبث بودن تالش  و سـرگرم کردن نیست، 

ــان را برای زندگی، در عمق خود انگیز یک تراژدی غم ،انس

ابزورد تراژدی و کمدی  ینامهاست، اما زمانی که در نمایش

اتر پوچی شاهد درامی ئشود در نهایت در تهم آمیخته می با

هستیم که از برخورد تراژدی و کمدی شکل گرفته است اما 

ــدت درام ماقبل خود را نفی می  تلفیق. کنداین درام، به شـ

کند اما در محتوا ایجاد درام می تراژدی و کمدی در ساختار،

ــمایل ان بـه این تلفیق با عنوان آن توو معنی نمی چه در شـ

ی اتر پوچئــدر واقع در ت. دانیم نگــاه کردکلی از تلفیق می

بیرون آمده و این کمدی قیامی است  کمدی از نهاد تراژدی،

ــر. به عبارت دیگر ت  اتر ئعلیـه تراژدی حاکم بر زندگی بشـ

ــت علیه قوانین و قواعدی که ایپوچی طغیـان و مبارزه  سـ

ــوند و در قالب این ســبک نمایشــی ارا می جدی تلقی  هئش

 .  شودمی
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 يك توضيح
 

ان یپا»و داستان  «هیمن حسنی» ینوشته، «سـرسره »داسـتان  

ــته«روز  کارگاه»تر در بخش پیش «آرش ذوالقدری»ی ، نوش

توسط علی عبدالرضایی  ،(12۱و  117)صـفحات   «داسـتان 

ــده ــان خودداری تکرار  . به همین دلیل ازاندنقد ش مجددش

ــ ــتش ــتان ،ده اس  مذکورتوانید در بخش را می هامتن داس

 مطالعه کنید. 

 

 . 
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   «آرمان»نقدی بر داستان 

 
 ایوب احراری

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــدای نعره ــه ی خیابان به گوش میص ــید. گوش ی دیوار رس

لرزید، نفسش حبس شده مچاله شـده بود و تمام بدنش می 

اش را درآورد و تندتند عکسد. گوشیآمو صدایش درنمی

 ها را ورق زد. 

هایش از توانست باشد، دستمیز فرمانده از آن سـردتر نمی 

اضـطراب خیس شده بود. در و دیوار اتاق دهان درآورده و  

خورد. روی مبل کنار میز نشـست،  داشـت ذره ذره او را می 

 زد.اش را روشن کرد، کودک کنار در لبخند میگوشی

 ز شد.در با

 از جا بلند شد و سالم نظامی داد.

م ماه و نی هجـا بیام، ولی ی مَ مَن برای پول قبول کردم این -

 م ریخته نشده.ههیچ پولی برای خانواد

نیاز آخرین عملیات که انجام بشــه تا آخر عمرشــون بی  -

 شن.می

هایش ی کودک مثل زنگ توی سرش صدا کرد، دستگریه

 نگشتانش از سردی میز یخ کرده بود.را به میز تکیه داد، ا

 چیکار کنم دکتر؟ـ 

 باید عمل شهـ 

 چقد؟ـ 

 دویست میلیون.ـ 

ــناک چیزی بود که  تر از آنکمربند و جلیقه را آوردند، ترس

 کرد.فکرش را می

 شان کرد.روی تنش محکم

ــی تا خبرت کنیم، صــدای انفجار دوم رو که منتظر می - ش

 شنیدی آماده باش.  

ی زد. نعرهی مهدکودک، نو پوشــیده و لبخند میکودک جلو

خیابان دوباره بلند شـد، گوشــی از دســتش افتاد و تکه تکه  

ــد. از روزنـه  کدام به دید که هری توی دیوار مردم را میشـ

 دویدند.یک سمت می

 کمربندش را سفت کرد، بیسیم توی گوشش زنگ زد.

 بله قربان.ـ 

ون و با شمارش من درست جلوی اون کودکستان، بیا بیر -

 ده قدم برو جلو، مفهوم.

 مفهومـ 

 ده، نه، هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، یک.

 سوم بلند شد. ی خیابان برای بارصدای نعره

  

 ساحل نورینویسنده: 

 

 و بررسی نقد
  

ست که در این برش نویسنده هر داسـتانک برشی از زندگی 

جبور کند به دقایق تواند با طرح واقعه مخاطب خود را ممی

یات این برش از زندگی توجه کرده، در آن دقیق شود ئو جز

عنی ی ،تر از زندگی برسدتا با این برخورد به درکی ملموس

ــحنهبا وجود این رو میهای کوتاه از زندگی روبکه ما با صـ

ــحنه آن  ــویم اما همین ص قدر دقیق و با جزئیات بیان میش
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عه را نیز دریافت میشــود که مخاطب حســیت فضــای واق

 پذیریولیتئاین مســشــاهد کند. در داســتان ســاحل نوری 

. ســعی نویســنده این اســت که فضــای ابزوردی در هســتیم

داستان تولید کند و با توجه به این فضای ابزورد طرح خود 

تری وارد شود. تم ی عمیقرا پیش ببرد تا به مخاطب ضربه

افتد. من تفاق میداستان حول محور یک عملیات انتحاری ا

ل شناسی متن را تاویقصد دارم در این نقد با توجه به نشانه

ــطه     ــان دهم؛ بـه همین واسـ ــاختـار متن را نشـ کرده و سـ

 ییپیشـنهادهای خود را نیز به متن بدهم. پس با ساختارگرا 

 کنم. نگر متن را بررسی میکلی

ما خوانی ندارد. در داستان ی داستان هماسم داستان با واقعه

هخاطر وضعیت مالی نابرو هستیم که بههبا شـخصـیتی روب  

ــامـانی کـه دارد نمی   ی درمان فرزندش را توانـد هزینـه  سـ

پرداخت کند. از این رو قصد دارد در ازای عملیات انتحاری 

اش کمک کند و فرزندش را از دهد به خانوادهکـه انجام می 

استان را داستان نمایی از پایان د یمرگ نجات دهد. ورودیه

گذارد و با این ورودیه نویســـنده قصـــد دارد به نمایش می

وع که موضفضای ابزورد داستان را تشدید کند و قبل از این

داستان مشخص شود مخاطب را وادار کند خود را با فضای 

 داستان یکی کرده در داستان متمرکز شود.  

ر ظبه ن (میز فرمانده از آن سردتر نمی...)اما در قسـمت بعد  

هایی که در داستان وجود دارد مخاطب من با توجه به نشانه

ــد که موتیف مقید    می توانـد در نهـایـت به این نتیجه برسـ

ــتان حمله ســت. پس بهتر اســت فرمانده را ای انتحاریداس

ی داستان وقتی در زیرا شـخصـیت ما در ادامه   ،حذف کنیم

نه به دهد. این نشاشـود بلند شده و سالمی نظامی می باز می

ست. همچنین نویسنده در تنهایی برای رساندن منظور کافی

ادامه از همین فضـا استفاده کرده و روایت را وارد بیماستان  

ــت. در ادامه  می ــنهاد حذف فرمانده خوب اس کند پس پیش

نویســنده با دســت بردن در باور مالوف قصــد دارد روایتی 

ــانه ــت دهد. چنین افراد بها از اینبرخالف روایت رس ه دس

ی باورهای شــخصــیت ما برخالف باور عموم به واســطه  

زند بلکه به دلیل اتی نمییمذهبی خود دســـت به چنین عمل

دهد. البته نویسنده میمشکالت معیشتی تن به این عمل می

توانســت شــخصــیت را به همین صــورت بســازد و فردی  

مـذهبی را بـه نمایش بگذارد و از این طریق نقد خود را به   

ــتان هـا نیز وارد کنـد اما باید در ادامه  ین و آرمـان د ی داسـ

ای که در این فضاسازی وجود دارد تغییرات ایجاد کند. نکته

ارتباط بین مهدکودک و کودک بیمار اســت. یعنی نویســنده 

ها خواهی انســانقصــد دارد با این تمهید نقدی به تمامیت

 وارد کند.    

ــعی کنیم   ــتانک معمولن باید س ــافهدر داس  ؛گویی نکنیماض

ما  .ستمثلن دیالوگ بین پزشـک و شخصیت اصلی اضافی 

توانیم به این نکته ها میهای قبل با توجه به نشانهدر قسمت

تواند در قسمت قبلی وارد ی دکتر نیز میپی ببریم و نشـانه 

تواند مخاطب را ی پزشک به تنهایی میشـود. همین نشـانه  

انی به منظور نویسـنده برسد.  وادار کند با توجه به سـپیدخو 

صدای دوم انفجار رو که شنیدی آماده » یجمله در ادامه نیز

 کند. ست و حذف آن  چیزی از متن کم نمیاضافی «باش

ی خیابان حذف شــود زیرا در بخش بعدی بهتر اســت نعره

در قسـمت ابتدایی داستان نیز از همین ترکیب استفاده شده  

ان یب تغییر کند تا نثر داســتاســت. پس بهتر اســت این ترک

بهتر است. بخش پایانی  «صـدای خیابان » ؛ مثلنتر شـود زیبا

صدای »سـت و بهتر اسـت حذف شود.   داسـتان نیز اضـافی  

شــمارس معکوس «: ی خیابان برای بار ســوم بلند شــدنعره

دهد پس نیازی نیست این جمله را خود نشان از انفجار می

ــاختار  دوبـاره تکرار کنیم. پس حـذف این   جمله نیز در سـ

 کند.معنایی اثر خللی ایجاد نمی

طرح داسـتان سـاده اسـت اما در همین طرح ساده نویسنده    

لف را هدف قرار دهد و با این ؤسـعی کرده اسـت تا باور م  

ــتان وارد کند. در     برخورد نقـدی اجتمـاعی را نیز بـه داسـ

نویســنده  ؛کنندداســتان این نوع برخوردها فضــاســازی می 

ها دهد بلکه نوع روایت و چینش ابژها توضــیح نمیچیزی ر

مثل همین در برابر  ؛رســاندهایی میما را به چنین برداشــت

ــتان که    ــیت داس ــخص هم قرار دادن مهدکودک و کودک ش

های خواهد تحلیلگونه از مخاطب خود میبیمار است. این

 سیاسی و اجتماعی خود را وارد متن کند.
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 «سرسره»نقدی بر داستان 
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 ای باشد که مخاطب راشروع هر داستانی بهتر است به گونه

ــتیاق را در ذهن او ایجاد کند. اگر  ــیده و اشـ به چالش کشـ

ــتان را در قالب جعبه روایـت  چینی وارد هـای مختلف داسـ

ی کافی اندازه هـا به معرکـه کنیم بـایـد بـه هر کـدام از آن     

ــلی که در  طوریبپردازیم، به ــروی تم اصـ کنار هم به پیشـ

فکرهام جلوی چشــمم »ی کمک کنند. این داســتان با جمله

 ، القاشود شروع شده که اگر با نثر بهتری ارائه« زدندقدم می

 ی مکرر از ضمایر شخصیاســتفاده .سـت ی اثر مثبتیکننده

نوع در یـک جملـه، خوانش را دچـار خلل کرده و بهتر    هم

 . «فکرهام، چشمم» ی بماند:ها باقاست یکی از آن

اول  یپوشی کنیم، بازهم جملهالبته اگر از این ضعف چشم

دستی به موهای »اضـافه است و در حقیقت داستان از سطر  

 شود.آغاز می «اش کشید...مشکی

اســتفاده از زبان مناســـب در متن نشـــان از دقت و تمرکز  

ز ا برای واضــح شــدن این نکته به ادیت زیر .نویسـنده دارد 

 چند سطر اول این داستانک توجه کنید:

ــاکت بودم و به فردا فکر می» کردم، نگاهم را دوختم به سـ

ها از دانستم پرندههایش خشکیده بود، نمیدرختی که شاخه

 .«خواهندجانش چه می

 ادیت پیشنهادی:

ــاکـت بودم و بـا فکر فردا بـه درختی نگاه می   » کردم که سـ

 «.اش افتاده بودندشکیدههای خها به جان شاخهپرنده

های مختلف چیزی جز کسالت به تکرار جمالت در قسمت

ا بعد ب»شـود یا سطر  دنبال ندارد به همین خاطر توصـیه می 

ان اول داست «اضافه کرد»را تغییر داده یا  «نفرت اضـافه کرد 

 ای دیگر جایگزین شود.با جمله

دوربین ی در ادامـه بـا تلفیق روایـات و تغییر مـداوم زاویه    

ــازی مواجهیم که تا یکبرای پلن ســومِ ابتدای داســتان،  س

ــت کمی از گنگی روایت کمی مبهم پیش می رود و بهتر اس

 آن کاسته شود.

هایی از داستانک مشاهده اشکاالت نثری و زبانی در قسمت

ــحیح متن کمک می می ــود که ذکر چند مورد به تص  ؛کندش

 مثل:

ــد چیزی» ــاکت شــد.   طوری که انگار منتظر باش بگویم س

ــتم، دیدم چطور داد می   زنم و دوبـاره بـه خیال فردا برگشـ

ــاس  رود. حتی دردی کــه از رفتنش میمی ــم را احسـ کشـ

 .«کردم

بعد از فعل اسـتفاده شده و این مورد   «را»در قسـمت فوق،  

ا ی باال ریکی از اشــتباهات بارز نویســندگان ماســت. قطعه

 تری بیان کرد:توان با کمی تغییر با زبان زیبامی

که منتظر جوابم بود، سـاکت شد. من باز هم در فکر  با این»

ــیـدم و دردی که با رفتنش به جانم افتاد حس   فردا داد کشـ

 .«کردم

ــارهمدام بین دیالوگ ــتش اشـ ای به نوع های راوی و دوسـ

ها در پارک روی آنهشــود که روبحرکت مادر و کودکی می

ین کار بدون تمهید انجام شده که اند اما به دلیل اینامشغول

ــود که    ــتباه شـ ــت دچار این اشـ مخـاطب حتی ممکن اسـ

ــی آن کودک هم جزئی از خاطرات راوی ــت. بازیگوشـ سـ

ــتش، جدال هـای زیاد بین دیالوگ پرش های راوی و دوسـ

های راوی از اتفاقات فردا، همه از بینیمادر با کودک و پیش
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ــورتی کـاهد در تمرکز مخـاطـب می   فیق این که اگر تل صـ

ــتری همراه می   ــرفن با روایـات بـا پرداخت بیشـ ــد صـ شـ

ــیحات مواجه نمی ــدیم.توض ــتفاده ش ی زیاد از تکنیک اس

 و ها شـــدههای زیاد بین روایتگذاری باعث پرشفاصـــله

 ها به خوبیدیالوگ بهتر است تمهیدی برای آن اعمال شود.

تر پردازی کمی تم اصـلی هستند اما به شخصیت دربردارنده

حدی که باید بها داده شده است و نشانی از خصوصیات  از

ــتش، همین ــتان دیده راوی و دوس طور مادر کودک در داس

های شـود. در واقع به شــخصــیت اصــلی و شــخصیت نمی

فرعی داستانک به یک میزان بها داده شده و این نیز از نقاط 

ــوب می  ــعف آن محس ــود.ض ــیه می ش ــتر به توص کنم بیش

نده قرار است اتفاق بیفتد و ذهن راوی را ای که در آیلهامس

درگیر کرده پرداخته شــود تا از گنگی آن کاســته و مخاطب 

ــردرگـم نکنــد  هر چنــد ابهــام یکی از الزامــات  .را سـ

ــتانک ــیداسـ ــت اگر در این زمینه پا از حد فراتر نویسـ سـ

 نگذاریم.
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 «ی سوسكاندازه»تان نقدی بر داس

 
 لیال باالزاده

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رین تتان را آزاد کنید و با دم دستاستاد تکلیف کرده، ذهن

ــید.  تان خطور میهایی که به ذهنواژه ــتانی بنویس کند، داس

بزنیـد و بفهمیـد چقدر در    «انـدازه » طوری خودتـان را این

 اید.  نوشتن پیشرفت کرده

ــت میگذابرگه را جلویم می ــینم تا رم. خودکار به دسـ نشـ

اولین خطور را سـطر کنم. بابا دارد فیلم خوب بد زشت را  

کند. نگار پاهایش را تاب دانم برای چندمین بار نگاه مینمی

 کودک ینامهکند. منتظرِ بردهد و مدام به نگاه ساعت میمی

کنم. )آهان، شــاید اگر دور تا دور اســت. به ســقف نگاه می

ندازه بزنم، بتوانم به طور تقریبی بگویم هال چند سقف را ا

ــت. هیچ وقت وجبی به هال نگاه نکرده بودم.( در چند اسـ

ها خوب زوم کنم. از بندم تا روی فاصلهچشم راستم را می

ــروع میکنج دیوار روبه کنم. یک وجب، دو وجب، رویی ش

 ســه وجب... شــصــت و یک وجب در چهل و ســه وجب.

کند. همه مع و به درِ بار نگاه میخُوب یک چشـــمش را ج

خورشــید هم پشــت  ســنجد تا تیرش خطا نرود.چیز را می

ــرش پـایین می  ــت بـه یک اندازه   سـ رود. خوب، بـد، زشـ

ــقِ طال. بد دور کالهش را  پولبی انـد و به یک اندازه عاشـ

ــاف می ــرش. خوب هفت کند و کج میصـ گذارد روی سـ

ا اش رخپوستیکند و یک طرفِ شـنل سر چک می تیرش را

 دهد.اندازد پشتش و زین را روی اسب جا میمی

ذارن و پشــت خر پرســم: بابا چرا پشــت اســب زین میمی

 پالون؟ 

 شه.هیسّ جای حساسِـ 

ــت زین را تکان می ــمه را که محکم میزشـ کند، دهد. تسـ

اش فرســتد. انگار زین اندازهای به آســمان میاســب شــیهه

ــت  ــت. بابا که دس رد پکوبد، نگار میهم میا بههایش رنیس

 .شودباال. بابا صاف می

 این شد!ـ 

بیند. آهنگِ ها میدانم خودش را جـای کدام یک از آن نمی 

ــوت می جود. بعد یهویی زند. نگار ناخنش را میفیلم را سـ

ــود و جلوی تلویزیون لیله میبلنـد می  یا رود. بابا کوتاه بشـ

 نیست.

 بچه برو کنار.  ـ 

 دانم،ای، خانم یا آقا بودنش را نمیزرگ قهوهیک سوسک ب

ــقف و از بـاالی در حمام می  زند بیرون. در خطِ مرزیِ سـ

ــتد و باز..چرخد. گاهی میدیوار می اما در یک لحظه  .ایسـ

، کشدش پاییناش را که جاذبه میتواند سـنگینیِ اندازه نمی

ام و بیست و یکم تاب بیاورد. درسـت از تقاطع وجب سـی  

یِ مبل. دود زیر پایهافتـد پایین، اما تیز و فرز می پی میتـاال 

 نی من مشخص بشود. فعل)شـک دارم با این چیزها اندازه 

ــک از ارتفاع دو و نیم متری می ندارم ایچاره ــوس افتد .( س

شــود. خُوب شــود. بد کشــته میاش حف  میپایین و اندازه

 ایشهکند و ته سیگارش را از بین لبشـنلش را صـاف می  

پرد روی کند جلوی پای زشـــت. با چرخشـــی میپرت می

ــب می ــکم اسـ و به طرف  کوبدزین. مهمیزهایش را به شـ

ب . اسشودتر میباریک اش باریک وتازد. سایهخورشید می
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ود دشوند. سوسک میو سوار مثل یک خطِ سیاه باریک می

 «سوسک سوسک.» کشد:بیرون. نگار جیغ می

تد ایسپرد باال و روی مبل مید خودش میی قبابا به اندازه 

 .زندو داد می

نگار، نگار اوناهاش رفت زیر اون مبل. با دمپایی، دمپایی  -

 رو وردار.

ــه می  دارد و کانال را عوض رود. کنترل را برمینگـار ریسـ

 کند.می

کنم. یک طوری ی اندازه نگاه میکـاغـذ جـا ندارد. به کلمه   

را به طرفم نشـانه گرفته. حس   «شازه» کند، انگارنگاهم می

 .دکنپچ میکه کنارش نشسته پچ «زین»کنم در گوشِ می

ش و بگم پاشو خودتو جمع گه، بزنم زیر برگهشیطونه میـ 

 ها نیستی!ی این حرفکن. تو اندازه

 

 مریم ناصرینویسنده: 

 

 نقد و بررسی

 
ــته کمی و کیفی قرار گیریاندازه های ما در جهان در دو دس

ــمنـد ایتالیایی قرن هفدهم، در مورد      دارنـد. گـالیلـه، دانشـ

توان اندازه گرفت، اندازه گوید: هرچه را میگیری میاندازه

ــاز. در حالت  توان، اندازه گرفتنیبگیر و هرچـه را نمی  سـ

کـه بتوان چیزی را انـدازه گرفت، باید یکای   کلی، برای این

کا برای چیزی ی گیری برای آن تعریف کرد. اگر نتواناندازه

صیف ای توتوان آن را با صفات سلیقهتعریف کرد، فقط می

 کرد، برای مثال خوب، بد و زشت.

ای اسـت که قصد  داسـتان خانم ناصـری در مورد نویسـنده   

کــه بــه طرح عجیــب و غریبی بپردازد، بــا دارد بــدون این

اسـتفاده از موضوعات دم دستی داستانی بنویسد، چراکه به  

خواهد بداند آیا او توان آن را دارد استادش می رسدنظر می

که حتی از موضـوعی عادی، داســتانی خوب بنویســد یا نه.  

ــتــاد، نوعی انــدازه گرفتن قــدرت  این تکلیف، از نظر اسـ

کند به اطراف زمان که شروع مینویسندگی است. راوی، هم

خودش نگاه کند و داســـتانی بنویســـد، حواســـش به فیلم 

کند است. قرار است پدرش تماشا می که «خوب بد زشت»

که نویسـنده در مورد چیزهای دم دستی داستانی بنویسد تا  

ــط خودش قرار بگیرد، امــا خود مورد انــدازه گیری توسـ

چیزی به چشــم یک چیز  نویســنده هم در داســتانش به هر

ی ابعـاد اتاق به وجب،  کنـد. انـدازه  گرفتنی نگـاه می انـدازه 

 پول بودن وبی یافتد، اندازهمی اندازه ارتفاعی که سـوسک 

ــیت  ــخصـ ــق طال بودنِ شـ ای که بابا های فیلم، اندازهعاشـ

ــتانی در  تواند بپرد، اندازهمی ــتن داس ــنده برای نوش ی نویس

خواهد شـروع به نوشتن  نویسـنده می  مورد چیزهای عادی.

داســتان کند تا طرحی پیدا کند. به عادت معمول، چشــم به 

ــقف می ــش به دوزد تا فکر کس ند اما تمرکز ندارد و حواس

که چند وجب است. شود و اینسـمت سقف هال جلب می 

ریزی در واقع، ذهن نویســـنده در حال فرار از تفکر و طرح

شود و این همان اسـت و به همین دلیل حواسـش پرت می  

ضـعف قدرت نویسندگی اوست. ابعاد حدودی سقف را به  

ــت ووجـب اندازه می  در آن هیچ  گیرد که کاری عبث اسـ

ای از فیلم خوب شـود. در ادامه، صحنه فکری پرداخته نمی

 خوب بد زشت» یکشد و با جملهبد زشت را به تصویر می

ــق طالبـه یـک اندازه بی پول   در  «اند و به یک اندازه عاشـ

 کند. در واقع همینهای فیلم قضــاوت میمورد شــخصــیت

خصیت گذاری این ســه شای هسـت به نام عبارت هم کنایه

های یکسانی دارند، چه ها و انگیزهکه هر سـه بهانه که با این

 ،شـود که خوب، بد یا زشت باشند؟ در ادامه چیز باعث می

پرسد: چرا نویسـنده سـوال کلیدی داسـتان را از پدرش می   

ــب زین و برای خر پـاالن می  توان گذارند؟ آیا میبرای اسـ

ســوال در  برای خر زین گذاشــت یا برای اســب پاالن؟ این

هایی دارد واقع نوعی جواب هم هســت که هر چیزی اندازه

ها کاری از او سـاخته نیست. اگر زین،  و خارج از آن اندازه

شود. اگر ارتفاع دیوار، ی اسـب نباشد، اسب اذیت می اندازه

میرد، اگر افتد و میی سـوسـک نباشــد، ســوسک می  اندازه

ه داستانی که نوشتی توان نویسنده نباشد، موضـوع در اندازه 

 آید. شود، خوب از آب در نمیمی
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 «بد»ی بعدی افتد و در جملهدر ادامه، سوسک از ارتفاع می

شــود. این پرش از فضــای هال به فضــای فیلم با کشــته می

 شود.  زیرکی نویسنده به تصویر کشیده می

ــنده به خوبی با کلمه  اندازه بازی یدر پاراگراف آخر، نویس

کند ی تصور مینبه این صـورت که آن را کما  .دکنزبانی می

ــتکـه زه آن، هجـای آخر آن )ان+دا+زه(    ــنده اسـ . نویسـ

مورد سرزنش قرار  «اندازه»کند از سـوی کلمه  احسـاس می 

ــنـده را در حد     می گیرد، بـه این معنی کـه آن کلمـه، نویسـ

ــتن در مورد انـدازه  داند. راوی در ابتدا فکر گیری نمینوشـ

گیری بسـیار دم دســتی است اما در  اندازهکرده موضـوع  می

تواند بربیاید، پس در برد کـه از پس آن نمی نهـایـت پی می  

واقع قدرت نویسش خود را اندازه گرفته است و این همان 

 تکلیفی بود که قرار بود انجام دهد.

رسـد نویسنده قصد داشته با کلمات زین و پشت  به نظر می

امـا چندان موفق نبوده.  و انـدازه بـازی زبـانی ایجـاد کنـد      

ــیت  ــخص ــتان ندارد و «نگار» ش ، هیچ تاثیری در روند داس

 ؛ها در خدمت داستان نیستنداضـافی اسـت. برخی توصیف  

برای مثال چه اهمیتی دارد که سـوسـک مرد یا زن باشد، یا   

را افتد، چاز چه مختصاتی پایین مین که سـوسـک دقیق  این

 ؟پرد باالی قد خودش میبابا به اندازه

و مشخص نیست چرا  نشدهشـخصیت بابا، خوب پردازش  

را بارها دیده است و چرا از سوسک  «خوب بد زشت»فیلم 

 ترسد؟می

د، نویسچه را که در داستان میشود نویسنده هرپیشـنهاد می 

به خدمت طرح اصلی دربیاورد و از حشو بپرهیزد. چنانچه 

ار به ساخت کند با وجود تعلقنویسد و گمان میای میگزاره

تواند روی آن عبارت و اتصال آن به داستان، مبهم است، می

برای مثال، مخاطب تصــور  ؛سـاختار اصــلی بیشـتر کار کند  

های او ندارد. واضــحی از شــخصــیت بابا و کنش و واکنش

شـوند، پراکنده هسـتند که مانع   هایی که از او داده مینشـانه 

ا تواند بمی شوند. نویسندهپردازی منسجم او میشـخصـیت  

ری از تدهد، تصویر واضحای که به بابا نسبت میهر نشـانه 

ت پرای حواساو بسـازد. در پایان داسـتان، ما فقط نویسنده  

خواهد داستانی بنویسد اما عناصر داستان شـناسیم که می می

، بلند اســت نجا که داســتان نســبتاو پراکنده هســتند. از آن

هایی را در جهت ا، نشانهتواند با حذف حشوهنویسـنده می 

جود ای وپروبال دادن به اسم فیلم بیاورد. چراکه هیچ نشانه

ندارد که به ما بگوید چرا این فیلم انتخاب شــده است و نه 

ی اندازه به کرات در این داســـتان به کار فیلم دیگری. کلمه

ــتان رفته و تاکید می ــوع کلیدی داس ــت. ااکند که موض ز س

خوب بد زشت اشاره شده که به وضوح سوی دیگر به فیلم 

ــفت  ــتند که برای در مورد چیزهـای کیفی و صـ هایی هسـ

ــیف بـه کـار می   طور کمی روند. هرچه را که نتوان بهتوصـ

ــنده اگر به  اندازه گرفت، فقط می ــیف کرد. نویس توان توص

پرداخت و های خوب، بد و زشت میچرایی اطالق صـفت 

ــتان ی قرار میگیری کمآن را در تقـابـل بـا اندازه    داد، داسـ

 خواندیم.تری را میموفق
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   «تلخون»نقدی بر داستان 

 
 هامون حسینی

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت چنده؟  ـ 

نیاوردی؟ بذار  ،که برات خریده بودمرو مگه اون ساعتی  -

 ببینم... بیا اینم از شانس کیریت؛ ساعتم خوابیده!    

 آد.  دم، چون استاد خوشش نمیبنساعت نمیـ 

ــتاد دقیقن از چی خوشــش میمی - آد؟ واال تونم بدونم اس

 من که هرچی گفتم، گفتی استاد ازش متنفره!   

رو تو الک  از ساعت متنفره چون معتقده هرچقد خودمون ـ

گه مونیم. میقد از زندگی عقب میزمـان قـایم کنیم، همون  

، دروغ، آلودگی و ترافیک، ها، تجاوزها، تروریسمی قتلهمه

هــای ی خیره مونــدن تو این ایکیبری بــا اون عقربــهنتیجــه

شــه. آخه چه معنی داره آدم بیســت و چن ســاعت مســخره

شو به چهار تا پنج ساعت کار تو اوج استرس و روزیشبانه

هیجان بگذرونه تا کلی وقت اضافی داشته باشه مابقی روزو 

  یه گوشه بشینه و گوز در کنه؟ 

 عجب! چه استاد مودبی.  ـ 

تونه خیلی گه روت سـیا! استاد فقط نمی دیگ به دیگ می-

یه »گه: م میشعوریا رو تحمل کنه. گاهی به شوخی بهاز بی

شون شعورترینشعورا، جلوی بیی این بیخاطر همهروز به

 ترسم.  کنم! بعضی وقتا از شوخیاشم میخودمو منفجر می

 ب خودم باشم!   پس باید خیلی مراق ـ

 ها آمد:  بعد از مدتی، گارسون با طمأنینه سمت میز آن

آقا، اون کیکی که ســفارش داده بودین یه رب دیگه آماده -

 س. نوشیدنی چی میل دارین بیارم؟  

م بریز. عزیزم تو چی، ی ترک؛ واســه من شــکردوتا قهوه -

ــیرین ــه یا ش ایی ؟ الووو... هیییی... هوووووی... کجتلخ باش

 ت تلخ باشه یا شیرین؟  دختر؟ قهوه

 تلخ، لطفن! ببخشید حواسم نبود.   ـ 

قد پکری؟ ناســالمتی امروز تولدته. اســتادم چته؟ چرا این -

 شه.   ش پیدا میکم سر و کلهکم

شه ولی نه تا این زنه؛ استاد وقت سرش نمیدلم شور می -

 حد.  

یدی وراندازش زد، با نفرت شدهم می را در حالی که قهوه

سرعت از ذهن پریشانش می کرد. در میان افکاری که بهمی

ای مجسم کرد که از لب گذشـت، خودش را شـبیه حشــره  

ــده بود که همه برای له ای بـاز، داخـل خـانـه    پنجره ای شـ

زدنــد. در حــالی کــه هنوز قــادر نبود از لــه میکردنش لــه

 رففکرهای منفی خود دست بردارد، گارسون را دید که ظ

ــته رخوتی را که مثل   ــت و ناخواس کیک را روی میز گذاش

ــان افتاده بود، از بین برد. در همان حوالی، خوره در جان شـ

کردند و سرآخر یکی از آنپرواز می چند مگس روی کیک

تر، گارسون دیگری با عجله طرفها، سـوار دیگری شد. آن 

ــاکت »ســـمت تلویزیون دوید:  آقایون، خانوما، یه دقیقه سـ

با شـــتاب، کانال  .«شـــهباشـــین، خبر مهمی داره پخش می

ای ی خبر عوض کرد. گوینده با چهرهتلویزیون را به شــبکه

...تکه»گونه نقل کرد: ی خبر را اینآلود ادامهگرفته و اشــک

ی فرد انتحاری برای شناسایی به پزشکی قانونی های جنازه
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 ه در صحنهی مردم فهیم و انقالبیِ همیشمنتقل شد. از همه

شود که در مراسم تشییع پیکر حاضـر کشـورمان دعوت می  

این مبارز نسـتوه، عالم ربانی و رهبر بزرگ انقالب اسالمی  

   .«گیر و همگانی داشته باشند..حضوری چشم

طوری که  ،شــاپ بلند شــدپچ در کافیصـدای همهمه و پچ 

دیگر کســی صــدای تلویزیون را نشــنید. مردی بلند شــد و 

ها سر به بیرون زدند. ت. به دنبال او، بیشتر مشتریبیرون رف

فرما شد. در ی سـنگین، سکوتی سخت حکم ابعد از همهمه

ــته بود، لبحـالی کـه لبخندی ژکند بر چهره   اش نقش بسـ

 ای نواخت:ی دختر بوســههایش را جلو آورده و روی گونه

موقع، برم بیرون ببینم چــه بــه»

ــه؛ خــدا رو چی  چقــد آزادی

هم گیر  ، شــاید یه چیزیدیدی

آی؟ اوه، اصلن ما اومد! تو نمی

یادم نبود؛ منتظر استادی. خیلی 

مراقــب خودت بــاش؛ ممکنــه 

ــو م بیــاد اینایکی جــا خودشـ

و خنده کنان از در  «منفجر کنه!

طور کــه بیرون رفــت. همــان

ــدای  ــت صـ انتظارش را داشـ

ها و رگبارها خیلی زود انفجـار 

نگرسید. از پنجره سبه گوش 

پرانی مردم و هجوم مــاموران 

انتظامی را به تماشــا نشــســت. 

ــروقتی حوصــله اش به کلی س

رفت، روی میز متمرکز شــد و 

مالید، دور هایش را به هم میمگسی را که روی کیک، دست

کرد. سپس فندکی در آورده و شمعی که بیست و یک سال 

هایش را گاه چشماز عمرش را یادآور بود، روشــن کرد. آن

هایش را باز کرد، بســت و از ته دل، آرزو کرد. وقتی چشــم

 یش ایستاده بود.  روهگارسون با یک چاقو روب

  

 یگانه حمیدنویسنده: 

 و بررسی نقد

 
ــعر    ــتانک و ش ــتان و داس ــش هر متنی اعم از داس در نویس

واقع  بســیار مهم اســت. در «علت و معلولی»رعایت روابط 

گیرد و در ر اثر شکل میدر پس این روابط اسـت که ساختا 

داســتانی که دارای روابط علت و معلولی ضــعیفی اســت   

شوند. سـاختار آن دچار تزلزل شـده و روابط بد تعریف می  

در تعریف علت و معلول باید بگوییم که اگر وجود دو چیز 

را با هم مقایسـه کنیم و به این نتیجه برسیم که وجود یکی  

وجود دیگری از هر ســـت و این وابســـته به وجود دیگری

ــت، وجود  ــتقل اسـ لحاظ مسـ

و وجود وابسته  «علت»مستقل 

شــود. شــاید نامیده می «معلول»

ــتانی را  بتوان وجود منطق داسـ

به همین روابط علت و معلولی 

گونه گفت که هر ربط داد و این

داستانی که از منطق قابل قبولی 

پیروی کنــد از لحــاظ ایجــاد 

 روابط علت و معلولی نیز موفق

عمـل خواهـد کرد. با توجه به   

ــتان   ــی داس این تمهید به بررس

در دیالوگ پردازیم.می «تلخون»

ــتــان در برخی  هــای این داسـ

ــطرهـا منطق زبانی رعایت   سـ

ــده و این جمله ها از الگوی نش

ــد. برای معینی پیروی نمی کنن

ــاعـت متنفره چون معتقـده هرچقد   »مثـال در جملـه    از سـ

کنیم، همون قد از زندگی  رو تو الک زمـان قـایم   خودمون

در عین حال که تالش نویســنده برای جلو  ،«ممونیعقب می

بردن دیالوگ با زبان لوگو قابل مشــاهده اســت اما نویسش 

های با منطق زبانی کل دیالوگ «هرچقد یا همون قد»کلمـه  

خوانی ندارد. این مشـــکل به صـــورت کاملن داســـتان هم

ه گاهی ب». در سطر برعکس در چند سطر جلوتر تکرار شده
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ــوخی به ــده، در   «گاهی»که از کلمه  «گهم میش ــتفاده ش اس

صـورتی که در زبان لوگو کمتر شــاهد استفاده از این کلمه  

هســتیم و عالوه بر این به کار بردن این کلمه با الگوی کلی 

ها در یک راسـتا نیست. چند خط جلوتر در قسمت  دیالوگ

ــیرین  » ــه یـا شـ ؟ الووو... هیییی... عزیزم تو چی، تلخ بـاشـ

عزیزم در ابتدای  یگفتن کلمه «هوووووی... کجایی دختر؟

 «یه»جملـه و بعـد خطاب قرار گرفتن دختر با الفاظی مثل   

ــت، متن را دچار    «هوی»و  کـه اغلـب با احترام همراه نیسـ

کند و از طرفی برای نویسش این الفاظ نیازی به تناقض می

ــت و این کار فقط ــنده را  تکرار حروف نیسـ و فقط نویسـ

ــان می  خبر را این» یدهد. در ادامه و در جملهمبتـدی نشـ

ی فرد انتحـاری برای  هــای جنـازه ...تکــه»گونـه نقــل کرد:  

نطق وجه مبه هیچ «شـناسـایی به پزشـکی قانونی منتقل شد   

 یآور شد که هیچ گویندهداسـتانی رعایت نشـده و باید یاد  

ــکل به بیان خبرها    پردازد و تا حد نمیاخبـاری بـه این شـ

 کند.دوری می «های جنازهتکه»امکـان از بـه کار بردن لف    

مثلن به  ؛اندنکاتی در این داســتان هنوز به پرداخت نرســیده

ر ذک «اســتاد»کافی علت و انگیزه برای شــخصــیت  یاندازه

ــد که خواننده بتواند او را عامل انفجار تلقی کند و تنها  نشـ

کافی نیست. به عنوان پیشنهاد و در  شعور بودنانزجار از بی

ــنده می   ــتان باید بگوییم که نویس ــدن داس ــتای بهتر ش راس

ــت علت ــتاد در متن توانس ــتری برای این عمل اس های بیش

هایی را در دل متن قرار ای نشـــانهبگنجاند. بعد هم به گونه

ــیم که در کیک تولد آن می داد تا در انتها به این نتیجه برسـ

ــده دختر نیز بمبی  قرار دارد و به عنوان هدیه به او داده شـ

جذابی را در لحظه  یتوانســت صــحنه. نویســنده میاســت

ــروشن کردن شمع و آرزو ک ــردن دختر ایـ جاد کند که در ـ

 ه درون ـکرد کا میـب را در این تعلیق رهـاطـایت، مخـنه

 

 

 

 

 

 

 بته ـ. الاست کیک بمب بوده و این بمب را استاد به او داده

ها باید به صــورت نشانهطور که گفته شـد تمامی این انهم

هایی در دل متن قرار گیرند و به هیچ عنوان در سطح اتفاق 

در پایان باید گفت که داستان دارای نثر خوبی بود و  نیفتند.

ــتان توانایی  ــنده کم و بیش از پس آن برآمده بود. داس نویس

ــتان خوب را دارد و با تو ــدن به یک داسـ جه به تبدیل شـ

. شودتر مینکاتی که ذکر شد، چند قدم به این هدف نزدیک

ــنـده  ــش اثرش باید آن را برای  هر نویسـ ای بعـد از نویسـ

هــای درون هــا و واکنشخودش خوانــده و دربــاره کنش

داسـتانش از خود سـوال کند و اگر به پاسخ مناسبی نرسید   

وب هـا را تغییر داده تا به روایتی مطل هـا و واکنش این کنش

 برسد.
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 «  پايان روز»نقدی بر داستان 

 
 هیمن حسنی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های وقتی صــحبت از ســاخت فضــا و پرداخت به صــحنه 

ــتان به میان می ــنده انتظار میداس رود پرداخت آید، از نویس

ای جدی بگیرد که بتوان اتفاق یا در این موارد را بـه انـدازه  

یک داستانک  که . درست استان را در آن دیدتعلیق داسـت 

ــحنه و یک اتفاق می   پردازد، بدون تنهـا بـه نمایش یک صـ

اما آیا در پشت  ،که بخواهد ما را به جای خاصـی برساند آن

ــود نباید حکایتی در جریان اتفـاقی کـه نمایش داده می   شـ

ای در بیســت ســطر ورود یک باشــد؟ فرض کنید نویســنده

ــیف میگربه به کوچه و ط د، کنی کردن آن را برایمان توصـ

ــی برایآیـا اگر اتفاقی در این نمایش نیفتد می   توان ارزشـ

چنین توصیفی قائل شد؟ وقتی نویسنده تمام تالش خود را 

ــحنه  ــتن ص جزئیات  یای با همهدر جهت به نمایش گذاش

ــانهکند، انتظار میمی ــتان به گونهرود نشـ ای ها و مواد داسـ

پذیری تاویل یلهاداستان به تاویل برسد. مسارائه شـوند که  

ــت، اما نمی    ــود برای از نکـات مهم یـک اثر مـدرن اسـ شـ

ــت و  تـاویـل   پـذیر بودن آن، مخاطب را از هرگونه برداشـ

های زیادی در قضاوت محروم کرد. هر فرد روزانه با صحنه

ــود، به تعداد کمی از آنمحیط زندگی خود مواجه می ها شـ

ر اتفـاقی وجود دارد که دغدغه بیافریند.  تکنـد و کم فکر می

ــیاری از آن و حتی  ها هیچ نظری نداردصــحنه در مورد بس

ــودها جلب نمینظرش به آن ــتان حکم یکی از این ش . داس

ای که قرار است در آن تعلیق رخ صـحنه  ؛ها را داردصـحنه 

دهد و برای بیننده معمایی در آن ایجاد شــود. یک نویسنده 

نو به مسـائل است، این نگاه نو تنها نقش یک  دارای نگاهی 

ه چکند، بلکه در جایگاه یک کارگردان آندوربین را ایفا نمی

اهمیـت را کوتاه  هـای کم را کـه بـایـد پررنـگ کرده و چیز    

طور اسـت که یک تصویر در داستان ایجاد معما  کند. اینمی

نویسی و پر کردن داســتان یکرده و مخاطب را وارد چرخه

رویم می «پایان روز»کند. به سـراغ داستان  ی خالی میجاها

ر د تا آن را از این نگاه بررســی کرده و به نقد آن بپردازیم.

ن تریدقیق یاین داســتان شــاهد تالش نویســنده برای ارائه

یسنده رود که نوتصاویر هستیم. این اتفاق تا جایی پیش می

ــروری می تن بـه بیان جزئیاتی غیر  اول  دهد. در بخشضـ

. مکنیرا مشاهده میهای جالب داستان تصاویری با پرداخت

ترسـیم فضـای بارانی و توصـیف آن از پشت شیشه ماشین    

ها دهد. این تصویرسازیای جالب توجه را نشان میصـحنه 

طور ها تا پایان داستان ادامه دارد اما همانو توصـیف صحنه 

ــتان رخ نمی   ــد اتفاقی در داسـ هد. دکـه قبلن هم گفتـه شـ

ــانه   ــنـده بـا نشـ هایش ما را به اتفاقاتی که در گذارینویسـ

ــاویر میپس ارتی کند. به عبافتد راهنمایی نمیزمینه این تص

ر های داستان پیدا کنیم و دتوانیم ارتباطی بین نشـانه ما نمی

ــیم. در واقع می  ــت به تاویل برس  توانمجموع از این برداش

که باید پرداخته  طورگفـت یـک اتفـاق وجود دارد، امـا آن    

شـود. تمام تصـاویری که در داستان به نمایش گذاشته   نمی
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سـت که پشـت فرمان ماشین نشسته   شـوند، خیال کسـی  می

اسـت و خود را در لحظاتی قبل به همراه کسی دیگر تصور  

کند. شاید فرد از همان ابتدا درون ماشین نشسته است و می

خاطره است،  چه از آینه ماشـین پیداسـت نمودی از یک  آن

ــاویر کمی قبلحتی می ــد. این تواند این تص تر رخ داده باش

ــ ــانامس ــیل اثر در تاویلله نش ــت اما پذیریدهنده پتانس س

ــتان ختم یک از این حالتهیچ ــتر از داسـ ها به آگاهی بیشـ

ها شود. چراکه نمایشی را پشت شیشه ماشین، روی پلهنمی

یم، بدون هیچ بینوآمـد بـه درون کـافـه می    و بعـد در رفـت  

ای که ما را به سمت تم مورد نظر نویسنده ی برجسـته نکته

دانیم توانیم بچه از اتفاقات بین این دو فرد میببرد. تمام آن

ت . درست اسباید از برنداشـتن نگاه مرد از زن بیرون بیاید 

ــتانک با جزئیات ماجرا روب   رو هلزومی نـدارد در یـک داسـ

 ته، یا حتی بسط دادن این اتفاقشویم اما بیان چیزی از گذش

ــیاری  یبه هر نحو دیگر ــدن آن کمک بسـ به معنادارتر شـ

رسـد از یک احساس پدید  که به نظر میکرد. فضـا با آن می

بار احسـاسی در آن نیست. ما از روابط   گونهآید اما هیچمی

ها وجود دانیم. دلیل تمام اینها هیچ چیزی نمیشــخصــیت

 شود. کدام کاری کشیده نمیتصاویری است که از هیچ

وجود یک زوج در داسـتان در حالی که ما هیچ تصوری از  

ها نداریم و با هیچ عنصری در داستان امکان ی بین آنرابطه

له ای همین مسدهندهسـاخت این تصـور وجود ندارد نشان  

داستان پیش از  و شودها پرداخته نمیاسـت. به شـخصـیت   

در این شرایط به نظر د. رسـ که شـروع شـود به پایان می  آن

ای از یک داستان بلند است، چراکه رسـد این متن بریده می

ثر کنیم. نمـا در آن چیزی برای مرکز این اثر بودن پیـدا نمی  

هایش در اجرا، در چند مورد داســتان نیز عالوه بر ضــعف 

دچار اضـافات اسـت و از دیدگاه نگارشی نیز نیاز به ادیت   

هارمونی کلمات را  «نگریســت»از فعل مثلن اســتفاده  ؛دارد

ــفید که حتمن گرم بودند ...لیوان»زند. در هم میبـه  های سـ

 ا  ـتنه. رده استـم کـزیبایی نثر را ک «که»ود دو ـوج «که...

 

 

را در اثر گنجانده است جاری  اتفاق زیبایی که نویسـنده آن 

آب بر روی شیشه و جدا کردن تصویر زن و  یشـدن قطره 

کدیگر اســـت که با آوردن تمهیدهای مناســـب در مرد از ی

رای توانست پتانسیل بیشتری بهای قبلی داستان میقسـمت 

ت ما را توانسزیبایی بخشـیدن به اثر داشته باشد و حتی می 

با  ،تواند در بازنویسی اثرنویسنده می به یک تاویل برسـاند. 

های توجه بیشـتر به تم اصلی داستان، در بستر تصویرسازی 

هایی رتمندش داسـتان را بهبود ببخشد. پرداختن به نشانه قد

ــنده در    ــتـان را پیش ببرند باید در اولویت نویسـ کـه داسـ

 ویرایش بعدی باشند. 
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 التین یواژه آن یریشــه که اســت صــفتی کالســیک کلمه

 وقتی. است اول درجه معنی به و (classicus) کالسـیکوس 

 که ستاثری معنی به کنند دقیق اسـتفاده  طوربه را کلمه این

 وقتی و باشــد همه قبول مورد کامل مظهر و نمونه عنوان به

ــیک هنر یا کالســیک از نویســندگان ــودمی گفته کالس  ،ش

ــندگان مقصــود ــتهنری یا نویس  را هاآن ادوار تمام که س

 یککالس صفت .اندشـناخته  نمونه عنوان آثاربه و پسـندیده 

 گاننویسند تعیین برای رنسـانس  یدوره در بار اولین برای

 هارمانتیک این در واقع ولی شــد، برده کار به اول درجه

 جنبش هایویژگی و حدود کردن مشـــخص با که بودند

 به را کالسیک یواژه امروزی معنای شـان، فرهنگی - هنری

 رظهو یاایتال در رنسانس شروع با کالسیسیسم .بخشیدند آن

 هرش خصوصبه ایتالیا، مختلف شهرهای مدتی از پس. کرد

 میکل» چون اومانیست هنرمندانی ییاگردهم مهد ،فلورانس

 و یآورجمع تحقیق، منظور به «برونِلِسکی» و «رافائل» ،«آنژ

 را باسـتان شـد. کالسیسیسم   رومیان و یونانیان آثار از تقلید

 از قلیدت ویژه هب هنر و ادبیات در گراییسنت مکتب توانمی

ــندگان ــتان روم و یونان نویسـ ــت باسـ  دیدگاه از. دانسـ

 ولاص که است این نویسنده و شاعر اصلی هنر ها،کالسیک

ــینیان که را قواعدی و  طور به اند،آورده خود آثار در پیش

 .گیردب خود به زیبا صفت بتواند او اثر تا کند رعایت کامل

 و آلایده فرینشآ دنبال به اول یدرجه در کالســیســیســم 

در  .اســت باســتانیان هنر از الهام با نوازیدل و زیبایی کمال

 وازن،ت تعادل، ترینآلایده ایجاد دنبال به هاکالسیسیک واقع

ــنی، منطق، ظرافت، هارمونی، و هنگیاهم تقـارن،   روشـ

 تداش توجه باید. هسـتند  خود آثار در نزاکت و گراییواقع

 و باروک خود، عصرمه سـبک  برخالف کالسـیسـیسـم    که

 ستند،ه خیاالت و احساسات بر مبتنی که رمانتیسیسم بعدها

 مکالسیسیس همچنین. اسـت  اسـتوار  منطق و عقل یپایه بر

 هاآن دادن تطابق و باستانیان رسـوم  و عادات کردن زنده به

ــیحی عقاید با ــا قوانین و مس ــنی. پردازدمی کلیس  و روش

 به هاســت، آن مهم یهاویژگی از کالســیک  آثار گویایی

ــبک خطوط، که طوری  به باید اثر ظاهری هایویژگی و س

ــند ایگونه  لبج خود به را بیننده توجه تنهایی به که باش

ــت اثر عمق به بتواند او و نکنند  و کورد بنابراین یابد. دس

 ضاف سـاختن  زیبا و انگیزدل برای ایوسـیله  تنها آراسـتگی 

 یککالس هنرمند. است ربیشت مراتب به عمق اهمیت و است

 رکد کاملن چیزهیچ ولی شده گفته چیزهمه که است معتقد

 د.شون تکرار دوره هر در باید حقایق بنابراین اسـت،  نشـده 

 عار را روم و یونان پیشــین هنرمندان از تقلید هاکالســیک

 و دانندمی تفکر و تعمق خور در را آنان آثار و دانندنمی

 خود خوانندگان برای ایتازه زهایچی آثار این که معتقدند

 . دارند

 که ودهب منطق و استدالل و عقل موافق کالسـیسیسم  ادبیات

 ادبیات نوع این. است مرتب و محدود همیشـه  آن در تخیل

 افراد بلکه نیســت غیرعادی قهرمان دارای ســادگی، عین در

 و کالسیک. دارد قرار آن در گروه یک ینماینده و برجسته

 نیناگسـست  پیوندی ولی هسـتند  تعارض در هم با رمانتیک

 تعادل روند با معمولن خواننده کالســیک در متون. دارند

 روروبه ثانویه تعادل ســپس و رخداد - تعادل عدم - اولیه

 است کل دانای نظرگاه دارای معمولن کالسیک متون. است

ــائل به متون نوع این و  قطعیت یجنبه امور همه و مسـ

 گویدمی او هرچه و اسـت  متن خدای کل دانای. بخشـد می

 پایان با کالســیک متون در. شــودمی شــمرده مطلق واقعیت

ــته ــتیمروبه خوش و بس  و حوادث بیان به توجه و رو هس

 یتارجح فردی و درونی هایدغدغه بیان بر بیرونی اتفاقات

 .دارد
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ــم ــ در باوری،طبیعت یا گراییطبیعت یا ناتورالیسـ  لاصـ

 در. است یافته راه ادبیات به فلسـفه  از که سـت اصـطالحی 

 بیعتط در هستی، هایپدیده تمام اعتقاد این براساس فلسفه

 هیچ و دارند جای تجربی و عملی دانش یمحدوده در و

 و فلسفی اعتقاد از نوع این «.ندارد وجود ماده، وراء در چیز

ــطالح حتی ــاب آن اص ــیار کهن قهس  معنای در که دارد بس

 ورام اصــالت به اعتقاد نوع هر یا ماتریالیســم یا باوریماده»

 .است بوده فلسفه اهل بحث مورد «دنیوی

 (Naturalism) انگلیســی به ناتورالیســم یا گرائیطبیعت

 نهات که رودمی کار به فلسفی باور این به اشـاره  در معمولن

( عیفراطبی نیروهای و قوانین نه) طبیعت نیروهای و قوانین

. نیســـت طبیعی جهان از فراتر چیزی و ندفعال جهان در

 بر هک ســتطبیعی قوانین که اندبر آن پیروان ناتورالیســم

 قمخلو کائنات و اســت حاکم طبیعی عالم رفتار و ســاختار

 انتشــار و کشــف دانش آماج و اســت قوانین همین صــرف

 که تاسـ  مکتبی الیســمناتور. اســت طبیعی قوانین سـامان به

 یهاواقعیت بر و گذاردمی کنار را تخیل و عاطفه و احساس

ــان. دارد تکیه علمی قوانین و اصـــول و طبیعت  را انسـ

ــیر موجودی  و وراثت و خود هایغریزه چنگال در اسـ

 هایســال در که مکتب این. شــناســدمی طبیعی هایقانون

 زج چندانی نپیروا آمد، پدید میالدی نوزدهم یسده پایانی

 یفتورگن فرانســوی، ینویســنده ،زوال امیل. نیافت اروپا در

 زا انگلیسی ینویسـنده  الیوت جورج و روسـی  ینویسـنده 

 به ئالیسمر پای به پا ناتورالیسم. بودند مکتب این پیشگامان

 نییع ،ناتورالیسم نمایندگان ترینبزرگ و اسـت  آمده وجود

 جنبه ادبیات و هنر هب دارند ســـعی یارانش، و زوال امیل

ــنده زوال یعقیده به. بدهند علمی  نارک را تخیل باید نویس

 دانشیمی یک مانند و باشـد  بینیواقع حس دارای و بگذارد

 ونچ یا و کندمی کار جانبی مواد یدرباره که دانفیزیک یا

 دهد،می قرار آزمایش مورد را زنده اجسام که دانفیزیولوژی

 و رفتار و مشخصات و صـفات  یدرباره دبای هم نویسـنده 

ــری اجتماعات و افراد عادات . کند کار طریق همان به بش

 اجتماعی و فردی وضــع یکننده تشــریح را نویسرمان وی

. پذیردمی شخصیت تکوین در را وراثت تاثیر و داندمی بشر

 یارث و مزاجی وضع تاثیر تحت زوال هایرمان در شخصیت

 مجبور فرد همین رو از و است قبیل ینا از دیگری عوامل و

ــود.می معینی کـارهای  دادن انجـام  بـه   در جبرگرایی شـ

 ظاهری ریخت مجموعه در که بود معنی بدین ناتورالیســم

ــان، جای  جا همه در وی معتقدات و خلقیات، رفتارها انس

 مادرزاد است فلج یا کور که کسی. دارد حضور وراثت پای

ــی طبیعتن  از هاژن انتقال طریق از را اهناتوانی از بخشـ

ــهمی آن در خود کهبی آن کندمی دریافت خود والدین  س

 محصول افراد ها،ارزش و اخالقیات باب در یا باشد داشـته 

ندارند.  خود از اختیاری و هســتند خود هایمحیط اجباری

 کشدیم روح و جسم مابین دیواری تفکر، این با ناتورالیسم

 به توجه با و داندمی آن ســایه ار روح و اصــل را جســم و
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 وراثت و محیط بر حاکم قوانین چنگال در نیز جســم کهآن

 انســـان عاطفی و احســـاس تظاهرات تمام اســت، عامل 

 مخالف کاملن برداشــتی چنین با زوال خود گرچه. شــودمی

 رد ناتورالیسم بود معتقد زیرا دانسـت می تهمت را آن و بود

 آن تصــویرکردن و ذیرفتنپ و اســت دقیق تشــریح ادبیات،

 برداشـــت این عمل در ولی دارد، وجود که ســـتچیزی

 .نیست خبری شاعری و شعر از در این مکتب .بود صـحیح 

 مچونه خویش ینظریه اثبات برای ناتورالیست ینویسنده

 هایدفترچه براساس را خویش رمان آزمایشگاهی، دانشمند

 را چیزهمه نآنا. نویسدو می کندمی طراحی خود یادداشت

 که است دلیل همین به. کنندمی وصـف  هسـت  چنان کهآن

 را «بشری اسـناد » )ژول و ادموند( عبارت دوگنکور برادران

 ـاقیب شـعر برای جایی تقریبن نـاتورالیسم در کردند. ابداع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــندگان و هدف ماندنمی  ــت نویس  با که بود آن ناتورالیس

 و انسانی عملکرد و زیسـت  چگونگی در تجربه و مشـاهده 

ــم و کردار رفتار، کنندهتعیین عوامل  در را آنان جان و جس

ــان حیات بر حاکم جبری قوانین چارچوب ــریح انس  و تش

 در واقع «ماکار روگون» رمان مجموعه کهچنان. کنند تبیین

 هممل آشــکارا که بود خانواده یک اجتماعی و طبیعی تاریخ

 شرایط اختیار در بیشتر ناتورالیستی مانقهر است. وراثت از

 اصــلن که رســدمی نظر به غالبن در واقع. خودش تا اســت

 ائهار تاریخچه بیشــتر ناتورالیســم پس. ندارد وجود خودی

 مناتورالیس تصور. کالسـیک آن  مفهوم به تراژدی دهد تامی

ــان از ــانه محدود به قدری انس  او برای که اســت و مغرض

 زا بیش نویســـنده در حقیقت. کندیم پیدا را قفس حکم

 ندارد. آزادی هایششخصیت
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 هایدهه در صنعتی فناوری در آمده دست به هایپیشـرفت 

ــده آغازین  و علم بین پیوند وجود به اعتقاد نوزدهم، یس

ــنگری عصــر در ترقی  هم. کرد ترمحکم مراتب به را روش

ــنفکران ــتر روز به روز مردم یعامه هم و روشـ  به بیشـ

ــم و گراییتجربـه   یداپ گرایش( گراییتحقق) پوزیتیویسـ

 دانش، و شناخت یشـالوده  گرایانتجربه نظر در. کردندمی

 راحیط مدل هاپوزیتیویست. است مستقیم تجربه و مشاهده

-1۱57)فرانسوی  فیلسوف کنت، اگوست کوشش به شـده 

 دمیآ رفتار و طبیعت بر علمی قوانین بود معتقد که( 17۴۱

ــکافانه تحلیل و ثبت بر تکیه با و اندحاکم  عاتاطال موش

ــاهده قابل ــت، پرده هاآن از توانمی مش ــر به برداش  عنص

 عنوان به را علم کنت پیروان. دادندمی نســـبت فلســـفی

ــتاورد ترینعالی ــی از و کردندمی ترغیب ذهن دس  نگرش

ــرفن  هواداری غیره و جـامعه  و طبیعـت  بـه  بیتجر صـ

 زدهمنو یسده یمیانه در که بود جنبشی رئالیسم. کردندمی

 عرصه به پا علم بر روزافزون تاکید از ایزمینه چنین یک بر

 فلســفی اصــول وفق بر رئالیســت، هنرمندان. نهاد هســتی

 دنیای طفق که کردند اعالم هاپوزیستیویست و گرایانتجربه

ــر  هب «واقعی» دنیای -ببینند  توانندمی مردم چهآن - معاص

 توجه کل هارئالیست ادعا، همین با متناسـب . آیدمی شـمار 

 ساختند متمرکز خود روزگار رویدادهای و مردم بر را خود

ــوعات و ــتانی و تاریخی موض  غیر که علت این به را داس

 کردند.می رد هستند، واقعی

 مشتق است، واقع معنای به که (Real) رئال از رئالیسم واژه

 مرئالیس مکتب .است واقع اصـالت  مکتب معنای به و شـده 

 وجود هک مکتبی یعنی است؛ آلیسمایده مکتب مقابل ینقطه

ــورات را چیز همه و کرده نفی را خارجی جهان  و تصـ

ــم در. داندمی ذهنی خیـاالت   هرگونه از هنرمند رئالیسـ

 هست که گونهآن را چیز همه و کرده دوری گریاحساساتی

 م،رئالیس که گفت گونهاین توانمی در واقع. دهدمی نمایش

 نشیواک خود ینوبه به و است رومانتیسـیسم  مقابل ینقطه

ــه، تمــایالت بـرابر  در بـود   ادبی و گریزواقعیــت بیگــان

 گیفرهن جنبش به اشاره همچنین رئالیسـم . رومانتیسـیسـم  

ــه از که دارد 1۴ قرن میانه ــهر فرانس  یگونه و گرفت یش

 عکاسی، با آشـنایی . بود 1۴ قرن اواخر تا سـرشـناس   هنری

 همچون که چیزهایی ساخت شـور  دیداری، جدید منبع این

 اصــالت یعنی رئالیســم. کرد زنده مردم در را بودند واقعیت

 مستقل و خارج جهان وجود به مکتب این. خارجی واقعیت

 موجودات همه هاآلیستایده. است معتقد انسـان،  ادراک از

 ذهنی تصــورات کنیم،می درک جهان این در که را چهآن و

 هک من اگر که معتقدند و دانندمی شخص ذهن به وابسـته  و

 هک بگویم توانمنمی دیگر نباشــم، کنممی ادراک را چیزهمه

 ،رئالیســتی یعقیده و نظر بنابر که حالی در. هســت چیزی

ــان ما اگر  وجود خارج جهان هم زبا برویم، بین از هاانس

 جهان موجودات رئالیست، یک کلی طور به. داشت خواهد

. داندمی خود ذهن از مستقل وجود دارای و واقعی را خارج

 مهه زیرا هستند، رئالیست هاانسـان  همه واقع در گفت باید

 زنی هاآلیســتایده حتی. دارند اعتقاد خارج دنیای وجود به

 ارجخ جهان باید زیرا هستند، رئالیسـت  رفتار، و زندگی در
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ــت موجود را ــخنی حتی یا و کرد کاری بتوان تا دانس  س

 آثاری تمامی در توانمی آن عام مفهوم در را رئالیسم. گفت

 ندکنمی بیان را حقایقی و رفته فراتر عینی ســـطح از که

 زندگی عرصه از را خود راه نخست که رئالیسم. بازشناخت

 انقالب آستانه در و هجدهم سده در کرد، آغاز مردم روزمره

ــه ــم به فرانسـ  از که آورد روی اجتماعی زندگی تجسـ

 وذنف نوین، واقعیت ساختن آشکار» آن اصول تریناسـاسـی  

 قادانت ها،جنبه این درباره تحقیق و آن گوناگون هایجنبه در

 مدننیا کوتاه و آن اخالقیات و فئودالسیم اصـول  از امان بی

 «بورژوایی یابنده تکامل جامعه منفی یهاجنبه از انتقاد در

 یرغ مختلفی معانی به تاریخ طول در رئالیسم یکلمه است.

 .  استشده استعمال شد، گفته که معنایی از

ــتعمال این ترینمهم  در که اســت معنایی کاربردها، و هااس

 داشته رواج (Scholastic)اسکوالستیک  یا مدرسـی  فلسـفه 

 هک بود برپا عظیمی جدال ی،مدرس فالسـفه  میان در. اسـت 

 در فقط وجودش کهاین یا و دارد خارجی وجود کلی آیا

 ادافر از مســتقل واقعیت کلی برای که کســانی اســت؟ ذهن

 دارای تنها را کلی که کســـانی و رئالیســـت بودند، قائل

 دانستندمی محسوس موجودات ضـمن  در و ذهنی وجودی

 آلیســتایده ند،نبود قائل جزئیات از جدا وجود آن برای و

 .شدندمی خوانده

 یسده اوایل و هجده قرن هایمیانه در :ادبیات در رئالیسم 

 هک گفت باید و شــده ادبیات وارد جنبش این که بود نوزده

ــندگانی آن، واقعی گذارانپایه  امروز ما که نبودند نویسـ

 که دندبو متوسطی نویسندگان از تن چند بلکه شـناسیم، می

 چندان نه نویسرمان شـــانفلوری،. شـــدند فراموش حاال

 قاشن تریناصلی و اولین کوربه، از دفاع به فرانسه، مشـهور 

 که مقاالتی انتشـار  با 1۱57ســال  در و خیزدبرمی رئالیسـم، 

ــم عنوان تحت بعدها ــیح به آمد، گرد رئالیس  ینتبی و توض

 ،خود نظریه در او. پردازدمی رئالیسم اولیه اصـول  از برخی

ــیف در دقت  از را پایین طبقات به مندیعالقه و توصـ

 قلم ایگونه به رئالیسم نویسنده. داندمی نویسرمان وظایف

 .سدبر زندگی از هاانسان ادراک نوع با شباهتی به که زندمی

 ...و روانشناختی ترفندهایی با بعد و کرده خلق تصویری او

ــیت  هایواکنش و هاکنش انگیزه مخاطب به ــخص  را هاش

ــ ــویر این و دهـد می اننشـ  که ایجامعه بــا دقیقن تصـ

 .است هماناین کنندمی زندگی آن در هاشخصیت

 ردازیپشخصیت ایگونه به رئالیسم در :پردازیشخخصیت 

 و دارد نویسنده از جدا وجودی شخصیت گویی که شودمی

 رارق مسیری در هاشخصیت. شودمی مسـتقل  فردی به بدل

 شانروانی و اجتماعی زندگی ونیدر دیالکتیک که گیرندمی

 ثرا اصلی شاخص که است باور این بر لوکاچ. داردمقرر می

 وجود» هک شخصیتی است؛ نوعی شخصیت ابداع رئالیستی،

 ایکننده تعیین عناصـــر تمام گراییهم و تالقی کانون او

 انسانی نظر از مشخص، تاریخی یدوره یک در که شودمی

 هایشـخصیت  از یک هر. «اردد اسـاسـی   جنبه اجتماعی، و

 هایخصــلت بیانگر بودن، خودویژه بر عالوه رئالیســتی اثر

ــر ــتند ایطبقه و قش ــته آن از که هس  توانمی. اندبرخواس

 هستند جامعه از قشـری  نماینده هاآن که گفت هم گونهاین

 .آیندمی آن از که

 برخی که گیردمی صــورت ایگونه به روایت :روایت نوع

 عینو ایجاد با. کند دنبال را معین یشونده تکرار ایهانگاره

ــادف، مثل نظمیبی ــفر، جنگ، تص ــق س  طرح در... و عش

 روایت اولیه، حالت به برگشـــتن برای تالش و داســـتان

   .گیردمی صورت

 در هک نویسندگانی از تن سه سبک: این نویسندگان معرفی

 هاآن زا یادی کمتر اکنون اما داشته نقش سبک این پیشـبرد 

ــود،می ــانفلوری، شـ  از یکی. بودند دورانتی و مورژه شـ

 که تاس فلوبر گوسـتاو  سـبک  این نویسـندگان  ترینبزرگ

 هدور نوشتن با بالزاک. اوست اثر بواری مادام مشـهور  رمان

 مســـلم پیشـــوای انســـانی کمدی عنوان تحت خود آثار

 ئول جیمس، هنری دیکنز، چارلز. شد رئالیسـت  نویسـندگان 

ــتو ــتایوســکی  ی،تولس  از جمله گورکی، ماکســیم و داس

 وژنیا گوریو، بابا. اندرئالیســم مکتب اول طراز نویســندگان

 ارآث از نیز صلح و جنگ رستاخیز، بزرگ، آرزوهای گرانده،

 .روندمی شمار به مکتب این مشهور
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بِ منطقی واقع طرح و چهـارچوب، نظم و ترتی  پیرنـگ در 

 نامه وحوادث در هر اثر ادبی یا هنری مانند داستان، نمایش

ــعر اســت. تعبیر پیرنگ به جای   که برای بار اول « tolp»ش

ا محمدرض»به کار برد، نخسـتین بار توسط  آن را « ارسـطو »

ــفیعی کدکنی ــیله « شـ ــد و به وسـ ــنهاد شـ جمال » یپیشـ

ر واقع ددر هنر نقاشی به کار گرفته شد. پیرنگ « میرصادقی

ــت.بهمان  ــت که معماران از  یرنگ طرحیب یرنگ اسـ اسـ

ریزند و براساس آن ساختمان را ساختار اصلی ساختمان می

ــان به روی کاغذ  .کننـد بنـا می  همچنین به طرحی که نقاشـ

پردازند نیز بیرنگ پیـاده کرده و در ادامـه بـه تکمیل آن می   

اند وردهآترین تعریفی که برای پیرنگ کوتاه شـــود.گفته می

ــت« الگوی حوادث» امـا حوادث بـه تنهایی پیرنگ را    ،اسـ

ــازنـد بلکـه پیرنگ، عالوه بر توالی زمانی  نمی ای رابطه ،سـ

ــتان ایجاد می ن کند. بنابرایمنطقی بین حوادث مختلف داسـ

ــتـان بـه معنای روایت حوادث با تأکید بر     پیرنـگ در داسـ

ــت؛ی علیـت  رابطـه  قط ذکر ها فبرای مثال در روزنامه اسـ

ــاس همین حوادث، حوادث را می خوانیم امــا اگر براســ

داسـتانی نوشته شود باید علت روی دادن حوادث را بدانیم  

ــته از این، توجه به  ی آنو از انگیزه ــویم. گذش ها با خبر ش

ی داســـتان با هم فرق دارند، این نکته که طرح و خالصـــه

 ضروری است. در خالصه، هدف نقل اجمالی داستان است

 ی داستان با تاکید بر سببیتدر حالی که طرح، روایت نقشه

(yailaoupc)   ســت که ی طرحیداســتان، شــکل گســترده

ــنـده پیش از آفرینش، آن را ذهنی یا مکتوب طراحی   نویسـ

نقشــه، طرح یا  ،توان گفت پیرنگرو میاســت. از این کرده

ــت و حوادث را با تکیه بر  ــتان اسـ الگوی حوادث در داسـ

ها را کند و چون و چرایی آنلت و معلولی نقل میروابط ع

د زنادوارد مورگان فورستر مثال می دهد.در داستان نشان می

 ،داسـتان است « سـلطان درگذشـت و سـپس ملکه مرد   »که 

ظر اش مد نچون فقط توالی زمانی برحســـب ترتیب منطقی

سلطان درگذشت و ملکه پس از چندی از اندوه »اسـت. اما  

شــود چون به علت مرگ پیرنگ محســوب می «بســیار مرد.

گردد اشاره کرده و عالوه بر ملکه که به مرگ سـلطان برمی 

 کند.حف  توالی، بر علت و چرایی آن تأکید می

رد. گیتعریف پیرنگ در اصل، از فن شاعری ارسطو مایه می

که  «آغاز»داند: ارســطو پیرنگ را متشــکل از ســه بخش می

ــد، حتمن نباید در پی حادثه ه ک «میانه»ی دیگری آمده باشـ

هم در پی حوادثی آمــده و هم بــا حوادث دیگری دنبــال 

که پیامد طبیعی و منطقی حوادث پیشین  «پایان»شـود و  می

از این رو پیرنگ، باید از چنان استحکامی برخوردار  اسـت. 

جا شود به نقص ای از آن حذف یا جابهباشـد که اگر حادثه 

 آن را بــه کلی درهم ریزد.بزرگی ختم شـــده و وحــدت 

ــت موام همچنین بـه گفتـه   ــامرسـ ی پیرنگ به منزله»ی سـ

ــمت می   خطی ــت کـه بـه توجـه خواننده سـ دهد و در سـ

مت زیرا با س ،ترین نکته باشدسرایی، این شاید مهمداسـتان 

دادن به همین توجه است که نویسنده خواننده را صفحه به 
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را در او ایجاد  کشـاند و حالت مورد نظر صـفحه با خود می 

 « کند.می

ــته بـه  رنگ پی»و  «پیرنگ باز»طور کلی پیرنگ را به دو دسـ

 اند.تقسیم کرده «بسته

پیرنگی کــه نظم طبیعی حوادث بر نظم  پیرنخ  بخاز:   -1

ــتان اتفاقی برای   ــاختگی آن غلبـه کند. در این نوع داسـ سـ

کشـف وجود ندارد پس مخاطب در طول داستان، دست به  

در . کندزند و با ســیر طبیعی آن حرکت میگشــایی نمیگره

ــنده میپیرنگ باز ــبیه ، نویس ــد تا با ش ــازی زندگیکوش ، س

ــدملموس و بی ان توان به آنتوبرای مثال می ؛طرفانه بنویسـ

چخوف اشـاره کرد که به نوشتن داستان با پیرنگ باز توجه  

 است.داشته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومندی از مختصات فنی نیر ست کهپیرنگی پیرن  بسته: -2

دارد تا با توجه از این رو مخاطب را وامی ،برخوردار اســت

گشــایی از بیشــتری داســتان را خوانده و در نهایت با گره 

گونه دهد به ارگاســم هنری برســد. اینحوادثی که روی می

ــتانپیرنگ ــرارآمیز و هیجانها معمولن در داس انگیز های اس

گشایی پرداخته و ن مخاطب به گرهشود که در آاسـتفاده می 

حتی بعد از چندبار خواندن داستان به موتیف مقید و اتفاقی 

ــت پی می  توانپس پیرنگ را می برد.که در حال رخداد اس

ــجمی برای   ــنـده و نظم و ترتیب منسـ الگویی برای نویسـ

طور تنظیم مخاطب دانســت که حوادث را در  داســـتان آن 

 .کننده باشد انعکند که در نظر مخاطب، قمی
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 تراژدی

 
 سیمین شیرازی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تراژدی چیست؟  

ی بازی تراژدی را به هنرمندان در یونان قدیم، آشــیل شــیوه

ــوفوکل و اورپید به تراژدی عظمت     آموخـت و بعـدهـا سـ

ــیدند. هر نمایش ــیون( و نامهبخشـ ــلی )اکسـ ای که تم اصـ

ــوب ی )دنومان( آن غمنتیجـه  ــد، تراژدی محسـ انگیز باشـ

 شود، مانند اتللو.  می

ــطو تراژدی را این عملی  ،کند: نمایشطور تعریف میارسـ

ــ  آمیز ترحم تااســت که با ایجاد خوف و تحریک احســاس

ــانی آن ،مردم ــالح میهوای نفسـ  کنــد.هــا را ترمیم و اصـ

ــوربختی بزرگ   ــوپنهـاور نیز تراژدی را نمایش یک شـ شـ

شود، نامه نیز خوانده مینامه یا سوگغمتراژدی که داند. می

ی یونانی های نمایش است که نامش از دو واژهیکی از گونه

تروگوس )به معنی بز( و اویدیا )به معنی سرود( گرفته شده 

اسـت. تراژدی در مناسک مذهبی یونان ریشه دارد، شاید به  

همین دلیل اســـت که تم غالب در تراژدی، نمایش تقدیر و 

ــان در مقابل اراده نـاتوانی  ــت. در واقع انسـ ی خدایان اسـ

تراژدی کشــمکش میان خدایان یا شــاهان و شــاهزادگان   

ها ناخوشـایند اســت و به مرگ قهرمان  اسـت. پایان تراژدی 

 شود.  ختم می

ــتم این آثــار برخی از نمونــه هــای موفق درام در قرن بیسـ

 هستند:

ــیالورکا»اثر « دامـاریـانـا پینه   » ین تراژدی ا«: فدریکو گارسـ

جنگد زنی است که علیه قانون و برای آزادی میداستان بیوه

ی آزادی دوخته اســت. اما ســرانجام به و پرچمی به نشــانه

 شود.  دلیل فاش نکردن نام هواداران خود اعدام می

نویس ، درام«شـــون اوکیســـی»اثر « ی یک آدمکشســـایه»

ی اای اجارهایرلندی، داســـتان شـــاعری اســـت که در خانه

ــوءتفـاهمی از جانب   کنـد و بی زنـدگی می  دلیـل بر اثر سـ

شود که ها، عضو حزب دولت جمهوری پنداشته میهمسایه

 شود.  تا انتها قربانی این سوءتفاهم می

ــپید» ــکلر«اثر « امید بزرگ س ی این اثر که برنده«: هوارد س

ی منتقدان و آنتوانت جوایز زیـادی مـاننـد پولیتزر و جایزه   

ــت، ــهورترین تراژدی پری هم هس ــتم از مش های قرن بیس

اســت. قهرمان داســتان جک جانســون، نماد آرمان ســیاهان 

اسـت و مخاطبان سـفیدپوست عمق خطای خویش را با او   

ی این اثر کننــد. یکی از منتقــدان دربــارهحس و درک می

یـک اثر بزرگ با یک قهرمان تراژیک که فریب  »گویـد:  می

کند و سرانجام ددمنشانه تازیانه خورد، تنزل مقام پیدا میمی

 «  خورد.می

 یدر این اثر ســارتر افســانه«: ژان پل ســارتر»اثر « هامگس«

مدرن  ایاورستس را که از آثار باستانی یونان است به شیوه

ی انههای افسکند. سارتر در این قالب به شخصیتبازگو می

 پوشــاند و نمادهایی از اخالقیای مدرن میاورســتس جامه

 دهد.  جسورانه به دست می

 

 انواع تراژدی

 
تراژدی »توان به های تراژدی میبندیترین تقسیماز معروف

« تراژدی خانوادگی»و « جویی و خونتراژدی انتقام»، «یونانی

 اشاره کرد.  

تراژدی یونانی از چند قسمت تشکیل شده  تراژدی یونانی:

در آن ی داستان اسـت. بخش اول مقدمه اســت که خالصه 
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ــود. در بخش دوم گرهتعریف می ــتان آغاز ش افکنی در داس

شود. بخش سوم، بخش اصلی نمایش است که قهرمانان می

ی اوج داســتان در این بخش قرار آیند و نقطهبه صــحنه می

گشایی در آن دارد. بخش چهارم، بخش نهایی است که گره

 شود.   می جراا

یر ســـتقیم بر درام تاثطور مســتقیم و غیرم تراژدی یونانی به

الکترا سوگوار »ی گذاشـته است. یوجین اونیل در نمایشنامه 

 این تاثیر را عمدن منعکس کرده است.  « شودمی

در این نوع تراژدی، قهرمان انتقام را  جویی:تراژدی انتقخام 

افتد که های خونباری اتفاق میداند و نیز مرگحق خود می

گونه اینان نیز بشود. ممکن اسـت منجر به مرگ خود قهرم 

هـای خونبـار را در خود و با قالبی   هـا ارواح، مرگ نمـایش 

بــه مرگ خود قهرمــان یــا منتقم نیز  ندرخور کــه احتمــال

اثر شــکســپیر، « هملت»ی نامهد. نمایشگنجانانجامد، میمی

نویس تنها تراژدی« ستکا»ت. هاسـ جزء این دسـته از نمایش 

زد. میزان هایش دائم حرف از انتقام میرومی بود که در درام

تراژدی »هــا بــه حــدی بود کــه آن را مرگ در این تراژدی

 نیز نامیدند. « خون

نوعی تراژدی اســــت کــه زنــدگی  تراژدی خخانوادگی: 

ــان می  ــکل ابتدایی این خـانوادگی را نشـ گونه از دهـد. شـ

ی نامههای الیزابتی بودند. مثلن در نمایشنامهتراژدی، نمایش

ــم» ــود که از ، حکایت بازرگانی روایت می«آردن اورشـ شـ

شود ی همسرش آلیس، با فردی به نام آردن باخبر میرابطه

 شود.و داستان در نهایت به مرگ آردن ختم می

نویســان جدید یا مدرن از هنریک ایبســن گرفته تا  تراژدی

 ودند. نویسان بنامهنمایش گونهمدیون این آرتور میلر بیشتر

جایی که آثار تراژیک، درام از آن تراژدی، درام و ملودرام:

و ملودرام بـا یکـدیگر امتزاج دارنـد، در این بخش ابتدا به    

ــپس تفـاوت آن  هـا با تراژدی  تعریف درام و ملودرام و سـ

 پردازیم.می

ــانزدهم نامهانتشــار نمایش درام: ــد. بن ها از قرن ش آغاز ش

نویس انگلیســـی بود که در قرن شـــانزدهم جانســـن، درام

های خود را منتشر کرد و در میان نویسندگان همنامهنمایش

عصر خود به شهرت دست یافت. آثار نمایشی از این دست 

ــدند و درام فرم  در قرن هجدهم به عنوان رمان پذیرفته شـ

ود کسانی ب یمهمی از ادبیات تلقی شـد. شـکسپیر از جمله  

ــنده  ــهرت فراوان کـه به عنوان نویسـ ی تئاتر الیزابتی به شـ

رسـید. درام نوشـتاری است برای نشان دادن یک واقعه در   

ای کمدی نامهتواند نمایشی نمایش؛ این نوشتار میصـحنه 

یا تراژدی باشـــد که ماجرایی احســـاســـی را به دور از هر 

ها، ، نگرانیگذارد. در واقع درامتخیلی به معرض نمایش می

های یک اضـطراب، تنش و شـدت احسـاسـات شــخصیت    

ها آن احساسات گذارد، طوری که آنواقعه را به نمایش می

ــه درام را در خـود حس کننــد. انواع درام را می  توان ب

ها یا برنهاد، درام آموزشـگاهی، رسیتال دراماتیک،  پنداشـت 

و درام معکوس، درام رومنس، درام احســاســی، درام دلهره 

 بندی کرد.   کارگاهی یا ادبیاتی تقسیم

ــطالح ملودرام از دو واژه یونانی  ملودرام: به « ملوس»اصـ

ــی « درامـا »معنـای آهنـگ و آواز و    به معنای عمل نمایشـ

ریتم  ای است ازترکیب یافته است. این سبک نمایشی آمیزه

و هــارمونی و بــازی بــدنی بــازیگر کــه در آن بــازیگران 

گریانند، زندگی کنند و میدانند، گریه میخنخندند و میمی

ــاگران را  کننـد، می می میرنـد و از مجموع این اعمال تماشـ

سازند. به عبارتی تماشاگر را بدون چون و چرا دگرگون می

ــینما ادبیـات،  در کننـد. متـأثر می   و رادیو تازگی و به سـ

 به اصــل در اگرچه دارد؛ ایویژه جایگاه ملودرام تلویزیون،

. شود بیان موسیقی همراهی با که شدمی گفته نثری ای شـعر 

هایی را ملودرام اخیر نمایش یدهس چند طی رایج معنای در

ــلی آن، مبالغهگوینـد که از ویژگی می بازیگران،  یهای اصـ

اوج  یآمیز، نقطههای عاطفی اغراقحسـی بودن، کشــمکش 

ــتر به گفتهیجان ــویرپردازیانگیز و توجه بیشـ ، وگو، تصـ

ــت. دثهحا ــازی و تنش اسـ ــنامهسـ های مردمی و به نمایشـ

ــند اروپا در قرن نوزدهم ملودرام اطالق میتوده ــد. پسـ شـ

ه بو و پیکسرهای ملودرام در اروپا کوتزهترین نویسـنده مهم

ــیاری معتقدند ملودرام از آثار  کورت بودند. با این حال بسـ

ت گرفته اســـت. هول کرافت أی گوته و شـــیللر نشـــاولیه

ای از قصه»ی معروف خود به نام نامه( نمایش1۱۱۴ـ1744)



    21۱ ی یازدهم /فایل شعر / شماره 

 

ــاس ملودرام کولینــا یــا کودک مرموز « رمز و راز را بر اسـ

پیکسـره کورت نوشته است و این نخستین اثر در انگلستان  

 کرد.  بود که با مفهوم واقعی ملودرام برابری می

نویسان عناصر نامهنوزدهم برخی از نمایش یدر پایان سـده 

ــد نثری    درام را وارد نمـایش ملو نـامـه کردنـد که باعث شـ

ر با ای دیگپروا در متون نمایش رواج یابد. عدهپرکنایه و بی

پردازی و رعایت آداب ســـخن موضـــوع نمایش را در بذله

های خویش و خنداندن اهل تئاتر پیش بردند. جهـت هدف 

های هـای جدید ملودرام در برابر پرداخت نـامـه  در نمـایش 

نشینی کرده است. ها عقبده اشـخاص و موقعیت درام پیچی

ــر ملودرام هنوز کارایی و توان خود را در با این همه عناصـ

آرتور میلر در یادداشتی  اند.نویسی از دست ندادهنامهنمایش

ند: کگونه بیان میی حسن ملکی این تفاوت را اینبا ترجمه

ــی از ناتوانی در تم ایجر» ــبهه ناش ک و ن تراژییز بییترین ش

که بر صحنه قدر و هر داستانی، برای این «انگیز اسـت. حزن

ارزش داشـته باشد، باید دارای کشمکش باشد. پیداست که  

ها باشد. ولی چنین کشمکشی از این کشمکش باید بین آدم

ی ترین نوع آن اسـت؛ کشـمکش  ترین و ابتداییپیش پا افتاده

که ملودرام که صـرفا بین اشخاص باشد همان چیزی است  

خشــونت جســمانی اوج آن است.  نبدان نیاز دارد و طبیعت

 یک. در حقیقت، این نوع کشــمکش تعریف ملودرام اســت

ــمکش آن نه  ــت که کشـ ــتانی اسـ  تنها بین پله باالتر، داسـ

 .حال در ذهن طرفین درگیر است اشخاص، بلکه در عین

اش کند شیوهشود که چرا کسی کاری میوقتی نشان داده می

د شوولی هنگامی که نشان داده می ،تواند ملودرامی باشدیم

چرا . اش درام است، شـیوه دهدآن کار را انجام نمیکه چرا 

ــتری دارد؟ چون دومی فرایند عملی  این دومی ارزش بیشـ

یک  تابد. بدون خلقکنش انسـانی را با دقت بیشتری بازمی 

توان ملودرام خوبی نوشـــت. در شـــخصـــیت زنده هم می

ــات  حقیقـ  ت اگر در جـایی از نمایش تلون مزاج و تناقضـ

پردازی واقعی راه یابد، ساخت ملودرامی از هم شـخصـیت  

عکس، بدون یک شــخصیت زنده و واقعی پاشـد. اما، به می

که نویسنده، زیرا همین ،خلق درام یا تراژدی ممکن نیســت

ــت ــی به کاری، عالوه بر تحقق در چرایی دسـ یازیدن کسـ

 اگر -ی وی از این عمل را نیز بررسی کند عوامل بازدارنده

ــادق ــد ص ــکل دیگر - باش  قالب در را عمل این بتوان مش

حال، اگر این عنصـــر گنجاند.  ملودرام اجباری یا اختیاری

ــعی کنیم که به بنیادین درام را مبنا قرار دهیم، می توانیم سـ

ــیم. اول این ــم خاص از  تراژدی برسـ کـه تراژدی یک قسـ

انگیز قسم نمایش حزن و فریندآشاگر میاحسـاس را در تما 

ــه دیگری را. در این ی درام و ملودرام، جـا هم، مثل مقایسـ

ــت. امـا میان درام و ملودرام  یکی متعـالی  تر از دیگری اسـ

 وعنـ        ســادگی تفاوتی روانشــناختی قایل شــد  توان بهمی

هر شــخصــیت  درون در کشــمکشــی یدربرگیرنده متعالی

 صرف انگیزحزن از تراژدی کردن جدا که حالی در ـ    است 

 در نیز جامعه پای جااین در چراکه اســت، دشــوارتر بســیار

تفاوت اساسی و قطعی تراژدی و حزن . بنابراین اسـت  میان

پنداری و دردی، همساناین است که تراژدی نه تنها غم، هم

انگیزد، بلکــه برخالف حزن، حتی ترس را در مــا برمی

 .«آوردمراه میشناخت یا روشنگری نیز ه
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 ایدش زدن حرف با خود ولی ست،طبیعی کردن فکر با خود

ــد غیرعادی ظرف دو ـ  در هااین دوی هر ادبیات، در. باش

 انسان یک زدن حرف. اندرفته کار به گذشته سال سـه هزار 

 زا هرکدام. باشــد اندیگر با یا ســویه،یک با خود، تواندمی

 غربی هایزبان در. دارد را خود یویژه نام رفتـارها  این

ــخنرانی گــویــی،تــک بـرای  را مـونـولـوگ     برای را سـ

ــویهیک دیگران  با کالمی تعامل برای را محاوره و گوییس

 تارینوشـــ یا گفتاری تواندمی گوییتک. انددر نظر گرفته

 ادبیات،. تاس واحد متکلم راوی صـورت  دو هر در. باشـد 

ــتکالمی هنری  دربر را مختلف )نوع( ژانر هفت که سـ

 سمعی ـ هایرسـانه  فیلم، داسـتان،  نمایش، شـعر، : گیردمی

 معمولن شـــعر در. مجازی گیریارتباط خطابه، بصـــری،

 با تواندمی راوی نمایش در. اســت خواننده راوی، مخاطب

 اندتومی داستان. بزند حرف غایب شـخصـیتی   با یا حضـار 

ها باشد که خود راوی را نیز شـخصیت  فکر -گفتار  حریرت

 به هخطاب. است رویداد یا فکر تصویر فیلم. شـود شـامل می 

 .شده است تقسیم نطق خوانی،روضـه  -موعظه  سـخنرانی، 

 دتوانمی اند؛صامت -ساکت  حضار کالمی بیان نوع این در

 امعو یخطابه نوعی. باشد گذشته در یا واقعی زمان خط بر

 این در. است تعزیه از هاییبخش یا نقالی، داری،پرده پسندِ

 ابزار کمک با راوی خوانی،شــاهنامه در ویژه به روایت، نوع

 یلتخ از قبلی اطالع با و بدنی حرکات نقاشــی، - بصــری

 دونب و سویهیک را روایت داستان، جریان به نسبت حضار

 .کندمی اجرا مخاطبان مشارکت

 ادبی، هایمکتب لحاظ بـه  گویی:تک و ادبی هایمکتب

 تیاکسپرسیونیس ادبیات جزو( مونولوگ)گویی تک یشـیوه 

 ی ادبیهشیو این در. شودمی محسوب نئواکسپرسیونیستی و

ــی، و  یریختــهدرهم درونیــات وانمــایی هــدف نمــایشـ

ــان ــتهاییانس ــرایط در که س  این. ندارند قرار معمول ش

 یداپ بروز بیشــتر عیطبی بالیای و جنگ زمان در وضــعیت

ــردگی و زدگیجنون زمان در. کندمی  و خفیف هایافسـ

 افراد اغلب در درونی هایواگویه و بازنمایی نیز شـــدید

 شود.می تشدید

ــانی ایواژه (:Monolog)مخونخولخو      ــه یون ــای ب  معن

ــی،گوییتک  یا دیگر شـــخص با محاوره برابر در نویسـ

 و هوقفبی ییگوسخن مونولوگ. اسـت  دوطرفه وگویگفت

 امدر از شکلی و درام در شخصیت یک یوسـیله به طوالنی

 یا ارحض با بیرونی یا بوده درونی تواندمی گوییتک. اسـت 

 ضارح برای بیرونی گوییتک معمولن. باشد غایب شخصی

 شد.می نامیده خطابه که ساکت است

ــیوه گوییتک  در 1۴ قرن اواخر از که ســتنمایشــی ایش

 رد. است شده متداول نویسـی نداسـتا  و نویسـی نامهنمایش

 با البته که است نظر مد گراییدرون و گراییذهن شـیوه  این

 گوییتک در. شـــودمی ارائه درونی و بیرونی رویکرد دو

 تنهایی و خلوت در شود،می شنیده نمایش در چهآن درونی،

 درونی هایواگویه شاهد نوعی به یعنی گذرد؛می شخصیت

 اما. گیردمی صــورت اشتنهایی در که ســتیمه شــخصــیت

ــدای با که ســـتافکنیبرون نوعی بیرونی، گوییتک  صـ

 رد البته. شودمی روایت شنونده چند یا یک برای مشـخص 

 و ذهنی گفتار در معمول نظم زیادی حد تا مورد دو هر
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. ستا شخصیت بیماری دلیل به این و ریخته در هم بیرونی

ــت، تنهایی، بیانگر یرونیب و درونی هـای واگویـه   وحشـ

 شخصیت خودخوری و عصبانیت پریشی،روان اضـمحالل، 

ــت  هایکنش چنین دچار فرد که معمول حالت در. اسـ

 ختهخودانگی درمان دنبال به شخصیت شود،نمی ابرازگرایانه

 شود. تنظیم درون از که است الزم و است

 یک دارای پیداســت، هم اســمش از که طورهمان گوییتک

ــیت  ــخص ــلی ش ــتاص  و واگویه به خود خلوت در که س

 رونید یپیچیده مشکالت و معضالت بیان و روان فرافکنی

 عامل تواندمی عشــقی هایشــکســت گاهی. پردازدمی خود

 غمگین و زدهاندوه خلوت یک در افراد درونی واکـاوی 

 ،باشد داشته را وضعیت این هم ایشـنونده  اگر حاال. باشـد 

ــتر گوییتک  در ونچ گیرد،می خود به بیرونی ینبهج بیش

ــنونده و مخاطب حالت این  بر عالوه نیز گوییتک یشـ

 هک دیگر حال در اما است، مشخص افسرده و بیمار یا راوی

 روان و ذهن در چیزهمه گیرد،می خود به درونی یجنبه

 شـــکل فرافکنی و بیماری حالت این در و گذردمی فرد

. گیردمی خود به تریخطرناک حال عین در و ترپیچیـده 

 گوییتک هاینشانه از حالت این در خواب و رویا کابوس،

 خلوتی خود با حالت این در بیمار. آیدمی شــمار به درونی

ــت و دارد ــی، جنون، به گاهی که وجوییجسـ  خودکشـ

دربر  را معکوس پاسخ نیز گاهی. رسـد می مرگ و خودزنی

. آیدمی بیرون بالزده و پریشان وضعیت این از بیمار و دارد

 به را روانی هـای حـالـت   چنین ایران، جنوبی نواحی در

 هوا اهل عنوان به بیماران این از و کنندمی معنا زدگیجن

 کنند.می یاد

 داخلی، کالم درونی، صــدای  با مترادف درونی مونولوگ

ــیال جریان وجدان، نـدای نهیب   واحد، متکلم ذهنی، سـ

ــت زدن حرف باخود مه،کل با فکر خود، با نجوای . اسـ

ــیله یک درونی مونولوگ  هک اســت روایت در تکنیکی وس

ــه ــیت  یک هایاندیش ــخص  حذف با حال، زمان در را ش

 آفتابی قول، نقل و کنشــی افعال مانند انشــایی هایعالمت

   اجتماعی علمی و هایپژوهش در مونولوگ یواژه. کندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است؛  واحد موضوع یک رد نوشتاری کنکاش معنای به هم

 تاتی. زبان یدرباره نویسیمونولوگ یا تک مانند

 زبان دستور ذهنی، سـیال  جریان برخالف درونی، مونولوگ

 لذا. زندمی حرف خودش برای گوکرده؛ تک مراعـات  را

ــیال جریان  هایعالمت بدون طوالنی، جمالت با ذهنی س

 نحوی، ســاختارشــکنی  جویده،جویده جمالت انشــایی،

 متعدد و مهجور تـداعیـات   درآوردی،من کالمی ترکیبـات 

ــودمی تحریر ــات و افکار درون، از مونولوگ،. ش ــاس  احس

 به رو شخصیت با خود، کند. در تکلممی باز را شـخصـیت  

 در میان هاآن با را خود احســاســات و افکار کرده، حضــار

ــیت مونولوگ در. گذاردمی ــخصـ  یا خواننده گو،تک شـ

. دهدمی قرار خطاب مورد داستان در را دیگری شـخصـیت  

 بمرت خود هاینمایش در را مونولوگ ادبی شگرد شکسپیر

 رومئو و ژولیت. مکبث، هملت، مانند برد؛می به کار

 ههموار او. اوست خود شخصی یتجربه بیانگر فروغ شـعر 

 دارد و حضــور اشــعارش خالل در شــخص اول عنوان به

 نمایشــی بیانی تالیو. اســت حاضــر صــدای تنها معمولن

 از استفاده اب تا گیردمی کاربه شبه اتوبیوگرافیک( )مونولوگ

 اطارتب خوانندگانش با درنگبی متنوع، و مختلف صــداهای

 ســیاســا طوربه که فروغ برخالف الیوت، یعنی کند؛ برقرار

 پرهیز شــخصــیت از بیند،می ذهنی و شــخصــی را قضــایا

 عرفی محیط در ریشــه واقع، در فروغ، گراییذهنی. کندمی

 در رایج سنت که شودمی ناشی اسالم از همچنین دارد، وی

 .اوست یجامعه
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 شدم فاتح

 رساندم ثبت به را خود

 کردم مزین شناسنامه، یک در نامی، به را خود

 شد مشخص شماره یک به هستیم و

 تهران ساکن 5 بخش از صادره 67۱ باد زنده پس

 ستراحت سو همه از خیالم دیگر

 وطن مام مهربان غوشآ

 تاریخی پرافتخار سوابق پستانک

 فرهنگ و تمدن الالیی

 ی قانون...جقجقه جق و جق و

 آه

 ستراحت سو همه از خیالم دیگر

 شادمانی فرط از

 هشت و هفتاد و ششصد اشتیاق، با پنجره، کنار رفتم

 پهن غبار از که را هوا بار

 بود شده منقبض ادرار، و روبهخاک بوی و

 دادم فرو سینه ندرو

 بدهکاری قبض هشت و هفتاد و ششصد زیر و

 نوشتم کار تقاضای هشت و هفتاد و ششصد روی و

 «فرخزاد فروغ»

 

 با خودش کندمی شروع متکلم شـخصیت  نمایش، در گاهی

ــیک، ادبیات در. زدن حرف ــیت  یک اغلب کالس ــخص  ش

ــاس توجیه برای غرا یخطابه یک تخیلی یا تاریخی  ،احس

 برای مونولوگ معمولن. کندمی اجرا خود واستخ یا عمل،

 یرتاث تحت سخنران که کالماست، زمانی سـاکت  مسـتمعان 

 و خاقانی زیر ینمونه دو در. شودمی بیان خاصـی  شـرایط 

ــونت و حرص تام مهارت با فرغانی  را مدارانقدرت خش

 کنند.می تقبیح

 

 مدائن ایوان/ هان کن نظر دیده از بین، عبرت دل ای هان

 دان عبرت یآیینه را،

 

 آن بر گریند/ گریدمی چه ز جاکاین خندی، من یدیده بر

 گریان نشود جاکاین دیده،

 

 زین تو در از تا/ کن عبرت یدریوزه درگه، ازین خاقانی

 خاقان کند دریوزه پس،

 

 :  فرغانی سیف

 نیز شما زمان رونق هم/ بگذرد نیز شـما  بر جهان مرگ هم

 بگذرد

 

ــیان دولت بر/ خراب کند تا آن پی از محنت بوم وین  آش

 بگذرد نیز شما

 

 زبان بر روز یک/ ســیف خوهم دعای نیکی به دوســتان ای

 بگذرد نیز شما
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 گزارش سانسور

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نویسندگان با بیش از هزار عضو مجازی سخازمان  اخیرن

، کرده است آغاز اینستاگرام و تلگرام در را خود فعالیت

 های وابسته بهتاسیس که یکی از گروهاین سخازمان  تازه 

 است، برای« علی عبدالرضایی»های شخعر و داستان  کالج

 و هشد تأسیس مجازی نویسندگان صخنفی  حقوق از دفاع

 اند؛گرفته قرار ظلم مورد که کندمی دفاع نویسندگانی از

 خاطرهب تنها یا شده سخانسخور   و سخرقت  آثارشخان  مثلن

 سپری زندان در را زندگی و اندشخده  بازداشخت  نوشختن 

 یهمه و کندمی اداره آزادی فقط را گروه این. کنندمی

 مسائل و مصائب به مربوط مطالب و اخبار آزادند اعضخا 

 نویسندگان سخازمان  .کنند آن منتشخر  در را نویسخندگان 

 زج و ندارد ادبی یا سخیاسی  طیف هیچ به تعلقی مجازی

 گروه صخخورتبه. سخختبیگانه همه با مولف حقوق و قلم

 و اراخب باشند قادر همه تا کرده فعالیت به آغاز تلگرامی

 .کنند منتشر را بارهاین در مربوط مطالب

های مهمی که اخیرن در این سازمان مطرح یکی از بحث

ی سانسور و آزادی بیان است، این جلسه در شخده مساله 

های آغاز و در ادامه بحث ی مجری آنابتخدا بخا مقخدمه   

های مختلفی توسخخط اعضخخای سخخازمان به صخخورت فایل

ها را به صورت صوتی و متنی مطرح شد که برخی از آن

 گذرد.متن آورده و در این گزارش از نظرتان می

 

ابتخدا مطلب محمد مروج را خواهیم خواند و پس از آن  

 های دیگر اعضا پی گرفته خواهد شد.بحث

 دیده دارد دوست خود، تخصـصی  یحوزه درهنرمندی  هر

 یبخش خود حس این. گیرد قرار بررسی مورد اثرش و شود

 راث خلق از بعد که ستذهنی ارگاسـم  و هنرآفرینی لذت از

 که شــناســیدمی را نویســنده کدام. دهدمی دســت مؤلف به

ــود چاپ تجدید هایشکتاب خواهـد نمی  منتقدین یا شـ

 قراریبر و مخاطب با ارتباط به نیاز پس بخوانند؟ را آثارش

 حیات تداوم برای مؤلف هایرانه از یکی ها،آن با دیالوگ

ــت خویش ادبی  قطع دلیلی هر به چرخه این اگر حال. اس

ــود، ــنده ش ــد، آوانگارد و نابغه هم چقدر هر نویس  از باش

ــته مخاطب نبود و تنهایی ــده خس  خالء در پنداردمی و ش

 بر بزرگ مانعی که بازدارنده عامل این به. کندمی زندگی

 فرانسوی به) سانسور اسـت،  اندیشـه  و قلم آزادی راه سـر 

censure )ددار ایپیچیده روابط مجموعه سانسور. گویندمی 

. شــودمی منجر مرکزی قدرت ســوی از ســلطه اِعمال به که

 طور به کنممی ســعی که دارد انواعی مؤثر، و کارا ابزار این

 . ازمبپرد هاآن به خالصه

 مغیرمســتقی و مســتقیم یدســته دو به توانمی را ســانســور

: است دو بخش شامل خود مسـتقیم  سـانسـور  . کرد تقسـیم 

 ر واقعد فیزیکی، نوع از مستقیم سـانسور . معنوی و فیزیکی

 زندانی کردن، مانند است؛ مورد نظر یسوژه حذف و مقابله

 شــنود مداربســته، هایدوربین طریق از کنترل اعدام، ترور،

 و ترف کنترل شخصی، هایایمیل خواندن تلفنی، مکالمات
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 فعالیت یدامنه محدود شــدن و منزوی باعث که... و آمدها

ــانســور. شــودمی وی ــور یعنی معنوی مســتقیم س ــانس  س

 دبیا فعالیت برای الزم مجوز مثلن سوژه، حقوقی شخصیت

ــادر او ــود ص ــری  یا( کتاب چاپ مجوز مانند) نش یک س

 ناپسند جامعه، سوی از که دهندمی نسبت او هب هابرچسـب 

ــتند ــی روابط) هسـ  نظم مخل مالی، پاپوش آزاد، جنسـ

 تا شودمی باعث هااین یهمه(. طلبمرج و هرج اجتماعی،

 کارش خوبی به نتواند و طرد شــده اجتماع ســوی از مؤلف

 برای مرکزی هایقدرت پیشین، هایسـده  در. دهد ادامه را

ــلطـه  اِعمـال   داغ مخالفان و مجرمــان تن بر ور،ز و سـ

 امروزه اما بشــناســند، ســریعن را هاآن مردم تا نشــاندندمی

 .دهدمی انجام را داغ کار همان برچسب زدن

 به جانای در که است گسترده بسیار غیر مستقیم، سـانسـور  

 کنم:می اشاره چند مورد

 ابتدا موضوع، این درک برای: «قدرت زبان به دادن اهمیت»

 انزب قدرت. بدانیم را قدرت زبان و زبان قدرت مفهوم دبای

ــوی از ــانی س ــودمی مطرح کس ــتند آوانگارد که ش  و هس

 وســ آن از ولی کنند، ریزیپایه را ایتازه گفتمان خواهندمی

 خواهدمی آن طریق از حکومت که ســتقدرت چیزی زبان

 وارد روپیش نیروهای نگذارد و کند ایجاد فرهنگی رکود

 تننهای اتفاق این چون شوند، جامعه سیاسی و ادبی فضـای 

 نویســندگانی مثلن شــود؛می منجر انقالب و مردم آگاهی به

 و شدندمی دولتی سـانسـور   مشـمول  حیات زمان در که را

 تا دهندمی جلوه مهم ندارند، خطری دیگر و اندمرده اکنون

 آزادی در حالی که. شوند مطرح خواهیآزادی نماد عنوانبه

 نتس به بدل خود مرگ، از بعد کسـانی که  اما. تازگی یعنی

 انهدوگ سیاست این باشـند؟  تازه توانندمی چگونه اند،شـده 

 نمونه، عنوان به. هاستحکومت فکرهای اتاق هایبرنامه از

ــاملو ــت، فعالیت مجوز زنده بودنش زمان در ش  حال نداش

ــعرهای و بی ارزش هاینـامه  مرگش از بعـد  چطور  شـ

 مردگان به قدرت زبان! رسند؟می چندم چاپ به او یکآرکائ

 وانج نویسندگان و شاعران بر را عرصه تا دهدمی بها سنتی

 دانمی به تازه یسوژه وضـعی  چنین در. کند ترتنگ و تنگ

 جبهه ســه در مجبور اســت برای تصــاحب تریبون  آمده

 :بجنگد

 نوگرا شاعری عنوانبه خود تثبیت ـ1

 هاسنت با تقابل ـ2

ــاعرانی چنین -3 ــینیان ناچارند طبیعتن ش  کنند نفی را پیش

 که بفهمانند هاآن طرفـداران  عظیم خیـل  بـه  بـایـد   پس

 و شعر با و کاغذ روی بلکه نیست، شـخصی  شـان دشـمنی 

 طرفداران همان نتیجه در دارند، مشـــکل شـــانداســـتان

 .کنندمی سانسور را نوگرایان چاک،سینه

 اهداف به رســیدن برای جامعه به درختی ســاختار تحمیل»

 مثل خواهندمی که را کســانی کار، این با واقع در: «خویش

ــند، فعال ریزوم ــور باش ــانس ــاختارهایی. کنندمی س  مثل س

 هب سنتی نگاه کالسـیک،  ادبیات فرودسـتان،  اخالق مذهب،

 شــوند،می محدودیت باعث... و مرد دیگریآن یمثابهبه زن

 .شودمی نشینحاشیه دخوخودبه سوژه که نحوی به

 یعنی«: شودمی اِعمال مؤلف خود توسط که خودسانسوری»

 کندنش را تابویی نویسش، نظر دیگران را لحاظ کند و موقع

                            نکند سانسور را او جامعه تا

 یمال مســائل یعنی :(«کاپیتال) ســرمایه طریق از ســانســور»

 رخط به از ترس) شود ندهنویس فردی هایمحدودیت باعث

 ...(.و پولیبی شغلی، موقعیت افتادن

 مدیاهای و هارسانه تسخیر طریق از شـخص  کردن منزوی»

های ادبی توســط نهادهایی مجبور به مثلن انجمن :«عمومی

گونه دیگر شوند و ایندعوت نکردن از بعضی هنرمندان می

 داشت. ی آثار آن هنرمند وجود نخواهدفضایی برای ارائه

 

پس از محمد مروج، سیمین شیرازی بحث خود را تحت 

 آغاز کرد. « سانسور و نظام معنایی»عنوان 

جایی که سـانسـور پیوند عمیقی با ساختارهای قدرت   از آن

ی ســانسور باید ای دارد، برای شـناخت مقوله در هر جامعه

 اصـــلى ای درک کرد. اهدافحدود قدرت را در هر جامعه

 کشــور، منافع حف  جهت در بیشــتر قلىحدا هاىدولت

اســت،  مردم ىاولیه نیازهاى برآوردن و جامعه امنیت تأمین

در تمام وجوه  های حداکثری دولتدر حـالی کـه در دولت  
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ــهروندان خود دخالت می ترین کند. یکی از مهمزندگیِ شـ

آن جامعه است. در این جوامع، « نظام معنایی»ها، این بخش

« ضدارزش»و « ارزش»نگ را به دو بخش ی فرهدولت حوزه

ــیم می ــدت حداقلی برخورد تقس کند؛ یعنی با فرهنگ به ش

کند و تمام نظام معنایی جامعه شـــامل دو بخش فرهنگ می

شود. سانسور ارزشی )هنجاری( و ضدارزشی )ناهنجار( می

گیرد، چراکه ضــدارزش باید حذف از همین نقطه قوت می

ــود، این حذف تا حذف فیزیک رود. ی افراد هم پیش میشـ

افتد؛ ابتدا ســانســور در حال حاضــر در دو ســطح اتفاق می

ــن و عریان آن نمایان می ــطح خشـ ــود، مثل حذف سـ شـ

ها، محدود کردن حضــور کتاب

هایی که علیه زنان یا خشــونت

ــود. نگاران اعمال میروزنامه ش

تری در ســانسور سـطح ظریف 

مثــال  عنواننیز وجود دارد؛ بــه

اهی طبقات کارگر که نـاخودآگ 

های چندملیتی از سوی کمپانی

شــوند، ســانســور   تحمیق می

ــترده ــط گسـ ی خبر کــه توسـ

هــای بزرگ و مهم خبرگزاری

ــود و کاالیی دنیـا انجام می  شـ

کردن هنر از طرف نهــادهــای 

ــنعتی مـاننـد هالیوود،    همه صـ

ــور  ــانسـ ســـطح ظریفی از سـ

نی طوال ایی ایران، سابقهسانسور در ساختار جامعههستند. 

ی معاصـــر نیســـت. در دوران پیش از دارد و مختص دوره

شدند، پس از اسالم مانویان و مزدکیان حذف و سانسور می

ی خالفت امویان و عباســیان ســانســور اســالم نیز در دوره

ــه ــورت  ها بهافراد و اندیش ــونت ص ــترده و با خش طور گس

ر که طوگرفتـه و این رونـد تـا به امروز ادامه دارد. همان   می

ــور رابطه پیش ــانس ــد، قدرت و س ــتقیم بتر گفته ش ا ی مس

ــار قدرت متمرکز    یکـدیگر دارنـد، در ایران هم هرگاه فشـ

ــور بوده    ــانس ــاهد کاهش میزان س ــده ش ایم، مانند کمتر ش

ی اول مشروطه یا دوران فترتی که پس از سقوط رضا دوره

شـاه وجود داشـت. احسـاسات و افکار جدید در جامعه به    

ــیله ــکل می یوسـ گیرند. معانی در قالب معانی مختلف شـ

ــوند. بنابراین حذف کتابکلمـات بیـان می   ها و محدود شـ

ها، به نوعی منجر به پیشگیری از خلق افکار جدید کردن آن

است تا یکدستی نظام معنایی که معمولن در ستایش قدرت 

چنینی، حاکم اســـت، به وجود بیاید. معمولن در جوامع این

زه اجتماعی، بزه فکری هم وجود دارد. بزه فکری عالوه بر ب

هر آن چیزی اســت که در نظام مطلق معنایی قدرت حاکل 

این موضــوع را به  1۴۱4اورول در کتاب گنجد. جورج نمی

تمام نیت و هدف زبان جدید محدود »کند: زیبـایی بیان می 

کردن خطوط فکری افراد است. 

در نهایت ما از همین راه عملن 

کنیم، ری را غیرممکن میبزه فک

ای برای بیان آن زیرا دیگر کلمه

ــت. هر  وجود نخواهــد داشــ

ــد،   مفهومی کـه مورد نیاز باشـ

تنهـا از طریق یـک کلمـه و نه    

شود و معنای این بیشتر بیان می

ــن و    کلمـه هم قـاطعانه روشـ

محدود اسـت. هر سال کلمات  

ــد و به  کمتر و کمتر خواهند ش

ــدان دگرگونی  این ترتیــب می

حساسات و عواطف محدود و ا

   «شود.محدودتر می

 

 در این بخش گزارش، مهخدی نخادری ابتخدا بخه فراینخد      

 و قدرت پرداخت و سپس رفتار متقابل مولف یگانهسخه 

 که آیارا توضخخیح داد و در انتهخا بخه این   سخخانسخخور 

 رب قدرت رفتار  تاثیر  از سخت انعکاسخی  خودسخانسخوری  

 است، پرداخت. هجامع فرهن   حاصل  یا سانسور

 ند،کمی زنده فکر تولید که است زنده و پویا موجودی زبان

 هک طرفیم زنده موجود یک حذف و کشتن با ما سانسور در

ــان یک قتل یاندازه به ــت فجیع انس  المعارفدائره در. اس
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: اســت شــده تعریف چنین ســانســور اجتماعی علوم بزرگ

 ارافک یانب کردن محدود سیاست از است عبارت سـانسور »

 زدن برهم توانایی که هاییمحرک و مقررات و عقاید و

 تعریف یک «.دارند را حاکم اخالقیِ مورد پسند دولت نظام

 میشل» تعریف کرد ارائه توانمی سانسور از که ترتخصصی

 نآ یدرباره که ستآمریکایی معاصـر  پردازنظریه «فاوسـت 

 یشترب که اسیسی یانگیزه با ستعملی سانسور»: نویسـد می

 وایمحت در واقع در و گیردمی صورت پیام انتقال فرایند در

 از دیگر ایگونه خودســانســوری  «.کندمی تصــرف پیام

 توانمی را نآ فاوســت دیدگاه از که اســت ســانســور 

 ستعملی سانسور دانست. در واقع سانسور یزیرمجموعه

ــوی از که  ظلحا دیگری کار بر افراد یا نهادها دیگر سـ

 رب شرایط اقتضای به خودمان را خودسانسوری ولی شودمی

 تنها خودســانســوری دانســت باید. کنیممی اعمال خودمان

ــت فرد به محدود ــانه یک بلکه نیس  ایبر تواندمی نیز رس

 ســانســوریخود به دســت جامعه و حاکم دولت آمدخوش

 بازخوردهایی از خواهدمی منتشرکننده جااین در واقع بزند،

 با پس د،کن گیریپیش نیست خود کنونی جایگاه نفع به که

 و مشویمی طرد جامعه از کهزمانی. طرفیم گیرانهپیش عملی

 زنیممی ســکوت به دســت باالجبار گیریممی قرار اقلیت در

 که آوریممی زبان به را جمالتی دیگران آمدخوش برای یا

اهی گ. است چنین خودسـانسوری  نداریم؛ هاآن به اعتقادی

 هب دست تواندمی خاص هم لباس یک پوشـیدن  فرد با یک

 لتحمی خود بر چنین را دیگران نظر و بزند خودسـانسوری 

 در که اســت قدرت بازوهای تاریخی ابزار ســانســور. کند

ــیوه تنها تاریخی مختلف هایدوره  تغییر آن اجرای هایش

 ماننخ بسیار امروزه مولف فیزیکی حذف روش است. کرده

 هایقدرت برای خصــوصــن ندارد، چندانی کاربرد و شــده

 حف  را خود دموکراتیک یوجهه باید که خواهتمـامیـت  

 ذفح نوع دو فیزیکی حذف شدن بی استفاده از پس. کنند

ــور: گرفــت نظر در توانمی را  و درمیــانیکی ســــانسـ

 کلمات یا ســطرها درمیانیکی ســانســور در. سـانســور پیش

 اما شود،می منتشر کتاب و وندشمی سـانسـور   قربانی کتابی

ــت ــر کتابی کتاب همان کنار در درس ــودمی منتش  اب که ش

 واندتمی که گذردمی سانسور سد از رشوه و نویسنده روابط

 نوع. باشـــد حاکم قدرت بودن دموکراتیک برای توجیهی

 یفشارها یبه واسطه شودمی سـبب ( سـانسـور  پیش)دیگر 

 برای ســانســور نوعی ردچا خودخودبه نویســنده قلم زیاد

 نانچ سانسور تاریخی امر. شود مجوز سد از کتاب گذشتن

ــه جامعه بطن در ــنده که کرده ریش  ایبه گونه را آن نویس

 نیپذیرفت امری به بدل سانسور و پذیردمی هنجاری و ذاتی

ــود،می مولف برای ــانســوری با ما جااین ش . طرفیم خودس

 زیچی چه دانندمی زیامرو نویسندگان از بسیاری متاسـفانه 

 هب دســت گونهاین و بنویســند نباید را چیزی چه و باید را

ــوری  ــانس  عرف حاکم، قدرت بر عالوه که زنندمی خودس

 پذیرفته جمعی باورهای عنوان تحت جامعه چه)آن جامعه

ــم دخیل آن در اســت( نیز ــانه و اســت. ژورنالیس  هایرس

ــدت به تبلیغـاتی  ــاله این این به شـ  کنند،می کمک مسـ

 هک ســتخودســانســوری پذیرش قضــیه این از بارترفاجعه

 ربات یک مثل خود بگیرد مجوز بتواند کهاین برای نویسنده

ه های ناظر زمانی که ببعضـی از سـیستم  . شـود می اثر فیلتر

ــر آن برای دهند،یک کتاب مجوز نمی  اینمره کتاب ناشـ

 جبارم بااله ناشر خود جااین بنابراین گیرد،می نظر در منفی

ــورچی  نوعی به بدل ــانس ــودمی س ــور  در واقع. ش ــانس  س

 بمخاط ذهن در را ایده تواندمی بیرونی ناظر یک یمثابهبه

 . کند اعدام کاغذ، روی فقط نه و

 

بعد از مهدی نادری، سخخاریا ابرا یکی دیگر از اعضخخای  

ی سخخانسور صحبت سخازمان نویسخندگان مجازی درباره  

 کرد:

 انجام جامعه بر حاکم اوضــاع بهبود ایبر ســانســور ظاهرن

 ار هاانسان از ایگسترده طیف تواندمی جامعه این شود؛می

 ل)مث تریکوچک سطح در یا کشور(، یک )مثل شود شـامل 

 سانسور به کنیم ترتنگ را دیواره اگر البته و باشد شهر( یک

 نهایت در سانسور افزایش. رسـیم می چندنفره جمع یک در

 عمق به رســیدن این و شــودمی دســانســوریخو به منجر

 الفخ که نظراتی و مسائل بر گذاشتن درپوش .است فاجعه
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 آرامش ایجاد و شــرایط بهبود به تنها نه اســت دیگران میل

 ایعده شــودمی باعث بلکه کندنمی کمک جامعه نیاز مورد

ــندگی،)مختلف  هایزمینه در که معدود ــازیفیلم نویس  س

به  و شــده ســرخورده کنندمی خلق را دیآوانگار آثار...( و

 هقضــی این به ترعمیق اگر. کشــورهای دیگر مهاجرت کنند

 ود،شمی شامل را بزرگی یحیطه خودسانسوری کنیم، توجه

 اگر. است جامعه هم باز افراد، خودسـانسـوری   دلیل چراکه

 از و سـانسور  با جامعه یک هایابرقدرت و هادولت سـران 

 مردم کنند، فکر خود منفعت بـه  راداف کردن خـارج  رده

 هب دست خود اجتماعی موقعیت حف  برای شوندمی ناگزیر

 صولا از پا حاکم دیکتاتوری خاطربه و بزنند خودسانسوری

 .نگذارند فراتر هاآن ساختگی

 ســازلمفی و نویســنده یک بیفتد اتفاق ســانســوری اگر حتی

ــود آن گیردامن نباید ــت بهتر بلکه ش  راه دادن هادام با اس

 دهد، گســترش را خود بایدهای و زده کنار را نبایدها خود،

ــیاری در چراکه ــور  موارد از بس ــانس ــرفت از مانع س  پیش

 .  شودمی جامعه علمی و اقتصادی، فرهنگی اجتماعی،

 به مجبورند هاانسان ها،اندیشه در ممنوع امر کردنِ رخنه با

 نشکست تا ندبگذر خود حق از دیگران منافع رعایت خاطر

ــلحتی قوانین  به و برندارد تلخ حقایقی از پرده حاکم، مص

  و القـخ وانــتنمی را رادیــاف چنین زند،ـن هـلطم یـکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محســوب نیز قتل نوعی ســانســور .دانســت پذیرریســک

 ف ح به که ستنیستی و پوچی در زندگی تمامن شود ومی

 میان این در کند؛می کمک هاابرقدرت مالکیت چارچوب

 هک بینندمی مدرنی هایاندیشه را صدمه و ضربه ترینمهلک

 نندک ایجاد مختلف هایزمینه در شگرفی تغییرات توانندمی

ــود و ــرانی آنِ از س ــودمی س  و آرامش حف  برای که ش

 .دهندمی جلوه عادی را کاری جامعه هر حاکمیت در

 

، عنوان بحث «بود اکثریت هم و اقلیت هم زمانهم باید»

 ست که توسط ایوب احراری مطرح شد:دیگری

 در اردد وجود اقلیت و اکثریت بین که را تفاوتی دلوز ژیل

 اســت ممکن حتی که کندمی اشــاره و داندنمی شــاناندازه

 براساس یتاکثر تعریف. باشد بیشتر اکثریت از اقلیت تعداد

 انمرد میانگین مثل گیرد؛می صـــورت مدل یک با انطباق

 ندارد مدلی هیچ اقلیت او نگاه از شهرنشین. اما سـال بزرگ

 اشــاره نیز ادامه در. اســت شــدن و فرآیند به معنای تنها و

ــت ممکن حتی که کندمی  اهداف به کهاین برای اقلیت اس

 اقلیت توانمی هم زمانهم پس. شــود اکثریت برســد خود

 یک اب انطباق معنای به شدن اکثریت این. اکثریت هم و بود

 خالقیت از مدل این که منظور این به نه اما اســـت مدل

ــت تولیدگر و خالق همواره اقلیت. بکاهد  اگر حتی اسـ

ــود اکثریت ــاره که طورهمان و ش ــد اش  اکثریت زمانی ش

 این هب توجه با. برسد هدفی به باشد داشته قصد که شودمی

 برای دارد وجود اقلیتی اگر ایران یجامعه در هاصــحبت

 هک است این نیازمند نشود سـانسور  و خفه صـدایش  کهینا

 مثل رشدی از بازمانده یجامعه در برسـد، چون  اکثریت به

 در ناگزیر و مســئول اســت که خالق ینویســنده یک ایران

 گریروشن و ببرد دست اجتماعی و مذهبی عقاید و باورها

 از د،برسان سرانجام به را چیزی چنین که کند قصد اگر. کند

 این از. شودمی حذف دولت و هاصنفهم و اطرافیان طریق

 رنت،اینت فضای. برسـد  اکثریت به اسـت  ناگزیر که روسـت 

 گیاه زیرین یریشه رایزوم است؛ رایزومی ساختار با فضایی

 د،کنمی رشد زمین سطح یا زیر در افقی صورت به و است

. کندمی رشد عمودی صورتبه درختی ساختار در حالی که
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ــه این گرا ــود، قطع رایزومی یریش ــاختار برعکسِ ش  س

 به شروع هست، که جاییهمان در و رودنمی بین از درختی

 با قل،مســت تریبونی مثابه به شــعر کالج مثلن .کندمی رشــد

 فضا این در را خود اصلی پایگاه تلگرام، ظرفیت شـناسـایی  

. اســت دهکر نفوذ نیز هاشــبکه دیگر به رفتهرفته و تأســیس

وبسـایت، یوتیوب، ساوند   مجازی، انتشـارات  رادیو، جله،م

 این. هاســـتفعالیت این از بخشـــی تنها کالود و آپارات

ــترده و افقی حرکات ــده موجب گس ــت ش  جوانان که اس

ــیاری  ینهمچن کنند و مطرح ایتازه هایگفتمان بتوانند بس

 فکر هب کالج هایبحث از تأثیرپذیری با نیز شــاعران ســایر

ــتریبون  هب احتیاج بدون ایران ادبیـات  تـا  بیفتنـد  ازیسـ

 .  شود انفعال خارج از حکومتی هایکمک

 شدن اکثریت همان یا و گروهی کار فرهنگ کهاین خالصه

 در چنین خصوصبه کند،می کمک سانسور از فرار در ما به

 ام اختیار در را ایگسترده امکانات مجازی فضای زمانی که

 .است داده قرار

 

کنیم به ن بخش گزارش توجخه شخخما را جلب می در ای

محور بحخث علی مهرپویخا کخه در آن بخا رویکردی دین    

 ایران حرف زد: در نشریه و کتاب ی سانسوردرباره

 طوربه دین همیشــه که کشــوری در ســانســور به پرداختن

 مروزها و بوده حاکم مختلف امور در غیرمستقیم یا مسـتقیم 

 ونبد تواندنمی اســت، لطمســ آن بر دینی حکومت یک نیز

 .پذیرد صورت دینی سانسور گرفتن نظر در

ــندگان میان در ــان که ایرانی نویس ــط آثارش  حکومت توس

 عقیده این شود،می سانسور اسـالمی  جمهوری ایدئولوژیک

 د،باش اعتقادی کهآن از بیش سانسور اصولن که دارد وجود

 اعمال. است موجود وضع حف  برای و سـیاسـی   اقدام یک

 بر واقع در دولتی هر توســط و دنیا کجای هر در ســانســور

 اسیسی یاندیشه قادراند کلمات که است استوار اندیشه این

 پشــت را آن اغلب که ســتاصــلی دلیل این دهند، تغییر را

 پنهان جامعه در ناموس و اخالقیـات  حف  چون دالیلی

  مثل مسائلی و عمومی نظم یبهانه به واقع در کنند،می

 

 

 

 

 

 

 

 

 را قواعدی هاحکومت. رسوم و آداب و قانون عرف، شرع،

 ارقانون آشک یک صورتبه هاآن از برخی که کنندمی برقرار

 ما یاصل مقصود که مخفی قوانین صورتبه بعضی و اسـت 

 مه را حکومتی سانسورهای البته. است مخفی قوانین همان

 چهآن یعنی دارد؛ وجود هنوز عمومی سـانسور  برداریم، که

ــود،می مربوط جامعه عرفی عادات و دینی اعتقادات به  ش

 ار سانسور نام نتوان خودش ناپذیراجتناب اشکال در شـاید 

 ،اجتماعی مهندســی به که هاییشــکل در ولی داد آن به

 شود،یم تبدیل پردازیتاریخ و آفرینیفرهنگ سازی،فرهنگ

 هادولت یا آن در که شویممی هاییعرصـه  وارد ما زمان آن

 بر اجتماعی طبقات یا کنندمی تحمیل هاملت بر را سـانسور 

 .مختلف هاینسل بر یا هم

ــ حقیقت از گوناگون هایقرائت و هاتعبیر نپذیرفتن  ببس

 هوممف .است شده ادیان تاریخ به سانسور تاریخ خوردن گره

 و ســتکانونی بســیار ســانســور یمســاله در مطلق حقیقت

 ارتیعببه شــود.می تلقی حقیقت بر تنیمب هم دین اســاســن

 ناساس و دانست سانسور تاریخ همان توانمی را دین تاریخ

 دارند نظر مد که متعـالی  حقیقـت  آن تبیین برای ادیـان 

 تارینوش بحث در .کنند مبارزه آن مقابل ینقطه با ناگزیراند

ــت، مطلق حقیقت گاهتجلی که متنی آن طبیعتن  قدسم اس

 حذف باید اســت آن مقابل ینقطه که چهنآ و بود خواهد

 زا پیش ایران در .آیدمی پدید سانسور که جاستاین شـود، 

 در ودهب تا و داشته تسلط کشور بر دینی حکومت هم اسالم

 بر هتکی با یا داشته دینی حکومت در ریشـه  سـانسـور   ایران

                                                                                                    .است کرده عمل روحانیون قدرت
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خودسخخانسخخوری عنوان بحث 

ساحل نوری است که در این 

بخخخخخش گزارش از نظرتخخان 

   گذرد:می

ــتی هاینظام در  هک کاپیتالیسـ

ــایــه بــر حــاکــم قــدرت  یپ

 است گرفته شکل داریسرمایه

 ابزار عنوانبه جامعه اکثریت و

 و گذاریارزش شوند،می گرفته نظر در مایهسـر  به رسـیدن 

 قدرت تثبیت عوامل ترینمهم از افراد برای هنجار ایجاد

 تحت را غالب اکثریت چگونه ارزش و هنجار ایجاد. اســت

 نظام شود؟می خودسـانسـوری   موجب و دهدمی قرار تاثیر

 رد چراکه کند سانسور را افراد ندارد احتیاج حتی گرسـلطه 

ــورچی، یـک  ایخـانواده  هر و فرد هر ــانسـ  با میکروسـ

 کهطوریبه دارد، وجود نظام آن نظر مورد هایگذاریارزش

 همان یا خود ســانســور به ناخودآگاه و شــده اتوماتیزه افراد

 معنوی و اجتماعی خود و زنندمی دســت خودســانســوری

 .کنندمی حذف را خویش

 دهد؟می رخ چگونه حذف این اما

ــوری در مثلن ــلط قدرت ان،ایر مثل کش ــتفاده با مس  از اس

 این و مهار را جامعه نظرش مورد روشنفکرنماهای و مدیاها

 مثال برای کند؛می نهادینه مردم اکثریت در را هنجـارهـا  

ــت جمهوری  انتخـابـات    ترینبزرگ از یکی ایران ریـاسـ

ــوری  ــانس  تحت مردم اکثریت که بود اجتماعی هایخودس

 این. کردند شــرکت نآ در خارجی و داخلی مدیاهای تاثیر

 افراد تفکر و ایده حذف ینشان دهنده حداکثری مشـارکت 

 خاصاش خود یوسیلهبه  بلکه حکومت، یوسیلهبه نه بود،

 خواهان و ناراضی مردم اکثریت چراکه حکومت، طریق از و

 رایب مشــروعیتی نظام این و هســتند و بوده حکومت تغییر

 تحریک با و هاارزش یبهانه به حکومت اما ندارد، آنان

 سعی و داد جلوه دینی ایفریضـه  را انتخابات مذهبی مردم

 قشــر خارجی و داخلی روشــنفکرنماهای از اســتفاده با کرد

 ،شوند حاضـر  هاصـندوق  پای کند تا قانع را تحصـیل کرده 

 خودسـانسوری  باعث نتیجه در

ــط مردم مهــار و عظیم  توسـ

 ترجزئی طوربه .شود خودشـان 

ــاله این  قرار بحث مورد ار مس

 در دین مثــال عنوانبــه دهیم؛

 نقشــی ایران اســالمی حکومت

 دارد امور تمامی در کنندهتعیین

 حربه این از بارها حکومت و

 است؛ کرده اسـتفاده  خود منافع جهت در و مردم مهار برای

 قرمزهای خط از استفاده با قدرت ،۱۱ سـال  محرم در مثلن

 دخو یوســـیلهبه بود، دهکر تعیین جامعه برای که مذهبی

 ترینهوشیارانه استراتژی این و کرد مهار را سبز جنبش مردم

 صـــورت گیرد. توانســـتمی مقطع آن در که بود اقدامی

 که مقدسات به توهین نام به عنصری از استفاده با حکومت

 مردم ایم،بوده آن شاهد حذف، برای مختلف مواقع در بارها

 حذف را خودشان خودشان، یسیلهوبه و داد قرار بازیچه را

 .کرد

 دیده وضــوح به ما یجامعه افراد در خودســانســوری این

ــود،می  و نگفتن با افراد آوانگاردترین حتی طوری کهبه ش

 تیح زنندمی خود سانسور به دست چیزها بسیاری ننوشتنِ

 چراکه باشـــد، نداشـــته وجود هاآن برای محدودیتی اگر

 حق هیچ آن در که اذانی شنیدن اب و تولد بدو از سـانسـور  

ــت انتخابی ــده نهادینه افراد در نیسـ  به طورهمین و شـ

 .شد خواهد منتقل تر،کمرنگ چهاگر بعد، هاینسل

 آن در هاگذاریارزش تمام و بنا دین یبر پایه که ایجامعه

 تاثیرتحت را اکثریت شود، سـنجیده  متر یک با و سـویه یک

کنند، نتیجتن  عمل الگوها براســاس تا دهدمی قرار هاارزش

 تدااب از که دینی هایآموزه به توجه با باشند هم مخالف اگر

 و زنندمی خودســانســوری به دســت اند،شــده تربیت آن با

 جهنمی خطاکاران جزای چراکـه  کننـد، می مهـار  را خود

 .است سوزان

 

ست که در ادامه، سخانسور علیه سانسور؛ مطلب کوتاهی 

 رمانبر مطرح شد.توسط پویان ف
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ــکبی ــور  ش ــانس ــدای حذف و س  از یکی دیگریآن ص

 ایجامه قدرت که زمانی تا اما رویکردهاســت، ترینمذموم

 اوتیمتف هایشیوه به نیز سانسور باشد، معدود افرادی برای

 از انتومی و بود منفعل نباید شرایط این در. کندمی علم قد

 با راگ مثال عنوان به کرد؛ مبارزه سانسور با سـانسـور   طریق

ــر ادبیات ــته کار و س ــیم، داش  و زبان اطراف به توجه باش

 ورسانس به اعتراض نوعی تواندمی آن، هایکناره از استفاده

 توأمان تلذ با که باشد هستی ناگزیر بغرنج نمایانگر حتی و

 هاآن زا و کنیم توجه کلمات خالی پتانسـیل  به اسـت؛ یعنی 

 أویلت بدیع، هایفرم و فضا خلق با تا بکشـیم  کار چندجور

 لیع از «البداههفی» کتاب مثلن.  کنیم بخشلذت را آثارمان

 یکاروت شدت به شد، منتشر هفتاد دهه در که عبدالرضـایی 

 زمان آن مذهبی و بارخفقان وضع در اما اسـت  سـکسـی   و

 تکتک چراکه رسید، چاپ به شیراز نگاهنیم نشـر  در ایران،

 هکبی آن مخاطب و کرده عبور زبان کنار از اروتیک کلماتِ

 .  ودشمی متوجه را اشعار مایهدرون دریابد، مستقیم را چیزی

 ار رویکرد این کنید، دقت کتاب همین از «که» شــعر به اگر

 هک هستیم روروبه «که» نوع سـه  با اثر این در کنید.می درک

 هاطرس سایر با ارتباطش و آن روی خوانشـی  تأکید دلیل به

 ارد؟گ کهیرکی!  کی؟ از...   کنم قایم که پستو امحرف برده)

 کون و کوس کیر، یواژه ســه از شــاعر که یابیمدرمی...( و

 که طنازی و ترجیعی فرم به توجه با و اســت زده حرف

 مضحک امری را واژه سه این کردن پنهان شاعر شده، ایجاد

 فحهص رونبی) شانپشت ایفلسفه که است معتقد و داندمی

 را کلمات این مذهبی اخالق با نباید داده، جوالن( شــطرنج

 چراکه کرد، تلقی ممنوع امری را هاآن از اســتفاده و زشــت

  نیست. شدنیحذف آدمی طبیعتِ

 

 «که»

  

 !هه       ؟!من     که؟ گفت که بود که

 شطرنج یصفحه بیرونِ

 امنکرده هى هرگز که من    که اسب  

 ؟!چی از... کنم مخفی که را ستای امکرده طی

 ؟!کی از... کنم قایم که پستو امبرده حرف

 گارد؟ کهیرکی

 مُرد خودکُشی از بیشتر       که اون

   نیچه و من از غیر      که گفتم

  حرف ترطرف آن فنجان دو و میز از

   تریا کافه در     باال آن بردند همه

 !   ها     ؟!خدایا بود چه اسمش

      ان گفت زن آن هآن ک

 نیچه و من از غیر

 !هه        ؟!من     چه؟ گفت که بود که

 

ی کلیت سانسور که خوانیم دربارهدر ادامه مطلبی را می 

 مصطفی صمدی طرح کرد:

 یداریشن و دیداری نوشتاری، کنترل ساده، بیان به سـانسور 

ــتبرخودی طرز و نظرنقطه هرگونه ــط که س  قوانین توس

 خود ای اجتماع مذهبیون، سـیاسیون،  غیرمکتوب، ای مکتوب

نیست،  ایتازه یپدیده سـانسـور   شـود. می اعمال شـخص 

ــیوه هایمحیط و هـا زمـان  در همواره های مختلف، به شـ

دهی ســازمان و شــایع نوع اما متفاوتی اعمال شــده اســت.

 توسط معاصر دوران در باراولین برای شـاید  که آن یشـده 

 هایجنبه از. دارد ی حکومتیجنبه ت،گرف صــورت هانازی

 رهاشا خودسانسوری و مذهبی سانسورهای توان بهدیگر می

مذهبی  کشــورهای در ســانســور یعمده از اَشــکال که کرد

 و حکومتی سـانسور  وجود عدم طوری که حتیبه هسـتند، 

 و خبرنگار شـاعر،  نویسـنده،  که شـود نمی باعث نیز مذهبی

 بزند کنار را جامعه بر اکمح قانون و عرف دیگری هرکس

 ســالیان در کهاین وجود با .بایســتد خودســانســوری علیه و

 نوع هر برچیدن در ســعی مختلفی کشــورهای گذشــته

 اعمال اما اندنکرده وضع محدودیتی و اندداشته سـانسـوری  

 کماکان مختلف طرق از غیرمســتقیم صــورت به ســانســور

 جمعی باطارت وسایل گسترش با شـود. ظاهرن می مشـاهده 

است اما همچنان این پدیده به  شـده  کمتر سـانسـور   امکان

ــیوه ــود و تاثیرات خود را بر های گوناگون اعمال میشـ شـ

 گذارد.جامعه و افراد می
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. ما از خطا شودیخطا هم چاشنىِ کار م کنى،یوقتى خطر م

اگر اشــتباه نکنیم محال اســت  دانیمیو خوب م ترســیمینم

باشیم  صنقی، بسیار سعى کردیم که بگامى به پیش برداریم

افتد! پس هنوز مثل همیشه از اما اشتباه مثل اتفاق است، مى

 ید:باش ماسکنیم.  با ما در تپیشنهادهاى شما استقبال مى
mcollegepublisher@kalejsher.co 

filesher@kalejsher.com 
 

ــعر و  یلمطالبتان در مجله فا یلیدما چنـانچـه   در وب  یاشـ

 ارسال یرز یمیلکالج شـعر منتشـر شـود، آن را به ا    یتسـا 

 :یدکن
Rooz@kalejsher.com 

ر مان را دهاىایـد بـه ما بپیوندید یا دیگر تریبون  مـایـل   اگر

 هاى زیر رجوع کنید:   دسترس داشته باشید، به لینک

 کالج شعر عبدالرضایى وبسایت
www.kalejsher.com 
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https://telegram.me/joinchat/DcC3pUCzlE

HuDjFvPPpDFw 

 کانال کارگاه شعر علی عبدالرضایی_11
https://t.me/kargahkalej 

 کانال سمینارهای کالجی_12
https://t.me/joinchat/AAAAAEG2dbzEeK

XUZFI9Eg 
 کانال کالج شعر در یوتیوب _13

https://www.youtube.com/channel/UCRXer

CmDLmalXPD6qyVzr_A 
 کانال کالج شعر در آپارات_14

http://www.aparat.com/Kalejsher 
 کانال کالج شعر در ساوند کالود_15

https://soundcloud.com/kalejsher 
 فیسبوک کالج شعر_16

https://www.facebook.com/abdolrezaei 
 توییتر_17

https://twitter.com/Abdolrezaei 
 ربات مجموعه آثار علی عبدالرضایی_1۱

Tlgrm.me/aliabdolrezaie1bot 

 گپکانال دیل -1۴
https://t.me/delegap 

 نویسی )علی عبدالرضایی(کانال مبانی داستان -2۱

https://t.me/Dastanabdolrezaie 

 امگروه کالج داستان در تلگر -21
https://t.me/joinchat/AAAAAEPJ_ENtnWy

UdvKeqA 
 گروه سازمان نویسندگان مجازی در تلگرام -22

https://t.me/joinchat/B6MprUPL0jaT7XrL

B5bvBQ 
 ی  سازمان نویسندگان مجازی در اینستاگرامصفحه -23

https://www.instagram.com/sazmanemajazi

/ 

 گروه کالج داستان عبدالرضایی در تلگرام-22

://t.me/joinchat/AAAAAEPJ_ENtnhttps
WyUdvKeqA 
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