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Introduction: The story is a kind of literature which seeks to be effective and
involve the emotions and feelings of the reader primarily and then his or her mind
and wisdom. This type of literary genre is popular in the contemporary era due to its
coverage of topics. In order to influence the audience, it needs various factors. Story
writers make their impacts by creating strange and dramatic events, use of powerful
characters, the application of new themes and ideas. Among these features, poetry
can be a component of a story and an important factor influencing the audience. The
author of the story uses it with tools in a justified manner to have the ultimate impact
on the reader and attract the audience with the adventures of their story. Therefore, it
can be said that story and poetry are two separate literary genres, but this does not
mean that their paths are completely different and there is no similarly between the
elements of poetry and story. Sometimes, poetry observes the narrative elements
such as an accident, a personality, etc., and becomes a fictional poem. However,
among the types of stories such as novels, romance and short stories, short stories
are more poetic than the others; because this type of story is closely related to poetry
due to its shortness. Poetry itself requires smaller tools and components, including
the use of poetic images and selecting poetic titles and interpretations, using
techniques appropriate to the poetic world are such as the stream of consciousness
and monologue. Due to the structural affinity of this fictional genre and poetry, both
genres benefit from these cases.
Poetry in contemporary fiction or prose is considered as an issue that can be
proposed in research. It has been used in different styles since ancient times. But the
forms and characteristics that the contemporary writers use are very different from
the style of the past. Prose versus poetry and the order in the works of the ancients
can be examined only by being prose. But prose in our time is a literary category
called a story or fiction. So, there is no necessity in the story for the author to use
poetic component, unlike the old prose in which the use of poetry was a kind of
stylistic trick. Among the contemporary narrative works, fiction is selected to be
examined here along with its goals and functions.
Methodology: Among Arabic writers, Zakaria Tamer, a contemporary Syrian
writer, is one of the most prominent writers in the field of poetic narratives. He often
pays attention to features of poetry in his story collections. This is especially true
about his first collection “The Neighing of the White Steed”, which has different
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poetic elements regarding social theme that create effects in special social contexts.
He intends to defeat the rule of sorrow, grief, and absurdity in the society. Through a
descriptive-analytical method, this study aims to come up with a theory related to
the relationship between prose and poetry by examining the elements of poetry in
the short story collection of Zakaria Tamer. In his story series, the author has used
many poetic elements such as poetic title, simile, pleasing images, stream of
consciousness, and temporal breaks. Each of these components is analyzed
separately in this study.
Results and Discussion: The results show that this work has different elements of
poetry. By adaptation from a scene of the short and transient life, it has a poetic
capacity. This plays a key role in the collection. The deployment of poetic elements
in this work proves it resemblance to poetry. The author uses poetic titles, poetic
images, similes, stream of consciousness, and temporal interruptions.
Thus, Zakaria Tamer's deliberate and artistic use of poetic elements is closely related
to text and language. These factors, with their high frequency in the collection, show
that the concept of poetry has emerged well in the collection of stories. The author
sticks to a combination of association and repetition to maintain unity and nondisintegration between the short stories, which has led to tangible fictional poetry.
The other poetic factors that make the poetry of the collection valuable are the
connection of poetry with elements such as perspective, place, and personality and
the theme, the existence of emotions and feelings, and the existence of multiple
sentences that have led to the overall coherence of the work. Also, these poetic
factors have made the work very effective in romantic and sensory terms and in
terms of inner concepts, whispers and feelings. It also makes the poem-loving
audience enjoy the story because narrative concepts such as storytelling and
characterization elements are less pronounced than poetic concepts and poetic
language and images.
Conclusion: This research is the descriptive and analytical investigation of the
elements of poetry in Zakaria Tamer’s short story collection “The Neighing of the
White Steed”. The results show that this collection has various elements of
versification, and the the stories of this collection are very close to poetry.
Keywords: Poetry elements, Short story, Versification, Zakaria Tamer’s, The
Neighing of the White Steed.
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بررسي عناصر "شاعرانگي" در مجموعهي داستاني"

علي قهرماني ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربي ،دانشگاه شهید مدني آذربايجان
ملیحه فروغي ،1دانشجوي کارشناسي ارشد زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه شهید مدني آذربايجان
تاریخ دریافت2199/10/21 :

تاریخ پذیرش2011/11/21 :

چکيدهَ
داستان و شعر ،دو نوع ادبي جدا از هم هستند ولي اين بدين معنا نیست که مسیر هر دو از هم کامالً
متفاوت و جدا است و هیچگونه قرابت و نزديکي میان عناصر شعر و داستان وجود ندارد .شعر در پاره-
اي از اوقات ،عناصر داستاني از قبیل حادثه ،شخصیت و غیره را به عاريت ميگیرد و تبديل به يک
شعر داستاني ميشود .با اين وجود در میان انواع داستاني از قبیل رمان ،قصه ،رمانس ،داستان کوتاه و
ديگر انواع داستاني ،داستان کوتاه بیش از بقیه از شعرگونگي برخوردار است؛ زيرا اين نوع داستاني به
خاطر کوتاهي قرابت نزديکي با شعر دارد .بنابراين اين مقاله در تالش است با روش توصیفي و
تحلیلي ،عناصر شاعرانگي در مجموعهي داستان کوتاه "

"

را مورد

بررسي قرار دهد .به همین ترتیب در اين مجموعهي داستاني ،نويسنده در موارد زيادي عناصر شعري از
قبیل عنوان شعري ،تشبیه ،تصاوير دلانگیز ،جريان سیال ذهن و گسست زماني را مورد بررسي قرارداده
است .نتايج نشان ميدهد اين اثر از عناصر مختلف شاعرانگي برخوردار است و با اقتباس يک صحنه از
زندگي به صورت کوتاه و گذرا ،ظرفیتي شعرگونه دارد؛ اين عناصر با حضور و ايفاي نقش اساسي
خود در مجموعه در اين اثر ،دلیل کافي براي اثبات مفهوم شاعرانگي بهشمار ميروند.

کليدواژهها :عناصر شعر ،داستان کوتاه ،شاعرانگي،

-1پست الکترونیکي نويسنده مسئولmalihe.foroughi@yahoo.com :
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مقدمه
داستان نوعي از ادبیات است و در وهلهي اول سعي ميکند تا تأثیرگذار باشد .اين ژانر
ادبي مشهور در دوران معاصر ،براي تأثیرگذاري به عوامل مختلفي نیازمند است.
نويسندگان داستان با ايجاد حوادث و رويدادهاي عجیب و غريب و دراماتیک و يا
بهکارگیري شخصیتهاي قدرتمند يا مضامین و ايدههاي نو و جديد ،فرآيند
تأثیرگذاري را ايجاد ميکنند .در میان اين نوع گرايشها ،ميتوان شاعرانگي را بهعنوان
يکي از ويژگيهاي داستاني و از عوامل مهم تأثیرگذاري براي نويسنده تلقي نمود.
نويسندهي داستان ،اين عوامل و ابزار مهم را بهکار ميگیرد تا نهايت تأثیر را بر خواننده
بگذارد و او را جذب ماجراهاي داستان خويش کند .وي براي انجام اين هدف ،از
شگردهاي مهم زباني بهره ميگیرد .آنچه در اين میان حائز اهمیت ميباشد ،بسامد باالي
مفهوم شاعرانگي در داستان کوتاه است .بهطوريکه ميتوان غالب نويسندگان داستان
کوتاه فارسي و عربي را به اين عنصر متصف دانست که در ادبیات عربي،
نويسندهي معاصر سوري ،از جمله اين نويسندگاني ميباشد که در مجموعههاي
» ،به اين

داستاني خود ،به ويژه اولین مجموعهي داستاني بهنام «

شاخصهي مهم توجه کرده است .ميتوان شاعرانگي در داستان يا نثر معاصر را يکي از
مسائل قابل طرح در پژوهشها دانست؛ الزم بهذکر است «شکل برخورد نويسندگان
روزگار ما با نثر و موازين و ويژگيهاي آن ،با گذشتگان ،بسیار تفاوت دارد .نثر در
برابر شعر و نظم در آثار قدما بهصرف نثر بودن ،قابل بررسي است .اما نثر در روزگار
ما ،بیشتر يکي از عناصر مقولهاي ادبي بهنام " داستان " است که در اصطالحات ادبیات
داستاني " ،لحن" داستان را ميسازد» (کاکاوند)42 :1313 ،؛ بنابراين برعکس نثر قديم ،در
داستان هیچ ضرورتي وجود ندارد که نويسنده ،مؤلفهي شاعرانگي را لحاظ کند و
هنگاميکه نويسندهاي اين عنصر را به کار ميبرد ،بايد مورد توجه قرار گرفته و اهداف
و کارکردهاي آن را مورد بررسي قراردهد .از اينرو اين پژوهش با توجه به کاربرد
فراوان مؤلفهي شاعرانگي در مجموعهي "

" ،نوشتهي

سعي در بررسي معیارها و کارکردهاي آن و پاسخ به اين سؤاالت دارد:

،
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 در مجموعهي داستاني

از کدام عناصر شاعرانگي

استفادهشده است؟
 کارکردها و اهداف مؤلفههاي شاعرانگي در اين مجموعه چیست؟

پيشينهي پژوهش
پژوهشهاي زيادي انجام شده که از جمله آنها ميتوان به موارد

دربارهي
ذيل اشاره کرد:

در کتابي با عنوان «
 ،که توسط انتشارات

» ( )1191به قلم

بیروت منتشر شده،

نويسنده بعد از آنکه به طور مفصل درباره زندگي و آثار نويسنده صحبت کرده ،ساختار
ذهني و فني داستانهاي

را موردبررسي قرارداده است و از فضاهاي رايج و بنمايه

اصلي داستانهاي او که مملو از ناامیدي و پوچگرايي مطلق است سخن گفته است.
» (1111م) ،به قلم امتنان عثمان

در کتابي ديگر با عنوان «

عمان .نويسنده به

الصمادي» منتشر شده در انتشارات
بررسي مضامین و بناء فني داستان کوتاه

پرداخته ،اما عوامل شاعرانگي در

اين مجموعه را مورد بررسي و تحلیل قرار نداده است.
صالحالدين عبدي در پاياننامهي خود با عنوان «بررسي داستانهاي کوتاه
» (1391ش) ،مضمون و ساختار هنري و فني داستانهاي
همچنین وي در مقالهاي با عنوان «

را بررسي کرده است.
» منتشر در مجلهي

 ،به بیان کاربرد میراث و کارکرد آن در ادبیات
داستاني

پرداخته است.
در مقالهاي تحت عنوان "

"،

منتشر شده در مجله عمان ،شماره  ،4002 :101صرفاً به بررسي عناوين شعري در
داستانهاي اين نويسنده پرداخته و سايرعوامل شعري را مورد بررسي قرار نداده است.
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حسنیه خزائي در پاياننامهي کارشناسي ارشد خود با عنوان «نقد و ترجمهي
» ( 1391ش) ،ضمن ترجمهي اين مجموعهي داستاني،

مجموعهي داستان
به نقد آن نیز پرداخته است.

فضه بیگدلو نیز در پاياننامهي خود تحت عنوان «نقد و ترجمه کتاب

اثر

» (1391ش) ،به ترجمه و بررسي اين داستان پرداخته است و عناصر داستان
و شیوههاي روايتپردازي اين مجموعه را در مقدمهاي مفصل مورد بحث و بررسي
قرار داده است.
همچنین سارا فروغي در پاياننامهي خود با عنوان «پديدههاي اجتماعي را در
» (1399ش) ،داستانهاي اين نويسنده را بر اساس رويکرد جامعه

داستانهاي

شناسي مورد بررسي قرار داده است .از نگاه محقق مسائل اجتماعي مهمي چون فقر،
بیکاري ،اعتیاد ،از خودبیگانگي ،جنگ در داستانهاي زکريا تامر بازتاب پیدا کرده و
نويسنده با روشهايي چون طنز آنها را به کار برده است.
شکوه السادات حسیني در مقالهاي با عنوان «مقايسهي انديشههاي هستيگرايانه در
ادبیات داستاني ايران و سوريه» (1310ش) ،منتشر شده در مجله علمي پژوهشي علوم
انساني دانشگاه تربیت مدرس ،دوره  ،4شماره  .11به بررسي داستانهاي کوتاه دو
نويسندهي ايراني و سوري «صادق هدايت و

» پرداخته است و آثار اين دو

نويسنده را را از جهت مؤلفههاي مکتب اگزيستانسالیم مورد تطبیق قرار داده است.
با توجه به بررسيهاي انجامشده ،ميتوان به اين جمعبندي رسید که تاکنون
" صورت

پژوهشي دربارهي عوامل شاعرانگي در مجموعهي "

نگرفته است و اين مقاله از جهت پرداختن به اين موضوع ،پژوهشي جديد و بيسابقه
است.

بررسي عناصر شعري در مجموعهي «

»

در اين بخش از مقاله ،به بررسي عناصر مهم شاعرانگي در مجموعهي داستان کوتاه
«

»

پرداخته ميشود.
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عناوین شعري
از مهمترين عناصر شعري در مجموعهي

 ،برخورداري از

عنوانهاي شعري است« .يکي از مهمترين مؤلفههاي هر اثر در تمام زمینهها ،عنوان آن
است .همانگونه که نام شخصي سبب تفاوت او با ديگران ميشود ،عنوان نیز به اين
اثر تشخص ميبخشد و آن را از ديگر آثار متمايز ميسازد .ما بارها فقط با شنیدن يا
ديدن نام اثر (در هر نوع رسانه و هر نوع متني که باشد ،اعم از ديداري ،شنیداري،
نوشتاري) ،با آن ارتباط برقرار کردهاي م ،نام اثر ما را بر آن داشته است تا مشتاقانه آن را
ببینیم ،بشنويم و بخوانیم و يا از آن صرفنظر کنیم» (بشیري و آقاجاني .)11 :1312 ،عنوان،
اولین مدخل جهت ورود نويسنده به جهان داستان است و در صورت شاعرانهبودن،
ميتواند تأثیرگذار باشد و خوانندهي داستان را به مطالعهي اثر ترغیب کند؛ زيرا طرز
برخورد و رفتار شاعر با اشیاء و احساسات ،به شعر شکل ذهني ميبخشد .اين شکل،
طرز حرکت محتوا و ارتباطي است که اشیا با يکديگر در شعر پیدا ميکنند .شکل ذهني
همان چیزي است که يا به يک شعر يا يکپارچگي ميدهد و يا آن را از وحدت و
استحکام ساقط ميکند؛ همان عاملي که شعر را ساده يا دشوار ،شفاف يا مبهم ،عمیق يا
پاياب ميسازد (براهني .)33 : 1319 ،اين عنوان با اين اهمیت اگر داراي هر ساختار و
ماهیتي باشد ،ميتوان آن را جزء يکي از شاخصههاي کل اثر موردبحث قرار دارد.
با نگاهي به عناوين مجموعه داستاني مورد بحث ،يعني مجموعه داستان
 ،از عنوان اصلي گرفته تا عنوان فرعي ،مفهوم شاعرانگي کامالً
هويدا است .نويسنده حتيالمقدور صورتي شعري و رويکردي شاعرانه را در انتخاب و
بهکارگیري عناوين اتخاذ کرده است .همانگونه که مشهود است ،عنوان اصلي اثر که
است ،با ترجمهي فارسي "شیههي اسب سفید" ،بیش از آنکه
مناسب عنوان اثري داستاني باشد ،متناسب با اثر يا ديواني شعري است .اين عنوان
رمانتیک و شعري از مهمترين رکن شاعرانگي در مجموعه است .خواننده هنگام
برخورد با عنوان ،انتظار جهاني رمانتیک و شاعرانه را از نويسنده دارد.
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عالوه بر عنوان اصلي ،در گزينش عنوانهاي دروني مجموعه نیز از مؤلفهي
شاعرانگي بهره گرفته است؛ بهعنوان مثال عنوان داستان اول با نام
يا عنوان داستان هفتم با نام
با نام

و همچنین عنوان داستان پاياني

و عنوانهاي ديگر که عمدتاً عناويني رمانتیک و شاعرانه

هستند .نويسنده با اتخاذ چنین عناويني بیشتر از عقل خواننده ،با احساس او سر و کار
دارد و به تحريک احساسات و عواطف او ميپردازد .بنابراين يکي از عناصر شاعرانگي
در مجموعهي حاضر ،عناوين شعري است که خواننده را با جهاني شاعرانه و رمانتیک
آشنا ميکند؛ جهاني که خواننده را غرق در عواطف و احساسات و هیجانات خاص

خود ميکند .در واقع نويسنده با انتخاب عناوين شعري ،احساسات خواننده را
برانگیخته و تحت تأثیر قرار ميدهد؛ زيرا هدف اصلي نويسنده در داستان ،ارائهي
تصويري واقعبینانه از جامعهي سوريه است که با فقر و مشکالت اجتماعي
مختلفي دست و پنجه نرم ميکند و نويسنده با انتخاب چنین سبکي در تالش
است خواننده را به مطالعهي اثر بکشاند تا خوانندهي سوري و عرب از شرايط
جامعهي سوريه آگاه شود.
تصاویر شعري
تصوير عبارت است از نحوهي خاصّ ظهور يک شيء در شعور انساني يا تصوير
طريقهي خاصّي که شعور انساني بهوسیلهي آن ،يک شيء را به خود ارائه ميدهد
(براهني .)113 : 1311 ،تصوير ،توصیف يا مقايسهاي تخیلي است که منجر به ايجاد نقشي
در ذهن خواننده يا شنونده ميشود .در مباحث ادبي ،خیال و تصوير در برابر ايماژ ،به
مجموعهاي از تصرفّات بیاني و مجازي اطالق ميشود که گوينده با کلمات ،آن را به
تصوير ميکشد و نقشي را در ذهن خواننده يا شنونده به وجود ميآورد (داد: 1394 ،
 )131و صورتي است از طبیعت ،که در آيینهي ذهن منعکس ميشود (زرينکوب: 1332 ،

 .)119خیال و تصوير هنگامي رخ مينمايد که حادثهاي در منطق عقلي و عمومي کالم
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به وقوع پیوندد و جايش را به نوعي مجاز بدهد (احمد سلطاني .)9: 1310 ،با توجه به
رويکردهاي مختلف لغوي هنري ،رواني و زيباييشناختي ،ميتوان تعريفهاي
گوناگوني از تصوير شعري ارائهداد؛ اما در يک تعريف جامع ميتوان گفت که تصوير
شعري عبارت است از تأثیر حسي و عاطفي انسان که با مشاهدهي پديدهها و ارائهي
تصويري از ادراک حسي (امیدعلي و همکاران )41 :1311 ،بهوجود ميآيد.

اين محور در مجموعهي "

" ،بهکرات مورد استفاده قرارگرفته و

نويسنده در مواقع بسیاري ،چه در مقدمهي قصهها و چه در البالي قصهها ،از اين
تصاوير بهره گرفته است .از جمله اين تصاوير ،حسن مطلعهاي نويسنده است که
قصهها را معموالً با بندي بلند و شاعرانه آغاز ميکند؛ بهعنوانمثال اولین بند قصهي اول
مجموعه بهقرار زير است:

در اين بند ،نويسنده بهمانند شاعري که در ابتداي مجموعهي شعري و يا قصیدهي
خود بیتي شعري را در اوج بالغت و زيبايي ميسرايد ،با تأثیرگذاري بهسزا و چیدماني
شعري و لوازم حسي و عاطفي ،اين مقدمه را ذکر نموده است .در اين بند بهمانند يک
مقدمهي داستاني ،نه شخصیتي توصیف و معرفي ميشود و نه حادثهاي شکل ميگیرد؛
بلکه نويسنده با يک براعت استهالل و با جمالت و تعابیر شاعرانه ،تصويري زيبا از
فضاي شعر را ايجاد نموده است .نويسنده در همان ابتدا با استفاده از ابزارهاي شاعرانه،
درصدد فضاسازي از شرايط وخیمي است که در جامعهي مصیبتزدهي سوريه در حال
رخدادن است .از اينرو براي اينکه ارتباط میان خواننده با آنچه در ادامه از اين وضعیت
روايت ميشود را برقرار کند ،به زبان شعري روي آورده تا بهصورت نمادين ،خواننده
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را به تأمل و مطالعه اثر دعوت کند .تعابیر شاعرانهاي که همگي بهطور نشانداري ذکر
شده است .به همین صورت در بند اول قصهي دوم ،داستان را با مقدمه و تصويري
شعري به شرح زير آغاز ميکند:

در اين بند نیز

از خورشید ،بهعنوان ابزاري سودمند براي تشکیل تصوير شعري

استفاده کرده است .او در تصاوير شاعرانه همانند شعرا ،از عناصر طبیعي جهان چون
خورشید ،ماه ،ستاره ،درخت و دريا استفاده ميکند .در اين تصوير نیز مشخص است
که

به خوبي از اين عناصر طبیعت براي تشکیل تصوير شعري بهره گرفته و آن را

در قالب گفتاري شاعرانه و جذاب براي خواننده ارائه داده است؛ تصويري که هیچ
نشاني از داستان و ماجرا و شخصیتهاي داستان ندارد؛ جز ارتباط ارگانیک مضموني
میان اين تصوير که ريشهي خلق آن را بايد در ذهن و تفکرات نويسنده جستجو کرد و
مضمون داستان که چیزي فني و سازنده است و از اهمیت اين تصوير شعري نميکاهد.
البته عناصر شاعرانه و رمانتیک مانند خورشید در نثر داستاني او ،در خدمت رويکرد
سورئالیستي نويسنده قرار گرفته ،نه براي ايجاد صحنهاي دلانگیز و رمانتیک .از اينرو
نويسنده از فضاسازي طبیعت براي تجسم بیشتر شخصیت داستاني با امیال سرکوب
شدهاي که بهنوعي نمايندهي «منِ» سرکوبشدهي سوري يا انسان ماشیني و دورافتاده از
جامعه ميباشد ،بهکار گرفته شده است .غیر از بندها و مقدماتي که

در ابتداي

داستانها ميآورد و کامالً شاعرانه ،رمانتیک و حسي است ،در البالي داستان نیز
بندهاي متعددي مشاهده ميشود که در قالب تصاوير شعري بهخواننده ارائه ميشود؛
مانند نمونهي زير از داستان چهارم:
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در اينجا معادل يک شاعر است تا فراتر از آن؛ او پیوندي با شعر در ذکر
احساسات و نجواهاي دروني خود ايجاد کرده است .نويسنده در اين تصوير شعري،
روايت و روايتگري را رها ساخته و فقط به بیان احساسات خود با استفاده از ابزارهاي
تصويري که به ايجاد تصوير شعري منجرشده پرداخته است .در اينجا ،عناصر طبیعت و
جهان نامحدودي مانند جهان نامحدود شعري قابل مشاهده ميباشد؛ زمانيکه

از

اسب خود ميخواهد که او را به افقي دوردست ببرد ،در واقع سعي ميکند تا بهوسیلهي
اين تصاوير ،تجربهي حسي خود را به ذهن خواننده منتقل نمايد تا به ايجاد نقشي در
ذهن خواننده منجر شود و در نتیجه تأثیر تصوير شعري بر خواننده را عمیقتر نمايد.
درصدد توصیف شخصیت داستاني ،متناسب با رويکرد اگزيستانسیالیستي است،
شخصیتي که در منگي و گیجي بهسر ميبرد؛ در چنین حالتي ،خود را نیازمند به
توصیفات شاعرانه ديده تا اينگونه ،بهتر خلسه و رهايي از جهان واقعیت را مجسم
سازد؛ زيرا اينگونه تعابیر کمک زيادي به او ميکند تا عمق بحران روحي شخصیت را
نشان دهد؛ تعابیر شاعرانهاي که با نشاندادن يک فضاي بيپايان و هنجارگريز و خیال-
انگیز به درستي حالت شخصیت داستاني را منعکس ميسازد.
در راستاي کاربرد مؤلفهي تصاوير شاعرانه در مجموعهي
 ،از صنايع ادبي زيادي از قبیل تشبیه ،استعاره ،کنايه ،مجاز و انواع بديعیات
استفاده نموده تا اين جنبه از اثر را تقويت نمايد .در میان اين صنايع ادبي ،تشبیه بیش از
بقیه و با شاعرانگي بیشتري در داستان حضور دارد .شاعر از اين صنعت بديعي
کالسیک براي تجسم بهتر حالتها و سوژههاي مورد بحث بهره گرفته؛ زيرا هدف
اصلي وي در اين مجموعه ،تجسم حالتها و انديشههاي موجود است و از اينرو
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تشبیه بیش از هر ابزار ديگري به کمک او ميآيد .از جمله موارد بهکارگیري تشبیه در
ديده ميشود ،آنجا که ميگويد:

اين بخش از داستان
«

( »2همان .)11:

در اينجا،

با استفاده از تشبیه دختربچه به خوشهي سبز شالیزار ،فضايي شاعرانه

در متن پديد آورده است .او براي تصويرسازي و خیالانگیزي متن خود و ايجاد ارتباط
آن با خواننده ،از تشبیه استفاده نموده تا بدين طريق دستيابي به معناي متن را بهويژه
زماني که تشبیه

کامالً نشاندار و درصدد تقويت ايدئولوژيک متن است ،براي

خواننده ممکن کند .در نمونهي مذکور ،تشبیه شدتِ خوردن و آسیب ديدن را نشان
ميدهد که با حالت شخصیتهاي بحرانزدهي داستان هماهنگ است .يا زمانيکه عقل
خود را در هنگام بنبست به تختهسنگي سخت تشبیه ميکند:
(همان.)91 :

در اين بخش از داستان،

از خود ميپرسد تکلیف او چیست؟ وي از کار خود

بهغايت پشیمان است و بهدنبال راهحلي است ،اما قوّهي تفکرش راه بهجايي نميبرد .او
براي بیان اين موضوع فوراً يک تشبیه به کار ميبرد که اين تشبیه با محتوا و مفهوم
موردبحث همخواني دارد و شیوهاي شاعرانه در متن پديد آورده است .در اين تشبیه
شاعر با همانندسازي قوهي تفکر به سنگ خارا ،اوج بالتکلیفي و سردرگمي را نشان
ميدهد که با فضاي سورئالیستي داستان منطبق است.

از طريق «شکستن زبان معیار

و ورود به زبان شاعرانه» (مورکافوسکي ،)23: 1192 ،تالش ميکند مفاهیم بنیادين انديشهي
خود را منتقل سازد .در اين فرآيند ،جلوههاي گوناگون طبیعت از نظر زبان و معني به
متن غني وگستردگي بخشیده تا با ايجاد تصويرهاي زنده و جذاب ،خواننده لذت
بیشتري از متن ببرد.
از جمله موارد بسیار جالب تشبیه در مجموعه ،تشبیه بهکار رفته در داستان
همان گنج است .در اين داستان ،شخصیتي بهنام

يا

در خواب به کندن زمین براي
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دستیابي به گنج مشغول است و نويسنده در توصیف او ،از صنايع ادبي از جمله تشبیه
بهره ميگیرد که در توصیف زير کامالً مشخص است:

(همان.)11 :

در اين داستان که رؤياي «

فقیر در دستیابي به گنج روايت ميگردد ،نويسنده

هنگام توصیفِ ممارست او براي يافتن گنج و کندن زمین ،از تشبیهي شاعرانه بهره
گرفته است .او شوق وصفناپذير شاعر را در اين زمان با يک تشبیه مرکب به گلهي
ابري متراکم که در آسمان در حرکت ميباشد ،تشبیه نموده است .شوق بزرگ و عجیب
و ولع و حرص بسیار زياد

براي يافتن گنج با اين تشبیه بیانشده و جنبهاي

شاعرانه بهخود گرفته است .نويسنده با بهکارگیري اين تشبیه در تالش است تا خواننده
به شناخت شدت حالت شوق و اشتیاق و حرص و طمع دست يابد .عالوه بر اين ،با
انتخاب اجزاي تشبیه از يک حوزهي معنايي نزديک به هم ،بر زيبايي متن افزوده است
که به انسجام و يکپارچگي متن کمک ميکند .اين تصاوير شاعرانه با استفاده از تشبیه،
تمايالت سیريناپذير و امیال سرکوبشدهي شخصیت داستاني را نشان ميدهد که به
نوعي نمايندهي شهروندان سوريه در اوايل نیمهي دوم قرن بیستم است.

تالش

ميکند با دوري از زبان معیار و روي آوردن به زبان شاعرانه ،از واقعیت بیروني فاصله
گرفته و به ترسیم واقعیت دروني شخصیتها بپردازد که اين کار ،نقش مهمي در
کنشهاي خارجي و پديدههاي اجتماعي دارد.

جریان سيال ذهن
يکي از شیوههايي که در روايت

براي ايجاد شاعرانگي مشاهده ميشود ،جريان

سیال ذهن است .سیالن ذهن« ،پرواز ذهن است ،بهگونهاي که خودآگاه و ناخودآگاه،
زمان حال و گذشته و آينده ،حوادث ،خاطرهها و احساسات در هم ميشوند و بههمین
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دلیل يافتن رابطهها در آنها دشوار است .البته کسي که ذهنش چنین بازيهايي دارد،
تصور ميکند که زمانها و زبان سر جايشان هستند درحاليکه همهچیز در هم و برهم
است» (فلکي .)23 :1394 ،کاملترين تعريف از سیالن ذهن ،مربوط به رابرت همفري
است .بر مبناي تعريف وي ،سیالن ذهن ،روش روايي مدرني است که در آن ،تنها
دخالت نويسنده يا راوي داستان در اين فرآيند ،ارائهي توضیحات و توصیف است؛ اما
در همین حاالت نیز نويسنده تمايل دارد تا اينگونه به مخاطب القا کند که تمامي اين
محتويات ذهني ،بهطور مستقیم و سريع از ذهن شخصیت داستاني سرچشمه گرفته
است .براي بیان اين محتويات ذهني ،همواره از الفاظ و واژگاني صريح و مستقیم يا
الفاظ صوري و سمبلیک استفاده ميشود .همین ارائهي مستقیم و سريع ذهنیات و
ارائهي سطوح مختلف آگاهي ،عامل متصفشدن داستانهاي سیالن ذهن به عدم
سازماندهي منطقي و قواعد دستوريشده است.

جريان سیال ذهن

گرچه غالباً در روايت به کار ميرود ،اما ميتوان از آن بهعنوان يکي از تکنیکهاي
شعري در روايت بهويژه در قصههاي کوتاه مطرح کرد که بر پايهي تکگوييها و
احساسات دروني پايدار است

) و اين در هم آمیختگي در چنین

ژانري به کرات مشاهده ميشود.
شیوهي جريان سیال ذهن ،يکي از شیوههاي پرکاربرد در مجموعهي «
» است که نقش بهسزايي را در ايجاد و توسعهي مفهوم شاعرانگي ايفا کرده
است .با نگاهي کلي به مجموعه ميتوان مشاهده نمود که اين مجموعه به دو بخش
تقسیمشده؛ بخش اول از داستانهاي مجموعه که با ضمیر متکلم و از زاويهي ديد
دروني روايت ميشود؛ در واقع راوي خود ،شخصیت است و يکي از شخصیتهاي
روايي بهشمار ميآيد که وضعیت و عواطف خود را نقل ميکند .کاربرد اين شیوه در
حضور ناخودآگاه شخصیت و ايجاد جوي شاعرانه بسیار مؤثر است .راوي و يا همان
شخصیت ،اين فرصت را غنیمت شمرده و از بیان احساسات دروني و موشکافي هواي
نفس خود خودداري نکرده است .بنابراين شناخت جريان سیال ذهن و بررسي دقیق و
تفکیک مستقیم و غیرمستقیم آن در اين بخش مطرح نیست ،بلکه مهم سیالن ذهن بر
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پايهي تکگويي دروني است که منجر به ايجاد مفهوم شاعرانگي ميشود؛ زيرا در
تکگويي و سیال ذهن ،نويسنده مانند يک شاعر از ذات خويش حرف ميزند .همچنان
که در نمونهي زير ،شخصیت /راوي بهتنهايي ،البته به شیوه معمول تکگويي
غیرمستقیم که جمله او با مقدمهاي کوتاه بعد از دو نقطه باال و پايین آورده ميشود،
سخن ميگويد:

پدر اينجا بعد از عبارت «

» ،عبارتي ميآيد که نويسنده از طريق جريان

سیال ذهن ،آنچه در انديشهي وي تراوش کرده و در ذهن او ميگذرد را با مخاطبي
فرضي در جريان ميگذارد .از آنجاييکه خودِ شخصیتِ راوي ،با ايجاد مقدمهاي
مشخص ميکند که اين عبارت از ذهن او تراويده ،از اينرو اين شیوه به تکگويي
دروني غیرمستقیم شباهت دارد .در اينجا نويسنده آشکارا تعبیر "

" را بهکاربرده

که نشان از گفتن آن سخن در دل خود و پروراندن آن در ذهن دارد ،نه در بیرون .اين
شیوه که بهشکل تکگويي دروني ميباشد ،يکي از شیوههاي جريان سیال ذهن است.
در وراي شیوهي جريان سیال ذهن با استفاده از تکگويي دروني ،همان مفهوم
شاعرانگي نهفته است؛ يعني سرازيرشدن درون بر متن داستان که عملي شاعرانه است.
همانگونهکه شاعر بیشتر به تبلور و عرضهکردن ذات خويش ميپردازد،

نیز ذات و

درون خود را به بیرون انتقال داده است .او فرياد درونش را به هنگام خشم و عصبانیت
بیان ميکند ،به ساختمان کارخانهاي خیره ميشود که مدتها قبل از آن خارج شده بود
و با تبسمي به خود ميگويد اين کارخانه بهنام انسان زده نشده و روز نابودشدن آن نیز
فرا خواهد رسید .نويسنده در اينجا ،واقعیت را همانگونه که در ذهن خود ميبیند،
روايت ميکند .در حقیقت بیان روايي به روش جريان سیال ذهن فضايي شاعرانه را
ايجاد ميکند و خواننده از اين طريق ،به معناي شاعرانگي در فرآيند خواندن متن دست
مييابد .با تأمل و درنگ در سخنان راوي که به شیوهي جريان سیال ذهن بازگوييشده،
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ميتوان به راحتي تصويري روشن از شخصیت وي را به دست آورد که شخصیتي
شکستخورده و ناامید است که با خود صحبت ميکند و در ذهن براي رسیدن به
آرامش دروني و رهايي از خشم ،از شیوهي تکگويي دروني استفاده کرده است .در
واقع او مدام با خود کلنجار ميرود تا از بنبست روحي رها شود.
با توجه به فضاي اندوهناک و شرايط وخیمي که شخصیتهاي داستان

در آن

رشد کردهاند ،کاربرد حداکثري شیوهي سیال ذهن طبیعي است .راويان و شخصیتهاي
داستان بیش از آنکه دغدغهي ديگري که امري مهم از داستان است را بیان کنند ،به
مانند يک شاعر به بازگفت تمايالت و دغدغههاي دروني خود ميپردازند .از جملهي
آنها شخصیت غمگین و افسردهي داستان سوم که ادامه شخصیت داستان اول و دوم
ميباشد؛ وي بیان ميدارد:
(همان.)41 :

در اينجا ،کامالً اين تکگوييهاي شاعرانه مشخص است .نويسنده بهمانند
داستانپردازان به محیط اطراف خود کاري ندارد ،بلکه آنچه که برايش اهمیت دارد خود
و ذات خويشتن است و از جهت روانکاوي و نفساني تمايالت و عاليق و احساسات
خود را بیان ميکند .حضور اين تکگوييها و خودمحوريها ،از عوامل مهم شاعرانگي
در مجموعه ميباشد که بسامد آن را بسیار باالبرده است .در نهايت اين نتیجه حاصل
ميشود که در راهیابي به ذهن شخصیت داستان ،خواننده با ذهنیات وي نیز آشنا
ميشود و به اين نکته پي ميبرد که او در اينجا فردي ناتوان و ضعیف است .نويسنده
بهخوبي از تکنیک جريان سیال ذهن و شیوهي تکگويي در بازنمايي محتويات ذهني
شخصیت داستان استفاده کرده است .شخصیتهاي سرخوردهي جامعهي سوري از هر
فرصتي براي بیان مشکالت و دغدغههاي روحي خود استفاده ميکنند و

نیز با

استفادهي بجا و منطقي از اين شگرد شاعرانه ،به درونیات شخصیتها نفوذ ميکند و
سرچشمهي اين بحران را ميکاود .بهعنوان مثال در اين نمونه ،احساس عبثبودن و
پوچگرايي شخصیت با استفاده از همین تکنیک بیان شدهاست:
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(همان).

در اينجا ،راوي داستان آدمي اضافي و سربار خانواده و جامعه است؛ بهنحوي که
راهي جز خودکشي براي او باقي نمانده است .اين شخصیت با بهکارگیري روش
تکگويي دروني ،احساسات و افکار خويش را بیان مينمايد .در اينجا خواننده با
خواندن متن ،به عمق ذهن شخصیت فرو ميرود و به ژرفاي انديشهها و باورهاي
زندگي او پي ميبرد .پوچانگاري راوي اين موضوع را اثبات ميکند که وي تاحدي
خود را بيفايده ميداند که از خود سؤال ميپرسد .همچنین میل مفرط شخصیت
داستان به مرگ ،قدري مخاطب را از شخصیت دور ميکند و اين موضوع باعث
ميشود که او با استفاده از شیوهي تکگويي دروني ،سواالتي از خود بپرسد .با اين
روش ،از زاويهي ديد دروني به حوزهي ناخودآگاه شخصیت دسترسي پیدا کرده و
زمینه را براي وارد شدن به دنیاي ذهنیات و ناخودآگاه آن هموار کرده است.
در البالي بندهاي روايي مجموعه مدام تالش ميکند تا ناخشنودي شخصیت
داستان ،دلسردي و ناامیدي او و روحیهي نامناسب و خستهاش را نمايان سازد .وي با
استفاده از شیوهي تکگويي دروني اين امکان را به خواننده ميدهد که همراه با
شخصیت داستان راه برود ،در ذهن او بیانديشد ،خیاالت ذهن او را بشناسد ،تحت تأثیر
احساسات و انديشههايش قرار بگیرد و او را بهتر درک کند .در نمونهي ذيل ،خلوت
کردن شخصیت با خود و بازگويي افکار پريشانش به شیوهي جريان سیال ذهن ديده
ميشود:

(همان.)13 :
در اين عبارت ،نويسنده بهصورت کنايي و در قالب يک تکگويي دروني ،به
ارزشهاي اجتماعي اشاره ميکند .در واقع خواننده با خواندن تکگوييهاي دروني
شخصیت ،از افکار و ذهنیات وي آگاه ميشود و به آن پي ميبرد؛ مثالً اين جمالت
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شخصیت داستان که به شکل تکگويي دروني در حین گفتگو با سیاه زنگي راجع به
اوقات تنهايي بیان شده ،خواننده را مستقیم به درون ذهن شخصیت داستان ميکشاند و
خواننده با خواندن اين تکگوييها ،به ذهن شخصیت داستان راهيافته و به افکار وي
پي ميبرد .در اين نمونه ،ميتوان تنهايي و سرخوردگي شهروند سوري در شرايط
فالکتبار دههي  30میالدي را مشاهده نمود که در آن ،شخصیتها از داشتن همراه و
همدم محروم هستند و علي رغم اينکه دچار فقر اقتصادي ميباشند ،از فقر روحي و
اجتماعي نیز رنج ميبرند و براي رهايي از بحران و داشتن دوست ،با شخصیتهاي
خیالي همصحبت هستند.

با هنرنمايي تمام با استفاده از شیوهي جريان سیال ذهن،

چنین تصويري از شخصیتها را ارائه داده و مسألهي غربت ،تنهايي و بحرانهاي
مختلف شخصیتي را به نیکي ترسیم نموده است.

گسست زماني
يکي ديگر از شاخصههاي شاعرانگي در مجموعهي «

»

،

گسست زماني است .زمان ،يک عنصر روايي است که در ايجاد روايتپردازي و
شکلدهي به داستان ،نقش بسزايي دارد« .زمان و ساختار زماني يکي از عناصر مهمي
است که بر چگونگي شکلگیري داستان و روايت اثر ميگذارد و با شناخت آن ميتوان
با جنبههاي عاطفي و رواني شخصیتها آشنا شد .اگر وقايع داستان به ترتیب وقوع و
در توالي يکديگر روايت شوند ،زمان داستان خطي و تقويمي است و چنانچه رويدادها
بر اساس تداعي آزاد و بازگشت به گذشته و سفر به آينده از طريق رؤيا و خیال در
يکديگر ادغام شوند ،زمان بر پايهي شالودهي رواني استوار است؛ بنابراين شخص
ميتواند در ذهن خود زمان را متوقف کند ،شتاب دهد يا حتي معکوس کند» (پاينده،
.)392 :1391

بايد به اين نکته توجه نمود که ساختار زماني متحد و غیرقابلگسست ،از
ويژگيهاي يک اثر داستاني است و هرچقدر اين عنصر زماني گسسته شود ،داستان به
شعر نزديکتر ميشود؛ زيرا در اين حالت ،داستان مهمترين رکن خود را که زمان است،
از دست ميدهد و به شعر که پارهاي از تعابیر احساسي بدون نظم زماني است مبدل
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ميشود.

در مجموعهي

 ،از اين مؤلفه براي خلق

رويکردي شاعرانه بهره گرفته است .ميتوان گفت اثر او از جهت زماني ،از اتحاد و
درهم تنیدگي برخوردار نیست بلکه در بسیاري از موارد ،همراه با گسست و آشفتگي
زماني است .زمان بهجاي اينکه از صیغهي غالب در داستان يعني زمان ماضي پیروي
کند و يا اين شیوه ،زماني مشخصي را در نظر بگیرد ،میان زمانهاي متنوع و متناقضي
در جريان است .بهعنوان نمونه در بند ذيل ،صیغهي آينده نقش مؤثري در شکلگیري
ساختار داستان دارد:

همانگونه که در اين نمونه مشخص است ،شخصیت از آينده صحبت ميکند؛
آيندهاي که توأم با اوهام و خیاالت است و فقط ذهن شاعرانه و غیرمنسجم شخصیت
باعثشده تا اينگونه زمان پريشي کند و از زمان حال به گذشته يا آينده پرش کند.
شخصیت در اين گسست زماني و آيندهنگري محوشده و گويي در زمان آينده حرکت
ميکند .آنگاه که ميگويد« :کارخانهها را ويران خواهم کرد و ابزارهاي آن را در مکاني
واحد جمع خواهم کرد؛ زيرا که شما از سرزمین بیگانه آمدهايد و بدبختي و شقاوت را
براي ما آوردهايد سپس به مردم فرياد ميزنم اي مردم بيعقل به زمین برگرديد تا
نفستان را از پلیديها نجات دهید» و موارد ديگر ،همگي از توالي زمان منسجم دوري
ميکنند .با بررسي وقايع در متن در مقايسه با ترتیب رخ دادن آنها در داستان ،ميتوان
شاهد نظم زمان در روايت بود .در اينجا وقايع در متن ،زودتر از ترتیب وقوع در داستان
بیان شدهاند .روايت با زمانپريشي شروع ميشود که اين زمانپريشي از نوع آيندهنگر
است ،يعني اتفاقي که در پايان ميافتد ،در ابتداي آن بیان ميشود .زمانپريشي آيندهنگر
حس تعلیق را از میان برده؛ زيرا پیشآمدهاي آينده را پیشتر از آنکه بر اساس ترتیب
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وقوع آنها در داستان بیان شوند ،بر خواننده آشکار کرده است .يا مانند نمونهي زير از
داستان «سیاه زنگي»:

«
در اينجا زمانپريشي کامالً مشخص است و گسست زماني میان گذشته و حال
وجود دارد .مردي که قبالً مرده ،اکنون سخن ميگويد و با اندوه بسیاري فرياد ميزند
که اي کاش زنده بودم .ارجاع به گذشته همزمان با شروع روايت موجب شده تا زمان
گذشته با زمان حال ترکیب شود که به آن ،گذشتهنگري مرکب ميگويند .نويسنده به
شیوهي گذشتهنگري ،خألهاي داستان را پر کرده و از سوي ديگر ،رويداد را با ايجاد
تغییر در معناي آن و به گونه لذتبخش و پر اهمیتتر از آن چه پیشتر خواننده گمان
ميکرد ،بهتصوير کشیده است .در نمونهي ذيل نیز حد و مرز میان صیغههاي زماني از
بین رفته و روايت بهمانند يک خیال سورئالیستي غیر منسجم شاعرانه در جريان است:

(همان.)19 :
در اينجا نیز ميتوان گسست زماني و زمانپريشي بین زمان گذشته و آينده را
مشاهده نمود؛ رفتن شخص نزد دوستش و گفتگو با او در زمان گذشته اتفاق افتاده
است و برندهشدن در قرعهکشي و صرفکردن پول آن براي کار خیر که قرار است در
آينده رخ دهد ،به شکست زمان میان گذشته و آينده منجر شده است.
نه تنها در اين نمونه ،بلکه در سراسر داستان چنین سبکي قابل مشاهده بوده و شاعر
بهطور توأمان ،از گذشتهنگري و آيندهنگري استفاده کرده است .برخالف گذشتهنگر يا
فالشبک ،آيندهنگري کمتر در روايت بهکار ميرود که «عبارت است از يادآوري
رخدادي داستاني در زماني پیش از بازگويي رخدادهاي پیش از آن .اين شکل از
اطالعات روايي ممکن است بسیار فشرده و موجود باشد» (اردالني .)11 :1319 ،اما در
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روايت

با توجه به سبک نويسنده و تمايل وي به گسست زماني ،اين شگرد به

وفور مشاهده ميشود؛ زيرا نويسنده با دخل و تصرف در نظم خطي داستان ،اسباب
غرابت داستان ،آشناييزدايي و تعلیق در دريافت مضمون را فراهم ميکند .اينگونه
وي ،خواننده را از حالت انفعالي خارج کرده و او را به خوانندهاي فعال تبديل ميکند
که ميبايست براي فهم پیام و محتواي داستان ،پازلهاي هنري نويسنده را کنار هم
بچیند .شیوهي آيندهنگري عالوه بر از بین بردن حس تعلیق ،موجب تحیر و سردرگمي
خواننده دربارهي اين موضوع شده که چگونه در داستان ،شخصیتها و رويدادها از
موقعیت کنوني خود به موقعیت آينده ميروند.

اين سبک پريشان و در هم زماني را

مانند ديگر مؤلفههاي شاعرانه ،متناسب با شرايط وخیم حاکم در جامعهي سوريه بهکار
برده است.

وي چنین بينظمي را بهعنوان نشانههايي براي

شناخت بحرانهاي موجود در جامعه آورده ،همچنانکه با از میانبردن مرزهاي واقعیت
و توهم سعي ميکند خواننده را بهطوري هنرمندانه در فضاي خلسه و خیالانگیزي رها
سازد .فضايي که علي رغم پوچي و سردرگمي ،بهترين روش براي دور شدن از غم و
اندوه است.

نتيجهگيري
با توجه به آنچه گذشت نتايج زير حاصل شد:
نويسنده در اين مجموعه ،از عوامل شاعرانگي مانند استفاده از عنوان شعري،
تصاوير شعري ،تشبیه ،جريان سیال ذهن و گسست زماني بهرهمند گشته است .بررسي
عوامل ايجاد شاعرانگي در داستان و تأثیر شاعرانگي در ارتباط میان نويسنده ،اثر و
مخاطب از دستاوردهاي اين پژوهش ميباشد .بدين ترتیب استفادهي سنجیده و
هنرمندانهي

از عناصر شاعرانه ،ارتباط تنگاتنگي بین متن و زبان شعري ايجاد

کرده است .اين عوامل با بسامد باالي خود در مجموعه ،بیانکندهي آن هستند که
مفهموم شاعرانگي در اين مجموعهي داستاني به خوبي پديدار شده است .نويسنده با
تالش براي حفظ وحدت و عدم از هم پاشیدگي بین داستانهاي کوتاه ،ارتباط میان
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تداعي و تکرارها را رعايت نموده که اين روش ،منجر به سیر منطقي شعر محسوس
داستاني شده است .از عوامل شاعرانگي ديگري که موجبات ارزشمندي شعري
مجموعه را فراهم آورده ،ارتباط شاعرانگي با عناصري چون زاويه ديد ،مکان و
شخصیت و درونمايه ،وجود عاطفه و احساس ،وجود جمالت متعدد ميباشد که به

انسجام کلي اثر منجر شده است.
عوامل شاعرانگي موردبحث سبب شده تا اثر از جهت رمانتیکي و حسي و ارائهي
مفاهیم دروني و نجواها و احساسات ،بسیار مؤثر جلوه کند .همچنین سببشده تا
مخاطب شعر دوست بیش از مخاطب داستان دوست از اين داستان لذت ببرد؛ زيرا
مفاهیم داستاني از قبیل روايتپردازي و داستانپردازي و شخصیتنمايي کمتر جلوه
گري ميکند تا مفاهیم شعري و بهکارگیري زبان و تصاوير شعري.
انتخاب داستان کوتاه در انتخاب روايتگري نزد

اين فرصت را به او داده تا

مجال وسیعي را به شاعرانگي اختصاص دهد و مانند بیشتر نويسندگان داستان کوتاه،
اثري شاعرانه داشته باشد که اين موضوع عیبي را بر او وارد نميکند؛ زيرا اگر رمان بود،
استفاده از اين میزان شاعرانگي ،عیب تلقي ميشد .نبايد فراموش کرد که شاعرانگي
سبب کثرت مخاطبان اثر او شده و شهرت اين اثر تا حدود زيادي به همین شاعرانگي
مربوط است.
پينوشتها
 .1رود موجودات بشري به حالت طوالني در خیابانهاي پهناور و ناشناس با خورشیدي زيبا و
درخشان جاري ميشود ،جايي که ساختمانهاي سنگي با ساکنان غیر واقعیشان از پنبه سفید و نرم
بسیار مستحکم در قالبي خوب ميدرخشند .و رود از طريق کوچههاي تنگ و میان خانههاي گلي در
هم انباشته شده با چهرهاي زرد و دستاني خشن جاري ميشود ،و در آنجا آبش با خون و اشک و با
زخم جراحي ابدي آمیخته شده است ،و رود در انتهاي کوچش بر مناطقي پراکنده با مهارت جريان
مييابد ،در زمین هموار شهر پنهان ميشود ،آشغالها و باقيمانده آنها در آن ريخته ميشود.
 .4خورشید اين روز من بسان حلقهاي دايرهوار و زرد تجلي يافت ،و در رگهاي پرتو آن چیزي
پیچیده و با اطمینان به تمام چیزهايي که لمس ميکند و با آن برخورد ميکند لکهاي از ثبات و آرامش
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اضافه ميکند .من چون انساني آرزومند و حريص به پیرامون نگاه ميکنم و بناهايي به خوابرفته را که
زير رنگ آبي آسمان به خوابرفته و پیرامون آن چندين ابر رقیق پراکندهشده را نظاره ميکنم ،و از راه
دور ماشیني را مشاهده ميکنم که به شکلي آرام و سبک و متین در حرکت است و درختان سبز که به
گونه پراکنده و دور از هم قابلرؤيت است.
 .3به خودم لرزيدم و من صداي شیهه آن را که مرا به خود ميخواند ميشنیدم ،اما قادر به پاسخ به او
نبودم و نميتوانستم نیازش را برطرف کنم ،من در آن زمان يک تنبلي و کسالت عجیبي را احساس
کردم گويي که من جسدي ناچیز بسان کااليي آب آورده بر روي آب رودخانهاي آرام بودم ،آه و
افسوس که دوست داشتم اسب سفید و گريختهام برگردد و بر آن سوار شده و اسبسواري کنم و در
آن زمان افسارش را رها کرده تا مرا شتابان با دوندگي از بیابانهايي که هیچ افق و کرانهاي ندارد
بگذراند.
 .2مادرم بسیار گريه ميکرد و مگس چشمان دختري نوجوان را مانند خوشه سبز خورد و پدرم با
صدايي نافذ ميگفت :طارق از خنده دست بکش.
 .1تکلیف چیست؟ عقلم فکر کردن را رد ميکند و به تودهاي از سنگ سخت و خارا تبديلشده است.
 .3احمد مدام با حرکات سريع و يکنواخت زمین را ميکند درحاليکه در آن زمان شوق و اشتیاقش به
طال بسیار زياد شده بود و بسان تودهاي از ابرهاي سیاه و متراکم که بر صفحه آسمان تابان با بقايايي از
نور زرد و شعلهور ديده شود در حال رشد و نمو بود .احمد کالم و سخنش را تمام نکرده بود که
احساس کرد دست انساني ،پیشانياش را با مهرباني لمس ميکند و صدايي شنید که چیزي را در گوش
او زمزمه ميکرد .پس چشمانش را باز کرد و جسدش را بر باالي تختي بر اتاقي که ديوارهايش سفید
بود يافت.
 .1شنیدم لحظهاي که درون من با خشم زوزه ميکشد .چشمانم را به ساختمان کارخانهاي که از
چندين ماه قبل از آن طردشده بودم دوختم .اما خنده کردم و با خود گفتم :اين کارخانه به نام انسان در
روزي از روزها نیست و نابود خواهد شد.
 .9اندوهي تلخ مرا در هم نورديد و احساس کردم که بینواترين مخلوقات هستم و توان گريه کردن
ندارم ،زيرا چشمان مادرم مدام با فضولي تمام مرا زير نظر دارد.
 .1چرا زنده باشم وقتي انگیزهاي ندارم که براي آن زندگي کنم و هیچ فايدهاي در هستي من نیست.
چرا خودکشي نکنم؟
 .10چند روز پیش در اتاق نشسته بودم و با او (سیاه زنگي) صحبت ميکردم که مادرم به آرامي وارد
شد و من متوجه نشدم و با خنده به من گفت :ديوانه شدهاي؟ با خودت حرف ميزني؟ من يک کلمه
هم جوابش را ندادم چون اگر با او درباره دوست جديدي که حاصل اوقات تنهايي من است ،سخن
بگويم ،مرا درک نخواهد کرد.

 65نقد ادب معاصر عربي
 .11کارخانهها را ويران خواهم کرد و ابزارهاي آن را در مکاني واحد جمع خواهم کرد سپس با صدايي
پرهیبت با جالل و جبروت ميگويم :شما اي ابزارها مخلوقاتي مجرم هستید که از سرزمیني بیگانه
آمديد ،و بدبختي و شقاوت را براي ما آورديد .من دستور به نابودي شما ميدهم که به نام انسان
ميخواهد که پاکیزه و پاک زنده بماند ،سپس در چهرههاي اين مردم جمع شده فرياد ميزنم :بشتابید
اي مردم بيعقل ...به زمین بازگرديد...همانا تنها مادر شماست که به شما شادي و نان هديه ميدهد
بدون اينکه نفستان را با پلیدي آمیخته سازد.
 .14در اين لحظه صداي مرد زنگي را شنیدم که فرياد ميزد ،آه چه زيبا بود که زنده بودم.
 .13من رفتم پیش دوستم لوبیا خوردم ،لوبیاپلو خوردم ،دست پختش افتضاح بود .احمد هم که نامزد
کرد .کي؟ احمد ديوانه؟ يک نخ سیگار بده بکشیم .امروز يک برگه قرعهکشي خريدم که قرار است
جايزه را ببرد .ميخواهم پولش را صرف يک کار خیر کنم .ميخواهم کاري کنم که ديگر هیچ دختري
در دنیا عزب نماند .اگر بتوانم با همهشان ازدواج ميکنم.
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