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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 non-

disintegration 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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 ""يداستان يدر مجموعه "يشاعرانگ" ناصرع يبررس

 
 جانيآذربا يد مدنیدانشگاه شه ي،ات عربیگروه زبان و ادب انشیاردي، قهرمان يعل

 جانيآذربا يد مدنیدانشگاه شه ،ات عربیارشد زبان و ادب يکارشناس يدانشجو ،1يحه فروغیمل

 
21/10/9921تاریخ دریافت:  21/11/2011تاریخ پذیرش:    

 دهَيچک
ر هر دو از هم کامالً یست که مسین معنا نين بديا يول جدا از هم هستند يدو نوع ادب ،داستان و شعر

-ان عناصر شعر و داستان وجود ندارد. شعر در پارهیم يکيگونه قرابت و نزدچیمتفاوت و جدا است و ه

ک يل به يرد و تبدیگيت ميره را به عاریت و غیثه، شخصل حادیاز قب يعناصر داستان ،از اوقات يا

ل رمان، قصه، رمانس، داستان کوتاه و یاز قب يان انواع داستانین وجود در ميشود. با ايم يشعر داستان

به  ين نوع داستانيرا ايبرخوردار است؛ ز يه از شعرگونگیش از بقی، داستان کوتاه بيگر انواع داستانيد

و  يفیتوص روشن مقاله در تالش است با ين ايبا شعر دارد. بنابرا يکيبت نزدقرا يخاطر کوتاه

مورد را   ""داستان کوتاه  يدر مجموعه يعناصر شاعرانگ ،يلیتحل

از  يعناصر شعر ياديسنده در موارد زينو ،يداستان ين مجموعهيب در این ترتیقرار دهد. به هم يبررس

قرارداده  يمورد بررسرا  يال ذهن و گسست زمانیان سيز، جرینگار دليه، تصاوی، تشبينوان شعرل عیقب

ک صحنه از يبرخوردار است و با اقتباس  ين اثر از عناصر مختلف شاعرانگيدهد ايج نشان مي. نتااست

 ياساس نقش يفاياحضور و ن عناصر با يشعرگونه دارد؛ ا يتیظرف ،به صورت کوتاه و گذرا يزندگ

 روند. يشمار مبه ياثبات مفهوم شاعرانگ يبرا يفل کایدل ،ن اثريخود در مجموعه در ا

 

 .، ي، شاعرانگکوتاه شعر، داستانعناصر  :هادواژهيکل
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 مقدمه

 ن ژانريرگذار باشد. ایتأث تا کنديم ياول سع يات است و در وهلهیاز ادب يداستان نوع

ازمند است. ین يبه عوامل مختلف يرگذاریتأث يبرا ،مشهور در دوران معاصر يادب

ا يک و یو درامات بيغر و بیعج يدادهايجاد حوادث و رويسندگان داستان با اينو

ند يآفر ،دينو و جد يهادهين و ایا مضاميقدرتمند  يهاتیشخص يریکارگبه

 عنوانبها ر يعرانگشاتوان يم ،هاشيوع گران نيان ای. در مکننديجاد ميارا  يرگذاریتأث

نمود.  يسنده تلقينو يبرا يرگذاریو از عوامل مهم تأث يداستان يهاياز ويژگ يکي

را بر خواننده  ریت تأثيرد تا نهایگيکار مامل و ابزار مهم را بهون عيا ،داستان يسندهينو

از  ،ن هدفيانجام ا يبرا ي. وش کنديداستان خو يب ماجراهابگذارد و او را جذ

 يبسامد باال ،باشديمت یان حائز اهمین ميآنچه در ارد. یگيبهره م يمهم زبان يشگردها

سندگان داستان يغالب نوتوان يم کهيطوربهدر داستان کوتاه است.  يمفهوم شاعرانگ

  ،يات عربیدانست که در ادبمتصف ن عنصر يرا به ا يو عرب يکوتاه فارس
 يهاهکه در مجموعباشد يم يسندگانين نوي، از جمله ايمعاصر سور يندهسينو

ن يبه ا ،«»نام به يداستان ين مجموعهیژه اوليخود، به و يداستان

از  يکي ا نثر معاصر رايدر داستان  يرانگشاعتوان يممهم توجه کرده است.  يشاخصه

 سندگانينو برخورد شکل»ذکر است ت؛ الزم بهدانس هاپژوهشدر  طرح قابلمسائل 

 در نثر. تفاوت دارد اریبس، گذشتگان با، آن يهايژگيو و نيمواز و نثر با ما روزگار

 روزگار در نثر اما. است يبررس قابل، بودن نثر صرفبه قدما آثار در نظم و شعر برابر

 اتیادب اصطالحات در که است " داستان " نامبه يادب يامقوله عناصر از يکي شتریب، ما

در م، يبرعکس نثر قدن يبنابرا ؛(42: 1313)کاکاوند،  «سازديم را داستان "لحن " ،يداستان

را لحاظ کند و  يشاعرانگ يمؤلفه ،سندهينو کهندارد وجود  يچ ضرورتیداستان ه

و اهداف  گرفته قرار توجه موردد يبا ،بردين عنصر را به کار ميا ياسندهينو کهيهنگام

ن پژوهش با توجه به کاربرد يا رونيا از. دهدقرار يبررس موردرا آن  يو کارکردها

،  ينوشته، "" يدر مجموعه يشاعرانگ يفراوان مؤلفه

 دارد:ن سؤاالت يبه او پاسخ آن  يارها و کارکردهایمع يدر بررس يسع



 09 تامر زکریا "األبيض الجواد صهيل"داستاني يهمجموع در "شاعرانگي" عناصر بررسي

  يشاعرانگعناصر از کدام  يداستان يمجموعهدر 

 است؟ شدهاستفاده

 ست؟ین مجموعه چيدر ا يشاعرانگ يهاکارکردها و اهداف مؤلفه 

 پژوهش ينهيشيپ

به موارد توان يها مآن جمله ازکه  شدهانجام  ياديز يهاپژوهش  يدرباره

 ل اشاره کرد:يذ

»با عنوان  يکتابدر 

 ،روت منتشر شدهیب که توسط انتشارات ، به قلم  (1191) «

ساختار  ،سنده صحبت کردهيو آثار نو يبعد از آنکه به طور مفصل درباره زندگ سندهينو

 هيماج  و بنيرا يو از فضاهاداده است قرار يموردبررسرا   يهاداستان يو فن يذهن

 مطلق است سخن گفته است.  ييگراو پوچ يدیاو که مملو از ناام يهاداستان ياصل

امتنان عثمان م(، به قلم 1111)« »با عنوان  گريد يکتابدر 

به سنده ي. نوعمان  منتشر شده در انتشارات «يالصماد

در  يما عوامل شاعرانگا پرداخته، داستان کوتاه  ين و بناء فنیمضام يبررس

 . است دادهل قرار نیو تحل يمورد بررسرا ن مجموعه يا

کوتاه  يهاداستان يبررس»خود با عنوان  ينامهانيدر پا ين عبديالدصالح

کرده است.  يرا بررس  يهاستاندا يو فن يمضمون و ساختار هنر ،ش(1391« )

 يمنتشر در مجله«  »با عنوان  يادر مقاله ين ویهمچن

ات ین در ادبراث و کارکرد آیان کاربرد میبه ب، 

 پرداخته است.   يداستان

،  ""تحت عنوان  يادر مقاله 

در  ين شعريعناو يبه بررس صرفاً، 4002: 101منتشر شده در مجله عمان، شماره 

 . رار نداده استق يرا مورد بررس يرعوامل شعريو ساپرداخته  سندهين نويا يهاداستان

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/48603/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B0-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B3
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/48603/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B0-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B3
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 ينقد و ترجمه»نوان ارشد خود با ع يکارشناس ينامهانيدر پا يه خزائیحسن

، يداستان ين مجموعهيا يضمن ترجمه ،ش( 1391« )داستان  يمجموعه

 پرداخته است.  زین به نقد آن

اثر  نقد و ترجمه کتاب »خود تحت عنوان  ينامهانيدر پاز ینگدلو یفضه ب

و عناصر داستان  ن داستان پرداخته استيا يبه ترجمه و بررس ،ش(1391« )

 يمفصل مورد بحث و بررس يان مجموعه را در مقدمهيا يپردازتيروا يهاوهیو ش

 قرار داده است.

را در  ياجتماع يهادهيپد»با عنوان  خود ينامهانيدر پا يسارا فروغن یهمچن

کرد جامعه يسنده را بر اساس روين نويا يهاداستان ش(،1399) « يهاداستان

چون فقر،  يمهم ياز نگاه محقق مسائل اجتماع قرار داده است. يمورد بررس يشناس

دا کرده و یا تامر بازتاب پيزکر يها، جنگ در داستانيگانگیاد، از خودبی، اعتيکاریب

 کار برده است.چون طنز آنها را به  ييهاسنده با روشينو

انه در يگرايهست يهاشهياند يسهيمقا»با عنوان  يادر مقاله ينیات حسشکوه الساد

علوم  يپژوهش يجله علمم ، منتشر شده درش(1310« )هيران و سوريا يات داستانیادب

کوتاه دو  يهاداستان يبه بررس. 11، شماره 4مدرس، دوره  دانشگاه تربیت يانسان

ن دو يو آثار ا پرداخته است« ت و يصادق هدا» يو سور يرانيا يسندهينو

 ق قرار داده است.یم مورد تطبیستانساليمکتب اگز يهاسنده را را از جهت مؤلفهينو

تاکنون د که یرس يبندن جمعيتوان به ايم، شدهانجام يهايبا توجه به بررس

صورت  "" يدر مجموعه يعوامل شاعرانگ يدرباره يپژوهش

 سابقهيبد و يجد يپژوهش ،ن موضوعين مقاله از جهت پرداختن به اينگرفته است و ا

 است. 

 

 «» يدر مجموعه يعناصر شعر يبررس

داستان کوتاه  يدر مجموعه يعناصر مهم شاعرانگ يبه بررس ،ن بخش از مقالهيادر 

 شود.يپرداخته م  «»
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 يعناوین شعر

از  يبرخوردار ، يدر مجموعه يعناصر شعر نيترمهماز 

ها، عنوان آن نهیهر اثر در تمام زم يهان مؤلفهيتراز مهم يکي»است.  يشعر يهاعنوان

ن ياز به یشود، عنوان نيگران ميسبب تفاوت او با د يگونه که نام شخصاست. همان

ا يدن یسازد. ما بارها فقط با شنيز ميگر آثار متمايبخشد و آن را از دياثر تشخص م

، يداری، شنيداريکه باشد، اعم از د يدن نام اثر )در هر نوع رسانه و هر نوع متنيد

م، نام اثر ما را بر آن داشته است تا مشتاقانه آن را يا(، با آن ارتباط برقرار کردهينوشتار

 ،عنوان (.11: 1312ري و آقاجاني، ی)بش« مینظر کنا از آن صرفيم و یم و بخوانيبشنوم، ینیبب

بودن، و در صورت شاعرانه سنده به جهان داستان استيرود نون مدخل جهت ویاول

را طرز يز ب کند؛یترغاثر  يداستان را به مطالعه يرگذار باشد و خوانندهیتواند تأثيم

 ،ن شکليبخشد. ايم يبه شعر شکل ذهن ات،و احساس ءایبرخورد و رفتار شاعر با اش

 يکنند. شکل ذهنيدا میگر در شعر پيکديا با یاست که اش يطرز حرکت محتوا و ارتباط

ا آن را از وحدت و يدهد و يم يکپارچگيا يک شعر يبه ا ياست که  يزیهمان چ

ا يق یا مبهم، عميف ا دشوار، شفايکه شعر را ساده  يکند؛ همان عاملياستحکام ساقط م

هر ساختار و  يت اگر داراین اهمين عنوان با ايا (.33:  1319، ي)براهنسازد ياب ميپا

 قرار دارد. موردبحثکل اثر  يهاشاخصهاز  يکي ءآن را جز توانيم ،باشد يتیماه

مجموعه داستان  يعني، بحث مورد ين مجموعه داستانيبه عناو يبا نگاه

کامالً  يمفهوم شاعرانگ ،يتا عنوان فرع گرفته ياز عنوان اصل ،

در انتخاب و را شاعرانه  يکرديو رو يشعر يصورت المقدوريحتسنده يدا است. نويهو

اثر که  يعنوان اصلگونه که مشهود است، هماناست.  اتخاذ کردهن يعناو يریکارگبه

ش از آنکه یب ،"دیاسب سف يههیش" يفارس يبا ترجمه ،است

ن عنوان ياست. ا يشعر يا ديوانير متناسب با اث ،باشد يداستان ين اثرمناسب عنوا

خواننده هنگام  در مجموعه است. يرکن شاعرانگ نيترمهماز  يک و شعریرمانت

 .داردسنده يک و شاعرانه را از نویرمانت يانتظار جهان ،برخورد با عنوان
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 يز از مؤلفهیمجموعه ن يدرون يهاعنواننش يدر گز ،يعالوه بر عنوان اصل 

عنوان داستان اول با نام  مثال عنوانبه ؛بهره گرفته است يشاعرانگ

 يانين عنوان داستان پایو همچنداستان هفتم با نام ا عنوان ي 

ک و شاعرانه یرمانت ينيگر که عمدتاً عناويد يهاعنوانو با نام 

 کار و سر او با احساس ،از عقل خواننده شتریب ينيعناون یسنده با اتخاذ چنينو .هستند

 ياز عناصر شاعرانگ يکين يبنابرا .پردازديمک احساسات و عواطف او يدارد و به تحر

ک یرمانتشاعرانه و  يخواننده را با جهان است که ين شعريعناو ،حاضر يدر مجموعه

که خواننده را غرق در عواطف و احساسات و هیجانات خاص  يجهان ؛کنديمآشنا 

احساسات خواننده را  ،ين شعريسنده با انتخاب عناوينودر واقع  .کنديمخود 

 يارائه ،سنده در داستانينو يرا هدف اصليز ؛دهدير قرار میخته و تحت تأثیبرانگ

 ياست که با فقر و مشکالت اجتماع هيسور ينانه از جامعهیبواقع يريصوت

در تالش  ين سبکیسنده با انتخاب چنيو نو کنديم مردست و پنجه ن يمختلف

ط يو عرب از شرا يسور ياثر بکشاند تا خواننده ياست خواننده را به مطالعه

 ه آگاه شود.يسور يجامعه

 

 ير شعریتصاو

ر يتصو اي يدر شعور انسان ءيک شيخاصّ ظهور  ينحوه از استر عبارت يتصو

دهد يء را به خود ارائه ميک شيآن،  يلهیوسبه يکه شعور انسان يخاصّ يقهيطر

 يجاد نقشياست که منجر به ا يلیتخ ياسهيا مقايف یر، توصيتصو(. 113:  1311، ي)براهن

ماژ، به ير در برابر ايال و تصوی، خيشود. در مباحث ادبيا شنونده ميدر ذهن خواننده 

آن را به نده با کلمات، يشود که گوياطالق م يو مجاز يانیتصرفّات ب از يامجموعه

:  1394اد، د)آورد يا شنونده به وجود ميرا در ذهن خواننده  يو نقش کشدير ميتصو

:  1332کوب، نيشود )زريمذهن منعکس  ينهيیعت، که در آیاست از طب يصورت و (131

کالم  يو عموم يدر منطق عقل ياد که حادثهينمايرخ م ير هنگاميال و تصوی(. خ119
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با توجه به  (.9: 1310، يسلطاناحمد )مجاز بدهد  يش را به نوعيوندد و جایبه وقوع پ

 يهافيتعرتوان يم، يشناختييبايو ز ي، روانيهنر يمختلف لغو يکردهايرو

ر يگفت که تصو توانيمف جامع يک تعري؛ اما در اددارائه ير شعرياز تصو يگوناگون

 يو ارائه هادهيپد يبا مشاهدهکه انسان  يو عاطف يحسر یتأثاز عبارت است  يشعر

 .ديآيوجود مبه (41: 1311، همکاران و يدعلی)ام ياز ادراک حس يريتصو

و  گرفتهقرار استفاده مورد کراتبه، "" ين محور در مجموعهيا

ن ياز اها، قصه يها و چه در البالقصه يچه در مقدمه ،ياریسنده در مواقع بسينو

سنده است که ينو يهامطلعحسن  ،رين تصاويا جمله از. ر بهره گرفته استيتصاو

اول  ين بند قصهیاول مثالعنوانبه ؛کنديمآغاز  هبلند و شاعران يرا معموالً با بند هاقصه

 ر است:يز رقرابهمجموعه 

 
 يدهیا قصي و يشعر يمجموعه يکه در ابتدا يشاعر مانندبهسنده ينو ن بند،يدر ا

 يدمانیسزا و چهب يرگذاریبا تأث د،يسرايم ييبايدر اوج بالغت و ز را يشعر يتیب خود

ک ي مانندبه ن بنديمه را ذکر نموده است. در ان مقديا ،يو عاطف يو لوازم حس يشعر

 ؛ردیگيمشکل  ياحادثهو نه  شوديم يف و معرفیتوص يتینه شخص ،يداستان يمقدمه

از  بايز يريتصو ،ر شاعرانهیو با جمالت و تعاب تهاللک براعت اسيسنده با يلکه نوب

شاعرانه،  يسنده در همان ابتدا با استفاده از ابزارهاينو .جاد نموده استيرا اشعر  يفضا

ه در حال يسور يزدهبتیمص يجامعه در است که يمیط وخياز شرا يدرصدد فضاساز

ت ین وضعيده با آنچه در ادامه از اان خواننینکه ارتباط ميا يرو برانيدادن است. از ارخ

خواننده  ،نينمادصورت بهآورده تا  يرو يشود را برقرار کند، به زبان شعريت ميروا
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ذکر  يدارطور نشانبه يهمگکه  يار شاعرانهیکند. تعابدعوت را به تأمل و مطالعه اثر 

 يريتصو داستان را با مقدمه ودوم،  ياول قصه بند درن صورت یبه هم .شده است

  :کندير آغاز ميبه شرح ز يشعر

 
  

 ير شعريل تصویتشک يسودمند برا يابزار عنوانبه ،دیاز خورش ز ین بند نيدر ا

جهان چون  يعیر طباز عناص شعرا، همانندر شاعرانه ي. او در تصاواستفاده کرده است

 ز مشخص استیر نين تصوي. در اکنديما استفاده يدرخت و در، ماه، ستاره، دیورشخ

بهره گرفته و آن را  ير شعريل تصویتشک يبراعت ین عناصر طبياز ا يبه خوب که

چ یکه ه يريتصو ؛خواننده ارائه داده است يو جذاب برا هشاعران يدر قالب گفتار

 يک مضمونیجز ارتباط ارگان ؛داستان ندارد يهاتیشخصو ماجرا و از داستان  ينشان

و  سنده جستجو کرديد در ذهن و تفکرات نويخلق آن را با يشهيکه ر رين تصويان ایم

 .کاهدينم ير شعرين تصويت ایو سازنده است و از اهم يفن يزیمضمون داستان که چ

د کريدر خدمت رو ،او يثر داستاند در نیک مانند خورشیالبته عناصر شاعرانه و رمانت

رو نيک. از ایز و رمانتیانگدل ياجاد صحنهيا ينه براسنده قرار گرفته، ينو يستیسورئال

 ال سرکوبیبا ام يت داستانیتر شخصشیتجسم ب يعت برایطب يسنده از فضاسازينو

فتاده از و دورا ينیا انسان ماشي يسور يشدهسرکوب« منِ» يندهينما ينوعکه به ياشده

 يدر ابتدا که  ير از بندها و مقدماتیغ کار گرفته شده است.باشد، بهيمجامعه 

ز یداستان ن يالالبدر  ،است يک و حسیرمانت و کامالً شاعرانه، آورديم هاداستان

 ؛شوديمخواننده ارائه به ير شعريشود که در قالب تصاويمشاهده م يمتعدد يبندها

  از داستان چهارم: ريز يمانند نمونه



 00 تامر زکریا "األبيض الجواد صهيل"داستاني يهمجموع در "شاعرانگي" عناصر بررسي

  
در ذکر  شعر با يوندیپ او ؛تر از آناک شاعر است تا فرينجا معادل يدر ا 

 ،ير شعرين تصويسنده در اي. نوجاد کرده استيا خود يدرون ينجواهاو  تاحساسا

 يبزارهاان احساسات خود با استفاده از ایبه ب را رها ساخته و فقط يتگريت و روايروا

عت و یعناصر طبنجا، يرشده پرداخته است. در امنج يشعر ريجاد تصويکه به ا يريتصو

از  که يباشد؛ زمانيم مشاهده قابل يمانند جهان نامحدود شعر يجهان نامحدود

 يلهیوسکند تا بهيم ي، در واقع سعببرد دوردست يافق به که او را خواهديماسب خود 

در  يجاد نقشيتا به انمايد به ذهن خواننده منتقل  خود را يحس يتجربه ،رين تصاويا

 د.يتر نماقیرا عم بر خواننده ير شعرير تصویجه تأثیشود و در نتمنجر ذهن خواننده 

ست، ا يستیالیستانسيکرد اگزي، متناسب با رويت داستانیف شخصیصدد توصدر 

ازمند به یا نخود ر ،ين حالتیبرد؛ در چنيسر مبه يجیو گ يکه در منگ يتیشخص

ت را مجسم یاز جهان واقع ييخلسه و رهاگونه، بهتر نياده تا يفات شاعرانه دیتوص

ت را یشخص يکند تا عمق بحران روحيبه او م يادير کمک زیگونه تعابنيرا ايز ؛سازد

-الیز و خيان و هنجارگريپايب يک فضايدادن که با نشان ياشاعرانه رینشان دهد؛ تعاب

 سازد.يرا منعکس م يت داستانیحالت شخص يستز به دریانگ

 ير شاعرانه در مجموعهيتصاو يکاربرد مؤلفه يدر راستا 

ات یعيه، مجاز و انواع بديه، استعاره، کنایتشبل یاز قب ياديز يع ادبياز صنا، 

ش از یه بی، تشبيع ادبين صنايان اید. در ميت نماين جنبه از اثر را تقويتا ا استفاده نموده

 يعين صنعت بديدر داستان حضور دارد. شاعر از ا يشتریب يه و با شاعرانگیبق

را هدف يز؛ مورد بحث بهره گرفته يهاها و سوژهتجسم بهتر حالت يک برایکالس

رو نيو از ا موجود است يهاشهيها و اندتجسم حالت ،ن مجموعهيدر ا يو ياصل
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ه در یتشب يریکارگد. از جمله موارد بهيآيبه کمک او م يگريابزار دش از هر یه بیتشب

 د:  يگوي، آنجا که مشوديده ميد از داستان  ن بخشيا

«
 (. 11:همان )« 2

شاعرانه  ييفضا ،زاریسبز شال يه دختربچه به خوشهیبا استفاده از تشب  ،نجايدر ا

جاد ارتباط يمتن خود و ا يزیانگالیو خ يرسازيتصو يبرا او د آورده است.يدر متن پد

ژه يوتن را بهم يبه معنا يابيق دستين طريتا بد استفاده نمودهه یاز تشب ،آن با خواننده

 يک متن است، برايدئولوژيت ايدار و درصدد تقونشان کامالً هیکه تشب يزمان

دن را نشان يب دیخوردن و آس ه شدتِیتشب ،مذکور يدر نمونه خواننده ممکن کند.

که عقل يا زماني داستان هماهنگ است. يزدهبحران يهاتیدهد که با حالت شخصيم

کند: يه میسخت تشب يسنگبست به تختهخود را در هنگام بن

  (.91: همان)

کار خود از  يست؟ ویف او چیپرسد تکلياز خود م  ،ن بخش از داستانيدر ا

برد. او ينم ييجاتفکرش راه به ياما قوّه ،است يحلدنبال راهمان است و بهیت پشيغابه

ه با محتوا و مفهوم ین تشبيا کهبرد يه به کار میک تشبين موضوع فوراً يان ایب يبرا

ه ین تشبيدر ا د آورده است.يشاعرانه در متن پد ياوهیدارد و ش يموردبحث همخوان

را نشان  يو سردرگم يفیاوج بالتکل ،تفکر به سنگ خارا يقوه يشاعر با همانندساز

ار یشکستن زبان مع» قياز طر داستان منطبق است.  يستیسورئال يدهد که با فضايم

 يشهين انديادیم بنیکند مفاهيتالش م ،(23: 1192، ي)مورکافوسک« و ورود به زبان شاعرانه

به  يعت از نظر زبان و معنیگوناگون طب يهاجلوه ،ندين فرآيخود را منتقل سازد. در ا

 زنده و جذاب، خواننده لذت يرهايجاد تصويده تا با ایبخش يوگستردگ يمتن غن

 از متن ببرد. يرتشیب

ا ي رفته در داستان  کاره بهیه در مجموعه، تشبیار جالب تشبیجمله موارد بس از

 ين برایدر خواب به کندن زم نام به يتی، شخصن داستانيهمان گنج است. در ا
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ه یجمله تشب از يع ادبياز صنا ،ف اویسنده در توصيبه گنج مشغول است و نو يابیدست

 ر کامالً مشخص است: يف زید که در توصریگيبهره م

  .(11: همان) 

سنده يگردد، نويت ميبه گنج روا يابیر در دستیفق » ياين داستان که رؤيدر ا

شاعرانه بهره  يهیاز تشب ،نیافتن گنج و کندن زمي يممارست او برا فِیهنگام توص

 يه مرکب به گلهیک تشبين زمان با يا در ار شاعر ريناپذگرفته است. او شوق وصف

ب یه نموده است. شوق بزرگ و عجی، تشبباشديممتراکم که در آسمان در حرکت  يابر

 ياشده و جنبهانیه بین تشبيافتن گنج با اي يبرا اد يار زیو ولع و حرص بس

ست تا خواننده ه در تالش این تشبيا يریکارگسنده با بهينو خود گرفته است.شاعرانه به

با  ،نيابد. عالوه بر اياق و حرص و طمع دست یبه شناخت شدت حالت شوق و اشت

متن افزوده است  ييبايبر ز ،ک به همينزد ييمعنا يک حوزهيه از یتشب يانتخاب اجزا

 ،هیر شاعرانه با استفاده از تشبيتصاو نياکند. يمتن کمک م يکپارچگيکه به انسجام و 

 دهد که بهيرا نشان م يت داستانیشخص يشدهال سرکوبیر و اميپذنايریالت سيتما

تالش ستم است. یدوم قرن ب يمهیل نياوا در هيشهروندان سور يندهينما ينوع

فاصله  يرونیت بیاز واقع ،به زبان شاعرانه آوردن يو رو اریاز زبان مع يکند با دوريم

در  ينقش مهم ن کار،يا پردازد کهها بتیشخص يت درونیم واقعیگرفته و به ترس

 دارد. ياجتماع يهادهيو پد يخارج يهاکنش

 

 ان سيال ذهنیجر

ان يجر ،شوديمشاهده م يجاد شاعرانگيا يبرا تيکه در روا ييهاوهیشاز  يکي

، ناخودآگاه و خودآگاه که ياگونهبه ،است ذهن پرواز» ،ذهن النیساست.  ذهن الیس

 نیهمبه و دنشويم هم در احساسات و هاخاطره، حوادث، ندهيآ و گذشته و حال زمان
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 ،دارد ييهايباز نیچن ذهنش که يکس البته. است دشوار هاآن در هارابطه افتني لیدل

 برهم و هم در زیچهمه کهيدرحال هستند شانيجا سر زبان و هازمان که کنديم تصور

 يهمفر رابرتمربوط به  الن ذهن،یس از فيتعر نيترکامل .(23: 1394، يفلک) «است

 تنها، آن در که است يمدرن ييروا روش، ذهن النیس، يو فيتعر يمبنا بر. است

 اما ؛است فیتوص و حاتیتوض يارائه، نديفرآ نيا در داستان يراو اي سندهينو دخالت

 نيا يتمام که کند القا مخاطب به گونهنيا ل دارد تايتما سندهينو زین حاالت نیهم در

 گرفته سرچشمه يداستان تیشخص ذهن از عيسر و میمستق طوربه ،يذهن اتيمحتو

 اي میمستق و حيصر يواژگان و الفاظ از همواره ،يذهن اتيمحتو نيا انیب يبرا. است

 و اتیذهن عيسر و میمستق يارائه نیهم. شوديم استفاده کیسمبل و يصور الفاظ

 عدم به ذهن النیس يهاداستان شدنمتصف عامل ،يآگاه مختلف سطوح يارائه

ان سیال ذهن يجر . است شدهيدستور قواعد و يمنطق يدهسازمان

 يهاکیتکناز  يکيعنوان توان از آن بهيرود، اما ميت به کار ميغالباً در رواگرچه 

و  هاييگوتک يهيمطرح کرد که بر پا کوتاه يهاژه در قصهيوبه تيدر روا يشعر

ن یدر چن يختگین در هم آمي( و ا دار استيپا ياحساسات درون

 شود.يبه کرات مشاهده م يژانر

» يپرکاربرد در مجموعه يهاوهیشاز  يکي ،ال ذهنیان سيجر يوهیش

کرده  فايا يمفهوم شاعرانگ يجاد و توسعهيرا در ا ييسزاهاست که نقش ب «

دو بخش  بهن مجموعه يکه ا توان مشاهده نموديمبه مجموعه  يکل يت. با نگاهاس

د يد يهيزاواز ر متکلم و یضم باکه  مجموعه يهاداستاناز  اول بخش؛ شدهمیتقس

 يهاتیشخصاز  يکيت است و یشخص ،خود يراو ؛ در واقعشوديت ميروا يدرون

وه در ین شيکند. کاربرد ايمنقل ت و عواطف خود را یوضع د کهيآيشمار مبه ييروا

ا همان يو  يراو ار مؤثر است.یشاعرانه بس يجاد جويت و ایگاه شخصحضور ناخودآ

 يهوا يو موشکاف ينوران احساسات دیمت شمرده و از بیغنن فرصت را يا ،تیشخص

و  قیدق يبررس وال ذهن یس انيجرن شناخت يبنابرا نکرده است. يخوددارنفس خود 

الن ذهن بر یبلکه مهم س ،ستین بخش مطرح نيآن در ا میرمستقیغم و یک مستقیتفک
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را در يز ؛شوديم يجاد مفهوم شاعرانگيکه منجر به ااست  يدرون ييگوتک يهيپا

. همچنان زنديمش حرف يشاعر از ذات خوک يمانند سنده ينو ،ذهن الیس و ييگوتک

 ييگووه معمول تکیه شالبته ب ،ييتنهابه يت/ راویشخص ،ريز يدر نمونهکه 

شود، ين آورده ميیکوتاه بعد از دو نقطه باال و پا يام که جمله او با مقدمهیرمستقیغ

 د:يگويسخن م

 
 

 انيجر قياز طرسنده يد که نويآيم يعبارت ،«»نجا بعد از عبارت يدر اپ

 يبا مخاطبگذرد را يتراوش کرده و در ذهن او م يو يشهيال ذهن، آنچه در اندیس

 يامقدمهجاد يبا ا ،يراو تِیشخص خودِ کهييجاآن ازگذارد. يم انيدر جر يفرض

 ييگوتکوه به ین شيا رونيا از، دهين عبارت از ذهن او تراويکند که ايخص ممش

 کاربردهبهرا  "" ریتعبسنده آشکارا ينجا نويشباهت دارد. در ا میرمستقیغ يدرون

ن يا .رونینه در ب دارد،ل خود و پروراندن آن در ذهن که نشان از گفتن آن سخن در د

 ال ذهن است.یان سيجر يهاوهیش از يکي باشد،يم يوندر ييگوتکشکل وه که بهیش

م ومفه همان ،يدرون ييگوتکال ذهن با استفاده از یان سيجر يوهیش يدر ورا

 .شاعرانه است يشدن درون بر متن داستان که عملريسراز يعني ؛نهفته است يشاعرانگ

ز ذات و ین  ،دپردازيمش يکردن ذات خوشتر به تبلور و عرضهیکه شاعر بگونههمان

ت یاد درونش را به هنگام خشم و عصبانياو فر داده است. انتقالرون ین خود را به بورد

 ها قبل از آن خارج شده بودشود که مدتيره میخ يابه ساختمان کارخانه ،کنديان میب

 زین شدن آننابودنام انسان زده نشده و روز ن کارخانه بهيد ايگويبه خود م يبا تبسم و

 ،ندیبيگونه که در ذهن خود مت را همانیواقع ،نجايسنده در ايد. نویفرا خواهد رس

 را شاعرانه ييال ذهن فضایان سيبه روش جر ييان روایقت بیکند. در حقيت ميروا

ند خواندن متن دست يدر فرآ يشاعرانگ يبه معنا ق،ين طرياز ا خواننده و کنديجاد ميا

 ،شدهييال ذهن بازگویان سيجر يوهیکه به ش يدر سخنان راو با تأمل و درنگ ابد.ييم
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 يتیبه دست آورد که شخصرا  يت ویروشن از شخص يريتصو يتوان به راحتيم

دن به یرس يکند و در ذهن برايکه با خود صحبت م است دیخورده و ناامشکست

در است. استفاده کرده  يدرون ييگوتک يوهیاز ش ،از خشم ييو رها يآرامش درون

 شود.رها  يبست روحرود تا از بنيواقع او مدام با خود کلنجار م

در آن داستان  يهاتیکه شخص يمیط وخياندوهناک و شرا يبا توجه به فضا

 يهاتیان و شخصياست. راو يعیال ذهن طبیس يوهیش ياند، کاربرد حداکثررشد کرده

به  ،ان کنندیمهم از داستان است را ب يکه امر يگريد يش از آنکه دغدغهیداستان ب

 يجمله از پردازند.يخود م يدرون يهاالت و دغدغهيک شاعر به بازگفت تمايمانند 

ت داستان اول و دوم یداستان سوم که ادامه شخص ين و افسردهیت غمگیشخص آنها

 دارد:يان میب يباشد؛ ويم

  (.41 :همان) 
 مانندبهسنده يشاعرانه مشخص است. نو يهاييگوتکن يکامالً انجا، يدر ا

ت دارد خود یاهم شيبرا که بلکه آنچه ،ندارد يط اطراف خود کاریبه مح پردازانداستان

ق و احساسات يالت و عاليتما يو نفسان يشتن است و از جهت روانکاويو ذات خو

 ياز عوامل مهم شاعرانگ ،هايخودمحورو  هاييگوتک نيا. حضور کنديمان یخود را ب

جه حاصل ین نتيات يدر نها است. باالبردهار یکه بسامد آن را بس باشديمدر مجموعه 

آشنا  زین يات ویخواننده با ذهن ،ت داستانیبه ذهن شخص يابیشود که در راهيم

سنده ينوف است. یناتوان و ضع يفرد نجايدر ا برد که اويم ين نکته پيو به اشود يم

 يات ذهنيمحتو ييدر بازنما ييگوتک يوهیال ذهن و شیان سيک جریاز تکن يخوببه

از هر  يسور يجامعه يسرخورده يهاتیشخصت داستان استفاده کرده است. یشخص

ز با ین کنند و يخود استفاده م يروح يهاغهان مشکالت و دغدیب يبرا يفرصت

کند و يها نفوذ متیات شخصیبه درون ،ن شگرد شاعرانهيا از يجا و منطقب ياستفاده

بودن و ن نمونه، احساس عبثيدر اعنوان مثال . بهکاودين بحران را ميا يسرچشمه

 است:ان شدهیک بین تکنیاستفاده از هم ت بایشخص ييگراپوچ
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  )همان(.  
که  ينحو؛ بهو سربار خانواده و جامعه است ياضاف يداستان آدم يراونجا، يدر ا

روش  يریکارگت با بهیشخصن يانمانده است.  ياو باق يبرا يجز خودکش يراه

نجا خواننده با يد. در اينمايان میش را بياسات و افکار خواحس ،يدرون ييگوتک

 يها و باورهاشهياند يرود و به ژرفايم وت فریبه عمق ذهن شخص ،خواندن متن

 يحدتا يکند که وين موضوع را اثبات ميا يراو يانگارپوچبرد. يم ياو پ يزندگ

ت یل مفرط شخصیم نیپرسد. همچنيسؤال مداند که از خود يده ميفايخود را ب

باعث  ن موضوعياکند و يت دور میمخاطب را از شخص يداستان به مرگ، قدر

ن ياز خود بپرسد. با ا يسواالت ،يدرون ييگوتک يوهیاو با استفاده از شکه شود يم

دا کرده و یپ يت دسترسیناخودآگاه شخص يبه حوزه يد درونيد يهياز زاو ،روش

 .ت و ناخودآگاه آن هموار کرده استایذهن يایدنوارد شدن به  ينه را برایزم

ت یشخص يناخشنود کند تايمجموعه مدام تالش م ييروا يبندها يدر البال 

با  يو سازد.ان ياش را نمانامناسب و خسته يهیاو و روح يدیو ناام يداستان، دلسرد

ه همراه با ک دهديمن امکان را به خواننده يا يدرون ييگوتک يوهیاستفاده از ش

ر یتحت تأث االت ذهن او را بشناسد،ید، خشيندایبت داستان راه برود، در ذهن او یشخص

 ، خلوتليذ يرد و او را بهتر درک کند. در نمونهیش قرار بگيهاشهياحساسات و اند

ده يال ذهن دیان سيجر يوهیبه شش شانيافکار پر ييت با خود و بازگویکردن شخص

  :شوديم

 . (13 :)همان 

به  ،يدرون ييگوک تکي و در قالب ييصورت کناسنده بهي، نون عبارتيدر ا

 يدرون يهاييگوخواننده با خواندن تکدر واقع  کند.ياشاره م ياجتماع يهاارزش

ن جمالت يبرد؛ مثالً ايم يشود و به آن پيآگاه م يات ویت، از افکار و ذهنیشخص
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راجع به  ياه زنگین گفتگو با سیدر ح يدرون ييگوبه شکل تککه ت داستان یشخص

کشاند و يت داستان میم به درون ذهن شخصیخواننده را مستق ،شدهان یب يياوقات تنها

 يافته و به افکار ويت داستان راهی، به ذهن شخصهاييگون تکيخواننده با خواندن ا

ط يدر شرا يشهروند سور يو سرخوردگ ييتنهاتوان يم ،ن نمونهيدر ا برد.يم يپ

ها از داشتن همراه و تیشخص در آن، هک را مشاهده نمود يالدیم 30 يبار دههفالکت

و  ياز فقر روح ،باشنديم ينکه دچار فقر اقتصاديرغم ا يهمدم محروم هستند و عل

 يهاتیبا شخص ،از بحران و داشتن دوست ييرها يبرند و برايز رنج مین ياجتماع

ذهن،  الیان سيجر يوهیتمام با استفاده از ش ييبا هنرنما صحبت هستند. هم يالیخ

 يهاو بحران ييتنها غربت، يارائه داده و مسأله را هاتیاز شخص يرين تصویچن

 م نموده است.یترس يکیرا به ن يتیمختلف شخص

 يگسست زمان

 ، «» يدر مجموعه يشاعرانگ يهاشاخصهگر از يد يکي

و  يپردازتيروااد جيدر ا کهاست  ييک عنصر رواي ،است. زمان يگسست زمان

 يمهم عناصر از يکي يزمان ساختار و زمان»دارد.  ييبسزانقش  ،داستانبه  يدهشکل

 توانيم آن شناخت اب و گذارديم اثر تيروا و داستان يریگشکل يچگونگ بر که است

 و وقوع بیترت به داستان عيوقا اگر. شد آشنا هاتیشخص يروان و يعاطف يهاجنبه با

 دادهايرو چنانچه و است يميتقو و يخط داستان زمان، شوند تيروا گريکدي يتوال در

 در الیخ و ايرؤ قيطر از ندهيآ به سفر و گذشته به بازگشت و آزاد يتداع اساس بر

 شخص نيبنابرا ؛است استوار يروان يشالوده يهيپا برزمان ، شوند ادغام گريکدي

، ندهيپا)« کند معکوس يحت اي دهد ابشت، کند متوقف را زمان خود ذهن در توانديم

1391: 392).  
از  ،گسسترقابلیغمتحد و  يتوجه نمود که ساختار زمان ن نکتهيبه ا ديبا

داستان به  ،گسسته شود ين عنصر زمانيا هرچقدر و است يک اثر داستاني يهايژگيو

 ،زمان است کهرا رکن خود  نيترمهمداستان  ،ن حالتيرا در ايز ؛شوديم ترکيشعر نزد

مبدل است  يبدون نظم زمان ير احساسیاز تعاب ياو به شعر که پاره دهديماز دست 
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خلق  ين مؤلفه براياز ا،  يدر مجموعه . شوديم

از اتحاد و  ،ياز جهت زمان توان گفت اثر اوياست. م شاعرانه بهره گرفته يکرديرو

 يگسست و آشفتگ ، همراه بااز موارد ياریست بلکه در بسینبرخوردار  يدگیدرهم تن

 يرویپ يزمان ماض يعنيغالب در داستان  يغهینکه از صيا يجااست. زمان به يزمان

 يمتنوع و متناقض يهازمان انیم ،ردیرا در نظر بگ يمشخص يزمان ،وهین شيا ايکند و 

 يریگدر شکل ينقش مؤثر ندهيآ يغهیص ،ليونه در بند ذعنوان نمان است. بهيدر جر

 ساختار داستان دارد:

   
؛ کنديمنده صحبت يت از آیشخص ،است مشخص نمونه نيا در که گونههمان

ت یرمنسجم شخصیالت است و فقط ذهن شاعرانه و غایخکه توأم با اوهام و  ياندهيآ

پرش کند. نده يا آياز زمان حال به گذشته کند و  يشيزمان پر گونهنياشده تا باعث

نده حرکت يدر زمان آ ييو گو محوشده ينگرندهيآو  ين گسست زمانيت در ایشخص

 يآن را در مکان يزارهاران خواهم کرد و ابيها را وکارخانه» :ديگويگاه که مآن .کنديم

و شقاوت را  يد و بدبختياگانه آمدهین بیرا که شما از سرزميز ؛واحد جمع خواهم کرد

د تا ين برگردیعقل به زميمردم ب يزنم اياد ميد سپس به مردم فرياما آورده يبرا

 يزمان منسجم دور ياز توال يهمگ ،گريو موارد د «دیها نجات دهيدینفستان را از پل

توان ي، مها در داستانب رخ دادن آنیسه با ترتيع در متن در مقايوقا يبا بررسکنند. يم

ب وقوع در داستان یزودتر از ترت ،ع در متنينجا وقاي. در ابودت ينظم زمان در روا شاهد

نگر ندهياز نوع آ يشيپرن زمانياکه شود يشروع م يشيپرت با زمانياند. رواان شدهیب

نگر ندهيآ يشيپرزمان شود.يان میآن ب يدر ابتدا ،افتديان ميکه در پا ياقاتف يعنياست، 

ب یکه بر اساس ترتتر از آنشینده را پيآ يآمدهاشیرا پيز ؛ان بردهیق را از میحس تعل
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ر از يز يا مانند نمونهي بر خواننده آشکار کرده است. ،ان شوندیها در داستان بوقوع آن

 :«ياه زنگیس»داستان 

« 

  
ان گذشته و حال یم يگسست زمان کامالً مشخص است و يشيپرزماننجا يدر ا

زند ياد ميفر ياریو با اندوه بس ديگوي، اکنون سخن مکه قبالً مرده يمرد وجود دارد.

زمان  تات موجب شده يم. ارجاع به گذشته همزمان با شروع رواکاش زنده بود ياکه 

سنده به ينو .گوينديممرکب  ينگرگذشتهبه آن، که  شودب یگذشته با زمان حال ترک

جاد يداد را با ايرو ،گريد يسو و ازداستان را پر کرده  يخألها ،ينگرگذشته يوهیش

تر خواننده گمان شیپ تر از آن چهتیبخش و پر اهمآن و به گونه لذت ير در معناییتغ

از  يزمان ياهغهیان صیز حد و مرز میل نيذ يدر نمونه ده است.یر کشيتصوکرد، بهيم

 ان است:ير منسجم شاعرانه در جریغ يستیال سورئالیک خيمانند ت بهين رفته و روایب

 . (19 :)همان 

را نده يو آ ن زمان گذشتهیب يشيپرو زمان يگسست زمانتوان يمز ینجا نيدر ا

گذشته اتفاق افتاده  دوستش و گفتگو با او در زمان نزدرفتن شخص  ؛مشاهده نمود

ر که قرار است در یکار خ يکردن پول آن براو صرف يکششدن در قرعهاست و برنده

  نده منجر شده است.يان گذشته و آینده رخ دهد، به شکست زمان ميآ

قابل مشاهده بوده و شاعر  ين سبکیداستان چنبلکه در سراسر  ،ن نمونهينه تنها در ا

ا ينگر خالف گذشتهبراستفاده کرده است.  ينگرندهيو آ ينگراز گذشته ،طور توأمانبه

 يادآوريعبارت است از »رود که يکار مت بهيکمتر در روا ينگرندهيآ ،بکفالش

شکل از  نيش از آن. ایپ يرخدادها ييش از بازگویپ يدر زمان يداستان يرخداد

اما در  .(11 :1319، ي)اردالن« موجود باشد و ار فشردهیممکن است بس يياطالعات روا
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به  ن شگردي، ايبه گسست زمان يل ويسنده و تمايبا توجه به سبک نو تيروا

داستان، اسباب  يخطسنده با دخل و تصرف در نظم يرا نويز ؛شوديوفور مشاهده م

گونه نياکند. يافت مضمون را فراهم ميق در دریو تعل ييزداييآشنا غرابت داستان،

کند يل ميفعال تبد ياو او را به خواننده خارج کرده يانفعالحالت خواننده را از ، يو

سنده را کنار هم ينو يهنر يهاداستان، پازل يام و محتوایفهم پ يبرا ستيبايمکه 

 ير و سردرگمیموجب تح ،قیتعلن بردن حس یعالوه بر از ب ينگرندهيآ يوهیند. شیبچ

دادها از يها و روتیشخص در داستان، شده که چگونه ن موضوعيا يدرباره خواننده

را  يشان و در هم زمانيسبک پر نيا روند. ينده ميت آیخود به موقع يت کنونیموقع

کار ه بهيسور يحاکم در جامعهم یط وخيمتناسب با شرا ،شاعرانه يهاگر مؤلفهيمانند د

 يبرا ييهاعنوان نشانهرا به ينظمين بیچن يوبرده است. 

ت یواقع يبردن مرزهاانیکه با از مهمچنان ،آوردهموجود در جامعه  يهاشناخت بحران

رها  يزیانگالیو خ خلسه يهنرمندانه در فضا يطورکند خواننده را بهيم يو توهم سع

دور شدن از غم و  ين روش برايبهتر ،يو سردرگم يپوچرغم  يکه عل ييسازد. فضا

 اندوه است.

 

 يريگجهينت

 ر حاصل شد:يج زيبا توجه به آنچه گذشت نتا

، يمانند استفاده از عنوان شعر ياز عوامل شاعرانگ ،ن مجموعهيسنده در اينو

 يمند گشته است. بررسبهره يال ذهن و گسست زمانیان سيه، جری، تشبير شعريتصاو

سنده، اثر و يان نویدر ارتباط م ير شاعرانگیدر داستان و تأث يجاد شاعرانگيامل اعو

ده و یسنج يب استفادهین ترتي. بدباشديمن پژوهش يا يمخاطب از دستاوردها

جاد يا ين متن و زبان شعریب يارتباط تنگاتنگ ،از عناصر شاعرانه  يهنرمندانه

که  آن هستند يکندهانیخود در مجموعه، ب يباال بسامدن عوامل با يکرده است. ا

سنده با يدار شده است. نويپد يبه خوب يداستان يمجموعهن يادر  يمفهموم شاعرانگ

ان یکوتاه، ارتباط م يهان داستانیب يدگیحفظ وحدت و عدم از هم پاش يتالش برا
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عر محسوس ش ير منطقیمنجر به س ،ن روشيت نموده که ايو تکرارها را رعا يتداع

 يشعر يمندکه موجبات ارزش يگريد يشده است. از عوامل شاعرانگ يداستان

د، مکان و يه ديچون زاو يبا عناصر يارتباط شاعرانگمجموعه را فراهم آورده، 

که به باشد يمه، وجود عاطفه و احساس، وجود جمالت متعدد يمات و درونیشخص

 .اثر منجر شده است يانسجام کل

 يو ارائه يو حس يکیسبب شده تا اثر از جهت رمانت موردبحث يگعوامل شاعران

شده تا سبب نیهمچنار مؤثر جلوه کند. یبس ،و نجواها و احساسات يم درونیاهمف

را يز ؛لذت ببرد ن داستانياز ا مخاطب داستان دوست ش ازیبمخاطب شعر دوست 

کمتر جلوه  يينماتیو شخص يپردازداستانو  يپردازتيروال یاز قب يم داستانیمفاه

 .ير شعريزبان و تصاو يریکارگبهو  يم شعریتا مفاه کنديم يگر

ن فرصت را به او داده تا يا نزد  يتگرياوانتخاب داستان کوتاه در انتخاب ر

 ،داستان کوتاهسندگان ينوشتر یب ماننداختصاص دهد و  يرا به شاعرانگ يعیمجال وس

، را اگر رمان بوديز کند؛يرا بر او وارد نم يبین موضوع عيشاعرانه داشته باشد که ا ياثر

 يد فراموش کرد که شاعرانگي. نباشديم يتلق بیع ،يشاعرانگ زانین مياستفاده از ا

 ين شاعرانگیبه هم يادين اثر تا حدود زيسبب کثرت مخاطبان اثر او شده و شهرت ا

 مربوط است.

 

 هانوشتيپ
با و يز يدیپهناور و ناشناس با خورش يهاابانیدر خ يالنبه حالت طو يرود موجودات بشر .1

د و نرم یشان از پنبه سفیر واقعیبا ساکنان غ يسنگ يهاکه ساختمان ييشود، جايم يدرخشان جار

در   يگل يهاان خانهیتنگ و م يهاق کوچهيدرخشند. و رود از طريخوب م يار مستحکم در قالبیبس

شود، و در آنجا آبش با خون و اشک و با يم يخشن جار يد و دستانزر ياهم انباشته شده با چهره

ان يپراکنده با مهارت جر يکوچش بر مناطق يخته شده است، و رود در انتهایآم يابد يزخم جراح

 شود.يخته ميمانده آنها در آن ريها و باقشود، آشغالين هموار شهر پنهان میابد، در زمييم

 يزیپرتو آن چ يهاافت، و در رگي يوار و زرد تجلرهيدا ياحلقهن روز من بسان يد ایخورش .4

از ثبات و آرامش  ياکند لکهيکند و با آن برخورد ميکه لمس م ييزهاینان به تمام چیده و با اطمیچیپ
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رفته را که به خواب ييکنم و بناهايرامون نگاه میص به پيآرزومند و حر يکند. من چون انسانياضافه م

کنم، و از راه يرا نظاره م شدهق پراکندهین ابر رقيرامون آن چندیرفته و پآسمان به خواب يگ آبر رنيز

ن در حرکت است و درختان سبز که به یآرام و سبک و مت يکنم که به شکليرا مشاهده م ينیدور ماش

 ت است.يرؤگونه پراکنده و دور از هم قابل

دم، اما قادر به پاسخ به او یشنيخواند ميه مرا به خود مهه آن را کیش يدم و من صدايبه خودم لرز .3

را احساس  يبیو کسالت عج يک تنبلي ازش را برطرف کنم، من در آن زمانیتوانستم نينبودم و نم

آرام بودم، آه و  ياآب رودخانه يآب آورده بر رو ييز بسان کاالیناچ يکه من جسد ييکردم گو

کنم و در  يسوارام برگردد و بر آن سوار شده و اسبختهيگر د ویافسوس که دوست داشتم اسب سف

ندارد  ياچ افق و کرانهیکه ه ييهاابانیاز ب يآن زمان افسارش را رها کرده تا مرا شتابان با دوندگ

 بگذراند.

نوجوان را مانند خوشه سبز خورد و پدرم با  يکرد و مگس چشمان دختريه ميار گریمادرم بس .2

 فت: طارق از خنده دست بکش.گينافذ م ييصدا

 شده است.لياز سنگ سخت و خارا تبد ياکند و به تودهيست؟ عقلم فکر کردن را رد میف چیتکل .1

 به اقشیاشت و شوق زمان آن در کهيدرحال کنديم را نیزم کنواختي و عيسر حرکات با مدام احمد .3

 از ييايبقا با تابان آسمان صفحه بر که اکممتر و اهیس يابرها از ياتوده بسان و بود شده اديز اریبس طال

 که بود نکرده تمام را سخنش و کالم احمد. بود نمو و رشد حال در شود دهيد ورشعله و زرد نور

 گوش در را يزیچ که دیشن ييصدا و کنديم لمس يمهربان با را اشيشانیپ ،يدست انسان کرد احساس

 دیسف شيوارهايد که ياتاق بر يتخت يباال بر را جسدش و کرد باز را چشمانش پس. کرديم زمزمه او

 افت.ي بود

که از  ياکشد. چشمانم را به ساختمان کارخانهيکه درون من با خشم زوزه م يادم لحظهیشن .1

ن کارخانه به نام انسان در ين ماه قبل از آن طردشده بودم دوختم. اما خنده کردم و با خود گفتم: ايچند

 و نابود خواهد شد. ستیاز روزها ن يروز

ه کردن ين مخلوقات هستم و توان گرينواترید و احساس کردم که بيتلخ مرا در هم نورد ياندوه .9

 ر نظر دارد.يتمام مرا ز يرا چشمان مادرم مدام با فضوليندارم، ز

ست. یمن ن يدر هست يادهيچ فایکنم و ه يآن زندگ يندارم که برا يازهیانگ يچرا زنده باشم وقت .1

 نکنم؟ يخودکشچرا 

وارد  يکردم که مادرم به آرامي( صحبت مياه زنگیش در اتاق نشسته بودم و با او )سیچند روز پ .10

ک کلمه ي؟ من يزني؟ با خودت حرف مياوانه شدهيشد و من متوجه نشدم و با خنده به من گفت: د

من است، سخن  ييکه حاصل اوقات تنها يديهم جوابش را ندادم چون اگر با او درباره دوست جد

 .م، مرا درک نخواهد کرديبگو
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 ييواحد جمع خواهم کرد سپس با صدا يآن را در مکان يران خواهم کرد و ابزارهايها را وکارخانه .11

گانه یب ينید که از سرزمیمجرم هست يابزارها مخلوقات يم: شما ايگويبت با جالل و جبروت میپره

دهم که به نام انسان يشما م يد. من دستور به نابوديما آورد يو شقاوت را برا يد، و بدبختيآمد

د یزنم: بشتابياد مين مردم جمع شده فريا يهازه و پاک زنده بماند، سپس در چهرهیخواهد که پاکيم

دهد يه ميو نان هد يد...همانا تنها مادر شماست که به شما شادين بازگردیعقل... به زميمردم ب يا

 .خته سازدیآم يدیپل نکه نفستان را بايبدون ا

 .با بود که زنده بودميزد، آه چه زياد ميدم که فریرا شن يمرد زنگ ين لحظه صدايدر ا .14

اپلو خوردم، دست پختش افتضاح بود. احمد هم که نامزد یا خوردم، لوبیش دوستم لوبیمن رفتم پ .13

دم که قرار است يخر يکشک برگه قرعهيم. امروز یگار بده بکشیک نخ سيوانه؟ ي؟ احمد ديکرد. ک

 يچ دختریگر هيکنم که د يخواهم کارير کنم. میک کار خيخواهم پولش را صرف يزه را ببرد. ميجا

 .کنميشان ازدواج ما عزب نماند. اگر بتوانم با همهیدر دن
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