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  مقدمه
کند حقیقت چه باشد، نه حقانیت. این روزها ست و قدرت است که تعیین میدنیاي امروز لوحی توخالی

زیستی عقاید مختلف و تولید گو و همواي براي گفتاي شده تا فضاي مجازي عرصهکه ویروس کرونا بهانه
یر و فت کرد. همواره براي تغیها باشد، نباید منفعالنه نشست و بدبینانه با هر موج نویی مخالگفتمانخرده

رویارویی با عمق ماجرا باید دل به دریا زد و این موج را به سمتی هدایت کرد که ُبرّنده، لیبرو و بیش از 
  مند باشد. پیش ایده

اغذي بار امروز نشر کتوجه به نشر الکترونیک و نویسندگان آن که تن به تأیید سانسور و وضعیت اسف
ادبی  يهاي الکترونیکی که متأسفانه حتی نزد جامعههاست. نشرها و نشریهمین ایدهدهند، یکی از هنمی

گیري بري براي یک تغییر اساسی باشند. همهتوانند راه میانشوند، میایران چندان به رسمیت شناخته نمی
فی هاي مختلدیومهاي اخیر درك ادبی را نیز تحت تاثیر قرار داده و ماي در سالفضاي دیجیتال و چندرسانه

را از جمله بصري، شنیداري، آوایی، ابرپیوندي و غیره براي اکران نویسندگان و شاعران زیادي از طریق 
 ست. انتشاراتي ادبیات دارد امري الزامیاست؛ پس پرداختن به آن براي هرکه دغدغهاینترنت فراهم کرده

کتاب  ي تکنولوژي به قالبواسطه ها هستند که بهي بزرگ کتابالکترونیکی بخش انکارناپذیري از خانواده
روز کرده و با زمین آشتی کنیم، از ایجاد تغییر آیند. اگر نتوانیم خود را همگام با تکنولوژي بهدر می

زدگی و رکود فکري خواهیم بود. نگاه سنتی به کتاب و ي آن نیز معذور بوده و محکوم به سنتوسیلهبه
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 ايطور قطع در آیندهمخاطبان بسیاري را از این بخش مهم غافل کرده است که به خوانی در ایرانکتاب
ش و ي فرونزدیک با توجه به بحرانی که فرآیند تولید کاغذ دارد و تاثیر آن بر محیط زیست این نحوه

  کند.تري پیدا میي کتاب خواهان بیشمطالعه

ه است تا قدمی در جهت نقد آثار منتشرشده در مانتال تصمیم گرفتي آنتیاز همین روي تیم تحریریه
مند فضاهاي جدید اکران ادبی را معرفی کرده، تا فضاي مجازي برداشته و همچنین با استقبال از افراد ایده

براي  ست که هر ایدهسازي این مسئله و معرفی صداهاي مستقل دخیل باشد. بدیهیحد توان در فرهنگ
ا هاي فکري مستقل تست از تمام تریبونیازمند حمایت است و این دعوتیتأثیرگذاري در فرهنگ حاکم ن

  با پیوستن به این ایده و پروراندن آن، با ما همراه شوند. 

  مانتالي آنتیتیم تحریریه

www.antimantal.com 
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  اي به موازات سانسورنامعادله
  ابرا ساریاي نوشته

  

 خود يبرا یعمل و يفکر استقالل حفظ خواهان و ازمندین بالفطره کندیم تیفعال که یسطح هر در نسانا
 و اشتباه هضم اما باشد نداشته یپ در یجبران قابل ریغ بیآس استقالل نیا که یشرط به هست و بوده

  .است شده سانسور يمقوله به دنیبخش وسعت به منجر فوق، يگزاره دوم قسمت از سواستفاده

 تا کوشدیم و کندیم نقش يفایا یاجتماع فعاالن در واهمه جادیا يبرا یکیالکتر شوك کی مانند سانسور
 يهاکنش در يقرمز خط عنوان به را آن و باشند جامعه در حاکم دیعقا و هااستیس مراقب اشخاص یتمام
  .رندیبپذ خود

 یزندگ ينحوه در یراتییتغ باعث سانسور يمقوله خودِ ای است شخص هر نگرش نوع آن، منشاء نکهیا 
 افراد گرید با تعامل در مداوم طور به هرکس کند؛ینم جادیا مطلب اصل در یچندان تفاوت شود،یم يفرد

 اما ست يترقبولقابل ستیز و آرامش جادیا يراستا در خود رفتار  در رییتغ جادیا از ریناگز و بوده جامعه
 يزیچ سانسور مگر. انجامدیب سانسور کردن یعمل يبرا افراد بیترغ به دینبا يبستر نیچن کردن فراهم

 یتلق حاکمان ياعتقاد یاسیس يهامنش با مخالف که یاکت هر رشیپذ عدم و سوهم دیعقا رشیپذ جز
  !ست؟ین شودیم

 به که چرا داردیبرم گام یستیزهم يهارهیزنج یفروپاش جهت در شده ارائه دگاهید دو نیب فاصله جادیا
 ورسانس کند یزندگ نیریسا با یارتباط چیه بدون و ییتنها به يکور ينقطه در یکس اگر میدانیم یخوب
  .دهدیم دست از را خود يمعنا

 بردیم فرو ياجبار خفقان در را جامعه ،یعیوس باتالق مانند سانسور که میباش امر نیا به واقف است بهتر
  .شود شتریب رفتنفرو به منجر هرشخص زدن پاودست  که يطور کندیم سکوت تیرعا به موظف را همه و
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 یستیزهم کی جادیا و مهم اهداف به دنیبخش جهت يبرا اگر یحت یاجتماع و يفرد يآزاد سلب 
 به یمدتیطوالن يهاکشمکش و تعارض رد،یگیم دهیناد را شخص هر يفرد اهداف باشد، زیآممسالمت

  .شودیم هاتیفعال از یبخش ریمس رییتغ به منجر تینها در که آوردیم وجود

  

 از یبخش خوردن هیاصالح و کردن يزیمم از: شودیم اِعمال یمختلف سطوح در معمولن کنترل هنرمندان
ا ب سطوح نیا از هرکدام در که ابدییم ادامه اثر کل گرفتن مجوز از ممانعت و فیتوق تا و شروع  آثار

  .کندیم دایپ خاتمه هاآن ینینشعقب و هادهیا سرکوب

 محتوا لحاظ از صدمه نیکمتر سانسور کهينحوبه آثار يارائه يبرا یراه کردن دایپ منظور به ینینشعقب
 سندگانینو خصوصبه و هنرمندان يسانسورخود موجب مواقع اکثر در امر نیهم و کند وارد آن به را دهیا و

 نیب شانتیمحبوب شدن کم به یلیتما یحت يافراد نیچن. ستین یکوچک يفاجعه متاسفانه که است
 وتاهک خود مواضع از گرانید نیب يباالتر مراتب به يهاگاهیجا آوردن بدست يبرا حاضرند و ندارند گرانید

 ختهیرهف قشر اما دهند ادامه سانسور مقابل در خود روزافزون سکوت به ای و یستیپوپول اتیادب به تن آمده
 دارندن  یکیالکترون صورت به خود آثار پخش و دیتول ای و ینیرزمیز يهاتیفعال به زدن دامن جز ياچاره

  .ست ياریبس مشکالت يدارا هم آن که

  

 و بد نیب انتخاب حق و يفرد تحمل يآستانه که دارد وجود یکیبار مرز يخودسانسور و يانگریعص نیب 
 ادامه هم کنار در موافق و مخالف نظرات قبول و صلح با بتوانند افراد يهمه اگر. دهدیم نشان را  بدتر

 يبرا تالش و شیپو همان ،ییچندصدا نیا و میشویم نیزم در هايملود نیباتریز از یکی شاهد دهند،
  .است متعارف یستیزهم و یدستهم

 گاهیجا یملت و صنف هر در سانسور د،یآیم بدست سخت عمل در یهمگان تعامل نیچن که آنجا از یول
  .دهند جلوه ترتیاهم حائز گرانید يفرد اهداف بر را خود اهداف بتوانند هاابرقدرت تا کرده دایپ را خود

 و زن نیب يافاصله حفظ بخاطر یاسالم جوامع کرده؛ منزل آن کنار گوشه در سانسور که استیس از جدا
 اب ریمغا دیعقا کردن طرد البته و است مربوط یجنس يهاشهیکل به که ییهامسئله صورت حذف ، مرد
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 و يهنر آثار در تصرف و دخل ياجازه خود به شده سانسور دامن به دست گرید جوامع از شتریب شرع،
 گذاشته، جامعه تحمل عدم يپا را جامعه ياداره يبرا خود یتوانکم جوامع نیا. دهندیم را یادب متون

 سانسور و حذف یحت و خوردن يزیمم نکهیا از غافل ، کنندیم يریجلوگ هنرمندان انیب يآزاد از نگونهیا
  .کند جادیا هنر یواقع مخاطبان نطوریهم و اثرانصاحب دید افق در يرییتغ تواندینم

  

 و  بدهند سانسور به تن یاجتماع فعاالن و هنرمندان از یجمع شودیم باعث که ییهاواژهدیکل از یکی اما
 يبرا سانسور تیماه نکهیا از غافل ست يزیگرانزوا کنند تیحما مولفه نیا از مخاطبان اکثر  زین آن یپ در

 از یخاص قشر محصور تینها در و معترضانه يصداها ر،یتصاو کلمات، از ياپاره کردن نینشخانه و محدود
  .است جامعه هر در قدرت صاحب و غالب اهداف شبردیپ جهت در هااکت و افراد

ید کنیم قبول يعاد و الزم يامر عنوانبه را سانسور یدکن توجه مبحث نیا به طلبانهمنفعت بعد از اگر 
 و تس یبخصوص نیقوان و ضوابط جادیا ازمندین خود موجود يهاتیفعال زانیم به بنا ستم،یس هر چراکه

 بر یلیدل اگر یمخالف يصدا هر نیب نیا در و ردیگیمکاربه گروه اهداف شبردیپ يبرا را خود تالش تمام
 وجود اگر هم ستمیس عملکرد ينحوه بر وارده انتقاداتِ البته. شد خواهد سالحخلع شود ستمیس آن سقوط
 رفتهیپذ کند فراهم هاتیفعال يارتقا جهت در را ینینو يهاروش يارائه ينهیزم کهيطور باشد داشته
  .باشند هم ریتقد قابل که بسا چه و شد نخواهد سانسور مشمول و شده

 قشر مردم، دل در یآب نخوردن تکان و اخالق حفظ بخاطر یوقت درواقع است؛ مسئله صورت فقط نیا اما
 شتریب و میاکرده عمل اخالق از دور به خود م؛یکن خود يِدرآورد من اصول تیرعا به وادار را ختهیفره
 يجامعه نفع به نه اندکرده عَلَم خود نفع به را سانسور که ردیگیم صورت کارنیا یکسان منافع حفظ يبرا

  .یمردم

 يکلمه کردن نیجانش به مجبور مولف و بخورد يزیمم يشعر در "حامله" يواژه یوقت: مثال فرض به
 سبز بّته ریز از خود سانسور، عامالن نکهیا جز کندیم خطور ذهن به يزیچ چه شود سطر در يگرید

 از و کردندینم يریجلوگ یادب متون و اشعار در کلمه نیا نشر از وگرنه اندگانهیب کلمه نیا با و اندشده
 ندانچ ات،یهیبد يبرا ییجا یب يهاتیحساس نیچن نداشتند؛ یهراس مخاطب زبان بر کلمه نیا دنیرقص
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 لیقب نیا از یکلمات خوانش با که کنند یتلق یکندذهن افراد را مخاطبان نکهیا مگر رسدینم نظر به عاقالنه
 گذاشت دگاهید نیا بر صحه دینبا میدانیم شما و من که البته. شوندیم دهیکش یاخالق فساد و یگمراه به
 و شودیم لبد و رد و میتقس افراد نیب جامعه مختلف سطوح در شعور و درك که چرا کرد دییتا را آن و

 ینوع به انیب يآزاد از ممانعت پس دهدیم انسان به را مختلف يرخدادها تیفیک و تیکم هضم امکان
 دیدصالح به بنا شر و ریخ کردن زیمتما بر یمبن یحق چیه و ست یانسان بزرگ يجامعه شعور به نیتوه

  .شودینم قائل شانيبرا خاص يافراد

  

 از نیا. دهدیم کاهش ای گسترش را خود يطهیح جامعه، بر ياقتضا به بنا برهه هر در اِعمال محدودیت
 ،یاختصاص صورت به و هنرمندان نگرش که يخطر زانیم به گرید سمت از و جامعه شعور سطح به یطرف

  .دارد هم کنندیم جادیا انمنسب صاحب يبرا هاسندهینو

 مدام طناب نیا يگره که بود خواهد جوابگو یوقت تا یاجتماع سانسور که شد موضوع نیا منکر توانینم 
 شود؛ زیلبر سهیک نیا که يروز از امان اما فتدین يقشر چیه دست انیطغ يبرا يابهانه تا شود ترمحکم

 يهارمجموعهیز برهه هر در خاطر نیهم به. است وحشتناك دارد یپ در که ینیسنگ تبعات تصور قتنیحق
  .رندیگیم قرار فشار تحت هنرمندان اجتماع لهیوس نیا به و شودیم ادیز و کم سانسور

  

 اکمح جبر و نظرات بخاطر که ست یعیطب. هست زین يخودسانسور ،یاجتماع خفقان نیا گرید تبعات از
 يبرا و کنندیم ینینشعقب کم کم روشنفکر دکنندگانیتول و ترعیشا افراد نیب یافسردگ نه،یزم هر در

 خود يشهیاند يپستو در و شده پناهنده يخودسانسور به یشیآزاداند يدردسرها از يدور و آرامش حفظ
 ستیز یمعن به نیا و "بندندینم دستمال کندینم درد که يسر":  که کنند تکرار یپدریپ را گزاره نیا

 طرف از کتاتورانهید اوامر قبول و تیارجح  ِقِسم از هم آن است؛ گریکدی کنار در تیرع و ارباب يناعادالنه
  .جامعه افراد
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 اندقائل احترام شانيشعور مخاطبان و خود آثار يبرا که هستند هنوز یشیاند آزاد افراد قشر، نیا از جدا اما
 ینیرزمیز يهاتیفعال شیافزا به منجر انیب يآزاد نبودِ رو نیا از روند؛ینم سانسور بار ریز وجه چیه به و

  .شد خواهد يژانر هر در

  

 مختلف شاتیگرا نیب یتقابل آن، افسار رهاکردن با بسا چه و ست يروشنگر يبرا یارتباط پل نیبهتر زبان 
 يهامکشکش  زمان، گذشت با تینها در مینه فراتر ممکن نیا از پا اگر اما دیآ وجود به زین یاسیس_یدتیعق
 ت،یغا نیا اما میرسیم زیآمصلح ستیز کی به کمکم ختهیافسارگس زبانِ نیهم با گرفته آرام آمده وجود به
  .است یعموم يسازفرهنگ و یآگاه صبر، ازمندین

  

 و شتریب تفکر به ریناگز که چرا کندیم کمک مولفان در تیخالق شیافزا به سانسور: که میادهیشن اغلب
 نیچن صاحبانِ اما شوندیم هاتیمحدود نیا زدن دُور بااصطالح ای فرار يبرا یجمالت و کلمات افتنی

  .اندزده دامن آن به خود  تیمسئول سلب و هیتوج يبرا فقط ینگرش

 جهت کی در و شوند سوهم دیعقا تمام اجبار به یوقت که افتی میدرخواه میشو قیدق گزاره نیا در اگر
 آن زا نکرده، دایپ نمود چندان تیخالق و داشت نخواهد گفتن يبرا تازه یحرف یکس مروربه بردارند گام

 خلق و نینو تفکرات يبرا راه مخالف، يصداها نیب سمیدوآل جادیا با کهیصورت در. بنددیم رخت جامعه
  .شدد خواه باز مختلف يژانرها در زیمتما يآثار

 النفعا تمام و يهنر آثار خالقان که مینکن يکار سانسور، يهاشاخک قطع و انیب يآزاد با راو در پایان چ 
 و موثر يهانهیزم در تفحص و تفکر به را خود وقت ي سانسور،جاي نگرانی حاصل از مقولهی بهاجتماع

 کنند؟ ستنیز  موجود يهادغدغه يبرا افتهیسازمان يراهکارها
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هاي انسان هوشمند بوده است. او با افتن معنا براي زندگی و تعریف چیستی هستی، از بزرگترین چالشی
هاي پیدا و ناپیداي اطراف و مدلول دال دهی به سیستمپرداخت اساطیر و مذاهب، سعی در سامانساخت و 

اي که خود انسان براي توصیف هستی طرح کرده، تبدیل به قید و بندهایی خود داشته است. اصول موضوعه
ي هیچ سیستم فکرکرد هرگز مقدس و غیرقابل نقد شده است، به طوري که تا سالیان دراز آدمی گمان می

یر ر انسان نزد، او اسي او شود. تا روزي که فکر عصیان به سگزین عقاید متعصبانهتواند جايدیگري نمی
هاي اجتماعی، تعریف شده از طرف چارچوبهاي خودش بود. انسان عاصی، هویت از پیشدست آفریده

هاي خود، به فلسفه ها و واکنشکنشمذهبی و ایدئولوژیک را پس زده و با قبول مسئولیت نسبت به 
آورد. هرچند وجود او به اجبار توسط طبیعت به او تحمیل شده و ظاهرا راه اگزیستانسیالیسم روي می

و پایش ندارد اما او نسبت به این اجبار طغیان کرده و خود، ماهیت  فراري از بندهاي ژنتیکی بسته به دست
ند. در راستاي پرورش افکار خودتعریفی و خودسازي، هنرمند کاش را تعریف میخود و معناي زندگی

 زند.اگزیستانسیالیست نیز، دست به آفرینش آثار هنري می

د. آیني شعر به نمایش در میشوند و سپس روي پردههاي ذهن شاعر روي نگاتیو کلمات ضبط میدغدغه
دهند. گیر، بوي استروژن سوخته میآتشاز هانیه بختیار، نگاتیوهاي » بوي استروژن سوخته«در کتاب شعر 

توان به تماشاي اکران زنانگی حساس و رنجور نشست. از جاي کتاب، میبا دنبال کردن این بو در جاي
ت اندیشی، پیوند با اساطیر و ادبیاهاي اگزیستانسیالیستی، مرگاپیزودي، دغدغه 34سوي دیگر در این فیلم 

ات آید. با استفاده از ارجاعار ابزورد و سینماي معناگرا به نمایش در میکالسیک، تصاویر ناب عاشقانه، افک

  نگاتیو سوخته
 رهانیه بختیا اثر » بوي استروژن سوخته«نقد مجموعه شعر 

 لیال باالزادهنویسنده: 
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ي مشتاق به ادبیات و سینما، به بازي اي از روابط ترامتنی در هم تنیده، خوانندهفراوان و ایجاد زنجیره
 شود.ها و ساختن پازل مشغول میاستخراج قطعه

ها تولید شده و پایین روژن دارد که توسط تخمداني استي مستقیم به هورمون زنانهاسم کتاب، اشاره
شود. در ارتباطی آمدن میزان ترشح آن، باعث بروز نوسانات عاطفی شدید، افسردگی و اضطراب می

توان همان عوارض کاهش استروژن را مشاهده تنگاتنگ، با کشف احساسات نهفته الي سطرهاي کتاب می
 کرد.

بیند که در جهت آسایش و لذت مرد مورد استثمار قرار اي مصرفی میفرهنگ مردساالرانه، زن را ابژه 
شود که زیر انگشتان تیغ مانند مرد گیرد. در اولین شعر کتاب، اندام زن، به گل خشخاشی تشبیه میمی

هایی که به جانش اي در مقابل تیغدارد تا شیره جانش مکیده شود. گل خشخاش هیچ ارادهزخم برمی
جویی مرد از بدن زن را با نشئگی حاصل د و این تصویر اروتیک دردناك، ارگاسم ناشی از لذتافتند ندارمی

 گیرد. همان میاز تریاك این

 دهد/تخمدان خشخاش/ تریاك پس می

هاي مردانه بگیریم، این زنانگی است هورمون استروژن، نماد زنانگی است و اگر آن را جانشین تریاك در بزم
کند. با واکاوي روابط ترامتنی و اش را ایجاد میقدرت مسلط مصرف شده و نشئگیهاي که زیر دست

 هاي شعر سپید، به بررسی این مجموعه شعر پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می کنیم.تکنیک

 
 روابط ترامتنی

 کرد.اندیشی تقسیم توان روابط ترامتنی این مجموعه شعر را به دو بخش زنانگی و مرگمی

 شود:هاي زنانگی تحت روابط ترامتنی، در شعرهاي زیر دیده مینشانه 

 /آفرودیت مغموم: 3شعر شماره  ●

موزه  ي آن دربرهنهنیمه ي مرمريي عشق و شور جنسی در یونان باستان است و مجسمهآفرودیت، الهه
مانکنی غمگین در معرض است و مانند  . بازوان تندیس آفرودیت شکستهشودداري میپاریس نگه لوور

 ي تصویر غمگینی از انفعال یکنمایش قرار دارد. شاعر با جسارت، به توصیف اندام زنانه پرداخته و با ارائه
 ي آفرودیت)، حسرت زن ابژه شده در دستیابی به شور و عشق را به تصویر کشیده است.مانکن (مجسمه
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 کاك.هاي آلفرد هیچ: زن آکتوریس در فیلم4شعر شماره  ●

د. سرگیجه نام روها به کار میسلولوئید، نوعی پالستیک بسیار قابل اشتعال است که در ساخت نگاتیو فیلم
فیلمی از الفرد هیچکاك است و شاعر به زیبایی توانسته حالت سرگیجه را در ترکیبی متناسب با قاب و 

 برداري نشان دهد:دوربین و فیلم

بین ر دور سرش/ دورشش باوجه/ سیدرشصت و میچرخد سیصد د/ بسته میشوب به قاب / قاسرگیجه
 /دوّار

اعر کند و شدر فیلم سرگیجه، نه تنها جسم شخصیت زن، بلکه روح اون نیز از ارتفاع بلندي سقوط می
 تالش کرده سقوط او را در این شعر به نمایش بگذارد. 

 /میکندط سقوده پرزن روي  /هنددسوخته می ي استروژن بو/سلولوئیدها  /تشگیري آنگاتیوهاروي 

اما سقوط زن، به دلیل ایفاي نقش در یک چارچوب (قاب) مردانه رخ می دهد و به این ترتیب شاعر نشان 
ی جویي لذتي او ملعبهسوزد و حتی سوختهشود، میي تریاك مصرف میدهد که چطور زن مانند شیرهمی

 مرد است.

 
ي هملت در نمایشنامه هملت از ویلیام نام اوفلیا، معشوقه: اشاره مستقیم به 21و  5شعر شماره  ●

 شود.شکسپیر، که در آب غرق می

) از la stradaاي به نام جلسومینا در فیلم جاده (: اشاره به شخصیت دخترك ساده6شعر شماره  ●
ه دگردي به نام زامپانو به کار گرفته شکارگردان ایتالیایی فدریکو فلینی، که زیر دست مرد دوره

 است.

یوکاسته (که مادر و در عین حال همسر ادیپ بود)،  : آنتیگونه، دختر ادیپ شهریار و32شعر شماره  ●
 اي است که به دلیل نافرمانی به مرگ محکوم شد.شخصیتی اسطوره

تو ن نگهباناق خم شالاز زنم پر زوابان/ و خواز نگشتانم پر هایم شکسته/ اناخن"ند:/ انتیگونه می خوو آ
 "ملکه هستمز ما من هنواست/ ا

سوفوکلس، شرح داده  اثر "آنتیگونه" و "ادیپ در کولونوس"هاي داستان زندگی آنتیگونه در نمایشنامه
 است.شده
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، روایتی منسجم و مرتبط با سرنوشت آنتیگونه دارد. با توجه به روایت شعر، زن بازیگري در 32شعر شماره 
ند. کتنانه را در مقابل چشمان مردان و پسرکان هیزچشم اجرا می رود و نمایشیاي به صحنه میتماشاخانه

آید. زن، مجبور ها مانند فیلمی روي سطرهاي شعر به نمایش در میحال و هواي مکان و حس شخصیت
ه کند نسب او به آنتیگونبه عروسک بودن و فرو رفتن در نقشی منفعالنه است اما با این همه راوي ادعا می

 رسد.می

اي/ و شخصیت آنتیگونه که از فرمان پادشاه سرپیچی کرده و کشته شد، ارتباط سطر /سرپیچی نازندهبین 
ي خود تمرد تواند از فرمان گردانندهبازي، موجودي ُمرده است و نمیشبمعنایی وجود دارد. عروسک خیمه

بازي  شبار، عروسک خیمهکند. اما زن عاصی سرپیچی کرده و با این که مجبور است با بندهاي نامرئی اجب
؛ چرا چنان ملکه باشدي فردیت خود همتواند در حیطهوار مینمایشی مبتذل باشد اما با این حال آنتیگونه

 کند. که طبق تفکر اگزیستانسیالیستی، این خود اوست که ماهیتش را تعریف می

 رفتزنی که با ارابه خدایان، به آسمان نمی

ایی هاي باستانی و موجودات فضبی از اریش فون دنیکن است که به ارتباط بین تمدننام کتا» ارابه خدایان«
شود اما شاعر با اي دیده میپرداخته است. در چشم تماشاچیان کافه، زن بازیگر مانند موجودي اسطوره

 کند. اشاره به ارابه خدایان، تاکید بر زمینی بودن او می

 
ی رود. با بررسي خود فرو نمیشود اما او هرگز در نقش منفعالنهیل میبا این که دردهاي ابژگی به زن تحم

 محتوایی نقش زن در شعرهاي کتاب، شاهد سه نوع کنش او هستیم:

دهد؛ گویی آمیز، دیگري را مورد خطاب قرار میامري کنایه او زبان به گستاخی باز کرده و با لحن گر:عریان
 پردازد.د میروکه زن به توصیف آن چه بر او می

 : بتیغ!1شعر شماره 

 از سایه بیند؛ تنمن روي بزق طا

 : حمله کن!6شعر شماره  

 : حقه قالب را به سرم بیانداز!8شعر شماره 

 ن !بچرخارا نگشتت دان ! ابگررا : من 29شعر شماره 
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 گذارد: هاي سادومازوخیستی خود را به نمایش میگاه در کسوت یک زن عاشق، شوریدگی شوریده:

 فشردمن ن لباشتر از بیرا/ تو ي گلودي گومانم/ که یسرین ي احلقهدِ : حسو4شعر شماره 

 دمنفجر میشوي/ که میشور ست/ لب به سیگاامن/ پمپ بنزین : دل 9شعر شماره 

 
جویی ظاهر و گاهی حتی نقش خود به عنوان تریاك را پس زده و خود در نقش طالب لذت و کام جو:لذت
 گواه این ادعاست. 31و  7شود. شعرهاي اروتیک می

 
هاي اندیشی است که در ارتباط با مدیومهاي تکرار شونده در این مجموعه شعر، مرگاز دیگر نشانه 

 یر پرداخته شده است:سینما و ادبیات و طبق روابط ترامتنی ز
 

o  پل الوار«: رابطه ترامتنی با شعري از 8شعر شماره:« 

 من شادى و حظّم سرسام و هذیان شد"

 "ام من.گى مردهآخر به ُنه ساله

 دو سطر آخر شعر، عینا از شعر پل الوار، شاعر فرانسوي آورده شده است. 

 
o  مهمانسراي 13شعر شماره :ravoux گوگ.و بریدن گوش ون 

گوگ، نقاش هلندي قرن نوزدهم بود که به دلیل بیماري روانی و افسردگی شدید به روستایی ونسان ون
سپري کرد. روایتی وجود دارد که او گوش  ravouxروز آخر عمرش را در مهمانسراي  70کوچ کرده و 

 چپش را برید و آن را به زنی روسپی هدیه داد.

موهایم / ر کنااز  /ن کنمشاا نیمهشبی جد /تیز میکند ا ن رجهاي هایم / همه چاقوهاشگوي کسی تو
 "Ravoux"سراي مانبفرستم به مه

چاقوهاي  پریشی منجر به بریدن گوش را انتقال دهد اما فقط به سطر /همهشاعر سعی کرده حس روان
پرهیز  گوییگوگ، از اضافهي ترامتنی با سرنوشت ونکند/ بسنده کرده و با برقراري رابطهجهان را تیز می

 کرده است. 

 ت.سگ آرام امراره مین/ به قوي زهااصددور ریختن ند / دامین نساو
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 اندیش بر ایني تمایل به مرگ، کنده شدن از هستی و اتفاق نظر هنرمندان مرگدو سطر آخر شعر، درباره
 نگرش است.

o  بینیم که در طلب یک دوست، ، سگی را می11: اولین بار در شعر شماره 26و  11شعرهاي شماره
 کشد:خواهی) میزوزه (فریاد کمک

 یدزامی زوزه /مندر سگی 

 ین سگ با راوي شعر یکی شده است:و گویی که ا

 سگیا به ه ام تنید /ه امبستنیدآیا من  /ه امیا من بلعید /سگی که منم

 زاید. پیچد، زار میکه از درد به خود می "هاواره آشب شلیک به سگ"اما در 

 یدزامیزار /من...و زوزه در 

شود. در ادامه به تعقیب این سگ پرداخته و ردپاي ي سگ، تبدیل به شکوه و زاري میفریادهاي مهرجویانه
  بینیم.نیز می 26او را در شعر شماره 

شمسی، داستان مسخ از  1329نویس و مترجم ایرانی بود که در سال فکر، داستانصادق هدایت، روشن
ر ناادبیات د«ي م را ترجمه کرد. علی عبدالرضایی در مقالهفرانتس کافکا، نویسنده بزرگ قرن بیست

 نویسد: می» مدرنیسم

ي ي بابل اثر بورخس، همان محکمهنامد. خانهي معروف خود، بورخس را کافکا پریم میژیل دلوز در رساله«
یم سخ پراثر کارلوس فوئنتس هر دو م” آئورا“کافکاست؛ در واقع محکمه پریم. بوف کور صادق هدایت یا 

نامد، در حالی که فقط یک کافکا هستند. دلوز در نهایت در آن رساله، خود را بورخس پریمی پاریسی می
ي که سیطرهبینیم. خالصه اینهاي دلوز میزگوند است؛ یعنی ما نوع دوم کافکا را در آثار و فکر پردازي
ه شدت مرگ اندیش است. در واقع افسردگی کافکا بر ادبیات مدرن و پست مدرن غیر قابل انکار است، زیرا ب

ي دوم قرن نوزدهم و کل قرن بیستم بود، اما حاال دیگر مرگ اپیدمی شده و بیش و مرگ اندیشی مد نیمه
 »از نود درصد ساکنان زمین، افسردگی دارند.

دیابی است. رفکران ایرانی قابل به همین ترتیب، تاثیر افکار کافکا در تالیفات صادق هدایت و دیگر روشن
ي شهر داستان سگ ولگرد از صادق هدایت، درباره سگی است که صاحب مهربانش را گم کرده و آواره

کند مورد مهر دهد. سگ خیال میشود و به او غذا میدر انتهاي داستان، مردي پیدا می ورامین شده است.
است. این سگ، نماد کسی است که در  و محبت قرار گرفته، غافل از آن که در واقع به او سم خورانده شده
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ت بیند، بلکه با نامهربانی و خشونطلب مهربانی و سازگاري با جامعه است اما نه تنها هرگز چنین چیزي نمی
 شود. مواجه می

نیز  26رسیم، در شعر شماره طور که در انتهاي داستان سگ ولگرد، به ناامیدي مطلق و مرگ میهمان
 شود.دیده می اندیشیهاي مرگنشانه

صادق هدایت، ورامین، "، "بونوئل، پاریس، سگ اندلسی"، "کافکا/ پراگ/ مسخ"هاي راوي با رشته نشانه
بازي کرده و روایتی از زندگی سگ  "غالمحسین ساعدي، عزاداران بیل، گاو مش حسن"و  "سگ ولگرد

 کند. آواره را بیان می

سگ "ردازد. پدر شعر بگنجاند از این رو به سگ اندلسی می هایی از سگ و پاریسشاعر تصمیم گرفته نشانه
در پاریس اکران  1929است که در سال  سالوادور دالی و لوئیس بونوئل يفیلمی صامت ساخته "اندلسی

شد. برخالف اسم فیلم، خبري از سگ در آن نیست و از این جهت تناسب معنایی در اشاره به فیلم شکست 
 . ها وجود نداردها، ارتباطی بین آنخورده و جز ظاهر نشانه

در پاریس درگذشت.  1364عزاداران بیل، نام کتابی از غالمحسین ساعدي، نویسنده ایرانی است که در سال 
حسن وجود دارد که با مرگ گاوش، شوکه شده و خیال در این کتاب، خرده روایتی درباره مردي به نام مش

حسن به موجودي که به شدت دوستش توان گفت شخصیت مشحسن است. میکند خود او گاو مشمی
یه این روایت در داستان مسخ داشت، مسخ شد تا یگانه زندگی در دسترس، در انحصار گاوش باشد. شب

حسن به آن چه اش بود مسخ شد و مشگوري سامسا به آن چه ماهیت واقعیکافکا نیز وجود دارد. گره
ها، توانسته روایت جالبی را از ورامین و تهران دید. شاعر با علم به این ارتباطاش را موقوف به آن میهستی

 تا پاریس و پراگ بیان کند. 
 

هاي خاص شعر سپید مدرن، موجب بروز زیبایی و ظرافت شاعرانه هاي زبانی و تکنیکبازي به کارگیري
 اند: در اشعار زیر شده

 :4شعر شماره 

نیلی/ یک پا طوقی ردّ ین ابا فشرد/ من ن لبارا/ بیشتر از تو ي گلودي که گوریسمانم/ ین ي احلقهدِ حسو 
 ايهشد
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ي نیلی رنگ دور گردن کبوتر طوقی وي گردن و هم به لکهي دار هم به رد بوسه رجاي کبودي حلقه
 تشبیه شده است.

 هاام و دارکوبدر همین شعر: من مانده

 کوبد.هاي دار را میدارکوب هم دال بر پرنده دارکوب است و هم کسی که میخ

 : 5شعر شماره 

 ست هایمدکف در خانه ار رودهز

 کف دست هستند. هايها استعاره از رگدر این شعر، رودخانه

 قالب را به سرم بیانداز : حقه8شعر شماره 

در این سطر حقه، جانشین حلقه شده است و به زیبایی، فریب و حقه بودن قالب ماهی گیري را نشان 
 دهد.می

 کوبدمی» الوار«کوبند/ توي سرم در همین شعر: جاشوان کشتی شکسته/ کوب به کوب الوار می

استفاده شده، بلکه کوبیدن نیز » پل اِلوار«الوار در هر دو معناي الوار چوبی و شخصیت ي نه تنها از کلمه
کوبد. شعرش را درون سر راوي می» پل اِلوار«کوبند و  چنین خاصیتی دارد. جاشوان، الوار کشتی را می

 کوبیده شدن شعر، کنایه از تاثیر و نفوذ باالي آن در ذهن مخاطب است.

هاي گوسفندي/ قند باشی، قند/ با ابسینت قرن هجدهمی/ مکیده پستوي تلنبار کله : پشت9شعر شماره 
 شوي

رسم است که قبل از بریدن سر گوسفند، قند در دهانش بگذارند تا حیوان، تلخی مرگ را احساس نکند.  
ا درصد ب زادو سطر اول، اشاره به این رسم سنتی دارد. از سوي دیگر، ابسینت، نوعی نوشیدنی الکلی توهم

الکل باال است که به هنگام نوشیدن باید با آب رقیق شده و با حبه قندي سرو شود. جالب است که این 
گ گوي هنرمندان پاریسی از حمله ونسان وننوشیدنی با وجود ممنوعیت در بسیاري از جوامع، مورد عالقه

واقعیت جهان عینی، مفاهیم ذهنی تنیدگی بین این دو نوع بوده است. شاعر تالش کرده با ایجاد درهم
اي گردد تا در توهم خودخواستهاندیش، به دنبال قند میخود را به تصویر بکشد. او براي تسکین ذهن مرگ

 تر شود.فرو رفته و آرام

 هاي شعله شان نارس استهاي اخته/ تخم: زغال10شعر شماره 
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هم در همنشینی با زغال به صورت یک میوه و  اخته کارکردي چند واژگانی دارد؛ در این سطر نیز کلمه
هم به عنوان صفت اختگی. این بازي زبانی ادامه پیدا کرده و ارتباط معنایی بین زغال و شعله، زغال اخته 

هاي مختلف را به هم وصل کرده و گراف و تخم میوه، اخته و تخم برقرار است. شاعر به خوبی توانسته نشانه
 شکل دهد.  اي از روابط راپیچیده

 زمینم من : آونگ12شعر شماره 

 میرد.گر تشبیه شده که به مرور دچار میرایی شده، از حرکت ایستاده و میانسان متحرك، به آونگی نوسان

 زنگاري هزار لرز : مهره14شعر شماره 

 تواند معناهاي زیر را داشته باشد: ي مهره میدر این شعر، کلمه

 ي بازي ي ستون فقرات انسان، مهره، مهرهي الوار یک لنگرگاهمهره

 هر سه کارکرد این واژه، در تاویل این شعر نقش دارد. 

 امو من این دست را/ از پیش باخته

باختن در معناي نزدیک در ارتباط با مهره و بازي است اما در معناي دور، اشاره به بازي سرنوشت و عمر 
ي بازي زندگی قبل از پا گذاشتن به آن معلوم است. این نتیجه، تیجهانسان دارد به طوري که از دید راوي، ن

ها و اجزاي بدن اوست. به این ترتیب نه تنها ادوات بازي، باخت را براي مرگ انسان و پوسیده شدن مهره
 شوند.آورند بلکه خود نیز دچار باخت (مرگ) میبازیکنان پیش می

هاي شور خورد/ به ماهی آباست/ از آبی که در دل تکان می: اینسومنیا/ ماهی کبود من 21شعر شماره 
 هی! اینسومنیا!/ اوفلیا غرق شد-رود/ می

تکان  گذارد.خوابی است. شاعر، نام اینسومنیا را روي ماهی خود میخوابی و کماینسومنیا، نوعی اختالل بی
که آب، بوي موهاي اوفلیاي غرق ها و تنش هاي روحی است به طوري خوردن آب در دل، کنایه از پریشانی

 دهد.شده (مرگ) را می

 بندم هایم را میگیرم/ چشمماهی را از آب می

خوابی او برطرف خوابی)، مشکل بیمیرد و با مردن ماهی (نماد بیگیرد، ماهی میراوي ماهی را از آب می
افکار  خوابی وها، بیو بازي با آن هاي مناسبي مستقیم و با چیدن نشانهشود. شاعر توانسته بدون اشارهمی

 پریشان را نشان دهد.
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 ها را ریختم/ از ستون فقرات به میز/ و خمیده باختم: مهره25شعر شماره 

ها می توانند مهره بازي یا مهره ستون فقرات باشند. قامت ، مهره14در این شعر نیز مانند شعر شماره 
باختن بازي زندگی (باختن روزهاي عمر) به او دست می  انسان در روزهاي پیري خمیده شده و احساس

 دهد.

تن شدم/ به هیات یک گوش ماهی منزوي/ به نرمگرفت/ دن نمیبه گردردي را/ هیچ ع/ نخاره پاب طنا
 ماسه افتادم

 
هاي عصبی قادر به تشخیص حسی و فلج ایجاد شده و رشتهاگر طناب نخاعی دچار آسیب شود، اختالل بی

جا کنایه از درست کار نکردن است و از هیچ حسی از جمله درد نخواهند بود. به گردن نگرفتن در این
توان تاویل دور یچنین مطرفی بین نشانه هاي طناب، نخاع، درد و گردن تناسب معنایی وجود دارد. هم

ردن حس شدن از گي نخاعی و بیارتباط بین طناب دار و شکستن گردن را هم برداشت کرد. تصویر ضایعه
 کند. تن شدم/ کامل میبه پایین را سطر /نرم

اي اتفاقی/ یک رشته نازك از سهم سلولی من را/ به چرخد/ اگر ریسنده: این دوك می29شعر شماره 
 و ببندد/انگشت بالتکلیف ت

 شود: در این شعر، چهار نوع چرخیدن دیده می

 دوك ریسندگی

 و ساختار ژنتیکی DNAهاي مارپیچ مولکول رشته

 طناب و قرقره روي چاه

 نوار کاست

ي اتفاقی می تواند شده و ریسنده DNAهاي دوك ریسندگی، جانشین نظام طبیعت در پیچاندن رشته
ن ها بر اساس نظریه داروینیسم و یا سرنوشت تصادفی در زندگی دال بر تصادفی بودن ترکیب و چینش ژ

 هر شخص باشد.

 خورم تا گلو/ تو از آب سیر/ تو عذ آب دورو آب می
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اندازي) به طوري که آب چاه تا ام میراوي ادعا می کند توسط مخاطبش به انزوا رانده شده (تو به چاه
منجر به تولید » عذاب«و » از آب«به دو صورت » بعذ آ«هاي متفاوت گلویش باال آمده است. خوانش 

 شود. معناهاي متفاوتی می

 من را بگردان!/ انگشتت را بچرخان!/ این نوار کاست/ جایی گیر کرده است

کند: انگشتت را بچرخان که در معناي ظاهري، چرخاندن طناب متصل به راوي از مخاطب خود تقاضا می
از ته چاه است. معناي دیگر چرخاندن نوار کاست با انگشت و رسیدن به  ي لب چاه و باال آوردن اوقرقره
بر اساس این تاویل، گویی که صداي  ست که صداي راوي پخش شده و حرف او شنیده خواهد شد.جایی

 راوي در ته چاهی (حنجره) گیر کرده و در آرزوي درآمدن از انزوا، به حرف آمدن و شنیده شدن است.

 
رجا شاعر به تخیل و آفرینش تصاویر پرداخته، موفق عمل کرده است اما گاه از روابط وصفی به طور کلی، ه

ها و اضافی بدون لزوم استفاده کرده که از زیبایی اشعار او کاسته است. در ادامه به چند نمونه از ضعف
 کنیم.اشاره می

 ي تصویر:روابط وصفی بدون ارائه

ي تاریک فقدان، تاثیر، منظرهي بیي میانی، انحطاط مقدس، جادههاشب بوطیقاخوانی مجهول، بوطیقا
 هاي باز تمنان بی هنر، شکل سفید سقوط، چشمیااکلیشه ناقص خد

 
 تتابع اضافات :

ي هامفصله خمیدي تا، دومیآدخشک ِن ِ هارِ دنگاالسه، لنگرگاهیي هپوسیدار لوي ازدهنگ ي زهمثل مهر
 اطواري،  بافته ي مصنوعی گیسوان طالییهاي لعبتک بی، آویزانی لبچو

 
 نامناسب: تقطیع

 ق.عرداد، از جد می ي وشاخانه بوتما

 دادپیشنهاد: تماشاخانه از وجد/ بوي عرق می

 
 نامناسب: تقطیع

 قت که می گفتمان وهو 
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 ، بیرون زدیکرحاشیه تازن از یک 

 پیشنهاد:  همین که گفت/ زنی از حاشیه تاریک/ بیرون زد

 
 نامناسب: هجاچینی

 اندها/ ساعات را مستهلک کردهخوردگی

 اندها را هالك کردهها/ ساعتپیشنهاد: خوردگی

 
 نامناسب: هجاچینی

 دارندهاشان نگه نمیدر شعاع کانونی لنز

 دارندپیشنهاد: در شعاع کانونی لنزها نگه نمی

 
 هجاچینی و تقطیع نامناسب:

 کشندشان نفس میهاي سنگیکه از دهانهافتی/ تو به زایش ستارگانی می

 کشند/ نفس میهاي سنگیافتی/ که از دهانهپیشنهاد: به زایش ستارگانی می

 
 نامناسب: هجاچینی

 و بازوانم پر از زخم شالق نگهبانان تو است

 پیشنهاد: و بازوانم پر از زخم شالق توست

 
در این مجموعه  28و  24، 23، 22ها، شعرهاي بسیار کوتاه چنین بهتر بود که به علت تفاوت قالبهم

 شد. شعر، گنجانده نمی

سانسور آن در قبال کند، پرداخت جسورانه و بیآن چه مجموعه شعر بوي استروژن سوخته را متمایز می
هاي سنتی، به انزوا رانده شده است. ودیتي محدزن پرشوري است که به دلیل تابوهاي فرهنگی و غلبه

اش، از حاشیه به متن کشانده شود، شاعر به براي این که یک زن واقعی با تمام احساسات سانسور شده
 چنینتوصیف اندام زنانه، بیان امیال و عواطف و نمایش تمرد زن از قالب تحمیل شده پرداخته است. هم
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یست چنین زنی، عصیان او را در مقابل نه تنها چارچوب هاي نمایش افکار اگزیستانسیالیستی در ز
 دهد.اش نشان میبراي ماهیت و معناي هستی هاي از پیش تحمیل شدهمردساالري بلکه در مقابل تعریف

استفاده از روابط ترامتنی پیچ در پیچ، استعاره و تشبیه و نمادهاي خیال انگیز، مجموعه شعري را فراهم  
ه تنها براي عالقمندان شعر سپید بلکه براي مخاطبان سینما و ادبیات نیز می تواند جذاب کرده است که ن

 و خواندنی باشد.  
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 اساس تعریف فرد از زندگیي تکرار برمسئلهمفهوم روزمرگی در سرتاسر زندگی انسان رخنه کرده است و 
شود. در ارتباط اش شده و در نتیجه جایگاهش درعالم  گم میموجب از خودبیگانگی وي با خود وجودي

کند که در آن شخصی در حال با این حقیقت وجودي فرد، مارتین هایدگر کارگاه نجاري را تصور می
د. فرد، پیش از این، غرق در فعالیت بوده و درکی از محیط شکنست و ناگهان میخ میزدن به میخیچکش

کند درهم شکستن ساختار تکراري و یکنواخت عمل اطراف ندارد؛ بلکه آن چیزي که او را آگاه می
داند، که سردرگم از ماهیت وجودي فرد در جهان می "نااصیل"زدن است. هایدگر روزمرگی را بخشی چکش

تواند او را از این بند می "اصیل"شده، تنها مرگی اختارهاي از پیش تعیینهاي اجتماعی و سدر چارچوب
ان ترین امکشمارد، بلکه با هستی بخشیدن به مرگ، اصیلرها سازد. در واقع، هایدگر روزمرگی را خوار نمی

 "لاصینا"را براي زندگی گشوده و محکومیت یکپارچه و توامان را از روي دوش زندگی روزمره و به اصطالح 
هاي تحمیلی محیط اجتماعی پیرامون و در خودآگاهی انسان معنا دارد. حقیقت در وراي ارزشبر می

ول شود. در نتیجه، فرد با قبي دیگري میاي دیالکتیکی در سیطرهوارد رابطه "نا اصیل"یابد، و با خود می
 شود.ي اجتماع برخوردار میاختههاي خودسواقعیت فناپذیر خود، از بودنی حقیقی و اصیل در وراي ارزش

ست که همگی به حاوي اشعاري 1384نخستین مجموعه شعر احسان هاشمی به سال  "مرگ از مدام" 
ها و کنند. این اشعار که پیرامون دغدغهپنجه نرم میواند و با همین مفهوم دستي نو سروده شدهشیوه

هایی با آوردن نشانه "دیگري"چرخد، سعی در بیان خودآگاهی و پیدا کردن احواالت شخصی شاعر می
ل باران، آفتاب، زمین، آسمان، پیراهن، درخت، گل، باد و... در اشعار خود دارد. شاعر این خودآگاهی از مث

  من کیستم؟
 احسان هاشمی اثر » مرگ از مدام«نقد مجموعه شعر 

 نویسنده: مهدي قاسمی شاندیز
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هاي کتاب حضور دارند بازتاب داده است. او ي خویش را که در سراسر موتیفزندگی نااصیل و روزمره
ناقضات که باعث رنج او تناقضاتی را میان ماهیت وجودي و درك خویشتن دیده، و اضطراب ناشی از این ت

شود و هاي معدودي انجام میهایی که بین موتیفشوند. باتوجه به پرششده در اشعارش منعکس می
دار و مداوم دارد. ي اشعارش سعی در بیان یک وضعیت کشچنین بازي گردانی معنایی، شاعر در همههم

ا شود. بي مرگی اصیل را یادآور میوسیله عنوان کتاب نیز به همین شرایط و در انتها رها شدن از آن به
خوریم که با موضوع کلی اثر بیشتر مرتبط است. نگاهی واشکافی هر شعر به نکات ساختاري در معنا برمی

اش را تا هاي ذهنیي احواالت نویسنده و درگیرياجمالی بر اسامی اشعار موجود در این مجموعه، حوزه
اي اي گذشته، کی از راه رسیدهرداشت، سطرهاي سرکاري، دریاي درخون بازي، بکند: حدودي بیان می

 شود...ي آسان مرگ، قفل کلمات، وقت زمین تنگ میمرگ، نیمه

ا به صورت ها رگرا، برخی از این بخشتر کتاب از نگاه پساساختارگرایانه و نقد تاویلدر ادامه با بررسی جزئی
ر بیشتر آشنا شده، نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کرده و نشان تر بررسی کرده تا با جهان متنی اثعینی

 اي ظاهري از رنجی عمیق و مداوم است. دهیم آن چه نگاشته شده صرفن بازنمایی الیه

 نقاط قوت

گذاري با فاصله گذاشتن میان متن و مخاطب قصد دارد تا بر ماهیت : تکنیک فاصلهگذاريفاصله -1
چنین که شفقت خواننده را برانگیزد، وي را به تفکر وا دارد، و همو به جاي این بودن اثر تاکید کندساختگی

 شود.زدایی در اثر میباید گفت که این نوع تکنیک باعث آشنایی

هد دبوي باران می"هاي گذاري شروع می شود. در سطربا تکنیک فاصله "خون بازي"به عنوان مثال شعر
)  6ي صفحه(  "کشدانگشت به درد نوشتن بخورد /  تیر می"ر ادامه و د "شعري/ که از کاغذ نم کشیده

کند که اثرش روي کاغذ مانده است. در ادامه، چینش شاعر نگاه مخاطب را متوجه زخمی (خودش) می
هاي آزادي مثل باران، بوي نم،  باد، شست وشو و... داللت بر قابلیت همه گیر شدن این زخم دارد. موتیف

کند و شاعر را هرجایی.  جا را آلوده میکه شاعر هرجا برود (و یا اثرش به هرجا برسد) آنزخمی قدیمی 
در این جا شاعر به جهان متنی شعرش ماهیتی هستی شناختی بخشیده و نگاه مخاطب را متوجه آن 

 کند که اثر مداوم آن ممکن است او را نیز آلوده سازد. می
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 گذاري نوشتن شعرش را در یکشاعر با استفاده از تکنیک فاصله "سالم از سرگذشته"چنین، در شعر هم
 "داند.تمام این شعر را به شبی باختن/  ازتو/  دیوانگی این شعر را کسی خواندن نمی"کند: اتفاق متمرکز می

با تو را عاشق نمی"، "اي از زنگبرداشته"هاي زبانی مثل ) و در ادامه با استفاده از بازي20ي صفحه (
کند و در انتهاي شعر فقدان به وجود آمده و مالل به جا مانده از آن را تصویر می "سر از در آوردن"، "شوم

 کند:ي انتهایی بر این جاي خالی تاکید میبا هماهنگی دوتایی در تقطیع و بخش یگانه

 سالم از سر گذشته را   برنگشت " 

 خوابید   کنم          با گریه می

 اگر   ود     و از دست من ب

 ) 23ي صفحه (  "خواستکشیدن می         

دهد که خالی از توضیح باشد. شعري که در آن به تفسیر و خوانی در شعري رخ میسپیید سپیدخوانی: -2
ند. کتوصیف پرداخته باشد، مخاطب را کم هوش فرض کرده و مولف در نتیجه خود را داناي کل تلقی می

ي ست که نزده باشد، و کشف آن را به عهدهست که شاعرنداده باشد، حرفیحیخوانی همان توضیاما سپید
 مخاطب گذاشته باشد. 

ال فکر و خی"شاعر با استفاده از قواعد چندمعنایی در عبارت  "بازترین سمت کلماتدل"در شعر عاشقانه 
که در آن به خاطرات  طرفه با خود می شود) وارد مونولوگی یک9ي  صفحه ( "گذاردخیال نمیتو را بی

در آخر "کند. و در انتهاي شعر با استفاده از تکنیک سپیدخوانی رفته اشاره میگذشته و معشوق از دست
توان این تاویل را برداشت کرد که شاعر از مخاطب براي همدردي با این ) می10ي  (صفحه "این شعر...

همراه است به  "تکرار"و  "مداومت"با نوعی  شناختی را کهفقدان دعوت نموده و کسب این دانش هستی
 کند: وي واگذار می

 زنی و آتشکبریت می"

 هاییگیرد تمام خاطرات و عکساز تو می
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 که یادش بخیر        

 فقط کافی است کمی دیر کند

 کلمه اي که قرار بود به رسم خداحافظی

 )10ي  (صفحه   "در آخر این شعر...

بخشیدن به اجزاي جهان متنی اثر سعی در بازنمایی چیز شاعر با چیدمان نوعی فضاي روزمره و هستی 
)  استفاده از بازي زبانی در عنوان و  11ي صفحه ( "برداشت"دیگري دارد. به عنوان مثال در شعر کوتاه 

 سازد:فضاسازي یک قاب عکس دو تاویل را براي مخاطب مطرح می

تواند معشوق ي آن که میچه درون قاب عکس وجود دارد، و کمبود هموارهوم بخشی از آنبرداشتن مدا -1
 گذارد.راوي را بازگو کند که او و خاطراتش را رها کرده و به حال خود می

 يتوان نیز چنین گفت که با نوعی بازي زبانی درهمان ابتدا درعنوان (برداشت) به مخاطب اجازهمی -2
 شود.هاي مختلف داده شده و با سپیدخوانی در انتهاي شعر این گزاره کامل میبرداشت و تاویل

 دو دست"

 که کم کنی از این قاب عکس

 دیگر آغوشم نخواهی بود

 دو چشم

 که بیندازي از این عکس

 دیگر نخواهم دید

 )11ي  (صفحه  "کلمات را که بردارم از این شعر...
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 تصاویر عینی و بازي زبانی: -3

گذارد. شاعر با آوردن تصاویر عینی  خود را جاي پیراهنی پشت ویترین یک مغازه می "تهران پارس"در شعر 
 دهد.پیراهن تنهایی که سردش شده و کسی به او تن نمی

 ... پیراهنی که سردش شده را"

 دستی نوشت

 )12ي  صفحه (  "که آستین نداشت

دهند/ کلمات            هاي آسمان را به باد میا   تکهابره"با استفاده از عبارت عینی  "اعترافات"در شعر 
ي کلماتش را به ابر همان کرده و صفحهراوي خودش را با آسمان این-)  شاعر40ي  صفحه ( "هاي مراتکه

یل تبد "عادت شبانه"به نوعی  "آسمان"سپارند. در ادامه، به عنوان هاي وجودش را به دست باد میکه تکه
 "هاي و هایی"هاي شعرش در شبانه روز مدام در رنج است و این رنج با بازي با کلمات ا تکهشود که بمی

 کند که شبانه روزش را فراگرفته اند. کردن پیدا میصورتی عینی مثل گریه

 با تکه"

 امهاي جدا مانده

 شب و روز

 ایمهایی بوده

 که از متن زندگی

 ) 41ي صفحه (   "اندگذشته

نشینی دارد. در داستان به : استعاره خاصیت جانشینی و مجاز خاصیت همنشینیشینی و همقواعد جان -4
شود. به عبارت دیگر، نشینی کلمات و در شعر از خاصیت جانشینی آن استفاده میوفور از خاصیت هم

 . جاي آنبهنشینی: این کنار آن، جانشینی: اینتوان دو فرمول کلی براي آن در نظر گرفت: هممی
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ي دریا را با معشوق از نشینی واژهشاعر با استفاده از قواعد جانشینی و هم "دریاي درگذشته"در شعر 
کند که در اتاق وي که آن را با شده این همان می گرفته هاي نادیدهها و غمچنین حرفرفته و همدست

ه از دریا /  پیراهنی ک"نده است. کند رخت کنشینی کلمات به لنگرگاه تشبیه میي هماستفاده از قاعده
، "از این اتاق بی لنگر و پارو/  آبی برنداشت") و بعدتر با توجه به این عبارت 19ي صفحه ( "تنش در آوردم.

که از او کمکی طلب کرده و در اتاق لنگر بیندازد، به اصطالح  دریا درون اتاق راوي خشک شده و به جاي آن
ست ي خود آمده اد. این تکنیک در این جا به کمک شاعر براي گسترش اندیشهگذرپیش او بماند، تنها می

هاي مستمر براي ایجاد فضایی یکنواخت و فرو ي عاشقانه است  که با استفاده از دالگر نوعی رابطهو بیان
 ي تکرار به معنا درآمده است. رفتن در ورطه

 امدریا   پیراهنی که از تنش در آورده"

 گذارمآن    که پا می و به هرجاي

 اي کم رودخانه

 کم      

 روي خودش گذاشت

 لنگر و پارواز این اتاق بی

 )19ي صفحه (  "آبی برنداشت    

ي شاعر به پدیده ها در زبان شعري این مجموعه مشهود است که به طور معمول با نگاه هستی شناسانه
هاي مختلف زبانی به دنبال داللت بخشیدن هاي شخصی او گره خورده است؛ و با استفاده از تکنیکتجربه

ذاري گنشینی و فاصلههمبا استفاده از قواعد  "ي آسان مرگنیمه"به کلمات است. به عنوان مثال در شعر 
رود و ي کاغذش را به زمین مانند کرده که خودکار به آن فرو میشاعر صفحه "زخم زمین"مثل عبارت 

اي از عمل نوشتن باشد که شاعر در این راه جان کنده، و زمین ( یا همان صفحه کاغذ) تواند استعارهمی
رش، بخشد با تولید اثکه شاعر به آن زندگی می شود. قسمتیش به دو قسمت تقسیم میهاي قلمزیر قدم
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را ست، چشناختیو قسمت دیگر که با مرگ آسان شاعر همراه است. این بخش داراي نوعی تناقض زیبایی
 تر گفته شد این عمل همراه با جان کندن شاعر است:  که پیش

 کلماتی که دو نیم می شوند"

 نیمه ي دیگر به من    نیمی به آسانی

 ر قدم هاي توزمین زی

 قسمت می شود  

 نیمی براي زندگی

 )31ي صفحه (  "من.    نیمه ي دیگر براي

نشینی و گونه دارد که شاعر در آن با استفاده از قواعد همنوعی حالت اعتراف "اعترافات"هم چنین، شعر 
مثل هاي شاعر مجازي است از عمل نوشتن و قلم در دستش دارد. دستجانشینی پرده از سخن بر می

تر از عمل خود، تر شده و فشار و خودآگاهی بیشکنند. این حلقه مدام تنگ حلقه دور گردن او عمل می
 کند.تر هدایت میاو را به مرگی اصیل

 )41ي (صفحه "دهان زمین پر از کلماتی /که هرکدام / تکه اي از آسمانند"

 چنین در انتهاو هم

 آسمان بی جاي خالی ابر ها"

 در متن  اي من تکه پاره ه

 با باد    ي اسمم حروف پراکنده

 درخت و پرندهزمین بی

 و آسمانی
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 که با دست هام

 را ماه

 )42ي (صفحه  "کنم له می

اي از شاعر) گره اي از آسمان (تکهي کاغذ) با تکهتوان گفت که در این دو بخش دهان زمین (صفحهمی
هایش پراکنده شده و به دست باد سپرده کند تا تکه پارهمیرا فدا گذارد، و آنخورده، پا روي معشوقش می

 شود.سوزد و به متن تبدیل میشوند.  بدین معنا که شاعر می

 ي این شعر تعبیر کرد که شاعر در نوشتناي دنبالهتوان به گونهنام دارد می "قفل کلمات"شعر بعدي را که 
از سوي آسمان و یا همان خود وجودي اش بوده که  ايراندن کلمات کم آورده و منتظر معجزهو به سخن

 با رنج همراه است: 

 براي گشودن آسمان"

 معجزه کافی نیست

 نفرین بر دعایی که مستجاب آسانی شود

 که بی عذابی مقدر

 )43ي (صفحه  "قفل کلمات گشوده نخواهد شد

قد ادبی معاصر است که اولین ي ن) اصطالحی در نظریهIntertexualityروابط بینامتنی: بینامتنیت (  -5
بار ژولیا کریستوا از آن نام برد. این نظریه بر آن تاکید دارد که یک اثر ادبی تنها در ارتباط با سایر آثار ادبی 

ن افکار پذیرد و ایشود. نویسنده یا شاعر از افکار بسیاري از آثار پیش از خود تاثیر میتعریف و فهمیده می
دارند. در نتیجه، متنی که باتوجه به متن یا متون قبلی به تکامل برسد و مضمون  در آفرینش اثر او نقش

العاتی ي مطي بینامتنی است. چندي بعد، ژرار ژنت با گسترش دامنهنویسنده را تکمیل کند، داراي رابطه
ت هاي دیگر یا غیر خود را با اصطالح جدید ترامتنیکریستوا هر نوع ارتباط میان یک متن با متن

)Transtextualityهاي مرتبط با آن توجه دارد. گذاري کرد که به رابطه میان یک متن و شبه متن) نام
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بدین معنا که هر نوشته یا تصویر در بطن خود ارجاع به دیگر متون و یا تصاویر دارد؛ و این برخورد متون 
 کند. مختلف به هم پیچش معنایی تولید می

دوري زمین از مدار خودش/ "شاعر در سطرهاي  "شودوقت زمین تنگ می"م در شعر انتهایی کتاب به نا
ي ي انفجار بزرگ، پیدایش کرهبه مسئله "وقت زمین گردتر از آن است که سر بخوریم"و  "اتفاقی بود

ي کند. ) صفحهزمین، چرخش آن به دور خورشید، پیدایش شبانه روز و کروي بودن شکل زمین اشاره می
45 ( 

  توان گفت که این ارجاع ترامتنی به پیدایش جهان داراي نوعی ارتباط اگزیستانسیالیستی با مفهوم می
و در ادامه شاعر  "زمین گردتر از آن است که سر بخوریم"هایدگر دارد آن جا که  "شدگی در جهانپرتاب"

شود و به وقت کمی که ي خود (که ممکن است همان شعر و اثرش باشد) میگویی با معشوقهووارد گفت
 کند:برایش مانده اشاره می

 وقت زمین تنگ " 

 )47ي  صفحه (   "زمین چاهی که تهش عکس روز 

یه پایان شب سي بینامتنی دارد. (از نظامی گنجوي رابطه "لیلی و مجنون"سطر دوم نیز با مصرع معروف 
تواند بر خود اثر (شعر) داللت داشته باشد که سپیدي و امید موجود در آن .) موتیف زمین میسپید است

 کند. را مثل یک چاه بازتاب می

که در انتهاي شعر این وقت کوتاه دیگر سر رسیده و شاعر در ي دیگري که باید اضافه کرد ایننکته
 شود:رو میو حقیقت غایی خویش روب "اصیل"چاردیواري اتاقش با مرگ 

 شودوقت زمین تنگ می"

 شود پیراهنمدیوار اتاق می

 آوردکه هی فشار می

 آید وپوستم کش می
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 تنت      که دیگر تکه اي از زمین شده

 و تو

 مرزتر از همیشهبی

 ايبه                    دریا زده

 )47ي  صفحه (   " ...

ست و شناخت جهان متنی آن امري هستی مستقلی اش، زبان در شعر نیز دارايعالوه بر هستی تاریخی
توان در ترسیم جهان متنی شعر انتهایی این مجموعه چنین گفت  که شاعر نقطه اي مقابل نسبی است. می

شود. زیرا او (در انتها) با خطر کردن و ي متنی با مرگی اصیل روبرو میرا پیش رو گرفته و این هستنده
 گونه در جهان ماندگار خواهد شد.شود و اینشعر خود بدل میدل به دریا زدن به بخشی از 

 نقاط ضعف

تواند با ها و ایراداتی باشد که مخاطب آگاه میهر اثر خواه ناخواه کامل نیست و ممکن است داراي ضعف
ها را پیدا کرده و در تکمیل اثر به نویسنده کمک کند. این مجموعه شعر نیز داراي نقاط سنجی آننکته
ها پرداخته شده و پیشنهاداتی را براي شود در ادامه به برخی از آنفی در ساختار است که سعی میضع

 شاعر ارائه کند. 

دیگر هستند. اي متقابل با یکهاي مرتبط است، که داراي رابطهاي از المانساخت مجموعهشعر خوش -1
هاي جدید و متفاوتی به خود بگیرند و در شکل "نشینی و جانشینیقواعد هم"توانند طبق این روابط می

 ز تمامی عناصريست که اعین حال کلیت یک ساختار واحد و ثابت را حفظ کنند. شعر ساختمند شعري
اي در دهند در طول شعر استفاده کند. بدین معنا که هیچ عنصر اضافهکه فضاي شعري آن را تشکیل می

الصه گونه شعر در سطر خکنند. ایني معنایی برقرار میشعر وجود نداشته و تمامی عناصر با یکدیگر رابطه
که گفته شد، شعري که در آن به توصیف و  طوردهند. همانها کلیت اثر را شکل میشود بلکه سطرنمی

تفسیر بسیار پرداخته شود در حقیقت مخاطب را کم هوش فرض کرده و شاعر با ترس از فهمیده نشدن 
آوردن تصاویر عینی و فضاسازي پر شعر خود را با توضیح و تفسیرها و استفاده از صفات بسیار به جاي
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تواند باعث دیده نشدن سطرهاي خوب ها میا و گاهی نشانههاي موجود در میان سطرهکند. پراکندگیمی
هاي زمین شما     که پشت خواب"سطر  "ي آسان مرگنیمه"میان آن شود. به عنوان مثال در شعر 

توان بیان را دهد. می)  وجه بیرونی ندارد چرا که تصویري منطقی ارائه نمی30ي  صفحه (  "درآمده اید
 ان مثال نوشت:تر کرد و به عنومناسب

     "شما که سبز شده اید از خواب" 

ها، ها، صامتتوان با جابجایی مصوتدر این قسمت به عنوان مثال، به جاي آوردن فعل در ته سطر، می
 نشینی فرمی حسی به آن داد.کالم، و سیستم جانشینی و هم

سطرهاي ")،  و  12ي صفحه ( "ستهران پار")،  8ي صفحه ( "باز ترین سمت کلمات دل "در شعرهاي  -2
) همه چیز تقریبن توضیح داده شده است و اشعار بیش از حد منثورند. در اکثر  14ي صفحه ( "سرکاري

اند؛ در نتیجه شود و تصاویر صرفا بیانیسطرها فعل در انتها آمده و تمامی اطالعات به مخاطب داده می
 ي دیگري نوشته شوند که عالوه براست این اشعار به گونه گذارد. بهترراهی براي کشف و شهود باقی نمی

 منثور نبودن، تا حدامکان از توضیح عاري باشند. 

  "Unforgiven III"استفاده از صفات و تکرار واژگان در شعري مثل   -3

چنین باعث توضیحات شناختی آن چیزي نیفزوده است، بلکه هم) نه تنها به بعد زیبایی 36ي صفحه (
 جا به مخاطب شده است. به عنوان مثال:یش از حد و عدم تاثیرگذاري بهب

 زیباترین زخمی "

 ) 36ي صفحه (   "که سرانجام شب است.

 و یا

 و از صدایت می شود فهمید"

 چقدر زمستان بوده
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 چقدر تو بوده اي

 ) 37ي صفحه (  "چقدر شب آمده

توان از توضیحات و شود میاي وارد نمیخدشهکه شعر وارد تصنع نشده و به حسیت آن گاهی تا جایی
 هاي پیش پا افتاده جلوگیري کرد.صفت

واقع وقتی کلمه از نوعی بار شود. دري حسیت آن تعریف میارزش شعري هر متنی با توجه به درجه -4
گاه شود، داراي نوعی موزیک درونی میشود که با یک جور هارمونی همراه است. خاستعاطفی برخوردار می

این هارمونی ایجاد شده را باید در نوع هجاچینی و تقطیع سطرها پیدا کرد. تقطیع در اشعار سپید براي 
رود. درواقع با ایجاد نوعی ترمز متنی در ذهن مخاطب تولید زیبایی ایجاد مکث و خوانش زیباتر بکار می

راساخته و این امر منجر به  کند. مخاطب خالق با بررسی تصاویر موجود در شعر، جهان متنی خودشمی
ها در این مجموعه شعر مانع مورد در بعضی سطرشود. تقطیع بیتولید خالق و خلق شعري جدید می

 "قفل کلمات"و  "Unforgiven III"اند. به عنوان مثال در اشعار پرفورمنس درست و مناسبی شده
 اند:کته در خوانش شعر شدهي پشت سر هم و تقطیع نامناسب باعث ساستفاده از حروف اضافه

 ماهی  "

 که از هر طرف به شب می رسی

 ) 37ي ( صفحه  (Unforgiven III) "هوایی که دست ها را نوازش می کند

 و

 کنیاینجا که هربار فکر می"

 عریانی کاغذ است و

 ) 43ي صفحه (  (قفل کلمات)     "اسارت دور از کلمات
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ت پش "از"و  "که"چرا که بدون دلیل در مثال اول از دو حرف اضافه ها زیبا نیست سطربندي در این بخش
که تقطیع صورت گرفته است؛ در صورتی "و"سر هم استفاده شده است و در مثال دوم نیز سر حرف 

که هارمونی به متن اجازه دهد و مفهوم توان آن را طور دیگري بیان کرد تا زیباتر شود. در واقع تا وقتیمی
 توان سطر را ادامه داد. خوانش یک شعر سپید سرعت یک جمله را دارد.میتمام نشود 

ها در هر سطر با آید که نوع چینش آندر عروض از سه نوع هجاي بلند، کوتاه، و کشیده به سخن می -5
ي مستقیمی دارد. به طور کلی براي داشتن یک اجراي خوب از یک شعر و درست کردن سرعت آن رابطه

جاد هارمونی در ساختار شعري نباید بدون دلیل بیش از سه هجاي یکسان پشت سر هم بیاید؛ لحن آن و ای
 سطر  "خون بازي"کند. به عنوان مثال، در شعر زیرا خوانش شعر را دچار اشکال می

 بوي شعري که در باران ریخت"

 از همه جاي شعر می آید

پشت سر هم  هر/جا/یی/می)   بیش از سه هجاي بلند  6ي صفحه (  "وقتی به جاي شما هرجایی می شوم
 کند.آمده و خوانش را دچار سکته می

 نیز، به عنوان مثال: "Unforgiven III"در شعر  

 براي آخرین حرف "

 ) 36ي ( صفحه "حافظه ي کلمات به هم می خورد

مده که در اجرا ایجاد تشدید پشت سر هم آ  /فِ/ظِ/يِ/كَ/لَدر سطر دوم بیش از سه هجاي کوتاه  
 کنند.می

 سطر انتهایی این اپیزود: يادامه هم چنین در

 چرایی پرواز در دست باد"

 شودبه شهر دیگري از نقشه آب می
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 شودنقشه آب می    

 )38ي ( صفحه  "کنمبه حرف دیگري از تنهایی سالم می

پشت سر هم   /ري/از/تن/ها/یی/داراي پنج هجاي بلند  "کنمبه حرف دیگري از تنهایی سالم می "سطر 
 است. 

ش اهاي روزمرهشناختی باید با درگیريبه طور کلی، فرد در جهان براي فهم جایگاه خود از نگاهی هستی
ها جلوتر بایستد. این بینش آگاهانه به بخش گذران و دست و پنجه نرم کند و همواره یک قدم از آن

دهد که تنها مختص اوست. این امر تنها رد را به سوي بخشی اصیل و ماندگار سوق میي خویش، فروزمره
گوید مرگ طور که هایدگر میشود. همانبا خود وجودي و خودآگاهی از شرایط موجود خویش میسر می

پیمان با زندگی که در مسیر پر پیچ و خم هستی انسان آنی ي خود ماست و همراهی همیشگی و همسایه
شوند. احسان هاشمی در این مجموعه دیگر غافل نشده و مدام میل جاودانگی را به وي یادآور مییک از

طور هاي زندگی شخصی و خاطراتش داشته است و هماني مرگ در تمام بخششعر سعی در بازتاب سایه
 طول آن به طوراش را که در که این نوشتار به آن پرداخت توانسته تا حدودي آن بخش نااصیل از زندگی

ش ناپذیر خویمداوم با آن در کلنجار بوده است به نمایش بگذارد؛ و در انتها با آن همراه همیشگی و جدایی
که در نگاه اول ممکن است کلی به نظر برسد، در نگاه  "من کیستم؟"شود. پاسخ به پرسش کوتاه یکی می

  کشد.به آن انتظار میمند پاسخی منحصر به فرد را براي رسیدن هر انسان دغدغه
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گیریم؛ شهري که در آن این مجموعه را یک شهر در نظر می ها.شعر رسانه است، بستر گردهمایی نشانه
 یند.باي که تابلوها را میشود، غریبهوارد شهر می "ترمینال  "ایم. مخاطبی که ازسر بیگانهمسافري یک

ي گانههیچ هدفی دنبال لذت بردن است. اگر سهزنند، مسافر بیاسامی در این مجموعه سطرها را صدا می
ي ما اي در ترمینال کار بگذاریم، حاال هرسهجا نگاه کنیم و دوربین مداربستهشاعر، شعر و مخاطب را یک

ن محور است و نه کاملایم؛ درنتیجه رویکرد ما نه مولفشهر هستیم و البته بیرون از آن نیز ایستادهدرون 
 محور.محور و مخاطبمتن

هم درست کند؟ آناش میدهد؟! بدرقهاز دست می "ترمینال "ش را در واردیم! شاعري که معشوقهنوز تازه
 ایم. با پرسه در شهر و زیر پوستبه یگدیگر سخت وابستهربطی ایم و در بیکه ما به شهر داخل شدهجایی
چه در کنم در این مجموعه کنکاش کنم. آنکردن سعی میرانی تمام لمسش را باشهوتخیابان_کوچه

اي از اوي غایب اي است، همیشه سایهشدهکشد جاي پاي گمدنبال خود میسراسر این مجموعه ما را به
 ي درکار است، کیست؟! اوجود دارد. اگر معشوقه

تواند کلید[واژه]ي در دست کند مینامی که براي مجموعه انتخاب شده و در اولین برخورد جلب نظر می
شته روي خود نداکه به خودمان قول بدهیم توقع بازشدن هیچ دري را توسط این کلید بهما باشد به شرطی

 باشیم!

  شیراز وشاهد  
 عباسی اثر: م.» هم شیراز شاهد بیاورید کمی«د کتاب نق

 نویسنده: میالد خدابخشی
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ب و بازنمایی خودداري کنیم و در اتمسفر شهر(شعر) شادانه مراتترین شکل سلسلهاگر بخواهیم از ابتدایی
م و هم بندیگونه هم به تئوري مرگ مولف پايشناسیم. اینبدویم باید اعتراف کنیم که م.عباسی را نمی

دهد اکنون که به آندروژنی مانده و به ما فرصت میجنسیت و زندگی شاعر براي ما نامشخص باقی
ها و دوتایی زن/مرد با این کتاب پیش هاي حاکم بر بدنصورات و قوانین و سنتایم، فارغ از تبرخورده

اقع رویم.  دروتایی آن در زمان به عقب میوچهارگذاشتن قطعات بیستسرپشترسد با برویم. به نظر می
 کند)را تمام میکند و شاعر آنکه مخاطب شروع میکنیم (جاییاز انتهاي زندگی( شعر) شروع  می

هاي این مجموعه ها از جذابیتmythزدایی با نگاه متفاوت به  هاي زبانی، روابط ترامتنی واسطورهتازگی
اکثر شعرهاي این مجموعه بررسی کنم. یعنی فرم  ترتیب درها را بهکنم نشانهاست. در این نقد سعی می

شوند و تا حدودي ها بررسی نمیکند اما تمام اپیزودنگر پیروي مینقد از چارچوب ساختارگرایی جزئی
 استراکچر بررسی کنم. کنم برخی شعرهاي مجموعه را از لحاظ سمانتیکسعی می

 :ترمینالدر شعر 

 سوزي نیست زنو باور کنم آش دهن "

 ام منفقط گرسنه

 داغی تو

 )9ي (صفحه"ات شود ببوسماینجا نمی

 

 سوز نیست اما داغ است.به کار رفته است. دهنرفته در جهت شبیه ندانستن کاري بهتصویر گسترده

 زن، معشوق شاعر؟ 

این جمله ضمیر مستتر است. پس بهتر است حشو است چون نهاد در "من"جا ام من= در اینفقط گرسنه
 جا من حذف شود.در این
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ادي داریم. و هاي زیي عام ایستاده، مدلولکه در قامت یک واژهاز لحاظ سمیولوژي براي زن باتوجه به این
 جا به پاسخ سوال نرسیدیم.تا این

 

 شده:پینوکیو، عروسکی چوبی که هنگام دروغ گفتن دماغش بزرگ می

 شنوم از این پینوکیوهاي گنده می"

 ايدست روي دلم گذاشته

 ايرفته

 )10ي (صفحه "شودو دماغشان بزرگ نمی

 اند. شاعر امیدوار است دومینويبه ناراستی خو کرده هایی کهها هستند، آنهاي گنده استعاره از آدمپینوکیو
ما تا آخرین قطعه فرو بریزد اما دست آخر دروغی درکار نیست!  او(معشوق) رفته، اما معشوق چه کسی 

 است؟

خورد و همراه با نوعی برخورد شیزوفرنیک در زبان هایی که درشعر نومدرن به چشم مییکی از تکنیک
 عنوانآید و ما بهجا که زبان از پس فریب ما برمیضمایر و افعال است. یعنی آناست، عدم تطابق میان 

 تابیم!ي فاعلی را برنمیاي در زبان فریبایی فاعل و سوژهسوژه

 کنیم.درواقع فاعل شناسا را بدل به ابژه می

 )11ي (صفحه"روم سراغت را از خودت بگیرم می ":  الف

 بگیرمروي سراغت را از خودم : میب

تري شود و هم طرح تازهنوعی استیصال و درماندگی اشاره میبا تخطی از منطق زبانی، هم به "ب"در سطر 
 ایم. شاعر باید از این پتانسیل زبانی استفاده کند.ریخته
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عقب هم به) و باز13ي قدسی تن معشوق نکردن ( پایین بکش فورن صجایگاهی مقدس نساختن و جامه
 برگشتن.

گیرد، درواقع درهرعمل اي را درنظر میشود، مخاطب و خوانندهي متن ادبی نوشته میشعر به مثابهوقتی 
ري آید، اثحساب میشود که جزو ساخت درونی متن بهنوشتنی نوعی از مخاطب از پیش درنظر گرفته می

بینیم این مسئله وضوح میکه بهاند. حال آنکه خواننده فعال "آن کسانی"شود براي ریزي میکه طرح
 )16ي شود. ( در عرق ریزانِ کو مخاطب؟) (صفحهتوسط شاعر مثل نشانی بر بدن شعر چسبانده می

ي خورد و در تصاویر شعر دههچشم میتر بهدر تصاویر شاملویی استفاده از عناصر موجود در طبیعت بیش
دهند. در شعر امروز به می شیا و عناصر مدرنکار رفته و جاي خود را به اتر بهبعد این تصاویر کمهفتاد به

ی بخشی افراطشده و با جانشود مثل سپهري حسیتی را که از طبیعت گرفتهلحاظ تاریخی دیگر نمی
نشاند و شش سطر اول کسی را توي ماشین می "سه  "ي ي شمارههمراه است وارد شعر کنیم. در قطعه

جا شاعر در حد قابل قبولی موفق عمل کرده و رود! تا اینه میاي میان جنگل به سمت رفتن نشاندر جاده
افتد از اعتبار کند. اما در سطرهاي هفتم و هشتم اتفاقی که در شعر میتصویر را در ذهن ما مجسم می

 کاهد.ها میدیگر تکنیک

 تو نخ دخترهاي دست نخورده"

 )13ي (صفحه"کنند کنی خوشگل مینگاهشان می

ي شعر است، ترکیب وصفی پوشاندن بر سطرهاي قبلی و نیز ادامهاین دوسطر حجابدرواقع کارکرد 
ي نخست و سپس وار به انسان در درجهانگارانه و ابژهبه دیدگاه سطحی،  برده "نخورده دست "دخترهاي

و  هانداختن براي رفتارزنی متنی نویسندزند. البته در نقد شعر ما به دنبال خط کش و مترزن دامن می
د حتا در افتگونه احکام دستوري صادر کنیم اما اتفاقی که در این دوسطر میشود موساشاعر نیستیم؛ نمی
زدایی چندسطر بعد در این شعر که آشناییوار به زن نیست. حال آنگردانیِ نگاه ابژهتالشی براي غریبه

 )14ي فحهشناسیم و نمک ندارد ) (صجالب توجه است: (دریا را به اشتباه می

 دستی به نام دنیا "
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 _قدش هاي قدونیمانگشت_ما 

 )14ي (صفحه"اي ...دنبال سوراخ تازه

شود دنبال هم آمده و در این اپیزود به سپیدخوانی ختم میهایی که بهدست، دنیا، انگشت و سوراخ نشانه
اي نشان داده شده که گستردهها) در تصویر انجامد. نابرابري افراد بشر( انگشتهایی میبه دریافت

 گریزد!حال از ترکیب کالسیک دست دنیا ( تصویر فشرده) میدرعین

 

 )16ي (صفحه  "شادا دنیا"و  "شادا باران"

 گیر کرده.ي جغرافیایی از شعر زمینچهارهجاي کشیده به دنبال هم این دو سطر را در نقطه

 )14ي (صفحه  "کشد شیشه را یکی تنها باال می"

 گردیم.ي سوم سطر اول شعر خطاب به همان اوي غایبی است که به دنبال آن میتوان گفت در قطعهمی

چرخد و پرسش اساسی ماست ي مرکزي که این نقد پیرامون آن میحال نقطهي عطف نقد و درعیننقطه
کند ( شاید ما یدانِم ما عبور مست که از نمیاین است که مورد خطاب در این کتاب که درواقع معشوقی

گان ما بگذرد) گاهی کنار پنجره در ماشین نشسته، گاهی در ترمینال طور از مقابل دیدهخواهیم که اینمی
دهد رسد که شاعر به طور عمدي یا سهوي به پرسش کلی ما پاسخ مینظر میچه بهبوسد. اگرکسی او را می

ي چهارم که شروع آن به سوال ما پاسخ بدهد. در قطعه اما درتقابل و برخورد با متن به دنبال آنیم تا متن
اي در پاسخ به سوال کلی آید که گزینهاند؛ از شاهدي صحبت به میان میرا بر تمام مجموعه نام نهاده

 گیریم.ماست. رد این شاهد را در سراسر کتاب می

ریخی در ادوار ادبی و ي سیروس شمیسا که به بررسی تانوشته شاهدبازي در ادبیات فارسیدر کتاب 
 خوانیم:کنکاش در متنون ادبی ( از نثر و نظم ) پرداخته است می

و  که معشوق درسبک خراسانیو یا این "جنسگرایی استادبیات غنایی فارسی به یک اعتبار ادبیات هم " 
عدي را در نویسد: حداقل نیمی از اشعار حافظ و سجایی میي تیموري مرد است. درمکتب وقوع در دوره
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قاطع ها به ضرس کند. درحقیقت، بخش کمی از اشعار قدما هست که در آنباب معشوق مذکر قلمداد می
هاي تبع ادبیات دورهي قاجار، بهي بازگشت، یعنی ادبیات دوره. در دورهاستمعشوق مونث قلمداد شده

است. لذا فقط در ادبیات معاصر هاي موجود درجامعه، معشوق مرد بودهغزنوي و سلجوقی و نیز واقعیت
 ایم.اي با معشوق مونث مواجهآن به طور گستردهاست که در

به غالم ترکش و عشق  _برادر سلطان محمود _عشق سلطان محمود غزنوي به ایاز، عشق امیریوسف
 خان معروف به ملیجک.شاه به غالمعلیناصرالدین

 شود.ي پهلوي به خوبی ترسیم میي قاجار تا اوایل دورهخر دورهمیرزا اوضاع شاهد بازي از اوا در دیوان ایرج

خصوص به عشق مرد به جا بهآید شاهد که از سویی به معناي زیباروي است در اینکه برمیطوردرواقع، آن
چه رساند، شاهدبازي یونانی و آنبازي را گرفتن ما را به دوسرشاخه میگردد. درحقیقت پیِ شاهدمرد بازمی

. یابندرسد و در اشعار غیرعرفانی نمود میاي که از ترکان به ما میرساند و شاهدبازيارا به افالطون میم
ي روحانی دادن به عشقی مانده است به نوعی عشق دور از حسانیت و جنبهچه از فرهنگ یونانی باقیآن
زن و یا برعکس خالی از توقع و که عشق مرد به دور از توقع مابین دو مرد است، حال آنآالیش و بهبی

 .داشتی به تولید مثل نیستچشم

 "در عرق ریزان کو مخاطب؟  "

اي از شرم باشد ممکن است شاعر از پرداخت به موتیف مدنظر خود و یا تقدیم ریزان اگر نشانهدرواقع، عرق
 يي مخاطب در قطعههچه در مورد مسئلاین قطعه به سیروس شمیسا نوعی شرم را با خود دارد. البته آن

ایستد و اگر سوي اخالق و تفسیر اخالقی میجا مشهود است. شاعر نومدرن آنقبلی ذکر کردیم در این
اي تلقی کنیم که مورد تفسیر اخالقی قرار گرفته است، شرم و خجالت جایگاهی نخواهند بازي را پدیدهشاهد

ایم باره شدههاي مسلط و قانون و مذهب دراینیدهجا دوباره به نوعی تسلیم خواست اداشت. چون در این
 که از این حدود فراروي کنیم. به جاي این

 ریزان مربوط به تکاپوي جستجوي مخاطب و یا معشوق باشد.ها فرض نخست ما بود اگر عرقالبته این
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 نه رقص"

 نه شعر

 چسبدو هیچ اتهام دیگري به من نمی

 اممگر اینکه آمده

 )17ي (صفحه "هد تو باشمخواهم شاو می

ر ها را دکند. رقص و شعر را اتهام دانستن و آنشاهد در سطر آخر، بازي زبانی مناسبی را ایفاي  نقش می
بازي؟ یا رقص و شعر در برابر معشوقی که با شور و چیزي قرار دادن؟ رقص و شعر در برابر شاهدمقابل چه

 رقصد؟حرارت می

فونی شناسی دارد و حاکی از پلیعیار به طور همزمان در شعرهاي بلند ارزش زیباییاستفاده از زبان لوگو و م
نویسیم به ارزش اثر ها میها و گویشصدایی) در شعر است؛ درواقع حتا وقتی در اشعار بلند از لهجه (چند

 ت.یا یک اپیزود نیس طور همزمان در یک سطرکار بردن زبان لوگو و معیار بهمعناي بهافزاییم. اما این بهمی

 

 و یا "نشون به اون نشون که گنگ نیستم"

 نشون به اون نشون که سرد نیستی"

 )21ي (صفحه "برف هستی

 به جاي برف هستی "برفی"توانست از که زبان شاعر لوگو است به سادگی میفرض آني دوم بهدر نمونه
 استفاده کند.

 

 )30ي (صفحه "ترسند در خیابونبا نسبتی که نمی"

 ترسن تو خیابون)( با نسبتی که نمی
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 ي نهم زبان شعر از ابتدا لوگو انتخاب شده اما در این سطر زبان شعر دچار لکنت شده است.در قطعه

 گذاري:فاصله

گذاري در این مجموعه در بعضی اشعار تا حدودي موفق عمل کرده و توانسته مسافت میان کارکرد فاصله
 وي غایب ( سوژه)  را در شعر کوتاه کند.مخاطب، شاعر و ا

 ( نشون به اون نشون که گنگ نیستم

 ) _گفتن ندارد_

ر گردد و سطسمت مخاطب خود برمیي تئاتر بدانیم، او روي صحنه بهجا اگر شاعر را بازیگر صحنهدر این
 زند: کند و یا شاید از میان تماشاچیاِن نمایش کسی داد میدوم را ادا می

 _نداردگفتن _

 ي خود و معشوق است:کردن فاصلهشویم شاعر در پی قیچیهمین شکل در انتهاي شعر متوجه میبه

 اینکه گفتن ندارد...

 )22ي (صفحه  _کجایی تو؟_

 

 است با آثار دیگر. ايهر اثر ادبی مکالمه روابط ترامتنی:

را بنجی روایت است که فصل اول آني ویلیام فاکنر در چهار فصل روایت شده نوشته وهیاهو خشمرمان 
مند  قدرتي دیونیزوسهاي خشم و هیاهو، زوال عقلی دارد، قوهکند. بنجی (بنجامین)  یکی از شخصیتمی

چرخد که یک ي کامپسون میي آپولونی ضعیفی دارد. پالت داستان حول محور خانوادهو درمقابل قوه
د. داستان چهار بخش است که سه بخش اول آن از زبان سه خانواده آریستوکرات درآمریکاي جنوبی هستن

 آن خواهرشان کدي است که برادر خانواده از طریق جریان سیال ذهن روایت شده و محوریت اصلی
هاي قدیمی و جدید خواهد سنت و مدرنیته و ارزشگر دارد. درواقع فاکنر با این رمان میشخصیتی عصیان
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 يگسستن بنیان آن؛ و جامعههمگیري یک خانواده و ازیق بازنمایی و شکلطرنمایش بگذارد. ازرا به
 دهد.ي مدرن میخود را به جامعهکم جايوار که کممردساالر و برده

ي ترامتنی این رمان با شکسپیر آورده شده و در واقع رابطهمکبث  قول ازي هشت یک نقلدر شعر شماره
 ریف زندگی از دیدگاه او و روایت فصل اول رمان از زبان بنجی است:ي شکسپیر، انطباق تعنامهنمایش

 "شود، سرشار از خشم و هیاهو اما پوچ.اي است که توسط ابلهی روایت میزندگی قطعه"

 

 کنیاحمق گریه که می"

 ) 26ي(صفحه "ات اتاقی ...در حنجره

 شود.) آرام میشخصیت بنجی که دائم درحال گریه است و فقط با دیدن خواهرش (کدي

 بوي مادر از آغوِش خواهرِ آبستنت"

 و بوهاي دیگري که 

 "ایمما نیز به اتفاق آقاي نویسنده بو نبرده

شدن بوي خوش خواهر چنین اشاره به ناپدیدي نامشروعش، و هماشاره به حاملگی خواهر بنجی و رابطه
زند گویی مواجهیم که بنجی حدس میپیشجا، با نوعی بنجی پس از گلی شدن لباس زیرش دارد. دراین

 دهد.خواهرش چیزي را از دست می

 ) 28ي (صفحه "کنیم برادرت را به خودکشی دعوتخواهرت را آبستن می"

 شدن پدر و مرگ او.اشاره دارد به خودکشی کوئنتین و الکلی

ته دارد و ما نیز در انتهاي شعر رفدستنوعی اشاره به معصومیت ازافتادن در انتهاي این شعر بهدستگل از
ر از رسد که شعنظر می( ابله) در مکبث شکسپیر از دوباره بوییدن عاجز هستیم. به idiotدر هیئت همان 
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کند از فهم ما به چه بنجی روایت میاي براي ارائه ندارد؛ آنپس این مکالمه برآمده اما درنهایت عنصر تازه
 گشاید؟اي به روي ما میآورده و بوي غریبی دارد، بنجی چه دریچهدور افتاده؛ گلی که او با خود 

اي ها در هر سطر به طور مجزا کلمهدلیل قرارگیري تکهاي عمودي بهتقطیع "ي مرگگانهسه"در شعر 
 از قدرت و زیبایی شعر کاسته اند:

 به"

 رسم 

 باز آمدن

 به

 دست بوسی... 

 ) 33ي (صفحه "پدر! 

است. هر واژه در شعر در همجواري با  در دوسطر مجزا آمده است و شعر را از ریخت انداخته "به"ي واژه
 بخشد. هاي دیگر کنش خاص خود را دارد و به شعر نیرو میواژه

یی بر جلوگیري از تکرار بر زیباتواند به قرینه حذف شده وعالوهدر دوسطر متوالی می "بود"چنین، تکرار هم
 بیفزاید: شعر

 قرآن بود"

 )32ي ( صفحه "و قبرستان بود

شود. عنوان هدفی غایی تعریف میدوشکل ابزار ارتباط و خود زبان به شناسان کارکرد زبان بهتعبیر زبانبه
گیریم خدمت میجا زبان را بهدر گفتار/نوشتار غیرادبی ما با کارکرد کالسیک زبان سروکار داریم. درواقع، آن

هوم و منظور خودمان را برسانیم، اما در گفتار/نوشتار ادبی زبان به خودي خود هدف است. کار شاعر تا مف
ي ابزار است نه فقط استفاده از آن، و مثابهها بهعنوان کسی که سروکارش با حروف، کلمات و جملهبه
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مندي در ساختمان شعر چنین خلق اتفاق در زبان است. ارتباط تنگاتنگ خلق امکان( خالقیت ) و هوشهم
کنند. دراصل شاعر کاشف یاد می "هدف"عنوان ها از زبان بهشناساست که زبان چیزيتاییدگر آن

 ست.هاي زبانیپتانسیل

اي با زبان دارند و سعی و تالشی شود جاهایی از شعر را پیدا کرد که برخورد تازهاین مجموعه شعر میدر
بینیم که زبان تبدیل به گاري حامل کلمات شده جاهایی میهستند. اما دردر جهت ایجاد اتفاقی در زبان 

هایی جهت توضیح آن چیزي هستند که اند، و صرفن پارهکار رفتهترین شکل خود بهاياست و در کلیشه
 گذرد.در ذهن شاعر می

 :اند ازها نام برد عبارتتوان از آنهاي زبانی موفق در این مجموعه که مینمونه

 باران "

 هاي زردبه دقیقه

 زنم لذیذکه نفس نفس می

 )36ي ( صفحه "کندتجاوز می

 و

 اگر رفتن نبود"

 )43ي (صفحه "ماندم! پس من چگونه می

 و

 عکس "

 ایماتفاقی که دوتایمان ایستاده

 ) 62ي( صفحه"و تو فقط افتاده بودي 
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 و

 ) 65ي (صفحه "بین این همه آدم تازه لباسی نیست که مرا بپوشد "

 

 

 منابع

 .1381) شاهدبازي در ادبیات فارسی اثر سیروس شمیسا، 1

 .1338ور،  ي بهمن شعله) رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر،ترجمه2

  ابک احمدي) ساختار و تاویل متن؛ ب3

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 



 

٤٩ 
 

  

  

پیوند اسطوره با زبان، از آنجا که هر دو به استعاره پیوند خورده اند ، انکار ناشدنی است. در واقع اگر به زعم 
به واقعیت  بریم ربطیاي که براي داللت به یک شیء به کار میاکثر زبانشناسان قائل به این باشیم که واژه

بریم قابل تغییر در چنین، اصطالحاتی که ما براي توضیح وضع خود به کار میهم و ذات آن شیء ندارد و
  شویم.اند؛ بیشتر متوجه این موضوع میهاي مختلفها و زمانمکان

ها در واقع استعاراتی هستند که در تکامل و ساخته اي زبانی دانست. اسطورهرا استعاره توان اسطورهمی
اند. به عقیده مولر، اسطوره برآمده از بازي زبانی بوده. مثال قوم آریایی براي بیان شدن زبان تاثیرگذار بوده

ن اي اندومیوسلنه (ایزدبانوي ماه)، با بوسه«کردند: مشاهدات خود از طبیعت به زبان استعاري تکیه می
ند، در اینجا اي گرفتار خواب ابدي شد و همواره جوان ما(جوان رعنایی که سلنه عاشق وي شد و با بوسه

داند که به جاي این در واقع او، انسان آن زمان را داراي حدي از انتزاع نمی» برد.خورشید) را به خواب می
حال باید توجه داشت که حتی در جمله امروزي نیز استعاره » شب فرا رسیده است.«جمله به راحتی بگوید: 

تواند مثل انسانی زنده برود، بیاید و گر شب میپنهان است. شب مگر جایی بوده که رسیده است و اصال م
ف تواند زبان گذشتگان براي وصاي در واقع مییابیم که زبان اسطورهبرسد؟ با نگاهی به این مقایسه درمی

ها از چنین توصیفات و اتفاقات اطراف بوده باشد و چون همانند امروز واژگان گسترده وجود نداشته انسان
فته : گکردند. یک مثال انتزاعی: در واقع انسان با زبان ابتدایی نمین استفاده میاستعاراتی براي بیا

» رد.گذاري کایزدبانوي خورشید تاج«و سپس آن را براي زیبایی یا اهداف دیگري به » خورشید طلوع کرد.«

  گر، خود اسطوره ساز عصر جدیدروایت
 ابطحی اثر: معین » خاطرات لجنی«نقدي بر کتاب 

 نویسنده: شکیبا معظمی
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برد تا یمتوانسته به راحتی بگوید خورشید طلوع کرد این توصیف را به کار تبدیل کند. بلکه چون نمی
وان تدیگران را از چنین اتفاقی مطلع کند. این نظریه مولر بعدها مورد تمسخر قرار گرفت. به هرحال نمی

ی دیگر کشد. یکآن را تنها دلیل پیدایش اسطوره دانست اما پیوند زبان و اسطوره را به خوبی به تصویر می
مین دانیم، براي هکنیم را نمیکه بیان می از پیامدهاي گسترش زبان این است که ما ریشه اکثر کلماتی

  شویم.ها میاي و بدیهی دانسته و حتی کمتر متوجه بعد استعاري آنها را غیراسطورهآن

اي براي وصف وقایع تاریخی و علمی بوده است. عالوه بر این، برخی معتقدند اسطوره زبان ساده و استعاره
(مثال  اندهایی عادي بودهطبیعی و حتی شواهدي بر اینکه آنان انسانها با ستارگان، عناصر نامی اسطورههم

  اند.موضوع دانست که بعدها تبدیل به اسطوره شد) گواهی بر ایناوهمروس که زئوس را انسانی می

کنند و چه اساطیري به راحتی در عموم ها چگونه بین اعضاي یک جامعه محبوبیت پیدا میاینکه اسطوره
  جو کرد.ود را باید در ساختار روانشناسی و تاریخی جستکننرسوخ می

آورد. هاي امروزي میاثر معین ابطحی روایتی است که اسطوره را به کوچه پس کوچه» خاطرات لجنی«
هاي تنگ و باریک است که بر سر اتفاقاتی تا هاي یک محله کوچک با کوچهگر زندگی بچهداستان روایت

راي روند. بگیرد، پیش میها نشئت میتوان گفت صرفا از بچگی آندیگر نمیسرحد جنون و شرارتی که 
  کنم:تحلیل داستان، آن را به چند قسمت تقسیم می

  شکلیاول: بی

نویسد تا احساس شود که گویی بنابر درخواست روان درمانگرش میداستان از زبان اول شخصی نقل می
ر آمیز به نظخود را شرح دهد. زبان داستان گاهی انقدر اغراقگونه گذشته دردناك بهتري پیدا کند و این

آید که مخاطب ممکن است فکر کند گذشته دردناکی وجود ندارد و نویسنده صرفا در پی بزرگنمایی می
ند. کنویسد و معرفی کوتاهی میاست که از افسردگی او نشئت گرفته. او در این بخش مقدمه داستان را می

دوند تا روز تمام شود و به خانه هدف میها مدام در کوچه بیباریک و ساکنانش. بچه، یک کوچه خودش
ها را ببینند تا به کارهایشان برسند، جوب کثیفی برگردند، پدر و مادرها از خدایشان است که دیرتر آن

د. وشوسط کوچه جاریست اما کسی از وجودش یا کثیف شدن در آن اعتراضی ندارد یا حتی مشمئز نمی
ایست که نویسنده کتک خوردن چیزي عادیست و کسی اعتراض چندانی به آن ندارد. فردي ساکن خانه
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ش خطاب» تو«کند و تمام مدت بیند و تمام داستانش را، حتی حاال، براي او نقل میگاهی از پنجره او را می
 لکه عدم وجود شکلی استها نیست، بشکلی به معناي نبودن شکل خاص در زندگیجا بیکند. در اینمی

ها خود ایجاد کرده باشند و یا به طور ناخوداگاه در ي وجود پیروي از هدفی دچارش شده باشند. که بچه
ها از این پوچی و نه سوالی وجود دارد و نه توقعی. نویسنده خود در این مرحله از رنجش و ناراحتی بچه

گویی بخشی از طبیعت زندگی خود اند که هیچ اعتراضی ها در این مرحله گوید. انسانشکلی چیزي نمیبی
  اند.نسبت به آن ندارند چرا که هنوز دچار خودآگاهی و قابلیت تمییز دادن خود نشده

  مندي (بازي)دوم: هدف

 ،ها با این توپشود. توپی که معلوم نیست از کجا آمده. بچهچیز با پیدا شدن یک توپ شروع میهمه
ها هرچند شباهت زیادي به فوتبال کنند. توپ بازي آنکنند و شروع به بازي مید میدویدنشان را هدفمن

 کم اینسازد. کمکند و تعریفی از برد و باخت برایشان میها را مشغول دنبال کردن توپ میندارد اما آن
جام بر بازي انشود و نظارتی سوري کند. داور تعیین میها تعیین میهایی براي بچهبازي، قوانین و نقش

گذارد. تیپ ورزشی، حرکات و اداهاي عجیب شود. قوانین حتی بر زندگی خارج از فوتبال هم تاثیر میمی
ها امتیاز محسوب ها به محل بازي به طور کلی براي بچهموقع گل زدن و حتی نزدیک بودن خانه بچه

با  کردند و به وسیله توپوپ بازي نمیانگار دیگر ت« رسد که به قول نویسنده: شود. کار به جایی میمی
کنند. پسري به نام شاهین ها با هزار سختی پول جمع میشود. بچهو توپ پاره می» جنگیدند.همدیگر می

  د.شوکند و همین براي او امتیاز مینیمه ولی مقاوم درست میتوپ با عملی شبیه جراحی توپی نصفه

کند. طبیعت که ها همه چیز را دگرگون میورود به زندگی بچهجا شیءاي خارجی است که با توپ در این
نوان ها هم به عکند و آنزده میها را شگفتها در حد فضاي کوچه تقلیل یافته، با تغییر خود بچهبراي بچه

شوند. نامشخص بودن مبدا و چگونگی پیدایش توپ جزئی از طبیعت متوجه قابلیت تغییر در خود می
  هاییست که زندگی بشر را دگرگون کردند.بودن مبدا زبان و دیگر پدیدههمانند نامشخص 

وتبال شود. فهایی است که منجر به سرگرمی و معنا یافتن زندگی مردم میبازي فوتبال نمونه کوچک چرخه
رود. این بازي تبدیل به نظامی وابسته به خود شود اما بسیار فراتر از یک توپ میبا یک توپ آغاز می

شود. به این معنا که نه تنها همیشه تاثیر مثبتی روي پیشرفت فیزیکی دیگر ابعاد زندگی ندارد، بلکه می
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چنین، نیاز چندانی به پیشرفت و پویایی مدام ندارد تا ها براي ادامه یافتن نیاز ندارد. همبه دیگر نظام
سا بکند و چهها را کمتر میهاي بچهکند، نه زخمدیگران را سرگرم خود کند. فوتبال نه کوچه را تمیز می

ها و قوانین شود. از لحاظ معنوي اما نقشافزاید، فقط موجب فراموشی دیگر مشکالت میها میبه آن
اي اي خرده اسطورهسازد. این بازي به گونهکند و فرهنگ مخصوص خودش را میبسیاري را تعریف می

کند و ترین چیز روي زمین میوپ را تبدیل به خواستنیدقیقه یک ت 90جا که براي زمینی است. از آن
خاطر دستیابی به این چنین کسانی که صرفا بهکند. همها را بر اساس خودش تنظیم میهاي بچهارزش

وربین ها، دآورد. به جز فوتبال و دیگر ورزششوند و سلبریتیسم را به وجود میتوپ تبدیل به اسطوره می
هاي سازهاي جدید دانست. با این تفاوت که اسطورهتوان اسطورهماعی و ... را میهاي اجتسینما، شبکه

تا ابد  چون عشقاند، نه به دلیل پیوند با اصلی ازلی هم جدید، خصوصا در فرهنگ ماتریالیستی، نه نامیرا
توپ، خاطر پیوندشان با یک مصداق فیزیکی اسطوره مثل هاي جدید بهمانند. اسطورهدر خاطرات می

شوند و می ايشود)، زیبایی فیزیکی و ... در زمان خود افسانهکاراکتر (که با خصوصیات فیزیکی تعریف می
 شود و بعدشود. در این داستان ابتدا اسطوره فیزیکی و غیرازلی زاده میها کاسته میبعدها از اهمیت آن

  ت.تر اسدر قدم اول به طبیعت نزدیک اسطوره خیالی و ازلی. احتماال در دید نویسنده اسطوره فیزیکی

  سوم: تراژدي

 شود که بازهایی میها و خشن بازي کردنشان منجر به انواع جراحات و حتی شکستگیجمعیت زیاد بچه
روند هم ممکن است بیشتر کتک هم نسبت به آن توجه زیادي ندارد. جالب آن که حتی وقتی به خانه می

دهد و موجب زمین هایش کار دستشان میها روي لجنلغزش بچهبخورند. هر از گاهی این جوب و 
شود در حالیکه هنوز چندان به خشونت ها میشود. براي اولین بار جوب سوژه اعتراض بچهخوردنشان می

به  ها را خطابیکدیگر یا پدر و مادرشان اعتراضی ندارند. راوي در اینجا واکنشش به مصدومیت شدید بچه
  نویسد:کند، میها را تماشا میشت پنجره آنمعشوقی که از پ

کردم که پشت پنجره اتاقت، آن باال ایستاده بودي و به افتاد من تو را نگاه میاي اتفاق میهربار که حادثه«
  »شد که هنوز کار به جاي باریکی نشده.خندیدي. این طوري خیالم راحت میما می



 

٥٣ 
 

لفیق ت» شود خندید یعنی کار به جاي باریکی نرسیده.قتی میو«این نگاه ظاهرا ساده او به طنز، اینکه 
 دانند باید چگونهافتد نمیهاست که وقتی اتفاق دردناك جدیدي میتراژدي و کمدي در زندگی پردرد آن

چیز هنوز کند. همهنسبت به آن واکنش نشان دهند و فقط خنده عادت کردن به درد جدید را مجاز می
آور است. واقعیت در پشت پنجره اتفاق افتاده و راوي تماشاگر مستقیم آن بوده، اما ههم احمقانه و هم خند

  تر تلقی کند و به آن بخندد.دهد خنده آدمی را که صرفا تصویر آن را دیده را مهمترجیح می

وقع مرود تا به بهانه گرفتن کیسه خریدش سر صحبت را باز کند اما وقتی راوي یک بار دنبال معشوقش می
دهد او را در حد همان شود و ترجیح میآید، بیخیال ارتباط مستقیم با او میحرف زدن زبانش بند می

یعنی یک » هاي درست را بدهد.هاي دنیا را به او زد و او با سکوتش جوابشود تمام حرفتابلو که می«
جا او به تقابل واقعیت و تصور اش تصور کند نگه دارد. ایناش هرچه دلش خواست دربارهصورت که بیننده

هد؛ دبیند و حتی وقتی واکنش نشان میبیند، واقعیت را نمیبرد. آدمی که از پنجره همه چیز را میپی می
 کند. یعنی او، تصورِ تصور راوي درباره واقعیت است.راوي با تصور خودش او را قضائت می

 ها هم برايگذارد. بچهپایش را روي میخی بزرگ می ها به نام ساعی موقع فوتبال بازي کردن،یکی از بچه
جراحی دارد  شوند. ساعی که از قبل سابقه عملور میدرآوردن میخ از کف و توپ روي پایش به او حمله

 برند و باکند. در این میان جمعیت زیادي بر او هجوم میاش حساس است و از بقیه فرار میبه محل بخیه
- شوند و طبق معمول میها دورش جمع میخورد. بچهش، ساعی زمین مییک صداي خیلی گوش خرا

رد و میزند. ساعی میشوند قلب ساعی نمیخندند تا این درد را هم طبیعی جلوه دهند تا اینکه متوجه می
کند که او مرده و همین دردي که مایه خنده و شود. هیچکس اصال باور نمیهیچکس پیگیر مرگش نمی

  تواند کسی را از روي زمین بردارد.بوده میها بازي آن

  چهارم: جنگ

توانند فرد خاصی یا همه را مقصر بدانند، جوب را ها که نمیدهد. بچهمرگ ساعی همه چیز را تغییر می
شوند. با اهالی کوچه صحبت دانند و تازه متوجه هزار و یک ضرر دیگري که دارد میچیز میعامل همه

 دهند اال یکود کسی دیگر در جوب فاضالب نریزد و خشکش کنند. همه رضایت میشکنند و قرار میمی
 آورند تا اوکنند. در آخر به شعارنویسی روي میها را اجرا میها براي راضی کردن او انواع نقشهپیرزن. بچه
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آخر  زن هم درفایده است و پیرسواد است! با اینکه این کارها بیخبر از اینکه پیرزن بیرا بترسانند بی
گیرد، اما شعارنویسی از بافی میمیرد و راوي رضایت خشک کردن جوب را از ساکنان بعدي با فلسفهمی

شود کند. فوتبال هم ممنوع میشود و پس از خشک شدن جوب هم ادامه پیدا میآغاز می» مرگ بر جوب«
و همه باید پیش از عبور به آن تعظیم گیرد و به جایش توپ به عنوان یادبود ساعی در مرکز کوچه قرار می

د. گردها میگذراند و گاهی هم با بچهگداري وقتش را در کوچه فلسفه به فکرکردن میکنند. راوي هم گه
هاي روهها را در گکند و بچهشود و براي کوچه قوانین سختگیرانه تعیین میگذاري تشکیل میشوراي قانون
خواهد یاد ساعی از بین برود با ي پشت پنجره که نمی»او«هم به خاطر کند. راوي بندي میمختلف دسته

رود بلکه ها از بین نمیکند. پس از مرگ ساعی، برداشت دوگانه تراژدیک/کمدي یچهکاري میشورا هم
  دهند.ها و دالیلشان براي مرگ ساعی نشان میگذاريها بخش کمدي ماجرا را در قانونآن

تان توان در داسسازي را میهایی شبیه این نوع اسطورهکند. نمونهبه یک اسطوره میمرگ، ساعی را تبدیل 
دهد و شاهد هاي ذکرشده، چه کسی قاتالن را دشنام میمسیح، سیاوش و حسین بن علی دید. در داستان

مسیح چگونگی مرگ قربانی است؟ آیا غیر از این است که مردمانی شاهد اول تا آخر ماجرا بودند اما به 
او به جهنم رفت تا براي گناهان ما بسوزد و سپس در شب عید «کمک نکردند و به جایش با این منطق که 

اي مثل یهودیان را گناهکار اصلی و فرایضی را براي خود معین کردند  و عده» پاك به زمین بازگشت.
شرحیات را براي انسان  اي بودن این سه داستان، چه چیزي تمام ایندائمی دانستند. بر فرض افسانه

کند؟ این محکومیت دیگري، احساس گناه توام با امیدواري به رحمت قربانی که ابتدا امروزي جذاب می
  اي دارد؟شد، چه فایدهمیگش به سخره گرفته

سرنوشت اودیپ تنها از آن رو ما «گوید: فروید درباره واکنش افراد به اسطوره اودیپ شهریار اینچنین می
یونگ با توجه به باورش به ناخودآگاه جمعی، » توانست سرنوشت خود ما باشد.دهد که مین میرا تکا

ي برند بلکه قابلیت ساختن عقاید فطرها به طور کلی عقیده فطري خاصی را به ارث نمیمعتقد است انسان
ها متفاوتی از اسطوره تواند عامل ساخته شدن نه یک نوع، بلکه انواع مشابه وبرند و همین میرا به ارث می

 الگوییشود در مواجهه با آن با موقعیتی کهنشود. اساطیر جمعی هستند و نه فردي. همین امر باعث می
ه ازلی توجه دیگر یونگ ب» خواند.آییم، بلکه نژاداییم. نداي کل بشریت ما را فرامیدیگر فرد به شمار نمی«

  »آید.گوید، با هزار صدا به سخن در میازلی سخن میهرکه از تصاویر «بودن اسطوره معطوف است: 
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ردن کگذاري و ... یک نوع قرارداد براي کمداشتن اسمش با قانونپیوند قربانی با یک تعریف ابدي و زنده نگه
کند که همانطور که او با ماندن یادش جاودانه شد چنین افراد را به این امیدوار میاحساس گناه است. هم

اي جدید جاودانه شوند و دیگر الزم نیست این تراژدي مرگ توانند با تبدیل شدن به اسطورهمی ها نیزآن
هاي فیزیکی و بازي را در اهمیت کمتري قرار را با خود به دوش بکشند. مواجهه با موضوع مرگ اسطوره

  آفریند.دهد و اسطوره ابدي را میمی

نامند، حاال براي مردمی که از جلوي را جنبشی میهاي شورا که شورایشان را جنبش و خودشان بچه
اند و با کنند. ارتشی تشکیل دادهگذارند و متخلفان را مجازات میشوند هم قانون میشان رد میکوچه

گرداند. راوي این بار متوجه لذت ها را خونین و مالین برمیشوند. آنهاي کوچه دیگر وارد جنگ میبچه
دهد. اگر پیش شود و در عین حال احساس بدي به او دست میزخمی گروه میبردنش از دیدن سردسته 

تفاوتی یا لذت، بلکه از روي هایشان را نه از روي بیاز این به بهانه جوب مرگ ساعی را غیرعمد و خنده
 توانست به بهانه جنبش لذت بردنش را طبیعی بداند اما راويِ ساکندانست، این بار هم میعدم آگاهی می

  دارد.بخشی برمیهاي آرامکوچه فلسفه دست از چنین فرافکنی

  پنجم: خرافه

ان هایشبیند و همه در داستانشود. هرکسی سهم بیشتري براي خود میبعد از جنگ، همه چیز دگرگون می
شود که ها و دشمنان جادویی هم شروع میکم وصف افسانهبینند. کمخود را فرمانده یا در خط مقدم می

ائن دلیل خها بیکننده است. خیلیعقیده راوي طبیعی است چون گفتن یک داستان تکراري خسته به
ه تنها مانند که ناي میشوند و تنها قوانین سختگیرانهشوند، بسیاري از مقدسات نابود میتلقی و طرد می

است مانیدقیقا شبیه ز کنند. در اینجا ساختار کوچهدر کنترل خشونت موثر نیستند بلکه آن را تقویت می
اوت بودن نداشتند، با این تفمعنیدویدند و اعتراضی به این بیکه همه بدون پرسیدن هیچ سوالی صرفا می

خواهند بکنند و حاال با بودن استفاده کنند تا هرچه میمعنیتوانند از بیدانند میکه در حال حاضر می
- ت بوده و در آن بازدهی خوبی داشتهٍ، خشونت را برمیشان بر اساس خشونتوجه به اینکه سیستم قبلی

دلیل ها هم که از قبل او را بیکند. بچهنشیند و فکر میگزینند. راوي فقط در کوچه فلسفه به تماشاي او می
و ربست فلسفه روبهروند و او براي فرار با چند آجر سست زیر دیوار بناند، به سراغ او هم میمحکوم کرده

شود که فاضالب به جاي جوب در می» بهشت«و بعد از برداشتن آنها وارد سرزمینی سرسبز به نام شود می
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ا هجا، او که به دلیل جدایی از بچهکند. در اینها را تماشا میریخته. او از بهشت با خیال راحت بچهآن می
داستان واقعی مرگ ساعی را  بیند؛ براي اولین بارها نمیهاي آندیگر سودي در باور داشتن به اسطوره

شود توپ را به خانه خود ببرد. دهد. گویا ساعی شب قبل حادثه با بحث کردن با شاهین موفق میشرح می
ند ککند و او فردا، براي تالفی به ساعی حمله میتوپ بردن که نشان قدرت است، شاهین را عصبانی می

ن کند ایده ترساندچنین راوي اعتراف میکشد. هما میتا به روشی وحشیانه توپ را بگیرد و همین ساعی ر
  پیرزن که موجب مرگ او شده را اجرا کرده است.

هاي راوي که این وضع خطرناك است شود و هیچکس حرفبهشت می رطوبت زیاد، باعث نشست زمین 
ار ست زمین کدهد. در آخر نشو باید فاضالب را به جاي بهشت، به جوب یا جاي دیگري بریزند گوش نمی

 ماند.ریزند و فقط راوي زنده میها فرو میدهد. ساختماندست مردم کوچه می

کاري خود و دانششان به مرگ و نابودي بود خشک کردند، آب جوب ها جوب را که نمادي از گناهباري، بچه
اي راوي که زمانش ها. همین بهشت بربهشت را به وجود آورد؛ نمادي از باور متافیزیکی و عامل نابودي آن

، اشیابد. جایی که او جدا از نیازهاي جسمانی و اجتماعیاي زمینی میگذراند، جنبهرا در کوچه فلسفه می
تواند مثل خدا همه را از باال تماشا و قضاوت کند. او چنان از مزایاي جمعی و اسطوره دور شده است می

 کند. اما آیا این تنها نقشها اعتراف میپشیمانی بعد از مدتکه بزرگترین جنایات خود را هم بدون ترس و 
  سازي است؟او در اسطوره

  پردازم:در ادامه با بررسی متن کتاب به این موضوع می

کشد هاي خفیفی میبگذار داستانم را تعریف کنم. مثل شبحی که در سکوت نمور زیرزمینی تاریک زوزه« 
کند تا به زور دارد و هربار با عبور رهگذري صدایش را خفه میرمیبار خود پرده بو از سرگذشت ماللت

  »دسته جارو او را از سوراخش بیرون نکشند.

این متن از مقدمه ایست که پر از ناامیدي و بیانگر کامل پوچی است که شاید باعث شود مخاطب اصال 
ها ذاريگاینگونه توصیفات و فاصلهنتواند تصور یک داستان ساده و کودکانه را داشته باشد. خصوصا اینکه 

شود که به احتمال زیاد نواختی میآید و باعث ایجاد یک نوع یکهاي کتاب هم میدر میان دیگر بخش
جا ر اینها ددرپی به کلیت دردناك زندگیگذاري پشت سرهم و اشاره پیتصمیم خود نویسنده بوده. فاصله
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ز جا اشود اما در اینگذاري باعث غافلگیري مخاطب میفاصلهکند چرا که معموال دقیقا برعکس عمل می
کند. تغییر مداوم فضا (فضاي داستان از زبان راوي و سپس بیرون آمدن از فضاي غافلگیري جلوگیري می

تک اتفاقات داستانی را کم خود داستان) و بیان سریع اتفاقات پیچیده قدرت پردازش و تمرکز روي تک
چنینی که در واقع یک نوع آمادگی ذهنی از قات ناگوار و احمقانه پس از توصیفات اینکند. بیان اتفامی

اند، ممکن است حتی او را به خنده بیاندازد. همانطور که حتی خود او داستان مرگ ساعی را زبان نویسنده
 ،تفاوتی کالم اوحسی و بیاي که با وجود بیکند. طعنهدار معرفی میدر مقدمه داستان با طعنه خنده

- ها با قوانین خندهاش زیاد اهمیت ندارد. این زنجیر تا مرگ اهالی کوچه و خاموش شدن بچهمنظور اصلی

  یابد.دارشان ادامه می

دایی زدوم اینکه، فراتر از مضمون کلی متن؛ نگاهی به زمینه متن بیندازیم. داستان در عصر ما، عصر افسون
دهند. آن قهرمانان و خدایان ازلی جاي خود را به توهمات و اندوه ابدي می نوشته شده است. عصري که در

هاي  روي کاغذ است. نویسنده با ادغام داناي تواند وجود داشته باشد، نوشتهتنها جایی که داناي کل می
 شود: سرنوشت وجا دو بخش میگوید. کمدي/تراژدي در اینکل و اول شخص، داستان را از زبان خود می

ایست و راوي با گرفتاري در این وضعیت، با این تفاوت که او به رفتار دیگران که کمدي سیاه و احمقانه
برد. او تنها با پیوند با این تراژدي ها در مقام داناي کل آگاه است، او را در تراژدي فرو میبیهودگی همه این

اند. روح متناقض شگفتی خود را از دست داده یاید. در واقع، دنیا و زبان استعاري اوجاودانه، ابدیت می
اسطوره حاال در خود نویسنده تجلی یافته تا نوشته و تخیل او. اگر در گذشته هومر، به خاطر اودیسه معروف 

هاي اسطوره از آفرینندگان خود استقالل و حتی برتري داشتند (یکی از دالیل شد و تمامی شخصیتمی
آفریدند و نه یک فرد خاص)؛ در حال حاضر نویسنده از کتابش نی را افراد میآن این است که اسطوره باستا

اش که مثل او تنها با پیوند با تراژدِي دورهبرتري دارد. راوي داستان ما تفاوت چندانی با نویسندگان هم
 بسیار است و این حتی احتمال ماندگارشدن» نویسان-او-مثل«شوند ندارد. تعداد ابدي، همیشگی می

 کند. او هم از معشوقعلت نیست که کسی در داستان او را به اسم صدا نمیکند. بیاسمش را هم کمتر می
  برد.اش اسمی نمیپشت پنجره

-  
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ها در هم فرو شد و توده بچهآمدن دست او بازي شروع میبرد و با پایین داور دوباره دستش را باال می« 
 افتاد اما فراموش نشده بود بلکه درگونه فوتبال بازي کردن هم دوباره توپ به کناري می رفتند. در اینمی

کردند تا گروه کوري که تشکیل شده بود باز شود بعد به دسترس بازیکنان قرار نداشت. اول باید صبر می
ود شنمی سراغ توپ بروند و یک گروه کور دیگر تشکیل دهند. از نظر علمی اگر بخواهیم حساب کنیم

گسلیدند تا بشود گره کور ایجادشده را باز کرد. شاید حساب کرد. در واقع حداقل دو سه نفر باید از هم می
ر تچسباندند. قبال کارها سادهوپایشان را با چسب میرفتند دستها بعدا میافتاد و آنهم این اتفاق می

ویم جنازه را از بیمارستان تحویل بگیریم و الي شد. احتیاج نبود آمبوالنس خبر کنیم و بعد برانجام می
  »کشید.شد و نیازهاي ما سر به فلک میتر میخاك کنیم اما همه چیز روز به روز پیچیده

اگر بخواهیم از نظر علمی حساب کنیم «ها، با آفرینش از گره خوردن بچهنویسنده پیش از تعبیر شگفت
زد کردن باور خودش به محاسبات اش؛ با گوشن عادت شکنیتر ساختدر عین مالیم» شود حساب کردنمی

رفا این ص«انگیزد: علمی در درجه اول و ناممکن بودن آن حتی براي خودش؛ شگفتی مارا از اینگونه برمی
  »یک توصیف خیالی نیست.

ات انیهاست. مخاطب او دیگر با بیها و سپس کشتن آنسازي از پدیدهنویسنده مدرن مدام در حال اسطوره
دهد: می گونه شکلشود، پس غافلگیري را اینناامیدکننده او و دیدن شهامت او در بیان تراژدي غافلگیر نمی

  »تواند نوشته یا تجربه خود شما باشد.تواند صرفا یک نوشته نباشد. میاین می«

ا این نوع وصف ت شود.و مخاطب در این میان نه با تاویل، بلکه با همراهی در توصیفات دچار شگفتی می
گیرد و نویسنده این بیان کمدي خود را ها باال میوسط ماجرا ادامه دارد. پس از آن، خشونت بین بچه

اي که به جا شاید بیان او براي بزرگنماییکند. در اینها میهاي آنصرف توصیف جنگ خونین و سالح
در آخر داستان، زبان کامال از شگفتی خالی و شود به کار گرفته شده. اي نمیطور غیرمستقیم به آن اشاره

داند. ها را قدرت و فراموش کردن درد و فقرشان مییابی است. نویسنده علت کارهاي بچهبه دنبال علت
  شود.که خود او را نیز شامل می دانشی از روي همدردي

-  
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 قت این اسم را دوست نداشتموشد. هیچکنم تمام مشکالت به کوچه فلسفه مربوط میاما من هنوز فکر می«
تر بود و زمین را به آسمان شد مخالفت کرد. مخصوصا با تو. آن زمان آتش تو از همه داغولی مگر می

کردي اگر دست از شد و پدر و پدر جدش را جلوي چشمانش سگ میدوختی اگر کسی سد راهت میمی
آن باال که آن باال پشت پنجره اتاقت ایستاده  شود. از تو کهکرد. شاید داستان از تو شروع میپا خطا می

کرد و تو در راس هرمی نشسته بودي زدي و جهان ناگهان رنگ و بوي دیگري پیدا میبودي و لبخند می
  »که انگار از آتش ساخته شده بود.

  ها و جمالت دقت کنید:به این واژه

  نان. ستاره. در. پایان دنیا. مهربانی.

  ایان دنیا و مهربانی.نان و در و ستاره و پ

  زنند. پایان دنیا آمد. مهربانی هست.درخشید . در میآورند. ستاره مینان می

  زنند و پایان دنیا آمد و مهربانی هست.درخشید و در میآورند و ستاره مینان می

د ترکیب بلنهاي باال به خوبی قابل مشاهده است. حال، در یک به عنوان حرف پیوند، در مثال» و«کاربرد 
اند؛ با فرض مربوط بودن این تصورات، نه چند نتیجه بلکه به هم وصل شده» و«ربطی که با با جمالت بی

آید. مانند دوربینی که مدام در حال چرخیدن است و به محض اینکه یک نتیجه نامنسجم به دست می
ت چرخد و عاقبره روي چیز دیگري میایم، دوباکنیم سوژه (موضوع) داستان را یافتهایستد و ما فکر میمی

  گیریم که داستان درباره همین چرخش است.نتیجه می

در  اي زمینیو اما درباره اویی که پشت پنجره نشسته و دلیل اصلی کارها و توصیفات راوي است. اسطوره
شا ه براي تماشود کداستان که کنار کوچه فلسفه خانه دارد و عشق افالطونی راوي به او منجر به این می

ود شکردنش در کوچه فلسفه بنشیند و گاهی هم در فکر فرو برود. او در آخر به تصور این عشق راضی می
ن رود و فلسفه بدوپردازد. اما پس از خرابی کوچه، این آخرین تصور هم از بین میاش میو به فلسفه بافی

  داده است.ماند. در واقع، نویسنده اسطوره را قورت اسطوره خارجی می
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این امر که مخاطب به جاي بسیاري از افراد دیگر و حتی گاهی اطرافیانش خواندن کتاب او و شنیدن 
کند، ها پیدا میالي نوشتهدهد، به سبب تصوري است که از خود در البهسرنوشت راوي را ترجیح می

جا از آخرین حد در اینشود. راوي اي براي تجسم یک جمع میطور که اسطوره تبدیل به وسیلههمان
تواند با کلمات بیافریند و از بین ببرد، خود را تنها داناي کل جلوه دهد و تبرئه قدرت برخوردار است. او می

  کند، دیگران را شماتت کند و حتی قلدري کند. 

هاي ادبی چنین امري هویداست. راوي چه در معناي سنتی آن طرف بِد ماجرا باشد و چه در اکثر متن
طرف خوب، طرف اصلیست. خوب و بد او چندان مهم نیست اما او هرکه باشد زاویه دید مهم و برحق 

هایی که خود به دیگران کند. راوي ما در ابتدا از ظلمماجراست که کمتر کسی به دروغگو بودنش فکر می
 حساب ارزش او براي سنتی معناي به »بودن خوب «زند، چه، در ابتداي داستان روا داشته حرفی نمی

- یبرم شدن اسطوره در دیگر قدمی خودش، هايقلدري به اعترافش و قدرتش شدن کمتر با سپس، شده.می
 حال در داده. انصراف و شده پشیمان اند جدید هايبازي درگیر همه وقتی که است کاريگناه اولین او دارد.

 ماندن زنده و چیز همه تخریب با نهایت در کند.می اعتراف خود گناهان یه تنهایی در و است خطر در حاضر

 هرآنچه که رو این از قدرت بازي. هم و است قدرت وسیله هم او براي تراژدي ماند.بازمی پوچی قهرمان این او،

 که رنظ این از بازي و دهدمی نشان را جرئت نوعی سخنان این با و است هیچ او براي بخشدمی معنا زندگی به

 یجادا عقاید و هانظام دیگر در فیزیکی رشد شود،می اشاره آن به و شده تکرار مدام فوتبال، مانند اندوه این

 بسا چه ايچرخه در و اعتیادآور شکلی به بلکه نشوند. کم طرفدارانش تا کند تغییر نیست الزم و کندنمی

 شود.می تکرار نویسنده براي بخش،لذت
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 در عصر پسامدرنفیکشن: سبک جدیدي از روایت چت

  ي مهدي قاسمی شاندیزنوشته

 

مند است که در قلمرو خود واقعی ي تخیل و داراي جهانی ساختتوان گفت که داستان به نوعی زاییدهمی
اي است که ریشه در ي بارز از روابط انسانی داراي قدمت دیرینهعنوان یک مولفهنماید. هر داستان بهمی

مصر باستان، یونان باستان، چین و هندوستان دارد. سرایش داستان یکی از هاي مختلف از جمله فرهنگ
هاي موجود در جهان را عواملی نظیر اسطوره، ست. محققان خاستگاه بسیاري از روایتي سرگرمیانواع اولیه

سراسر ها، مردمان مختلفی در ي انواع روایتدانند. در همهآوردهاي علمی میمذهب، ادبیات، تاریخ و دست
بر این باورند  اند. خیلیگر انسان را داشتهتاریخ سعی در نمایش چیستی و چرایی جهان براي ذهن پرسش

ر ش دست و همواره در تالش براي توصیف محیط پیرامونگوییکه انسان به طور غریزي داراي خوي قصه
و سامان ببخشد. از طرف دیگر، ش را نظم هاي جهانمنطقیها و بیقالب داستان است تا بتواند آشفتگی
سرایی بخش الینفک هویت انسان شناخته شود. از شوند که داستانروابط انسانی این امر را موجب می

ت اي از روایش را با دیگري سهیم شود. ادبیات داستانی به گونهتواند جهانطریق داستان، هر انسانی می
ي ذهن نویسنده) در یک فرمت چه واقعی و چه ساختهها را (اي از رویدادشود که مجموعهگفته می
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داراي  ي یک متنکند. جهان به مثابهمند مثل نوشتار، سخن، دیالوگ، تصویر و حتا بازي توصیف میساخت
ین باشد. به اش میبرد روایترو، هر متنی نیازمند یک کارگذار براي پیشهاي مختلفی است. از اینروایت

هاي متفاوت روایت باعث ایجاد تمایز در اشکال مختلف داستان روایی ود. شیوهشعامل راوي گفته می
 شوند. می

دانند که در مطالعات مربوطه، نویسی، منتقدان مفهوم روایت را گونه اي از خلق نوشتار میدر بحث داستان
عصر ساختارگرایی )، 1960کنند: عصر ماقبل ساختارگرایی (قبل از ي مختلف تقسیم میآن را به سه دوره

 )280، ص. 1378تا کنون). (مقدادي،  1980)، و عصر پساساختارگرایی (1980تا  1960(بین 

 هاي فردینان دوي دوم قرن بیستم رونق گرفت و محققان خاستگاه آن را اندیشهساختار گرایی در نیمه
ود شناسی محدیی تنها به زباندانند. اگرچه، پس از گذشت زمان، ساختارگراسوسور در ارتباط با زبان می

هاي دیگر اندیشه نیز تحت تاثیر آن قرار گرفتند. با این وجود، این جنبش عمومن به تفکر نشد و نحله
استروس، روالن بارت، ژرار ژنت، لوئی -شود و با نام اندیشمندانی مثل لوياطالق می 60ي فرانسوي دهه

ها بر این باور بودند که که زبان داراي یک ساختار آن آلتوسر، و آلژیر داس گریماس گره خورده است.
 خوش تغییرها را دستها یا متني انسانی، براي رسیدن به بافت معنایی، روایتست؛ و هر جامعهاجتماعی

مند بودن زبان، ي ساختبخشند. نظریهکند؛ و از این طریق، تجارب خود را سامان داده و به آن معنا میمی
الل در ها، هر گونه اختي آنان را وا داشت تا ادبیات را نیز داراي بافتی پیوسته بدانند. به عقیدهساختارگرای

 یکی از اجزاي ساختار موجب اختالل در کل نظام ساختاري و معنایی خواهد شد.

ه، و فافکن علوم اجتماعی، فلسهاي بنیانها و ایدهاي از اندیشهدر مقابل، پساساختارگرایی شامل مجموعه
ظر از عدم ناي صرفدنبال فهم تازهخالف جریانات پیش از قرن بیستم و ساختارگرایی، بهادبیات است که بر

 ست. علیت و با دیدگاهی از پایین به باال

اند. هاي ساختارگرایانه در ساحت شناخت عینی بدگمانپساساختارگرایان اساسن نسبت به استفاده از روش
ي شناخت توهم ي مستقل از زمینهست و عملن چیزي به عنوان سوژهمه چیز نسبیها هي آنبه عقیده

ها در سیري تاریخی تکامل یافته و ما را با است. بنابراین، هم موارد مطالعاتی و هم ابزار تحقیق آن
 گیرد.ها شکل میهاي مختلف زبان در آنکند که ماهیتها مواجه میاي چندوجهی از گفتمانمجموعه
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توان پردازد که از قول دلوز میهاي ساخت معنا متناسب با تغییراتی میساساختارگراها به بررسی بافتپ
در انتهاي قرن بیستم است. پساساختارگرایی اغلب به بررسی  "ي جدیدسوبژکتیویته"ي ظهور گفت نشانه

شکنی ونه از طریق شالودهپردازد و در تالش است نشان دهد که چگزبان می ماهیت، کاربرد و ناکارآمدي
ه، پردازان این دورشوند. برخی از نظریههاي مختلف زبانی، معانی اجتماعی گوناگون ساخته میدر مرزبندي

هاي تازه از پیدایش مرحله اي جدید از تاریخ و کاملن منحصر به فرد یاد کرده اند. بخشی از تاریخ با ویژگی
 )22، ص1384سازد. (گلن وارد، ره مدرن ماقبل آن متفاوت میها به ویژه دورا از دیگر دورهکه آن

هاي تاریخی تاثیرگذار در عصر پساساختارگرایی، در هر دو نقش دال و مدلول ادبیات به عنوان یکی از بخش
مدرن و یا پساساختارگرا، استفاده و حضور در این تغییرات ظاهر شده است. ویژگی اصلی ادبیات پست

ي هي صرف به تولید کنندست که سعی در تبدیل خواننده از مصرف کنندهفاهیم استعاريچون و چراي مبی
درن ممتن ادبی دارد. متن معمولی (عاري از استعاره) متنی است خواندنی و قابل مصرف، و متن ادبی پست

ننده است نوشتنی و تولید کننده، که یکی نزد نویسنده و دیگري نزد خو(شامل عناصر استعاري) متنی
 شود. تکمیل می

مدرن ستکند. ادبیات پگرایی، بنیاد گرایی و شناخت شناسی را نفی میپساساختارگرایی به طور کلی ذات
هاي هاي زبانی و تاویلمدرن بازيشناسانه از انواع روایت است. در واقع، داستان پستاي هستیگونه

ي بیان و بازنمایی را، به ویژه هرگونه مفهوم صریح وهزند. آن ها اغلب نحگوناگونی را براي مخاطب رقم می
کشند، و در عوض بر امکان بازي آگاهانه با ساختار معنایی در هر نوع متن و و وحدت معنا را به چالش می

 ورزند. یا فرم هنري تاکید می

ري سعی اوکبرخی از نویسندگان بزرگ این دوره نظیر جان ماکسول کوتسی، وینفرد گئورگ سبالد، و بن 
ي اند که با ورود فرهنگ اینترنت و تبدیل جهان به یک دهکدهدادن تضاد موجود در این دوره داشتهدر نشان

جهانی مسائل اخالقی و تعهدات عمل را به چالش کشیده است. بسیاري از نویسندگان و شاعران این دوره 
اي تازه و نافذتري براي به تصویر کشیدن هاز طریق بازنمایی خود و آفرینش ساختارهاي جدید بیان، راه

یی ي تبدیل شدن جهان به فضاشدن به پدیدهپیدا کرده اند. اصطالح گلوبال و یا جهانی "زندگی گلوبال"
چنین شود. این پدیده همي پیشرفت روز افزون تکنولوژي گفته میارتباطی و قابل دسترس در نتیجه
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 شود. ارتباط بیني تولید را شامل میارتباطات هنري، ادبی و چرخه آوري از جملهتشدید روابط ادبی و فن
 توان از لحاظ نقش رسانه ها و نهاد هاي ادبی درك کرد.سازي و ادبیات را میجهانی

یات کند. ادبکران دیجیتال پیدا میترین بیان خود را در فضاي بیمفهوم ادبیات گلوبال، امروزه، مناسب
شود که از ترکیب اشکال مختلف اي از ادبیات را شامل میگونه "مدیامالتی"ارتی اي و به عبرسانهچند

هاي هکند. دستگامحتوا از قبیل متن، صدا، تصویر، تصویر متحرك، ویدئو و محتواي تعاملی استفاده می
 يشوند که با هدف تجربه و پردازش محتواهاي الکترونیکی و کامپیوتري میاي شامل سیستمچندرسانه
 شوند. اي به کار گرفته میچندرسانه

اي رسانههاي اخیر شدت گرفته است. ادبیات چنداي، در دههتجسم ادبیات داستانی در فضاي چندرسانه
ی (چند مکان-تواند طیف گسترده اي از متن، گفتار، تصاویر، تصاویر متحرك، صدا، فیلم، و فضاي زمانمی

فیکشن به پرداخت معنا و ساختارهاي جدید موثر عمل کند. چت بعدي) را شامل شود و بدین طریق در
خصوص در میان نسل ست ،بهها، مدتیايي چندرسانهعنوان ژانر جدیدي از روایت داستانی از خانواده

رسی آسان این نوع از ژانر ادبی توان به خوانش و دستجوان، با استقبال روبرو شده است. از دالیل آن می
 اشاره کرد.

 چت فیکشن

ال کسی شوید. حتان تماس گرفته و مشغول صحبت میتصور کنید گوشی تلفن خود را برداشته و با دوست
 به عنوان نوعی_گفت داستانی وست که در گپدهد. این اتفاقیدر اتاق دیگر به حرف هاي شما گوش می

سوم نقش مخاطب را بازي ها و آن نفر تان نقش شخصیتمی افتد، که در آن شما و دوست _از روایت
ه ست و در اصطالح بنویسی خالقانهگفت داستانی) فرمتی جدید در داستانوفیکشن (گپکند. چتمی

ست. شود که فرم معمول آن به صورت الکترونیکینوعی از روایت داستان در بستر پیامک متنی گفته می
ریزي شد و از آن زمان تا کنون، با اروپا طرح در 2015بار در سال نویسی براي اولیناین سبک از داستان

ي معروف کیال پرنت، که هاي اجتماعی روبرو شده است. نویسندهاستقبال زیادي از سوي کاربران شبکه
 CBSاي با ها کاربر اجتماعی روبرو شده است، در مصاحبهش در این ژانر با استقبال میلیوناولین داستان

news تریناستانی در این فرمت و متناسب با پارامترهاي آن، یکی از بزرگنویسش د"گوید که می 
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همراه، با پیشرفت تکنولوژي و اختراعات الکترونیکی جدید از قبیل تلفن "ام بوده است.هاي حرفهچالش
هاي الکترونیک داده اند. از طرفی دیگر، رفته جاي خود را به کتابهاي کاغذي رفتهپد، کتابتبلت و آي

هاي اجتماعی آشنایی دارند با این شیوه از روایت هاي متنی و انواع شبکهتر که غالبن با پیامهاي جواننسل
د تا از دهنویسی به کاربران این امکان را میاند. این نوع جدید از داستاني خوبی برقرار کردهداستان رابطه

 آشتی کنند.خوانی طریق فرمتی که با آن آشنا هستند، با ادبیات و کتاب

 هاویژگی

یکی از الزامات براي نویسش در چنین ژانري، ایجاد یک نوع فضاي گفتمان مخصوص به خود است که 
مانند است و بخشی از نویسی داراي یک داستان غیرخطی و پازلهاي سنتی داستانبرخالف شیوه

ها با آن ي مردم و ارتباطشود. نوعی از روایت زندگی روزمرهگوي دو (و یا چند نفر) را شامل میوگفت
سازي یک داستان آنالین در قالب ست. شبیهدیگر از اهداف اصلی این سبک از داستان نویسییک
یق برد روایت همواره با تعلگذارد. پیشگو به اکران میوهاي مختلفی را در قالب گفتفیکشن، پلتفرمچت

ست که این تعلیق نویسنده در اینشود. سعی ي اوج خود آغاز میهمراه است و هر داستان معمولن با نقطه
صورت آگاهانه) این امر اتفاق ي داستانی را در انتها به تعادل برساند، از طرفی هم ممکن است (بهاولیه

 نیفتد. 

تواند از متن، عکس، یادداشت صوتی و حتا کلیپ هم استفاده و یا به آن در این نوع داستان، نویسنده می
اي هآن در نوع الکترونیکی به طور مستقیم و در انواع کاغذي از طریق لینکاشاره کند که دو مورد آخر 

هاي گوناگون از قبیل پویا، چنین در کنار پردازش شخصیتشوند. هممرتبط (ابر پیوند) نشان داده می
یز ني اوج، تعادل و پایان داستان گردانی، تمهید اولیه، نقطهسازي، تمایستا، قهرمان و ضد قهرمان، صحنه

 شوند. گیرد پرداخته و به مخاطب شناسانده میها صورت میگویی که بین شخصیتواز طریق گفت

 ياي در نقطهست بدین معنا که مخاطب مثل پرندهايفیکشن روایت متنی داراي ساختار شاخهدر چت
در طول داستان، از رسیدن ي تعادلاوج یک درخت (گره اولیه) قرار گرفته و براي پایین آمدن و به نقطه

ها که به زمین و تعادل برسد (انتهاي داستان)، که در برخی از نمونهپرد تا ایني دیگر میاي به شاخهشاخه
واند انواع تپذیر بوده و مینویسی بسیار انعطافممکن است این اتفاق صورت نگیرد. این نوع ژانر از داستان
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تواند به موضوعات مختلف از جمله چنین میدر بربگیرد، و هم مختلف رمان، داستان کوتاه، و سریالی را
وگوي داستانی جایی که این نوع از گفتگرایانه، عاشقانه، وحشت، فانتزي و غیره بپردازد. از آنواقع
گیرد، زبان معمول روایت در آن زبان لوگو و یا گرایانه بین دو نفر را در بر میگوهاي روزمره و واقعوگفت
چنین، اشتباهات نگارشی، امالیی و عدم توان استفاده نمود. همرسمی است، اما از زبان معیار نیز میغیر 

 فاصله ها اگر در خدمت منطق داستانی باشند مشکلی ندارد.رعایت نیم

 

 مخاطب

ود، توان ادعا کرد که یک متن ادبی تا هنگامی که خوانده نشخواننده می انتقادي معطوف به-از نگاه نظري
تواند مورد بررسی قرار گیرد. همین موضوع ي متن میموجودیت پیدا نکرده و معناي آن تنها توسط خواننده

شود. درواقع، این مخاطب متن است که آن را از هاي متفاوتی از یک متن میباعث به وجود آمدن تاویل
سوال ایجاد شده در ذهن خود و تولید نظر، مخاطب براي کند. از این نقطهحالت بالقوه به بالفعل تبدیل می

) اشخاص -1942معناي خودویژه باید روي مصالح متنی کار کند. در بحث روایت داستان، جرالد پرینس (
ها با نام مخاطب روایت یاد دهد مطرح کرده و از آنگوناگونی را که راوي آن ها را مورد خطاب قرار می

ي اثر تفاوت دارد. ي اثر متفاوت است، مخاطب روایت با خوانندهگونه که راوي از نویسندهکند. همانمی
است که راوي با آن به صورت مستقیم (و یا غیر مستقیم) صحبت  "درون متن"مخاطب روایت، شخصی 

ي جرالد پرینس، برجسته کردن بعدي از روایت است که مخاطب آن را با حسیت کند. حاصل نظریهمی
ماند و از این طریق نشده باقی میچنان مبهم و تعریفا موضوع همویژه ي خود درك می کند، ام

فیکشن پیاده شده است آورد. این قالب به خوبی در ژانر چتخود را پدید می "شنوندگان"و  "خوانندگان"
 کند .تر میو ساختار معنایی آن را گسترده

ي گفتمانی به مراتب فراتر از نظریه اي جهان داستانی را دگرگون کرده واین نوع از ادبیات چند رسانه
کند. نقش راوي در تعریف کالسیک خود از بین رفته و مخاطب گرایی باختین به مخاطب ارائه میگووگفت

کند: از طرفی در جریان داستان غایب بوده و از سوي دیگر، به این گانه را ایفا میدر این میان نقشی دو
 ت. سهاي خود کامل می کند، داراي نقشی فعالنظریت را براساس نقطهدلیل که در نقش راوي ساختار روا
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لیک تواند (با هر کنویسی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، زیرا مینقش مخاطب در این نوع از داستان
فیکشن) وارد دنیاي خصوصی دو شخص دیگر شده و داستان را مثل یک چشم در نرم افزار مربوط به چت

زمان می تواند با کنار هم ي دید خود مشاهده کند. بدین طریق، مخاطب با ایفاي دو نقش همز زاویهسوم ا
هایی را انجام داده و روایت قرار دادن ابهامات موجود در متن و گفت و گوي شخصیت ها سپید خوانی

را از دیدگاه هر داستان و تالیف را کامل کند. در نتیجه، ممکن است یک داستان پایان هاي متفاوتی 
 راوي رقم بزند.-خواننده

تواند به عنوان یک نوع روایت مستقل با داستان مستقل خود در نظر این سبک از داستان نویسی هم می
  گرفته شود، و یا بخشی از یک کالن روایت در داستانی دیگر باشد. 
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  سالم، حالت خوبه [19:25]

 [19:29] شما

  من رامینم [19:30]

  تونپسر همسایه[19:30] 

 [19:31] بفرمایین

  شه با هم آشنا بشیممی [19:31]

آورديمنو از کجا  شماره  [19:31] 

  شهاگه بگم باورت نمی [19:31]

بگو  [19:31] 

  از گوشی اصغر آقا [19:32]

  آورده بود پیش من براش فیلترشکن نصب کنم [19:33]

  اتو برداشتمشماره 

 »دیوار«فیکشن چت

 نویسنده: لیال باالزاده
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دونستی همون اصغرآقامی  [19:33] 

کنه کارت میاگه بفهمه این کارو کردي چی  

  خواد بفهمهاز کجا می [19:33]

  حاال یه کم آشنا شیم [19:34]

  شاید دوست شدیم

کارا رو ندارممن حوصله این   [19:34] 

 دیگه پیام نده

  به خدا قصد بدي ندارم [19:34]

گممزاحم بشی به داداشم می  [19:35] 

  گی، داداش نداري اصالدروغ می [19:35]

 [19:35] 

  دونم نداريخب می [19:35]

دونیاز کجا می  [19:36] 

  فقط دو نفرین [19:36]

  اياش تو خونهتو همه [19:36]

  هم هیشکی نمیاد برهجز اصغر اقا 

 [19:37] منو زیر نظر داري؟

  سوپري سر کوچه واسه ماس [19:37]
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  آمار کل محله رو داریم

خب تو که آمار دستته  [19:38] 

دختر داريالبد یه جین دوست  

کار داريبه من چی  

  خب ازت خوشم اومده [19:38]

من بچه نیستم  [19:39] 

ي همیشه خالیدونم خونهمی  [19:39] 

حالی به پسرا میده چه  

  اشتباه فکر میکنی [19:40]

تو اصال از چی من خوشت اومده  [19:40] 

شناسیفکر کردي منو می  

  ات خیلی شیرینهخب قیافه [19:40]

 [19:40] خر خودتی!

  دونمیه چیزاي دیگه هم در موردت می [19:41]

چی مثال  [19:41] 

  کنیدونم از بابات مخفی میمی [19:41]

چیو  [19:41] 

  دیگه حاال! [19:42]
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دست از سرم بردار  [19:42] 

گماگه مزاحم بشی به بابام می  

  گی!نمی [19:42]

یعنی چی  [19:43] 

 چقد پررویی

  

  کنیدونم بابات خبر نداره که چه کارایی میمی [19:43]

به تو چه اصال  [19:44] 

ي فضولپسره  

  کنه، نه؟اصغرآقا بفهمه پوستتو می [19:44]

بفهمهچی رو   [19:44] 

  که بعضی شبا یکی رو میاري تو اتاقت و [19:45]

  کنیباهاش حال می

خوریاچه گوه  [19:45] 

  من صداتو شنیدم که با مامانت حرف زدي [19:46]

 [19:46] مامانم؟

  برهگفتی مامان اگه بفهمه به تو گفتم سرمو می [19:47]

چی رو  [19:47] 
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  یخواي تو هم فرار کناینکه می [19:48]

  کنمشنیدم پشت تلفن گفتی باالخره خودمو خالص می

  [19:48] 

  دونم مامانت کجاستازه می [19:49]

 [19:49] کجاس

  فرار کرده ترکیه [19:49]

 [19:49] عجب!

  بهش گفتی از وقتی تو رفتی  [19:50]

  افتاده به جون من

کی؟  [19:50] 

  دونیخودت بهتر می [19:50]

  [19:50] 

  دونم چطوري یارو رو میاري تو اتاقتنمی [19:51]

  اصغرآقا خوابش چه سنگینه

  شنوهکه صدا آخ و اوخت رو نمی

فک کنم اشتباه گرفتی پسر جان  [19:52] 

مامان من سالهاست ُمرده  [19:52] 

  گیدروغ می [19:53]
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گم مامانم مُرده احمقمی  [19:53] 

  هامون خیلی نازکهببین دیوار بین خونه [19:54]

  صداتو میشنوم من

؟مطمئنی اشتباه نگرفتی  [19:55] 

اتون کجاس اصالخونه  [19:55] 

  بغل واحد شما [19:55]

اممن کی  [19:55] 

  مهسا دیگه [19:55]

اسم من مهسا نیست  [19:56] 

  دروغ نگو [19:56]

  اتو سیو کرده بودخودم دیدم اصغرآقا شماره [19:56]

چی سیو کرده بود  [19:57] 

  دخترم [19:57]

من دخترش نیستم  [19:58] 

  اشی؟پس چیکاره [19:58]

به تو چه  [19:58] 

  اگه دخترش نیستی [19:59]

  پس چرا اسمتو نوشته دخترم
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به تو ربطی نداره  [20:00] 

 [20:00] بیشتر از این فضولی نکن

  گی اگه راست می [20:01]

  چرا از اول نگفتی [20:01]

گفتم که  [20:01] 

به تو ربطی نداره  [20:01] 

دیگه هم مزاحم نشو  [20:01] 

  حاال باشه [20:02]

  فهمم کی هستیباالخره که می [20:02]

فقط  [20:10] 

یه سوال  [20:10] 

  چیه [20:11]

تون بغل خونه اصغرآقاسمطمئنی خونه  [20:12] 

  اومدن این جاشه می چند ماهیآره،  [20:12]

شنونتون هم صداي دختره رو میبقیه اهالی خونه  [20:13] 

  فقط من و داداشم تو این واحدیم [20:14]

  مونهکه اونم بیشتر وقتا تو مغازه می

شنويچه جور صداهایی می  [20:15] 
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  کنهزنه گریه میبا تلفن حرف می [20:15]

  ناله آه و گاهی هم

شنوي؟گفتی شبا هم از اتاقش صدا می  [20:16] 

  بعضی شبا اره [20:16]

خیلی عجیبه  [20:17] 

  شناسی؟تو مهسا رو می [20:17]

اره  [20:18] 

  ش کیه؟پسردوس دونیمی [20:18]

نداره پسردوس  [20:19] 

  کنهپس با کی سکس می [20:20]

تو مهسا رو کجا دیدي  [20:21] 

  گاهی میاد تو بالکن [20:21]

  ره توبینتم سریع میاما تا می [20:22]

تا حاال باهاش حرف نزدي؟  [20:22] 

  نمیاد بیروناصال  [20:23]

  کنهخریداشونو خود اصغرآقا می

 [20:24] اهان

باشه  [20:24] 
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  نکنه تو با اصغراقا رابطه داري [20:25]

من نگران اون دختر شدم  [20:25] 

  چرا [20:25]

تونی بري باهاش حرف بزنیببین می  [20:26] 

  االن؟ [20:26]

هن  [20:26] 

دونممین  [20:27] 

هدخودش ب کاري دستترسم می  [20:27] 

  چرا [20:27]

  چی شده مگه [20:28]

کاش حدسم غلط باشه  [20:28] 

  چه حدسی [20:28]

هیچی  [20:29] 

فراموش کن  [20:29] 

  خواد فرار کنهیعنی دختره می [20:30]

بیخیال  [20:30] 

دیگه پیام نده  [20:30] 

مگمیشر میشه، جدي   [20:31] 
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  باشه  [20:31]

  

  

  

  گفته بودي پیام ندمدونم ببین منو، می [11:14]

  فقط خواستم بهت خبر بدم [11:14]

  خودشو از بالکن انداخت پایین دیشب مهسا [11:15]
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18/11/1398  

  دارهیب یک صبح) ساحل: 3:13(

  جنگ شروع شدصبح) ساحل:  3:13(

  شده یکجا چ یچصبح) مهشید:  3:14(

  رو تو عراق کشت ییکایهشتاد تا امر رانیاصبح) ساحل:  3:14(

  میبدبخت شدصبح) ساحل:  3:14(

  از کرمانشاه موشک زدصبح) ساحل:  3:14(

  گهیداره خبرارو م یس یب یب صبح) ساحل: 3:14(

  زنهیهنوزم داره مصبح) ساحل:  3:15(

  میدیازش ند يریخ چیکه ه مونیتو زندگ دمیرصبح) ساحل:  3:15(

  جیتو پ دمیاره دصبح) مهشید:  3:16(

  صبح) ساحل: 3:16(

»جنگ شده«چت فیکشن   

 نویسنده: ساحل نوري 
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از جانب  دناألسیع گاهیکرده است که پا دییمقام ارشد در پنتاگون تأ کیبه نقل از  وزیشبکه فاکس ن ♦
  قرار گرفته است یهدف حمله موشک رانیا

@BBCfarsiinews 

  

ت راک کیهم اکنون در حال شل ران،یا یکیهمزمان با حمله بالست زیعراق ن یمقاومت اسالم يروهاین ♦
  .االسد هستند نیع ییهوا گاهیبه سمت پا

  

@BBCfarsiinews 

  

  قرار گرفته اند رانیکند که سربازانش مورد حمله ا یم دییتأ کایمتحده آمر االتیا

  

  :متحده در عراق االتیا ینظام يرده باال مقام

  میهست رانیاز ا یحمالت موشک ریز

  

@BBCfarsiinews 

  

  آغاز شده است ناالسدیبه ع یو راکت یموج سوم حمالت موشک♦

  

به پرواز درآمدهاند ناالسدیع گاهیبر فراز پا ییکایآمر يکوپترها یهل  
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متمرکز بوده است روهایبر محل استقرار ن قایحمالت دق  

  

@BBCfarsiinews 

  

 مانیگاههایاألسد، بلکه تمام پا نی: نه فقط عییکایآمر یمقام نظام کیبه نقل از  توریالمان ینظام خبرنگار
کوتاهبرد  کیکروز و بالست يحمالت از موشکها نیدر عراق هدف حمله گسترده قرار گرفته است. در ا

  استفاده شده است

  

@BBCfarsiinews 

  

گزارش ها آگاه است اما  نیگفت از ا یس یب یسنتکام، در پاسخ به سوال ب کا،یآمر يمرکز یفرمانده⬤
  .گزارش ها نشد نیحاضر به اظهار نظر درباره ا

  

ر عراق در د کایدر ارتش آمر یمنبع آگاه نظام کیبه نقل از  وزیخبرنگار شبکه فاکس ن نیفیگر فریجن
 يموشک ها ایکروز هستند  يموشک ها ای نهای. ارانیا ياز سو یحمالت موشک ریز"نوشت:  ترییتو

  ".کوتاه برد. در سراسر کشور کیبالست

@BBCfarsiinews 

 ☹☹☹☹☹☹☹صبح) مهشید:  3:16(

  رمیمیدارم از ترس م صبح) ساحل: 3:16(

  هم خوابه رضایعلصبح) ساحل:  3:16(
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  میشیم کسانیبا خاك صبح) ساحل:  3:18( 

  زنهیم شگاههارویاولم گفته پاالصبح) ساحل:  3:18(

  خدافظ دمتیاگه ند صبح) مهشید: 3:18(

  رو خونه ما ادیفرود م شگاهینترس من شانس ندارم حاال بجا پاالصبح) ساحل:  3:18(

  پل که خرج خونه کردم نهمهیا فیحصبح) ساحل:  3:19(

  پولصبح) ساحل:  3:19(

  صبح) مهشید: 3:19(

  به خوابت مهتاب دمیرصبح) ساحل:  3:19(

  سگ تو خوابتصبح) ساحل:  3:20(

  واقعاصبح) مهشید:  3:20(

  نجایا میتوفیم ریما گ رنیتو خوابش خودشو مامانم از کشور مصبح) مهشید:  3:20(

  ببره نمیبش بگو الاقل اروصبح) ساحل:  3:20(

 صبح) ساحل:  3:20(

  ببرنش دمیاره مصبح) مهشید:  3:20(

  صبح) مهشید: 3:20(

  په چه شده دختر گلم انقدر نترس انشال خود تهران طرف خودشان مزننصبح) مامی:  3:21(

  امیب ایبدن یسگدون نیتو ا دیچرا من باصبح) ساحل:  3:21(

  خدااااااااا يا



 

٨٢ 
 

    صبح) ساحل:  3:21(

  نداره شگاهیتهران پاال یمامان

  صبح) مهشید:  3:21(

  نجاسیا یهمه چصبح) ساحل:  3:22(

  .یفرهنگ يگفته جا صبح) مهشید: 3:22(

  داره اخه یاهواز چصبح) مهشید:  3:22(

  قم و بزنن دیباصبح) مهشید:  3:22(

  دهیسازمان ملل اجازه نم یفرهنگ ياونو که گه خورده جاصبح) ساحل:  3:22(

  قنیدقصبح) ساحل:  3:22(

  بابا ياصبح) مهشید:  3:23(

  دیخوابم پرصبح) مهشید:  3:23(

  یاسترس گرفتم نصفه شبصبح) مهشید:  3:23(

  کنمیمن دارم از ترس سکته م دیخوابت پر صبح) ساحل: 3:23(

 صبح) نسرین:  3:23(

  صبح) ساحل: 3:23(

ر د کایحمالت به مراکز آمر يما از گزارش ها"در واکنش گفت:  دیکاخ سف يسخنگو شامیگر یاستفان 
نظر دارد و درحال مشورت با  ریاوضاع را ز کیقرار گرفته و از نزد انیجمهور در جر سی. رئمیعراق آگاه

  ".است یمل تیامن میت
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@BBCfarsiinews 

  عنونخند  صبح) ساحل: 3:24(

  دختر عمههات در خطرنصبح) ساحل:  3:24(

 اي خیلی خوبیدوصبح) نسرین:  3:24(

 من خبرارو از لحظه اول دارم صبح) نسرین: 3:24(

 ولی واسم مهم نیستصبح) نسرین:  3:24(

  نیتو شهرتون ندار شگاهیاره چون پاالصبح) ساحل:  3:24(

  نیستیعراقم ن کینزدصبح) ساحل:  3:25(

 پایتخت که هستیم صبح) نسرین: 3:25(

  تختهیکرج کجاش پاصبح) ساحل:  3:25(

  تخته يباالصبح) ساحل:  3:25(

  شما به چیش بزنه تهرانو خو ساحل: صبح) 3:25(

 کنارشیم دیگهصبح) نسرین:  3:25(

 مثال دزفولو بزنن شما نمیفهمید؟صبح) نسرین:  3:25(

 ر خطر نیستین؟د صبح) نسرین:  3:25(

 تازه شما دو ساعت فاصله دارین ما نیم ساعت صبح) نسرین:  3:26(

  ستیمهم ن زایچ نیبابا اصبح) مهشید:  3:26(

  بزنن یکجا رو بخوان واسه تالف کنهینم یفرقصبح) مهشید:  3:26(
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  رفت میهممون نابود شد دیمهش گهیراس مصبح) ساحل:  3:26(

  شهیبشه داره م دیکه نبا يزیچ نهیمهم ا صبح) مهشید: 3:26(

  بهمن ماه کرج میایب رضایبا عل میخواستیم یییینس هع یییهعصبح) ساحل:  3:27(

  دور دور میبرصبح) ساحل:  3:27(

 صبح) ساحل:  3:27(

 صبح) نسرین:  3:27(

  اونور میایبهمن ب میاتفاقا ما هم گفتصبح) مهشید:  3:27(

  سوزهیلدونام مدلم برا گصبح) ساحل:  3:28(

  میدیبهشون رس نهمهیا صبح) ساحل: 3:28(

  يکرد يکار يباز خوبه تو صبح) مهشید:  3:28(

  کنم نتیمن آرزو به دلم موند خونمو کابصبح) مهشید:  3:29(

  دنشیما روبرو زذد کوه انقدر نا ام شگاهمیپال کیساحل په چته مامان مگر ما تو نزدصبح) مامی:  3:30(

 صبح) مهشید:  3:30(

  یخوب یلیخاله عاشقتم خ يواصبح) مهشید:  3:31(

  زرد کوه پشت و پناهت باصبح) مهشید:  3:31(

 ش یانها زود تمام م رمیانشال مصبح) مامی:  3:32(

…  

  زنهیم لمیداره اربصبح) ساحل:  3:40(



 

٨٥ 
 

  رم زد گهید جاصبح) ساحل: ی 3:40(

  میبدبخت شد يواصبح) ساحل:  3:41(

  میعلنن بدبخت شدصبح) ساحل:  3:41(

  کنهیم سیرنویز یشبکه خبرم داره هصبح) ساحل:  3:41(

  شدم حال امدم توهال داریموبل ب يب بودم صدااخو مین لنشتم او زنیمن هم پا تلوصبح) مامی:  3:44(

  کردم داریب رضارویعلصبح) ساحل:  3:47(

  میترسیم میبا هم دارصبح) ساحل:  3:48(

  کن داریرو ب یتو هم علصبح) ساحل:  3:48(

  غصه نخور ییتنهاصبح) ساحل:  3:48(

 صبح) مهشید:  3:48(

  یضیمگه مرصبح) مهشید:  3:48(

  دمیم يمن دارم به خودم دلدارصبح) مهشید:  3:49(

  *بکند تواندینم یغلط چیه کایآمرصبح) مهشید: * 3:49(

  صبح) ساحل: 3:50( 

 رانیالظفره امارات به سمت جنوب ا گاهیمتحده از پا االتیفروند جنگنده ا 6هم اکنون، تعداد حداقل ⬤
 .درحال پرواز هستند

  کن دارشیب گمیم يجد دیمهشصبح) ساحل:  3:50(

  ما از همه وضعمون بدترهصبح) ساحل:  3:51(



 

٨٦ 
 

  رمیمیدارم از ترس مصبح) ساحل:  3:51(

  چقدر راه؟ نجایاز اونجا تا اصبح) مهشید:  3:52(

  قهیده دق یبا جت جنگصبح) ساحل:  3:52(

  میخب خدافظ پس اگر زنده نموندصبح) مهشید:  3:52(

  ایچقدر ترسناکه در انتظار مرگ باشصبح) مهشید:  3:52(

  رمیاالن بم خوادیزهرمار من دلم نمصبح) ساحل:  3:53(

  زدمت يرگبار میبچه بودببخش صبح) مهشید:  3:53(

  حرفا نزن نیکثافت از اصبح) ساحل:  3:53(

  میریپناه بگ میبر میندار نمیرزمیزصبح) ساحل:  3:53(

  .بچم گناه دارهخوادیمنم نمصبح) مهشید:  3:53(

  دیانپارسیساحل باز خوبه شما ک صبح) مهشید: 3:54(

  میتر کیما به عراق نزدصبح) مهشید:  3:54(

 صبح) مهشید:  3:54(

دزفول چهل تا   يوعراق نبود رنیپس خوب تو  توچنگ ا یترس یمامان تو چقدر مصبح) مامی:  3:57(
  يرا خوب زده کرد رضایانقدر نترس برا چه عل میانجا بود شتریموشک خورد ما هم ب

  میکردم موشک زدن فرار کن دارشیخواب زدهش نکردم ب صبح) ساحل: 4:01(

  نسرین: صبح) 4:01(

  گمیراس م صبح) ساحل: 4:01(



 

٨٧ 
 

  زننیزدن اونا هم م نایا صبح) ساحل: 4:02(

 : معلومه که میزننصبح) نسرین 4:02(

  زننیاولم خوزستانو م صبح) ساحل: 4:06(

 بزنه کال دیگه میزنه همه جارو صبح) نسرین: 4:07(

 جنگ واقعی شروع میشه صبح) نسرین: 4:07(

  اناشانل گرفتم همه رانیمن ا یساحل شما کدم کانل گرفت صبح) مامی: 4:09(

  گهیداره م زیچ

  بپوشم؟ یحاال که جنگ شده، من چ گمیم صبح) دایی سیامک: 4:10(

  صبح) مهشید: 4:11(

   صبح) دایی سیامک: 4:11(

  یفرار کن یساحل لباس خوب بپوش خواست صبح) مهشید: 4:11(

  گهیبگو د صبح) مهشید: 4:15(

  یکنیم پیتا يساعته دار کی صبح) مهشید: 4:15(

  جون به لب شدم صبح) مهشید: 4:15(

  امیاگه به عنوان جنگ زده ازمون عکس گرفتن نابود بنظر ب پوشمینه لباس داغون م صبح) ساحل: 4:15(

  پناهندمون کردن جای دیدلش بسوزه شا ایدن صبح) ساحل: 4:15(

   صبح) ساحل: 4:15(

   :صبح) مهشید 4:15(



 

٨٨ 
 

   صبح) دایی سیامک: 4:15(

 واال صبح) ساحل: 4:16(

…  

  شهیاما جنگ نم صبح) دایی سیامک: 4:34(

  دوارمیام صبح) مهشید: 4:34(

  کنهینم يفعال کار کایآمر صبح) دایی سیامک: 4:35(

  کردن دارمونیدوتا ب نیا یالک صبح) علی: 4:35(

  رامون کردنآ واال زا به  صبح) علیرضا: 4:37(

  نیشماها بخواب میریما از استرس بم یییهع  صبح) ساحل: 4:37(

  ساحله رهیبابا همش تقص صبح) مهشید: 4:37(

  میتو ترسوند صبح) مهشید: 4:37(

  دیبیخوایو شما م میریمیبعد صبح تا شب ما از استرس م صبح) علیرضا: 4:37(

  ساحل؟ خبر چه مهشید: صبح) 4:37(

  ترامپ قراره گه بخوره گهید ساعتی صبح) ساحل: 4:38(

 یالااااا بگو بش خو اوووووو علی: صبح) 4:38(

  .خورده گوه ترامپ علیرضا: صبح) 4:38(

  بخوره گوه میخوره، گوه سیامک: دایی صبح) 4:38(

  شه،ینم یچ چیه د،یبابا بخواب صبح) دایی سیامک: 4:38(



 

٨٩ 
 

  سوم بشه یممکنه جنگ جهان فقط

 شد راحت خیالم دیگه آخر جملهی با دایی نکنه درد دستت ساحل: صبح) 4:38(

   ساحل: صبح) 4:38(

  برا چی ترسوندیم ،بچه کجا بخوابم من نیبا ا صبح) مهشید: 4:38(

  ترسوندمت یبابا جنگ شده چ صبح) ساحل: 4:38(

   صبح) ساحل: 4:38(

 میکنی تعریف ترسناکتر تو مهشید: صبح) 4:39(

  نمیارم خودم رو به میترسم سگ مث هنوزم من واال  ساحل: صبح) 4:39(

 بیار رو به ما با باش راحت علی: صبح) 4:39(

 خودتیم هم ما

 مهشید آروین بیداره؟صبح) نسرین:  4:39(

  نه خوابه صبح) مهشید: 4:39(

 لیبزنه باز هم جا تعط يزر هی نیا ترسمیدارم م يکار هیصبح  7من  انیبابا محمد صبح) علیرضا: 4:39(
 بشه

  کنار کارخونه ما کارخونه موشک سازیه صبح) نسرین: 4:40(

  کیووو چ *صبح) ساحل: 4:40(

  برم سرکار 6ساعت دیگه باید پاشم حاضر شم  1من  صبح) نسرین: 4:40( 

  تا کلوچه خوردم 4من از ترس ضعف کردم.تا حاال دوتا خرما و  صبح) مهشید: 4:40(



 

٩٠ 
 

  جنگ گردن بنداز شدي چاق اگه سیامک: دایی صبح) 4:41(

 بخوریم نمیاد گیرمون چیزي میشه کپنی بعدش دیگه بخوره بذار دایی ساحل: صبح) 4:41(

  میخواب یهمه م گمیقصه م هیخوب  صبح) علیرضا: 14:4(

  دیبخون یروز شنگول منگول با حبه انگور لطفا با لهجه عرب هی

  صبح) علی: 4:41(

   صبح) ساحل: 4:41(

  دیییییخوابیبرااااااتون قصه بگم، اما م خوامیم  صبح) علی: 4:41(

  صبح) مهشید: 4:42(

   صبح) دایی سیامک: 4:42(

   يدیباش خواب یمعلومه کل یعل صبح) علیرضا: 4:42(

  صبح) علی: 4:42(

  برم ندارم لحا اصال نسرین: صبح) 4:42(

    صبح) نسرین: 4:42(

  يفور⬤

  !کارکنان و پرسنلش را به پناهگاه منتقل کرد ینفت آبادان تمام شگاهیپاال

  صبح) ساحل: 4:42(

  هیواقع صبح) ساحل: 4:42(

 ؟ صبح) ساحل: 4:42(



 

٩١ 
 

  آره صبح) نسرین: 4:43(

 نیوز نسرین گزاري خبر علیرضا: صبح) 4:43(

   نسرین: صبح) 4:44(

  صبح) علی: 4:43(

  نجایما ا یخوش ادیخوشم م صبح) علیرضا: 4:43(

  واال گور بووو تک تکش شون*1 صبح)علیرضا: 4:43(

  شونیتف منه ر*2 صبح) مهشید: 4:43(

  ریشون؟ فقط* 3:سیامک دایی صبح) 4:43(

  گفتم ادبیشو با مهشید: صبح) 4:43(

   ام متوجه سیامک: دایی صبح) 4:43(

  ؟؟؟؟؟يمگه تو هم استرس دارعلیرضا  صبح) علی: 4:43(

  نافاسویبورک نه، پناهنده میشه صبح) دایی سیامک: 4:43(

  دیاسترس داشتم پر یچت کردم هر چ قهیخواندان چند دق نیداشتم با ا صبح) علیرضا: 4:44(

  خاندان صبح) ساحل: 4:44(

  خاندان وو نداره گهیهو االن ساحل م صبح) علیرضا: 4:44(

   صبح) ساحل: 4:44(

   صبح) نسرین: 4:45(

   صبح) مهشید: 4:45(



 

٩٢ 
 

  بدبخت يبه ا يداد ریجنگ گ نیبابا حاال وسط ا  صبح) علی: 4:45(

  رضاااااایراحت باش عل صبح) علی: 4:45(

  گفت بو قران گفت *4صبح) علیرضا: 4:45(

  صبح) علیرضا: 4:45(

  صبح) ساحل: 4:45(

  اصال تو بگو خاهر صبح) علی: 4:45(

  صبح) مهشید: 4:45(

  خوانواده صبح) علی: 4:45(

  کردن دارم پیهمش استرس از تا صبح) علیرضا: 4:45(

  نداره استرس انقدر بزنه ایم هسته علیرضا: صبح) 4:46(

  شه يامالت قو خوامیم  صبح) ساحل: 4:46(

  پ چرا من استرس ندارم صبح) نسرین: 4:46(

  فقط میخندم صبح) نسرین: 4:46(

 يشد ریس یچون از زندگ صبح) دایی سیامک: 4:47(

  انقدر دیگه نه نسرین: صبح) 4:47(

از دقیقه اولشم فهمیدم.پاشدم چایی درست کردم یه صبحانه کامل  صبح) نسرین: 4:47(
  خوردم

  سنسور استرست خرابه صبح) علیرضا: 4:47(



 

٩٣ 
 

  خندنیاسترس دارن م یننه و مامانم وقت صبح) ساحل: 4:47(

  رفتی ننهت و عمه به  ساحل: صبح) 4:47(

  واقعا ندارم استرس االن ولی اینجورم منم نسرین: صبح) 4:47(

  نیشماها دور تر صبح) علی: 4:47(

  کشهیطول م کمی رتونیاسترس بخواد بگ تا

  ترین دور شما میگی که کنه توف میخواد مگه  علیرضا: صبح) 4:47(

  صبح) نسرین: 4:48(

  هییسر باال صبح) دایی سیامک: 4:48(

  استرس نداري یچون کرج  صبح) ساحل: 4:48(

  هات جوون مرگ شن دخترعمه فیح ریبخاطر ماها استرس بگ عنو

  حاال خوبه اول کرج و بزنه صبح) مهشید: 4:49(

  توف نه تف علی: صبح) 4:49(

   عذابم نده گهیناموسن تو د یعل صبح) علیرضا: 4:49(

   صبح) علیرضا: 4:49(

  ذارهیواو م یبرا همه چ صبح) ساحل: 4:49(

  صبح) ساحل: 4:49(

  صبح) مهشید: 4:49(

  صبح) علی: 4:49(



 

٩٤ 
 

 دارم دوس واو  علیرضا: صبح) 4:50(

  زنهیبجز شوشتر، همه جارو م صبح) دایی سیامک: 4:49(

  از آب دراومد يترامپم شوشتر*5 صبح) ساحل: 4:50(

 بزنه صبح) نسرین: 4:50(

  مهم نیست واسم  صبح) نسرین: 4:50(

  کال هیچی مهم نیست صبح) نسرین: 4:50(

  صبح) نسرین: 4:50(

 معلومه قشنگ از زندگی شدي سیر ساحل: صبح) 4:50(

  گهیم یشد چ داریمهتاب از خواب ب نمیبب میصبر کن دیبا صبح) مهشید: 4:50(

  صبح) مهشید: 4:50(

 : دیگه استرس گرفت نسعلیرضا صبح) 4:50(

  یك اشتباه نوشت نمیا رضایعل صبح) علی: 4:50(

  درسته استروس

  نگران باش مثل ما کمیخو  یاه چقدر لوس صبح) علیرضا: 4:51(

  صبح) علی: 4:51(

  ین تیحال ،یاما هنوز گرم ،يمرد نینسر صبح) دایی سیامک: 4:51(

  صبح) ساحل: 4:51(

  نه بابا هنوز کلی آرزو دارم صبح) نسرین: 4:51(



 

٩٥ 
 

  صبح) نسرین: 4:51(

  صبح) مهشید: 4:51(

 سگ تو روح مهتاب صبح) ساحل: 4:51(

  مینابود ش نهیخواب نب ادیبهش بزن ز يلگد هیبرو  دیمهش ا:صبح) علیرض 4:52(

  دمیاز ساعت دو تا حاال دارم فحشش م صبح) ساحل: 4:52(

  نهیبگو تا آبادان بب صبح) علیرضا: 4:52(

  سر مهتابه ریهمهش ز صبح) ساحل: 4:52(

  خودش رف قطر مارو بدبخت کرد صبح) ساحل: 4:52(

  نلویش سگ صبح) دایی سیامک: 4:52(

  نی مهمنژادش  دیگه ساحل: صبح) 4:53(

  که اون از صد تا جنگ هم بدتره نهیواسه خودت خواب نب دیتو دعا کن مهش صبح) علی: 4:53(

  صبح) علیرضا: 4:53(

  صبح) مهشید: 4:53(

  جنگ تموم شد د،یبخواب صبح) دایی سیامک: 4:53(

  نخواب کنمینخواب خواهش م دیمهش علیرضا:صبح)  4:53(

  صبح) علیرضا: 4:53(

  کنه داریب یکیمهتابو   صبح) ساحل: 4:54(

  خطرناکه  صبح) ساحل: 4:54(



 

٩٦ 
 

  برم مستراح دیمن تا دو روز با یتو اگه بخواب صبح) علیرضا: 4:54(

  کنهیم ریگ ییاالن باز تو دسشو گهیراس م صبح) ساحل: 4:54(

  ساحل:صبح)  4:54(

  دارهیبخوابه، کوروش ب دیبذار صبح) دایی سیامک: 4:54(

  صبح) مهشید: 4:55(

  کنمیم داریب وسفویعمو  يمهد زنم،یمن االن زنگ م صبح) دایی سیامک: 4:56(

 لگر؟یبه عنوان تحل صبح) مهشید: 4:56(

 همینطور الکی، نه سیامک: دایی صبح) 4:57(

  بزن تحلیلگر عنوان به خو نه علی: صبح) 4:57(

  زدنسلیمانیو  فرداش میشه جنگ دیدم خواب گف پیش یهفته مهتاب دایی ساحل: صبح)4:57(

  بچمون پاکه دلش  سیامک: دایی صبح) 4:57(

  دلش سی چیک*6 ساحل: صبح) 4:57(

  ستین يهنوز انگار خبر میبخواب میریبابا بگ صبح) علی:4:57(

خدا، جنگ شد،  دیبه ام دیشا د،یبمون داریب گهیخورده د هی د،ینباش دینا ام سیامک:صبح) دایی  4:58(
  هایبحق فاطمه زهرا سالم اهللا عل

  میریاگ ما االن بم دیدونستیم صبح) علی: 4:59(

  م؟؟؟؟یشیاسترس) شناخته م يشهدا(

  وداع يشهدا صبح) علی: 4:59(



 

٩٧ 
 

  صبح) مهشید: 4:59(

  یخوب بود عل یلیخ صبح) مهشید: 4:59(

  نه نیمن و نسر صبح) دایی سیامک: 5:00(

  میشیمحسوب م الیخیب يشهدا بعنوان

  ماس خدا با ینترس چیه يدیبعد بخوب دیاالپ اذن نماز بخوان دیبمان داریب گرید کمی صبح) مامی: 5:00(

  خاله خونمیمن قضاشو م  صبح)مهشید: 5:00(

 نخون نماز شو هدایت راست راه به هم تو آخري دم این بیا مامان  صبح) ساحل: 5:00(

  صبح) مهشید: 5:00(

  و نوشابهماس  صبح) دایی سیامک: 5:00(

  کرد داریاز استرس منو ب شیساعت پ کی دیمهش صبح) علی: 5:01(

  شد تا االن تو اشپزخونست  دتریب یوقت از

  بشه میزیچ هی یخال خچالیجنگ نشه فردا از استرس  ترسمیم

  صبح) علیرضا: 5:01(

  صبح) دایی سیامک: 5:02(

چرخه  نی.و اخورمیم کنمیضعف م ییدستشو رمیم یبخدا از استرس اسهال شدم.ه صبح) مهشید: 5:02(
  ...ادامه دارد

  صبح) دایی سیامک: 5:02(

  که يکرد لیتبد یرو به گپ تو همه *7  صبح) دایی سیامک: 5:03(
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 دیگه رفت استرسم االن اره مهشید: صبح) 5:03(

 زدي ضرر کلی که حاال سیامک: دایی صبح) 5:03(

  نسرین: صبح) 5:03(

 دیگه داري استرس خیلی تو بخدا علی: صبح) 5:03(

  ساحل: صبح) 5:03(

 منفعته بگیري، ضرر جلو جا هر خداروشکر، باز سیامک: دایی صبح) 5:03(

   مهشید: صبح) 5:03(

 میکنن؟؟؟؟ بیدار مارو چرا اینا نظرت به شعف علی: صبح) 5:03(

  بکنیم؟؟؟؟ میتونیم کاري ما میکنن فک

  میبا عممون فرار کن میاگه قرار شد فرار کن صبح) ساحل: 5:03(

  ارمیرو در ب ترامپپدر سگ  نیپدر ا رمیمن که دارم م صبح) علیرضا: 5:04(

  صبح) ساحل: 5:04(

  تو نرو ادیخون م صبح) ساحل: 5:05(

 من نگفتم بزنن کنمیم هشیکرده دارم توج دارمیکه ب ياز لحظه اصبح) علیرضا:  5:05(

   صبح) علی: 5:06(

  صبح) نسرین: 5:06(

  نهیبیم یچه خواب ينسریشه ا داریمهتاب ب یعنی صبح) ساحل: 5:07(

  دیبزن اگه جنگ شد چند روز آذوقه داشته باش یرو قفل کتاب خچالویدر  یعل صبح) علیرضا: 5:07(
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  گذاشت؟ چیزي مهشید مگه  سیامک: دایی صبح) 5:08(

  صبح) ساحل: 5:08(

  رو ببندم دیمهش دیبا خچالیبجا قفل  صبح) علی: 5:08(

  سیامک: دایی صبح) 5:09(

  جونش نوش

  اینجا ایرو ببند ب دیمهش صبح) علیرضا: 5:09(

  صبح) علیرضا: 5:09(

  اریبم نیآرو صبح) علیرضا: 5:09(

  واال بدتر ما دو تاست نیآرو  صبح) علی: 5:10(

  ؟؟قفل جواب نداد صبح) علی: 5:10(

  خونمون پر کلوچس ینترس عل صبح) مهشید: 5:10(

  رو سرش کردیکشمش پرت م یمخصوصا وقت هیبچت عال صبح) علیرضا: 5:10(

  صبح) مهشید: 5:11(

  صبح) علیرضا: 5:11(

  صبح) ساحل: 5:11(

  بده ادیاذوقه  ياز فردا بهش جمع اور صبح) ساحل: 5:11(

 و خدا نگهدارتون ریصبح بخ زان،یعز صبح) دایی سیامک: 5:11(

   مهشید: صبح) 5:11(
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  رفت سالم کنم ادمیمن  دیاااا بچه ها ببخش صبح) علی: 5:12(

  ییدا ریصبح بخ صبح) ساحل: 5:12(

  میگفتی میزدن زنگ مردم که مزخرفی تماساي از بودي مخابرات االن کاش علی علیرضا: صبح) 5:12(

 خوشحالم انقدر االن چرا من دوستان علیرضا: صبح) 5:12(

  ایا باشیم نگران نباید کمی االن  علیرضا: صبح) 5:12(

  ادهیاسترست ز  صبح) ساحل: 5:12(

  نمیفهمی اغید صبح) ساحل: 5:12(

  خرج خونه تیپول کفپوش کاب صبح) ساحل: 5:13(

  یهنو خوشحال صبح) ساحل: 5:13(

  صبح) ساحل: 5:13(

  يستاد ناراحت ساز صبح) ساحل: 5:13(

  نه خونه زشتمون پوکهیحداقل االن خونه قشنگمون م صبح) علیرضا: 5:14(

  میبدهکار نتیبرا کاب 300تازه هنوز   صبح) علیرضا: 5:14(

  بود بگو يساحل خبر صبح) مهشید: 5:18(

  من برم بخوابم صبح) مهشید: 5:18(

  بود یشب پر استرس و خوب  صبح) مهشید: 5:18(

  فعال صبح) مهشید: 5:19(

  صبح) ساحل: 5:19(
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 پانوشت:

 ست به معنی واي.جنوبی*وووو چیک اصطالحی 

 شان.: تلفظ جنوبیِ گور باباي تک تک1*

 : تلفظ جنوبی تف توي رویت.2*

 : تلفظ جنوبی فقط رویش.3*

 : تلفظ جنوبی گفت به قران.4*

کرد و حتی یک موشک به :در جنگ بین ایران و عراق، صدام فقط به دزفول موشک پرتاب می5*
ند که گفتي این اتفاق مردم دزفول به طنز مینکرد در نتیجهشوشتر(شهري در همسایگی دزفول) پرتاب 

 کند.صدام اصالتن اهل شوشتر است و به همین دلیل فقط به دزفول موشک پرتاب می

 : متاسفم براي دلش.6*

 اي جنوبی به معنی مدفوع.: گی کلمه7*
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  من يپاچه تو رفت امشب باز که نیا ؟یگرفت شوجلب حکم ینگفت مگه ●

  

  هییروان نیا گفتم کهمن شه،یم خسته يند محلش ●

  

  آب رو ختیر برام توپته دفعهنیا ●

  یباش داشته يانکرده غلط گهید نکنم فک ●

  

  ی گف؟چ مثال ●

  خره بود کرده داغ ●

  دااااغ ●

  

  برام رونیب دیکش تونجفت ماستِ  تو از بود مو یچ هر شتیعصبان تو ●

  

  »وپرایزس«شن فیکچت
 ابرا ساریا  :نویسنده
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   ا؟؟یچ مثال ●

  

  آاااقا دارد دراااااز سر قصه نیا گمیم بعدن حاال ●

  

   بابا بدا ول ندارم کردن بدویکی حوصله کنمیم دییتا گفته یچهر ●

  

   ؟یبرگردون بش جویپ هست امکانش حاال گمیم ●

  بسشه ایب کوتا داره راه اگه یول ندارم فیتکل نییتع قصد اصن ●

  باالخره کارمندته اونم که یه پیج کاري بیشتر نیس ●

   اصال ●

  

   یاوک ●

 آخرش به گوه خوري میفته. بیا و ببین●

 عین اون دفه که از طبقه دوم پرتش کردم پایین 

 تو پرتش کردي؟ 

 هوم.خب عصبانیم کرد 

 اخرشم اونقد مالید که برش گردوندم سرکار 

  انداختیخدایا ما رو گیر کیا 

  خواستی برش گردونی چرا رفتی شکایت؟پ اگه می ●

  دانند خسروان شیخو مملکت صالح ● 
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  حاال خب ●

 ولی●

  ؟ یفهمیم  ساميتر ایب گفت بهم ●

 پ ن پ خرم  
   یطلب تنوع مشخصه وجناتت از که هم تو طلبهتنوع دکتر يآقا گفیم ●

 شو ما يفانتز ایب یباش مونرابطه سوم نفر تو دارم دوس یلیخ منم نیشیم ست باهم خوب 

 .. انگار نفهمیده کجا تور پهن کرده تو بااینکه کفتر فکلی و پرپایی ولی عین 

 عین چی؟  
   زده امیپ و زنگ فالورهام از نفر صد به هیروان اون هیچی بابا●

●  
  اینکه گف بیا نفر سوم رابطه ما شو حاال بماند ...  ●

  کنم افتادم تو منجالب گوه بماند که دارم باور می ●

 باز شروع شد؟  
  دونمینم درآورد کجاش از منو وجناتولی  ●

  

 دیشب تا حاال ده بیس تا پیج زده تا فالورهاي پیج شرکتو اذیت کنه 

 هدفش فقط منم 
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١٠٦ 
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  نیبب ●

   

 ترسه تورت کنن دختراخره می ●

  گه روت سیابه دیگ میدیگ همتون از هم اسکول ترید ●

  هزار بار بش گفتم من همچین عشقی نمیخوام.نمیخوام بابا●
  
  ولی تو پارسال به من گفتی یجوري برامن دیدونگی کن که تو عمرت برا کسی نکرده باشی ●

  

 به چه زبونی بگم تو تو تافته جدا بافته اي؟  
  بیا اینم ببین برا خودم داده●
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 گفته همه به برگشته دمیم اونو نویا جواب دارم حاال تا شبید از ادنیز یلیخ شهنمونه چند تازه نیا ●
   دکترم سابق زن من

  

  يواااا ●

  عاشق درود گفتنش شدم●

  دماااایند آدم نیا از ترکسخل یعنی ●

  

   که گفته يدیجمش به آبادان زده زنگ یاخرشب دونسته واجب کن فک ●
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  یو فک نکنم بشناسیدیجمش ●

  نه●

 هگید کن کار باهاش عالقمنده هنر به زنم گفت من به داشت یافسردگ زنش منه کینزد يدوستا از ●
  کنمیم منم

  چی بش گفته مگه●

  داره رابطه دکتر با زنت بگم زدم زنگ دکترم  سابق همسر منیک کاره زنگ زده بش که  ●

  

   اتفاقا انمیدرجر خودم اره گفته بش برداشته نه گذاشته نه اونم ●

  

  کرده خوبش ●

  اینم قاتی کرده بلپ تاب داداشه دم دستش بوده بلند کرده چنان کوبیده رو زمین که خورد و
 خمیر شده

 واي ننهیکی منو بگیره  
  

 االن بوده قبل برا معلومه اش کلمه از که سابق خب یسابقش زن یگینم مگه بگه بش سین یکی حاال ●
   یکنیم شویفضول هیچ کارت پ یستین گهید

  

 عقد سفره سر ينشوند یگرفت اونو دست من لج از تو. شهیم ریتعب داره خوابم يانگار ●

  شرط میبندم بیدار که شدي به خون من تشنه بودي ●

 کردم نگاتون فقط معمول طبق من ●
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  خره شدیم خنک دلم زدمتیم ریس دل هی خواب همون تو حداقل کاش ●

  

   وانهید بود کجا گرفتنم زن مادرمه شیپ امشناسنامه من اصال ● 

  

  يایدرم هم ییتنها از تازه نداره یاشکال که شمیریبگ حاال ●

  

 بنظرت نباید شناسنهمه ام خط میخورد؟●

  ساله نگرفتم باقیش شم پیشکش 41من  
   رمیگینم اونو رممیبم یکس یب و یکس یب از اگه من تازه ●

  

  ...گهید دمیفهم یکنیم دیتاک خودت یکس یب رو نقدیا چرا حاال ●

  

   یبخون ضمه و فتحه با نکهیا برا ●

  

  اهااااا ●

  ییییخر یلیخ ●

    بوردیک رو بدي فشار رو ص س يبجا بود یافخب ک ●

  

    راستاریو خانم چشم ●
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   ؟ جاشه سر قرارمون تیراسس ●

  

  پاشه شهینم روش جاش تو دهیشاش یول سرجاشه●

  

  يند یکس هر به باشه دیبا حواست داره یقات کمی ندفهیا   
  

  امروز کدهیم اگه ●

  ریتزو يخونه شده يواااا ریتزو يخونه شده

  

  ما دل محراب تو ●

  رییییپ و مرشد تو ییتو

  

   هرهرهر ●

  

  ...گمیم ●

 ترکمکنه دارم مییه چیزي رو دلم سنگینی می●

  میشهدسته بیل پشتش کن میره پایی هضمم 

 گم دارم جدي می 

 خو بریز بیرون غمباد نگیري بیفتی رو دستمون دختر  
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  داري نگرانم میکنی بگو ●

  

 مهربد؟ زنهیم سیل برات ينجوریا که يداد دارا یقاط نیا از هم دختره اون به ●

 دار نه و ناخالصحاال قاتی●

  تو مگه مغز خر خوردي اون چی کرده تو کله ي تو؟ 

  درس اخالق بم بديگفتم که نخواي ●

 چرا چرند میگی 

 داري اعصابمو سگ میکنی بسسسس کن  
  بار به خودم گفتم تو که دختر الرجی هستی بی خیال شوصد●

  ره مهربدولی تو کتم نمی●

  

   وانه؟ید یگیم یچ ●

  

  

  گفت خودش ●

  خودت يخونه تو ●

  آره؟؟؟. دهنش یختیر سر آخر ● 

  

● ....   
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  ؟ هیچ ●

   ؟يجاخورد ●

 ...  
  خودي رو ندارم بازي نکن اگه حرفی داري بزن حاال دیگه من حوصله ادا اصول بیبا من امشب نقطه ●

  نذاشته یباق نگفته حرفولی  ●

  

   بودم مست منم خب خواست خودش نکردم مجبورش من ●

  

  رو در راه نیبهتر.... بودم مست منم ●

  ...شهیهم ● 

  

   خونه نبردم زور به ویکس حاال تا من شو خفه ●

  

  نگم بت گف نیهم برا يریدرم کوره از زود تو دونستیم اونم اتفاقن ●

  

  نکن خراب ویچ همه  پوچ چویه برا نینوش ●

  بعدا در موردش مفصل حرف میزنیم●

  باشه؟●

  ندل م  یطفل یول ●
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  شد دنیا گلستون بوداگه همه چی با شوخی و خنده  ماس مالی می●

  

   نینوووش ●

  

  رمیگینم رو دختره اون رمیبم هم یکس یب و یکس یب از اگه من ●

  رمیگینم رو دختره اون رمیبم هم یکس یب و یکس یب از اگه من ●

  رمیگینم رو دختره اون رمیبم هم یکس یب و یکس یب از اگه من ●

  گردنم چون لیاقت همکاري با من رو نداره اون روانیهپیجو دیگه بش برنمی●

  اون روانیه مگه نه؟ ●

  
  اون گاله رو اهببند  

  گیرهراسته که دهن دخترا گال نمی●
  ییبهعجج هه●

 حتی یک درصدم فک نکردي بخاطر تو ممکنه روانی شده باشه آقاي دکتر؟ ●

  خاك تو سر اون احمقی که به تو مدرك دکترا داده●

  

   چته معلوم هس تو اصال ●

  

  مهربد... هیچی نگو یچیه ●

  مرسی که یادم انداختی چقد گوسفندم●
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 بگم ببخشید ول میکنی؟  
 منطقی باش نوشین جانم 

  به من نگو جانم●

  تره که تنهایی رو نشخوار کنم سنگین ●

  ي کسی نشماما دیگه مسخره●

 ...لطفا 

   
 راستی ●

 هان● 

 اتخاك بر سرِ جنسیت زده●

  ول بدا حوصلمو مالیدي ●

  تر از اون دختره هم اگه وجود داش دیگه ندارهکسخل  ●

 من رفتم●
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  صبح)  7:05( 

K2 ها من دارم میرم پیش مشتري جدیف: بچه 

K2 *جدید : 

U5 اوووو. از کجا پیداش کردي؟ : 

K2  یه رازه : 

U5  : نخوردمش که 

W9 هنوز قبلیه حساب نکرده بعدیو پیدا میکنیا ناقال : 

K2 ((: هع :  

K2 :Voice Message  

U5 یارو تازه خوابیده مام هندزفري نداریم: وویس نده لعنتی . 

W9 راس میگه : 

K2 .باشه. میگم یه تقلب برسونید ببینم یادمه کی به کیه. تو دفترچه رو تختم نوشتم : 

 »به حساب احسان«فیکشن چت

 نویسنده: شکیبا معظمی
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W9  موهاي جوگندمی. 178. قد 1380: خب. پسره متولد . 

K2 کنج؟ یه چی بگو به کارم بیاد.تونم دستو پامو اره : احمق مگه من االن می 

U5 .دوقطبی بوده انگار. یکمم از این زورگو طورا اما به وقتش مهربون : 

K2  درصدشون همینه  90: بیوگرافی♀ ♀ 

W9  آقا پیدا کردم. اینا چند وقت قبل جدا شدن با هم دعواي شدید داشتن. ننوشته سر چی. پ :
 احتماال تقصیر دخترست. 

U5 ا کردم. پسره عاشق کفش چرم بودخ. اگه کفشت چرم نیس میتونی تف کنی روش برق : منم پید
 بزنع  :)

K2 .هرهرهر. کصنمک : 

W9 حاال بقیش یادته؟ : 

K2 آره. اسم پسره احسانه. اسم دختره نازنین : 

W9 خواي تمام مدت با ما چت کنی؟ شک نکنه: می 

K2 ی میامهر وقت نیاز داشتم یواشک : نه باو حواسم هست 

K2  بلدم کارمو : 

U5 خدا به همراهت پهلوون تک خور : 

 

 قبل از ظهر) 11: 23(

 

K2 پووووووف : 
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K2 پوووووووووووف : 

K2پوووووووففففففف : 

U5 چی شده؟ : 

K2 کچل شدمممم : 

U5 ها؟ : 

K2  دیدمش قبال: هیچی بابا. اولش خیلی خوب بود. تا منو دید ذوق کرد. دیگه کم کم باورم شد واقعا .
 کنه جلو من.زنه. با گوشیش بازي میساعته حرف نمیبعد یهو رفت تو فکر. االن یه نیم

U5 عزیزم :Customers always rightکنه تو که نباید بکنی.. اون با گوشی بازي می 

U5  با آتیش بازي نکن : 

W9 (:  فوت کن تو صورتش : 

K2  بزنم: من که میدونم شماها میخواید من گند  

W9  ::))  

U5 ببین حاال شاید مدلشه. بیخیال. دلیل نمیشه تو اشتباخ کرده باشی : 

U5 ه : 

K2 ریسکه ولی : 

 W9یه فنی بزن براي سر صحبتو باز کردن. استادي که : 

K2کنه دیگهههههههه: مغزم کار نمی 

W9 آروم باش آقا. بگو چه کردي؟ : 
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K2 .روال همیشگی : 

W9 دیگه. : پس باید جواب بده 

K2 .خودمم موندم : 

U5  .احتماال خیلی شوق نشون داده اولش تو هم گفتی خب کارم درسته ول کردي. یارو دو قطبیه ها :
 باید بعد یه مدت که رو میدي یکمم سفت کنی.

K2 اوکی. من امسال اگه اسکار نبرم قطعا دیگه رکورد تعداد مش : 

_ 

 ظهر) 13:40(

K2 :  ك نشسته روي صندلی پاشو تاب میده 

K2 :Voice Message  

U5 : صداش نمیاد : 

K2 خونه : : داره آواز می 

W9 (:  آخی : 

K2 خونم. یعنی گند زدممممممکنم میگفت وقتی حس تنهایی می: داشت می 

W9 بابا شاید همینجوري راضیه : 

K2 بود همه چی میگن آره بعد یهو بعد اینکه کار تموم  : بابا اینا انصاف ندارن که. بهشون میگی خوب
 شد میگن این چی بود.

U5 .اووووووو : 

K2 .من اصال شک دارم این احسانه وجود خارجی داشته باشه : 
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U5 .شاید از اینایی بوده که بهش نرسیده ولی توهم زده : 

K2 .شاید : 

K2  من باید االن حساب کنم  :): خبر بد اینکه بر اساس صفت دست و دلباز بودن احسان 

_ 

 دقیقه) 16:50(

K2 (:   حرکات نهایی : 

U5  غیبتت پرسود بود یا نه : 

K2 .اوووووفففف! االن دیگه باور کرده احسانم من. خودمم فکر کنم احسانم : 

W9  مثل یارو. دیشب تا صبح تو آینه زل زده بود میگفت من مررررررددمممم اسممم رامینهههه چرا :
 جا به من کد دادن. سو استفاده میکنن ازم.این

U5 بخدا ك خیلی دلش خوشه : 

K2 .درکش میکنم. منم االن احسانم : 

W9 .بابا این تا حاال اصن نقش کسی به نام رامینو بازي نکرده نمیدونم این اسمو از کجا آورده : 

U5 .ولش کن بابا : 

K2 د: من واقعن متاثر شدم گاوا. چرا انقد بی احساسی 

 :U5  

K2 اومده بود سر و وضع درست حسابی نداشت گفتم یا خدا پول منو چطور : این دختره اسمش نازنینه .
 میخواد بده

W9  خب؟ : 
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K2 /: خب دلم سوخت. االنم دو ساعته هی میگه احسان من خیلی تورو دوست دارم چرا رفتی : 

W9 .شبم بمون احتماال همونجا جا احسان خفت کنه : 

K2 : اوایل که میگفت اصن خوب بلد نیستی ادا احسانو دربیاري االن مثل سیریش چسبیده بهم 

U5 آخی : 

K2  .مثل اینکه پارسال ورشکست شده : 

W9 البد مدامم ناخوناشو میخوزع : 

W9 میخوره : 

K2  با نمک : 

K2یر احسان.: هی میگه از وقتی تو رفتی زندگیم نابود شد. کم مونده قتل بروسلیم بندازه تقص 

K2 زد زیر گریه االن : 

U5  ::///  

W9 .به نظرم یکم دلگرمی بده :/ گاو نباش : 

K2 تف تو روحت احسان. مردك بیشرف. اینهمه آدم من باید امروز بشم احساننننن؟؟؟ : 

:U5  :))  

K2 .میگه احسان پول این یارو که جات اومده رو چطور بدم. دیگه رد داد : 

W9 ):  آخی : 

K2  هیچی دیگه. قرار شد خودم جاي احسان پول خودمو بدم. وقتی شنید انقدر خوشحال شد که :
 دوبرابر محکم تر چسبید بهم. 
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U5 .درود به شرفتتت. تف تو شرف احسان : 

 عصر) 18:15(_

K2  خب کارم تموم شد. من با کارت یارو حساب کردم. بگید اس ام اسشو بده بفرستم براي مشتري :
 کنه. حساب

W9 واقعااااا که : 

K2 ((: میدونم برنده اسکارم : 
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  2 agu (2019) 

Aسالم خانوم : 

 _شهره: 

A سالم عرض کردم خوب هستین؟ : 

  _شهره: 

A  متاهلین یا مجرد خانوم؟ : 

_ 

A خواین جواب بدین شهره خانوم؟: نمی 

 شهره: شما؟

A کنم خدمتتون: عرض می 

 seenشهره: 

A راستش من شما رو دیدم ازتون خوشم اومده : 

 شهره: هه. کجا اونوقت؟

 »چت«فیکشن چت

 نویسنده: شهره کیوان
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A محل کارتون دیدمتون مثل االن عصبانی هم بودین : 

 شهره: واقعن منو بچه فرض کردین؟ 

A دم خدمتتونگم اگه اجازه بدین توضیح می: نه بخدا راست می 

 شهره: یا درست معرفی کنید یا پیام ندید 

A  چشم حق با شماست : 

A راستش من محل کار دیدمتون و اسم و فامیلتون پرسیدم از همکارتون : 

 

 شهره: اسم 

A  اسمم کامل توي پروفایلم زدم : 

 شهره: اسم همکارم 

A قسمم داده که بهتون نگم : 

 بینید؟شهره: روي سر من شاخ می

A ن جسارت نکردم : نه م 

A  حاال شما فرض کنید من شمارو دیدم و خوشم اومده : 

ها منو دیدن خوششون اومده اگه قرار بود با هرکسی ارتباط بگیرم االن نصف شهر منو شهره: خیلی
 شناختن دیگه پیام ندیدمی

A  حق با شماست که نتونید اعتماد کنید : 

A  اما حرفاي من عین حقیقته : 
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A حسم رو بهتون بگم و اگه شما  : خواستم 

 اجازه بدین با خونواده بیایم خدمتتون

 کنید. ست از چه ترفند قدیمی استفاده میشهره: مسخره

A اجازه بدین با هم تلفنی صحبت کنیم : 

  _شهره: 

A  شهره خانوم افتخار بدین یا یه قرار حضوري بذارید یا شماره بدین خدمتتون تماس بگیرم عرض کنم : 

 شهره: 

 

(19 sep 2019) 

:Amir  عشقم یه ساعت دیگه اونجا باشم خوبه؟ 

 شمشهره: دارم آماده می

Amir واااي دل توي دلم نیست باورم نمیشه شهره : 

 شهره: جدي ؟

:Amir  کوبه همیشه ارزوم بود که همچین روزي برسه یعنی قلبم داره می 

 شهره:

Amir  خیلی خوش گذشت مرسی که اومدي توي زندگیم : 

 شهره: 

Amir  عاشقتم تا همیشه : 
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 شهره: منم دوستت دارم 

Amir دونی تا وقتی که پیر بشیم بازم مثل روز اول عاشقتم: شهره می 

 شهره: تو بخترین مرد دنیایی 

 

1 nov 2019)(  

:Amir  کنی؟ توجهی میدقت کردي خیلی بهم بی 

 شهره: واااي خسته شدم همیشه غر میزنی 

Amir شی؟: عع فقط تو خسته می 

 شهره: بس کن توروخدا امیر ما دو هفته دیگه نامزدیمونه من کلی کار دارم 

Amir  اره تو همیشه کار داري : 

Amir  واسه من هیچوقت وقت نداري : 

 شهره: واقعن مثل بچه ها بهونه گیر شدي 

 این دوستاي جدید دور و  ورتهشهره: به نظرم تاثیر 

Amir  اره همیشه من مقصرم : 

 شهره: تو قول دادي که دنبال دعوا نگردي بحث نکنی 

Amir  خسته شدم منم کم میارم : 

 شهره: اینجا که شد کم میاري؟؟

Amir  منظورت چیه؟ : 
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 دونی شهره: خودت می

 از اولش هم رابطه ما اشتباه بود هر روز یه جوري هر روز یه حرفی میزنی 

Amir ... حیف که : 

 شهره: زیر تمام حرفاي روز اولت زدي عاشقتم عاشقتم همین بود؟ 

Amir حیف که مجبورم چیزي نگم چون نزدیک نامزدیمونه : 

 شهره: هه همیشه همینی 

Amir خسته شدي ازم چه زود : 

 م کردي امیر شهره: خسته 

 

(25 Dec 2019) 

 

Amir  بیداري؟ : 

 شهره: آره 

Amir  بنظرم باید فکر اساسی کنیم : 

 شهره: نظر منم همینه هنوز چیزي نشده 

Amir کنم دستم نمک نداره: دوستم راست میگفت زیادي خوبی می 

 شهره: مشکلمون اینه که دوستات تصمیم میگیرن برات 

Amir کنی : اشتباه می 
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 کنم دیگه؟ شهره: هربار من اشنباه می

Amir  باز شروع نکن بیخیال تمومش کن : 

 شهره: نگران نباش فردا تمومه

Amir  زیادي خوبی کردم : 

 شهره: اشتباه کردم جوابتو دادم روز اول شبیه حرفات نبودي 

Amir  هه تو بودي : 

 شهره: تموم حرفات زدي زیرش

Amir . دیگه حوصله ادامه ندارم بهتره فردا تموم شه : 

 شهره: اوکی نظر منم همینه

Amir  دوستت داشتم اکا دیگه تموم شد شهره خانوم : 

 شهره: اشتباه کردم اعتماد کردم بهت دروغگوي بزرگ 

2agu 2019)(  

 

 :A  شهره خانوم جواب ندادین افتخار میدین باهم حرف بزنیم؟ 

:A   فقط یه بار بخدا من قصد دوستی ندارم 

A  شهره خانوم؟ خوابیدین؟ : 

  شهره: نه بیدارم بفرمایید...
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 : سالم هلی خوبی؟مهفاط

 : سالم فاطی جون تو  خوبی عشقم؟لههال 

 س؟به: مرسی بخوبیت، فردا چند شنمهفاط 

 آوات: سالم فاطی 

  هیلو هلیآوات:  

 سبه ه منم نمیدونم چند شنٱآوات: 

 سبه: درود خوبی؟ دوشنلههال 

 تو میدونی خه: آوات آمهفاط 

  دیشب چی خوردي تا بدونی چند شنبس؟

 

 برم از ایران ره: هلی احتمال دامهفاط 

 : میري عراق؟لههال 

 »سفر«فیکشن چت

 نویسنده: هالله محمدي
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 ، آلماننه: مهفاط 

 : شوخی میکنی؟؟؟لههال 

 اییز حتما میرماین ماه نرم پ نه: مهفاط 

 نیست زهرماره که: زندگی اینجا زندگی مهفاط 

 : فقط خودت میري؟لههال 

 راهو با همیم یههستن میرم پیش اونا بق یه: اره دوستام تو ترکمهفاط 

  تو توي این وضعیت رفتن بهترین کاره سهشرایط رفتنو داري برو وا گه: الههال 

  

 

 : فداتمهفاط 

  چطوره؟هالله: نشی، هستی 

   شه: هستی هم تحریم شده، جلو اونم گرفتن نمیزارن راهشو بره و یکم دلخوش بامهفاط 

 کاش میتونستم اونم ببرم مه:فاط 

 ببرمش گهمی نه: شیطومهفاط 

  

 : ەهالل

 ♀ چرا اومده دو تا شعر خونده باز بهش گیر دادن گهاون دی خه: الههال

چرا فیلم خودتو  موقع شعر خوندن میزاري  کهشده اونم بهش گیر میده  نه: چ میدونم دادشم دیومهفاط 
 و روسري سرت نمیکنی
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  تو رو داره کهخوشبحال هستی  یه: خیلیا شرایطشون مثل هستلههال

 ...گهولی چ فایده منم ازش دور میشم دی نه: اره متاسفامهفاط 

 روزي م ي ر م یه: فاطی منم لههال 

 : تو کجا؟؟مهفاط 

 : میرم رو بدن شبهلهال 

 :))  : پاهامو میزارم رو شکمشلههال 

  نه: دیوووووومهفاط

 ؟؟شهچی ب که: خوب مهفاط 

 *-* ەها رو باال بیار رهستا که:لههال 

 ي ستاره ندیدهونه:دیو مهفاط

 : تو هم شیرینی ندیده ايلههال

 تهآوات: هلی بیا انستا کاروان چ پست قشنگی گذاش

 ؟؟ته: شعر گذاشلههال 

 چقد دوس دارم که: ااایییی مهفاط 

 گهآوات: اره خیلی قشن 

 : بخونشلههال 

 خودمم تا اخر نخوندم یهآوات: برو بابا طوالن 

 /: گه :گمشو  توهم پس چجوري میگی قشنلههال 
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 : اه چقد کیف کردملههال 

 *-* زیبایی تو براي غیر خودت یک بیماري بدخیم روانیست"  تهاخرشو نوش 

 

 ||;  این نوع زندگی هم ذوق میکنی سهآوات: من میخوام برم تو دیوار زندگی کنم شک ندارم تو وا 

  : برو قول میدم ذوق نکنملههال 

 هاش از مرز میپرم تهحس  میکنم با خوندن نوش سه: کاروان خیلی خوب مینویلههال 

  من نمیتونم بخونم یهفقط طوالن سهآوات: اره  خوب  مینوی

  ؛|||له: هال 

 : هلیمهفاط 

 : جونملههال 

 : پاشومهفاط 

 :کفشاي اسپرت صورتیتو بپوشمهفاط

 چی؟ سه: والههال 

  :برو شکم شب مهفاط 

  ماهو باال بیاره فردا رو روزه نگیرم بگن عیده کهباال پایین بپر 

 له: هال
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 /: باال نمیاره نهالغرم هرچی بپرم تو گلوش گیر میک که: ولی من لههال 

  روزه نگرفتی نمیتونستی زیاد بخوري یکم چاق شی؟ که: تو مهفاط 

 /:  :خوردم ولی چاق نشدم لههال 

 -__-  پایین نهمن کفشامو  پوشیدم دارم میرم رو شکمش باال نیاورد پرتم میک 

  : میمیرملههال 

  بیماري بدخیم روانی بود یهغیر خودت  سهرفتی زیبایی تو وا که: رو سنگ قبرم بنویس بدرك لههال 

 *-*  

  مُردي خودم واست  شعر مینویسم ەاُ ە: اُمهفاط

  نداري باید چشات خون باال بیاره که: بدبخت من بمیرم تو حس نوشتن  لههال 

-__-  

 : برو بابا اینقد گفتی باال بیاره استفراغ کردم روزم باطل شد نشستم شیرینی میخورممهفاط 

 له: هال

  : نوش جووونلههال 

  بمون دهولی زن گه: برو دیمهفاط 

  :)) سفر تو هم گمشو  باي سهپس من میرم خودمو آماده  کنم وا شه: بالههال
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9/9/1398 

 1: نوامبر شیریننازنینصبح)  2:44( 

 صبح) سیاوشک: هان؟ 2:44( 

 : اون فیلمی که میگفتمه و اهنگشم محشر بودنازنینصبح)  2:44(

دختره میره سوار تاکسی بشه و پسره براش گل میبره این اهنگ  هکی : اونجاینازنینصبح)  2:45(
 پخش میشه

  :Sweet Novemberنازنینصبح)  2:45(

 : نصف شب بشین نگا کننازنینصبح)  2:45(

 باشه حاخر فیلم نزدیک صب ه: یجوریکنازنینصبح)  2:45(

  :نازنینصبح)  2:47(

 : واينازنینصبح)  2:47(

 : حسو حالمو میبره تو اون روزیک فیلمشو دیومنازنینصبح)  2:47(

 : اون گرگ و میش هوانازنینصبح)  2:47(

 »هاي شبانهتز«فیکشن چت

 نویسنده: مهدي قاسمی شاندیز
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 صبح) سیاوشک: کی دیدي؟ 2:48(

 : قدیمیهنازنینصبح)  2:48(

 : دوسال پیش فکنمنازنینصبح)  2:48(

 : شایدم سه سالنازنینصبح)  2:49(

 : با سمیه تو خوابگاه بودمنازنینصبح)  2:49(

 صبح) سیاوشک: خخخ 2:50(

 صبح) سیاوشک: چه همنشین خوبی! 2:50(

  :نازنینصبح)  2:50(

 : خب اینم اهنگ اخر شبتنازنین صبح)  2:50( 

 : حاال برو بخابنازنین صبح)  2:50(

 : منم برم بخابمنازنین صبح)  2:50(

 سیاوشک:  صبح) 2:51(

 صبح) سیاوشک: مقسی 2:51(

 گوشمش حتمنصبح) سیاوشک: می 2:51(

 : خوبوختنازنین صبح)  2:51(

 صبح) سیاوشک: چی؟ 2:51(

 : فقانوسوي حرف زدمنازنین صبح)  2:51(
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 : خخنازنین صبح)  2:51(

 صبح) سیاوشک:  2:51(

  ؟ خواي بخونیصبح) سیاوشک: چی می 2:51(

 : چینازنین صبح)  2:52(

 : کتاب؟نازنین صبح)  2:52(

 صبح) سیاوشک: آره 2:52(

 2: احتماال من پیش از تونازنین صبح)  2:52(

 چون سریع پیش میره 3: ولی نبرد مننازنین صبح)  2:52(

 : اگه رفتم کتابخونه که پیشو میگیرمنازنین صبح)  2:52(

 اگ بودن یکیشو میگیرم 4: اونو چار اثر فلورانس اسکالشیننازنین صبح)  2:52(

 : اگ نبودن ك من پیش از تو رو میخونمنازنین صبح)  2:53(

 کنم جذاب باشه برات ها!صبح) سیاوشک: نبرد من فکر نمی 2:54(

 : هرچی ك ب هیتلر مربوط باشه براي من جذابهنازنین صبح)  2:54(

 صبح) سیاوشک: خخخ 2:54(

 : حتی صیبیلشنازنین صبح)  2:54(

 صبح) سیاوشک: ذهنیتت فاشیستیه! 2:54(

 اي بود صبح) سیاوشک: هیتلر یک فاشیست کثیف عقده 2:54(
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 صبح) سیاوشک: که انتقامشو گرفت از جهان  2:54(

 : خودتی  نازنین صبح)  2:54(

 : خیلیم خوب بودهنازنین صبح)  2:55( 

 صبح) سیاوشک:  2:55(

 : بنظر من زود از صحنه محو شدنازنین صبح)  2:56(

 صبح) سیاوشک: من و یاد طرفداراي گلزار می ندازي 2:56(

 : خخخنازنین صبح)  2:57(

 : گلزار مگه بده؟ نازنین صبح)  2:57(

 صبح) سیاوشک:  2:58(

 : بنظر من جنگ جهانی دوم باید خیلی بیشتر ازینا طول میکشیدنازنین صبح)  2:59(

 قدر کوچک.صبح) سیاوشک: هیتلر خودش، خودش رو کشت چون تحمل باخت نداشت، همین 2:59(

 : اما خیلی شواهدم بودن ك اون خودش نبودهنازنین صبح)  2:59(

 همین چند سال پیش هم زنده بوده ولی قایم شده.خوندم تا جا میصبح) سیاوشک: یک 3:00(

 : اصن اون جنگ جهانی نبودنازنین صبح)  3:00(

 صبح) سیاوشک: خخخ 3:00(

 صبح) سیاوشک: شما این دفعه رو ببخشید! 3:00(

 : باید همهههه درگیرش میشدننازنین صبح)  3:01(



 

١٣٨ 
 

 دونی اصلن؟صبح) سیاوشک: از جنگ چیزي می 3:01(

 هاشو دیدي؟صبح) سیاوشک: عکس 3:01(

 گناه کشته شدنقدر بیصبح) سیاوشک: چه 3:01(

 : پس فکردي چرا اسمش جنگه؟نازنین صبح)  3:01(

 صبح) سیاوشک:  3:01(

 : وسط دعوا همو بوس نمیکنن ك وسط جنگ برا هم گل پرت کنننازنین صبح)  3:02(

 م چخبر بوده ولی مستندشو دنبال نکردم. یبارم تو یه فیلمی دیدم: منم شنیدنازنین صبح)  3:02(

طور ادامه داشته باشه و هیتلرهاي گوناگون ظهور صبح) سیاوشک: بعد دوست داشتی این همین 3:02(
 کنن؟

  : آخه خیلی منو یاد ي بنده خدایی میندازه  نازنین صبح)  3:02(

 اوصاع داره ب چ سمتی میره؟ : فکردي االننازنین صبح)  3:02(

 : چز اینک ما االن وسط جنگیم؟نازنین صبح)  3:02(

 ریزي. االن جنگ، جنگ اقتصادیه!صبح) سیاوشک: جنگی در کار نیست به شکل خون و خون 3:02(

 : فرقی ندارهنازنین صبح)  3:02(

 اطر سودجویی یسري خودخاه: االنم ادماي بیگناه دارن کشته میشن بخنازنین صبح)  3:02(

 رو بخون. 5ي زنانه نداردصبح) سیاوشک: جاي این خزعبالت بشین کتاب جنگ چهره 3:02(

 : جنگ جنگهنازنین صبح)  3:03(

 ش بهتره؟گی اون شکلیصبح) سیاوشک: تو االن داري می 3:03(
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 : من در هر صورت هیتلرو دوسدارم.نازنین صبح)  3:03(

 : و خیلی از کاراشم قبول دارمنازنین صبح)  3:03(

: هیتلر جدا از همه حاشیه هاش یه هنرمند بوده و من همه کاراشو ستایش نازنین صبح)  3:03(
 میکنم

 : و توام حق نداري راجبش کسشر بگینازنین صبح)  3:03(

 : من روش غیرت دارمنازنین صبح)  3:03(

  صبح) سیاوشک:  3:03(

 ست!صبح) سیاوشک: این حرفت خب خیلی احمقانه 3:04(

 چنان مورد قبول نبودههاش از لحاظ هنري هم آنصبح) سیاوشک: کار 3:04(

 : بد بگی شیطون درونمو بیدار میکنم شب بیاد سراغتنازنین صبح)  3:04(

 صبح) سیاوشک:  3:04(

 دارم: مهم اینکه من قبولش نازنین صبح)  3:05(

 : کون لق بقیهنازنین صبح)  3:05(

 صبح) سیاوشک: تو بیا سراغ من شیطون و فرشته فرقی نداره  3:05(

  :نازنین صبح)  3:05(

 : برو اهنگه رو گوش کننازنین صبح)  3:05(

 : سعی کن فاز عاشقانه بگیرينازنین صبح)  3:05(

 این چیزارو فراموش کن: نازنین صبح)  3:05(



 

١٤٠ 
 

 : از زندگی لذت ببرنازنین صبح)  3:05(

 : هیتلرم دوست داشته باشنازنین صبح)  3:05(

 ذارهها خودش بر این خامی و افکار فاشیستی صحه میصبح) سیاوشک: همین حرف 3:05(

�✌: سعی کن فاز عاشقانه بگیري نازنین صبح)  3:05(  

 ک: دوري کن از این چیزها صبح) سیاوش 3:06(

ون ي گله! قیافه شکنه شبیه تودهتو مسموم میاي توتالیتر ذهنصبح) سیاوشک: این افکار توده 3:06( 
 فقط فرق میکنه.

 : چطور چیزي ك تو میگی درستهنازنین صبح)  3:07(

 : ولی چیزي که من بگم اشتباهه؟نازنین صبح)  3:07(

 : این خودش فاشیسم نیست؟نازنین صبح)  3:07(

 کنم.صبح) سیاوشک: خب من دارم برات سند و مدرك و تاریخ رو می 3:07(

 : همه ما یه هیتلر در درونمون داریمنازنین صبح)  3:07(

 گی عالقه قلبی دارمصبح) سیاوشک: شاید درست باشه اما تو داري می 3:07(

 ا تاریخخخخ: بابا سنددددد بابنازنین صبح)  3:07(

 صبح) سیاوشک: نه جدي 3:07(

 صبح) سیاوشک: گرفت یهودیارو کشت 3:07(

 : برو عاشق دختر سر کوچتون شونازنین صبح)  3:07(

 : عاشق یکی شو ك تو ذهنتهنازنین صبح)  3:07(



 

١٤١ 
 

 صبح) سیاوشک: که مابرتریم 3:07(

 صبح) سیاوشک: وات دفاز عامو  3:07(

 : خوب کرد اصننازنین صبح)  3:07(

 : مسلمونارم میکشتنازنین صبح)  3:07(

  :نازنین صبح)  3:07(

   گم. این فاشیسمه! صبح) سیاوشک: خب تبریک می 3:08(

: من این الفاظ رو زیاد بلد نیستم و هیجوقتم ساي نکردم حفطشون کنم خخ نازنین صبح)  3:08(
 اینارو میخوند و معنیاشو میگفتیه شعري بود یارو 

 صبح) سیاوشک:  3:08(

 : میدونی کدومو میگم؟نازنین صبح)  3:08( 

 صبح) سیاوشک: فکر کنم شنیده باشمش قبلن. 3:08( 

 گمصبح) سیاوشک: براي همین می 3:08(

 ذارياي پا میصبح) سیاوشک: وقتی به یک عرصه 3:08(

شی که کلن قیق و تفحص کنی راجع بهش با چیزایی روبرو میصبح) سیاوشک: و هی تح 3:08(
ریزه. واسه همین اگر از هیتلر برا خودت امام ساختی بذار همون امام بمونه و ذهنیتت رو به هم می

 تو بیدار نکن. ش خخخ. به قول معروف شیطون درونتحقیق نکن زیاد درمورد چگونگی

 : خالصه اینکهنازنین صبح)  3:09(
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: هیتلر دیوونه بوده فاشیسم بوده خودخاه بوده هرچی بوده من به کاراش نازنین صبح)  3:09(
گرایش دارم ینی اگ منم جاي اون بودم همین کارارو میکردم و نفرتمو خالی میکردم بعد مث دنریس 

 دجار جنون میشدمو میزدم مردمو قتل عام میکردم

 تو فاز پوچیو فالن و ال و بل : تو میگی برونازنین صبح)  3:09(

: فکردي این چیه ك ي نفر ب جنون برسه و تصمیم بگیره ملتو بسوزونه یا نازنین صبح)  3:09(
 عذابشون بده؟

 صبح) سیاوشک:  این جور افراد باید برن پیش دکتر 3:09(

 صبح) سیاوشک: خب دیوونه پرستیده شدنه! 3:09(

 فر باید خودشو به پوچی برسونه؟جز اینک جسمو ذهنش طلب کنه: چرا یننازنین صبح)  3:09( 

 : پس توام باید بري پیش دکترنازنین صبح)  3:09(

 :  بشینی بگی دکترر من ب پوچی رسیدمنازنین صبح)  3:09(

 صبح) سیاوشک: آره 3:09(

 صبح) سیاوشک: دکتر اما راه حلی نداره 3:09(

 شکل نیست صبح) سیاوشک: پوچی که یک 3:10(

 صبح) سیاوشک: یکی از بقیه طلب داره 3:10(

 صبح) سیاوشک: یکی خودش میرسه به این چیزا. 3:10(

 : جنونم طلب نداره خودت بش میرسینازنین صبح)  3:10(

 صبح) سیاوشک: منظورم از رفتن به دکتر اینه که 3:10(



 

١٤٣ 
 

 صبح) سیاوشک: عقلشونو باید بررسی کنن. 3:10(

 : یبار مزشو بچشی عاشقش میشی نازنین صبح)  3:10(

 : بعد دوسداري بزنی همه رو قتل عام کنینازنین صبح)  3:10(

 : بنظر من که شیرینهنازنین صبح)  3:10(

 کنهآد براش فکر میصبح) سیاوشک: چرا هرکسی مشکلی پیش می 3:10(

 صبح) سیاوشک: باید انتقامشو از مردم بگیره 3:10(

 صبح) سیاوشک: و کل دنیا بدهکارن بهش؟ 3:10(

: اگه قرار به فکر کردن بود پسر خوب االن ما این موقع شب بیدار نبودیم ك نازنین صبح)  3:11(
 درباره این چیزا بحث نمیکردیم چون زندگیمون یجور دیگه بود و اینقد تو بوبختی و فقر نبوویم

 صبح) سیاوشک: خب همین دیگه 3:11(

 صبح) سیاوشک: آقا منم شاید 3:11(

 صبح) سیاوشک: دلم بخواد یکیو خفه کنم 3:11(

 صبح) سیاوشک: درسته شاید شیرین باشه 3:11(

 : تا بوده همین بوده.نازنین صبح)  3:11(

 صبح) سیاوشک: اما این درست نیست 3:11(

 صبح) سیاوشک: تو طبیعت بهت لطف کرده 3:11(

 یک میلیون اسپرم وارد دنیا شديصبح) سیاوشک: بین  3:11(

 صبح) سیاوشک: خیلی ناراحتی دکمه خودت رو بزن برو 3:11(
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 صبح) سیاوشک: چرا بقیه رو بکشی؟ 3:11(

 صبح) سیاوشک: چرا جنگ کنی؟ 3:11(

 : خب میگمنازنین صبح)  3:12(

 : تا وقتی نچشی طعمشو حس نمیکنینازنین صبح)  3:12(

 صبح) سیاوشک:  3:12( 

: تو که چند روز پیش فحش عالمو میدادي به اون اسپرمی ك موفق شده نازنین صبح)  3:12(
 حاال میگی لطف؟

 : تو فقط میخاي ساز مخالف با من بزنیانازنین صبح)  3:12(

   :نازنین صبح)  3:12(

 صبح) سیاوشک: آخه 3:12(

 : نه خدایینازنین صبح)  3:12(

 بنديصبح) سیاوشک: تو چشاتو می 3:13(

 کنیصبح) سیاوشک: و مخالفت می 3:13(

 صبح) سیاوشک: من کون خودمو آش کردم 3:13(

 صبح) سیاوشک: رفتم از همه  زوایا اینارو خوندم 3:13(

 صبح) سیاوشک: بعد میاي هی ِان قلت درمیاري خخخ 3:13(

 توام با چشم باز مخالفت نمیکنی: نازنین صبح)  3:13(

 : اگ بگی ماست سفیده من بگم سیاهه میگی نه تو اشتباه میکنینازنین صبح)  3:13(
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 : که نه این اینطوري نیستنازنین صبح)  3:13(

: بعد فردا میام میگم ماست رو دیدم سفید بود تو میگی نه اشتباه میکنی نازنین صبح)  3:13( 
 سیاهه

 صبح) سیاوشک:  خب بعضی از حرفات چرته 3:13(

 صبح) سیاوشک: با چشم باز مخالفت کنم؟  3:13(

 ؟زنی. چه کنم پسگی و قلنبه سلمبه حرف میگی کسشر فلسفی میصبح) سیاوشک: خب می 3:13(

 صبح) سیاوشک: هیتلر خوبه؟ 3:13(

 ه فکري صبح) سیاوشک: این چیزها پز روشن 3:13(

 فکر بودنک: نه واقعن روشنصبح) سیاوش 3:13(

 طوري زندگی کنهصبح) سیاوشک: چرا هیتلر حق داشته باشه  اون 3:13(

 صبح) سیاوشک: ولی شش میلیارد نفر بخاطرش بگا برن؟ 3:13(

 صبح) سیاوشک:  یا مثال اون کتاب اسکالشین خوبه و تا حاال مشکل خیلیا رو حل کرده! 3:13(

 دونم فالن چیزنمیصبح) سیاوشک: یا  3:13(

 ي ب خودش ندیده 2: ببین هیتلر یدونه بوده. تا االن تاریخ هیتلر شماره نازنین صبح)  3:14(

 : بقول معروف یدونه باشی پسرررنازنین صبح)  3:14(

 صبح) سیاوشک: لنین بوده 3:14(

 صبح) سیاوشک: گورباچف موقع شوروي بوده 3:14(

 رام هستصبح) سیاوشک: بوکوح 3:14(
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 دونم قزافیصبح) سیاوشک: نمی 3:14(

 صبح) سیاوشک: داعش 3:14(

 صبح) سیاوشک: بشار اسد و... 3:14(

 صبح) سیاوشک: همه اینا یک شکلند! 3:14(

 صبح) سیاوشک: چون فاشیسم و توتالیتریسم یک شکله، شاید ظاهر کمی مدرن تر بشه فقط. 3:14(

خوره و یکی هم از اندیشه ضربه میفکر بیجوامع از روشعن صبح) سیاوشک: و مشکل هم همینه! 3:14(
گندن و چیزي که مدام دور خودشون میکنن اینا فکري براي ارائه دارن در صورتیجماعتی که فکر می

 شه حتی با مرگ دیکتاتورا.عوض نمی

 : نه ببیننازنین صبح)  3:14(

 چی؟ صبح) سیاوشک: حاال تو بگی فالن و بیسار که 3:14(

 خواي ضایع کنی؟صبح) سیاوشک: منو می 3:14(

 : هنگ کردهنازنین صبح)  3:14(

 : واسا المصبنازنین صبح)  3:14(

 : گوشبم گیر کردهنازنین صبح)  3:14(

 : الونازنین صبح)  3:14(

 : باشه باشهنازنین صبح)  3:14(

تایپ میکنم تایپ میکنم بعد سند میکنم میبینم ي : خودم نمیبینم چی نازنین صبح)  3:15(
 مشت ممله اومد برات
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 : خخنازنین صبح)  3:15(

 : واسا ي دشویی برمنازنین صبح)  3:15(

 صبح) سیاوشک:  3:15(

 صبح) سیاوشک: باشه 3:15(

. 

. 

. 

 : اومدمنازنین صبح)  3:20(

 :  و زدم به شارژنازنین صبح)  3:20(

ه هایی کگفتم.  زده یهودیا رو کشته هیتلر، اینصبح) سیاوشک: خب کجا بودیم. آها داشتم می 3:20(
قدر به همین یهودیا ظلم کردن تو طول خواستن، اینشون بنی اسرائیل رو میفقط حق سرزمین مادري

دس رو تصاحب شون کردن. بعد یکی به اسم عیسا میاد بیت المقتاریخ، برو بخون از همه جا بیرون
د خوایم یاکنه و فالن.  هیتلر کثیف بود کثیف بفهم اینو. آي من بهش حق میدم و فالن. چرا نمیمی

هاش باید شناخته بشه و بهش احترام گذاشته بشه؟ هیتلر فقط نوع خودشو بگیریم که هرکسی با تفاوت
 خواست باشه همه یکسان همه نازي.می

دم دست اطرافیانم. مثلن شم کار میم خل میدفعه بزنه به کلهکصبح) سیاوشک: االن منم ی 3:21(
ه کنی؟ خخخ. فقط بدونم تو رو بدزدم شکنجه کنمت بعدم بکشمت چون اعصابمو خرد میخوبه بیام نمی

برم. نه این چیزا نیست. خیلی از مشکل ها یعنی درواقع همش از کودکی ریشه که لذت میخاطر این
کسی رو امام و الگوي کنه در دراز مدت. هیچین به صورت روانی و بیولوژیکی بروز میکنه توي آدم؛ و امی

 خودت نکن.

 صبح) سیاوشک: خوش برگشتی! 3:21( 
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 : ببیننازنین صبح)  3:22(

: من ب درستی غلطیه کاراي هیتلر کاري ندارم من زمانیک اه چ پشه ایه ول نازنین صبح)  3:22(
 المصبنمیکنه صفه گوشبو 

: خب داشتم میگفتم من وقتی اولین بار در مورد هیتلر خوندم واقعا عاشقش نازنین صبح)  3:23(
شدم.اره بقول تو ریگی و داعش و هیتلر فرقی نداره خب یسري فرقا دارن ولی کل و همشون شاید یچی 

عا دوسش داشتم االن بوده همشون با زن مخالف یودن و یجورایی بحثشون درباره دین بوده.ولی من واق
ب اندازه قبل شاید پیگیرش نباشم قبال دیوانه وار دوسش داشتم فیلماشو مستنداشو نگا میکردم دایم 

درموردش تحقیقاي مختلف مینوشتم و و و.حتی شنیدم ك میگن نقاشیاش نمیدونم کپی بوده مال 
.کسکش کشتمش پشه هرو خودش نبوده یا بقول تو حرفه اي نبوده ولی من حتی نقاشیاشم دوس دارم

 .رو صفه گوشیم لهش کردم المصب. خخخ

 :خیلی عزر میخام اعصابم بهم ریختنازنین صبح)  3:24(

: ولی این بحث انتقامو این چیزا خیلی بحث طوالنیه و ترجیه میدم ي وقت نازنین صبح)  3:24(
 دیگه در موزدش صبت کنم چون اون ي بحث جداست ك باز مفصل میشه

 : ولی اینک تو ینفرو دوسداشته باشی گناه نیستنازنین صبح)  3:24(

 صبح) سیاوشک:  3:25(

 : میخاد هیتلر باشه میخاد قذافی باشه میخاد یانگوم باشه یا هرچینازنین صبح)  3:25(

 : االن توام بخندو مسخره کننازنین صبح)  3:25(

 : من بجاییم بر نمیخوره نازنین صبح)  3:25(

 صبح) سیاوشک:  3:26(

 صبح) سیاوشک: من به نوع نوشتنت خندیدم 3:26(
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 گیصبح) سیاوشک: از پشه می 3:26(

 صبح) سیاوشک: این که دوتا موضوع مختلف رو 3:26(

 صبح) سیاوشک: تو نوشتن آوردي جالب بود برام. 3:26(

 : بی ادبنازنین صبح)  3:26( 

 : یه لحظه واست فحش نوشتم دیدم گفتی پشه پاکشون کردمنازنین صبح)  3:26(

 صبح) سیاوشک:  3:26(

 : من اصا مگ فحش میدم؟نازنین صبح)  3:27(

   :نازنین صبح)  3:27(

 صبح) سیاوشک: بدي 3:28(

 صبح) سیاوشک: چه اشکالی داره؟ 3:28(

 ر و اینا فحش بلد بودنصبح) سیاوشک: اگه هیتل 3:28(

 دادن تا تخلیه شنهم فحش میقدر بهصبح) سیاوشک: این 3:28(

 شد.صبح) سیاوشک: جنگی هم شروع نمی 3:28(

 : میدونستی اینا ضعف مشترکشون زنا بودن؟نازنین صبح)  3:29(

 : میدونستی پشت هر جنگ و دعوایی یه زنی وجود داره؟نازنین صبح)  3:29(

 : خخنازنین صبح)  3:29(

 شماري داره که دیگه وقتش گذشته االن!صبح) سیاوشک:  زن یکی از دالیلش بوده. دالیل بی 3:29(
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: هیتلر ازونجایی شکوفا شد ك تحت فشار بود و ادمی بود ك بخاطر سخت نازنین صبح)  3:29(
رشد میکرد. اما نادیده گرفته هزار تاییه من با سرعت داشت  350کوشیش یا حاال هرچی عین موتور 

 میشد

 صبح) سیاوشک: خب 3:29(

 : ن ببین اصال قضیه این نیس ك تو بري از طرف انتقام بگیرينازنین صبح)  3:29(

 : از اون ور نگا کن. تک بعدي فکر نکن.نازنین صبح)  3:29(

 صبح) سیاوشک: عجب  3:29(

 صبح) سیاوشک: سخت کوش که بود 3:29(

 سالته 8: مثال تو نازنین صبح)  3:29(

 : تو مدرسه اينازنین صبح)  3:30(

 : بابغل دستیت دعوات میشهنازنین صبح)  3:30(

 : بهت زور میگهنازنین صبح)  3:30(

 : تو چیکار میکنی؟نازنین صبح)  3:30(

 سرویسهبزنیش کلی بعد دهن خودت  : میتونینازنین صبح)  3:30(

 : میتونی واستی بهت زور بگه که بازم دهنت سرویسهنازنین صبح)  3:30(

 : میتونی یجوري بچزونیش ك نه خودت درگیر شی و هم کون اونو پاره کنینازنین صبح)  3:30(

 : مثال ورداري دفتر مشقشو جر واجر کنینازنین صبح)  3:30(

 خودش کاري نداري: تو عمال ب نازنین صبح)  3:30(
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 : اما رفتی سر وقت داراییاشنازنین صبح)  3:30(

 : و رسما شتکش کردينازنین صبح)  3:30(

: هم خودت خالی شدي هم اونو سرویس کردي هم ردي از خودت بجا نازنین صبح)  3:30(
 نزاشتی

 صبح) سیاوشک: خخخ 3:30(

 صبح) سیاوشک: آره خب 3:30(

 ستشک: این کار در نوع خودش خالقانهصبح) سیاو 3:30(

 صبح) سیاوشک: اما مثلن منی که تو خونه نشستم 3:30(

 خورممو میصبح) سیاوشک: دارم ماست 3:30(

 هاآزارم براي دولتصبح) سیاوشک: یک شهروند بی 3:30(

 صبح) سیاوشک: چه گناهی کردم؟ 3:30(

 بش اعتقاد داشته باشی: مثل طبیعت مثل کارما اگ نازنین صبح)  3:31(

 . کارما که چرته کلن.6صبح) سیاوشک: کارما ایز ا بیچ 3:31(

 صبح) سیاوشک: اما طبیعت مهربونه طبیعت مادره 3:31(

: وقتی اینطوري بهش معتقد باشیم، هیجوقت براي خودمون اگ بدترین نازنین صبح)  3:31(
 مون داراییمون اتفاق بیفته تازه میفهمیممصیبت ها پیش بیاد نمیفهمیم ولی کافیه روي نزدیکا

: حاال اوناییم ك جنگ میکنن میتونن برن تو یه اتاق بزنن همو بکشن تموم نازنین صبح)  3:31(
 شه ولی چیزي تموم نمیشه
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: پس میان میرن سر وقت دارایی همدیگه ینی کشورش مردم کشورش و نازنین صبح)  3:31(
 دارایی هاي کشورش

 : رسما همو شتک میکنننازنین صبح)  3:31(

 : اوکی؟نازنین صبح)  3:31(

 : واال تا االن ك طبیعت توي ما کرده با شما شاید مهربونهنازنین صبح)  3:31(

 صبح) سیاوشک:  3:31(

 : اه پشه افتاد رومنازنین صبح)  3:32(

 بودنصبح) سیاوشک: طبیعت نبوده آدماش  3:32(

 صبح) سیاوشک: کشتیش؟ 3:32(

 : اره لهش کردمنازنین صبح)  3:32(

 : خخخنازنین صبح)  3:32(

 : همین ستیز با طبیعته. پس ازش نباید دلخور باشی وقتی واکنش نشون بده!نازنین صبح)  3:32(

 : رو صفه گوشیمنازنین صبح)  3:32(

 صبح) سیاوشک: قاتل  3:32(

 : اون این پشه اي نبود ك رو گوشیم لهش کردم خخنازنین صبح)  3:32(

 صبح) سیاوشک:  می ره دوستاشو میاره پس  3:32(

 : آره خخخنازنین صبح)  3:32(

 : باید براي جنگی نابرابر خودمو اماده کنم نازنین صبح)  3:32(
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داره میپره تا صب نمیزارم بخابی دهن همه رو :اقا بریم بخابیم من خابم نازنین صبح)  3:33(
 سرویس میکنم فرداهم بیدار شم پاچه میگیرم

 : وحشیم خودتینازنین صبح)  3:33(

  :نازنین صبح)  3:33(

 صبح) سیاوشک: کلن جنگ مال بچه هاست، نه انسان متمدن. 3:33(

 ه: کسی ك متمدنه سیاست مدار نمیشنازنین صبح)  3:33(

 : باشه تو خوبی اصننازنین صبح)  3:33(

 : هرچی تو بگی نازنین صبح)  3:33(

 :  من جدي برم بخابم دیگهنازنین صبح)  3:33(

 صبح) سیاوشک: نه دیگه واستا 3:33(

 شدیمصبح) سیاوشک: تازه داشتیم گرم می 3:33(

 صبح) سیاوشک: چیزي هم به اذون نمونده  3:33(

 : تو مث صدف بیوتی هستینازنین صبح)  3:33(

 : گرم میشینازنین صبح)  3:33(

 : دیگه ول نمیکنینازنین صبح)  3:33(

 : باید بزور بکشنت بیروننازنین صبح)  3:33(

  :نازنین صبح)  3:34(

 : باور کن خابم گرفتهنازنین صبح)  3:34(
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 شبخوش:  نازنین صبح)  3:34(

 صبح) سیاوشک:   3:34(

 صبح) سیاوشک: اکی 3:34(

 صبح) سیاوشک: راحت باش 3:34(

 صبح) سیاوشک:  شب خوش  3:34(

 

  پانوشت: 

1. Sweet November 

2. Me before You 

3. Mein Kampf 

4. The wisdom of Florence Scovel Shinn 

5. The Unwomanly Face of War: An Oral History of Women in World War II 

6 .""Karma is a Bitch.هر گفته یا عمل عاقبت دامن صاحبش را می گیرد :  

  

  

  

  

  

 


