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Abstract 

Narratives are widely employed in poetry in order to improve the formal 

structure and to convey deep layers of semantic connotations through 

defamiliarization in the reader’s mind. This scheme is one of the most 

prominent components in the integration and structure of Abd al-Wahhab al-

Bayati’s poetry, the well-known contemporary Arab poet. Engaging 

narrative techniques and the creative use of storytelling has bestowed an 

ingenious composition and an ambiguous complexity to the narration and 

verbal construction of his work “Symphony of the Gypsy,” and this makes 

the poem potentially more interpretable and more decipherable. The 

narration of the poem is composed of two parts, of which the latter shines 

light on the questions and ambiguities aroused in the former. This study is 

aimed at reviewing the elements of narration in “Symphony of the Gypsy” in 

order to analyze the aesthetics of storytelling and the poet’s use of artistic 

devices in the poem. The results show that although the elements of narrative 

in “Symphony of the Gypsy” are not completely in line with the poetics of 

narration, the narrative of this poem has been constructed artistically. In 

“Symphony of the Gypsy,” Bayati has sought to depict the familiar 

wandering of a gypsy as a symbolic representation of pains of the mankind 

throughout the history. He does so by means of aesthetics of narrative poetry 

such as the plot, characters, visualizations, dialogues, perspective and the 

theme, through entangling the abstract and the concrete, through intertwining 

the past and the present. Summoning legends and archetypes, with the 

symbolic characters in his poem assisting him (including the gypsy, the 

virgin and the foreteller), Al-Bayati further mystifies and universalizes his 

narration, generalizing the gypsy’s sorrow to the collective grief. 
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 عبدالوهاب بیاتی ثرا« سمفونی کولی» چکامةبوطیقای روايت در 
 *داود نجاتی

 دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهانآموختة دانش

 سید فضل اهلل میر قادری
 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

 (42تا ص  23)از ص  
 24/09/1399، تاريخ پذيرش: 20/05/1399تاريخ دريافت: 

 

 چکیده
به کارگیری تمهیدات داستانی در شعر، غالباً در راستای تقويت سطحِ شکلی و فرم اشعار و با هدف 

گیرد. زدايی در نگاه و ذهن خواننده صورت میهای معنايی از طريق عادتهای ژرف داللتانتقال اليه

های عبدالوهاب بیاتی، وارگی متن و ساختمان سرودههای عینی در اندامترفند، از مهمترين مؤلفهاين 

-گیری از شگردهای روايت و به کار بستن خالقانة تمهیدات داستانشاعر پرآوازة معاصر عربی است. بهره

سمفونی »انی چکامة آفرينی را به بافت روايی و ساخت زبو پیچیدگی ابهام ساختاری مبتکرانهپردازی، 

تر کرده است. پذيری شعر را افزوناثر عبدالوهاب بیاتی بخشیده که پتانسیل تفسیر و تأويل« کولی

ای که بخش دوم، بندی روايت سمفونی کولی در دو بخش طراحی و مهندسی شده، به گونهترکیب

کوششی در بررسی و  چرايی رخدادها و ابهامات بخش نخست را پاسخگو و روشنگر است. اين پژوهش

بازشناسی عناصر روايت، در بافتار داستانیِ چکامة سمفونی کولی، به هدف دستیابی به زيباشناختی 

عناصر روايی شعر و چگونگی استفادة شاعر از ابزارها و فضاهای تکنیکی و هنری روايت در اين سروده 

امة های بوطیقای روايت با چکسازهدهد که هرچند تمام است. نتايج برآمده از پژوهش حاضر نشان می

مندی اين سروده، به شکلی درست، کارآمد و بسیار هنرمندانه روايت پوشانی ندارد،سمفونی کولی هم

سازِ بوطیقای روايت مانند پیرنگ، صورت پذيرفته است. بیاتی در سمفونی کولی، به کمک عناصرِ زيبايی

مايه کوشیده است با درهم آمیختن عین و ذهن و ونپردازی، گفتگو، زاوية ديد و درشخصیت، صحنه

گذشته و حال در سطحی گسترده، از تصوير سرگردان و آشنای کولی، سمبلی غريب برای بازنمودِ 

گشتة او بسازد و پیام حضوری باژگونه را ديده در درازنای تاريخ و بازخوانی هويت گمسیمای انسان رنج

های الگوها و به ياری شخصیتها و کهندهد. بیاتی با فراخوانی اسطورهدر پهنة حیات برای انسانیت آواز 

پذيرتر بین(، به روايت خود کیفیت رازآلودتر و شمولسمبلیک موجود در شعرش )کولی، باکره و کف

 دهد.بخشد و اندوه کولی را به اندوه همگانی تعمیم میمی
 

 سمفونی کولی، عبدالوهاب بیاتی. شهر،هويت، آرمان روايت،بوطیقای  :کلیدی های واژه

 

 

 

 

 
                                                           

 d_nejati1364@yahoo.com                                                         ول:ئمس ةنويسند رايانامة .*



  25  1400 بهار ،1 شمارۀ ،13 سال عربی، ادب

 
 

 مقدمه .1

های شعری شاعران، روايت، حاصلِ پیوند عمیق شعر و داستان، و از مهمترين تجربه

ها و تأثیر مستقیم و ملموس بر مخاطب است. از آنجا که روايت، برای انتقال انديشه

شگردهای ادبی، و  ترتر و درستزايیدة سازگاری افکار و عواطف راوی است؛ درک عمیق

های معنايی، در گروِ شناخت عناصر روايی به کار کشف معانی ژرف و فهم دقیق شبکه

باشد. آنچه که در اين مقاله از آن به بوطیقای روايت نام برده شده به اين رفته در آن می

واری است که معناست که اجزای روايت دارای ساختاری ارگانیک و پیوند اندام

ی گوناگون هاهای تخیلی پراکنده در میدانکنندة شاکلهمنسجم بخش و وحدت

آيد  های روايت برمی بوطیقای روايت هم درصدد درک مؤلفه»و  شاعرانه است -اساطیری

بوطیقای  نظرية در .(12: 1382)کالر، « کند و هم چگونگی تأثیرگذاری آن را تحلیل می

. به بیان ديگر، در است از جامعه بازنمايی و محاکات و ادبیات هنرپايه و اساس  ارسطو،

و عناصر  ردتمام اجزای اثر ادبی، بازنمودی عینی در عالم واقع دا» اين نظريه،

و  واعظ« )هر روزه با آنها در تعامل هستیم که استهايی دهندة داستان، همان شکل

آيد نظرية نقدی به شمار میای از بوطیقا گونهرو، بايد گفت از اين. (1: 1392، آلبوغبیش

 ارسطو باور داشت کهقواعد و اصول آن را بر کل ادبیات تعمیم و تسری داد. گويی که 

توان دربارة شعر به ساختاری از معرفت دست يافت که به تمام و کمال در فهم می»

و  )نامور مطلق« آيد، ساختاری که خودِ شعر يا تجربة آن نیست، بلکه بوطیقاست می

  (.33-32: 1393، انديگر
ای نو به نام مرزهای شعر و نثر، گونه برداشته شدندر بوطیقای جديد، از طريق 

در  عناصر داستانی به وجود آمد. اين نوع روايت، از رهگذر به کارگیری« روايت شعری»

تر آن، در گروِ خوانش سازند که فهم عمیقای از معانی را بر می، شبکة پیچیدهشعر

ظرفیت شاعرانه، نمادين و است.  اين عناصر در بافتار داستانی آن شعردقیق و بازشناسی 

آورد تا با در نظر گرفتن شرايط و موقعیت را فراهم می امکان ها، اينپذير داستانتأويل

رای مخاطب آور مفاهیمی نو بپیام تر کند وپذيری شعر را افزونپتانسیل تأويل داستانی،

ها وجود دارد ای از داستانگسترده پتانسیل های متنوع ودر ادبیات معاصر، نمونه باشد.

گیری از عناصر داستانی، به بیان اوضاع و با بهره پردازانهکه شاعر در آنها به شیوة روايت

خويش را نسبت عاطفی  بازتابذهنی و  واکنشپردازد و خود می معاصر و احوال جامعة

های عبدالوهاب چکامه ،از اين منظر کند.و پیشامدهای گوناگون، تصوير می رخدادهابه 

از  های اجتماعیها برای توضیح تناقضترين و بهترين نمونه اصلیاز  شاعر عراقی، ،بیاتی

ترين شاعران نخستین و مهم از، بیاتی. آيدمی شماربه  پردازانهرهگذر اسلوب روايت

عد تصويری و برای تقويت بُ ،تمهیدات روايی است که از یمعاصر در ادبیات عرب

تا جايی که شايد بتوان ، به خوبی بهره گرفته است ،هايش گون ساختن سروده نمايش
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های بیاتی به شمار سروده رعینی در ساختا ةلفؤهای سبکی و م روايت را يکی از ويژگی

 اساس بوطیقای روايت است.اين پژوهش، خوانش چکامة سمفونی کولی بیاتی بر . آورد

. در شعر معاصر عربی، به اشعار عبدالوهاب بیاتی اختصاص دارد ی بسیاریهاپژوهش

های بسیاری در معرفی رود که مقالهبیاتی در ايران نیز از شاعران مشهور به شمار می

 موارد اشاره نمود:اين توان به می ،از آن جملهاشعارش به چاپ رسیده است. 

های معنايی داللت»( در مقالة خود با عنوان ش1396ابراهیمی و سالمی )مال  .1

اند که بیان داشته« اسطورة تموز در شعر خلیل حاوی و عبدالوهاب بیاتی

فضای حاکم بر اشعار خلیل حاوی مأيوسانه است ولی شعر بیاتی، جدال میان 

 يأس و امید است. 

از فؤاد عبداهلل و ديگران  مقالة  .2

گر بیاتی، ، با توجه به روح سرکش و عصیاننويسندگانبه باور (، که ش1396)

انتخاب شخصیت حالج به بیاتی کمک نموده تا به بهترين شکل، از مصائب 

 معاصرش پرده بردارد.

، مقالة  .3

(، که دلیل به کار رفتن نقاب حالج در شعر ش1396از شهريار همتی و ديگران )

بیاتی را عالوه بر تمردطلبی شاعر در انزواخواهی او نیز جستجو و شناسايی 

 کند.می

از آنجا که در زمینة چکامة سمفونی کولی عبدالوهاب بیاتی و تحلیل عناصر داستانی     

 کاربستبه  تحلیلی-شیوة توصیفی بهاين پژوهش  صورت نگرفته است، تحقیقیدر آن، 

 های زير پاسخ دهد:به پرسش کوشدو میپردازد می اين سرودهدر  بوطیقای روايت

 ترين عناصر بوطیقای روايت در چکامة سمفونی کولی بیاتی کدام است؟مهم .1

های خود بهره آرمانها و شاعر چگونه از عناصر روايی، در جهت بازنمود انديشه .2

 گرفته است؟
 

(narrative) روايت .2
 جايگاه آن در شعر عبدالوهاب بیاتیو  

های خود ها و آرمانها، انديشهشاعران از رهگذر اشعار خود، به بیان و انتقال تجربه

 باشد، شده نقل گذشته فعل با صرفاً که را تجربه نوع هر»پردازند. در اين فرايند،  می

اتنگ روايت گ، و از اينجا پیوند ناگسستنی و ارتباط تن(9: 1371)اخوت، « انددانسته روايت

بازگفته يا متنی است که به نقل »شود. بنابراين، روايت در حقیقت، با نقل آشکار می

. عنصر آشکاری که تمام (30: 1389)کمری، « پردازدواقعه، حديث، خبر و ماجرايی می

 داستان روايت بیانگر»است، زيرا « گويیداستان»اند؛ داشته تعاريف روايت به آن اشاره

چنانچه در شعری از لحن ». از اينرو، (200: 1384)لیوينگستون، « آن است حامل يا
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های شاعرانه، شعر دارای خصلت روايی روايتگرايانه استفاده شود؛ افزون بر قابلیّت

)باقی نژاد، « آيدبه وجود می شود و در آن نوعی تحرّک، نزديک به حرکت داستانی می

شعرهای »گويی از رهگذر شعر، سبب پیدايش اشعاری به نام اين داستان (.218: 1392

. شعر روايی، ريشه در ادبیات قديم دارد؛ امّا در ادبیات معاصر،  ظهور و گرددمی« روايی

« تهاستهای فکری و عاطفی ملّعادات، اخالق، و گرايش»تبلوری نو يافته و در خدمت 

متنوع و  هاینمونه فارسی و عربی، ادبیات در .(106: 1391)رخشنده نیا و روشنفکر، 

و با کمک عناصر داستانی، به شرح « روايت» شیوة به شاعر که دارد وجود ایگسترده

 برای مناسب بستری روايت، نوع»پردازد. از آنجا که  هايش میرخدادها و بیان انديشه

 جدا اجتماعی تأثرات با پیوند از ایواقعه هیچ بپذيريم که اگر و است واقعه گزارش

 پیوند تاريخی نمودهای و عصر شناختیهای جامعهداده بین که است کسی راوی نیست،

ای از ادبیات معاصر عربی را . بخش عمده(189: 1388)مرتضوی، « است برقرارکرده

گونه اين در عناصر روايتدهند. شناخت های منظوم تشکیل میها و درام روايت

تر شگردهای ادبی بکار تر و درستهای روايی، از سويی مخاطب را در درک عمیق سروده

های رساند، و از ديگر سو، درک معانی ژرف و فهم دقیق شبکهرفته در آنها، ياری می

. عبدالوهاب باشدآن میمعنايی، در بسیاری از موارد، در گروِ شناختن عناصر روايی 

آيد که از تکنیک هنری روايت، به عنوان ابزاری کارامد به شمار مییاتی از شاعرانی ب

است، چراکه  ها و پیشبرد آمال و اهداف اجتماعی خويش بهره بردهبرای انتقال انديشه

قدرت باال در  به دلیلآيد و روايت، سازگارترين فرم بیان با ذهن و روان بشر به شمار می

ای که به باشد. مقولهای از مخاطبان را دارا مییم، طیف گستردهعرصة انتقال مفاه

روايت  در او شگردهای و هابخشد؛ شیوهمی ایويژه برجستگی بیاتی روايی شعرهای

نمايد. برای بخش میهای او را برای خواننده لذتاست، که خواندن چندبارة سروده

تر ايت و نیز درک و دريافت عمیقآشنايی بیشتر و بهتر با شگردهای هنری و بیانی رو

سمفونی »در چکامة های موجود در آن، به بررسی مهمترين عناصر داستان انديشه

 پردازيم.می اثر عبدالوهاب بیاتی« کولی
 

 سمفونی کولیروايت  .3

را روايت  (لیوک) سرگردان داستان يک روحچکامة سمفونی کولی، در دو بخش اصلی، 

او در . کندتجربه می (روح) را به هدف وصال با خويشتن خويش کند که سیری ناگزيرمی

کند که شالوده بین برخورد میکره و زن کفهايی مانند با شخصیتبه  ة درونی،اين تجرب

در همان آغاز  .زند های اين سه شخصیت اصلی دور می ر محور کنشب روايت، و اساس

باکره به توسط محافظان  دوخته است؛اهش را بر چشمان باکره عاشق، که نگ قصه، کولی

 گردد و در لحظاتی، وصال عشق خود راامّا ديگربار به جهان زندگان بازمیرسد. قتل می
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پايد و در قسمت دوم روايت، شخصیت باکره، اين وصال را ديری نمی ولیکند. تجربه می

ديگر، به عبارتی شود. گزين او میبین، جایبه طور کامل حذف و شخصیت زن کف

ای که بندی روايت سمفونی کولی در دو بخش طراحی و مهندسی شده، به گونهترکیب

 ،رواز اينبخش دوم، چرايی رخدادها و ابهامات بخش نخست را پاسخگو و روشنگر است. 

ه ب ویباکره و اشتیاق  به عینی از عشق کولی ةتجرب ،در ظاهر ،روايتق هرچند سیا

به  هاداللتها و ا نشانهامّ ؛دهدین را نشان میب کف زنی هاگويیها و پیشبینیطالع

شده در ناخودآگاه شخصیت و جهان درون فهماند که او با زنانی درونیخواننده چنین می

که کولی با بازگشت حلقوی به و ناکام  رازآلود سفری درونی، .رو استهشاعر روب /لیوک

 .ماندوحدت و اتحاد باز میژرفنای روح خود، از درک و دريافت تجربة 
 

 روايت در چکامة سمفونی کولی بوطیقای کاربست .4

ترين عناصر روايت که ساختمان و سازة چکامة سمفونی ترين و اصلیبه مهم اينجادر 

 گردد:ها استوار است؛ اشاره میکولی بر آن
 

 (plot) طرح و پیرنگ .4-1

از هنر اين اصطالح، ، طرح يا پیرنگ است. روايتترين عناصر يکی از مهترين و اساسی

کشند و بعد نقّاشی وام گرفته شده است و آن طرحی است که نقّاشان بر روی کاغذ می

 موثّرترين و ترينشاخص از طرح يا پیرنگ» داستانی، عناصر بین ازکنند. آن را کامل می

« است داستان چارچوب يا مطالب رئوس يا کار نقشة طرح، که دلیل به اين است؛ عناصر

به سازد. حوادث داستان را از آشفتگی خارج می ،پیرنگگونه، بدين. (9: 1379 )يونسی،

به طور عقالنی و منطقی را  وابستگی موجود میان حوادث داستانپیرنگ »عبارت ديگر، 

د از پیرنگ، به عنوانِ عنصر باي ،رواز اين .(346: 1394)میرصادقی، « کندتنظیم می

روايت سمفونی کولی، دارای مقدمه، تنه و بخش بند روايت نام برد. کالبدساز و استخوان

های زنجیر به هم سان حلقهکه حوادث و وقايع تشکیل دهندة آن، به استپايانی 

 ایگونه آن، باعث شده تا رخدادها به در حوادث طبیعی و غلبة نظم پیوسته است

وضعیت و موقعیتی که داستان اين روايت بر آن بنا . اتفاق بیفتند وارزنجیر و بسته هم

شده، تصوير کولی سرگردانی است که لحظات جانکاه فراق را در هجر محبوب خويش 

تاب خود، با قرار دادن کولی در وضعیت بغرنج و بی کند. سپس، شاعرتجربه می )باکره(

موقعیت دشوار، باعث نمايد. اين افکنی در ساختار پیرنگ روايت خويش میسعی در گره

شود. روايت کولی دارای سه نوع کشمکش بروز مرحلة جديدی به نام کشمکش می

اش است. در ابتدا، شاعر به کشمکش ذهنی و درگیری انديشة کولی با احساسات درونی

کشمکش عاطفی سوز، پردازد. پس از آن، به واسطة شور و سودای اين عشق طاقتمی
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های بسیاری را در شخصیت او به وجود آيد که دگرگونیمیدر شخصیت کولی به وجود 

آورد. گونة پايانی، کشمکش جسمانی میان کولی با محافظان باکره است که به دلیل می

شود. اگرچه از سويی، اش در مسیر عشق، به مرگ کولی منتهی میاستقامت و پايمردی

نمودن هیجانات و التهابات  مرگ ناگهانی قهرمان داستان در دو بند آغازين، با درگیر

را از اين  ناگاه اوبهنشاند؛ امّا بار به انتظار پايان قصه میاو را در تعلیقی مرگخواننده، 

کشاند و با نوزايی ديگربارة کولی، او را به حیاتی تعلیق پرتشويش، به بزنگاهی دلپذير می

کوشد با پنهان پیرنگش، میکند. شاعر برای افزايش کارکردهای هنری جاودانه بدرقه می

طرفانه به نمايش ساختن خود ورای ِ سطور، مسائل و رخدادها را عینی، ملموس و بی

گشايی قاطعانه و يافتن های حساس، خواننده را در فرايند گرهو در بزنگاه گذارد

های شخصی ها مختار و آزاد رها کند تا برای مخاطب فرصت و امکان برداشترفت برون

در روايت از نوع  بنابراين، بايد گفت پیرنگ موجودستان، فراهم و در دسترس باشد. از دا

 پیرنگ باز است.
 

 پردازیشخصیّت .4-2

شود، و است که از ارکان اصلی داستان شمرده می روايتمهمترين عناصر  ،شخصیّت

در داستان رخ  ،به تبع حرکت و کنش های او ،حوادث نیزو  بردرا پیش می آنحوادث 

شخصیّت، بازيگر داستان است و در اثر روايتی يا نمايشی، فردی است که . »دهندمی

« کند؛ وجود داشته استگويد و میکیفیت روانی و اخالقی او در عمل او و آنچه می

ت قصه عامل شخصیت، محوری است که تمامی»در هر داستان،  (.184: 1382)میرصادقی، 

لت عوامل ديگر، عینیت، کمال، معنا و مفهوم و حتی ع ة. کلیبر مدار آن می چرخد

 کامالً داستان، جهان اگر (.46: 1388)براهنی، « کنندوجودی خود را از شخصیت کسب می

 حوزة در خوانندگان، که کند تصوير را آن طوری نويسنده بايد باشد، وهمی و خیالی

ها در روايت شخصیّت .بپذيرند را آنها و ببینند باورکردنی ها راشخصیت و وقايع داستان،

و « باکره»، «کولی»کولی محدود هستند. داستان، دارای سه شخصیّت انسانی سمفونی 

 شود.پرداخته میاست که در زير به آنها (« فالگیربین )کف»
 

 کولی .4-2-1

 ترينشخصیت کولی، اصلی ،آيد( نیز بر میسمفونی کولیطور که از عنوان روايت )همان

کوچ و  شخصیت برای نمايش موتیفاين آيد. شخصیت روايت و قهرمان آن به شمار می

. به کار گرفته شده است گزين وبه ،آيدها به شمار میکولی شاخصترين که اصلی سفر،

های شخصیتی و رفتاری کولی را بازنمود کوشد تا زوايای پنهانی از پیچیدگیبیاتی می

فرد برای کولی،  به رهگذر حمل تصاوير تازه و خلق عادات منحصرشد تا از کوکند. او می

رنگِ وجود اين شخصیت و رنگی تازه بر بوم نمايدبازآفرينی بازخوانی و  سمبلی شگرف را
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های ها و تشويشهويت کولی، اضطرابرگردان و بیبیاتی به کمک شخصیت سبپاشد. 

هايش را بر زبان و کالمش دغدغه کارد ورا در دل اين سمبل پارادوکسیکال می خود

های عجیب و بديع، فروپیچیده و پنهان ای از رنگکند تا نمادش را در هالهجاری می

های انديشهی بازنمود شخصیتی شاعر برا ةسايو ضمیر پنهان اينچنین، کولی به  .سازد

هويت قربانی  ،درست است که کولی» ،سخنبه ديگر  شود.نوزايی بدل میگر و مبارزه

توان و شخصیت آشنا و پر ،ولی در عین حال ،خانه و آواره و سرگردان استبی ،دارد

د عهمین بُ ،بیاتی نیز در سمفونی کولی (.96: 1383)دهباشی، « مقاومی نیز دارد

کولی برای بیاتی، آبستنِ رنجِ تمام . کندکید میأن را برجسته و تاگرای کولی استقامت

آماسیده در های فرومانده و برفرياد و کرانهصدهزار اندوه بی شاعر، آوایهاست تا دوران

 :را از حنجرة کولی فرياد کشدگلويش 

 - هاستون یابیدار شويد  :لی بانگ برآوردوک) 

 بیدار شو ای اسطورهنگ زد: با /سفر - پیشگويی – آينده های نور در سرودِ مکعب ای ها/طاق - هاپیکره

 .(هقبیل -

از فريادهای  انتهايیگستره بی ،خروشی که با عبور از خراش خونین گلوی شاعر

 ،ظلم ةبار عدل را از پیکرکند تا انتقام مرگآوا میستیزانه را نیز با خود همراه و هم ظلم

بار و ، عالوه بر نمايش رقّت«استیقظی: بیدار شو»گانة واژة تکرار دو .به سختی پس گیرد

نیز  آلوده بودن اجتماع، ضرورت هوشیار نمودن آحاد مردم رابرانگیز رخوت و خوابوهن

نمايد. چنین تکراری، عالوه بر شکل بخشیدن به موسیقی مطلوبی به تأکید و تقويت می

نمايد و از شعر، فضايی جديد از معانی مقابل مخاطب را در ذهن و خیال او ترسیم می

صدای گردد. اين رهگذر، موجب تشويق و تحريک او به پیگیری روند تداوم معنا می

ای که در جامعه است ستیزیو عرف افتادهصدای سوژة تکر اين شعر، کولی/ بیاتی د

)سمبل رو، به ياری اسلوب ندا و با استمداد از قبیله زده محصور مانده است. از اينخواب

زن را بر دهلیزهای و رنگ امیدی جوانه ريزد، آب در خوابگه مورچگان میهای مردم(توده

و  پاره کردن زنجیرهای خواب ترغیبمیهنانش را به و هم پراکندغبارگرفته جامعه می

، «»، «»در این قطعه از شعر، هماهنگی و رفتار واژگان کند. می وادار

فضایی سنگین را ایجاد  ،«»، «»و « »، «»، «»و « »

که هیچ  شودمی بیاتیآرام ان آزرده و، آزادهنمادی از روح گونه، کولی، اين کرده است.

های نمای تصوير انسانتمام ةو از اين رهگذر، کولی را به آيین تابد قید و بندی را بر نمی

 ةاله» ،کولی در ادبیاتاز سوی ديگر،  کند.نای تاريخ تبديل میآزادة رنجديده در دراز

های شاد و ناشاد زندگی را به دوش عشق رنگارنگی که تمام صحنه .عشق رنگارنگ است
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)ابراهیمی، « هم شاد گرداند و هم هشدار دهد ،هم امید بدهد ،کشد تا هم بترساندمی

حلقة مفقودة وجود کولی بیاتی است و شاعر عشق، در داستان سمفونی نیز  (.77: 1392

چشمان . گويا کولی پس از ستاندن پاسخ آری از کندتن میاو را از جادوی عشق رويین

طعن و زخم صدها نیزه و خنجر يارای به افتد و گرنه، باکره، عاشقانه بر خاک فرو می

 خاک افکندش را ندارد:

 لِباکره گُبه سوی  ،کولی آوازخوانِ)

کوشیذ که شب را در يابد و کولی/ چرخید/ می/ و باکره مانند يک پَر، بر گِرد خود میکردسرخ پرتاب می

.اخترها( -هازنبق–اش پوشیده از خنجرها سینه«/ الحمراء»ای بود در آستانة کشته

( برای کولی، بیانگر هیجان، هلهله و اشتیاق درونی المغنّی: آوازه خوانانتخاب صفت )

شود های او دشت بیدار میکولی هم سرشار از زندگی است. با قدم»کولیان است. آری، 

هیجان و شور جاری  و با زالل نگاهش، شاهد سرشاری برکه هستیم. در رگ او شادی و

شخصیت کولی در  (.37: 1387)حسینی، « خوان زيستن استرقصد و ترانهاست. کولی می

پوشِ ژولیده برای پاسداشت از يک سو، اين ژندهاين چکامه، با رازناکی گره خورده است. 

نشیند و قافیة سرخ بادِ عشق خود، ضیافت مرگی از پیش آگاه را به سفره می و زنده

هرچند تیرهای بندد و از سوی ديگر، را بر شاه بیتِ زندگی خويش شیرازه میخون 

رود، کولی فرو می غالفِبر سینة بی( انتهایِ تیرتا سوفار ) محابا،درنگ و بی، بیايادی باکره

های گرم و کند و خونرفنای روح او نفوذ میرخ و نجواوارِ کالمِ باکره، در ژامّا آوایِ س

گرداند، تا کولی در اش باز میهای سرد و به انجماد نشستهه رگش را ببخحیات

کشد و ديگرباره به حیات باز گردد تناسخی لبريز از زندگی، بر مرگ خويش خط بُطالن 

 و پیام عشق و محبّت را از افق به افق بگستراند.
 

 باکره .4-2-2

در  ،دردناک شکست بشربیاتی قصد دارد تا داستان باکره، همان آنیمای شاعر است. 

لذا، مالحظه  .را به تصوير کشاند (روح)گرای خود به سمت خويشتن خويش  سیر کمال

روح کولی با  گرایِ وصال گذارِدر  زودگذرکنیم که هرچند، گاهی يگانگی و آرامشی  می

تواند او را به عنوان جفت روحی خويش برگزيند  شود؛ امّا سرانجام، نمی باکره پديدار می

» :دارد که کولی/شاعر بانگ بر می و به همین دلیل،

 (.بايست، ای پَرفاجعه بر جای  -بر مدار اين بازی ) 

فاجعه را پايان دهد. باکره نیز در  -خواهد تا اين مسخ دردناک و بازی کولی از او می

در و  کند اش را استجابت می شود و خواسته و پذيرش می سکوتبرابر تقاضای او، سراسر 

و  ها های خم اندر خم فراموشی، در تابوت خاطره گون، در دهلیز شبی سراب جستجوی
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» :شود دفن می رؤياها

که  کوشدمیچرخی زد/ و بر جای ايستاد/ دوباره باکره ) 

 (.در يابد« الحمراء»در آستانة شب را 
کنان، رخت عزای کولی را بر تن نموده و اينک، امیرزادة تنها، سیاهپوش و مويه

که  سکون و سراسر فريب استموتیف شب، نماد و نمود سرابی لغزنده، بی است.

های اضطرابهای تنهايی و و داللت بخشدهای اجتماعی قصه را گستره و ژرفا می رگه

. سازدتر میپررنگدر مواجهه با واقعیت تلخ و گزندة زندگی درونی قهرمان داستان را 

در قسمت دوم سروده، پردازد و بیاتی برای حفظ هیجان داستان، به ماجرای ديگری می

 روايت، میان آن دو ةند تا ادامانش بر می به جای شخصیت باکره را بین شخصیت زن کف

 د.جريان ياب شخصیت
 

 بینکفزن  .4-2-3

دوم روايت، استفهام بنیادی قصه در  بخشهرچند غیبت ناگهانی و پرمعنای باکره در 

کند، امّا حضور پررمق و پاسخ و متروک رها میرابطه با اتحاد غايی آنیماهای روح را بی

 گیرد.می های معنايی ناشی از آن استفهام را از سربین، داللتکفبانشاط شخصیت زن

 .و جريان داردالی است که در ذهن وک (آنیما) نیز يکی ديگر از ابعاد روح بینزن کف

بین در کنار کولی، در اين است که  ل برانگیز در ورود شخصیت کفمّأشگرف و ت ةنکت

گشا  گیر مشکل بین، فال وی کف .از قدرت جادويی برخوردار است»خود  ،شخصیت کولی

از (. 84: 1392)ابراهیمی، « باشد گو نیز می گذشته آگاهی دارد و پیشنويس است، از  و دعا

گی، ناامیدی از رخدادهای آينده، اوج درمانده آگاهیبین برای رو، رجوع کولی به کفاين

انگیز اين قسمت دوم روايت، با پیشنهاد وسوسه. دهدنشان میگی کولی را هو سرخورد

خواهد تا کوچ غريبانه و اندوهناکش را از کولی میکف بین شود. آغاز میزن برای کولی 

کولی از شود تا لحن آشنای آن زن، سبب میاز غربتی به غربت ديگر امتداد بخشد. 

هر خويش را در دل اين بوستان مِ ةتر بیايد و سراپردخواهد که نزديکب بینکف

کولی،  .خورشید برگیرد ةغبار از چهر ،باران چشمانشرسیده برافرازد و با ستاره خزان

دريغ بی ةبا جاذب وی، که حضور آشنای بیندمی راهی به سافر چشمبین را مکف

با هیاهوی  ،کند و سرانگشتان بلورين دستانشجهان آفرينش را بارور می ،اش مهربانی

 ،نشکند تا نیاکا بهار بیدار میبی را در طبیعتِ رُستنرنیاز پُ ةآمیزد و زمزم ها در میباران

» :بخش را، به شادی به سور بنشینند رستاخیز زندگی ةبارآغاز ديگر

که من چشمانت را در  ،تر بیانزديک :برآورد گکولی بان
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 رخسارِ /غارها – های پنهانآفتاب و در آرامگاه ةنیاکان من بر درواز /امديده دبا - هاستاره سفرهایِ

جشن مرده  جان را به طبیعتِ بازگشتِ /گشتو هرگاه که بهار باز می/ زدندنور تو را نقش می سراسر

(.گرفتندمی

هايی که يکی بودن قهرمانان قصه را برای خواننده آشکار و قطعی  ترين نشانهاز مهم

ها و همچنین سرنوشت يکسان دو شخصیت زن داستان،  نمايد؛ تکرار واژگان، عبارت می

 :کند چنین بدرقه و رهسپار میرا اين بینکفشخصیت  بین است. راوی، باکره و زن کف

«

 کوشیدمیبرجای ايستاد/   چرخی زد/دوباره بین برخاست و کف) 

 در يابد(.« الحمراء»در آستانة که شب را 

در قسمت  ،ها همین سرنوشت را با تکرار همان عبارتشاعر، شود که  مالحظه می

چون آن نخستین چکامه، برای باکره نیز عیناً بیان نمود. بنابراين، بايد چنین گفت که 

 های خود برقرار و محقق نشده حاد غايی و وحدت نهايی، میان کولی با ديگر آنیمااتّ

رو،  از همین کند و هدف سیر می است؛ روح کولی/شاعر، تا پايان روايت، سرگردان و بی

 .شود جای روايت، در امتداد افق خواننده ترسیم می قتل و مرگ کولی، در جای ةصحن
 

 پردازی صحنه. 4-3

به بیان . شودگفته میگیرد، صحنه  زمان و مکانی که در آن عمل داستانی صورت میبه 

شود که داستان در بستر آن رخ ها و حوادثی اطالق میصحنه به مجموعة مکانديگر، 

آيد که بستر و شالودة روايت به شمار می پردازی،صحنه (.69: 2003)الفیصل، دهد می

زيرا صحنه،  (.70 :1991)حمدانی، شود سبب آفرينش معانی تازه می ،آنکاربرد درست 

رود. از کلیت داستان در فضای آن به پیش میشود که سبب ايجاد حال و هوايی می

 آيد.پردازی از عناصر اساسی در روايت به شمار می رو، صحنهاين

با اينکه داستان سمفونی کولی، در زمان و مکان ثابت و مشخصی اتفاق نیفتاده، امّا 

شاعر از همان آغاز، طراوت خاصّی به روايت بخشیده است.  ،سازحضور عناصر صحنه

بند نخستین شعر، در فضايی سرشار از حزن، کند. به ساختن فضای روايت میشروع 

حیات را برای کولی به  کند، وداعی که بدرودِلحظة وداع کولی با باکره را ترسیم می

يکی از عناصری که به دراماتیک شدن روايت سمفونی رو، بايد گفت . از ايندنبال دارد

خورد و با آکسور )حادثه( کلید می ،است که صحنة آغازين همینکمک نموده کولی 

، روايت با شوکی به خواننده آغاز بنابراينشود. شروع داستان، با نقطة اوج آن بیان می

 قتلنمايش گذارد. اين افتتاحیة کنشی، تأثیری عمیق بر مخاطب بر جای میگردد. می

اندوه ربسیار لطیف و پُ ةدر صحن ،() یلکو

های زنبق و سقوط زمان خنجرها با ريزش گلتصوير فرود آمدن هم .طراحی شده است
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های پر از تا ترانه زندرا رقم می او گيک از مردنمايش تراژ ،کولی ةستارگان بر سین

کم عینه و بیتکرارِ به تر سازد.را پرنغمه سمفونی يکنواخت حیات ،های کولیاشتیاق رگ

و توجه ويژة شاعر به  و کاستِ صحنة آغازين روايت در پايان آن، شکلی از دايره و حلقه

با سفر درونی شعر به سوی  وار،ای شکل و حلزوندهد. اين روايت دايرهرا نمايش می فرم

ر برابر افق ديد خواننده دنهايت را مفهومی بی خود و بازگرداندن کالم به آغازش،

در فراسوهای زمان و مکان، برای  -پایِ کولیهم–و امکان سفری حلقوی را  گستراند می

 دهد.و پُرخروش کولی را به ابديت پیوند می و فرياد خاموش آوردمخاطب فراهم می

ای کند؛ لحظهگری میساز در آن بسیار جلوهاز بندهايی که حضور عناصر صحنه

 گذارد:شاعر به ياری فضاسازی، تصوير وصال کولی را با باکره به نمايش میاست که 

«

و سپیده/ بر آستانة آن،  در خاموشی بود غرقِ چون همیشه «الحمراء»)  

 .(زدهای شبی سفرکرده را می نقش درختانی و چکاوک
ای به و عناصر صحنه دهد که بیاتی از تمام ظرفیتدقّت در اين بند از شعر نشان می

تعبیر گون بخشد. هرچند ای نمايشگیرد تا ساختار روايتش را پیکرهخوبی بهره می

انگیز را ايجاد کرده است، امّا آرايش سبز و خفه و رعب (، نوعی فضایغارقاً کعهده بالصمت)

اند، رنگی سبز، باطراوت و صدایِ نويدبخش صبح بیدار شدهکه با گام« درختان»پُررونق 

پاشد. در اين میان، چهچهة دلپذير به تیرگی و سیاهی حاکم بر فضا میامیدانگیز 

را بدرقه « شبی سفر کرده»ماتم نشستة غوغا و به (، سکوت بیآوران امید پیامها )چکاوک

شود که لحن های سمفونی کولی تبديل میگونه، صحنه به يکی از شخصیتاينکند. می

 ای را به اين روايت افزوده نموده است.ويژه
 

 زاويه ديد .4-4

، مصالح و مواد ی است که نويسنده با آنا شیوه ةدهند نمايش»يا کانون روايت،  ديد ةزاوي

« دهدکند و در واقع، رابطة نويسنده را با داستان نشان میرا به خواننده ارائه می داستان

کیفیت داستان را مشخص و تعیین  داستان، در ديد زاوية (.505: 1394)میرصادقی، 

« سوم شخص»بیاتی در داستان سمفونی کولی، از ديدگاه . (284: 1997)يقطین،  کند می

به طور شود، به روايت قصة خويش پرداخته است. نامیده مینیز « زاوية ديد بیرونی»که 

شناختی به زاوية ديد بیرونی که داستان به وسیلة سوم شخص های روانداستان»کلی، 

ها، نويسنده در زاوية ديد دانای کل، شود، نیازمند است، زيرا در اين نوع داستاننقل می

های ا و ويژگیهپردازد و خصلتهای داستان میبه تجزيه و تحلیل يکی از شخصیت

، شاعر روايت سمفونی کولیدر  (.511: 1394)میرصادقی، « شمردها را بر میشخصیتی آن

در مکانی بیرون از صحنة روايت و حوادث آن قرار گرفته است و به عنوان فردی آگاه از 
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ها را ها، احساسات و افکار آنهمة اجزای داستان، از جمله بیرون و درون شخصیّت

»دهد: گزارش می

 و الیِ امشب در گل /پرنده در دام کمینگاه افتاد /خوان آرام گرفتآواز هایِغم کوچِ) 

کرد و دستمال پاک میبا را  دکار ،کولی./ گذشتند های کولیانارابه /زدهحصارناک و اشباح اين خیابانِ

 (.کردترسان در خود زمزمه می /آمیختسرا با اشباح در میگذشت و در قهوهاز خیابان می /سپس
به « فعّال ما يشاء»که در حکم چیز دانِ قصه چیز بین و همهدر اين بند، راویِ همه

ها، افکار و احساسات ها، واکنشبا تمرکز بر روی کنشرفته است؛  کولیقالب شخصیت 

به  و رازآمیزشانگیز فضای هول را به خوبی در ، روايت)يُغَنِّی خائفاً لِنَفسِهِ( قهرمان داستان

های رهايی را برای او به تسکین و پیاپی کولی، راهاستمرار دردهای بیبرد. پیش می

های کولیان؛ نمايشِ عبورِ ارابه. )وَقَعَ الطائرُ فی الکمینِ( دهدهای تاريک خاتمه میبست بن

در چنین شرايطی، حتّی امکان افزايد. سوگوارانِ ژولیده، نیز بر وخامت اوضاع میاين 

رو، رسد. از اينسیر و انتقال در ماورای زمان در ذهن کولی/شاعر نیز ناممکن به نظر می

های و قوس دهد و کشند که گاه نمايش مرگ کولی، زمان گذشته را بازنمود میهرچ

کوشد تا کولی را به آيندة بین میدهد و زن کفرخ می بین در زمان حالکولی و کف

، تمايز و تفاوت )گذشته، حال و آينده( گانههای سهپیشِ رو بشارت دهد، امّا گويی اين زمان

های مبهم، سرگشته و پايانی از زماناند و کولی/شاعر در دايرة بیخود را از دست داده

های مضارع و شود که حتّی به کارگیری فعلاسیر مانده است. بنابراين، مالحظه می

بست و انتقال مستقبل از سوی راوی، کارکرد بنیادين خود را برای خروج از اين بن

دهند تا رازناکی، انجماد و ابهام زمانی روايت، قهرمان داستان به زمان آينده از دست می

بنابراين،  نمايد.تر منتقل تر و محسوسحس سرگشتگی و سرگردانی کولی/شاعر را ژرف

علیرغم يکسان بودن راوی و يکنواخت بودن زاوية ديد، تناوب و جهش میان به 

های ماضی و مضارع، گرهی را از ابهام کور و کالف سردرگم زمان و زاوية کارگیری فعل

 گشايد.ديد در روايت سمفونی کولی نمی

 گفتگو .4-5

پیرنگ را »آيد که داستان به شمار میعناصر گفتگو يا ديالوگ از مهمترين ارکان و 

 کند ورا معرّفی می هاشخصیّتو گذارد درونمايه را به نمايش میو  دهدگسترش می

پردازی ر شخصیتدانتخاب گفتگو (. 603: 1394، میرصادقی) «بردعمل داستانی را پیش می

انتخاب شده  نوع واژگان»داستان از درجة اهمیّت بااليی برخودار است، زيرا از طريق 

راحتی به نظر نويسنده دربارة شخصیت پی توان بهبرای شخصیت در خالل گفتگو می
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، که موجب رهايی شعر از کلیشة گفتگواز اصل  بیاتی (.201: 1398)حاجی آقابابايی، « برد

 با تا داشته . او تالشگیردر شدن آن است؛ به خوبی بهره میشخصی بودن و سبب پويات

های روايت شخصیّت ها را به تصوير کشاند وآشوب درونی آدم ديالوگ، از گیریبهره

رو، گفتگو در مرکز بافت روايی از اين د.تر به مخاطب عرضه نمايو واقعی خود را پوياتر

» يابد:چکامة کولی اهمیّتی ويژه و منحصر به فرد می

يبای خُرد بسوز(.بانگ برآورد: ای زکولی  

که اکنون پروایِ محافظان باکره را در سر ندارد و بهرة کولی در اين بند از شعر، 

شکند و از ؛ سکوت خود را میتماشایِ ناسیراب خود را از ديدگان پُرمهر باکر ستانیده

او بسوزد تا هر دو به جاودانگی و يگانگی در آتش افروختة عشق  خواهد کهباکره می

 رسند.

بین کولی را کف دهد.بین و کولی رخ میمیان کف، در قسمت دوم شعر، گفتگواصل 

اين تمهید، همچنین به  گويد.دهد و کولی به او پاسخ میبه مدينة فاضله بشارت می

و گیرايی های نمايشی روايت و به دنبالِ آن، کشش افزوده و برجسته شدن جنبه

را به سمت  قصهرخدادهای همچنین گفتگو،  اش کمک شايانی نموده است.داستانی

را  مفاهیم اصلی داستان، مکمل در فرايند روايت يکدر نقش و  داده حسی شدن سوق

 داده است.قرار  خواننده در اختیار
 

 مايهدرون .4-6

است. در يک تعريف کلی، مايه، مضمون يا تم، فکر اصلی و مسلط هر اثر ادبی درون

(. 96: 1397)مطیع، « شودديدگاهی است که از خواندن داستان دريافت می»مايه درون

ای که در خالل اثر خط يا رشته .مايه هماهنگ کننده ساير عناصر داستان استدرون

در واقع دهد.  های داستان را به هم پیوند می شود و وضعیت و موقعیت کشیده می

 هر ماية درون» ، زيراکهنظمی دقیق میان عناصر داستان است ةثمر ،استاند ةماي درون

از  (.174: 1382)میرصادقی،  «دهدمی نشان را اش نويسنده ادراکی و جهت فکری اثری،

 اشاره نمود.موارد  اين توان بهسمفونی کولی، می چکامة هایهماي ترين درونمهم
 

  هويت .4-6-1

گیری شخصیت کولی، برای نشان دادن بحران هويت، کار بدون ترديد، استفاده و به

نیز در « سمفونی کولی»انتخاب عنوان قصیده  انتخابی ظريف و هوشمندانه بوده است.

 جو برای دستیابی به هويت حقیقی صورت پذيرفته است.راستای بازنمود همین جست

ولیان اصلی ک همین عدم اسکان و استقرار و خانه به دوش بودن که شاخصه و ممیزة

های روحی و نهادی دقیق برای به تصوير کشیدن بحرانکولی را برابر شخصیتاست؛ 
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آمدن به سوی خويشتن و به نوعی باز ،ی از عالم مرگلبازگشت کو دهد.هويتی قرار می

دهی و طرح همین مسأله، خط اصلی قصه را شکل .خويش است وجودی ستن هويتجُ

 شود، بلکهبه بُعد فردی ختم نمی ی هويتیجوواين جست کند. ريزی میداستان را پی

های  وجودی بشر و افق ةابعاد هويت انسان را به فلسف ه،یاتی با استمداد از قبیلب

 :زنداساطیری آن پیوند و گره می

سفر گريست/  –پیشگويی  –های نور/ در سرود آينده کولی، خمیده قامت، بر مکعب) 

 (.قبیله -اسطورهبانک زد: بیدار شويد ای 

کاربرد درست اسلوب انشاء، با داللت ضمنی تمنا و استرحام، در عبارت )

عاطفة فروماسیده در گلوی کولی را در قالب واژگان به سوی مخاطب 

ها، زمان داستان را از در اين بند از شعر، شاعر به ياری فراخوانی اسطورهکنداب میتپر

اندوه کند تا کابوسی جمعی را شکل بخشد و زمان واقعی به محاقِ اساطیر پرتاب می

را به سرگردانی انسان در درازنای حیات  اودانی سرگرکولی را به اندوهی همگانی و 

آور و ها، همه چیز در ناشناختگی اضطرابگونه، و با فراخوانی اسطورهبدينپیوند دهد. 

 پاسخیکولی/شاعر، در  دادخواهیا باز هم آوای غمناک امّشود. مبهمی پوشیده می

کولی که با هر ضربان قلبش، حضورِ گونه، تا اين .گرايدی می، به خاموشگمسترون و 

عطوفتِ به فرمانِ بی کند،خويش را در غربت جانفرسایِ جامعه تجربه می دِريشة وجوبی

کوچِ غريبانه  هويت گمگشتة خود را در پناهِ ايمن غربت دنبال کند و کوچ تن در دهد و

از . هايش امتداد بخشدو اندوهناکش را از غربتی به غربت ديگر، به جستجوی آرمان

از سويی نیز، چفت و بستِ ای دارد. سفر در اين چکامه، اهمیّت ويژهکوچ و رو،  اين

توسط موتیف « سمفونی کولی»هايی گوناگون و تا حدی نمايشیِ روايتِ اپیزوديک بخش

الگوی سفر که همچون يک خصوصیت رفتاری يا نوعی کهنه است. صورت گرفت« سفر»

( را شکل داده و از آغاز، خمیرماية کولیکنش شخصیتی، ماهیت و هويت قهرمان قصه )

داستان را به وجود آورده است، در سراسر روايت نیز ردّپای سمبولیک خود را نشان 

اش های کهنة روحدهد. کولی که پس از يک عمر کوچ کردن، مرهمی بر زخم می

و  ر دوربه ياری اين سفيابد تا مگر يابد، تنها عالج را سفر درونی به خويشتن می نمی

. بدين گونه، کولی تحوّل اش رها گرددو سرگردانی دائمی ، از غم غربتدرازآهنگ

که  دگرديسی خودآگاهی کند،اش تجربه می دردناکی را در مسیر بازيابی هويت گمگشته

کولی برای کشف فرديت و هويت خويش، ناگزير از تن دادن به آن است.
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 رستاخیز و نوزايی .4-6-2

 ،فرستددر مسلخی دردزا به کام مرگ می را شخصیتی خودش ةساي کولی/چند بیاتیهر

 ، بهزندگیپايد و کولی در رستاخیزی سرشار از را ديری نمی ة وداع او با حیاتاما لحظ

رستاخیزی که  .محور شاعر باشدنوزايی و رستاخیز ةگر انديشگردد تا تجلی جهان باز می

 بار نهاين ،کوچ ةآماد ،تاوان آن را پس داده است و اکنون ،های خون خودکولی با قطره

عالم مرگ را به سمت  ،سازبلکه با رستاخیزی حیات ،هاسرزمینی به ديگر سرزمین از

 :شودجهان زندگان رهسپار می

 کولی مرد) 

 /زدنقش می فريفته را -عاشق–غريق  تِأهی ،دست او در فضاراند/ می را اشباح خود آواز در پريدهرنگ

در  غرقِ چون همیشه «الحمراء» /کرد پرواز می ،رپَ مانند يکباکره  ،شالغرزان و لر دستِ در پسِ

 (.خاموشی بود

تصويری باژگون از  ،حالت آوازخوانی جهت طرد و راندن اشباحی در لترسیم کو

لی وخیز و سرشت اسرارآمیز کچراکه طبع ابهام ،ی استلکو ةيافتشخصیت دگرگون

عبارت . فراخوانی اشباح صورت گیرد ةبه هدف و انگیز ،دادن آوازکند که سراقتضا می

تعبیر گذارد. به نمايش می، رعشة درد را در وجود کولی «در پس دست لرزان و الغر»

 صحنة قتل سکوت،عالوه بر رساندن استمرار و پیوستگی  نیز «چون همیشهعهده: ک»

مرگی که تنها توانسته است جسد کولی را  نمايد.می تجسیمی را به نوعی تقويت و لکو

در فراسوهای مرگ به پرواز در  او گونا صدای رسا و فرياد اعتراضامّ ،هدف قرار دهد

يکی گشتن با عبور از آن، سبب پلی است که  نبه سا مرگ، آن، ر حقیقتد .است آمده

 ةارزگ ،یاتی برای رساندن خبر اين اتحاد و وصالب ،از همین رو .شودمی محبوب

 ( رامرگ بر نازبالش بهاراينک زمان) ةهوشمندانه و هنرمندان

گیرد. آری، مرگ برای عاشق، پايان ماجرا نیست و میگزين نموده و بکار بهدر بند بعد 

آتشی که از خاکستر مرگ ره توشه اين وصال نیازمند فدا دهی و از خود گذشتن است. 

 ،پس از مرگ نیز کولی، دسترو، از اين زند.بديل را رقم می، رستاخیزی بیگیردبر می

در سکوت، « الحمراء». نمايش سرزمین دزنفريفته را قلم می /عاشق /غريق شکل

کند، تا وحشت و چیرگی مرگی لبريز از سکوت،  های مرگ را تقويت و تاکید می داللت

 فضای حاکم را فرا گیرد.

 شهرآرمان .4-6-3

های انديشه و ايدئولوژی بیاتی است که در بسیاری از ساختشهر از ديگر زيرآرمان

کوشد تا از می تی با همزادپنداری با شخصیت کولیبیاشود. های او مطرح و ارائه میشعر



  39  1400 بهار ،1 شمارۀ ،13 سال عربی، ادب

 
 

های خفته را بیدار کند. از اين در مسیر هوشیاری اجتماع، ذهن دردهای اوورای بیان 

تا در تناسخی لبريز از حیات، ديگربار به جهان کند رو، شاعر، بار ديگر، کولی را زنده می

ای فرو هشته و پُر از نیستیِ اجتماع خويش هزندگان بازگردد و روح زندگی را در کالبد

آل خود را کوشد تا دنیای آرمانی و جامعة ايدهبیاتی می ،برای رسیدن به اين مهم بدواند.

های انسانی خويش عرضه و بازتعريف کند. مدينة ها و آرمانارزشمطابق با استانداردها، 

ابطه و مداری، تنها ضاست و انسانها تهی ها و ناراستیها، ناپاکیای که از کژیفاضله

» قانون حاکم بر آن شهر است:

ديگری  باشکوههای آن سویِ رود، شهر) 

 شودنمیغريق/ فريفته  –شود، و به آنجا، در میانة رود، عاشق پیدا نمیاست، آنجا که خورشید/ در شب نا

 بندد(.کره رخت سفر نمیبا –و پَر 
آن کند اين است که های ناکجاآبادی که باکره توصیف و به آن اشاره میاز شاخصه

را تجربه  و بارشِ پُرشعلة خورشید غروبشهر، در هر ضربان نبضش، طلیعة آفتابی بی

شود و باکره، رحل اقامت ناگزير غريق فريفته نمی-شهری که در آن عاشقآرمان .کند می

حتی در دهد که بیاتی، نشان می ،گزيند. اين طرز بینشاش را در آن میو جاودانه

 پايانِبی ةگستر خیز خويش را درشهر امیدآرمان ،شتحیاهای آورترين ثانیه مرگ

بین، بار ديگر، بر گفته و پیشنهاد خويش اصرار و سماجت کف. گیردمیدنبال  يشياهاؤر

 /سفر در پیش گیر پس راهِ) » ورزد:می

 (.گويدنمی تو چیزی وا دستِ کفِ ينجا خطوطِه اک
حضور  ،«گويد مین وااينجا خطوط کف دست تو چیزی »ظريف و هنرمندانه  ةارزگ

 .کندبه طرز شگفت بازنمود می ،اشفرسای جامعهشاعر را در غربت جان /لیوريشه ک بی

شهر ناممکن شود تا آرماندر پايان قصیده هويدا میباره، ديگر نیز، تصوير مرگ کولی

در  ،سوزفرسا و تاب با خمیازهای انتظاری طاقت ،اوة خوردهای فروامیدشاعر و 

فرجامِ کولی انجام و بیو بر سفر بی به خوابی ابدی فرو رود ،ياهاؤدوردست ر های گستره

 خط بطالن کشد.
 

 نتیجه. 5

های بوطیقای روايت بیاتی، پیوندی ژرف و ناگسستنی با واقعیت جامعة معاصر و تجربه

های تخیلی بیند که شاکلهبخش میبیاتی روايت شعری را ساختاری وحدت دارد.شاعر 

نه به عنوان يک شکل  بیاتی، بخشد. بنابراين، روايت شعریاش را انسجام میشاعرانه

 اواست. به کار رفته  های شاعرآفرينش هنری در سروده مبنا و اساسبه مثابة که  بیان،

های زيرين و برای تقويت اليه روايت عناصر، از ة بسیار وسیعیف و گستردر طی
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 ولعاين های خود بهره گرفته است. ساخت سرودههای پنهان معنايی ژرف داللت

. های روايی بیاتی بخشیده استساختاری مبتکرانه به ساختمان سروده ،زيباشناسانه

ا امّ؛ نداردپوشانی فونی کولی هممس ةبا چکام روايتهای بوطیقای چند تمام سازههر

کارآمد و بسیار هنرمندانه صورت پذيرفته  ،به شکلی درست ه،مندی اين سرودروايت

ای بديع برای کوشد تا سازهبیاتی به کمک عناصر زبانی و تمهیدات روايی می .است

برای بازنمود  ،پهلومنشوری چند به هايش را مهاتا چک ؛کانون سروده هايش ابداع کند

های سمبلیک موجود بیاتی با استفاده از شخصیت .اش تبديل نمايداجتماعیهای انديشه

های فراوانی کند و ناگفته، به بیانی نمادين دست پیدا میبین()کولی، باکره و کفدر شعرش 

را به بُعد  )قهرمان داستان(دوشِ کولی کند تا شخصیتِ خانهرا بر زبان آنها جاری می

 پیوند زند. هويت معاصرشة بیدر جامع جاودانه سرگردانی

، ل شده که از رهگذر تکرار جمالتسمفونی کولی از دو بخش اصلی تشکی ةچکام

وار و وحدت ارگانیک قصیده، تشکیل، رعايت و حفظ شده  لغات و حوادث، پیوند اندام

ساخت روايی، بخش دوم، بازنويسی آشکاری از بخش  در حقیقت، از نظر ژرف .است

، امّا در همان فضا، است های داستانی که همراه با برخی از افزودهنخست روايت است 

انگیز ناخودآگاه  همین موضوع، کنجکاوی وسوسه. يابد بافت و سیاق، ادامه و امتداد می

بنابراين، تکرار را بايد بارزترين و  .آورد خواننده را در سیر قرائت چکامه به همراه می

 و ارزيابی که برشمرد کولی سمفونی روايت یبوطیقا در سبکی نشانةترين  بنیادی

 استوار سازه، اين ماهرانه و هنرمندانه دقیق، کاربست بر روايت، ساختمان درست دريافت

های سترون و آرزوهای به  تکراری بغايت لطیف و هوشمندانه که از تالش .است

 خیزِظلمت در بطنِ ،افزا ، در برساختن وحدتی آرمانی و امیدی دردآشناشاعر ةشستنن بار

از  ،سمفونی يکنواخت حیات کولی/شاعر را دارد و ها پرده برمی ها و دورويی عالم دوگانگی

گونه، بیاتی با خلق اين .کند ياهای ناممکن، سیراب و سرشار میؤهای پُرهیاهوی ر نغمه

ه، قهرمانی که در فهم وجود خود حیران و درمانده شده است، به صورتی بسیار هنرمندان

 کندمفهوم سرگردانی بشر را برای مخاطب برجسته و تأکید می
 

 نوشتپی
رود و مراد از آن، تصوير روح بشر است  ترين کهن الگو در روانشناسی يونگ به شمار می آنیما، رازناک .1

 شود. که به صورت زن پديدار می
 

 منابع
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 .81-69شانزدهم، صص  دانشگاه تهران، سال چهارم، ش

 فردا. ، اصفهان:دستور زبان داستان( 1371اخوت، احمد )



  41  1400 بهار ،1 شمارۀ ،13 سال عربی، ادب

 
 

، دانشگاه فصلنامة بهارستان سخن، «روايت شاعرانه و شعر روايی اخوان ثالث»(، 1392باقی نژاد، عبّاس )

 .236-217، صص 24 دهم، ش ، سالخوی

 نو. ، تهران:قصه نويسی(، 1388براهنی، رضا )

 تهران: مهرانديش. نظريه و کاربرد، :روايت شناسی ،(1398حاجی آقابابايی، محمّد رضا )

 دائرة المعارف ايران شناسی، ش، ماهنامة حافظ، «سمیناز رند حافظ تا کولی» ،(1387) حسینی، مريم

 .38-35، صص 54

 

 .نگاه :تهران ،زنی با دامنی شعر ،(1383) علی ،دهباشی

ايلیا « الشاعر والملک الجائر»تحلیل عناصر داستان »(، 1391کبری )روشنفکر،  نیا، اکرم،رخشنده

 .119-105نهم، صص  ینی )ره( قزوين، سال چهارم، ش، دانشگاه امام خملسان مبین، «ابوماضی

 

 ترجمة فرزانه طاهری، تهران: مرکز نشر. نظرية ادبی،( 1382کالر، جاناتان )

ها، بررسی ادبیات ها و مقالهدرآمدی بر مطالعة نشانه شناختی روايت؛ مقوله(، 1389کمری، علیرضا )
خانة کتاب و حفظ آثار و  سم فروغی جهرمی، جلد اوّل، تهران:، به کوشش محمّد قادفاع مقدس

 های دفاع مقدس.ارزش

 فرهنگستان هنر. ، تهران: «روايت»دانشنامه زيبايی شناسی (، 1384لیوينگستن، پیزلی )

فصلنامة دانشکدة ادبیات و علوم ، «فرايند روايت در شعر اخوان( »1388مرتضوی، سید جمال الدين )
 .195-187، صص 15 و 14 ، دانشگاه تهران، شانسانی

 ، قم: بوکتاب.ة ادبیات جهاندانشنام ،(1397مطیع، حسین )

 .، چاپ نهم، تهران، سخنعناصر داستان(، 1394میرصادقی، جمال )

 .، چاپ چهارمعلمی تهران: ،ادبیات داستانی(، 1382) ــــــــــــــ

، تبريز: چاپ نقش رتروپ فرایواسطوره و اسطوره شناسی نزد ن ،(1393) و ديگران نامور مطلق، بهمن

 رنگ.

بوطیقای روايت در داستان يک سرخپوست در آستارا از بیژن ( »1392عبداهلل )آلبوغبیش،  واعظ، سعید،

 .11، پیاپی 1 ، ش3دورة دانشگاه تهران، ، ادب فارسی، «نجدی

 سهروردی. ، تهران:هنر داستان نويسی(، 1379يونسی، ابراهیم )
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