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Abstract
The expression of postmodernism in written texts is not limited to content
and subject matter; Rather, part of the postmodernist arrangement of literary
works relates to the physical elements of the text, namely the page of paper,
the lines, the letters, the words, and the margins of the text. These
arrangements are made in line with the postmodernist principle of
uncertainty and the creation of doubts and suspicions in the ontology of the
audience. This leads to the confusion of genres, the collapse of the geometric
order of the text and the creation of chaos in the traditions of writing and
poetry, especially the arrangement of words and lines, as well as reducing
the centrality of the main text and focusing on the margins of the text. Kamal
Abu-Deeb, a contemporary Syrian poet, writer, and critic, is one of the
figures in contemporary Arab literature who is particularly familiar with
postmodernist thought. In the collection " Adhabat al-Mutanabbi fi Suhbat
Kamal Abu-Deeb wa al-'Aks bi al-'Aks", he tries to rewrite the narrations,
currents and various events of Mutanabbi 's life that have been mentioned in
previous texts with a postmodernist mentality. The present paper tries to
analyze these mechanisms and their role in creating meaning in the above
collection based on the descriptive-analytical method. According to the
author, this work does not fall into the category of fiction or poetry, because
it is a combination of all literary genres and form-based arts. The results of
the research show that in this work, Abu-Deeb tries to portray the tensions of
his inner world and the philosophy of personal and social life in the Arab
countries with an emphasis on postmodernist form-based tricks. By
emphasizing form-oriented tricks, he intends to direct the audience's mind to
the hidden angles of his story formation in order to challenge the great
narratives at the visual level. To convey this message to the audience, he
uses form-based mechanisms such as blank verse, painting, geometric
shapes, vertical writing, parsing, and font change, each of which plays a
prominent role in creating doubts in the mind of the audience about his real
affairs and proven intellectual and epistemological patterns.

Keywords: Postmodernism, Kamal Abu-Deeb, Adhabat al-Mutanabbi fi
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چكیده
مدرنیستی آثار
نمود پستمدرنیسم در متون تنها به محتوا و موضوع محدود نمیشود؛ بلكه بخشی از تمهیدات پست
ِ

ادبی ،مربوط به عناصر فیزیكی متن ،یعنی صفحۀ كاغذ ،خطوط ،حروف ،واژگان و حاشیۀ متن است .این تمهیدات

مدرنیستی عدم قطعیت و ایجاد تردید و شبههافكنی در هستیشناسی مخاطب صورت میگیرد.
در راستای اصل پست
ِ

این امر به درهمریختن ژانرها ،فروپاشی نظم هندسی متن و ایجاد هرجومرج و آشفتگی در سنتهای نویسندگی و
شاعری ،بهویژه نحوۀ چینش واژگان و سطرها و همچنین كاستن از مركزیت متن اصلی و تمركز بر حاشیۀ متن منجر

میشود .كمال ابودیب نویسندۀ معاصر سوری با رویكردی پستمدرنیستی ،اثر عذابات المتنبي في صحبة كمال
ابودیب والعكس بالعكس را به رشتۀ تحریر درآورد .او در این اثر تالش میكند روایتها ،جریانات و حوادث
مختلف زندگی متنبی را كه در متون پیشین آمده است ،با ذهنیتی پستمدرنیستی بازنویسی كند .جستار حاضر تالش
میكند با تكیه بر روش توصیفی-تحلیلی به واكاوی و تحلیل این سازوكارها و نقش آنها در معناآفرینی در اثر یادشده
بپردازد .این اثر به اقرار خود نویسنده نه در زمرۀ داستان قرار میگیرد و نه شعر؛ زیرا تلفیقی است از تمامی ژانرهای
ادبی و هنرهای شكلمحور .نتایج پژوهش نشان میدهد ابودیب تالش دارد در این اثر ،تنشهای جهان درونی خود و
فلسفۀ زندگی شخصی و اجتماعی را در كشورهای عربی ،با تأ كید بر شگردهای فرمی پستمدرنیستی به تصویر
كشد .وی با تأ كید بر شگردهای فرممحور قصد دارد ذهن مخاطب را به زوایای پنهان شكلگیری داستان خود با
متنبی معطوف نماید تا اقتدار كالنروایتها را در سطح دیداری به چالش بكشد .او برای رساندن این پیام به
مخاطب ،از سازوكارهای شكلمحور همچون سپیدنویسی ،نقاشی ،اشكال هندسی ،عمودنویسی ،تجزیهنویسی و
تغییر فونت بهره میبرد كه هركدام نقشی برجسته در ایجاد تردید در ذهن مخاطب دربارۀ امور واقعی و الگوهای
ثابتشدۀ فكری و معرفتی وی دارند.
واژگان كلیدی :پستمدرنیسم ،كمال ابودیب ،عذابات المتنبي في صحبة كمال ابودیب ،شگردهای فرمی ،عدم
قطعیت.
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 .1مقدمه
نویسندگان پستمدرن عالوه بر ظرفیتهای روایتشناسی ،از برخی هنرهای بصری و تجسمی
همچون خطاطی ،نقاشی ،نورپردازی و دیگر سازوكارهای فیزیكی نیز برای القای اندیشهها و
دیدگاههای خود به مخاطب استفاده میكنند .این امر به درهمریختن ژانرها ،فروپاشی نظم هندسی
متن و ایجاد هرجومرج و آشفتگی در سنتهای نویسندگی و شاعری ،بهخصوص نحوۀ چینش
واژگان و سطرها و همچنین كاستن از مركزیت متن اصلی و تمركز بر حاشیۀ متن منجر میشود.
بهكارگیری این سازوكارها در راستای اصل عدم قطعیت در معرفت انسان عصر پستمدرن از
محیط پیرامونی خویش و ماهیت وجودی خود است.
پژوهشگران ،اصول موجود در بطن تفكر پستمدرنیستی را در مواردی همچون دگرگونی
بیوقفه ،تأ كید بر ظواهر و تصاویر ،نقش بیبدیل رسانههای دیداری ،تردید در واقعیت ،ایجاد
شبهه ،عدم قطعیت در سنتها و سبکها و امور واقعی خالصه كردهاند (دهبانیپور و خرمپور:1395 ،

 )54و معتقدند این اصول زمینۀ تحوالت عظیمی در جهان هنر ،ادبیات و معماری را فراهم آورد كه
ژانرهای ادبی چون شعر و نثر نیز از آن مستثنا نیست؛ از جملۀ این تحوالت ،راهیافتن ظرفیتهای
هنرهای دیداری و تجسمی به ساحت متون ادبی است .شگردهای شكلمحور پستمدرن غالبا
ناظر به فرم متن است .منظور از فرم در این جستار ،بیشتر آن چیزی است كه به حس بصری مربوط
میشود و موسیقی و آوا در آن مدخلیتی ندارد؛ زیرا بیشتر شگردهای بهكاررفته در این جامعۀ آماری
مربوط به قوۀ بصری است .این شگردها همان خصوصیاتی است كه فرمالیستها در ارزیابی آثار
هنری و ادبی بر آن تأ كید میورزند و از رهگذر تحلیل آنها میتوان به كشف جهانبینی و باورهای
خالق اثر نائل شد (جمالی.)24 :1394 ،
كمال ابودیب شاعر ،نویسنده و منتقد معاصر سوری ،از جمله شخصیتهای ادبیات معاصر
عرب است كه با تفكرات پستمدرنیستی آشنایی ویژهای دارد .او در عذابات المتنبي في صحبة
كمال ابودیب والعكس بالعكس تالش میكند با متزلزلساختن شخصیت متنبی و رخدادهای
تاریخی دوران وی ،روایتی جدید از او و رخدادهای تثبیتشدۀ دورانش ارائه كند تا با این كار
خواننده را در درک رخدادهای تاریخ دچار تردید سازد .او با موازی قراردادن شخصیت خود و
متنبی در قالب نشست فراتاریخی از جهانبینی متنبی به عنوان جهانبینی تثبیتشدۀ تاریخی،
قطعیتزدایی میكند و معرفتی نوین از جهان هستی را كه شالودۀ آن تردید در همۀ جوانب زندگی
است به مخاطب انتقال میدهد .شخصیت متنبی و حكمتهای ارزشمند و كاربردی او دربارۀ
فلسفۀ زندگی ،همواره در تاریخ عربها ضربالمثل شدهاست .ابودیب با استفاده از ظرفیتهای
هنرهای تجسمی در قالب سازوكارهایی مانند نقاشی ،سپیدنویسی ،تجزیهنویسی و همچنین
دستكاری عامدانۀ شكلهای سنتی شعر و نثر و استفاده از اشكال هندسی در نگارش جمالت و
واژگان ،اثری ادبی خلق كرده كه بهسختی میتوان آن را یک متن منثور ،منظوم یا ّ
مصور نامید؛
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بنابراین ،جستار حاضر در تالش است با تحلیل و كندوكاو این شگردها در اثر یادشده به این
پرسشها پاسخ دهد :كمال ابودیب در عذابات المتنبي فی صحبة كمال ابودیب بهمنظور انتقال
معنی به مخاطب از كدام سازوكارهای شكلمحور استفاده كرده است؟ پیامهایی كه ابودیب با
استفاده از شگردهای شكلمحور درصدد انتقال آن به مخاطب است ،كداماند؟
دربارۀ پیشینۀ پژوهش باید گفت یكی از مشهورترین پژوهشها دربارۀ كاركرد شگردهای فرمی
در داستانهای پستمدرنیستی ،فصلی از كتاب داستان پستمدرنیستی ( )2004اثر برایان مکهیل
است كه نویسنده در آن بهطور اختصاصی شگردها و تمهیدات رماننویسان پستمدرن را با
استفاده از ابعاد فیزیكی متن و هنرهای تجسمی بررسی و تحلیل كرده و معتقد است این دسته از
رماننویسان هدفی وجودشناسانه را دنبال میكنند و بدینوسیله بر ناپایداری الگوهای هستیشناختی
تأ كید مینمایند .جعفری كمانگر در مقالۀ «بررسی عوامل ساختاری و محتوایی تشكیک پسامدرن
در رمان هیس» ( )1395در بررسی برخی از مؤلفههای فرمی پستمدرنیستی در رمان مذكور ،به
این نتیجه رسیده كه این شگردها به عدم انسجام در این اثر منجر شده است .پیروز و ملک در
مقالۀ «بررسی شگرد بازیهای شكلی و چاپی در رمانهای پسامدرن فارسی دهۀ هشتاد» ()1393

پسامدرن این آثار با استفاده از
با بررسی رمانهای منتخب فارسی ،معتقدند نویسندههای
ِ
روشهایی چون ایجاد عالمتهای خاص میان خطوط متن یا در حاشیۀ صفحات ،گنجاندن
تصاویر مربوط به مضامین متن در البهالی صفحات كتاب و تایپ كلمات و جمالت بهشكلی
خاص ،تغییراتی در شكل و ساختار رمان ایجاد كردهاند .آثار ابودیب تاكنون از این زاویۀ خاص در
میان پژوهشهای فارسی و عربی ،مورد پژوهش قرار نگرفتهاند؛ اما دو مقاله به زبان فارسی از پیری
و همكاران یافت شد كه محتوای آنها قرابت اندكی با موضوع جستار حاضر دارند .مقالۀ نخست
تحت عنوان «فراداستان تاریخنگارانه در عذابات المتنبي في صحبة كمال ابودیب و العكس
بالعكس اثر كمال ابودیب» ( )1399است كه پژوهشگران ،مؤلفههای فراداستان تاریخنگارانه
همچون به چالشكشیدن غایتمندی تاریخ ،فروپاشی زمان تاریخی و تغییر رخدادهای تاریخی را
در اثر مذكور واكاوی كرده و به این رهیافت رسیدهاند كه ابودیب با شگرد فراداستان زمینۀ
چندخوانشی متن را فراهم آورده است .همچنین این نویسندگان در مقالهای دیگر با عنوان
«ترامتنیت در عذابات المتنبي فی صحبة كمال ابودیب براساس نظریۀ ژرار ژنت» ( )1400به بررسی
روابط ترامتنی این اثر با متون دیگر پرداختند .نتایج این پژوهش نیز نشان میدهد ابودیب با استفاده
از متون پیشین و ایجاد تغییراتی در آنها بر اصل پستمدرنیستی عدم قطعیت تأ كید میورزد و
رخدادهای تثبیتشدۀ تاریخی را با خوانشی نو مورد تردید قرار میدهد.
تعمق در پیشینههای یادشده نشان میدهد تاكنون هیچ پژوهشیی دربیارۀ شیگردهای فرمیی در
عذابات المتنبي في صحبة كمال أبودیب انجام نشدهاست .همچنین روش و چارچوب این پژوهش
بر ضرورت انجام پژوهشی علمی دربارۀ این اثر صحه میگذارد.
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 .2رویکرد كلی داستاننویسان رئالبست ،مدرن و پستمدرن
در ارتباط با گرایش داستاننویسان پستمدرن به استفادۀ افراطی از شگردهای شكلمحور ،الزم
است مقایسهای میان رویكرد كلی داستاننویسان رئالیست ،مدرنیست و پستمدرنیست صورت
پذیرد .رئالیستها تالش میكنند اثری به مخاطب ارائه دهند كه انسجام كامل داشته و بازتابی از
واقعیت باشد؛ اما مدرنیستها ساختار داستان را تحتتأثیر آشفتگیهای روحی و روانی انسان
معاصر قرار میدهند؛ زیرا به اعتقاد آنها ادبیات باید گزارشی از الیههای نامشهود روانی انسان
باشد .داستاننویسان پست مدرن نیز مخالف بازتاب واقعیت در آثارشان هستند و سعی میكنند با
بهكارگیری شگردهای شكلمحور بر جنبۀ داستانی اثرشان تأ كید كنند و از این طریق ،انسجام متن
را بر هم زنند (دلشاد و طهماسبی .)92 :1400 ،ناقدان این حوزه معتقدند این انسجام متن است كه
دیدگاه خاصی را دربارۀ هستی در ذهن مخاطب ایجاد و دنیای خیالی را جانشین دنیای واقعی
میكند و خواننده را از راه تخیل ،بهویژه در داستانهای رئالیستی ،در این فضا قرار میدهد (لودج،

 .)46 :2002تأ كید بر جنبههای بصری متن و استفاده از اشكال ،تصاویر و نقاشی ،بیانگر این
موضوع است كه داستان متشكل از همین واژگان و اشكالی است كه در مقابل مخاطب قرار دارد.
در نقد پسامدرن ،یكی از جنبههای برجستۀ فراداستان ،برجستهسازی ُبعد نوشتاری داستان است كه
با كمك شگردهای مختلفی همچون سپیدنویسی ،نقاشی ،اشكال هندسی ،عمودنویسی،
تجزیهنویسی و تغییر فونت محقق میشود.

 .3شگردهای فرمی پستمدرن در عذابات المتنبي
كمال ابودیب در عذابات المتنبي فی صحبة كمال ابودیب تقریبا از تمامی شگردهای شكلمحور
فوقالذكر استفاده كرده است كه در ادامه به هریک از آنها اشاره میشود .استفاده از این شگردها
توسط وی صرفا به این جهت است كه توجه مخاطب را به چگونگی شكلگیری داستان متنبی با
ابودیب معطوف كند و ذهن او را با شیوههای نوین روایتپردازی آشنا سازد؛ لذا با این روش ،در
پی به چالشكشیدن اقتدار كالنروایتها در سطح دیداری است؛ كالنروایتهایی كه به باور
پستمدرنها مدعی كشف معنای نهایی و حقیقتاند و كاركرد خود را در این دوران از دست
دادهاند (پیروز و ملك.)19 :1393 ،
 .1-3سپیدنویسی

یكی از شگردهای دیداری در رمان پستمدرن ،این است كه نویسنده بخشی از روایت را ناگفته
میگذارد و به جای آن فضای خالی قرار میدهد .یا اینكه اساسا یک یا چند صفحه یا بخشی از یک
صفحه را بهصورت سفید رها میكند؛ در اصطالح به این شگرد «سپیدنویسی» یا «فضای نانوشته»
میگویند ( .)McHale, 2004: 419سپیدنویسی عبارت است از سكوتهایی عامدانه و غیرعامدانه كه
موجب گسترش دریافت مخاطب میشود و پیامد آن ،تفسیرهای بینهایتی است كه از متن ارائه
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میشود (معراجی .)76 :1393 ،این شگرد ،یكی از نمودهای واضح ایدۀ مرگ مؤلف است و هدف از
آن ،تمركززدایی از راوی و به حاشیهبردن اوست تا بر اصل عدم قطعیت تأ كید شود و زمینه و امكان
چندخوانشی متن فراهم آید .استفاده از این شگرد باعث میشود مخاطب در پیشبرد روایت
مشاركت داشته باشد و بدین ترتیب ،به تعداد مخاطبان بالقوه ،امكان تفسیرهای مختلف به وجود
آید؛ به سخن دیگر ،این مخاطب بالقوۀ فرضی ،مخاطب نهفتۀ در متن است؛ یعنی مخاطبی كه
پس از شكلگیری كامل اثر به وجود میآید و در كلیت آن پنهان میشود (عبدالواحد.)17 :1996 ،
نقطۀ مقابل سپیدنویسی ،تطابقپذیری مخاطب است؛ بدینشكل كه نویسنده تمام معانی متن را
آشكار میسازد و جایی برای گفتگوی مخاطب با نویسنده بر سر توافق دربارۀ معنا باقی نمیگذارد؛
لذا مخاطب تنها به تطابق با متن فراخوانده میشود و این فعالیت یکسویه برای او لذت چندانی به
دنبال ندارد (امانی و آذرنوید .)34 :1383 ،اما آنگاه كه نویسنده فضاهایی از متن را خالی میگذارد تا
مخاطب در راه رسیدن به معنا آنها را پر كند ،ذهن خالق و خیال گستردۀ مخاطب ،او را به كشف
ابهامات متن و دنیای عجیب و غریب معانی سوق میدهد (جینیت )71 :1997 ،و این تعامل
دوسویه ،لذتی ژرف برای او به ارمغان میآورد (خسرونژاد.)216 :1382 ،
ابودیب در عذابات المتنبي فی صحبة كمال ابودیب بارها از شگرد سپیدنویسی استفاده كرده كه
موجب فروپاشی زنجیرۀ روابط علی و معلولی شده است و خواننده را در موقعیتی قرار میدهد كه
خود ادامۀ روایت را بر عهده گیرد؛ از جمله در مقطع زیر كه متنبی بعد از اعتراضی كه به ابودیب
میكند (ن.ک :أبودیب ،)100 :1996 ،صفحاتی را در آخر بهصورت سفید باقی میگذارد (همان-101 :

 )103تا مخاطب به مدد ذهن خالق خو یش به آفرینش ادامۀ اثر دست بزند:
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داشتن قدرت از سوی متنبی و ارائۀ اعتراض به ابودیب در این مقطع از داستان ،از منبودگی
َ
وب ابودیب میانجامد.
متنبی ناشی میشود .قدرتیافتن من /متنبی ،تدریجا به استیالطلبی و سرك ِ
تأ كید بر منبودگی و برجستهشدن آن ،با استفاده از دستنوشتۀ خود متنبی نشان داده شده است.
روایت داستان از سوی متنبی ،نوعی گذار از شیوۀ متعارف روایتگری ،گذار از متن مكتوب و تالش
برای تبدیل داستان به كنشی دیداری ،منعكسكنندۀ روح پستمدرنیستی ابودیب است .در واقع
ابودیب با این كار ،مخاطب را به متن فرامیخواند و بهنوعی به آن نقش اعطا میكند .متنبی بهعنوان
شخصیتی كه پا به دنیای معاصر مینهد ،قصد بیان این مطلب را دارد كه همانقدر كه نوشتهها و
خطوط برای او تنشزاست ،سپیدنویسی و تغییر شكل نگارش واژهها نیز برایش ارزشمند است؛
بنابراین ،تالش متنبی در این است كه «در كنار واژهها از ساختار دیداری ویژهای برای رساندن پیام
به مخاطب بهره گیرد» (الماكري .)213 :1991 ،متنبی به ابودیب اعتراض میكند كه چگونه حقایق
تاریخی مربوط به وی را تحریف كرده است؛ و از این اتفاق به مصیبت تعبیر میكند .تكذیب
واقعیت و ایجاد روایت دیگری از آن ،به معنی حركت ابودیب بر مبنای قطعیتزدایی از واقعیت
است و گویای این پیام است كه در دوران پستمدرن با از بینرفتن ارزشهای سنتی ،انسان با نوعی
بیهویتی خانواده ،ملت ،وطن و اسطوره روبهروست .این بیهویتی سبب میشود متنبی سكوت
كند و ننویسد و صفحاتی را سفید بگذارد .سكوت متنبی مخاطب را به فكر فرو میبرد تا با كمک
طرحوارههای ذهنیاش ادامۀ ذهن آشفتۀ متنبی را تكمیل كند.
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در مقطعی دیگر ،ابودیب بعد از بیان این مطلب كه قصیدهاش طوالنی شده است ،از مخاطب
میپرسد چگونه آن را جمع ك ند و به پایان برساند؟ سپس بخشی از متن را سفید باقی میگذارد و
این امكان را برای مخاطب بهوجود میآورد تا پاسخ خود را برای او در این متن سفید بنویسد
(ابودیب:)239 :1996 ،

ابودیب در مقطع فوق مخاطب را به تفسیر اندیشۀ نهفته در داستان وادار میكند .مخاطبی كه
انتظار دارد ادامۀ روایت را بخواند ،با مطرح شدن سؤال از جانب ابودیب دچار تردید میشود .افزون
بر این ،در حاشیهای كه برای توضیح بیشتر كالمش آورده است ،این نكته را یادآور میشود كه

نمیتواند همۀ كلماتی را كه نوشته است ،بخواند و به نتیجهای نمیرسد «

سازی محض مخاطب ،همان چیزی كه رسالت
»( 1همان .)239 :سرگردان
ِ
ِ
پستمدرن بر آن بنا شده است .ابودیب در صفحات پایانی عذابات المتنبي ،بعد از توضیح دربارۀ

شیوۀ خواندن متن این اثر ،روشهایی برای مخاطب بیان میكند و از این طریق با او وارد گفتگو و
ِ
تعامل میشود:
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(همان.)281 :
تصویر زیر بیانگر شیوۀ تعامل متنبی با مخاطب و همچنین فضاهای سفید برای مشاركت وی
است:

عبارت «یقول كاف» و سفیدگذاشتن بخشی از متن ،درنگی را برای مخاطب ایجاد میكند تا او
را به فكر فروبرد كه در فضای سفید چه پیامی نهفته است و او به عنوان مشاركتكنندۀ مستقیم متن،
چگونه میتواند این پیام را در فضاهای خالی متن منتقل كند .این شیوۀ روایت هرچند پدیدهای
فیزیولوژیک و برونمتنی است ،اما بخش گستردهای از نقش پیامرسانی واژگان از طریق آن صورت
میپذیرد (بنیس .)54 :1985 ،ابودیب نیز با استفاده از این شگرد مخاطب را وارد فضای داستان
میكند و از او برای تحقق اهداف پستمدرن داستان دعوت مینماید؛ این بدانجهت است كه
ارزشدادن به قوۀ بصری متون معاصر ،تالشی است برای نزدیکكردن هرچه بیشتر خواننده به
نویسنده (الكبیسي .)6 :1987 ،ابودیب در بخشهای پایانی عذابات المتنبي نیز با درج فضاهای
سفید پایان داستان ،متن را بدون فرجام رها میكند و از خواننده میخواهد بنا بر دریافت
شخصیاش آن را تكمیل كند« :س ،لكن ال أ( »...ابودیب .)280 :1996 ،این شیوۀ ابودیب در به
مفهوم فرجام؛ زیرا وی ثابت میكند حكایت متنبی
خود
فرجامرساندن داستان ،هجویهای است بر ِ
ِ
و الگوهای معرفتی و حكمی او كه یک الگوی تثبیتشده در حافظۀ قوم عرب است ،روایتی

پایانپذیر است ك ه ابودیب آن را با خوانشی نو از بطن روایتهای دیرین خلق میكند و با
جابهجاییها و دگردیسی مجدد ،متن دیرین را برمیاندازد .میتوان ارزش این داستان را در همین
تفكر انتقادی برخاسته از فلسفۀ پستمدرنیسم جستجو كرد؛ زیرا پستمدرنیسم به دنبال عرضۀ
داشتهای نو برای مخاطب است تا حس قویتری از پدیدههای عرضهناشدنی به مخاطب افاده كند؛
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پدیدههایی كه در جهان معاصر به مدد امكانات شكلپردازانۀ پستمدرنیسم ،بهمراتب بیشتر از
گذشته امكانپذیر شده است (لیوتار.)81 :1994 ،
 .2-3نقاشی

یكی از شگردهای بصری در بیان انگارههای پستمدرنیستی متون ادبی ،استفاده از نقاشی است.
پستمدرنیسم نقاشی را بهسوی كیفیاتی عقلگریز و آزاداندیشانه و در بسیاری موارد فهمناپذیر و
بیاعتبارسازی ارزشهای هنری سوق داد (حسنوند .)14 :1397 ،ابودیب در عذابات المتنبي في
صحبة كمال أبودیب با تأ كید بر نقاشیهای متعددی كه به قلم ضیاء العزاوي ،نقاش مشهور عراق،
ترسیم شده است ،در راستای اصل عدم قطعیت و تشكیک در باورها و ارزشها عمل میكند.
نقاشیهای این اثر به دلیل استفاده از تركیبهای ساده و پیرفتی كلی و سطحی در زمرۀ آثار
اكسپرسیونیسم قرار میگیرد (غانم )13 :1999 ،و پیام در آنها از طریق درک همزمان تصویر و متنی
منتقل میشود كه عموما در حاشیۀ نقاشی قید میشود .در تصویر زیر متنبی كه از دنیای قدیم پا به
عرصۀ جهان معاصر گذاشته است ،وارد تعامل بصری و معنایی با مخاطب میشود و فضای
داستان را بهعنوان جزئی از موجودیت خود به همكاری وامیدارد .او معتقد است نقاشی را با حرف
«الف» شروع كرده و این الف است كه ذوب و به اشكال و تصاویر جدیدی تبدیل میشود كه
ساخته و پرداختۀ ذهن مشوش متنبی است .نقاشی زیر در راستای رسالت پستمدرنیستی ،تغییری
در عادتهای بصری مخاطب ایجاد میكند و او را به فضا و رویدادی جدید سوق میدهد (ابودیب،

:)101 :1996

ابودیب /نقاش ،مخاطب را به گفتگویی بازبینانه با خود دعوت میكند و موجودیتش را بهسان
زندگی روزمرۀ مخاطب عرضه میدارد؛ بنابراین ،تجربهها و خاطرات گذشتۀ او
تجربهای نویافته به
ِ

ادب عربی ،سال  ،14شمارۀ  ،1بهار 139/1401

از نو مرور میشود و ایدههای وی در نظمی جدید و شرایطی دگرگون فرصت بازبینی مییابد .این
فرآیند یكی از كاركردهای هنرهای تجسمی در ذهنیت پستمدرنیستی است كه از آن با عنوان «از
ِآن خودسازی» تعبیر میشود .طی این فرآیند ،هنرمند پستمدرن ایماژها را از آثار پیشینیان و

آن خود میكند و از انحصار تولیدكنندۀ آن خارج میكند (حسنوند،
معاصران بیرون كشیده ،از ِ
 .)15 :1397ابودیب با استفاده از این تمهید این پیام را به مخاطب القا میكند كه اگر متنبی در

جهان كنون زندگی میكرد و شرایط عصر حاضر را تجربه میكرد ،مسلما جهانبینی او تغییر
میكرد.

متنبی در ادامه ،بدون آنكه بر تداعیات ذهنش ّ
تعینی قائل شود ،با تلفیق نقاشی و دستنوشتهای

دیگر از خود ،بر رؤیاهایی تأ كید میكند كه او را احاطه كرده ،وادارش میكند دست به تجربههای
هیجانانگیز بزند و با مشاركت ذهنی مخاطب ،وارد فضای عینیتبخشی اندیشهاش شود .او در
این نقاشی چنین مینماید (دستنوشتۀ پایین نقاشی) كه نیروی درونی او به طراحی زیبا و منطقی
نقاشی گرایش دارد؛ اما این خود نقاشیها هستند كه شكل میگیرند و ترسیم میشوند .مخاطب
نیز بسته به ماهیت پستمدرنیستی این نقاشی ،مفاهیم و تداعیهای متفاوت و متناقضی را از درون
آن پیدا میكند .ابودیب /نقاش بهواسطۀ گذر از حصار محدودههای فرمی و بهكارگرفتن تجربههای
حسی-مفهومی مخاطب ،پا را از عرصههای مفهومی فراتر میگذارد و نقاشیای ترسیم میكند كه
گسترهای موقت برای هستییافتن داشته باشد؛ زیرا سرعت تغییر ایدهها و الگوهای ذهنی ،یكی از
اصول محوری تفكر پستمدرنیستی است (مروان)37 :2013 ،؛ تصویر زیر بیانگر این مسئله است
(ابودیب:)103 :1996 ،
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در ادامه ابودیب /نقاش،حاشیههایی را در چند نقاشی دیگر میگنجاند كه ارتباطات مفهومی به
همراه دارد؛ اما این نقاشیها دارای پیچیدگی خاصی هستند و آنقدر ساده نیستند كه فقط یک
مفهوم را به مخاطب منتقل كند .خطوط ّ
مشوش در هریک از این نقاشیها آ كنده از پیچیدگی و
ابهام است و كاركرد چندمعنایی و متغیر دارد .به نظر میرسد ابودیب /نقاش قصد دارد مخاطب را
درگیر روایت نقاشیهایش كند تا مفاهیم آن را به چیستی و چگونگی رخدادهای آن ارتباط دهد .با
این تفسیر ،ابودیب /نقاش هرگز توضیحی دربارۀ این نقاشیها نمیدهد و میگذارد دریافتهای
متفاوت و متناقض مخاطب ،به غنای اثرش بیفزاید.
در آخرین نقاشی ،چهرهای مبهم دیده میشود كه در حاشیۀ آن عباراتی برای توضیح و درک بهتر
تصویر درج شده است .ابودیب /نقاش با تلفیق تصویر و متن ،مشاركت بیننده را برای اتمام فرآیند
معنایی اثر به یاری میطلبد .در این متن مشخص است كه متنبی از مردی كه در قاب تصویر
نقاشی شده است ،تقاضا دارد شمعی را در فضای باز روشن نماید و بگذارد نسیم مالیم شعلۀ شمع
را خاموش كند:
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ابودیب /نقاش با این تمهید ،نوعی توهم عینیت و مكانبندی به نقاشی میبخشد و مخاطب
بهواسطۀ تصویر نامتعارف و درهمریختۀ آن ،وارد دنیای بهتصویركشیدۀ وی میشود و از طریق
نشانههایی كه به او داده میشود ،نقش كنشگر را ایفا میكند .ابودیب /نقاش میتوانست این
درخواست را با تصویر واضحتری ارائه كند؛ اما با تأسی از ماهیت فلسفۀ پستمدرن قصد
برهمزدن عادتوارههای روزمره و طبیعی را دارد ،تا با این كار مخاطب را به فضای نشانهمعناشناسی
تازهای وارد كند .این پیشفرض نشان میدهد كه ابودیب /نقاش از ایجاد توهم واقعنمایانه ،هدفی
معنادار را دنبال میكند .با تعمقی بیشتر در تصویر و متن فوق چنین دریافت میشود كه
جهتگیری گفتمانی ابودیب در پردازش متن /نقاشی ،برونگرایانه نیست؛ یعنی قصد ندارد به شیوۀ
نقاشی كالسیک مخاطب را به مدلول بیرونی آنها ارجاع دهد ،بلكه سعی میكند تا جایی كه
میتواند مخاطب را با ذات اشیاء درون تصویر از قبیل مرد ،شمع و فضای تاریک موجود بهنحوی
ملموس نزدیک سازد .این شگرد تا حد زیادی منطبق بر دیدگاه فرمالیستها دربارۀ نقاشی است كه
درونمایه و محتوا را كماهمیت جلوه میدهند و بر قوام و غنای فرم تأ كید فراوان دارند (جمالی،

.)15 :1394
 .3-3اشکال هندسی

تصاویر مندرج در متون ادبی پستمدرن گاه در خالل كادرهای هندسی ،اعم از مستطیل ،دایره و
مربع قرار میگیرد تا نوعی تغییر روند در فرم اثر ایجاد كند و تأثیری مضاعف بر مخاطب داشته
باشد« .برخی از تصویرگران از خطهای حاشیهای ساده یا تزئینی استفاده میكنند تا متن یا
تصویرهایشان را بپرورانند ،تأثیر و جذابیت داستان را افزایش دهند و در خواننده كشش بیشتری
ایجاد كنند» (كومینس .)32 :1377 ،متفاوتبودن نوع تصویر و كادربندی در اثر ادبی باعث
زیباترشدن و افزایش جذابیت آن برای مخاطب میشود .برای این كار ،كادربندیها بهگونهای سیال
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ِ

صورت میپذیرد و ّ
طی صفحات ،حالتهای مختلفی به خود میگیرد .تنوع كادربندی و استفاده از

اشكال هندسی در تصویر زیر از عذابات المتنبي فی صحبة كمال ابودیب مشهود است .ابودیب در
این بخش بهعنوان شخصیت داستان وارد جهان متن میشود و بهطور پیاپی از متنبی سؤال میپرسد
و متنبی نیز سكوت میكند؛ به همین جهت ابودیب ،متنبی را در كادری محصور و او را وارد
فضایی تیره و تار میكند .متنبی بعد از شكستن حصارهایی كه ابودیب برای وی ساخته است ،به
دنیای سراسر تاریک او وارد و در آن گم میشود؛ بنابراین ،واژهها و تصاویر بهگونهای با هم تعامل
ِ
دارند كه خواننده با دانش و تجربۀ خود شكافها و رابطههای بیاننشده را تكمیل میكند (ابودیب،

:)11 :1996

ابودیب در مقطعی دیگر ،برای جذب بیشتر مخاطب و تنوعبخشی به اثرش ،از كادر دایره برای
چینش واژگان بهره میگیرد .وی با كنار هم چیدن حروف «م ،ن ،ظ ،ر ،ت» بهصورت دایرهوار،
منظرهای را برای مخاطب ایجاد میكند كه در آن دید و افق واژه نیز دایرهوار است .چنین به نظر
میرسد كه وی از تركیب حروف «م ،ن ،ظ ،ر ،ت» ،قصد القای فعل «نظرتم» و یا اسم «منظرة» را
در قالب تجزیهنویسی دارد و با این شگرد قصد مشاركتدادن بیشتر مخاطب را در تكمیل ادامۀ
متن و تشخیص پایان های متعدد این مقطع از داستان دارد .قراردادن فضاهای سفید در اطراف این
دایره نیز میتواند دال بر این باشد كه ابودیب ذهن مخاطب را درگیر میسازد تا مخاطب به مفهوم
مدنظر او رجوع كند و در این گردش ذهنی با وی همراه شود:
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در مقطعی دیگر نیز نام كمال ابودیب در قالب كادری دایرهوار در متن قرار میگیرد تا
زیباییهای بصری این اثر دوچندان شود:

در مجموع میتوان گفت ابودیب تركیب عناصر بصری عذابات المتنبي في صحبة كمال
ابودیب را بر اساس كادر بصری كه در اختیار دارد ،سازماندهی میكند .وی بهخوبی میداند كه
محدوده و فضای این اثر به هر شكلی كه انتخاب شود ،در تاثیرگذاری بر نیروهای بصری و تركیب
آنها با یكدیگر مؤثر است؛ لذا با انتخاب بخشی از فضا و جداساختن آن از سایر بخشها و
فضاهای پیرامون بل كمک اشكال هندسی ،دو عمل انجام میدهد :اول اینكه ارتباط اشكال
هندسی را با محدودۀ داخلی متن برقرار میكند و انرژی بصری را كه از درون به بیرون گرایش دارد،
محصور میسازد؛ دوم اینكه انرژیهای بصری بیرون از اشكال هندسی را كه میخواهند به درون
آن نفوذ كنند ،به كنترل در خواهد آورد؛ بنابراین ،بسندهنكردن ابودیب در روایتگری در این اثر به
شیوۀ متعارف و فراتررفتن از متن مكتوب و تالش برای تبدیل آن به كنشی میانرشتهای و چندرسانه-
بینی پسامدرنی وی است.
ای ،منعكسكنندۀ جهان ِ
 .4-3عمودنویسی

یكی از تمهیدات فرمی و بصری در آثار پستمدرن ،هنجارشكنی در نحوۀ نگارش و چینش واژگان
است .این شگرد درصدد آشناییزدایی از منطق و عقالنیت حاكم بر ساختار فضایی متون دوران
دیداری بازشناخت شعر از نثر است؛طوری كه در نحوۀ چینش
پیشامدرن است كه یكی از راههای
ِ
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نظم
واژگان در شعر ،بهویژه شعر نو ،عمودنویسی غالب است؛ اما در متون نثری ،غالبا ساختار ِ
واژگان ،افقی است .در داستانهای پسامدرنیستی ،واژهآرایی و صفحهآرایی داستان ،بدعتگذارانه
است .استفاده از این سبک ،بیش از هر چیز خواننده را بر آن میدارد تا به جای همذاتپنداری با
راوی و شخصیتهای داستان ،درگیر بازیهای كالمی شود و در نتیجه ،از تصنعیبودن فضای
داستان آگاهی یابد (پاینده .)229 :1385 ،مکهیل این درهمریختگی و آشفتگی را جابهجایی فضایی
واژگان مینامد و بر این باور است كه این شگرد ،كاركردی هستیشناختی دارد

( McHale, 2004:

 .)418نویسندۀ پستمدرن از این شیوه برای برجستهسازی متن داستان استفاده میكند؛ بنابراین ،به
جهان واقعی خوانندۀ اثر ورود پیدا كرده ،آنگونه كه میخواهد اندیشهاش را تثبیت مینماید (الواد،
ِ

.)75 :1985

ِ

ابودیب در بخشهای متعددی از عذابات المتنبي فی صحبة كمال ابودیب ،نظم سنتی واژگان
را درهم میریزد و آنها را در فضاهای نامعمول متن جای میدهد؛ برای مثال ،در تصویر زیر با
استفاده از واژگان ازهمگسیخته و درهمشكسته ،متنبی را در هیئت پیرمردی فرتوت و درهمشكسته
به تصویر میكشد و از این رهگذر ،همبستگی خاصی میان واژگان و مفهوم بهانتهارسیدن عمر
انسان برقرار میكند .ابودیب با تغییر فضای واژگان پیرمردی /متنبی را به تصویر میكشد كه تنها و
بیكس در گوشهای به گردوغبار باقی مانده بر تاروپود خیمه نگاه میكند .تصویرسازی و تكرار
واژگان «إلی الرماد تری بها» طوری است كه عمر از دسترفتۀ پیرمرد /متنبی را برای مخاطب
تداعی میكند .او عمر پیرمرد و خاكستر كه در حال از بینرفتن است را با از همپاشیدگی حروف
همراه میسازد؛ گویی باد همانگونه كه خاكستر را با خود میبرد ،عمر از دسترفتۀ پیرمرد را نیز
میبرد و مخاطب این تداعی را با چینش حروف از همگسیختۀ متن درمییابد .تداعی عموما برای
ارائه اساسیترین دغدغهها و درگیریهای فكری شخصیتهای داستان و بیان احساسات مخفی و
مافیالضمیر آنها بهكار میرود (اعظمی و همكاران .)222 :1398 ،معناباختگی الگوهای فكری و
حكمی متنبی نیز از این تصویر استنباط میشود:
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مخاطب با نگاه به چنین متنهای بینظمی دچار گیجی و آشفتگی ذهنی میشود؛ اما به دنبال
پیداكردن رابطهای میان این بینظمی و معناست و بر حسب زمینه و نوع چینش واژگان ،پیام مورد
نظر ابودیب را استنباط میكند؛ برای مثال ،بخشی از یک داستان كه در قالب سرود نوشته میشود و
واژگان به شكل صفوف منظم و با یک عرض و طول مشخص قرار میگیرند ،میتواند نمونۀ عینی
كارناوال یا جشن شادی باشد؛ انگار كه خود واژگان بهصورت عینی برگزاركنندۀ كارناوال هستند
( .)McHale, 2004: 417اینگونه میشود كه متن فوق حضور خود را برجسته كرده ،باعث تشكیک
واقعی خود و جهان متن میشود .چنین كاركردی از جابهجایی فضایی واژگان را
خواننده در جهان
ِ

در دستنوشتۀ متنبی «أحاول الكتابة الیوم لكنني عاجز حتی عنه النطق» در تصویر زیر نیز
میتوان مشاهده كرد:
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مخاطب در مدت خوانش عذابات المتنبي في صحبة كمال أبودیب ،با شیوۀ نگارش افقی
ابودیب مأنوس است؛ اما در این بخش ،ناگهان غافلگیر میشود و از متن به معنا و از معنا به متن
رجوع میكند و به دنبال هدف متنبی از این شیوۀ بیان میگردد .در این تصویر ،چنین برای مخاطب
تداعی میشود كه متنبی خسته شده است و در حالی كه قدم میزند ،جهان متن را رها كرده ،از
صفحه خارج میشود و پا را از واژگان و سطور فراتر میگذارد .با این شگرد ،ابودیب مخاطب را در
سرگردانی و گیجی رها میكند .همبستگی معنا و شگرد فرمی در این بخش ،به تردید و تشكیک
مخاطب در واقعی یا تخیلیبودن جهان داستان منجر میشود .افزون بر این ،ابودیب در مقطعی
سرگردانی متنبی را در متن ،با چیدمان عمودی و البته متشتت به مخاطب عرضه میدارد.
دیگر،
ِ
استفاده از نقطه چین و فضاهای خالی نیز بر عدم قطعیت این بخش از داستان میافزاید و در

هستیشناسی مخاطب اثر مستقیم میگذارد:
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(ابودیب.)174 :1996 ،
طرح سقوط به پایین با ثبت چندبارۀ «یا /...یا /...یا »...خواننده را وارد دنیای داستانی و خیالی
ِ
ذهن ابودیب میسازد و او را همراه با متنبی در وادی سقوط قرار میدهد تا سختی سقوط خیالی را
احساس كند.
 .5-3تجزیهنویسی

از دیگر تمهیدهای فرمی در متون پستمدرنیستی ،میتوان به استفاده از صورت نوشتاری كلمات
بهصورت مجزا و تفكیکشده اشاره كرد كه این چیدمان مجزا ،كیفیتی تجسمی به متن میبخشد
(منتشلو .)29 :1391 ،نویسنده در قسمتی از متن كه مربوط به شطحیات ذهنی متنبی است ،با ایجاد
ارتباط میان عنوان این بخش و محتوای متن ،اجزاء آن را شبیه بازنمودی از شكل سخنگفتن
رمالها بهصورت تكهتكه و پس و پیشكردن حروف واحد بیانمیكند .پیام این شگرد به مخاطب
میتواند این نكته باشد كه خواننده میتواند مضمون را بر اساس ریشههای لغوی و اشتقاقهای
متفاوتی دریافت كند و قضاوت و تفسیر را برعهده گیرد:
←
←
↔

←
←

←

←

←

(ابودیب.)263 :1996 ،

بنا بر اعتقاد مكهیل متن پستمدرنیستی با رسمالخط كژریخت و درهم و برهم ،بر
واقعیبودن خود پافشاری میكند ()McHale, 2004: 414؛ لذا استفاده از این سازوكار بصری ،خط
بطالنكشیدن و تأ كید بر فروپاشی این تصور سنتی است كه داستان مجموعهای از حروف منظم در
سطور افقی منظم است كه رونوشتی خیالی از واقعیت بیرونی است و یک معنای ثابت و الیتغیر
دارد.
 .6-3تغییر فونت

تغییر فونت داستانهای پستمدرن ،عالوه بر برجستهسازی متن ،برای ایجاد گسست بصری یا
افادۀ معانی ضمنی دیگر نیز به كار میرود (منتشلو .)46 :1391 ،ابودیب در عذابات المتنبي في
صحبة كمال أبودیب ،با استفاده از این شگرد به دنبال نشاندادن مصداقی خصیصهنما از
شكلپردازی پستمدرن به خواننده است .وی با ورود به دنیای داستان و با دستنوشتهای از متنبی،
فونت داستان را تغییر میدهد و با این كار ،ساختار پستمدرنیستی اثرش را برجسته میكند:
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در توضیح دستنوشتۀ متنبی باید افزود كه داشتن قدرت از سوی وی و اعتراض به ابودیب بر
منبودگی و استیالطلبی او و در نتیجه ،سركوب ابودیب میانجامد .تغییر فونت داستان نیز نوعی
فرارفتن از شیوۀ متعارف روایتگری ،فرارفتن از متن مكتوب و تالش برای تبدیل داستان به كنشی
میانرشتهای و چندرسانهای (دیداری -نوشتاری) است كه منعكسكنندۀ رویكرد پستمدرنیستی
ابودیب است .متنبی در ادامه عالوه بر بهرهبردن از دستخط و ایجاد تغییر در فونت اصلی،
بازیهای بصری دیگری نیز برای مخاطب بهوجود میآورد:
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 .4نتیجه
نخست پژوهش ،باید گفت بخش گستردهای از انگارههای پستمدرنیستی در
در پاسخ به پرسش
ِ

عذابات المتنبي في صحبة كمال ابودیب ،بهواسطۀ سازوكارهای فرممحور و با تأ كید بر اصل عدم
قطعیت نمود مییابد .ك مال ابودیب در این اثر از برخی هنرهای بصری و تجسمی همچون نقاشی،
سپیدنویسی ،تجزیهنویسی و همچنین دستكاری عامدانۀ شكلهای سنتی سطور شعر و نثر و
استفاده از اشكال هندسی در نگارش جمالت و واژگان استفاده كرده است .وی بخشهای متعددی
روایت رخدادها ،چند نقطه قرار میدهد
از روایت متنبی را خالی میگذارد و به جای ادامۀ
ِ
(سپیدنویسی) و یا اینكه یک یا چند صفحه را بهصورت سفید رها میكند .وی در بخشهای مختلف
این اثر ،نحوۀ نگارش و چینش واژگان را به هم میریزد (عمودنویسی ،تجزیهنویسی و تغییر فونت متن) و
بیش از هر چیز ،خواننده را وادار میكند تا بهجای همذاتپنداری با راوی و شخصیتهای داستان،
درگیر بازیهای كالمی شود و از تصنعیبودن فضای داستان آگاهی یابد .در نقاشیهای این اثر
متنبی از دنیای قدیم پا به عرصۀ جهان معاصر میگذارد و وارد تعامل بصری با مخاطب میشود و
فضای داستان را بهعنوان جزئی از موجودیت خود به همكاری وامیدارد .مخاطب بهواسطۀ تصویر
نامتعارف و درهمریختۀ نقاشیها ،وارد دنیای بهتصویركشیدۀ متنبی میشود و از طریق نشانههایی
كه به او داده میشود ،نقش كنشگر را ایفا میكند .متفاوتبودن نوع تصویر و كادربندیهای
ّ
مشوش و استفاده از اشكال هندسی در بخشهای مختلف این اثر نیز ،نوعی تغییر روند در فرم
ایجاد میكند و تأثیری مضاعف بر مخاطب میگذارد.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش ،باید گفت پیامهایی كه ابودیب با استفاده از شگردهای
شكل محور در صدد انتقال آن به مخاطب است ،عبارتاند از :بههمریختن كالنروایت متنبی،
فروپاشی نظم هندسی متن ،ایجاد هرجومرج در سنتهای داستاننویسی ،كاستن از مركزیت متن
اصلی و تمركز بر حاشیۀ متن .او با كمک این شگردها ذهن مخاطب را به زوایای پنهان شكلگیری
داستان خود با متنبی معطوف میكند تا با این ترفند ،اقتدار كالنروایتها را در سطح دیداری به
چالش كشد .او با سكوتهای عامدانه در متن ،زمینۀ ارائۀ تفسیرهای بینهایت را برای مخاطب
فراهم میآورد و ذهن خالق و خیال گستردۀ او را به كشف ابهامات متن و دنیای عجیب و غریب
معانی آن سوق میدهد و این تعامل دوسویه ،لذتی ژرف را برای مخاطب به ارمغان میآورد .در
ارتباط با پیامهای نقاشیهای این اثر نیز باید گفت ماهیت ترسیم آنها بر اصل عدم قطعیت و
تشكیک در باورها و ارزشهای سنتی داستان متنبی تأ كید دارد.
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پینوشت
 .1حقیقتا فراموش كردم؛ نمیتوانم كلماتی را كه نوشتهام ،بخوانم.
 .2بههنگام مطالعۀ این اثر ،دو مسأله را به خواننده واگذار میكنم .نخست عالئمی است كه در مقابل برخی از
واژگان خاص قرار دارد كه پیشتر نیز به آن اشاره شد .این عالئم ،قطعیت چندانی ندارد و خواننده میتواند برداشت
آزادانهای از آنها داشتهباشد؛ آنچه را كه میپسندد انتخاب كند و به مابقی اعتنایی نكند و یا خوانشی تركیبی از هردو
داشته باشد .نكتۀ دوم ،دربارۀ عالئم سجاوندی محذوف است كه البته در برخی از جاها بدون دلیل ،ذكر شدهاست؛
این عالئم بیانگر سلطۀ صدا و پژواكی است كه مدتها بر صدای انسان چیره است .قصد داشتم این صدا از زبان من
بیان شود تا آزادانهتر ارائه گردد (راوی :كاف).
 .3دیگر نمی بینمت ....تو ....ای ...ای...ای ...گویا پژواک اخیرم در چاه تو سقوط میكند و آن چاه واژگانم را
میبلعد.
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