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Abstract  
A metafiction is a story consciously and systematically calling the 

reader's attention to the story artificiality to raise existential questions 

about the world of the text and the world outside the text. Therefore, 

the metafiction author challenges the concepts of traditional story 

writing including text, narrative, framework, conclusion and history. 

The play "Ibn al-Rumi fi Muduni al-Safih" (1975 AD) by Abd al-

Karim Burshid (1943 AD) is one of the new and postmodern plays of 

Arab literature. Regarding its specific narrative structure, it can be 

classified as metafiction. Using descriptive-analytical method, the 

research displays the techniques by which Abd al-Karim Burshid 

conveys the truth to the reader that what someone is reading is nothing 

but the language and stylistic devices of playwriting and the play 

should not be considered as reality. 
 

Keywords: metafiction, short connection, Ibn al-Rumi fi Muduni al-
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1. Introduction 

The play "Ibn al-Rumi fi Muduni al-Safih" (1975) by Abd al-Karim 

Burshid (1943) is one of the new and modern dramatic works of Arab 

literature. In this play, using the character of Ibn al-Rumi, a poet of the 

Abbasid era, Burshid establishes a deep connection between the past 

and the present. The setting chosen for the emergence of the play's 

character includes sheds and shanty towns where Ibn al-Rumi lives for 

a while with different people having different attitudes compared to 

Abbasid era. Burshid tried to create an amalgam of history, narrative, 

memory and free association in this text. By doing so, he destroys the 

real events of Ibn al-Rumi 's life. 

Which techniques are used in the play "Ibn al-Rumi fi Muduni al-

Safih" by Abd al-Karim Burshid to combine reality and imagination in 

expressing historical events? 

2. Literature Review 

The widespread effects of postmodernism can be observed in almost 

all fields including literature. In the contemporary era, following the 

western literature, Arab playwrights tries to create dramatic works 

having the same level as postmodern western plays. Thus, they seek to 

discover new methods for the play and gain a new wisdom regarding 

man and the world. 

3. Methodology 

In the first step, all the elements and components of metafiction in the 

above play, which are in line with the topic, goals and questions of the 

research, should be collected. 
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4. Results 

In the play "Ibn al-Rumi fi Muduni al-Safih", using some techniques 

including short connection, the author's entry into the text, the co-

presence of the reader and the rebelliousness of the characters, Abd al-

Karim Burshid puts a combination of reality and imagination in front 

of the reader and make him confused about distinguishing reality from 

fantasy. For this purpose, the structural component of the short 

connection mostly involves the language, form, and dramatic elements 

especially the characterization, narration, and structural 

deconstructions of form and print. Due to the great collapse of the 

narrative in this work, the reader is faced with the multiplicity of sub-

narratives. 
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 (7/24/2044 پذیرش:   24/22/2199)دریافت: 
 

 چکیده
صورت آگاهانه به خواننده القا بودن آن بههایی است که تصنعیفراداستان ازجمله داستان

هایی باره، پرسششود تا وی نسبت به مسائل مربوط هستی دچار تشکیک شده و در اینمی
متن،  سی سنتی همچوننویمفاهیم داستانفراداستان  ةنویسند .دیاوجودشناسانه مطرح نم

ابن الرومی فی مدن نامۀ نمایش. دریزمیرا درهمو تاریخ  پیام داستانروایت، چارچوب، 
مدرن ادبیات ( یکی از آثار نمایشی جدید و پست2901( از عبدالکریم برشید )2971) الصفیح
اداستان قرار توان در زمرة فردلیل ساختار روایی خاصش، آن را میآید که بهشمار میعربی به
حاضر، از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است. هدف از تحقیق  پژوهشداد. در 

 نامۀ مذکور با کمک چه شگردهاییعبدالکریم برشید در نمایشروشنگری این مطلب است که 
چیزی جز زبان و صنایع  ،خواندکند که آنچه میمیاین حقیقت را به خواننده القا 
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، سازی دنیای داستانتصنعی، به متنورود نویسنده اتصال کوتاه،  همچون ییشگردهااستفاده از 
 سجاوندی هاینشانه نامتعارف از ةاستفاد ها وحضوری خواننده، شورشگری شخصیتهم

رومی، روایت، خاطره و تداعی آزاد را در این اثر ز تاریخ دوران ابنای اتالش کرده ملغمه
 نمایشی بیافریند تا با این فراداستان، رخدادهای واقعی زندگی ابن رومی را دگرگون کند.

 ،حیمدن الصف یف یابن الرومورود نویسنده به متن،  ،اتصال کوتاهفراداستان، های کلیدی: واژه
 . دیبرش میعبدالکر

 دمه    . مق1
شـود و  ای از مدرنیته است که در آن، از ماهیت مدرنیتـه پرسـش مـی   مدرن مرحلهپست

شدن اعتقادی است که از قرن هجـدهم  معنای سست پیداست که طرح چنین پرسشی به
اش، دلیـل وجـوه پساسـاختگرایانه   مـدرن بـه  دربارة مدرنیته پیدا شده بود. فلسـفۀ پسـت  

ست و درواقع هرگونه تناظر و همسویی یـا تطـابق و   متضمن نفی هرگونه معنای ثابت ا
تـرین مضـامین ادبیـات    کنـد. یکـی از اساسـی   همسانی میان زبان و جهـان را نفـی مـی   

درن مـ ادبیـات پسـت  چرخد. مدرن حول محور فقدان واقعیت یا چندگانگی آن میپست
کامـل   غالب در تضاد طوربههای آن ادبیات پیشروی چندین سال گذشته است که مؤلفه

 ،هـای ایـن نـود ادبـی    با ادبیات قدیم است. مؤید این سخن، نگـاهی گـذرا بـه ویژگـی    
جریـان  ، قاعـدگی، عـدم قطعیـت   بی، چندصدایی، تکثرگرایی، کالژ ،معناگریزیهمچون 
 و فراداستان، است.    سیال ذهن

تـوان مشـاهده کـرد و    هـا مـی  مدرن را تقریباً در همۀ عرصـه تأثیرات گستردة پست
مدرن سـخن  آن در ادبیات هم مشهود است. هنگامی که از ادبیات نمایشی پست بازتاب

آید، یک جنبش همگن یا متجانس مورد نظر نیست؛ به همین دلیل اگر کسـی  میان میبه
ــافتن ویژگــی ــی ی ــق آن هــای پسامدرنیســم در نمــایشدر پ ــا از طری ــه باشــد ت هــا نام

مـاًً بـه هـدفش نخواهـد رسـید.      بنـدی کنـد، احت  هـای پسـامدرن را طبقـه   نامـه نمایش
نویسان عرب در دورة معاصـر، بـه تأسـی از ادبیـات غـرب، کوشـیدند آثـار        نامهنمایش
، ترتیـب  بـدین مدرن غرب باشـد.  های پستنامهای بیافرینند که همسطح نمایشنمایشی

ـ  هـا  آنبرآمدنـد.  نامـه  نمـایش  خلـق  برایای تازههای در پی کشف راه  ۀشـجاعت تجرب
و آثار متفاوتی خلق کردند تـا از   ندرا از خود نشان داد نویسینامهنمایشی نوینِ هاگونه
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های متفـاوتی را در  به معرفت نوینی از انسان و جهان دست یابند و رهیافت ،این طریق
 .  نمایش بگذارندمتون ادبی به
 ( یکـی 2901( از عبدالکریم برشـید ) 2971) ابن الرومی فی مدن الصفیحنامۀ نمایش

نامـه، برشـید   در این نمـایش  .آیدشمار میاز آثار نمایشی جدید و مدرن ادبیات عربی به
رومی، شاعر دوران عباسی، میان دو دنیای متفـاوت  قصد دارد با استفاده از شخصیت ابن

نامـه  گذشته و معاصر پیوندی عمیق برقرار کند. مکانی که برای ظهور شخصیت نمـایش 
آبادهایی است که در دنیای مدرن امروز شاهد آن هستیم حلبیها و انتخاب شده، آلونک

کنـد و دمـی چنـد، بـا افـرادی بـا روحیـات        رومی در این مکان زندگی میو اکنون ابن
نامـه تلفیقـی   های نمـایش های روزگار عباسی خواهد زیست. شخصیتمتفاوت با انسان

تۀ ذهـن  هـای دیگـر کـه سـاخ    های تـاریخ عـرب و شخصـیت   است از برخی شخصیت
آباد به بغداد و رومی از حلبیپرداز نویسنده است. کشمکش داستان از سفرهای ابنخیال

افتـد، در  هایی که در این اثنا برای او و همراهانش اتفـا  مـی  شود و داستانروم آغاز می
شود. برشید در این اثر، برشـید کوشـش کـرده تـا     نامه روایت میهای بعدی نمایشپرده
تاریخ، روایت، خاطره و تداعی آزاد را بیافریند. او با کمـک ایـن تمهیـدات،     ای ازملغمه

شـکلی دیگرگـون کـه    پاشاند و آن را بـه رومی را ازهم میرخدادهای واقعی زندگی ابن
 کند.  نامه است، عرضه میهای نمایشبرگرفته از عالَم خواب و رؤیای شخصیت

حلیلی، افـزون بـر مطالعـۀ گسـترة     بر روش توصیفی ـ ت با تکیه  ،حاضر پژوهشدر 
رومـی  ابنتاریخی ـ   رواییگفتمان به بررسی ، ابن الرومی فی مدن الصفیحفراداستان در 
مـدرن بازنویسـی   پسـت  ةشیوبهرا رویدادهای تاریخی  ،که نویسنده در آن پرداخته شده
هـای  بهبا توجه به اهمیت این اثر در خیل عظیم فراداستان عربی، بررسی جن .کرده است

شکسـتن مرزهـای زمـانی و مکـانی آن در ایـن اثـر       گرایی تاریخ و درهم گذار از غایت
نماید. بنابراین در این پژوهش تالش شده ابعاد و تالقـی واقعیـت   دوچندان ضروری می

ای و تاریخی های اسطورهو خیال در بازنمایی رخدادهای تاریخی و فراخوانی شخصیت
هدف، به این پرسش پاسـخ داده شـده اسـت: عبـدالکریم      کشف گردد. برای تحقق این

، بـا کمـک چـه شـگردهایی بـه      ابـن الرومـی فـی مـدن الصـفیح     نامـۀ  نمایشدر برشید 
آمیزی واقعیت و تخیل در بیان رخدادهای تـاریخی پرداختـه اسـتر بـرای پاسـخ      درهم
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نامـۀ  یشدر نمـا های فراداسـتان  در گام نخست تمام عناصر و مؤلفهدادن به این پرسش، 
   .است، گردآوری شده است های پژوهشراستا با موضود، اهداف و پرسشکه هم فو 

 . پیشینة تحقیق 2
 اند.بررسی کرده آثاری را از منظر فراداستانمتعددی به زبان عربی،  کنون پژوهشگران تا

 فراداستان خلق هایشیوه»( در مقالۀ 2191نسب و محمدمهدی ابراهیمی )مریم شریف
 بررسی و معرفی ، به«04 و 74 هایدهه فارسی کوتاه هایداستان در آن ارکردهایک و

تمهیدهایی را  نویسندگان اند که چگونهو روشن کرده پرداخته نویسندگان این دو دهه
 اند.کار بردهشده است، به منجر فراداستان خلق که به

 فراداستانی هایمؤلفه کاربست»( در پژوهش 2191محمدجواد شکریان و دیگران )
 کوتاه داستان ،«خسروی ابوتراب نوشتۀ‘ قاتلش و ژاله برای مرثیه’ کوتاه داستان در
 هاینظریه را از منظر سومنات دیوان داستانمجموعه از ،«قاتلش و ژاله برای مرثیه»

 اند.  واکاوی کرده فراداستانی
 کولی داستان در نفراداستا عنصر تطبیقی بررسی»( در 2191هاجر فیضی و دیگران )

، به «کالوینو ایتالو مسافری زمستان هایشب از شبی اگر و پورروانی منیرو آتش کنار
 اند. بررسی تطبیقی این دو اثر همت گماشته

 بازتاب هایشیوه»( در مطالعۀ 2197هدی پژهان و محمدعلی محمودی )
 به بررسی شگردهای ،«فارسی پسامدرن هایرمان در فراداستان روایی هایاستراتژی
پسامدرن  داستانی اند که نویسندگانشان از شگردهایهایی پرداختهرمان در فراداستان

 اند.  کرده استفاده برای خلق داستان
آید و شمار میدر کشورهای عربی، این موضود یکی از مباحث داغ نقد ادبی به

الميتاقص في الرواية تاب های زیادی در این زمینه نوشته شده است؛ مانند کپژوهش
( که نویسنده این شگرد را از آغاز 1422)از محمد حمد  العربية، مرايا السرد النرجسي

 الميتاقصای با عنوان پیدایش شعر عربی تا دورة معاصر مطالعه کرده است یا در مقاله
( 1429بوبکر )از النیه أنموذجا  قسيمي لسمير الحالم رواية - المعاصرة الجزائرية الرواية في
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که نویسنده با بررسی کلی فراداستان، به نقد و بررسی دقیق رمان سمیر قسیمی پرداخته 
 است.
ۀ تحقیق بیان شد و نیز تا آنجا نویسندگان مقاله پیشین آنچه در بخش توجه به با
در  کنون پژوهشی به بررسی فراداستان بر اینکه تاافزون  اند،وجو کردهجست
گونۀ هیچ اثری نیز یافت نشد که به بررسی این  اختصاص نیافته، عربی یهانامهنمایش
توان ادعا کرد بنابراین می خته باشد؛پردا ابن الرومی فی مدن الصفیحنامۀ نمایشدر  ادبی

 .شودنامۀ مورد بحث بررسی میبار است که فراداستان در نمایش نخستین

 . چارچوب نظری  3
 داسـتان بودن  مند توجه خواننده را به تصنعیآگاهانه و نظام»داستانی است که فراداستان 
مـتن و جهـان    جهـان ة هـایی وجودشناسـانه دربـار   کند تا از این طریق پرسشجلب می

شناسـانه از فراداسـتان   در تعریفـی زبـان   (.Waugh, 1996 :4)« کندخارج از متن مطرح 
بـه تحلیـل ماهیـت     کنـد و کـه روایـت خـود را نقـد مـی      اسـت  داسـتانی » چنین آمده:

 (. Hutcheon, 1991: 1)« پردازدشناختی خود میزبان
نویسی سـنتی ماننـد مـتن، روایـت، چـارچوب،      مفاهیم داستان]نویسندة فراداستان[ 

خواهد این حقیقـت را بـه   کشد و با این کار میچالش میگیری و تاریخ را بهنتیجه
نویسـی نیسـت   ان و صنایع داستانچیزی جز زب ،خواندخواننده القا کند که آنچه می

  (.261: 1440)الماضی، و نباید داستان را با واقعیت اشتباه بگیرد 

ورود نویسنده در داسـتان،  » همچون ییبرای تحقق این امر از شگردهانویس داستان
نویسـی،  سازی، کاربرد افراطی فنون داسـتان ، بیگانهسازی دنیای داستانتصنعیبینامتنیت، 

محمـود،   کامـل و « )بـرد مـی  بهـره  تعدد روایتو  امتعارف از عالئم سجاوندین ةاستفاد
1421 :269  .) 

 ابن الرومی فی مدن الصفیحنامة . بحث و بررسی: شگردهای فراداستان در نمایش1
    1. اتصال کوتاه1ـ1

بیشتر زبـان، صـورت، فـرم و عناصـر داسـتان را درگیـر       « اتصال کوتاه»مؤلفۀ ساختاری 
های زبانی رنگ، دگرگونیپردازی، روایت، پیهایی که بیشتر با شخصیتیژگیکند؛ ومی
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ابـن الرومـی فـی    نامۀ در نمایشنمایاند. های شکلی و چاپی، خود را میو ساختارشکنی
شـود؛ بنـابراین   می برقرار تعامل داستان از بیرون راوی و هاشخصیت ، میانمدن الصفیح

عبدالکریم برشید در میدان دادن به  .شودشکسته میجهان واقعیت و جهان داستان درهم
دنبـال بـرهم زدن   نامـه، بـه  های متفاوت و چندگانه بـرای مـتن نمـایش   استنباط و ادراک

کند تا های وجودی است؛ لذا در یگانه بودن موضوعات شناخت تردید ایجاد میساحت
 نمایش بگذارد.های وجودی را بهبا این کار تداخل ساحت

دهـد؛  های جدیدی سـو  مـی  ر مقطع زیر از داستان، خواننده را به ساحتبرشید د
شود و خواننـده آن  گرایانه در متن ظاهر میای که این ساحت تازه به شکلی واقعگونهبه

های مختلف دیگـر گـم   کند و خود را در ساحتعنوان سیر طبیعی داستان دنبال میرا به
 کند:  می
 اً يا رجل؟ابن دانيال: أليس هذا مسرح»

 عامل الستار: إنه مسرح وإن حسبته سيرکا فقد أخطأت. خذ مکانک ودعنا نرفع الستار
 ابن دانيال: سامحک اهلل... هربت من کتب التاريخ الصفراء.

 (.0: 1420)برشید، « عامل الستار: إنک هربت من مصحة المجانين
گرایانه برای واقع شکلیدانیال با داستان زندگی نویسنده بهاختالط داستان ابن
یافته عنوان شخصیتی تشخصدانیال را بهشود؛ زیرا نویسنده، ابنمخاطب نمایش داده می

آفریند و از طریق شخصیت خیالی کند و از طریق جهان داستانی که آن را میتولید می
 دهد؛تدریج خواننده را به وجود جهانی دیگر و سرگردانی سو  میدانیال، بهداستان ابن

شود، ای که مخاطب وقتی با این چیدمان واقعی از سوی نویسنده مواجه میگونهبه
دانیال واقعی داند که آیا ابنکند و نمیمرزهای جهان داستانی و جهان واقعیت را گم می

کند. به همین وآمد میاست یا اینکه فقط در دنیای داستانی است که در میان ما رفت
نماید که از صفحات تاریخ گریخته و اکنون در یتی معرفی میدلیل او را در قالب شخص

 شود، در میان مردمان جلوه یافته است.هیئتی متمایز با آنچه در تاریخ شناخته می
رومی متعلق به یک چیز نیست؛ کند که ابنبرشید در جایی دیگر از داستان اذعان می

راغ و شب و روز و عود و ساز چیز است؛ او خود، لوح و قلم و روغن و چزیرا او همه
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ها در یک زمان خواهد که شاید کنار هم گذاشتن آناست. به همین دلیل اموری را می
 مشخص، با واقعیت همخوانی نداشته باشد:

 .ابن الرومي: موالتي، أنا اللوح والقرطاس، أنا القلم..
 . أنا الزيت، والفتيل. أنا السراج....ابن الرومي: .
 نا الليل والظالم، أنا العود والناي وهذا النغم...ابن الرومي: أ

 ابن الرومي: أحيک الشعر من حرير الهند والسند
 ابن الرومي: منوالي في النسج، إن سألي، ضلوعي، وخيوطي رمش عيني...

ابن الرومي: أصباغ الطرز لو تعرفين، من سواد العين، من حمرة الدم، من خضرة القلب 
 کالزهاد علی نور شمعة تقتات من جفني، من رمشي، من عيني وقلبيأسهر الليل، کالعبّاد 

 موالتي... أنا من يصنع التيجان ألقلدها جيد الغواني الحسان والقيان
موالتي... کاألسياد... کاألحياء. کالناس في کل مکان أريد صدرا دافئا يکون لحافا 

)همان:  العود وقلبي . أريد أنامل سحرية، تداعب أوتار.ووسادا أريد نبضا وصوتا.
 (.11ـ10

رومی( را شود و رباب )عمۀ ابنسفر میرومی همدر این مقطع، مخاطب با ابن
رومی از دنیای تخیل پا به زمانی یابد که شخصیت داستانی ابنکند و درمیمالقات می

گذاشته است که متعلق به او نیست. نویسنده با این چیدمان متفاوت داستان، به خواننده 
های مختلف این اثر ببیند و دهد که دو ساحت و جهان متفاوت را در بخشمجال می

رومی در زمان و مکانی که وآمد باشد. حضور ابنبین دو ساحت وجودشناختی در رفت
آباد( و راهنمایی کردن نویسنده، تلقی به آن تعلق ندارد )زمان معاصر و مکان حلبی

کشد. بدین چالش میهای داستانی را بهیتمألوف خواننده از ماهیت وجودی شخص
های های کوتاه میان جهانهای متفاوت در هم، در راستای اتصالترتیب، نفوذ جهان

 گیرد.خیالی و واقع داستان قرار می
 از شـکل غیرقـانونی  بـه  کـه  هستند مسافرانی مانند مدرنپست داستان هایشخصیت

 .  ندارند را اهآن از عبور اجازة که گذرندمی مرزهایی
 عبـور  آینده، به گذشته از سفر عکس،به و واقعیت به داستان جهان مرزهای از عبور
 و پوسـت  بـه  سـطرها  و هـا نشـانه  و کلمـات  از گـذر  باًخره و نیستی به هستی از

 طـور بـه  واقـع،  امـر  هـای محـدودیت  و غیره بدون مکان و زمان و خون و گوشت
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اسـت   داسـتان  وجودشناسـانۀ  حتـوای م کـردن  برجسـته  خدمت در حدوحصریبی
   .(71: 2107)تدینی، 

شود، نویسنده بـا اتصـال   در مقطع زیر از داستان که از زبان خود نویسنده روایت می
رومـی، خواننـده را در سـردرگمی محـا قـرار      کوتاه میان جهان جحظه برمکی و ابـن 

 دهد:می
ت يا ابنن الرومني، تمنينت لنو أن     حلّلت ما کان يوما حراما؟ قل ترانيأو  جحظة المغني: ...

ـ  شندّوا الرحنال  ــ  المهندسين من إرمَ ذات العماد يمّمنوا بغنداد. وأقناموا سنقفا عظيمنا       ـن
 يحجب األرض والعباد.

 بغداد غير بغداد، تتحول من أجل عينيک إلی حما؟ لتصبحابن الرومي: نعم 
 (.61: 1420)برشید،  جحظة المغني: نعم يا أب األروام...

بـا فضاسـازی داسـتان در راسـتای تـداخل سـاحت جحظـه برمکـی کـه بـه           برشید 
زند؛ در حالی کـه در  می رومی، نظم داستان را برهمآوازخوانی مشهور بود و ساحت ابن

های این دو شاعر با یکـدیگر  نشینیوگوی فراوان و شبکتب تاریخی، از ارتباط و گفت
دهد درواقع زادة ر این بخش شکل میوگویی که نویسنده دمیان نیامده و گفتسخنی به

های مختلف است. برشید برای تحقق یافتن این امر و از بین قوة تخیلش در خلط جهان
گـذارد، از مرزهـای داسـتانی و سـطور     دنیای داستان می بردن مرزهای داستانی، قدم در

مـدیگر قـرار   سازد و آن دو را در انتظـار ه رومی را با جحظه همراه میابن کند،عبور می
جایی، کند و در این جابه( تغییر میلتصبح، ترانیدهد. افعال از صیغۀ متکلم به آینده )می

واقعیت این امر را برای مخاطب  نویسنده با خلق تصویری واقعی از این همراهی، توهم
داند در ای که مخاطب وقتی در حال خواندن این مطلب است، نمیگونهکند؛ بهایجاد می

قدر درهم تنیده شـده کـه تشـخیص    ًیۀ وجودی داستان قرار دارد و این مرزها آن کدام
 شود.ساحت واقعی داستان ناممکن می

شـود  ها در جریان روایت دیده نمیای بین جهاندر این مقطع از داستان، هیچ فاصله
می در روشدة داستانی به جهان واقعی رفته است. ابنتا خواننده دریابد که از جهان خلق

ابنن الرومني: کيکلنم نفسنهم سنامحک اهلل ينا ابنن        »کنـد:  نفس )خودگویی( بیان میحدیث
الرومي، لقد ظلمته، ظلمت جحظة المغني. من قبلُ لم أکن أدري أن صوته يقطر زهرا وشهدا، 
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« ساعتها لم تکن عريب صوتا ولحنا، لم يکن يتغنی بمن تکسب الصوت ظال ولحنا کيتثناءبم 
گوید نکند آنچه در جلوی چشمانش رخ رومی مینفس، ابناین حدیث (. در60)همان: 

داده است، واقعیت داشته باشد و ارتباط او با جحظه برمکی واقعی بوده باشـد؛ زیـرا او   
پـذیرفت  پیش از این نیز در میان واقعیت و رؤیا قرار گرفته بود و سخنان جحظه را نمی

ماتی است که روزگـاری گریبـان جحظـه را    کرد این سخنان برخاسته از توهو گمان می
نویسـنده بـا همـراه کـردن     گشایی از این موضود است. دنبال عقدهگرفته بود و اکنون به
کند و هربار بـه یـک شـیوه، بـا     های درونی داستان میگام وارد ًیهبهمخاطب، او را گام

 کند.  رومی را به او گوشزد میبیانی متفاوت داستان ابن
ـ ن رومـی ابـن  ایـ ت کـه آ سـ ا نیگفتار شده، ا نیا سازنهیزمکه  یپرسش و  شیانـد کی

ـ  عبدالکریم برشید ایاست  یگریآن د دگاهید ختهیفره  یکوداشـت ین نیخود را سزاوار چن
    .است دهید

 کیـ در  مـثالً  م،یگـو یمـ  یخـود داسـتان   ةکـه مـن دربـار    یهنگـام » :دیگویژنت م
بـا   یبـه مفهـوم   ،دهدیگفتن را انجام مکه عملِ  یرسد منینظر مبه ،یسرگذشتِ شخص

بـه نقـل از   « )با آن متفـاوت باشـد   گرید یو به مفهوم گانهی ،دهمیم حیکه من توض یمن
    .(201: 2104 ،و دیگران گلتونیا

 پنـدار در داستان را اتصال کوتاه دانستر به عبدالکریم برشیدبازنمود  نیا توانیم ایآ
و در دارد  مسـتند تـاریخی   یوبـو رنـگ  شـتر یب رومـی ابـن  یتشخصـ نویسندگان مقاله، 

 هایی، تغییراتی در زندگی و شخصیت وی نیز رخ داده است.بخش

   2. ورود نویسنده به متن2ـ1
ترین سازِکارهای فرایند فراداستان ورود آشکار و صریح نویسنده در مـتن اسـت.   از مهم

   در این سبک داستانی،
صراحت در روایتگـری  کند و بهورود پیدا میهای گوناگون به متن شیوهنویسنده به
کنـد.  گذاری میدهد و بدعتزدایی صورت میهای بازگویی داستان، آشناییو شیوه

کنـد.  ها و رویدادها هم اظهارنظر میها، راجع به شخصیتگونه داستانراوی در این
: 2190کنـد )پاینـده،   حد فضول اسـتفاده مـی  ازدر این مورد، از اصطالح راوی بیش

17  .) 
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هایی است کـه نویسـنده   این یک نود آشکارسازی تمهید از روش»ًج معتقد است: 
(. راوی بـا ایـن ترفنـد قصـد دارد     267: 2190« )کندبرای ایجاد اتصال کوتاه استفاده می

 وارگـی ایجـاد نمایـد. ایـن امـر در     نـوعی داسـتان  آمیـزد و بـه  واقعیت و خیال را درهـم 
 تـاریخ متنبـی،   مطالعـۀ  پیگیری در وی برای رغبت و کشش ایجاد و خواننده برانگیختن

کنـد مـدام داسـتان بـودنِ داسـتان را بـه       نقش بسزایی دارد. بنابراین نویسنده سـعی مـی  
 ای گذرا، دور کند.نمایی، حتی لحظهخواننده متذکر شود و وی را از حقیقت

یسـنده، مکـرر وارد مـتن    عبدالکریم برشید در اثر فرروایتی نوآورنۀ خود، در مقام نو
جـای اینکـه، ماننـد    پردازد. او بـه طر  مختلف به ایفای نقش در داستان میشود و بهمی

روایت، یک راوی تصـنعی بـرای روایـت ماجراهـا تعیـین کنـد، خـود         های سنتیروش
گیـرد. او بـا راوی درهـم    گویی را بر عهـده مـی  آشکارا وارد داستان شده، وظیفۀ داستان

بنابراین حدفاصلی میـان نویسـنده و راوی در داسـتان وجـود نـدارد. هرچنـد        آمیزد؛می
چنین روشی یادآور تألیفات داستانی کالسیک است که پدیدآورندگان تمهیدی مبتنی بـر  

نامـه و  کردند، در قالب جدید و معاصر، یعنی نمایششرح ساختار و محتوای اثر ذکر می
 در شیوة فراروایتی، ارائه شده است.

بندی کرده که فضـا را بـرای ورودش   ای عنوانگونهنامه را بههای نمایششید فصلبر
کـار  به داستان فراهم کند؛ همچون تمهید و براعـت اسـتهالل کـه در گذشـته ادیبـان بـه      

. سـفر  1. باًرفتن پـرده؛  2»نامه از این قرار است: های نمایشهای فصلبردند. عنوانمی
. تخــیالت گذشــته و 0آبــاد؛ انتظــار حلبــیغییــرات قابــل . ت1بــاز؛ شــبطــوًنی خیمــه

. 7داری جدیـد؛  . عریب در دوران بـرده 6. در را باز کنم یا ببندمر؛ 1های جدید؛ حماسه
. 9. سفر عریب از بغداد و بازگشت مجـدد بـه بغـداد؛    0پرسد؛ اهلل میرومی از ضیفابن

رومی در را بـاز  . ابن22رومی؛ نهای ابای با همسایه.لحظه24بازی؛ شباستراحت خیمه
. بـه  20شود؛ . رؤیاهای عریب چهارتا می21. تعجب از فرمانروای خورشید؛ 21کند؛ می

. بازگشـت  26شـوند؛  منظـران پنهـان مـی   . تا جایی که زشت21او شعر و خطبه بدهید؛ 
و بـا  شـود  نامه با باً رفتن پردة نمایش شرود مـی نمایش«. . پایین آمدن پرده27عریب؛ 

رسـد. برشـید )راوی( آشـکارا در تنظـیم و ظهـور      فرجام مـی پایین انداختن پرده هم به
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نامـه  رنـگ نمـایش  نمایش بر روی صحنۀ تئاتر حضور دارد و با چیدمانی که بـرای پـی  
 کند.تر میطراحی کرده است، حضور خود را پررنگ

 هـای نوشته تا تاس نظری هایکتاب مختص بیشتر نامههای نمایشفصل بندیعنوان
 نگاردمی مقدمه دیگر اینویسنده اثر بر که است ناقدی برشید گویی. نمایشی و داستانی

نویسـنده در عنـوان   . نشـاند مـی  اثر شرود از قبل تمهیدی که است مصححی و محقق یا
طور روشن و شفاف وارد داسـتان شـده   نامه، با ضمیر متکلم وحده بهفصل پنجم نمایش

ر را ببندم یا باز کـنمر(. شـفافیت ورود نویسـنده بـدین معناسـت کـه       : د1است )فصل 
کنـد  کنـد و فقـط بـه ضـمیر مـتکلم بسـنده نمـی       نویسنده از صیغۀ روایت اسـتفاده مـی  

( که شـاید کـارکرد   بدهید؛ به او خطبه کندمی؛ در را باز پرسدمیاهلل رومی از ضیف)ابن
بلکـه  »د راوی اسـت، تـداعی کنـد.    هـای ورو تکنیک ضمیر متکلم را که یکـی از زمینـه  

کنـد و نقـش خـود را    نویسنده آشکارا فرایند روایت و موضـود روایـت را بـازگو مـی    
( . ناگفته نماند که نویسنده چنین 144: 2997)یقطین، « سازدعنوان نویسنده آشکار میبه

شـود،  طـور کـه دیـده مـی    کنـد و همـان  شگردی را در قالب فانتزی و سحرآمیز بیان می
وصف « طوًنی، جدید، قابل انتظار و گذشته»های خاصی همچون ویدادها را با صفتر
 افزاید.نامه میکند و با این کار بر شگفتی نمایشمی

هـای  هـای اصـلی و فرعـی در طـول نمـایش و حضـور در بـازی       سفر با شخصیت
کنـد.  نامـه ایفـا مـی   هایی است که نویسنده در این نمـایش بازی از دیگر نقششبخیمه

 نامه گویای این واقعیت است:بخش زیر از نمایش
األنوار بينما يبقی الستار مسدال. بقعة ضوء متحرکنة تکشنع عنن رجنل متحنر        ئتنطف

يخترق صفوف الجمهور. يجري نحو الخشبة وهو يجر خلفه عربنة تعانقنت فيهنا األلنوان     
رقص، شعر، غناء، زجل...  بشکل مثير. تُقرأ علی العربة بألوان مختلفة: خيال الظل، تمثيل،

تمشي إلی جوار العربة فتاة غجرية هي ابنة الرجل. تصاحب دخولهما الصناخب موسنيقی   
مرحنة. يرتنندي الرجننل وابنتننه لبنناس الغجننر المتجننولين. يخفيننان وجههمننا خلننع أقنعننة  

 (. 7: 1420)برشید،  کاريکاتورية ملونة
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 یهـا تیروج شخصـ ورود و خـ  ،وگوهـا گفـت  انیـ چون حالت بهم یاتیجزئبرشید 
 فیو توصـ  انیب قیطور دقبه افتد،یدر آن اتفا  م شیرا که داستان نما ییو فضا شینما
 .کندیم

مشـاهده   زین گرید یدر جاهاو حضور نویسنده در متن،  سندهیبا نو یشدن راو یکی
   :شودمی

ت الدور هي عبارة عن إطارات خشبية أو قصبية وبداخلها ستارات مختلفنة األلنوان رسنم   
فوقها أبواب ونوافذ... وبواسطة النور المنبعث من الخلنع يمکنن أن تنرل الحيناة داخنل      
األکواخ، وذلک علی شکل ظالل متحرکة... تنرل امنرأة حُبلنی وهني تحنر  الحصنی       

)همـان:   داخل قدر وهمي وفوق رأسها أقنعة ظلية مختلفة ذات أفواه مفتوحة عن آخرهنا 
24.) 

هـا بـه طراحـی و    نامـه کـه در آن  ای دیگر نمـایش هاو به حضور در مقدمه و بخش 
کند تا یک سازِکار صـرفاً سـنتی را تـداعی کنـد؛     پردازد، اکتفا نمیبندی نمایش میجمع
دهند؛ زیرا او با هدف خلط واقعیت و خیال و گونه که خالقان آثار کالسیک انجام میآن

ور و احتماًت خواننـده  نویسی، مدام برآن است تصنامهزدن نظم ساختگی نمایشبرهم 
ای بـرای بازنمـایی جهـان سراسـر     گـویی شـیوه  زدن نظـم و تنـاقا   را فروبریزد. برهم

هـای  بر جنبـه متناقا و نابسامان جهان مدرن است که برشید با شیوة فراداستان، عالوه 
 کند.شناختی، چنین دًلت اجتماعی را القا میزیبایی

دهـد و بـا   گیری آن را شرح مـی امه، فرایند شکلنبرشید با ورود خود به متن نمایش
بازنمایی مکرر حضورش در متن داستانی، سعی در اثبات و تحکیم جایگاه خـود در آن  

   :کندچنین طراحی میرا دارد؛ آنجا که صحنه را این
في الجهة األخرل وقد عاد الضوء. يطل من خلع ثقنب المفتناح. الثقنب فني حجنم ابنن       

المجموعنة المکوننة منن أشنعب المغفنل      ننرل  لجانب اآلخنر للثقنب،   الرومي تماما. من ا
 (. 74)همان:  ...وعيسی البخيل وجحظة المغني دعبل األحدب

في الساحة أمام عيسی ودعبنل وجحظنة والزبنون     لنجد أنفسنايعود الضوء من جديد 
  (.76)همان:  األبکم الذي الزال يحتج دائما والقوارير في قفاه...
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فني السناحة. تشنغل المجموعنة بمنلء عربنة عتيقنة         نحنيعود الضوء من جديد وإذا 
بأمتعة دعبل األحدب. تتم العملية بشکل ميمي تصاحبه موسنيقی تصنويرية تسناعد علنی     

 (.00)همان:  رسم عملية الشحن
کنـد، بلکـه بـه دفـاد از آن     فقـط حضـورش را اعـالم مـی    ها، نویسنده نهدر این بند

کشـد. اصـوًً بسـامد    چالش میثاری را که نویسنده در آن حضور ندارد، بهپردازد و آمی
نامـه نشـان از   الغیر( در این نمایشهای متکلم معو متعلقات آن )فعل« نحن»زیاد ضمیر 

رود و وقـت از صـحنۀ نمـایش کنـار نمـی     حضور پررنگ و ثابت برشید دارد. وی هـیچ 
بندی د یا بخش پایانی که زمان جمعگونه نیست که حضورش منحصر به بخش تمهیاین

نامه، با استفاده از ضمیر نحن و متعلقـات  رخدادهاست، باشد؛ بلکه او در سراسر نمایش
فقـط ضـمیر نحـن را آشـکارا     الغیر( ظهور و بروز دارد. برشید نههای متکلم معآن )فعل

 خشد.بگیرد، بلکه با تکرار و بازگویی آن، حضور خود را تحکیم میکار میبه
نامه که برای این بخش ذکر شد، نحوة ورود نویسنده به مـتن  هایی از نمایشدر مثال

ـ   رونیب یایدرون متن با دن یایدنگونه بود که این تـا آنجـا کـه    شـود،  ه مـی اشـتباه گرفت
شـود  ینم دهیفهم روشنیبه و ابدییدامن به کمر زده، خود در داستان حضور م سندهینو
شـاعر مشـهور دورة    رومی،با ابن ابن الرومی فی مدن الصفیحدر  برشید تیشخص آیا که

تـا   ،دارد نامـه نمـایش  ساختاردر  یو دست تیدر واقع ییپا. برشید همسان است عباسی،
هایی بـدین شـرح   رو پرسشهمینآفریند. ازرومی میابناز  دیگرنوشت یآنجا که داستان

 شود:  مطرح می
 استر شانیا یواقع یاز زندگ یمستند هاتیشخص نیا یرفتار داستان ایآ
 گـران یگونه که دآن ای گذاردیم شینمابه ،پنداردیرا چنان که م رومیابن ،برشید ایآ
 نندریبیاو را م
   مشخص کردر قدکشِ نرا با خط سندهینو تیو واقع لیتخمرز میان  توانیم ایآ
از  یغـ یآم گـر ید یو از سو ی استلیو تخ یجهان واقع زشیآم ییداستان از سو نیا

کـه   فراداسـتان  شـکل  نیبـد . وجـود دارد  یراستکه به یزیو چ پنداردیم سندهیآنچه نو
 و،وُ ایشـ یترا. در بـاور پ شـود یسـاخته مـ   ،اسـت  یسـت یمدرنپست یهاداستان زوردست

بـودن خـودش جلـب     یمند، توجه خواننده را بـه تصـنع  خودآگاهانه و نظام ینحو]به[»
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 «مطرح سـازد  تیداستان و واقع ۀرا درخصوص رابط ییهاپرسش قیطر نیتا از ا کندیم
 .(70 :2190 نده،ی)پا

  3حضوری خواننده. هم3ـ1
و مفهـوم اثـر    ابود و معنـ  سندهیسلطۀ نو ریگسترة نقد ز ،0ییساختارگرا شیدایاز پ شیپ
 ،ییساختارگرا شیدایاما با پ کردند؛یجو موجست سندهیو آمال نو اتیدر ن فقطرا  یادب
دوم قـرار گرفـت و    فیدر ردکم یا دست کنار گذاشته شد یاز گردونۀ نقد ادب سندهینو
و  شدده به خواننده دا تیمحور بعد،به ستمیسرانجام از قرن ب و متن داده شد به تیاولو

اساسـاً بـه    انیپساساختارگرا»قرار گرفت. آن  افتیاثر و در نشیآفر کنندةنییاو عامل تع
ـ بـه  اننـده توجه دارند و نه خو یو فرهنگ یکنش گفتمان کی ۀمنزلخواندن به ـ  ۀمنزل  کی

جز آنچـه  به ایی رامعن چیه توانینم ،دگاهید نیدر ا(. 97: 2194 نده،ی)پا «شخص منفرد
  کرد. لیتحم متنبر  آورد،یدست مخواننده با تجربۀ خود به
موردتوجـه   نوشـتن  ریو در مسـ  سـنده یدارد که توسط نو یضمن یاهر متن خواننده

 دهـد، یدر کنار هم قرار م یاجداگانه یهاخواننده متن را چون قطعه. ردیگیقرار م
 آوردیو در آخر معنا را به وجـود مـ   کندیو فرهنگ خود مخلوط م یآن را با زندگ

(Iser, 1978: 1 .) 
از  یریپـذ اثر زیو ن یشخص یهاو تجربه یادب یهااز طریق اندوخته هخوانندبنابراین 

؛ ایـن امـر باعـث    کنـد یمعاصر، با متن رابطـه برقـرار مـ    یایرهنگ زمانه و تعامل با دنف
 گردد.یمخواننده  یابیمعنا ی نویسنده و کنشکنش معناسازاتصالی کوتاه میان 

های واقع و خیال ، برای اینکه ساحتابن الرومی فی مدن الصفیحنامۀ در نمایش
است. از این شگرد  رد تخاطب استفاده شدههم بپیوندد، از شگازپیش بهداستان بیش

وگو شود که برشید یا راوی قصد دارد مستقیم با خواننده وارد گفتوقتی استفاده می
دهد. با این ترفند، شود و با تکرار واژگان و افعالی خاص، او را مخاطب قرار می

کند. ده برقرار میشود و اتصالی کوتاه با دنیای نویسنخواننده از دنیای داستان خارج می
آغاز « الجمیع»و « المجموعه»نامه که با قید کلمات وگوهای نمایشهایی از گفتبخش
های زیر، از این شگرد ای است برای مخاطب قرار دادن خواننده. در مثالشود، مقدمهمی

 نمایشی استفاده شده است: 
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لجفن وتغفو، المجموعة: کتغني بصوت واحدم عجبي لک يا مالک الشمس، تغمض ا
 (. 61: 1420)برشید، والناس في عرس؟! 

الجميع: کفي نفس واحدم قالوا عنک يا ابن الرومي... قالوا أعطوه الشعر والخطابة... 
وعريبا تشدو في رتابة... دعوه يناجي الليل والعين... ويبکي أطالل هند وزين... کفي 

هم يا سيد السادات، أن األزمات الجهة الثانية، دون أن تحس بمقدم عريب، تنشدم متی تف
في بغداد أصبحت حلقات، والحلقات حولها الحاوي سالسل، والسالسل في األقدام 

 (.72ـ74)همان: قفاز الحرير؟  -االفية، يمسکها سيدي

حضوری تماشاچیان )الجمیع( ها )المجموعه( و همچنین همبرشید از تمام شخصیت
وگو با خواننده . او با این تمهید وارد گفتگیردنامه کمک میدر تکمیل متن نمایش

شود. برشید شود و پا را از مرزهای داستان فراتر گذاشته، وارد صحبت با خواننده میمی
گیری از این شگرد توانسته اثری فراداستانی خلق کند که در آن، خواننده به با بهره

شود که نویسنده از ت میشود. بخش زیر از زبان دنیازاد روایکنشگری فعال تبدیل می
، بعد أن تتأمل المنظر للجمهوردنيازاد: ک»دهد: همان آغاز، تماشاچیان را خطاب قرار می

مليام سادتي. ترل من يکون الشيخ وما قصته؟ في العين أراه سؤاال بحجم السماء... وفي القلب 
کند که نمایشی بور میدانیال و دنیازاد را مج(. نویسنده ابن24)همان: « يا سادتي أقرأه...

نامه را برای تماشاچیان اجرا کنند. بعد از اتمام نمایش، تماشاچیان وارد متن نمایش
 کنند: شده، این دو بازیگر را تشویق می

يا امرأة. کتنحني.  الجمهورَابن دانيال: أنا ابن دانيال المخايل وهذه دنيازاد ابنتي. حيّي 
 تعودت. هيا إفعلي... کما رحبي بالناسم تصفيقات خارجية

 متصفيق... کبمن قد حضردنيازاد: سادتي. أهال وسهال 
 ابن دانيال: ليلنا رقص وغناء وشعر وسمر...

 . إنه يخلط الجد بالهزل...کمدنيازاد: التصدقوه أرجو
من بين الصفحات الصفر الباليات من الزمن المعلب النائم  کم. أتيتأحبتيابن دانيال: 

حرفا تائها. معلقا منشورا فوق حبل الزمن فجئتکم، کدفقة نور فوق الرفوف. کنت 
 (.22ـ24)همان:  کموجة صوت...

بردن از تمهیدات های قدیمی و بهره در این مقطع نیز، نویسنده با کنار گذاشتن شیوه
مدرنیستی، توانسته فاصلۀ میان خود، خواننده )تماشاچی( و متن را کاهش دهد و پست
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اننده )تماشاچی( را از انفعال خارج کند و به او نقش اعطا نماید. افزون بر این، خو
نشان « أحبّتی»و منادای « کُم»و ضمیر مخاطب « الجمهور»استفاده از واژگان صریح 

نامه توجه دارد و قصدش این بودن متن نمایش دهد نویسنده عامدانه به برساختهمی
 نامه دخالت دهد.  اجرای نمایش است که خواننده )تماشاچی( را در روند نگارش و

با استفاده از صورت ناتمام )شود که جمله بهدر متن دیده میدیگر نیز هایی نمونه
خودداری  دادن از توضیحبا کمک این شگرد نویسنده . شودرها می نقطه(نشانۀ سه

عمدی در  هایسکوت. او با حذف و دگذارمیرا به خواننده وا جملهتکمیل کند و می
 دنیای داستان کند:فعال وارد  کنشگر عنوانبهخواننده را  خواهدمی نامه،نمایشروایت 

 (.22)همان:  دنيازاد: إنهم يسألون عن ثروتک... يا ابنتي...ابن دانيال: ما قرأتُ شيئا 
سجين سجين بغداد وأشياخها و فوق...إنني أرا  واقفا في برکة ماء وعيونک  

 (.07)همان:  من...ي أشفق عليک ابن الرومي، إنننفسک... 
 (.00)همان:  والخشب...أنا منکم يا ابن الرومي. بنت الصفيح أنا،  

با استفاده از  ،نویسندهکنشگری فعال، فارغ از نیت  عنوانبهخواننده ها، در این مثال 
خواهش نامۀ دلنمایشدیگر، به نوشتن  بیانبه و به خواندن  ،مصالح موجود در متن

. آوردمیوجود به ، معنا راموجود در متن هایدالخواننده با توجه به  ازد؛ بنابراینپردمی
، محو شدن اوو بالفاصله پس از  شودمینویسنده با نوشتن متن محو » دیگر،عبارت  به

. (97: 2194 )پاینده، «کندشود و کنشگری و تعامل با متن را آغاز میخواننده متولد می
؛ زیرا با برکناری سازدمینویسنده، آن را بر مورد نظرکشف معنای  جایبه خوانندهبنابراین 
به خواننده واگذاری قدرت »نیست.  طرحقابل از متن، دیگر ادعای رمزگشایی متن  نویسنده

موجودیتی بسته و مجهز به معانی مشخصی که  مثابۀبه متنی ادبیچرخشی است از تلقی 
 .(292 :2104، و دیگران ایگلتون« )استمنتقد، کشف رمز آن  ۀوظیف

و تأویل متن  بازدرنگ میدر داستان  برشیدنقش نامه، هایی از نمایشبخشدر 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم از خواننده ؛ بنابراین بهشودمیخواننده گذاشته  ةعهدبه

هایی از شود در متن حضور پیدا کند و بنا بر سلیقه و خواست خود، بخشدعوت می
ن را تغییر دهد. استفادة پربسامد از قیدهای استفهامی و تشکیک دربارة موضوعی مت

جای به در متن حضور یابد و فرصتی است برای خواننده تا نامه،واحد در طول نمایش
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های نمایشی گوناگون را پی ها و خطاندیشه واحد، دنبال کردن اندیشه و خط نمایشی
 بگیرد: 

 (. 24: 1420)برشید،  وما قصته؟شيخ دنيازاد: ترل من يکون ال
 (.22)همان:  مثلي ما يجول في خاطر الحاضرين؟ هل قرأتدنيازاد: 

هل دنيازاد،  أين أمضي؟دائما بهذا العربة؟ ابن دانيال:  أين تمضيالطفل: ترل  
 (. 21)همان:  !سمعت؟

. ولکن المقام ربماأنک أطلت الخطاب بعض الشيء؟ المقدم:  أال ترلرضوان: 
 (.  21)همان:  يفرض ذلک...

در پی تحلیل و توضیحات نویسنده با استفاده از قیدهای تشکیک )هل، ربما و أً(، 
 سازد.ذهنی را برای او فراهم می دارد و زمینۀ فعالیتخود، خواننده را به کندوکاو وامی

   1ها. شورشگری شخصیت1ـ1
ی داستان است؛ بدین هایکی دیگر از شگردهای فراداستان شورشگری شخصیت

 خالف و نیستند نویسنده تابعظاهر به داستان یهاتیشخصگاه »صورت که 
 سو کیاز  مسئله نیا(. 11: 2191دیگران، و  یضی)ف« کنندیم عمل او یهاخواسته
اقتدار جهان  تیدر قطع دیترد جادیو باعث ا کندیوجودشناسانه را نقا م یمرزها

ها همخوانی دارد و از دیگر سو روایتبراین با اتصال پارهشود؛ بنایم داستان رونیب
حضوری خواننده دارد. درواقع تداخل ساحت نویسنده با ساحت همبا  قیعم یوندیپ

های شود. بخشهای داستانی سبب تشکیل ساختاری فراتر از داستان میشخصیت
است که از طریق شامل ساختارهایی  ابن الرومی فی مدن الصفیحنامۀ زیادی از نمایش

وگوی گردد؛ مثالً این گفتها به دنیای داستان عرضه میشورشگری شخصیت
ها در برابر تصمیمات نامه با یکدیگر بیانگر شورشگری آنهای نمایششخصیت

 نویسنده است:
عريب: کتقرأم أحبتي أعيروني السمع أهديکم حياتي فمالي في رسم أيامي غير 

 الکلمات...
 ليک ونسمع...جوهرة: لنصغ إ

 حبابة: وليغرق الشغل ويفني...
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 الجميع: وليقع ما يقع... کيضحکنم.
 عريب: کتقرأ في رقعةم أنا عريب الجارية.

 حبابة وجوهرة: کفي نفس واحدم. أهال وسهال...
عريب: ربّوني في حقول تربية الغواني، علموني کيع أفرخ اللذة وأحيک األغاني... 

ل عبر الميال. تلسعني. تجلدني. تدفنني في عمقها عين راقصة کنت في بيکال، أتعرّ
الرجال ممثلة کنت في برودواي أموت في کل ليلة مرة. ثمني؟! کتضحک في سخريةم 
التصفيق يوم أُحسن الموت والعهارة، أموت وتنزل الستارة، عارضة لألزياء کنت في 

الصور تراني باريز تراني في األسواق حافية القدمين عارية. وفي الملصقات و
کالطواويس أختال في األلوان، األلوان الزاهية... أنا عريب الجارية. يعرفني نخّاسو بغداد 
والقاهرة... يعرفني السکارل في بيروت. ويعرفني السماسرة... کيسمع طرق شديد علی 

 (. 11ـ12: 1420)برشید،  الباب. يقع الجميع کاألصنام وقد انتابهن الخوفم
گوید که در آینده یب از خاطرات گذشته و رخدادهایی سخن میدر این بخش، عر

ای ندارد که نویسنده توصیفش کند؛ لذا در مقابل برایش رقم خواهد خورد. او عالقه
زند؛ اموری که اش حرف میهای درونیایستد و خود از تمایالت و خواستهنویسنده می

یافت که با ای ترتیب میگونهبهها را بیان کند، اگر نویسنده یا راوی قصد داشت آن
گونه است که عریب در مقابل راوی و نویسنده واقعیت زندگی عریب متفاوت بود. این

تر تر و شبیهنامه را به فراداستان نزدیککند و این بخش از نمایششورشگری می
 سازد.می

ند و قلم کرومی نیز چنین رویکردی را دنبال مینامه، ابندر بخشی دیگر از نمایش
 پردازد:  گیرد و خود به توصیف بندهای نمایش میاز دست برشید می

يا اهلل! النجم يبرق في األحداق. ماذا أرل؟ قصور بغداد تفقد ثقلها، إنها تطير... تطير... 
فقدت أحجامها أيضا، أصبحت لعبا صغيرة يتقاذفها األطفال، يفککونها، إنها من ورق، 

يعيدون ترکيبها من جديد. لقد جعلوا منها أکواخا جميلة... من ورق. يا اهلل! إنهم 
جوارحي لم تعد مني. لقد تخلت عني هي أيضا. أصبحتُ شفافا کغيمة. تخترقني 
الفراشات والطيور... ماذا أرل؟ کينظر حولهم نبتت لي ماليين األجنحة، وظهرت في 

. .ل الفراشات والطيور.وجهي آالف األعين... إنني أرل کل األمکنة، أرل کل الناس، أر
نجوما ئ يا اهلل! حتی النجوم تطير أيضا. لقد أصبحت لها أجنحة وردية. أبسط کفي لتمتل
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وأقمارا وورودا... وکيطارد فراشات وهمية في حرکة سينمائية بطيئةم ياه... کل شيء 
أمسکه يتحول وردا وزهرا، حتی الحجر، حتی التراب، حتی أغصان الشجر واألوراق 

 (. 66ـ61)همان:  ار...والثم
ة تداخل ها دربارمدرنیستتمؤید دیدگاه پس نامهراوی نمایش عریب با تقابل

اقتدار  تبع آن، فروکاستنبه نویس و ساحت شخصیت نمایشی ونامهساحت نمایش
 وگوییگفتچنین . »در طول داستان استشدن نیت او  و ناکارآمدنویس نامهنمایش

 مؤلف هویت در برابر منویات مؤلف، اصرار بر استقاللش از همراه با مقاومت شخصیت
حکایت از وضعیت پسامدرنی داشته باشد که  تواندمیاو،  هایخواسته از نافرمانی و

چنین در  (.214: 2194)پاینده،  «اندشدهگرفته چالش در آن به ساختارهای سنتی اقتدار
 .شودمی روروبهویسنده اختیارات ن ةدربار هاییچالشخواننده با حالتی، 
در برابر نیت  یافتهاستقالل یموجود هرا ب رومیابن دستاز این وگوهاییگفت

نباید نویسنده را »و بیانگر این دیدگاه پسامدرن است که  کندمیتبدیل  عبدالکریم برشید
نویسنده دیگر ؛ زیرا محور متن و مرکز معنا دانست و داستان را مطابق نیت او فهمید

ای آینده ،(. بر این اساس267: 2100)سلدن و ویدوسون،  «شأ متن و منبع معنا نیستمن
عمال و اَ حتی ممکن است وسازد که خود آن را می خوردمیبرای شخصیت رقم 

در شاه جهان آمیزاعتراضکه رفتار  طورهمان مطابق خواستۀ نویسنده نباشد؛ رفتارش
با نویسنده  ۀاین اعتراض، تصور معمول از رابطتأکیدی است بر این امر. با  هیسرمان 

بلکه  پردازد؛نمیدیگر نویسنده شخصیت را »؛ یعنی ریزدمیهم به های داستانشخصیت
و  کندمیاین شخصیت است که ضمن آگاهی از نیت مؤلف، در طرح داستان دخالت 

 (. Simpson, 1993: 11)« دهدمیتغییر  اش همسیر آن را مطابق خواست

 یجهنت. 1
ابن نامۀ نمایشدر در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش باید گفت عبدالکریم برشید 

رومی، با کمک های زندگی ابنکند در بیان واقعیتتالش می الرومی فی مدن الصفیح
حضوری خواننده و شگردهایی همچون اتصال کوتاه، ورود نویسنده به متن، هم

و تخیل را در مقابل خواننده قرار دهد و  ای از واقعیتها، ملغمهشورشگری شخصیت
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منظور، مؤلفۀ ساختاری اتصال او را در تمیز واقعیت از خیال سردرگم کند. به همین 
ویژه بهابن الرومی فی مدن الصفیح کوتاه بیشتر زبان، صورت، فرم و عناصر نمایشی 

 هتوج ا. بکندهای شکلی و چاپی را درگیر میپردازی، روایت و ساختارشکنیشخصیت
به  ؛روستروبه هاروایتپارهخواننده با تکثر  این اثر، در روایتکالنبه فروپاشی 
گیرد در نظر می نمایشدرست در جایی که خواننده یک خط روایی برای  ،عبارت دیگر

شود و قطع می روایتبینجامد،  گشاییو انتظار دارد حوادث گسترش یابد و به گره
همچنین یابد. فروپاشنده، دربارة همان موضود ادامه می ادید، امداستان با یک روایت ج

هم بپیوندد، از ازپیش بههای واقع و خیال داستان بیشدر این اثر برای اینکه ساحت
شود که عبدالکریم است. از این شگرد وقتی استفاده می شگرد تخاطب استفاده شده

و شود و با تکرار واژگان صریح وگبرشید قصد دارد مستقیم با خواننده وارد گفت
، او را مخاطب قرار «أحبّتی»و منادای « کُم»و ضمیر مخاطب « الجمیع»و « الجمهور»

شود و اتصالی کوتاه با دنیای دهد؛ با این ترفند، خواننده از دنیای داستان خارج می
وی حضوری خواننده در متن، دعوت از کند. از دیگر شگردهای همنویسنده برقرار می

کنشگری فعال، فارغ از نیت  عنوانبهخواننده به حضور در متن است. از این منظر، 
 .پردازدمورد پسندش میدیگر، به نوشتن داستان  عبارتبه و ، به خواندن نویسنده
های فراداستانی است که از طریق نامه شامل شاخصههای زیادی از نمایشبخش

 یمرزها سو کیاز  مسئله نیاگردد. ضه میها به دنیای داستان عرشورشگری شخصیت
 رونیاقتدار جهان ب تیدر قطع دیترد جادیو باعث ا کندیوجودشناسانه را نقا م

 یوندیپها همخوانی دارد و از دیگر سو روایتشود؛ بنابراین با اتصال پارهیم داستان
با ساحت نویس نامهحضوری خواننده دارد. درواقع تداخل ساحت نمایشهمبا  قیعم

شود. شورشگری های نمایشی سبب تشکیل اتصالی کوتاه در نمایش میشخصیت
دهد؛ بنابراین رومی رخ مینامه بیشتر توسط عریب و ابنها در این نمایششخصیت

ة ها دربارمدرنیستتدیدگاه پساین ، مؤید این دو شخصیت با عبدالکریم برشید تقابل
 تبع آن، فروکاستنبه ساحت شخصیت نمایشی واتصال کوتاه میان ساحت نویسنده و 

 .نامه استدر طول نمایششدن نیت او  و ناکارآمدنویسنده اقتدار 
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