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ضربا های گفت گوی  ،ب عنوز بن ادیتری

زحهفهای قابه تشهخ

اههنزهههای فکههری ابههان  ،بخههز عمههف زی زا مههن نمههایزنامه رز در
برگرفن ه

زمکهها باانمههای گسسههت تغ ههرزت آن ه معنههای رز فههرزهم

م آ رد عال بر زی  ،پژ هز حاضر نشا م دهف در گفنما زی زثر ،ب
داللتهای ابان

فرزابان توج بسه اری شهف

نویسهنف  ،ضهربا ههای

گفهههت گهههوی رز در ته ه حههههای گسهههنرد زی به ه اهههار بهههرد زتهههت

ترج عبنفپردزای ،پربسامفتری شگرد گفناری زتهت بها تک ه بهر آ زا

دیگر شگردهای ابان ماننف حذ  ،مکث ق ع ،ب عنهوز عهامل بهرزی

شخص تپردزای ،فضاتاای ،گر زفکن

اشمکز زتنفاد شف زتت

واژههاي كليدي :زدب ات نمایش  ،ضربا گفت گوی  ،په ااتهنان و،
محمود ت مور ،مخب رقم 13

 .1مقدمه
با پ فزیز فلسفة تحل ابان در ن مة نخست قر ب سنم ،توج یژ زی ب ابا شهف اهاربرد

ابا در فهم جها

پفیف ها ،منار به زیاهاد دگرگهون در نگهرش به زدب هات دزتهنان

نمایش شف ب یاری ابها رزهکارههای نهوین بهرزی توتهعة جهها ر زیه  ،موقع هتهها

زشخاص م رح شف بخز مهمه زا زیه نگهرش جفیهف ،در پ ونهف بها ته حههای منفها ت

داللتهای ابان در جها زعنباری نمایزنام های پس زا دهة شصت هفناد م الدی زرزئه
گردیف ام نة بر ا ر یکردهای نوین ماننف «نمایزنام نویس ابا » رز فرزهم آ رد عال

هویت مسنق آ رز در آثار نمایشه مهورد توجه قهرزر گرفهت

بر آ  ،قفرت تااة ابا

«پ ااتنان و »1یک زا صاحبنظرز ر یکردهای نوی ب ف نمایزنام نویس زتهت اه زا

دیفگا ابا شناخن ب تحل

نقف نمایزنام ههای نهوی پردزخنه زتهت ز ن هر ی زصهل

آفرینز شخص ت ،انز در مای در نمایزنام رز پ آمهف ضهربا ههای گفهت گهوی

دزنسن

با معرف زی

زژة تخصص  ،برزی تب

ت حهای منفا ت داللتهای ابهان  ،ر ح

تاا زی در االبف نمایزنامة جفیف دم ف زتت پهژ هز پ رزمهو ضهربا ههای گفنگهوی

Paul. C. Castagno

1
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ااراردهای گوناگو آ  ،زا زی جهت زهم ت دزرد اه خوزننهف رز قهادر مه تهااد تها در
تحل

من زدب زا ت ح ر تاخن ابا فرزتر رفنه  ،به عمهگ گفنمها نفهو اهرد

آ رز

معنااا ی یا منظورشنات نمایف ب زی ترت ب ،خوزننف م توزنف مفاه م تفس رهای جفیهف

رز اشف انف با قابل تهای گوناگو زی شهگرد ابهان
نمایش آشنا شود

نقهز آ در په زبهرد اهنز

نمایزنامة «پنا گا شمار  »13هماننف تایر آثار نمایشه معاصهر ،بهرزی به نظهماشه ف

ر زبط م ا زفرزد پ زبرد رخفزدهای ر زی

آفرینز عناصر گوناگو فنه

تهاخناری

زا تمه فزت ابان نوی بهر گرفن زتت ،تها جهای اه جلهو ههای گونهاگو ضهربا ههای

گفنگوی در تاخنار زدب

بالغ آ قاب مشهاهف زتهت زا آ جها اه ااربسهت نظریه

«ااتنان و» م توزنف در اشف قابل تههای گفنهاری رز گشها باشهف ،در زیه پهژ هز بهر آ

شفیم ،ضم بهر گ ری زا زص ضربا های گفنگهوی  ،به بررته نقهز عناصهر ابهان در

شک گ ری شگردهای نمایش بپردزایم همچن ب زی د پرتز پاتخ ده م ا «محمهود

ت مور در نمایشنامة پنا گا شمار  13برزی زننقال معنای مورد نظر ،افزا نوع زا ضربا ههای

گفت گوی رز ب اار گرفن زتت؟» «ضربا های گفت گوی در نمهایزنامه یهاد شهف ،
چ ااراردهای دزرنف؟»

 .2پيشينة پژوهش
در زی بخز ،پژ هزهای پ ش در د بخز مورد بررت قهرزر مه گ هرد بخهز ز ل به

مر ر پژ هزهای زناااشف دربار محمهود ت مهور آثهار ز پردزخنه زتهت بخهز د ا،
آثاری رز معرف م انف ا در زرتباط با ضربا های گفنگهوی نوشهن شهف زنهف تهاانو در

زرتباط با نمایزنام های محمود ت مور آثار محف دی نگارش شف زتت زا جمل مههمتهری
آثاری ا دربارة تبك زدب

موزردی زشار ارد؛ پر ین

زتلوب دزتنان ز در زیرز نوشهن شهف زتهت ،مه تهوز به

همکارز ( )Parvini et al, 2012در زثهر «رئال سهم در تهبك

بن ا گذزرز دزتنا نویس عرب

فارت محمود ت مور محمف عل جمال ازد » ،به ب ها

شباهتها تفا تهای تبك د نویسنف یادشف پردزخن زنف ناصری جالل نف ( Naseri

 )& Jalalvand, 2014در مقالة «بررت تبك دزتهنان محمهود ت مهور بهر پایهة نقهف رمها
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«شمس ل » (برگرفن زا پایا نامة ترجمه

نگارش زی نویسنف در دزتنا ل

نقهف رمها « شهمس ل ه »)» تهبك شه و

شمس رز تحل

زاا ی نمود زنف عبات

معرفت

( )Abbasi & Marefat, 2014در زثری با عنوز «گذزر محمود ت مور زا تنت ب تافد» ،ب

بررت دگرگهون ههای تهاخناری د دزتهنا «زلشه خ جمعه » «عهم منهول » پردزخنه زنهف

جالل نف ناصری ( )Jalalvand & Naseri, 2004در مقال زی با عنهوز «بااتهاب دیگهری
غرب در رما شمس ل نوشن محمود ت مور» ،مرحل های ت ث رپهذیری دیگهری غربه رز
مورد بررت قرزر دزد زنف در نهایت ،زا مهمتری آثهار به ابها عربه مه تهوز به انهاب

«محمود تيمور و عالم الرواية» نوشن ب هار ( )Biar, 1994زشهار اهرد اه در آ مههمتهری
یژگ آثار دزتنان

نظری های ت مور مورد توج قرزر گرفن زتت همچن م توز ب زثهر

«محمهود ت مهور» نوشهنة حمف زلهفقس فرههود )(Hamdu adghas & Farhoud ,1997

زشار ارد ا مهم تری

یژگ آثار دزتنان

نظریات ت مور رز مورد توج قرزر دزد زنف

عال بر زی  ،در پ ونف با ضربا های گفت گوی آثهار محهف دی به نگهارش درآمهف

زتت ا مهمتری آ ها مشنم بر موزردی هسننف زا قب ؛ نصرزهللازد ( Nasrollahzadeh,

 )2008در ترجمة زثر «رزهبردهای نمایزنام نویس نوی ر یکهردی ابها بن هاد» نوشهنة په

ااتنان و» ،ب شرح توص ف زنوزع ضربا های گفت گهوی
پردزخنه زتههت م رازیه

ااراردههای گونهاگو آ

مههرزدی ( )Mirzaee & Moradi, 2011در مقالهة «شههگردهای

ر زیت اما در زدب ات پایفزری فلس

(م الع مورد پژ هان « :رجهال فه زلشهمس» «مها

تبق لکم» زا غسا افان ) ب بررت برخ شهگردهای امهان ماننهف مکهث ،حهذ

دزتنا «رجال ف زلشمس» «ما تبق لکم» پردزخن زتهت همچنه قهویم
( )Ghavimi& zarin chang,2014در مقالة «ابها
یونسکو» با زتنفاد زا ر ش های همچو حهذ

در د

اریه چنه

ضهف ابها در نمهایزنامه ههای ز ژ

دیهالوب به ب ها مشهک زرتبها

به

زنسا ها پردزخن اتت در نهایهت ،انهاری ا ان ها ( Yousefian Kenari & Kiyanian,

 )2015در زثری با عنوز «ضربا های گفهت گهوی

اهارارد آ در چههار نمایشهنام زا

محمف یعقوب » اارارد زی تمه هفزت گفنهاری رز در تهبك تاربه گهرزی محمهف یعقهوب

تحل ه نمههود زنههف بهها توج ه ب ه زینک ه  ،تههاانو پژ هش ه پ رزمههو

زاهها ی ضههربا هههای

گفت گوی در نمایزنامة «پنها گها شهمار  »13محمهود ت مهور به زناهاا نرته ف زتهت،
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نگارنفگا بر آ بود زنف تا با بررت زی شگرد ااراردههای آ در نمهایزنامهة یادشهف

جلو زی تاا زا جها ب ن زی نویسنف رز ب نمایز بگذزرنف

 .3مباني نظري
در زی بخز ب صورت مخنصر ،ب معرف نظری پ ااتنان و توص ف تکن ك ضربا های
گفنگوی پردزخن م شود

 .1 .3نظريه «پلكاستانيو»
«پ ااتنان و» یک زا صاحبنظهرز گهرزیزههای نهوی به نمهایزنامه نویسه زتهت اه
ماموع زی زا تارب های شگر

هنرمنفز آمریکای رز در ت ده زخ ر گردآ ری نمهود

زا جنب ابا شناخن ب تحل آ ها پردزخن زتت نظریة ز تلف ق زا پژ هزههای ابها

تبكشنات درزا بود

بر زی مبنا زتنوزر زتت ا نمایزنام نویسه ابها بن هاد زتهت ،به

زی معنا ا ابا مبنای زصل شهک دزد به شخصه تهها ،اهنز در مایه زتهت ز در

اناب «رزهبردهای نمایزنام نویس جفیف» م اوشف به هور جهامع بها تک ه بهر د زصه

ال ههفی بههاخن ن یعنه گفنگههوگری چنههفآ زی  ،تمه ههفزت ابههان به اارگرفنه شههف در
نمایزنام های جفیف رز بررت نمود زتت زاا ی د زص یادشف ن اامنف توج ب مقول

ابا زتت ،ب یهژ زینکه عناصهر آ زیه همهوزر در قلمهر ابها قهرزر مه گ رنهف زا زیه

رهگذر ،مهمنری دتتمای نمایزنامه نهویس ،به نظهماشه ف

چنفگان در قالب ،لح  ،گفنما  ،ضربا تکان های ابان

یکپارچه تهاای آ زههای

موزردی زا زی قب زتت ،حنه

انز ب ت ت زا برخ نظری های ابا شناخن ب انز ابان تبفی م شهود ( Castango,

)2008, p. 1-5

در نظریة «ابا بن اد ااتنان و »1د زص اثرت یکپارچگ هموزر در تقاب با یکفیگر

قرزر م گ رنف مفهوا «چنفآ زی » جایگزی ر یکرد تكگویان م شهود زیه زمهر تهبب
برتری آثار نمایش جفیف بر نمایزنامة تنن

تمایز آ د زا یکفیگر شف زتت ااتنان و

( ،)Castango, 2008در پ ونف با تفا ت نمایزنام های تهنن

جفیهف بسه ار تهخ گفنه

basic linguistic theory of Paul.c. Castango

1
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زتت تا زنفزا زی اه ی رز در جبهه ههوزدزرز صهورت ر زیه زجرزیه در برزبهر صهورت
نمایزنام زی 1قرزر دزد زتت ب با ر ی ،تاخنار ر زی  ،نمایانگر ن ر های منفا ت حنه

مخالف زتت ،حال آ ا صهورت نمهایز نامه زی ب هانگر حهذ

آ زههای منفها ت زتهت

( )Castango, 2008, p. 4در جف ل ایر ،ب برخه تفها تههای زیه د گونه بهر زتها
ر یکرد ااتنان و زشار شف زتت:

جدول :1مقایس صورت ر زی

نمایزنام زی ()Castango, 2008, p. 4
نمایزنام زی

صورت ر زی  -زجرزی
اثرت با ری -چنف صفزی  -آازد-
برتاخن

حفت با ری -تك گوی  -محف دیت از-
محااات محور -زرگان ك با ر

صناعت محور

عنصر تاانف  :ضربا  -لحظ  -آ

 .1 .1 .3ضربانهاي گفتگويي

پرد  -انز

2

«ضربا های گفنگوی » زا زتات تری مفاه م ر یکرد ابا بن اد ااتنان و ب شهمار مه ر د

دربرگ رنفة بن ادیتری عنصرهای قاب تشخ

ابها

زنفیشه زتهت اه در اوتها تهری

اما زیااد م گردنف تهاخنار نمهایزنامه ههای جفیهف ،بهر زتها

همنشه ن ضهربا ههای

گوناگو شک م گ رد ،بفی گون ا قن چنهفی ضهربا گهرد یهك اهنز بنها شهونف،

ق عة ضربان تاخن م شود زی ق ع  ،شالود زی فرزهم م آ رد ا بر مبنهای آ نویسهنف

م توزنف زحفهای بزربتر رز در من زیااد نمایف ()Castango, 2008, p. 151- 152

در آثهار نمایشه تهنن  ،ضههربا هویهت مسهنقل نهفزرد زبههززری بن هادی بهرزی هههف

بزربتر یعن زنسااا نمایزنام ب شمار م ر د در حال ا ضربا در آثار جفیف عهال

بر آنک زا زهم ن بس اری برخوردزر زتت عنصری مسنق ب شمار مه ر د ،ااراردههای

مهم گوناگون دزرد ب گون زی ا با زیااد گسست آن در محنوز تاخنار ،تبب تغ هر

جهتگ ری من شف

ب گسنرش پ رن

 ،شک گ ری انز معرف شخص تها مناهر

م شود همچن اشمکز رز زا درگ ری صر

تنن ب قهرمها

ضهف قهرمها فرزتهر
dramatic
dialogic beat

1
2
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برد

در همنش ن با عنصهرهای گونهاگو در تهار پود مهن نمایشه مه گناانهف به زیه

ترت ب ،نمایزنام ب ترچشم های زجرزی خویز باا م گردد ()Castango, 2008, p. 4
در جف ل ( )2ب مهمتری تفا ت ضربا های تنن

جفیف زشار شف زتت:

جدول  :2مهمترين تفاوت ضربانهاي سنتي و جديد

ضربا در نمایزنام نویس جفیف

ضربا تنن

ابا ب مثاب بخش زا ت سنم

ابا ب مثاب ریش آازد

ابا ب مثاب معنا

ابا ب مثاب نشان یا صفز

مرتوا قرزر دزدی

نامرتوا غ ر قرزردزدی
جزی نگر آن

ال نگر

همچنه بایههف زشههار نمههود ،ضههربا هههای گفنگههوی گونه هههای مخنلفه دزرنههف اه زا

مشهورتری آ ها م توز ب ترج ع بنفپردزای ،حذ  ،مکث ق ع زشار نمود

 .4تجزيه و تحليل نمايش نامه «مخبا رقم »13
زی نمایزنام زا جمل گسنرد تری نمایزنام های محمود ت مهور زتهت اه در ته پهرد
آماد شف زتت در مایة آ «هرز

زا مرب زشن اق ب جا دزنگ » زتهت نویسهنف در

زی زثر ب زاا ی تضادهای رفناری شخص تهای مه پهردزاد اه در آتهنان مهرب قهرزر

گرفن زنف برزی بقای خویز ب هر گون عمل زا جمل ن ایز ب درگها خهفز ،بخشهز به

فقرز حن تن ز با همنوع دتت م اننف ت مور در زی زثر پنا گاه رز ب تصهویر مه اشهف

ا در آ

بق های زجنماع گوناگو ماننف زشرزف  ،فق ر ،دی دزر ،خرزفات

موزرد مشهاب

حضور دزرنف پرد ز ل نمایز زا جنب فن ب د بخز تقس م م شهود؛ در بخهز نخسهت،

نویسنف ب معرف شخص تها تحل حالتهای عا ف

بخز د ا آ جها اه در په

م گردد ،ب گر زفکن

دیفگا آ هها مه پهردزاد در

بمبهارز تهاخنما ماها ر ،درب خر جه پنها گها مسهف د

زیااد بحرز مه اوشهنف به ب ها دیگهر ،زنسهفزد درب خر جه

فضای زا نازم فی زنف رز در پنا گا م آفرینف .در پرد د ا ،خ ر موزد غذزی

ه د

ر ا زقامت در پنا گا پایا م یابف فقط خهورزا اه بهرزی م همها ههای پنها گها بهاق

 / 250ضربانهاي گفت وگويي در نمايشنامه «مخبأ رقم »13محمود تيمور

م مانف ،یك تک الوچ زتت هر یك زا آ ها برزی ناات خویز تع در تصاحب آ

دزرد زا زی ر  ،درگ ری شفیف م ا آ ها رخ م دهف در زی بخز ،زگرچه شخصه تهها

برزی زا ب برد زنف

شرزیط ناگوزر پنا گا شرزب م نوشنف در تالش هسهننف فضهای

حمات رز خلگ اننف ،زما ب تفریج آثار نشان های ضعف بر آ ها چ ر م شود خود رز

تسل م مرب م اننف .در پرد توا ،با آنک درب خر ج پنها گها به امهك زمهفزدگرز
گشود م شود ،زما اشمکز م ا زمفزدگر عکات ا تع دزرد در

عکس بگ رد ،مانع رهای

خر ج آ ها م گردد.

در زی زثر ،نویسنف ب منظور توتع

پنا گها زا آنها

زرتقای فنو نگارش خود زا شگردهای منفها ت

ابان بهر برد زتت جود زفرزدی زا بق های مخنلف جامعه بها نگهرشهها حالهتههای

ر زن گوناگو نمایانگر د زص بن ادی در نمایزنامه ههای جفیهف ،یعنه گفنگهوگری

چنفآ زی باخن یا ب تعب ر دیگر رههای زا ق هفهای قهرمها محهوری تهكآ زیه تهنن

زتت زا دیگر شگردهای نگارش مفر  ،در زی زثر مه تهوز به ضهربا گفنگهوی زشهار

1

ارد ا ت مور آ رز ب صهورتههای گونهاگو به اهار گرفنه زتهت ترج هعبنهفپردزای ،
حذ  ،2مکث 3ق ع  4زا پرااربردتری ضربا های گفنگوی در نمایزنامة یادشف زتت

 .1 .4ترجيعبندپردازي
ترج عبنفپردزای دربرگ رنفة تکهرزر ،تغ هرزت دگرگهون ههای زتهت اه در زژ هها یها

جمل های زا گفت گو رخ م دهف .ب ب ا دیگر ،پافشاری زصرزر بر جنب های مههم یهك

من زتت ا نویسهنف بهرزی دتهتیهافن به ههفف خهاص به آ زهنمهاا یهژ دزرد ( Al

 )Malakah, 1965, p. 242زی شگرد ،یک زا زتاته تهری زبززرههای «برجسهن تهاای»

«ب نامنن » ب شمار م ر د همچن تفب ری هففمنف مبنن بر زننقهال معنهای خهاص زا تهوی

پفیف آ رنفة من بود ا در پ ت ث ر زتنوزرتاخن معنا در ه خوزننف زتهت ( Hatim

 )& Mason, 1990. P. 124با زیااد پ ونف م ا شخص تها زا ریگ معنها آ ز مناهر به
زنسااا پار گفنارها شف

مبنای رز برزی آم زش آازد زص الحهای نامرتبط فرزهم م آ رد
1

riffing
omission
3
halt
4
punctuate
2
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( )Castango, 2008, p. 156-158زی شگرد یک زا پرااربردتری گون های ضربا ههای

گفنگوی در نمایزنام «پنا گا شمار  »13ب شهمار مه ر د نویسهنف  ،شهگرد یادشهف رز

ب شنر در ت ح زژگان در رزتنای شخص تپردزای فضاتاای ب اار گرفن زتت.

 .1 .1 .4شخصيتپردازي
شخص تپردزای زا عنصرهای بن هادی نمهایزنامه زتهت انشه رز در بهر مه گ هرد اه

نویسنف زا ریگ آ ب توص ف رفنار عا فه ههای شخصه تهها مه پهردزاد جنبه ههای

گوناگو آ رز برزی مخا ب ب نمایز مه گهذزرد ()Mir Sadeghi, 1988, p. 187-193

بهر گ ری زا گفنگو شگردهای خاص آ  ،یک زا ش و زی رزیج شخص تپهردزای زتهت

ا در نظری ااتنان و زا زهم ت یژ زی برخوردزر زتهت بهر زتها

آرزی ز  ،شخصه تهها

ب ز زا آنک بر پایة یژگ های ر زنشناخن خهود شهک گرفنه باشهنف ،تهاخن

پردزخنهة

تهم فهای ابان هسننف ( )Castango, 2008: 36در نمایزنامة یادشف  ،ن ز محمهود ت مهور
ب ت ل شگردهای گفناری گوناگو ب یهژ ترج هعبنهفپردزای به خلهگ شخصه ت زا د

جنبة عا ف

عق فت پردزخن زتت

زا جمل شخص تهای ا نویسنف با تک بر شگرد تکرزر ب تحل

ز پردزخن زتت« ،قشقوش» پسرک زاسفر ش زتت اه در گهر

یژگ های ر حه

بقه ههای فر دتهت

زجنماع قرزر م گ رد عبارتپردزای پ درپ جملة «زال تریف ز زمسهح حهذز تهعادتك» زا
ابا قشقوش خ اب ب دیگر شخص تها زتت ا همهوزر بها چاپلوته ب ها مه گهردد

منار ب تحق ر زی فرد م شود ،ب ا گر عزت نفس ناچ ز ز زتت ا برزی به دتهتآ رد

مبلغ زنفا پول ،هرگون خفن رز ب جا م خرد:

قشقوش لنبيل بک :و اهلل المسحن حذاء سعادتک

نبيل بک :ابتعد عنی ...يا قذارة

قشقوش لشکيب بک :اال تريد أن تمسح حذاءک يا بک

قشقوش لفولی :وهلل ان المخبا لقد استنار بوجودک يا معلم ...اال تريد ان تمسح حذاءک

قشقوش لشکيب بک :اال تريد يا سعادة البک ان انظف الحذاء ( Teimur, 1994:

.)17-30
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حالتهای عا ف «بسبوت » ن ز هم ر نف رز نشا م دهف ز پ ران فق ر زتت ا نهو زش

رز ب هنگاا نوزخن شف آژیر خ ر ،در پ هاد ر ی خ ابها گهم اهرد زتهت عبهارتپهردزای

پ درپ جمل های ماننف «لک زلولف زب بنن ضاع من عل زلرصه ف» «زیه زنهت زال یها

فتوة» بر زی نکن زشار دزرد ا «بسبوت » فردی مهربا  ،ففزاار مسئول تپذیر زتت:
بسبوسة لقشقوش :الولد ابن بنتی ضاع منی علی الرصيف ...اال تذذبب و تبحذ
لی عنه

بسبوسة :اين انت االن يا حبيبی يا فتوة

بسبوسة لفولی :أال تستطيع يا ابنی ان تخرجنی الی الشارع
بسبوسة :اين انت االن يا فتوة

بسبوسة لبهجت ناعم :اال تاخذ بيدي و دلنی علی الباب ،لقذد ضذعت الولذد ابذن
بنتی علی الرصيف الشارع ()Teimur, 1994: 21-25

توص ف حراتهای ر زن «دهب زفنفی» ن ز زی گون زتت ز فردی ربهاخوزر زتهت

برزی ب دتت آ رد منفعتهای مادی خویز زا هر فرصن بهر م برد در پرد توا پس

زا آنک جمع حاضر در پنا گا توتهط گهر زمهفزد ،ناهات مه یابنهف ،بها نهایهت لهجبهاای

م خوزهف «قشقوش» پول هنگفنه رز اه بهرزی خریهف الوچه زا ز

تهایر شخصه تهها

گرفن زتت ،باا گردزنف در زی بخز ،تکرزر زژة «نقود» ب ر شهن زا حهرص
شخص ت پرد بر م دزرد:

مهع زیه

دبب افندي :نقودي ياحضرة  ...نقودي  ...نهبت ،يجب ان ترد الذی نقذودي .بذو

الذي سرقنا -بو الذي نهبنا

فهيم خشن :لقد صدرت من بذا الولد اعمال غير الئقة يستحق عليها التاديب

دبب افندي :انا اتکلم فی شان النقود الذي سلبنابا ،مستحيل ان اخرج بنا قبذل

ان استرد نقودي ()Teimur, 1994, p. 87-88

ت مور گاه ترج عبنفپردزای رز ب مثاب زبززری برزی توص ف زفکار شخص تها ب اهار

م برد تا زا زی رهگذر در جریا ت ال ه  ،نفود نمود

زنگ زة زصل انز شخص تهها

رز اشههف انههف ( )Hadarah, 1994, p. 38در زیهه رزتههنا ،ز در پههرد ز ل بهها د بههار
عبارتپردزای جمل «لسنا منضایق زل هذز زلحف» در گفت گوی ا م ها «نب ه بهك»
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«دهب زفنفی» پ رزمو نگریسن ب ایبای ظاهری «عفا » شهک گرفنه زتهت ،زا با رههای

مذهب

پایبنفی آ د ب زراشهای زخالق تخ م گویف:
دبب افندي :لِماذا ال تَلتفِت إليها و تتَلَطِف بها؟!

نبيل بک :أتَلطِّفُ بها.؟ ..کفانی ما أنا فيه مِن الدّين! نبيل بک :لَسنا مُتَضايِقين إلی
بذا الحد دبب افندي :لَسنا مُتَضايِقين إلی بذا الحدّ)rumieT, 1994, p. 27( 1

همچن تکرزر ت بارة زژ «برکة» زا نگرش تاد لوحان
«ش خ عم ش » ا فردی فق ر ،بف

خرزف «بسبوسذة» نسهبت به

توزنای یخ ری ب بهر زا امال عقله زتهت ،پهرد

بر مه دزرد زمها زقع هت آ زتهت اه چهو «شه خ عم شه » ظهاهری در یهزگونه دزرد،
«بسبوسة» ز رز صهههاحب قفرت ما رزئهه م دزنف در دتن مقربا ب خفز نف قرزر م دهف:
قشقوش :و اهلل لن يصذيبنا اي مکذرو مذادا «الشذي عميشذة» بيننذا بسبوسذة
لقشقوش :جعل اهلل برکته تحل علينا

2

بسبوسة :ادع لی يا سيد الشذي  ...کلذک خيذر و برکذة! ...کلذک خيذر و برکذة

()Teimur, 1994, p. 20-26

نویسنف در بخز دیگری زا نمایز نام با تکرزر زژ های «ماموع  ،نظاا

بقهات» زا

گرزیز فکری «فه م خش » ا آمواگار علوا ب ع در دبسنا «زلرجا زلصهالح» زتهت ،به

نظری «تکام » تضاد بقات «دزر ی  »3زشار م انف:

فهيم خشن :انظر ...أية مجموعة فاخرة من مخلوقات اهلل تشارکنا فی المخبأ

فهيم خشن :مجموعة غير مشرفة ..و لکن مذا العمذل و قذد اضذطرتنا الحذال ان

نختلط بهذ الطبقة ...لماذا لم يراعوا فی بناء المخبأ نظذا الطبقذات؟ بذذا النظذا
 1دهب زفنفی :چرز ب عفا

توج نم ان تا زا ایبای های ز لذت ببری

نب بك :زا ز لذت ببرا؟ آنچ در دی آمف زتت ،برزی م ااف زتت.

نب بك :تا زی حف ب تنگنا ن فناد زیم

دهب زفنفی :تا زی حف ب تنگنا ن فناد زیم

 2قشقوش :ب خفز قسم تا امان ا ش خ عم ش در م ا ماتت ،خ ری ما رز تهفیف نم انف.
بسبوت خ اب ب قشقوش :خفز نف برانز رز بر ما زرد آ رد زتت
بسبوت  :زی حضرت ش خ برزیم دعا ا

تماا جود تو خ ر برات زتت ،تماا جود تو خ ر برات زتت

 3نظری «تکام » یا «فرگشت» دزر ی مبنن بر تکام تهفریا نهوع بشهر بهود
م دهف ،همچن

نسه نخسهن ز رز به م مهو نسهبت

معنقف ب تضاد بقات م ا گر های زنسان زتت ()Mahmud Osman, 2001, p. 155-190
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موجود حتی فی طائفة القرود ...انها طبقات نبيل بک :طبعا يجذب تطبيذق نظذا

الطبقات حتی فی المخابیء

فهيم خشن :ان« ....داروين» صاحب نظرية «التطور» يثبت  ...ان نظذا الطبقذات

نظا طبعی ...نظا تسير عليه الکائنات)Teimur, 1994, p. 21- 27( 1

 .2 .1 .4فضاسازي
فضا در نمایز ،ب زحسات داللت دزرد ا در نن اة خوزنز زثر زدبه یها مشهاهفة صهحن

عملکرد عناصر مخنلف زا قب گفنگو ،اشمکز موزرد مشهاب در هه مخا هب زیاهاد

م شود منار ب زیااد زانز عا ف در ب ننف م شهود ( )Alyosef, 1994: 26زا آناها
ا شگردهای گفناری ،زبززری بس ار گویا در آفرینز فضا هسننف ،محمود ت مور به منظهور

خلگ زی عنصر نمایش  ،ترج عبنفپردزای رز در ت ح گسنرد زی ب اار برد زتت .در پهرد

ز ل نمایز ،آ هنگاا ا درب خر ج پنا گها به دل ه بمبهارز تهاخنما ماها ر بسهن
م شود ،تکرزر زژة «موت» ب

زا نوم فی رز ب تصویر م اشف:

ت لة چهار شخص ت نمایزنام  ،فضای غمزنگ ز ماالمهال

بهجت ناعم :لِمَ کلُّ بذا الذعرِ؟ أنَّ أقصی ما نَستهدفُ له بو الموتُ!
عفاف:الموتُ؟!

فهيم خشن :الموت؟ الموت؟

دبب افندي :کَيفَ يدبمُنا الموتُ و نحنُ فِی المخبأ2؟ ()Teimur, 1994, p. 43
 1فه م خش  :نگا ا چ ماموع گرزنبهای زا مخلوقات با ما در پناهگا حضور دزرنف!
فه م خش  :ماموع حق ری زتت چار چ ست شرزیط ما رز مابهور اهرد اه بها زیه

بقه در آم هزیم چهرز در

تاخن پناهگا نظاا بقات مرزعات نشف زتت زی نظاا حن در م ا م مو ها جود دزرد آ نظاا بقات زتت

نب بك :بعا ت ب گ نظاا بقات حن در پناهگا هم الاا زتت

فه م خش  :دزر ی بن انگذزر نظری تکام ثابت م انف ا نظاا بقات یك نظاا ب ع زتت نظهام اه در م ها

اائنات جاری زتت

 2بهات ناعم :زی هم تر
عفا  :مرب

فه م خش  :مرب؟ مرب؟

برزی چ ست؟ مرب آخری چ زی زتت ا مورد هف

دهب زفنفی :چگون مرب ما رز فرز م گ رد در حال ا ما در پناهگا هسن م؟

آ قرزر م گ ریم
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در هم پرد  ،تکرزر جمل های «لقف دفنا أح ا له س لنها تهب مه زلخهر ج أبهفز» به

ت لة «فه م خش »« ،دهب زفنفی» «نب بك» ب هانگر فضهای ترشهار زا زنهف

زتت:

فهيم خشن «يصيح صياح البکاء» :لقد دفنا احيذاء ..لذي

الخروج

لنا من سبيل الی الخروج...لي

دبب افندي :لي

نگرزنه

لنذا مذن سذبيل الذی

لنا من سبيل الی الخروج
1

نبيل بک و بو ال يستطيع ضبط عواطفه :حقا لقذد دفنذا االحيذاء؟! ( Teimur,

)1994, p. 45

در پرد د ا ،آ هنگاا ا شخص تهای نمایز برزی زاب برد نازم هفی خهود شهرزب
م نوشنف ،نویسنف با تکرزر جمله «إننذا مفخذرةُ العصذورِ» توتهط «فهه م خشه » «دههب
ترشار زا پایمردی رز خلگ نمود اه در آ حهس مه ه پرتهن

زفنفی» ،فضای حمات
موج م انف:

فهيم خشن :سذيداتی ،سذاداتی :لقذد امتَحنَتنذا الخُطذوبُ ،فوجذدَت مِنذا رجذاالا
شجعانا...إننا مفخرةُ العصورِ...

دبب افندي :مفخرةُ العُصور بال شَک

فهيم خشن :نعَم مفخرةُ العُصور ليحيی السرور

الجمع :ليحيی السرور)Teimur, 1994, p. 77( 2
 .2 .4حذف
حذ  ،زبززر پردزخن ب گفت گوی در ن یك شخص ت بود

نقهز تههاخناری یههژ زی دزرد زا ااراردهههای حههذ

مه تههوز به خلههگ تههنز زننظههار،

 1فه م خش گریا  ،فریاد م انف :انف ب گور شف زیم ،رزه برزی ب ر
دهب زفنفی :رزه برزی ب ر

رفنما

جود نفزرد رزه برزی ب ر

در تغ ر مح ط تئهاتری،

رفنما

رفنما

جود نفزرد.

جود نفزرد.

نب بك ا نم توزنف زحساتات خویز رز اننرل انف :زقعا انف ب گور شف زیم؟

 2فه م خش  :مص بت ما رز آامود،پس ما رز مردزن شااع یافت ،ما تربلنف ر اگار هسن م
دهب زفنفی :تربلنف ر اگار ،بف

فه م خش  :آری ،تربلنف ر اگار

شك
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شب تاای تردیف ،تغ ر جهت دزد توج مخا ب ،زضاف تاای مقول بن اد زتنفادة تئهاتری

زا صفز فضا زشار ارد ()Castango, 2008, p. 171
زی شگرد در ت ت ح تاخناری ،معنای

تاخناری برزی گر زفکن  ،حهذ

ااربردی قاب بررت زتت زغلهب ،حهذ

معنهای به منظهور فضاتهاای حهذ

اهاربردی بهرزی

معلگتاخن ب اار مه ر د ( )Sojodi & Sadeghi, 2010, p. 70-71در زیه نمهایزنامه

شگرد حذ
گر زفکن

در د نوع تهاخناری اهاربردی به ااررفنه  ،زا حهذ

حذ

تهاخناری در جههت

ااربردی در ام ن شخص تپردزای زتنفاد شف زتت.

 .1 .2 .4گرهافكني
گر زفکن  ،زا جمل شگردهای نمایشه زتهت اه به منظهور گسهنرش په رنه

به خلهگ

رخفزدها موقع تهای دشوزر م پردزاد تبب زیااد اشمکز م ا شخص تها م شهود
) (Sharifi& jafari, 2008, p. 1208زیه عنصهر زا نق ه اهنز تها بحهرز زدزمه یافنه

ترزنااا منار ب گر گشای م شود ( )Shahriari, 1986, p. 253در زی نمایزنام  ،شگرد
گر زفکن ب ت ل حذ

تاخناری خلگ شف زتت حذ

تاخناری ،نوع جهایگزین در

ت ح دتنوری زتت ا در آ عنصری با ه چ جایگزی م شود زگر جود عنصری اه زا

لحاظ دتنوری الاا زتت ،ناگفن باق بمانف زی نااامه بهود باعهث داللهتمنهفی مهن

شود ،حذ

تاخناری رخ دزد زتت )(Haliday & Hassan, 1980, p. 87

در پرد ز ل نمایزنام  ،نویسنف با حذ

خبر در جمل ی زتم «لک بهاب زلخهر ج »

ا پس زا مسف د شف درب خر ج پنا گا توتط شخص ت فه م خش ب ا شهف زتهت،

ب گر زفکن

توص ف ز ضاع بحرزن در

فهيم خشن :لي

پناهگا پردزخن زتت:

ثقل البناء المجاور تهد علينا بو الذي يهمنا وحذد  ...و لکذن

باب الخروج ...من اين نستطيع ان نخرج1؟! ()Teimur, 1994, p. 44
در پرد د ا آناا ا م ا «دهب زفنفی» «قشقوش» در پ پایا یافن

اشمکز گفناری صورت گرفن زتت ،حذ

خ هر غهذزی ،

فاع «تُرقنا» ،خبر «ال نفه جهنس» زتهم

 1تنها زمر مهم برزی ما تنگ ن تاخنما ماا ر ن سهت اه بهر تهر مها فهر مه ریهزد  ،بلکه درب خر جه
م توزن م خارج شویم؟

زا ااها
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خبر «إ » در زی پار گفنار «ال زحف ال أحف إنما » ،ب انگر شگرد گر زفکنه

دشوزری امبود موزد غذزی زتت:

توصه ف

قشقوش... :انها کعکة واحدة کل ما تبقی لنا من طعا

نبيل بک :لقد وقع تبديد بال ريب
دبب افندي :لقد سُرِقنا...

قشقوش :من يتهمنی بالتبديد و السرقة؟

دبب افندي :ال احد ...ال احد...إنما...

نبيل بک :نقصد أن السلة کانت مملوءة)Teimur, 1994, p. 62-63( 1
همچن در آ بخز ا شخص ت «زلفول » برزی ربود آخری الوچ بهاق مانهف  ،به

توی «فه م خش » حمل ر م شود نویسنف با تک بر حذ
«خيانة ...خيانة» ،ز ج بحرز

مبنفز در زی االا فه م خش

شفتیافن گر نمایز رز ب تصویر اش ف زتت:

فهيم خشن ...:ساعطی الشي الکعکة کلها ...کلها

شکيب بک :کل اعمالکم تسير علی النمط (الدکتاتوري) أنی احتج ..يجب آخذ االصوات!
(يقفز(الفولی) بغتة و يختطف الکعکة فی حرکة يائسة)) فهذيم خشذن «صذائحا»:
خيانة...خيانة)Teimur, 1994, p. 67( 2

 .2. 2. 4شخصيتپردازي
در زی نمایزنام  ،شخص تپردزای عا ف زا جمل شهگردهای زتت ا با تک بر حذ

ااربردی شک گرفن زتت حذ

ااربردی ،دربرگ رنف ز العات حذ شف زی زتت اه

 1قشقوش :یك الوچ تنها غذزی زتت ا برزیما باق مانف زتت.
نب بك :ب شك (الوچ ها) هفر رفن زنف
دهب زفنفی:آ ها رز دادیف زنف

قشقوش :چ اس مرز ب هفر دزد (الوچ ها) دادی منهم م انف

دهب زفنفی :ه چاس ه چاس ق عاً...

نب بك :منظورما زی زتت ا تبف پر بود

 2تماا الوچ رز ب ش خ عم ش م بخشم تماا آ رز

شک ب بك :تماا اارهاینا رز ب ش و دیکناتوری زنااا م ده ف ،م زعنرزض دزرا بایف رأیگ ری شود

فول ناگها هاوا م برد (در یك حرات نازم فزن الوچ رز م ربایف) فه م خش فریاد م انف :خ انت خ انت
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در دزنز زا پ ش موجود خوزننف جود دزرد زا ریگ بافت ر زیت برزی ز قاب باایهاب

زتت زی نوع حذ  ،برزی مخا ب بس ار زهم ت دزرد چرز اه بخهز مهمه زا ز العهات
گمشف زا ریگ تفس ر ز زا من اشف م شود ()Sojodi & Sadeghi, 2010, p. 79

در پرد ز ل نمایزنام  ،آ هنگاا ا «قشقوش» با تهبكتهری ر د «بهاهت نهاعم»

«فه م خش » رز خ ر مقفا م گویف ،نویسنف حذ

ر ح «فه م خش » ب اار گرفن زتت:

ااربردی رز در رزتنای تحل ه حهاالت

فهيم خشن :لم ار جمهورا يا حضرة غريب االطوار ،شاذ الطباع کجمهورنا بذا!

بهجت ناعم :ماذا تعنی؟

فهيم خشن :اعنی طبعا  ...بذذا االبمذال ..انهذم يسذيرون الذی المخذابیء کذانهم

يسيرون الی المالبی)Teimur, 1994, p. 18-19( 1

با نگریسن در گفن های «فه م خش » بایف زشار نمود پس زا پهار گفنهار «زنههم یسه ر

زل زلماله » پار گفنارهای حذ شف زی جود دزرد ا مصفزق آ چنه

زل زلمخاب

زتت « :یاب عل زالنسا ز ز زحهس خ هرز عله ح اته قصهف مه فهور زله مکها زمه
الیکو

بع االذی یس ر زل زلماله »  2نویسنف با حذ

جمله ههای یادشهف مه خوزههف

«فه م خش » رز شخص ن زحن اطاار ،ترتو مشناق ب انفگ توص ف انف
در بخز دیگری زا نمایز ،بف

آنک «دهب زفنفی» درخوزتت ارد باشف اه در زازی

پردزخت مبلغ پول %15 ،تود دریافت انف« ،نب بك» ،پار گفنار ایر رز ب ا م انف:
نبيل بک %15 :؟  %15کثير يا «دبب افندي»)Teimur, 1994, p. 19( 3

بس ار ر ش زتت ا نویسنف پ شنهاد دزد تنف مال «دهب زفنفی» ب «نب بك» رز اه

در بافت ر زی نمایز پ ز زا پار گفنار یادشف قرزر مه گ هرد ،حهذ

ت ل «دهب زفنفی» رز شخص ن رباخوزر ،پر مع مادیگرز نشا دهف

نمهود تها به زیه

 1فه م خش  :آقا هرگز هماننف زی جماعت رز با چن حاالت ر ح ات عا ب غریب نفیف بودا
بهات ناعم :منظورتا چ ست؟

فه م خش  :ب عنا منظورا زی ته زنگاری زی ها ب گون زی زرد پناهگا شف زنف گوی ا ب عشرتاف آمف زنف

 2زنسا م بایست هنگاا زحسا
لهو لعب م ر د

 3نب

خ ر ب جای زمن پنا ببرد ن آنک همچو اس باشف ا بها ترخوشه به ماهالس

بك« ، %15 :دهب زفنفی»  %15بس ار زتت
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«عفا » ،خوزننفة مشهور شهر زا دیگر زفرزدی زتت ا نویسنف با بهر گ هری زا شهگرد

گفنگوی حذ

ااربردی عوز ف در ن ز رز تصویر نمود زتت:

عفاف و (بی تشير الی شي عميشة) :من بذا الشخص القذر؟

عفاف :مسکين ..انی اکر بذا الصنف من الناس ،صنف الشذحاذين ...و لکذن مذع
ذلک اري بذا الرجل يستحق االحسان!

بسبوسة :اال تعطينی انا ايضا قرشا1؟ ()Teimur, 1994, p. 23
در زی بخز نمایز ،با آنک ب ر شن ب ا نشف زتت ا «عفا » تهک زی رز به شه خ
عم ش بخش ف زتت زما زی پار گفنار «بسبوسة»« ،زال تع ن زنا زیضا قرشا» ب ا گهرآ زتهت
ا پهس زا جمله «لکه مهع لهك زری ههذز زلرجه یسهنحگ زالحسها ! » جمله زی دربهارة
پردزخت مبلغ پول ب ت لة «عفا » ب «ش خ عم ش » حذ

حذ

شف زتهت بایهف زشهار نمهود،

زی جمل در رزتنای توص ف مهربان «عفا » زنااا شف زتت

 .3 .4مكث
زژ تخصص «مکث» ب معنای «ق ع صفز هنگاا تلفظ زژ در مفت امهان اوتها  ،بهف

آنک با تنفس همرز باشف» ( )Al ba, 1996, p. 59زتت زی ضربا در نمهایزنامه  ،نهوع

انز االم ب شمار م آیف ب معن باانمهای رخهفزدها در نهایهت آهسهنگ زتهت ،به

شکل ا زی پنفزر ب جود م آیف ا عم نمایش زا حرات باا زیسناد زتت تا نویسنف

لحظ های رز ب توص ف جزئ ات زخنصهاص دههف ( )Bu tayeb, 1993: 129-145زگرچه
زتلوب زی شگرد در چارچوب شناخن شفة گفنگو قرزر نمه گ هرد ،زمها به ب ها آ دتهن

عوز ف شگر

ر ح م پردزاد ا صفز یا حرات قادر ب ب ا آ ن ست فقط ب ت ل

ن ر ی تفکر تفس ر م گردد ( )Barba, 1999, p. 5بر زیه مبنها ،مکهث زبهززری مههم بهرزی
اننرل تمراز مخا ب در گفت گوهای پ ش

پسه  ،زیاهاد تعل هگ ،فضاتهاای درک

ر زیتهای ایری ب شمار م ر د پویز قفرت در یك صحن یا پرد رز نشها مه دههف
 1عفا

( ب ش خ عم ش زشار م انف) :زی شخ

ناپاک ا ست؟

عفا  :ز فق ر زتت م زی دتن زا مردا ،گر گفزیا  ،مننفرا با زی حال ز رز مسنحگ امك م یابم

بسبوت  :آیا ب م ن ز تک زی م بخش ؟
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( )Castango, 2008, p. 168-169نویسنف ضربا مکث رز در زیه نمهایزنامه به عنهوز
زبززری برزی فضاتاای زیااد اشهمکز قهرزر دزد زتهت شهگرد یادشهف  ،گها به شهک

مسنق م زا ریگ زژ «صمت »1گاه ب شک غ هر مسهنق م ،بها تک ه بهر توصه فههای

گسنرد زی ا نویسنف زا مکا یا شخص تها زرزئ م دهف ،قاب مشاهف زتت
 .1 .3 .4فضاسازي

زی اارارد در پرد ز ل مشاهف م شود ،آ هنگاا اه شخصه تهها پهس زا شهن ف شهف
صفزی بمب ب شفت دچار تر

م شونف ،نویسهنف زا ریهگ توصه فههای دق قه اه زا

رفنار شخص تها زرزئ م دهف ،در چرخة گفت گوهای آ هها قفه زی زیاهاد نمهود اه
ب انگر فضای ماالمال زا حشت زتت:

قشقوش«صائحا» :قنابل...قنابل ...تعود بسبوسة و الشذي عميشذة فذی عجلذة..
بسبوسة تنظر حولها نظرات مخبول ...عفاف يخفی وجهها فی يديها...الفولی يعود
و بو فی حالة ارتباک ،يحاول اخفاء ذعر فال يقدر ...نبيل بک و دبذب افنذدي

يدخالن فی سرعة و اضطراب ...دبب افتدي قابض علی يذد نبيذل بذک و بذو

يرتجف يحاول ظهور ما امکن بمظهر الشجاع)Teimur, 1994, p. 39( 2

در پرد د ا ا جمع حاضر در پنا گا زم ف ب ناات انف مانف رز زا دتهت دزد زنهف،

«ت مور» با تک بر توص فهای ا زا حالتهای ر ح شخص تها زرزئ م دههف ،در ته ر

ر زی نمایز گفنگوی شخص تها نوع
نازم فی رز زیااد انف:

قف زیااد نمود تا فضای غماد

ترشار زا

فهيم خشن :يجب اال نياس...يجب ان نجابد..

 1تکوت

 2قشقوش(فریاد م انف) :بمب بمب
بسبوت

ش خ عم ش با شناب باا مه گردنهف ،بسبوته همچهو زفهرزد دیوزنه ز هرز

خهویز رز مه نگهرد عفها

چهر زش رز در م ا دتنانز پنها نمود زتت فول باا م گردد ز ب خود م لراد م اوشف تا تر

خود رز پنهها

نمایف زما نم توزنف دهب زفنفی نب بك ب ترعت با دتنپاچگ باا م گردنف ،دهب زفنفی دتهنا نب ه بهك رز
گرفن زتت نب بك در حال ا ب خود م لراد م اوشف تا آ جا ا ممک زتهت خهود رز فهردی شهااع ناهات

دهف
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فهيم خشن يحدق فی نبيل بک و بو ممسک بکتفيه و نبيل بک ينظر اليذه ...ثذم
يحتضن کل منهما اآلخر ...و يندفعان فی البکاء ...يتعالی البکاء مذن کذل جانذب

حتی من شي عميشة)Teimur, 1994, p. 55( 1

در پرد توا ،ضهربا مکهث بها عمهگ ب شهنری در ته ح نمهایز حکهمفرمها زتهت به

اارگ ری پار گفنارهای «زالصوزت تضهعف ر یهفز»« ،زلضه و
زالنفا

ینههالکو » «ال یسهمع زال

متقطعة» ب ا گر تکوت عم گ خاموش م لگ فضای زتهت اه ن سهن در آ

موج م انف:

االصوات تضعف رويدا ...ضيوف المخبأ يتهالکون اعياء و ضذعفا علذی االر....
2

الشمعة تنطفیء ...ال يسمع اال االنفاس متقطعة ..تعم الظلمذة المخبذأ ( Teimur,

)1994, p. 81

 .2 .3 .4كشمكش
اشمکز در زص الح نبرد د شخص ت ،ن ر یا تفکر منضهاد زتهت اه بن ها حادثه هها رز

م آفریننف ( )Hamadeh, 1985, p. 162نویسنف در پرد د ا با به اهارگ ری جمله ههای
(یخ ُو بضعَ زلخُ ُوزت

یَنَوقِّهفُ یُشها رُ عقلَه یخ هو خ هوت

ینوقِّهفُ ) باانمهای

حراتهای «دهب زفنفی» ،قف زی گسنرد در م ها گفنه ههای ز زیاهاد نمهود زتهت اه
تردیف اشمکز فکری ز رز در پردزخت پول ب ش خ عم ش نشا م دهف:
نبيل بک :باک قطعة ذات خم

قروش

دبب افندي :سأرُدُّبا إليک حتماا ...بذ القطعةُ سَتغمُرُ قلبَ ذلک البائ ِ بسذرور
عظيم! (يخطُو بِضعَ الخُطُوات  ...يَتَوقِّفُ ...يُشاوِرُ عقلَه يخطو خطوتينِ ...يتوقِّذفُ..
يخرُجُ نقوداا صغيرةا مِن أصنافِ القُروش و يَضعُ بينَها القطعةَ ذاتَ خمسةِ القذروشِ

 1فه م خش  :نبایف نازم ف شویم بایف تالش ان م
فه م خش ا ب شان های نب بك چن

اد زتت ،خ ر به ز مه نگهرد ،نب ه بهك ههم ز رز نگها مه انهف تهپس

یکفیگر رز در آغوش م گ رنف م گرینف ،صفزی گری زا هر ر

حن زا توی ش خ عم ش شن ف م شود

 2صفزها آرزا آرزا ضع ف م شونف ،مهما های پناهگا زا شفت خسنگ

ضعف بر امه زفنهاد زنف شهمع خهاموش

م شود جز صفزی نفسهای منق ع صفزی ب گوش نم رتف تاریک پنا گا رز در بر م گ رد
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ويَختارُ نصفَ قرش يناولُ شي َ عميشة ) ...قائال :أطيبُ عمل يعملُها االنسان فِذی

الحياةِ حقاا بو عملُ البِرّ)Teimur, 1994, p. 49( 1

در هم پرد  ،آ جا ا تنها غذزی باق مانف  ،یهك تکه الوچه زتهت« ،زلفهول » اه

خود همرزهانز رز در آتنان مرب م ب نف ،زا آ ها م خوزهف ا الوچه رز در رز خهفز

ب «ش خ عم ش » ببخشنف در زی هنگاا ،تکوت گفناری عم ق م ا آ ها شهک مه گ هرد

ا ب ا گر مخالفت دیگر شخص تها در بخشز الوچ
زتت:

تناقض فکری آ ها بها «زلفهول »

الفولی :ما قيمةُ قطعة صغيرة مِن کعکةِ فی جانِب ما ينتَظِرُنا فِی الدّارِ األُخري مِن

أشهی األطعمةِ؟ ...خُذوا نصيبی ( لِشي عميشة)

صمت من اآلخرين

2

فهيم خشن :وَأنتم ؟ أال تتکلّمون؟أ تَبيعون آخرتَکُم بِدنياکم ؟ ( Teimur, 1994,

)p. 65

در گفنگوی ا م ا «بهات ناعم» «عفا » پ رزمو قض مرب رخ م دههف ،ته خ ر

مکث ابان اوتا در االا «عفا » ا با صحن لبخنف اد

گریسننز همهرز زتهت ،زا

اشمکزهای در ن ز نسبت ب پذیرش مرب تخ م گویف:

عفا  :الُّهم یخافو زلموتَ أما أنا فانظُر (تضحَكُ ،ثُم یخنَلطُ ضحکَها بالبکها ) له سَ فه
زلموت ما یخ فُ (هما )56 :

3

 1نب بك :بگ ر زی تک پنج قر ش زتت

دهب زفنفی :حنما آ رز ب تو باا م گردزنم زی تک بفز فق ر شادمان بس اری م بخشف (چنف گهاا جلهو مه ر د
م زیسنف با خود م زنفیشف د گاا جلو م ر د م زیسنف تک های خردی زا نوع قر ش ب ر مه آ رد تهک

پنجقر ش رز در م ا آ ها قرزر م دهف ،تک ن م قر ش زننخاب م انف ب ش خ عم ش م بخشف) م گویف :اهار
ن ك برتری عمل زتت ا زنسا در انفگ زنااا م دهف

 2زلفول  :زراش زی تکة اوچك الوچ در برزبر خورزا های لذیذی در آخرت در زننظار ماتت ،چ ست؟ تههم مهرز
ب ش خ عم ش بفه ف

تکوت دیگر شخص تها

فه م خش  :شما چرز تخ نم گوی ؟ آیا آخرتنا رز ب دن ا م فر ش ف

 3عفا  :آ ها همگ زا مرب م ترتنف زما م  ،نگا ا ( لبخنف م انف ،تپس لبخنف رز با زشهك مه آم هزد) مهرب
چ ز ترتناا ن ست
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 .4. 4قطع
ق ع ب معنای «باادزشن » «جفزتاای برخ زجززی یهك شه زا دیگهر زجهززی آ » زتهت

( )Eisa, 2007, p. 3زی شگرد در نمهایزنامه  ،رزهبهردی بهرزی تغ هر ابها

دگرگهون

پ رفت زتت منار ب زیااد اشمکز در نگرش عوز ف مخا هب مه شهود همچنه

زرتباط ب ننف رز با ت ح ر زی ز ل تقویهت اهرد

تهبب تمراهز هه بهر شخصه تهها

موضوعهای دیگر م شود زا زی رهگذر منار ب زلقای ن ر ی تاا در نمهایز مه شهود

( )Castango, 2008, p. 154ق ع ،یک زا امبسهامفتری ضهربا ههای گفنگهوی در زیه
نمایزنام زتت ااراردهای آ ب آفرینز اشمکز محف د م شود

 .1 .4 .4كشمكش
نویسنف با تک بر ق ع زا اشمکز فکری شخص تها تخ مه گویهف در پهرد ز ل ،در

گفنگوی ا م ا «فه م خش »« ،بهات ناعم»« ،نب بك» «دههب زفنهفی» پ رزمهو نظهاا
بقات «دزر ی » شک گرفن  ،ق ع االا «بهات ناعم» ب ت لة «دههب زفنهفی» ،عهال بهر

آنک  ،ب انگر تضاد فکری زی د شخص ت نسبت ب نظاا بقات زتت ،زبهززری بهرزی تغ هر

جریا پ رفت پره ز زا یکنوزخن ب شمار م ر د:

فهيم خشن :لِماذا لَم يَراعوا فِی بناءِ المَخبأ نظا َ الطبقاتِ؟

فهيم خشن :أنَّ« ...دارون» صاحبُ نظريةِ «التَطوّر» يثبِتُ بِاألدلةِ القاطعةِ أنَّ نظا َ

الطبقاتِ نظا ٌ طبعیٌ....

بهجت ناعم :أنَّ الموضوعَ أسهَلُ من أن نشرِکَ فيه «دارون» و مذببَ «التطذورر»
1

 ...أنَّ  ...دبب افندي :لَم نَتشَرّف بعد بِاسمِ األستاذِ الکبيرِ ( Teimur, 1994, p.

)27-28

در پرد د ا ا جمع حاضر در پنا گا خود رز در آتنان مرب م ب ننف« ،نب ه بهك»

«دهب زفنفی» ب زرت اردزرهای خود م پردزانف ب اارهای ن ك خود زشار م انهف
 1فه م خش  :چرز در تاخن پناهگا نظاا بقات رعایت نشف زتت؟

فه م خش  :عالم بزرب دزر ی بن ا گذزر نظری تکام  ،دالی ق ع ثابت م انف ا نظاا بقات نظام

بهات ناعم :حق قناً موضوع تاد تر زا آ زتت ا دزر ی

زفنفی :هنوا نم دزن م ا ناا زتناد بزرب چ ست؟

ب ع زتت

نظری تکامه رز در آ دخ ه تهاایم حق قنها ً دههب
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در زی هنگاا ،ق ع االا «بهات ناعم» اه زقهفزمات خ رخوزهانهة «نب ه بهك» رز به ته ل

«قشقوش» م تنایف ،ب انگر اشمکز فکری آ د نسبت ب ترنوشت زخر ی «نب ه بهك»

زتت:

نبيل بک :کم بلغت تبرعاتی للجمعيات الخيرية بذا العا !

بهجت ناعم :انها مبلغ ضخم ،سيکسبک حتما قصرا فی الجنة!...

قشقوش «مقاطعا» :لن يصل سعادة البک اليه اال بعد ان يجتاز الصراط و بيهذات
له ان يجتاز بسال )Teimur, 1994, p. 58( 1

امان ا «دهب زفنفی» اردزرهای خود رز یااگو مه انهف ،گفنهارش بها صهفزی خنهفة

«قشقوش» بریف م شود گسسهت گفهت گوهها در زیه بخهز زا نمهایز ،ب هانگر تنهاقض

عق فت زی د شخص ت دربار خ رخوزه «دهب زفنفی» زتت:

لَقَد کانَ يجيئنی مَن أصيبوا فِی ثَرواتِهم فزِعين مُستَغيثين ،فَلَم أتاخِّر مَرّةا عَن مَذدر

يدِ المَعونة لَهُم(...قشقوش ينفجر ضاحکا( ...دبب افندي يتابع قوله فذی انذدفاع)
فَتحتُ بيوتاا کانَت عُلی وشکِ أن تَقفل)Teimur, 1994, p. 58( 2

ب دل زینک بحرز امبود موزد غذزی شفت م گ رد ،ق ع تخنا «فه م خشه »

ب ت ل «شک ببك» ب انگر اشمکز فکری آ د در ام ن مشخ

ا بایف الوچ رز پسزنفزا انف:

نمود فهردی زتهت

فهيم خشن :إنی أقترحُ يا أخَوانی أن نُعطِی(شي عميشة) نصفَها و نَبقی لَهُ النصفَ
لِوقتٍ آخر ...رُبَّما...

1

شکيب بک :و مَن يَحتَفِظُ( لشي عميشة) بالنِّصفِ الباقی ؟ ( Teimur, 1994, p.

)66-67

 1نب بك:چ بس ار امكهایم ا در تال جاری ب زنام های خ ری رت ف

بهات ناعم:آ مبلغ هنگفن زتت ،قصری رز در بهشت نص ب تو خوزهف ارد شک در آ ن ست

قشقوش «االا بهات ناعم رز ق ع م انف» :حضرت آقا هرگز زرد بهشت نم شود مگهر پهس زا آنکه زا په صهرزط
بگذرد هرگز ب تالمن نم توزنف زا پ عبور انف

 2اسان ا دچار رشکسنگ شفنف گریا

ناال ب نزد م آمفنف ،حن یكبار زا امك به آنها اوتهاه نکهردا

(قشقوش زا خنف ر د بر م شود ب منظور دفاع زا خود ب تخنا خود زدزم م دهف) خانه ههای رز گشهودا اه در

آتنان بسن شف بودنف
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 .5نتيجهگيري
یافن های زی پژ هز ب ا گر آ زتت ا محمود ت مور ب منظهور زیاهاد تحهوالت بن هادی
در نمایزنام نویس

عرب  ،شگردهای ابان رز در ت حهای گسنرد زی ب اار بهرد زتهت

ز با گسسن چارچوب تهنن قهرمها محهوری تهكصهفزی  ،مفهاه م گفهت گهوگری

چنفصفزی رز در زی زثهر نمایانهف زتهت همچنه زا صهورتههای گونهاگو ضهربا ههای
گفت گوی بهر جسن زتت پرااربردتری ضربا های گفت گهوی در زیه نمهایزنامه

مشههنم بههر ترج ههعبنههفپردزای ،حههذ  ،مکههث ق ههع هسههننف در زیه م هها  ،ضههربا هههای

گفت گوی عال بر آنکه مؤلفه زی تکن که بهرزی پ شهبرد تهاخنار په رنه
تهاخنار بالغه همسهو بهود

م ر نف ،بها در مایه

زا ااراردههای ابهان

به شهمار
فرزابهان

گوناگون برخوردزر هسننف ترج عبنفپردزای ،پرااربردتری ضربا گفهت گهوی در زیه

نمههایزنامه زتههت شخصه تپههردزای عهها ف

نگرشه

فرز زن باالی دزشن زتت در زی ام ن  ،زا حذ

تهاخناری بهرزی گهر زفکنه

ااراردهای آ ب شمار م ر د پس زا آ  ،شگرد حذ

همچنه فضاتههاای زا جمله

در د نوع تاخناری ااربردی
زا حهذ

اههاربردی بههرزی شخصه تپههردزای عهها ف زتههنفاد شههف زتههت م ههزز فرز زنه مکههث در

جایگاه پس زا حذ

قرزر گرفن زتت دزرزی د اارارد فضاتاای اشمکز زتهت

ق ع ،زا فرز زنه محهف دتری در زیه نمهایزنامه برخهوردزر بهود زتهت به عنهوز زبهززر
اشمکز ب اار رفن زتت
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