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نگاهی به کتاب 
ویرگول ها به کنار آمدنم آمده »تو« ببیند

 سروده آفاق شوهانی

 ،  “ جویس   “ اثر    “ اولیس   “ کتاب  در    
یکی از پرسوناژها می گوید که هر شبح، انسانی 
با مرگ، غیاب و تغییر عادات تا حد  است که 
ناملموس شدن محو شده است. در این صورت 
ما همه اشباحی بالقوه ایم و از توان نامرئی شدن یا 
ناملموس شدن برخورداریم. هیچ چیز نمی تواند 
شبح بودن مقدر ما را تغییر دهد و نه زمان حال یا 
اکنون شبح وار و اوهام بافی بالفعل ما را که فارغ از 

هر گونه ضرورت تغییرعادت است.
)از متن کتاب صفحه  162(

کتاب   دوم  بخش  سوم  فصل  از  فراز  این 
فصلی  است.  شده  برداشته   “ واقعیت  و  شعر 
به نام “ تقریبا افسانه”. دو فصل دیگر” تقریبا 
و  شده اند  نامگذاری   “ عقل  تقریبا  و”   شعر” 
هر کدام حاوی قصارپردازی ها و گزین گویه هایی 
است به ترتیب شاعرانه، عقالنی- نکته سنجانه 
محوریت  با  گزین گویه هایی  سوم  فصل  در  و 
بدایت های هستی . در واقع، آنچه در بخش دوم 
“بهروز  ترجمه   به   “ واقعیت  و  شعر   “ کتاب 
صفدری” می خوانیم خود کتاب مستقلی  است 
 “ نوشته    “ قائم  یا  عمودی  قطعات   “ نام  به 
سال  در  که  آرژانتینی  شاعر  خوارز”  روبرتو 

1995 در گذشته است.

“تقریبا شعر بینش وکالم همیشه با حاصل 
هسته ها،  جز  اغلب  و  نیست  برابر  شعر  جمع 
نامحسوس،  تماس های  یا  جوانه ها،تصویرها 
یک  تناقض آمیز  ثمره های  و  بقایا  همچون 
اما  نمی ماند.  باقی  آن  از  چیزی  غرق شدگی، 
شاید  است؟  این  جز  چیزی  شعر  کلیت  مگر 
همچون  را  پاره متن ها  یا  قطعه ها  باید  اینجا 
حرکاتی  شعر،  خالشه های  زائد،  بریده های 
شعر  از جنس  تکه هایی  و  نزدیک شدن  برای 
پایان  به  را  شدن  زاده  که  بدانیم  متن هایی  در 
نرسانده اند و با این ایده خود را تسال دهیم که 

زاده شدن فرآیندی پایان ناپذیر است.”
)از متن کتاب ص 109( 

اما بخش اول این کتاب ترجمه ای است از 
کتابی به همین نام نوشته  “ روبرتو خوارز” که 
درباره   را  شاعر  این  دیدگاه های  کلی  طور  به 

شعر شامل می شود. 
همانطور که از یک نویسنده  امریکای جنوبی 
این  در  خوارز”   “ نقطه نظرهای  می رود،  انتظار 
کتاب بر مبنای شهود شاعرانه و اشراق است. به 
از چاه  پاز”، شعر” خوارز” شعرِ  اکتاویو   “ قول 
میان مادون و  قائم و عمود  ماه است. خطی  تا 
هر  فراسوی  و  فروسو  میان  رفت و آمدی  ماورا، 

چیز، عرفانی دیگرگونه و فرازگرایی یا استعالی 
بی کیشانه  خوارز رارقم می زند. او شعر را بری 
 / اندیشه  نظیر   – جاری  دوگانه انگاری های  از 
احساس ، عقل / عشق، حرف / سکوت، حضور/ 
غیاب، بود / نبود، الهوت / ناسوت – و فراشدی 
از تاروپودی دیگر می داند. خود رابه فلسفه  نیچه 
نزدیک و با بینش ذن مانوس می داند. او بی آنکه 
جستجوی  در  بشمرد  بی اهمیت  را  شعر  شکل 
تورم  از  او  شعر  در  بنابراین  معناست.  موسیقی 
احساساتی گری،  از  فصاحت،  فخر  و  بالغت 
عوام نوازی، از دکلمه سرایی های مطنطن در قالب 
عصاقورت دادگی  از  خالصه  و  تحمیلی  اوزان 
ادیبانه خبری نیست. ) از مقدمه ی کتاب ص 7( 

    باور داشتن به شهود و اشراق شاعرانه، 
بر  را  خوارز"   " آفرینندگی  و  فکری  خط 
و  ناگفتنی  امر  ارائه   برای  تالش  از  بستری 
ناممکن  امر  فضای  به  اشاراتی  و  بیان ناشدنی 
شعر،  ماهیت  درباره   بحث هایی  می گسترد. 
ماهیت تعریف ناشدنی شعر، درباره  آفریده  شدن 
مکان،  که  واقعیتی  شعر.  در  دیگر  واقعیتی 
 زمان و وضعیت واقعیت موجود را می گشاید. 
" آری شعر بزرگترین واقع گرایی ممکن است. 
حتی از مانع نام چیزها می گذرد تا آنها را، دور 

دیگر  گونه ای  به  برچسب،  تحکم  و  حیله  از 
از  تا  می کند  نام زدایی  شعر  نامگذاری  کند... 
اطالق و تعیین نام که بیش از نگاه " مدوز")1( 
می سازد،  و سنگ  فلج  و  منجمد  را  همه چیز 
 transnom( ترانام  آن  به  برسد  و  فراگذرد 
وجود  به  که     )  metanom( فرانامی  یا   )
نامنتظره،  تصویر  چون  راه هایی  از  می پیوندد، 
فرامنطقی  عبارات  بودلر،  مجاز، همخوانی های 
بیان، در معرض دید نهادن های پل الوار، اوج 
اندیشه بدون اندیشیدن، اشاره یا پیش آمد نافذ 
ریتم بنا به نظر یاکوبسن و سرانجام آن تکیه گاه 
گونه ای  به  نهایت  در  که  هارمونی  رمزآمیز 
از  و  می انجامد  معنا  رمزناگشودنی  موسیقی 
بیدار  نو را  یافته، نگاهی  خالل زبانی استحاله 

می کند. نگاهی که با کلمات می بیند.” 
) از متن کتاب ص 26( 

چندپارگی  مشکل  حل  ادامه ،  در  خوارز    
هویتی انسان مدرن را در گرو تقدس بخشیدن 
به  آرنولدی  متیو  نگاه  به شعر می فهمد. نوعی 
ادبیات. هر چند ارائه  چنین کارکردی برای شعر 
یعنی کارکردی که خالء معنای انسان مدرن را 
است.  نقد  قابل  و  کهنه  کارکردی  می کند،  پر 
را  از جهان  انسان  کارکردی که وحدت درک 
تایید  در  می کند.  بازیابی  و  بازسازی  شعر  در 
استقرار چنین جایگاه رفیعی برای شاعر، خوارز 
می کند،  استناد  شعر  بزرگان  از  گفته هایی  به 
“رمبو” ، شاعر را یک غیب بین اعالم کرده است 
و “کلودل” نیز به نوبه  خود، “رمبو” را عارفی 
در حالت وحشی دانسته است. عارفی غریب 
که حرف می زند در عین حال که خوب می داند 
که پایه  همه چیز سکوت است و “بورخس” که 
است”.  فسیل شده  گفتار شعر  “زبان  می گوید 
نشده  فسیل  زندگی  شعر،  دیگر،  عبارت  به 
است. گفتار  زبان  درآمده   فسیل  حالت  از   یا 
 ) ص 30( . یا این گفته  “نوالیس” که “ شعر، 

مذهِب خاستگاهی ِ بشریت است”. 
در  “خوارز”  رویکرد  اساس  واقع،  در 
این  در  شعر  ماهیت  درباره   نظرپردازی هایش 
یا  ترافرازندگی  نوعی  داشتن  نظر  در  کتاب، 
از  نوعی  است.  شعر  برای  قدسیت  و  استعال 

آن،  بدون  اما  االهیات  موازات  به  که  استعال 
مستقر شده است. 

این همه را “خوارز”، مستلزم نگاهی می داند که 
شاید بتوان آن را ژرف اندیشی استعالیی به زبان 
یا درباره  زبان نامید )گرچه آن را شرط کافی برای 
شاعری نمی داند(. نتیجه ی چنین نگاه استعالیی به 
زبان، نوعی محال جویی و طلب ناممکنات در شعر 
است. “خوارز” نتیجه می گیرد که سیاست قطب 
مخالف شعر است. یعنی  سیاست بر محور کار 
گل کردن بر ممکنات و فتح و اعمال قدرت قرار 
دارد. چرا که پرداختن به نظم، پیشرفت، توسعه، 
امنیت، آزادی و عدالت، پرداختن به اموری ممکن 
است. اما شعر در مقام هنر ناممکنات که صرفا 
برابر نهاد  یا  آنتی تز  بیان محاالت دارد،  سعی در 
سیاست است. این چنین دیدگاهی البته قابل نقد 
است. چرا که این رویکرد، در حالتی تندروانه، 
شعر را به عنوان مقوله ای مجرد و دور از زندگی 
افراد جامعه در نظر می گیرد. کنشی زیباشناختی 
که در البد در خالء تکوین می یابد. در حالی که، 
جدایی مطلق شعر از مسایل زندگی افراد ) آنچه 
“خوارز” ممکنات نام می نهد مانند نظم، حقوق 
نظر  این  با   )  ... و  عدالت  آزادی،  شهروندی، 
خوارز که شعر در مقامی قدسیت یافته، هویت 
چندپاره  انسانی را بازیابی  و مساله  خالء معنا را 
حل می کند، در تناقض قرار دارد. به عبارت دیگر، 
خوارز از یک سو شعر را مقوله ای درباره  محاالت 
و ناممکنات زندگی بشر می داند و از سوی دیگر 
مدعی است که شعر مساله  ممکنات زندگی بشر 
با  به هر حال چه در جاهایی   . را حل می کند 
نتایج نظرات خوارز و ابهامات حاصل از آن موافق 
باشیم چه نه، کتاب "شعروواقعیت" ما را به یک 
مسافرت هیجان انگیز می برد. سفری با چشم انداز 
قصارپردازی های دل انگیز و مکاشفاتی عمیق و 

چشم نواز.

پی نوشت
Meduse -1   در اساطیر یونانی، یکی از 
و روی  با سر  است،  سه خواهران گورگون 
سنگ  به  را  بیننده  نگاهش  با  که  مارگونه 

تبدیل می کند.  
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نقد

دهمین جايزه  نويسندگان و منتقدان
 مطبوعات اهدا مي شود

نگاه

سعدی گل بیانی

تقدس بخشیدن به شعر
نگاهی به کتاب شعر و واقعیت  + قطعات عمودی

دهمين جايزه  نويسندگان و منتقدان
 مطبوعات اهدا مي شود 

ایسنا: دهمین دوره  جایزه  نویسندگان و 
منتقدان مطبوعات با تقدیر از برترین آثار 

داستاني دهه برگزار مي شود. 
احمد غالمي - دبیر جایزه  نویسندگان و 
منتقدان مطبوعات - با اعالم این خبر گفت: 
منتقدان  و  نویسندگان  جایزه   دوره   دهمین 
اوایل  یا  و  مهرماه  اواخر  امسال  مطبوعات 
همچنین  افزود:  او  مي شود.  برگزار  آبان ماه 
این  به  و  داریم  را  دهه  کتاب  جایزه   امسال 
منظور، فرم هایي را براي بررسي به داوران داده ایم تا از بین کتاب هایي که 
در این 10 سال برگزیده شده اند، دوباره داوري کنند و اثر برتر را در زمینه  
رمان و مجموعه  داستان معرفي کنند. همچنین به گفته  او، امسال احتماال 
ترکیب هیات داوران تغییر کند و تعدادي داور اضافه شوند و در نهایت 
به هفت داور برسند. از سوي دیگر، محمدحسن شهسواري - از اعضاي 
هیات داوران این جایزه - در توضیحاتي درباره  جایزه  کتاب دهه گفت: 
تعداد داوران کتاب دهه 23 نفر است و اگر داوري کتابش در هر بخش 
)مجموعه  داستان و رمان( حضور داشته باشد، کاندیدا نمي شود. تا امروز 
40 رمان نامزد هستند و در بخش مجموعه  داستان هم 34 کتاب داریم. البته 

نامزدهاي دوره  دهم را هم باید به این تعداد اضافه کنیم. 

يازدهمين مجموعه  داستان
 مجيد دانش آراسته منتشر شد 

ایسنا: مجید دانش آراسته به یازدهمین مجموعه  داستانش رسید. 
این مجموعه  داستان با نام »ساختارشکن چشم ها« از سوي نشر سماء  
منتشر شده است.  دانش آراسته مجموعه داستان جدیدش را با فضایي شهري 
توصیف کرد که به دغدغه  طبقه  متوسط مي پردازد و گفت: سعي دارم روابط، 
کنش ها و مطالبات عمومي طبقه  متوسط را در آثارم منعکس  کنم. او که به 
تعبیر خودش 40 سال است مي نویسد، در حالي به پایان نیمه  اول سال جاري 
مي رسد که چهار مجموعه  داستانش را در این سال منتشر کرده و معتقد است 
که اگر باد موافق باشد، آثار دیگري را هم تا پایان سال منتشر خواهد کرد.  
مجید دانش آراسته متولد سال 1316 در رشت است و از آثارش به داستان 
بلند »نسیمي در کویر« و مجموعه هاي  داستان  »استخوان هاي تهي«، »سفر 
به روشنایي«، »قضیه  فیثاغورث با یک صفر دوگوش«، »خاکسترنشین راه 
طلوع«، »مو به  مو«، »در صداي باد«، »متن خود یک کویر است«، »روز جهاني 

پارک  شهر و زباله داني« و »اشتباه قشنگ« مي توان اشاره کرد. 

روزانه

ناخودآگاه با فرمول هایی اتوماتیزه شده ازمصالح 
زبانی شکل می پذیرد. این نکته که ویژگی فوق 
ثمره اصرار و تالش برای متفاوت نمایی نیست از 

نقاط قوت شعرها به شمار می رود.
از سویی دیگر و از منظر نقد تفسیری ،شعرهای 
این کتاب آشکارا به بوطیقای زنانه داللت می کنند. 
این بوطیقای زنانه را می توان با دو معنی به کار برد 

در میان شاعران دهه هفتاد نام آفاق شوهانی 
را می توان در زمره آن دسته محسوب کرد که 
حضوری آرام اما پروزن داشته اند. این شاعر که 
از نخستین مجموعه خود با نام " تنهاتر از آغاز " 
به مخاطب عرضه کرد،  دنیای شخصی خود را 
همان  به  نیز  شعرش  دفتر  چهارمین  در  امروز 
مسیری که آغاز کرده بود وفادار مانده و از فراز 
و فرودهای دیگر شاعران هم نصل اش خود را 
از  ها..."  "ویرگول  دفتر  داشته است.  نگه  برکنار 
این منظر ادامه منطقی و پخته تر شده همان نوع 
شعرهایی است که شوهانی را با آنها می شناسیم.  
دیگری شعر  هر  مانند  را  دفتر  این   شعرهای 

تفسیری  و  ساختارگرا  رویکرد  دو  با  توان  می   
خواند و در هر کدام از این دو نوع خوانش به 
این  در  یافت.  دست  شعر  این  از  هایی  ویژگی 
مجال کوتاه تالش خواهم کرد به اجمال از هر 
دهم.   قرار  بررسی  مورد  را  کتاب  این  منظر  دو 
چنانچه خواسته باشیم از مدخل ساختارگرایی به 
شعرهای شوهانی در این کتاب ورود کنیم، شاهد 
شعرهایی خواهیم بود که در روابط نحوی زبان 
دخل و تصرف می کنند و با این کار برجستگی 
این  شاعرانه رویداد شعری را موکد می سازند. 
نکته از سطری که عنوان کتاب را می سازد آغاز 
شده و به بعضی شعرها تسری می یابد. مثال در 
شعری از این کتاب فضای مجازی به این شکل 

اجرا شده است:
رفتنم می رود که بنویسد

زدم آتش یک تار نزن هی هی هی تا بگویم
جن بو داده همین با کلمه

تاریک زدم تار صفحه از تو گم
)ص 30 (

از شعر  پاره  این  در  است  چنان که مشخص 
فرمولی مبتنی بر حذف ادات ربط و بعضی از افعال 
فضای وهمی مورد نظر شاعر را القا می کند. نکته 
اساسی اینجاست که شاعر اجازه نمی دهد این فرمول 
شعرساز چنان ملکه ذهنش شود که او را از آفریدن 
فرم های تازه باز بدارد. تنها سطرهایی از کتاب به 
سازی  برجسته  ایجاد  یا  و  فضاسازی  ضرورت 
شاعرانه که خود نزد ساختارگرایان صناعتی به شمار 

می رود با این منطق زبانی نوشته شده است. 
از این نوع شعرها که بگذریم باید به فرمول 
ذهنی شاعر اشاره کنیم که در اکثر سطرها حضور 
روابط  با  بازی  آن  و  دهد  می  نشان  را  خود 
همنشینی زبان است . سطرهایی که در ادامه می 
خوانیم نمونه ای از این نوع از سطرسازی هستند 
که مشابهشان را در بیشتر شعرهای این مجموعه 

می توان دید:
یک طرف کفش هایم پا در متن، یک طرف 

خاطراتم
چگونه حاال به سنگ آمده ام؟
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استفاده از ساختار استعاری عامیانه "پا درهوا" 
و ساختن ترکیب "پا در متن" به قیاس با آن در 

و خواهیم دید که هر دو معنی هر کدام بر دسته ای 
از شعرهای کتاب قابل اطالق است. 

نقد زن محور در دو مرحله از پیدایش و بالیدن 
انجامیده  زنانه  بوطیقای  مفهوم  پیدایش  به  خود 
پردازان  نظریه  میان  در  ویژه  به  نکته  این  است. 
فرانسوی که به ادبیات توجه ویژه ای داشته اند 
به وضوح دیده می شود. در مرحله نخست نظریه 
یافتن  محوریت  دوبووار  سیمون  پیرو  پردازان 
هویت زنانه در روایت را به عنوان نشانه ای از 
این  باور  به  کردند.  ارزیابی  زنانه  نوشتار  تولید 
عده که می توانیم از آنها با عنوان فمینیست های 
کارکردگرا نام ببریم خالی کردن ادبیات از داللت های 
فرهنگی مردانه و اصالت دادن به زیست شخصی 
زن به پیدایش نوشتاری منجر می شود که می توان 
مثال عمده چنین  یاد کرد.  با صفت زنانه  از آن 
امی الول و  توان در شعرهای  رویکردی را می 
داستان های ویرجینیا وولف جستجوکرد. جایی که 
عادات و شیوه تفکر یک زن محور اساسی روایت 
را تشکیل داده است. پاره ای از شعرها در کتاب 
آفاق شوهانی با این تعریف در زمره نوشتار زنانه 

قابل طبقه بندی هستند
این از خطی

که همیشه اشغال است

جارو بکشم؟
به کجا بریزم این آشغال لعنتی را

بیا
بیا این هم از جارو

این هم از سطل
این هم از زنی که منم

برق می اندازم عین آیینه گوشه و کنار قرارم را
)صفحه 55 (

چنان که دراین پاره از شعر مشاهده می شود 
رفتارهای زنانه یا الاقل آنچه در عرف جامعه رفتار 
شعر  روایت  ساختن  در  شود  می  خوانده  زنانه 
نقشی کلیدی دارد. نقشی که به کمک آن محوریت 

مفهوم زن در روایت موکد می شود. 

تلقی دومی که از عبارت نوشتار زنانه در نقد 
 ادبی وجود دارد به کارهای تئوریک نظریه پردازان 
پسا ساختارگرا چون اریگاری و کریستوا باز می گردد. 
بر مبنای این تلقی چون ساختارهای زبان و شیوه های 
روایت در طول زمان توسط مردان ساخته و پرداخته 
شده اند خواه ناخواه با به کار بردن این ساختارها 
دیکتاتوری مردانه به نوشتار تحمیل می شود . از 
همین رو از دید این نظریه پردازان نوشتار زنانه به 
نوشتاری گفته می شود که عدم تمرکز در روایت 
و عدم به کارگیری کلیشه های نحوی در آن بارز 
 بوده و از تعمیم دادن یک الگو به کل زنان که عملی

 سرکوب گرانه و بالتبع مردانه است پرهیز کند. در 
درباره  موجود  الگوهای  کهن  تحریف  حال  عین 
زن که به باور این منتقدان برساخته فرهنگ مردانه 
است از ویژگی های رایج نوشتار زنانه با این تعریف 
جدید است. با آنکه این تئوری از نقد تئوری پیشین 
فمینیست های نوع دوم حاصل شده است و در ظاهر 
نمی توان این دو نوع نگاه به نوشتار زنانه را یکجا 
در کنار هم دید اما در شعرهای شوهانی شاهد این 
هستیم که شعرهایی که به این نوع تلقی از نوشتار 
زنانه نزدیک می شوند در کنار شعرهایی که پیش 
از این ذکر آنها رفت قرار می گیرند و به دلیل اینکه 
تعمدی در پیروی از یک مشرب فکری در کار نبوده 
است ، همنشینی این دو نوع شعر نیز مشکلی برای 

خواننده ایجاد نمی کند.
سفیدبرفی من!

تو را تا نزنم چگونه بروم آسوده آسوده
همه می خوانند که زخم خورده دستم

در می روی ولو می شوی
یک تای دیگر چه کنم،
اگر نزنم سر بر سنگ؟
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چنان که مشاهده می شود در همین پاره از شعر 
نگاه فمینیست های  همه مواردی که در توضیح 
پساساختارگرا به نوشتار زنانه شرح داده بودیم یکجا و 
در کنار هم دیده می شوند. روایت از تحریف اسطوره 
 سفیدبرفی آغاز می شود که یکی از اصلی ترین

 کهن الگوهای سرکوب گر مردانه در افسانه های 
جهان است. برای یادآوری بد نیست در همین جا 
ذکر کنیم که سفیدبرفی در افسانه ای که برادران گریم 
نوشته اند دختری است که قربانی حسادت یک زن 
می شود و سرانجام با دست شفابخش یک مرد به 
سفیدبرفی  اسطوره  "زدن"  گردد.  می  باز  زندگی 
به راوی شعر امکان "آسوده رفتن" می دهد به این 
ترتیب باب دیالوگی انتقادی با افسانه آغاز می شود 
که در سطرهای بعدی با پرهیز شاعر از تن دادن به 
شیوه های آشنای نحوی و روایی به شکلی عملی 
نیز به آن تاکید می شود. به این ترتیب زن راوی این 
شعر نشان می دهد که در گفتار و رفتار و فکر و ذکر 
با سفیدبرفی منفعل تفاوت دارد. این نکته است که 
شعر مورد نظر را به قلمرو نوشتار زنانه از دیدگاه 
فمینیست های پساساختارگرا نزدیک می سازد. در 
نهایت می توان این مجموعه را گامی معتدل و 
همراه با پختگی برای شوهانی دانست. گامی که 
می تواند به تثبیت هر چه بیشتر او در میان شاعران 

هم نسل اش کمک کند.

کنار تحریف فعل ترکیبی " به دنیا آمدن" و ساختن 
"به سنگ آمدن" با همان منطق فرمولی است که 
این سطرها را به شعر تبدیل می کند و غبار عادت 
می  کنار  زبانی  آشنای  های  ترکیب  روی  از  را 
 زند تا خواننده را با ابعادی نامکشوف از کلمات 
رو به رو کند.  به این ترتیب از منظری ساختارگرا 
می توان شعر شوهانی را شعری غریزی دانست که 

شاید مهمترین کتابی که “ بهروز صفدری “ )مترجمی که دانش آموخته  جامعه شناسی و ساکن 
بور” موقعیت گرای  اثر “گی دو  نمایش”  برگردانده است “جامعه   به فارسی  فرانسه است(، 
فرانسوی است.از جمله   کتاب های دیگری که صفدری ترجمه کرده است ، می توان رسوایی 
شاعران اثر “بنژمن پره” ، “شرحی بر چنین گفت زرتشت” اثر “پی یر اوبن سوفرن” و “ اینک 
آن انسان “ اثر “فردریش نیچه” را نام برد. کتاب “شعر و واقعیت...” ترجمه ای است از دو 
کتاب به همین نام نوشته  “روبرتو خوارز” شاعر آرژانتینی و نشر “بازتاب نگار” آن را در سال 

1387 روانه  بازار کتاب کرده است. 
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داستان  از  تعدادی  بر  مروری   با 
می  سعی  جوانبخت«   »ترانه  های  کوتاه 

کنم به واکاوی چند ویژگی اصلی در آثار او بپردازم:
فاصله گذاری: در بسیاری از آثار او از قبیل »چهار راهی که به راه 
پنجم می رسید«، »سینما«، »چند سطر بعدی« و... این تکنیک به چشم 
می خورد. حرف زدن با »تو« مخاطب و شراکت او در اثر به جز از بین 
بردن همزادپنداری مرسوم با شخصیت های داستانی می تواند به ظهور 
دیدگاه های فلسفی در خوانش نیز منجر شود. در این آثار جوانبخت 
تاکید بسیار زیادی بر »داستان« بودن متن دارد و از آنطرف به ناآگاهی 
»تو« مخاطب از روند ماجراها مدام اشاره می کند. این تکنیک ها در 
داستان های پسامدرن بسیار به چشم می خورند و در نمایشنامه نویسی 

نیز قدمتی از »برشت« تا »هانتکه« دارند.
این فاصله گذاری مانند داستان »چند سطر بعدی« به اثر فرم بخشیده 

و حتی ضربه پایانی را نیز وارد می کند.
از  یکی  داستان  پایان  در  سپید  فضای  ایجاد  و  تعلیق  بندی:  پایان 
ویژگی های اصلی آثار این نویسنده می باشد. جدا از شراکت بیشتر 
مخاطب در اثر که در راستای تکنیک قبلی است این تکنیک به نوعی 
قصد وانمود نسبی گرایی موجود در محتوای آثار را دارد. نسبی گرایی 
که با گذر از ارزش گذاری دودویی داستان های مدرن و نتیجه گیری های 
پسامدرن  های  داستان  این  در  آنها  مدار  ایدئولوژی  یا  گرایانه  اخالق 
شکل می گیرد. در اینجاست که ما شاهد همراهی تکنیک و محتوا در 
یک راستا هستیم به گونه ای که تکنیک چیزی بیرونی و تحمیل شده بر 

متن نیست بلکه از درون و محتوای اثر نشات می گیرد.
برای  را  مجدد  لذت  و  ها  بازخوانی  قابلیت  نویسی  ناتمام  این 

مخاطب ایجاد می کند. 
انتخاب سوژه: شاید یکی از علل موفقیت داستان های جوانبخت را 

باید در انتخاب سوژه هایی بکر و دست نخورده جستجو کرد. 
طرح های داستانی که در مقابل روزمره نویسی مینی مالیسم قرار 
گرفته و همواره چیزی فراتر از واقعیت را به ما عرضه می کند. فضای 
اندازد زیرا او  یاد خود »ترانه جوانبخت« می  فانتزی داستان ها ما را 
توانسته نوعی خالقیت منحصر به فرد را در انتخاب سوژه بروز دهد که 

در آثار مختلفش به اشکال مختلف نمود پیدا می کند.
در این فضاهای غیرواقعی از عناصر روان کاوی نظیر ضمیرناخودآگاه 
او آثار  عمق  بر  که  چیزی  شود،  می  استفاده  غیرمستقیم  شکل   به 

 می افزاید.
که  است  ای  پیچیده  های  فرم  دارای  های جوانبخت  داستان  فرم: 
معموال چند روایت موازی پیکره اصلی آن را تشکیل می دهد. شکست 
های زمانی و نگاه غیرخطی به داستان این فرم را پیچیده تر می کند و 

آن را به البیرنتی از فلش بک ها و فلش فورواردها تبدیل می کند.
مطمئنا انتخاب این فرم ها جز جذابیت ظاهری آن برای مخاطب، 
دارد.  پسامدرن  هنری  آثار  در  زمان  به  غیرخطی  نگاه  در   ریشه 
شکست های روایتی اغلب از شکست زمان منشأ می گیرند که گاهی 

به تغییر لوکیشن ها و شخصیت ها نیز منجر می شود.
محتوا: در کل باید گفت که در همه آثار »ترانه جوانبخت« روحی 
 سرکش وجود دارد که در هر اثر تجربه ای تازه را به مخاطب هدیه 
می کند. تجربه ای که مختص به خود اوست و روزهای بهتری را برای 

داستان نوید می دهد.

معرفي


