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1.  مقدمه
سـیمین  بهبهانی  در بسـیاری   از اشـعار عاشـقانه اش، ضمن  بیان  دغدغه های  عاطفی  و احساسـی  
خـود،  بـا طـرح  و تکنیک هـای  گوناگون،  به   بسـیاری  از  معضـالت  و  جریانات  اجتماعی،  اشـاره 
 دارد.  غزل هایـش  بـا زیبایـی  و لطافـت  کم نظیـر  در  بیـان مثلـث  عشـق، معشـوق  و عاشـق  در 
 دهه هـای  سـیاه و جان فرسـای پیـش از انقالب، به  تلطیف روابط انسـانی کمک شـایانی کرد. در 
سـاختار اشـعارش   با بهره گیری از فنون و طراحی شـاعران پیشـین، از زندگی  و  داستان نویسـی 
 مـدرن، وسـایل  ارتباطی  چون سـینما، تتاتـر ، روزنامه  و...مدد گرفته اسـت. طرح اشـعارش  اغلب 
 با پایان بنـدی  غافلگیرانـه و یـا مبهـم، ذهـن خواننده را مدت هـا درگیر معضـالت جامعه می کند. 
در اشـعار اجتماعی او نحوه ی آغاز وپایان بندی اشـعار بی شـباهت به داسـتان های مدرن نیسـت.

این پژوهش تالشـی برای آشـکار سـاختن تنـوع و تکثر در زمینه ی طـرح و تکنیک خلق و 
بیان ِسـاختمان شـعری اوسـت. سـیمین حلقه تنگ و تقلیدی پردازش شـعر کهن را که اغلب با 
موضوعـات و مفاهیـم محـدود پـردازش می شـد با زندگی معاصـر در آمیخت و با تالشـی وافر 
سـعی داشـت کـه همـه ی مردم را با  شـعر آشـتی دهد، تـا دردیـده ی تیز بینش طبقه فرودسـت 
و قربانـی بیشـتر نقش آفرینـی کننـد و بهتـر دیـده شـوند؛ بـه همیـن منظـور از ابـزار فرهنگـی، 
روانشناسـی، وسـایل ارتباط جمعی، کهن الگوها و... ، شـیوه های گوناگون اسـتفاده ی شـایانی به 
عمل آورد و در بسـیاری از موارد  نیز موفق  بوده اسـت. در این مقاله، هدف شـناخت شـگردها 
و طرح هـای شـعر نـگاری سـیمین بهبهانـی اسـت. تـا خواننـده بیشـتر به هنـر و قـدرت القای 
معانـی و تصویرسـازی او پـی ببرد. بررسـی مذکور به شـیوه ی توصیفی- تحلیلی بـا بهره گیری 

از منابـع کتابخانه ای صورت گرفته اسـت.

2. پیشینه ی  پژوهش
دربـاره ی پیشـینه ی پژوهش این مقالـه، می توان به مقاله »نوآوری های شـاعران امـروز در عرصه ی 
طـرح شـعر« از محمدرضـا روزبـه )1395(، و »بازتـاب برخی نابسـامانی های اجتماعی در اشـعار 
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سـیمین بهبهانـی« از عاطفـه اقتصـادی و علی اکبر سـام خانیانـی درسـال )1389( و مقاله گرایش 
فمینیسـتی در شـعر سـیمین بهبهانـی از مختـار ابراهیمـی در )1391(و... اشـاره کـرد؛ اّمـا تا کنون 
پژوهـش مسـتقل دربـاره ی بررسـی تکنیک و طرح شـعر سـیمین بهبهانی صورت نگرفته اسـت.

3. تحلیل بحث

 3.  1 طرح مینی مال
مـوج تحـول صنعتی و شـتاب زمان عالوه بر هنـر و معماری، بر زندگی روزمـره و اجتماعی اثر 
 گذاشـت و آثار ادبی نیز به عنوان تابعی از این پدیده، شـاهد ظهور ژانرهای تازه ای شـد. »موطن 
 اصلی  روایت داسـتانی- مینی مالیسـم، مغرب زمین- وموجد اصلی  آن  جنبش  فرمالیسم1920 بوده 
اسـت... تالش فرمالیسـم، برای شـکل های داسـتانی نویـن بود  کـه نظریه پردازانی چـون بوریس 
آیخـن باوم، ویکتورشکلوفسـکی، وروایات شناسـانی چـون کلودبرمون  وتزوتان تـودوروف در 
بسـط و گسـترش آن تأثیرگذار بودند« )سـبزعلیپور، 1391: 162(. گرچه در مغرب زمین، مدعی 
ابـداع ایـن گونـه داسـتان ها هسـتند؛ اّمـا در ادبیات فارسـی بـه نمونه هـای فراوانی در گلسـتان 
سـعدی، مرزبان نامـه و... غیـره بر می خوریـم که اغلـب دارای ویژگی های داسـتان های مینی مال 
اسـت. »اولین جسـتار تئوریک درباره  ی داسـتان کوتاه به قلم ادگارآلن پو نوشـته  شـد که مبنای 
مهمی  در تکوین سـاختار داسـتان های مینی مالیسـتی به حسـاب می آمد و آن را در اولین بیانیه ی 
غیـر رسـمی خـود معرفی کردند« )جزینـی،1378: 36(. ویژگی این سـبک در ادبیـات و هنرهای 
نمایشـی »کاهـش مفـرط محتـوای اثر بـه حداقل عناصـر ضروری اسـت که نتیجـه ی آن بالطبع 
محدویـت  دایـره ی  واژگان یـا  صحنـه ی نمایـش و سـادگی و خشـکی آن و امسـاک از گفتار تا 
حد سـکوت اسـت« )شـریفی،1387: 86(. چنان که سـیمین بهبهانی زندگی پر مالل خویش را 
در دو بیـت بـدون مقدمه، توصیفـات زاید، شـخصیت پردازی و بـدون آوردن واژه های مترادف؛ 

بـه زیبایـی و ایجاز بیـان می کند: 
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بازکن! این در به رویم بازکن! 
خستگی  بر خاطرم کمتر فزای

بازکن! کان دیگران را بسته اند          
زان که  بیش از حد کسانش  خسته اند
                   )بهبهانی، 1391: 40(

بسته اند را  دیگران  کان  بازکن!  بازکن!  رویم  به  در  این  بازکن! 
زان که  بیش از حد کسانش  خسته اند فزای کمتر  خستگی  بر خاطرم 
                   )بهبهانی، 1391: 40(

 مینی مالیسـم در ادبیـات معاصـر پارسـی ماننـد غـرب، مقولـه ای نـو  و بدیـع محسـوب 
می شـود؛ اّمـا  در ادبیـات کالسـیک ایـران، نمونه هـای  فراوانـی از ایـن ژانر ادبـی وجـود دارد... 
بـه معنـای حداقل گرایـی« )سـلیمانی ،1372 :88(. چنان کـه  سـیمین  بهبهانـی  در  اشـعار »سـرود 
نـان، واسـطه، افسـانه زندگـی، دنـدان مـرده، جیب بـر، رقاصـه و...« بـا ایجـاز هرچـه تمامتر در 
قالـب داسـتان مینی مال معضـالت اجتماعـی – اخالقی و اقتصادی را به تصویر کشـیده اسـت. 
سـیمین  در شـعر »جامـه ی عیـد« از ویژگی هـای برجسـته داسـتان های مینی مـال، یعنـی مقدمه 
گریـزی، بهره گیـری از شـخصیت های معـدود، ایجـاز، واقع گرایـی، محدودیت زمـان و مکان، 
طـرح و روایـت سـاده، تم جذاب بهره گرفته اسـت. شـاعر در این مثنوی کوتـاه، زیبا و تعلیمی 
بـا حسـن تعلیـل به اسـتدالل پرداختـه و پـرده از ظلم ظالمـان برداشـته، و رنج فرودسـتان را به 
چشـم زخمـی چرکیـن، در قالب تمثیلی که عاقبت  دامان کاخ نشـینان را به آتش خواهد کشـید، 

بیـان کرده اسـت:

آراستم  بهـشت  همچو  را  خانه  سرخوش و خندان ز جا برخاستم
ورا  پوشانـــدم    تازه  جامه های  ورا              خوانـدم  بر  بـه  آمد  کودکم 
تا بداند عید، یاران را چـــه  داد... شادمان رو جـانب بـرزن  نــــهاد           
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کین شــــده  لکه های  از  قیرگون  گفت مادر جامه ام چــــرکین شــده           
بس که بر  او چشم حسرت خیره شــد           رونقش بشکست  ورنگش تیره  شـد 
لکه یی شد روی دامانم  نشـسـت  هــر نگاه کینه کز چـشمی گسست           
کز حسد در جام خلقی خون کـنم  جلوه در این جامه آخر چـــو کنم           
شرمم آید مـن چنین مســــت غرور          دیگران چون شاخ پاییز، عـــور 
چون دل غمدیدگان صدچاک شـد بـرتنم ایــن پیرهــــن نا پاک شــد         
بـساز!  آنان   پی  هم  لباسی  یا  یـــا مـرا عریان چـــو عریانان بسـاز          
از تو کاش این نکته می آمــوختند  اندوختند           مال  کـه  آنان  گفتمـش 
بـاد!  رنجه  مبادا  نیروت  ز  کس  گـــر تـرا روزی فلک ســــر پنجه داد        
)بهبهانی، 1391: 358-356(

سـیمین ماننـد بسـیاری از شـاعر ان نوسـرا به زیبایـی از این گونـه طرح  بهره گرفته اسـت؛ 
زیـرا »امـروزه ظهـور ژانر داسـتانک یا داسـتان های مینی مالیسـتی حتـی برفرم و شـیوه ی روایت 
نو سـروده های شـاعران امروز تأثیر بدیع و بی سـابقه گذاشـته اسـت. از این رو گاه به اشـعاری 

بـر می خوریـم کـه از فرم و سـاختار این گونه داسـتان ها برخوردارنـد« )روزبـه، 1395: 23(.

3.  2 طرح خواب و خیال
در نـگاه  عارفانـه، خـواب کلیـد و حـالل مشـکالت اسـت. خـواب  و رؤیـای صالحـه،  باعـث 
مکشـوف شـدن حقایـق و الهامات غیبی اسـت کـه راه رهایـی را در خواب یا واقعه جسـته اند ؛ 
اّمـا در ادبیـات معاصر بیشـتر متکی بر امور روانشناسـانه و روانشـناختی اسـت؛ یا بـه بیان دیگر 
معضالتـی اسـت که به صـورت عقده های درونـی  جان شـاعر را آزار می دهد و جنبـه ی دنیایی 
دارد تـا ماورایـی.  در اینجـا مکاشـفه ای  دسـت نمی دهـد؛ بلکـه   اغلب  بهانـه و ابزاری اسـت  در 

دسـت شـاعر معاصـر تا معضـالت عاطفی، اجتماعـی و... را بیـان کند.
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شاخ نیلوفر شدی در چشم پــر آبم شکفتی... دیشب ای بهتر ز گل! در عالم خوابم شکفتی       
آذرخشی بودی و در جان بی تــابم شکفتی  شام ابر آلود طبعم را دمی چون روز کردی        
تا تو، ای بهتر زگل! در عالم خوابم شکفتی  خوابگاهم شد بهشتی، بسترم شد نوبهاری        
)همان: 324(

سـیمین بهبهانـی در چنـد سـروده، دلتنگـی مـادری کـه فرزنـدش شـهید شـده را بـا طرح 
خـواب، بـه تصویـر می کشـد که چگونـه دو دلبندش در پنجه های دد منشـانه خصـم )در جنگ 

ایـران و عـراق(، آماج بال شـدند:
مادر شهید 

ماه  هاله ی  در  دیدم  بانو، در خواب تو را دیدم               
ِزریـر  گلبرگ  رویـت  سرخ،                   الله ی  چشمانت 
دوتن  نوباوه      داری    بر                 به  که  دیدم  نو،  با 
ُمنیر  مِهرِ  یک  چون  وان  تمام،                  ِ ماه  این یک چون 
جسدی  بر  بنشستی  گردی فــشانـــده ز رخ                
تیـر  ز  خسته  قلبی  با  غـم،                 ز  تفته  باجانی 
دد!         بی شرمی  از  آه  خرد!                  و  دین  »وا  گفتی، 
)همان: 1088-1087(

3  . طرح نوشتاری – دیداری 
شـاعران نیمایـی و معاصـر کمـا بیـش بـه شـیوه ی خـاص نوشـتاری تمایـل نشـان می دهنـد. 
به گونـه ای، شـعر را سـطربندی می کننـد که این اشـعار، به جنبه ی دیداری مبدل شـود. سـیمین 
بهبهانـی نیـز در شـعر »بـزن« به گونه ای پلکانـی به القـای ضربآهنگ هایی صدای اعالن سـاعت 
از سـویی و یـادآوری چنـد خاطـره در هـم تنیـده ی پیشـین، ذهـن خواننـده را درگیـر می کند. 
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صـدای یـک، دو و سـه به طـور دوار در فضـای شـعر می پیچد و خواننده با پلکانی شـدن شـعر 
بـه پیـش مـی رود، صداهـای مبهـم و اندوه بار گذشـته به صـورت چنـد بُعدی، یعنی مـردی که  
شـاخه گلـی را با ضربه، به سـنگ قبر همسـر می نـوازد، برادری زنجیـری و دربند، یـا پدری که 
شـمارش اعـداد را بـه فرزنـدش می آمـوزد و... را تداعـی می کنـد. صدای عقربه ی سـاعت تمام 
اتفاقـات را بـا صداهایـی در هـم پیچیده بافضایی مبهـم و غم انگیز خلق کـرده و گوینده  در پس 
 ایـن ابهـام، مات ومبهوت، به  نسـیان  پناه  می برد تا گذشـته ی تلخ و جانفرسـارا، به پایان برسـاند 

و شـاهد فروپاشـِی هسـتی از دسـته رفته ی همگان نباشد. 
بزن! یک.

            بزن! دو 
                        بزن! سه 

                                     بزن! چار...

زاندوه مگذر، نگه کن، نگه دار.
از آن ساعت گلف به میدان، به شیراز 

به خاطر چه داری؟ نیفتاده از کار؟ 
بزن! دو 

                        بزن! سه 
                                     بزن! چار ...

یکی دیگرست این. – شگفتا! دگر بار؟ 
زبان بسته، کوچک، ورق های رنگین،

پدر گفت با من که: بشمار بشمار! 
... ز ژرفای نسیان، تالشی، نگاهی 

من و میز و دفتر، من و سقف و دیوار.                                 
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                 )همان: 752-753(
بندهـای شـعر، بـا اتفاقـات گوناگـون، بـرای بیـان لحظه لحظه هـای زندگـی از کودکـی تا مرگ 
را در بـر می گیـرد یـا بـه عبارتـی  مشـق مدرسـه ی کـودک، رفتـن پـدر بر سـر مـزار مـادر و... 
برش هایـی اسـت از زندگـی ولـی ضربه های سـاعت، یعنی تداعـی زمان از طریق جریان سـیال 
ذهـن، توجیه کننـده ی رابطه ی آن هاسـت؛ البته  درسـت  همین اسـت؛ زیرا زمان عامـل مهم پیونِد 
رویدادها و خاطرات اسـت و سـیمین با تیزهوشـی برای پیونِد حال با گذشـته از صدای سـاعت 

کـه نماد گذرزندگی اسـت، اسـتفاده کرده اسـت.

 3.  4 طرح تلفنی 
سـیمین بهبهانی، در جسـتجوی تنوع طرح، بیان و خلق تصویر جدید اسـت، می خواهد از ابزار 
ارتبـاط جمعـی بـرای بیان مقاصد خویش بهره بگیرد، و هنجارشـکنی دراین سـروده چشـمگیر 
اسـت. توانمندی شـاعر در سـاختار نوسـتالوژی بیانی، دارای انسـجام معانی با منطق ادبی است. 
از شـیوه ی طـرح تلفنـی، کـه امروزه راه میان بُری اسـت، برای روشـنگری ذهن خواننـده در بیان 
اتفـاق، مـدد می گیـرد کـه عـالوه در نمایش نامه ها، فیلم نامه، داسـتان های امـروزی، تئاتـر و... در 
ادبیـات معاصـر متـداول گردیده اسـت، بـا مکالمه ای چنـد دقیقه ای بسـیاری از ابعـاد ماجرا، رو 
می شـود و نیـازی بـه مقدمه چینـی  و معرفـی شـخصیت ها نـدارد. بـه همیـن خاطر سـیمین نیز 
سـعی دارد با ترکیبات زیبا، تصویرهای تشـبیهی، اسـتعاری که از پیرامون خویش گرفته اسـت با 
فعـل و انفعالـی روانـی،  بامدد تکنیـک  کوتاه و بلند کـردن ابیات آغازین و با شـروع یک مکالمه 
تلفنـی تـوأم بـا شـوک، )در حالی که دیگر انتظار شـنیدن صدای دوسـت قدیمی نیسـت( ماجرا 
را بسـط دهـد. داسـتان او بـا دوسـت قدیمـی، با زنـگ تلفن و شـنیدن صدای گـرم و صمیمی، 
در هالـه ای از شـعف و سرمسـتی با سـیر به گذشـته آغـاز می شـود. تداعی خاطـرات کودکی و 
نوجوانـی پاورچیـن پاورچیـن، در ذهن شـاعر جان می گیرد و به یـاد می آورد کـه در بازی قایم 
موشـک، بـه زمیـن خـورد و پسـرک زخـم پای دختـر را با بوسـه ای مرهـم نهاد. در نشسـت و 
برخاسـت هایی کـه دیـری نمی پایـد و دوسـتی که هنوز به ثمر ننشسـته اسـت، طوفـان هجران، 
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برگریـزان خاطـره را در خـود دفـن می کند و حـاال زنگ تلفن خاطـرات را دوبـاره ورق تازه ای 
می زنـد. همزادپنـداری خواننـده در ایـن غزل )با اتفاق های مشـابه نوجوانی کم و بیـش( به اوج 

می رسـد، بهتر اسـت از سـیمین بشنویم:
در حجمی از بی انتظاری             زنگ بلند و سوت کوتاه: 

ـ »سیمین تویی؟«      
                           آوای گرمش 

                                           آمد به گوشم زان سوی راه 
یک شیشه می، پُر نشئه و گرم،          ُغل ُغل کنان در سینه شارید 
راه  از میان انگار  برخاست،           بوسیدمش گویی بـــه ناگاه 

ـ »آری، منم.« خاموش ماندم...
ـ »خوبی؟ خوشی؟ قلبت چطوراست؟« 

ـ » خوبم، خوشم، الحمدهلل! « 
)چیزی نگفتم، راه دور است( 

کودک شدیم انگار هــــر دو               )شش سال من کوچک تر از او (
باز آن حیات و حوض و ماهی،              باز آن قنات  و وحشت   و چاه: 

»قایم نشو، پیدات کردم!                      بیخود نَدو، می گیرمت ها!« 
افتادم پایم خــراشید،                         شــــد رنگ او از بیم چون کاه 

زخم  مرا با مهربــانی                        بوسید، یعنی: خوب شد خوب      
)آن  دوستی نشکفته   پژمرد                 وان  میوه نارس چیده آمـــد...

»حرفی بزن! قطع است؟«           ـ نه نه! 
مــــن رفته بودم سال ها دور  

                تا باغ های سبـز پرگل               تا سیب هـای سرخ دلخواه 
»حـاال بگـو قلبـت چطور اسـت؟«/ - »قلبـم؟ نمی دانم، ولی پـام/ روزی خراشیده سـت و یادش 
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 یـک  عمر  بـا من  مانده  همـراه...«  )بهبهانـی، 1381: 1020 – 1021(

3.  5 طرح داستان واره 
چو  آزرده  از خشم توفان شود، ژرف           دریای  به  کشتی  شنیدم که 
که شاید به کشتی شکست آورد، برآید ز هر سوی موجی چو کوه          

که شاید  شکاری به دست آورد.        کام            گرداب  هر گوشه  ز  گشاید 
که برخـستگان نا خـدایی کـند:  کند  ناخدای            کوشش  پس آنگاه 
سرودی بـه لب های پر شور او... دلپذیر،             دیده ی  آن  در   فروغی 
دل ژرف  دریـا شــود   گور او!  بگذرد           بر او  چون  دمی این چنین 
بلند           شـود مهر، چون گوی زر، تابناک، سپهر  بام  به  فردا  چو 
که: »دریا دالن را ز مردن چه باک؟...«  زر           به  دریا  پهنای  به  نویسند 
)همان: 271(

گاهـی شـاعر بـرای بیـان مقاصـد و معضـالت اجتماعـی، در قالـب داسـتان واره، بـا مـدد 
متل هـای سـنتی کـه در آن تعدیـل ایجاد کـرده، مخاطب را برمی انگیـزد، تا با تداعـی اتل و متل 
دوران کودکـی، بـا هم حسـی و هم صدایـی بـا شـاعر او را بـه دنیایی تخیلـی وارد کند. شـاعر با 
»گاو مـش حسـن، در آرزوی همزادپنـداری اسـت تـا پیـام خـود را بـه خواننده القا کنـد. دراین 
قصـه نوسـتالوژی، یـادآوری بـازی کودکانـه چون گذشـته نیـز کام شـاعر و مخاطـب را نه تنها 
شـیرین نمی گردانـد؛ بلکـه بـار اندوه بردوششـان سـنگینی می کند. سـیمین تنها نوحـه دردآمیز 
سـر نمی دهـد؛ بلکه عـالج واقعه را نیـز با تصویری نمادیـن بیان می کند و برای رفع مشـکالت 

جامعـه بـه ابزار اندیشـه وعملکردهای مـردم اشـاره هایی دارد.

نه شیر هست و نه پستانش  بشنو:            حسن  گاو  حدیث 
زمستانش  خشک  کاه  نه  تابستان             ترِ   یونجه ی  نه   
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چشمانش  برآبگینه ی  تاریکی              سایه ی  فشانده 
نوازشگر  سبز  نسیم  شبنم                از  پُر  زار  زیونجه 
به خواب سرخ پریشانش... نمی آرد                هدیه  به  پَری 
طناب چرِک مگس رانش. را             سوزش  تهمت  عالج 

***
دوپای کوچک وضربت ها  آری         نوسان،    متل  اتل 
مجنبانش! و  بدار  نهان  سپس خطاب که پا برچین!       

***
دو همنشین و دوهمخانه  به همدلی، من و گاو اکنون         
چو او که سر، به گریبانش  کشیده پای به دامان، مـن          
خیال خون و خطر خیزد  هیبت           از  پر  دوشاخ  وزان 
چشمکزن  رابطه  حضورِ  شاخش           و  من  ذهن  میان 
بُرانش. تیغه ی  دو  بدان  که بل که من گاو حسن باشم        
)بهبهانی، 1391: 895-
)896

6. طرح اعتراف نامه 
 )Life Studies( شـعر اعترافـی نوعـی روایـی و غنایی گفته می شـود که بـا تأمـالت زندگـی«
اثـر رابـرت الول بـه جریـان افتـاد که به واقعیت هـا و تجربیـات روحی و جسـمی زندگی خود 
شـاعر می پـردازد. شـعر اعترافی از لحاظ مضمون با اشـعار دوران رومانتیـک، مانند »صومعه های 
تینتـرن« سـروده های وردزورث و »انـدوه یـک  قصیـده« اثـر سـاموئل تیلـر کولریـج، که شـاعر 
اعترافگـر موضوعـات شـخصی یـا بالینـی مربـوط بـه خویش را افشـا می  کنـد، تفـاوت در این 
اسـت کـه در شـعر اعترافـی، مفصـاًل و صریحـاً از موضوعـات تکان دهنـده از قبیـل تجربیات 
جنسـی، ناراحتـی و تشـویش روحـی و... سـخن گفتـه می شـود« )ایبرمـز وگالت هرفـم،1387 
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:75(. بـا این تکنیک سـیمین بیشـتر بـه بیان عواطف شـخصی خویش پرداخته اسـت که بیانگر  
شکسـت، و تجربه هـای شـخصی و خصوصی اوسـت. 

تن توسن است و رام تو نیست  کنم:         اعتراف  بگذار 
نیست  تو  بام  هوای  در  جز  خدا          به  ولی  دل  پرواز  
پیچ و یاسمن است  پُر عطر  من         ساده  ذهن  بست  بن 
نیست  تو  گام   طنین  از  غیر  این است کوچه یی که در  او       
)بهبهانی، 1391: 927(

»طـرح اعترافـی عـالوه بر رمان، شـامل شـعر نیز می شـود، اشـعار غنایی بـه لحاظ آن کـه کاماًل 
شـخصی هسـتند، بخشـی از ادبیـات اعترافی به شـمار می آینـد... در ادبیات کالسـیک فارسـی 
شـاید کتـاب غزالـی با شـما سـخن می گوید را بتـوان نوعـی از ادبیـات اعترافی به شـمار آورد« 

)داد،1380: 18(.

3.  7 اِنگارش وهم حسی 
»انـگارش در لغـت بـه معنـی پندار، وهـم و گمان اسـت و دراصطـالح واقعی پنداشـتن جریان 
داسـتان از سـوی خواننـده و تماشـاگر اسـت... چنـان خواننـده تحت تأثیـر دنیای داسـتان قرار 
می گیـرد کـه بـا وجـود علم بـه فرضی بـودن رویدادهـا، خـود را در تجربیات حسـی و عاطفی 
داسـتان سـهیم می یابـد. توفیـق نویسـنده در آفرینـش چنیـن بـاور کاذبی، سـبب می شـود تا او 

بتوانـد دنیـای عاطفی و احساسـی خواننده را تسـخیر کنـد« )داد،1380: 38(.
سـیمین بهیهانـی ایـن شـگرد داستان نویسـی را در بسـیاری از اشـعار خـود به کار بـرده تا 
پـرده از پنـدار خویش و مسـائل جامعه، برافکنـد و معضالت را بیان کند، چنان که شـعر »جیب 
بُـر« خواننـده را بـه هـم حسـی و همـدردی وا مـی دارد؛ درحالـی که عمـل دزدی بایـد بازتاب 
ناخوشـایندی در ذهن خواننده داشـته باشـد؛ اّما شـاعر با بهره گیری از تکنیک هم حسـی نه تنها 
بـه تبرئـه جیب بر می پـردازد؛ بلکـه ناهنجاری و بـی عدالتی هـای جامعه را به تصویر می کشـد؛ 
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یعنـی زندگی عادالنه نیسـت. داشـتن پدر و مـادر، کانون گـرم خانوادگی و... حـق اولیه زندگی 
یک کودک اسـت که سرنوشـت از او سـلب  کرده اسـت.

بردم  جوانی  جیب  در  دست  زندانم؟             در  چه  ز  دانی  هیچ 
خوردم!  سختی   سیلی  ناگهان  آوردم،             چنگ  به  نه  شستی  ناز 
جهان  به  گشودم  دیده  کجا  یا  مرا              کیست  پدر  ندانم   که   من 
دهان!  به   بردم  که  پستان  سر  چنین              پرورد  که  و  زاد  مرا  که 
نچشید  مادر  بوسه ی  لذت  هرگز  این گونه ی زردی، که مراست               
نکشید! برسر  عاطفه  از  دستی  مرا              عمر،  همه ی  در  پدری، 
تیر  گرمی  از  نالیده ام  گاه  دی                 سردی   از  لرزیده ام  گاه 
گوشه ی مسجد و برکهنه حصیر! نان              حسرت  با  گرسنه   خفته ام 
ِسوزانی، عطش  از  می رهید  تنم               جام  با  که  پست،  آن  لیک 

نانی!...  با  کند  سیر  مرا  که  داشت                 واالیی  همت  چنان  نه 
)بهبهانی،1391: 38-37(

»نظریه پـردازان آلمانـی در قـرن نوزدهـم مفهـوم " Einfuhlung" )درخـود حـس کـردن( را 
مطـرح نمـودن کـه به هم حسـی ترجمه شـده اسـت. این اصطـالح به معنـی نوعـی هماندانی 
بـا شـخصی یا شـئی اسـت کـه مشـاهده می شـود. و قرابـت ایـن دو )حس گر و حس شـونده( 
بـه قـدری اسـت کـه گویی مشـاهده گر در موقعیت حـرکات و حس هایـی را کـه درک  می کند 
مشـارکت دارد. هـم حسـی غالبـاً به مجسـم کردن ناخواسـته ی خویـش در یک شـیء تعریف 

می شـود« )ایبرمز وگالـت هرفـم،1387 :118(.
سـیمین بـه بخشـی از آن چـه می بینـد تبدیل شـده اسـت. ایـن هم گرایـی در اشـعار روایی 
سـیمین بیشتر چشـمگیر اسـت. در این همنوایی، سیمین احساس مشـترک با هم نوع خود دارد. 
تمـام حـاالت را در خـود حـس می کنـد. شـاعر عواطـف خواننده را بـا بعضی از شـخصیت ها 
درگیـر می کنـد تـا حـدی کـه احسـاس او را نسـبت بـه دیگـر شـخصیت ها بـه مرحلـه تنفـر 
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می رسـاند، همان گونـه کـه »در قـرن هجدهم توجه بـه خاصیت حس پذیری به اشـکال مختلف 
در نوشـته های اخالقـی، فلسـفی و ادبـی بـاال گرفـت. تفکر حاکم بر ایـن قرن آن بود که انسـان 
موجـودی ذاتـاً خیرخـواه و نوع دوسـت اسـت، تقوا و نیکـی در اصل صورت عملـی و طبیعی 
ایـن تمایـل غریزی اسـت و همحسـی، اسـاس تمام تجربیات عاطفـی و اخالقی اوسـت. توجه 
بـه حس پذیـری در ادبیـات بـه شـکل اشـعار، داسـتان ها و نمایشـنامه ها یی تجلـی یافـت کـه 
عمومـاً بـر محـور تأثرات و اندوه شـاعر از اندوه دیگران اسـتوار بود و در مجمـوع ادبیات عصر 

احسـاس گرایی بـود« )داد، 1380: 114-115(.

3.  8 طرح روزنامه ای 
گفتگـو »بـه معنـای مکالمـه و صحبت کـردن با هـم و مبادلـه افکار و عقاید اسـت و در شـعر، 
داسـتان، نمایشـنامه و...به کاربرده می شـود، یا صحبتی که میان دو شـخص یا بیشـتر رد و بدل 
می شـود، یـا آزادانـه در ذهـن شـخصیت واحـدی در اثـر ادبـی پیش می آیـد، اطـالق می گردد« 
)میرصادقـی ،1385 :466(. ایـن نـوع  دیالـوگ، بایـد رونـد اطالعـات خواننـده را پیـش ببـرد. 
سـیمین سـعی دارد در کنـار خبرهای پیشـین )گذر از دوران سـتم شـاهی(، آگاهـی جدیدی در 
ذهـن مخاطـب ایجاد کند. شـاعر بـدون تعیین طبقـه ی خاصـی از مخاطبان، به صـورت کلی و 

عـام خبـر می دهد. 
- تازگی ها چه خبر؟       - کهنه هم خبری نیست 

- جز گرفتن و بستن        کار تازه تری نیست 
- شور و شوق وتحرک؟      

- ُطرفه یی که ندیدیم 
- پیش بینی فردا؟      
- تلخ کامی ی دیروز 

در مجال تّصور          شهدی و شکری نیست ...      
     )بهبهانی، 1391 : 1120-1121(
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وی تأکید بر نابسـامانی اوضاع  گذشـته جامعه ای دارد که رو به قهقرا رفته اسـت. عصمت 
هـم شـهریان در گـرو ِنـان برباد رفته، شـهر پـر از نکبت وعفونت اسـت؛ اّما شـاعر، امیـدوار به 

انتظام امور و آینده ای روشـن اسـت:
باش تا نفِس صبح          در فساد بگیرد 

بیشه زار ِ خشونت         خالی از شرری نیست...
                                    )همان(

3.  9 طرح شعر مکان نگار 
تحـت عنـوان شـعر منطقـه ای نامیـده می شـود. توصیفاتـی از یـک صحنـه ی خـاص طبیعی را 
بـا تأمـالت تاریخـی – سیاسـی، اخالقـی که بـا آن صحنـه مرتبط اند، یـا از جزئیـات آن تداعی 
می شـوند  درهـم  می آمیـزد. سـاموئل جانسـن، شـعر مکان نـگار را شـعری می داند کـه »موضوع 
بنیـادی آن توصیـف یـک منظره، به انضمـام آرایه هـا و اضافاتی نظیر بازنگری تاریخـی یا مداقه 

در مـورد برخـی حوادث اسـت« )ایبرمز وگالـت هرفـم، 1387: 452(.
سـیمین در مـورد آزادی هویـزه که در دسـت اجنبی بـود، رویداد تلخی را که با خـون مردان، 
زنـان و کـودکان مـرز و بـوم از تسـخیر آزاد شـد به گونـه ی روزنامه فروشـان که خبـری داغ را بر 
کـوی و بـرزن جـار می زنند، با هیجان و پرشـور تحت عنـوان »حمید آزاد شـد« توصیف می کند: 

شد... آزاد  هویزه  شد            آزاد  حمید 

شد. فریاد  خطوط  نوشته ها جان گرفت           
ما  دیروز  نهال  رسید            آنجا   جوانی 
شد  شمشاد  شاخ  که  که سرو شد قد کشید           
جوان چو آهن ، چو کوه  بود            لغزنده  خطوط 
شد  باد  بر  شکوفه  فتاد            پا  از  درخت 
چو رود کارون، گذشت  خون            سیالب  هزار 
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شد!      بیداد  چه  بگو  مگو چه هنگامه بود!           
)بهبهانی، 1391: 713(

شعر درخت نارنج شیراز نیز نمونه دیگر از این طرح شعر است )همان: 780-781(.

3.  10: طرح جریان سیّال ذهن 
»یکی از تکنیک هایی که در داستان نویسـی امروزی مرسـوم شـده اسـت، شـیوه ی جریان سـیّال 
ذهـن )Steam of Consciousness( اسـت .  در ایـن شـیوه ی روایتی،  همه ی طیف های روحی 
و جریانـات و مشـغله های ذهنـی قهرمـان، در داسـتان مطرح می شـود. داسـتان عرصه ی نمایش 
تفکـرات و دریافت هـا بـا جنبه هـای آگاهـی، نیمه آگاهـی و ناخودآگاهـی، سـیالن خاطـرات و 
احساسـات و تداعـی معانـی بی پایـان اسـت و در ذهن، بیشـتر تکیه بـر الیه های پیـش از گفتار 
اسـت تا گفتارهای عقالنی« )شمیسـا، 1383: 188(. سـیمین در شـعر »دندان مرده« مرده شـوری 
را بـا طـرح اسـتداللی و چیدمانـی منطقـی بـا صغـری و کبـری چیدن هـای فـراوان بـه تصویر 
می کشـد. قصـه بدون مقدمه چینی شـروع می شـود، با جسـتجوی شـبانه مرده شـو )کـه کودکی 
بیمـار دارد(، بـا دودلـی و چهـره ای پـر بیـم بـه گور سـرد وحشـت زا نظـر دوختـه، درحالی که 

شـراره حـرص در ذهنش شـعله ور گشـته اسـت. بـا خود زمزمـه می کند: 
به چشم خویش دیدم در دهانش، را              طال  دندان  چند  فروغ 
که اندیشیدم از خشم کسانش... نیفتاد            من  چنگ  به  آوخ!  ولی 
ستاند  او  بهای  در  سیمی  که  زر، می تواند            این  دگر  به دست آر 
ستاند. دارو  و  آرد  پزشکی  را             خود  بیمار  کودک  پس  و زان 
)بهبهانی، 1391: 34-33(

مرده شـو در قسـمت های بعـدی بـا نجوای درونی به اسـتدالل می پـردازد تا خـود را راضی 
کنـد و تبرئـه نمایـد. حاصـل بیان و تالش شـاعر بـرای توجیه رفتار قهرمان این داسـتان اسـت، 
تـا خواننـده را بـا او درگیـر کنـد و ضمن خواندن سـطر به سـطر، او را به داوری بـر می انگیزد: 
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برنگیرد؟  وی  از  کام  کس  که  چه حاصل زین زر افتاده در گور           
به بی درمانی  و سختی بمیرد؟!    زر این جا باشد و بیمار آن جا           
)همان(

شـاعر بـا زاویـه ی دیـد سـوم شـخص قصـه را ادامـه می دهـد و در خواننـده ایجـاد تعلیق 
می کنـد تـا خواننـده بـا هـول و وال به سـر بـرد و همیـن حس کنجـکاوی خواننـده را تـا پایان 

داسـتان می کشـاند تـا شـعر را ادامـه دهد: 
گلنگی  پشت  از  می زد  کلنگی  حالی             آشفته  همه  آن  با  ولی 
که می کاوید شب، در گور تنگی... دگر این او نبود و حرص او بود            
چو آن کاالی مدفون شد نمودار... شراری َجست از چشم حریصش           
به بی رحمی سری از آن برون کرد...  کفن را پاره کرد انگشت خشکش              
)همان: 35(

مـرد بـا عجلـه ی هـر چه تمامتـر از دهان سـرد و خامـوش دنـدان طـال را از آن فک کثیف 
نفـرت انگیـز با سـختی جـدا کـرد و فـردای آن روز به پیش زرگـر برد.

که: بنگر چیست این کاال، بهایش؟  سحرگاهان به زرگر عره اش کرد      
طال رنگ است و پنداری طالیش     محک زد زرگر و بی اعتنا گفت:        
)همان: 36(

3.  11 شعر سینمایی 
»شـعر سـینمایی صرفاً شـعر بی ربط الیوتی نیسـت. حرکت سـینمایی نیز دارد. شـعری که دارای 
تصویر هـای متحـرک اسـت و راوی اش بـه عنـوان دوربین، اشـیا و تصاویر مختلف را به تماشـا 
می گـذارد و ممکـن اسـت زاویـه ی دیدهـای گوناگون داشـته باشـد، مثـاًل از زاویـه ی دید یک 
شـیء یـا مجسـمه یـا حیوان و یا انسـان به جهـان می نگرد. آن هم به شـکلی چرخشـی. در این 
صـورت خصلتـی روان شـناختی بـه خـود می گیـرد« )تسـلیمی، 1383: 234( تأثیـر تکنیک های 
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سـینمایی در شـعر »بی سرنوشـت« سـیمین بهبهانی به خوبی هویداسـت. این شـعر در سه پالن 
با زاویه ی دید سـوم شـخص )دانای کل( سـروده شـده اسـت. در سـکانس آغازین رفتن و دور 
شـدن شـخصی با جامه دان کهنه ای در دسـت، سـایه وار شـروع می شـود؛ در حالی که مقصد در 
این بند مشـخص نیسـت و اشـاره به جنسـیت او نمی شود. شـاعر بیشـتر به فریم های لحظه ای، 

فضاسـازی بـا تصویرهایی زیباشناسـانه، نیز به تعلیق پرداخته اسـت: 
او می رود با جامه دانی کهنه در دست او می رود با گام هایی سست لرزان          
پایان کارش با چنین آغاز پیوست  آغاز برف و ابتدای یک شب ژرف           
)بهبهانی، 1391: 496(

در بنـد چهـارم شـاعر پـرده از ایـن ابهـام بر می گیـرد و با دوربیـن نگاهش و جلو کشـیدن 
سـوژه، از طریـق دکوپـاژ و صحنه آرایـی، بـا مـدد واژگان »روز شـیرین عروسـی و تـور« به زن 
بـودن شـخصیت و پیوند زناشـویی او اشـاره می کنـد و با نمای برجسـته ای از مویی سـیاه که با 

تور سـفید آذین شـده اسـت، خواننـده را وارد صحنـه می کند: 

با برف ها بر موی شبرنگش نشسته در شیشه ها آشفته نقش اوست پیدا             
برفی که برموی سیاهش  تور بسته     یادآور آن روز شیرین عروسی ست             
)همان: 498(

در پـالن دوم بـه توصیـف جـز بـه جـز گذشـته )روز عقدکنـان( پرداخته می شـود که نشـانگر 
حرکـت دوربیـن در صحنه هـای سـینمایی بـه عقب اسـت: 

سیمین تنی، شیرین لبی، افسونگری بود آن روز، او در موجی از تور وپَر وگل            
بود              همسری  کنار  نامش  دفتری  در  تا چشم برهم زد، میان شور و شادی            
)همان(

سـیمین بـا زمینه سـازی،  ذهـن خواننـده را بـا اوضـاع و احوالـی کـه باعـث آشـنایی بـا 
شـخصیت های داسـتان می شـود آگاهـی می دهـد ایـن زمینه سـازی از طریـق توصیـف شـاعر 



 291   

ایجـاد می گـردد.  از سـویی با بهره گیری از جریان سـیال ذهـن، نقش زن را  در پیشـرفت زندگی 
مشـترک  کـه آشـیانه اولیه را بـه قصری بلند مبـدل کرده بود، برجسـته نمایی می کنـد و باگریزی 
سـریع از گذشـته بـه حـال بـر می گردد؛ یعنـی با تکنیک سـینمایی »فالش فـوروارد« بـرای بیان 
شکسـت زن و تخیـالت درونـی او گذشـته را مـورد تأکیـد قـرار می دهد تـا خواننده بیشـتر به 

مشـکالت و زندگـی آن زن پـی ببرد. 

معبودِ صد سیمین تن از سرمایه و سود  همبستر دیروز او، امروز مردی ست               
همپای او یک  لحظه از کوشش نیاسود            اما  چه کس  این نکته  می داند  که این  زن       
)همان(

در پـالن سـوم بعـد از توقـف زن در پیشـخوان دّکـه، بانگاهـی پر حسـرت و بـدون کالم، 
مردی از او می پرسـد: آیا فرمایشـی هسـت؟ اما  سـوأل همچنان در خاموشـی و سـکوت سـرد 
زن، بی جـواب می مانـد و زن باگام هایـی لـرزان در امتـداد خیابـان با تردید به مقصـدی نامعلوم، 

عـاری از سرنوشـت بـد و خـوب  دل به ره می سـپارد.
آشفته و از سرگذشت خود گریزان  او می رود بی سرنوشتی از بد و خوب             
یک سایه از او در غبار برف ریزان...         می پیچید و  می لرزد و می افتد از پای               
)همان: 499(

شـاعر در بنـد آخـر رجعتـی به آغـاز داسـتان دارد و با مـروری موجـز و پایانـی نامعلوم با 
سـه نقطـه، قضـاوت در مورد آینـده ی زن و زندگـی پرمخاطره اش را مثل یک فیلم سـینمایی به 
عهـده ی خواننـده واگـذار می کنـد و او را بـه فکر وا مـی دارد؛ یعنی ماهیت رونـد ذهنی خواننده 
در ایـن گونـه سـروده ها اهمیتی فـراوان دارد. برخالف گذشـته های دور و نزدیک کـه از ادبیات 
انتظـار می رفـت کـه پیامـی مشـخص داشـته باشـد، شـاعر بـه همـه ی خواننـدگان و مخاطبان 

خویـش فرصـت می دهد کـه آزادنه داسـتان را پایـان دهند.
نمونـه ی دیگـر: داسـتان روایی شـعر »َهـوو« در قالـب چهارپاره بـا زاویه ی دیـد دانای کل، 
بدون مقدمه شـروع شـده، شـاعر علت بیـداری هوو را )در شـب فاجعه آفریـن( در اوج نفرتش 
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بیـان می کنـد، صحنـه را بـا توصیـف جـز بـه جـز پیـش می بـرد، تداعی هایش بـر مبنـای بیان 
تصویـر، شـکل می گیرد و بـا ازدحـام تصویر همراه اسـت: 

جوید  را  جانش  ذرات  نفرتی  شب نخفت و تا سحر بیدار ماند،       
دوید:       او   ِ دردمند   ِ عروق  در  کینه یی،  چون سیلی از ُسرب مذاب،        
نیمه شب  بیرون خزید  از بسترش همچو ماری، چابک و پیچان  و نرم       

خفته در آغوش گرم همسرش             که بود         آمد  بالین  زنی  سوی 
)همان: 255(

در سـکانس بعدی داسـتان با مونولوگ )حدیث نفس( پیش می رود؛ اّما به طریق یک سـویه، 
و رعایـت دسـتور زبـان و »َهـوو« بـا خود زیـر لب حـرف می زند تا افـکار درونی، احساسـات 
و انگیـزه ی اعمـال شـخصیت را بازگـو کنـد. ایـن مونولوگ درونـی، یکی دیگر از شـگردها در 
جریـان سـیال ذهن اسـت. نجوای شـخصیت اصلـی در سـطح آگاهانه بـرای تصمیم گیری بیان 
می شـود تا خواننده بیشـتر مشـکالت این زن را بداند. پرسـوناژ در این شـعر در صحنه تنهاست 

و افـکار خـود را بـر اسـاس محور توصیفـی این چنین زمزمـه می کند: 
نبود زن  این  همدم  من  همسر  زیر لب با خویش گفت: »آن روزها             
این چنین  در دست اهریمن نبود!«                       نگین  تابناک         سلیمانی  این 
)همان: 255(

سـیمین بـا تک گویـی، عالوه بـر معرفی تنگناهای درونی شـخصیت اصلی، سـایر افـراد را 
بـا ایجـاز تمـام معرفی می کند. تمام ماجـرا در 32 بیت بازگو می شـود. خواننده، افـکار »هوو« را 
گویـی می شـنود و ادراک می کنـد، تا با او همراه شـود و فهم مسـائل آسـان تر گـردد. در حقیقت 
تک گویی در این شـعر زمینه چینی اسـت که بسـتر داسـتان را برای وقوع حادثه فراهم می سـازد. 
دوربیـن افـکار شـاعر از حال به گذشـته بر می گردد زمانی که آغوش همسـرش پنـاه گاه عاطفی 
او بـود. بـاز داسـتان بـه زمـان حـال بـر می گـردد، زن از سـیه بختی خویـش و شـادکامی رقیب 

دل تنـگ اسـت و بـه طریق جریان سـیال ذهن به گذشـته بـر می گـردد و می گوید:
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نقل و شیرینی پی این زن خرید! پدر          اما  بود،  بیمار  من  طفل 
خرید!   دامن  و  جامه  و  دستبند  او         بهر  تا  ساختم  سختی  به  من 
)همان: 256(

داسـتان آرام آرام پیش می رود تا نقطه ی اوج داسـتان شـروع شـود و »هوو« سـم سـفید رنگ را 
در کاسـه باالی سـر آن دو می ریزد و می اندیشـد:

میان جام ریخت  بی رنگی  گرد  دست لرزانش به سوی آب رفت        
از رخ آن  دیو خون آشام ریخت   قطره های گرم  و شفاف  عرق         
)همان: 257(

شـاعر بـا طرح غافل گیـری، در دو بنـد پایانی، خواننـده را در اندوهی بیکران و سـرانجامی 
نامعلـوم رهـا می کنـد. یعنـی از پایان بنـدی غیر منتظره بـا چرخشـی ناگهانی عمل کرده اسـت؛ 

اّمـا در نهایـت نوشـیدن زهر توسـط کـودک می توانسـته یکی از فرضیه ها باشـد.

جامه ی مرگ و فنا پوشیده بود: کدام          بیند  تا  بگشود  را  دیده  
لیک طفلش...جام را نوشیده بود! همسرش  را با رقیبش خفته دید!          
)همان: 258(

زن نیـز تـه مانده جام را سـر می کشـد. سـیمین در چنین سـروده هایی برای خواننـده ارزش 
خاصـی قائـل اسـت و نتیجـه ی خاصـی را بـه طـور قطـع ارائـه نمی دهـد، چنان کـه ولفگانگ 
آیـزر، معتقـد اسـت: »کـه فقـط خواننده یـک اثر هنری اسـت کـه می تواند بـه آن اثـر معنا دهد 
و از آن پیـام ویـژه ای را اسـتنباط کنـد« )مقـدادی، 1378: 119(. منتقدان جدید برایـن باورند که 
خالـق یـک اثـر هنـری، با خلـق آن اثـر و با انتشـار آن درمیـان توده هـا، دیگر نمی توانـد دیدگاه 
خـود را بـه خواننـده تحمیـل کنـد. به اصطـالح با مـرگ نویسـنده روبرو می شـود؛ یعنـی پایان 
آزاد دار د تـا خواننـده ناچـار شـود در  سـاخت معنای رویداد، مشـارکت فعال داشـته باشـد و به 
دریافـت کننـده ی بی چـون و چـرا خاص مبدل نشـود؛ که سـیمین بـا هنرمنـدی و بهره گیری از 
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ایـن شـگردها، به اشـعارش عمقـی خاص بخشـیده و فرصتی بـرای خواننده خلق آورده اسـت 
تا بـه قضاوت بپـردازد.

3.  12 طرح وحدت سه گانه 
»وحدت هـای سـه گانه )عمـل، مـکان و زمـان(، سـه اصـل عمـده در خلق آثار نمایشـی اسـت. 
نخسـتین بـار ارسـطو در کتـاب فن شـعر مطـرح نمود. »ارسـطو معتقد اسـت هنگامـی یک اثر 
هنـری دارای وحـدت عمـل اسـت کـه دارای ابتدا، میانه و انتها باشـد و از یک سـاختار منحصر 
بـه فـرد، کامـل و منظـم از اعمالـی که به هـدف و مقصد مورد نظـر منتهی می شـوند، برخوردار 
باشـد.وی می گویـد: در یـک اثـر هنری تمـام اجزای چنان بـا یکدیگر ارتباط و پیوسـتگی دارند 
کـه اگـر یکـی از آن هـا را از داسـتان جدا سـازیم یا جـا به جا کنیم، بـه تمامیت اثـر هنری لطمه 

خواهدزد« )مقـدادی، 1378: 601-602(.
سـیمین در »سـرود نـان )حاجـی فیروزه سـالی یه روزه( به خوبی سـه وحـدت عمل، زمان 
و مـکان را تـا پایـان رعایـت کرده اسـت. زمان نـوروز با محدویـت زمانی ، مکان  اجـرا: خیابان، 
بـا ابـزار و صحنه مناسـب حال و عمـل. وحدت موضوعی نیـز دارد؛ یعنی طرح داسـتان از یک 

قسـمت اصلی تشـکیل شـده، که قهرمان آن حاجی فیروز اسـت.

پردازش  نغمه  ساز  زد  نغمه  آمد            باز  دوره گرد  مطرب 
سازش.  ناله ی  هماهنگ  شد  در دست           ِدف  خوان  ِآوازهِ  سوز 
سیاه  چهره  سرخ  جامه  دلقک  شد          دست افشان  و  پای کوبان 
کاله... برگرفت  خویش  سر  از  بستاند          زجمع  پشیزی  تا 
می خوانم  سرود  شادی  به  که  منم           نوبهار  پیک  منم،  این 
نانم!...       پی  شادیم...  از  نه  که  می گفت:         نغمه اش  آهسته ،  لیک، 
)بهبهانی، 1391 : 25-24(
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.  13 طرح گوتیک
 طـرح گوتیـک »بـه نوعی ادبیات داسـتانی نیـز تعمیم داده شـده که فاقد فضای قرون وسـطایی 
اسـت. ولـی فضـای مخوفـی از تاریکـی و وحشـت را بـه تصویـر می کشـد. وقایعـی را مطرح 
می کنـد کـه مرمـوز یـا ترسـناک اند یـا به لحاظ احساسـی خشـن هسـتند و غالباً بـه حالت های 
روحـی نابهنجار می پردازد. مانند داسـتان های ئی.تی.ای. هافمن نویسـنده ی آلمانی اطالق شـده 

اسـت« )ایبرمز وگالت هرفـم، 1387 :175-176(.
 سـیمین در این طرح شـعر، بیشـتر از گفتار کابوس وار اسـتفاده کرده اسـت  و گویی داستان 
»مسـخ و بوف کور« یکی از الگوهای پردازش شـعر اوسـت؛ چنان که در شـعر کابوس، چشـم 

شـوم، قندیل سـرخ سـیب ها و.. به خلق فضایی خشـن و ترس آور می پردازد:
سردم             می دود در دو زلف چون شب تو... اثیری ِی  پنجه های 
بپذیر!«... مرا  پوزش  کن،  رحم  کابوس،         ای  خیال،  »ای  زد:  بانگ 
من  گفته ی  سوی  پرتاب  کرد  را          مرمر  شمعدان  او  دست 
من  نهفته   نظر  از  پیکر  بدرد            زهم  بگسلد،  مگر  تا 
)بهبهانی، 1391: 137(

کنم  درمان  خود  درد  تا  دشنه یی!  برید!                باید  مرا  دست  دوستان! 
کنم. پنهان  را  نقش  کاین  همتی!  نقش چشمی در کف دست من است،        
روشنی را از جهان وا می گرفت ، دلفروز                  کافتاب  شبانگاه  هر 
می گرفت... جا  بسترم   کنار  در  چشم او می آمد و، پرخون زخشم           
کاندر  او آن شعله های خشم بود؛  شاد شد دل تا شکست آن چشم شوم          
در کفم زخمی چو نقش چشم بود! لیک، چون از هم گشودم دست را،         

***

نیست بهبودیش  و  درد  می فزاید  را،             این زخم  می نهم  مرهم  هرچه 
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همچنان برجاست...  نابودیش نیست!  هرچه می شویم به آب این نقش را،         
)همان: 221-220(

در پایـان شـاعر دو بیـت آغازیـن را تکـرار می کنـد و رجعت شـاعر، رمز و نمـادی از عدم 
تغییـر اوضـاع شـخصیت اصلی داسـتان اسـت کـه دایم دچار کابوس های شـبانه اسـت.

3.  14 طرح مراسله ای، نامه وار 
»شـیوه ای در روایـت اسـت کـه در قالـب مجموعـه نامـه یـا نامه هایـی تدویـن و شـکل گرفته 
اسـت... ممکـن اسـت ایـن نامه ها یـک طرفه باشـد... روایت مراسـله ای اگـر چه امـروزه دیگر 
رونـق چندانی ندارد، برخی از نویسـندگان گاه از شـگرد نامه نگاری بهره می گیرنـد« )داد،1380: 

.)153-154

می نوشمت به عشق قسم - ای شرنگ غم     کزدست او اگر برسی، نوش من شوی 
اما تو کی شود که فراموش من شوی؟  سیمین ز درد کرده فراموش خویش را                         
)بهبهانی، 1391 : 151(

است:  فریب  نوشتم  او  در  چه  آن  وای!...         - بازده  من  به  را  نامه ام 
است؟ نصیب   محبت  از  مرا  کی  است؟           آتشی  و  عشقی  مرا  کی 
سپارش: نسیان  به  خواندی  چه  آن  وای!...              - بازده  من   به  را  نامه ام 
مدارش       باور  است...  دروغ  این  ندارم                 - دارم؟  دوست  گفتمت 
)همان: 250(

4. نتیجه 
سـیمین، درجسـتجوی فـرم و شـکلی نـو، بـا تصویرهایـی بدیع به خلـق فضایی جدید دسـت 
یافتـه اسـت تا به بسـیاری از معضالت و جریانات اجتماعی، عاطفی اشـاره کنـد. از ابزار ارتباط 
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جمعـی چون سـینما، روزنامه، تلفن، نامه نگاری، شـگردهای داستان نویسـی مـدرن  و غیره مدد 
می گیـرد تـا پیـام خود را بـه خواننده القـا کند. برخـی  از  نابسـامانی های اجتماعی در اشـعارش 
چـون »نغمـه روسـپی، سـرود نان، واسـطه، افسـانه زندگی، دنـدان مرده، جیـب بر، رقاصـه و... 
در قالـب داسـتان مینی مـال، معضـالت اجتماعـی – اخالقـی و اقتصـادی را در بـر می گیـرد.  از 
 ویژگی هـای برجسـته ایـن الگوپذیـری از مینی مالیسـم  در دیوانـش  می تـوان  بـه مقدمه گریزی، 
بهره گیـری از شـخصیت های معـدود، ایجـاز، واقع گرایـی، محدودیـت زمـان و مـکان، طـرح و 
روایـت سـاده، تـم جـذاب، اشـاره کـرد. اشـعارش اغلـب بـا پایان بنـدی غافلگیرانه و یـا مبهم، 
ذهـن خواننـده را مدت هـا درگیـر معضـالت جامعـه می کنـد. بـا طرح تلفنـی توانمندی شـاعر 
در سـاختار نوسـتالوژی بیانـی، دارای انسـجام معانـی با منطق ادبی بسـیار چشـمگیر اسـت. از 
ایـن شـیوه، بـرای روشـنگری ذهـن خواننـده و بیـان اتفـاق، مدد می گیـرد تا ابعـاد ماجـرا را با 
ترکیبـات زیبـا، تصویرهـای تشـبیهی، اسـتعاری بی مقدمه چینـی بازگو گنـد. گاهی شـاعر برای 
بیـان مقاصـد و معضـالت اجتماعی، در قالب داسـتان واره تـوأم با هم حسـی و همگرایی، که با 
مـدد متل هـای سـنتی کـه در آن تعدیـل ایجـاد کـرده، مخاطب را به هم حسـی و هـم صدایی  با 
شـخصیت های داسـتان وا مـی دارد در این شـگرد شـاعر، راه حلی ارائـه می دهد و پیامـی را القا 
می کنـد. سـیمین در طـرح اعتراف نامـه و اتوبیوگرافی نویسـی، بـا اشـعار غنایی به لحـاظ آن که 
کامـاًل شـخصی اسـت، بخشـی از زندگـی خویش را بیـان می کنـد و از مراحل سـیر و آرمان ها، 
حسـرت ها، شـرایط زیسـتی و محیطی خویش سـخن می گوید. طرح خواب برای شـاعر اغلب 
بهانـه و ابزاری اسـت تا به طـرح معضالت عاطفی، اجتماعـی و... بپردازد. در طـرح روزنامه ای، 
نـوع  دیالـوگ را، بـا رونـد اطالعات خواننده پیش  می برد و سـعی دارد در کنار خبرهای پیشـین، 
آگاهـی جدیـدی در ذهـن مخاطـب ایجـاد کنـد. سـیمین، بـدون تعییـن طبقه بنـدی خاصی از 
جامعـه، همـه را بـه صـورت کلـی و عام مـورد خطاب قـرار داده اسـت. در طرح جریان سـیّال 
 ذهـن، بـا شـیوه ی روایتـی،  همه ی طیف هـای روحـی و جریانات و مشـغله های ذهنـی قهرمان 
را، در داسـتان مطرح می کند. اشـعارش عرصه ی تفکرات آگاهانه و ناخودآگاه اسـت که  بیشـتر 
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تکیـه بـر الیه هـای عاطفـی دارد. تأثیـر تکنیک های سـینمایی در شـعر »بی سرنوشـت« سـیمین 
بهبهانـی بـه خوبی نشـانگر تأثیرپذیری او از شـگردهای نوین سـینمایی اسـت. این گونه اشـعار 
در چندپـالن بـا زاویـه ی دید سـوم شـخص و گاه اول شـخص و بـا بهره گیری از جریان سـیال 
ذهن سـروده شـده اند. سـیمین بـا زمینه سـازی،  ذهن خواننـده را با اوضـاع و احوالـی که باعث 
آشـنایی با شـخصیت های داسـتان می شـود، آشـنا می سـازد. این زمینه سـازی از طریق توصیف 
شـاعرانه ایجـاد می گـردد. از سـایر تکنیک ها چون طرح وحدت سـه گانه، طـرح گوتیک، طرح 
مراسـله ای، نامـه واره می تـوان نـام بـرد که شـاعر بـا هنرمنـدی و زیبایی هرچـه تمامتـر در بیان 

گفتـار و تأثیرگـذاری بـر روی مخاطب موفق بوده اسـت. 
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