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 : چكيده
ميرايي و مرگ به عنوان يكي از موضوعات اساسي و يك حقيقت كه همگان در آن مشتركند از 

شاعر و نويسندة زن » السماندغاد«. ديرباز تاكنون همواره مورد توجه اديبان و انديشمندان بوده و هست
هاي اگزيستانسياليستي و زيستن در فرانسه، مهد اين مكتب و از  عرب، از يك طرف تحت تأثير انديشه

هاي داخلي آن كشور  سوي ديگر متأثر از شكست اعراب از اسرائيل و نيز حضور در لبنان در زمان جنگ
چنين برخورداري از روحية اديبانه و ظريف و ژرفانگر خود، متأثر از تجربة تلخ حوادث گزنده، و  و هم

مرگ توانسته است تصوير خود را بر ذهن و زبان او مسلط كرده و در جاي جاي . تاز جمله مرگ اس
به نوعي با » ««هاي  هاي داستان توان گفت بيشتر شخصيت اي كه ميآثار وي متبلور شود، به گونه

ها و  هاي سركش جنگ السمان در زندگي مردماني كه درشعله مرگ در انديشة . اندمرگ در ارتباط
زيند، اما روحشان دير بازيست كه مرده است و نيز در زندگي فرهيختگان و اديباني كه  ها مي ريزيخون

وري در مشكالت و مسائل زندگي از علم و ادب فاصله گرفته و با روزمرگي و مرگ  به دليل غوطه
ت مرگي كه او معتقد اس. زندگي از نظر او معنايي عميق دارد. گردد تدريجي رو به رو هستند ترسيم مي

او شهادت را عين بقا . مرگ مرگ است. ماية نجات ديگران است  مرگ نيست بلكه زندگي واقعي است
اي ديگر نيز كه در جدال مرگ و زندگي دسته. شودميرد بلكه جاودانه ميمي داند شهيد نه تنها نمي

ش برانگيز نه تنها گيرند و تسليم مرگ نمي شوند در يك پارادوكس جدي و چال جانب زندگي را مي
و اين نگرش همان عنصري است كه ادب . هايش هستند بلكه نمايندة وي در داستان» ««مورد تحسين 

 . دارد مقاومت را پويا و زنده مي
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 : مقدمه
ته باشد، رنج و ميرندگي نيز معنا خواهد يافت، اين اگر زندگي، خود معنايي داش«

وجو   هر فرد بايد معناي زندگي خود را جست. توان به ديگري تلقين كرد معنا را نمي
كسي كه چرايي در : كنند كه گفتاري از نيچه نقل مي. كند و مسؤوليت آن را بپذيرد

  ).مه، مقد1390فرانكر، (. »زندگي دارد، با هر چگونگي خواهد ساخت
هرچند گفتار باال، ديدگاهي اگزيستانسياليستي همراه با نوعي نگاه ديني است اما 
بيان آن در قرن بيست ويكم از سوي انديشمندان متخصص در رشتة خود، حاكي از 

» مرگ«و » زندگي«اين حقيقت جوهري، همان . اهميت يك حقيقت محوري است
حصار هيچ مكتب فكري و يا اعتقادي انديشيدن به زندگي و مرگ هرگز در ان. است

ترين موضوعات سهل اما ممتنع  ين و شفاف قرار نداشته است، چرا كه از روشن تر
هستند كه آدمي با علم حضوري به آن واقف است و وي را گريزي از هر دو نيست 
مگر آن كه به داليلي از قدرت اختيار خود بهره گرفته و بخواهد سرعت آن را متوقف 

 و به زندگي خاتمه دهد يا مرگ را تسريع نمايد، سازد 
ها و مكاتب فكري، هريك با زاوية ديد خاص خود به  ها، ايدئولوژي بيني جهان

اند اما فارغ از نوع  اند و يا اعتباراتي را برايش مقرر كرده پديدة زندگي و مرگ نگريسته
هستي خود را كامالً  ها و عقايد، آدمي، بودن و ديدگاه نگاه و منظر نگرش و زاوية 

گونه كه گذشت اين ادراك به علم حضوري است نه دانش  كند و همان ادراك مي
 . افتد حصولي و همزمان با همسو شدن با زندگي، در وجود انسان به جريان مي

مرگ «: گويدبزرگي ناشناس مي. آغازد با شروع زندگي، مرگ نيز حركت را مي
باره نيست  وقوع آن نيز به يك. داري انسان استآخرين خواب نيست، بلكه آخرين بي

دادن حيات هستيم و لحظة  همه ما مشغول از دست. گردد بلكه لحظه به لحظه متجلي مي
چيز براي از دست دادن نداريم و به خاطر داشته  اي است كه ديگر هيچ مرگ لحظه

دهد، چرا كه در  باشيم كه پديدة مردن در زندگي خيلي بيشتر از اتفاق زنده بودن رخ مي
از اين رو انديشة زندگي » . كنند نهايت هر كس روزي خواهد مرد اما همه زندگي نمي

و ميرايي ريشه در وجود آدمي دارد و خاص و عام به آن دو انديشيده و خواهند 
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هر چند تأمل و ريزبيني  اديبان و حكيمان در مسأله مرگ و زندگي، بسيار . انديشيد
لطافت روح و عمق انديشه و كاوندگي احساس . ر از افراد عادي استتتر و دقيقظريف

ها و بيرون كشيدن حقايق از زير پرده اين افراد، موجب نفوذ عميق آنها در درون پديده
اما به هر حال و در . ندتر آنان نه تنها دربارة زندگي بلكه دربارة ريزبين. گرددظواهر مي

گان را به خود مشغول كرده و آنان را برحسب هر شرايطي مرگ و ميرايي ذهن هم
پرواز انديشه و خردورزي و جوشش احساسات، به مطالعه و تحقيق وسير كردن در 

هر چند انديشة ميرايي جداي از تفكر در بودن و . باب حقيقت زندگي واداشته است
كند  مي زندگي نيست اما به دليل تجربي نبودن مرگ براي انساني كه زنده است و زندگي

هاي حقيقت جو دربارة مرگ چندان به روشن ساختن حقيقت مرگ منجر نشده  تالش
هاي مختلفي در برابر مرگ اتخاذ و آراء  گيري است، با وجود اين تاكنون موضع

گوناگوني دربارة آن ايراد شده است كه هريك در جاي خود بيانگر اهميت اين قضيه 
هاي جوالن در باب زندگي و مرگ  رصهدر زندگي بشري است و ادبيات يكي از ع

هاي  در ادبيات عربي نيز براي بسياري از اديبان و شعرا، مرگ يكي از دغدغه. است
توان نمود اين حقيقت را در جاي  اصلي زندگي فكري و ادبي محسوب شده است و مي
شاعر جاهلي همواره خود را در . جاي آثار عربي از عصر جاهليت تا به امروز يافت

خاست، اما در نهايت  توانست با آن به مقابله برمي ديد و هر چند تا مي رض مرگ ميمع
داد و  و به خواست خود يا از روي اراده يا اجبار به آن تن مي. ديد گريزي از آن نمي

 . اين موضوع متناسب با تفاوت نگاه و گستردگي انديشه و تجارب آنان متفاوت بود
خوشايند نسبت به مرگ داشته و از آن گريزان برخي از شاعران عرب ديدي نا

گردد و انسان  مرگ از نگاه آنان همچون حيواني درنده است كه دنبال شكار مي. اند بوده
از اين . يابد نيز همچون شكاري است ضعيف كه هيچ راه فراري براي نجات خود نمي
ر شاعر دورة رو ترس از مرگ بر سراسر زندگي آنها سايه گسترانيده است، بيت مشهو

م،  1999شامي، (توان بهترين مثال در اين زمينه دانست  را مي 1»ابوذؤيب هذلي«جاهلي 
 ) 230ص

 »أ﹜﹀َ﹫️ًـ ﹋﹏ُـ ︑َ﹞﹫﹞ًـ﹤ ﹐ ︑﹠﹀َ︹ﹳ وإذَا ا﹜ـ﹞﹠﹫ُـ﹤ُ أ﹡َ︪︊ًـ️ أ︸﹀︀رًـ﹨︀ «           
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يابي كه مهرة  هايش را در پيكرت فرو برد، به يقين در مي گاه كه مرگ چنگال و آن«
 . »ون هيچ جادوگري سودمند نخواهد بودافس

گريزان نيستند بلكه آن را » مرگ«اي هستند كه نه تنها از  نقطة مقابل اين گروه، دسته
گونة اول كساني هستند كه : اند اينان خود دوگونه. ورزند دوست داشته و به آن عشق مي

آن را بهترين كنند و  هاي زندگي از مرگ استقبال مي به دليل مشكالت و سرخوردگي
خوانند  از اين روست كه آن را با مفهومي اينگونه فرا مي. دانند پناهگاه و ماية آرامش مي

  ).119م، ص 2001المعري، (
  » ً︀﹝ًـ﹏ ﹜﹥ﹳ دا﹝︻︀﹁ ﹈ُ︐ًـ︊︀ً ﹡ًَ︭ـ  »وإن ︗︀ءًـ ﹝﹢تَ ﹁﹆ُ﹏ ﹝ً︣ـ
تو را پند دادم پس همواره بدان عمل كن و اگر مرگ زماني به سويت آمد خوشامد «

 . »گو و با آغوش باز از او استقبال كنب
گونة دوم كساني هستند كه به مرگ به عنوان رهايي از كالبد دنيوي كه خود عامل 

اينان صوفيان و عارفاني . دانند نگريسته و آن را آرامش نهايي مي ،رنج و عذاب است
لحظه  هايش رها كرده و براي لقاي الهي ها و تلخي هستند كه دنيا را با همة خوشي

از اين رو مرگ نزد آنان نه تنها منفور و مكروه نيست بلكه خود، . كنند شماري مي
ابن ". يابند جاودانه را در جوار ذات الهي مي زندگي است چرا كه آنان با مرگ، زندگي

 ) 109، ص1956ديوان، (: سرايد مي 2"فارض

 و ﹁ٌ﹪ ًـ﹫︀︑ٌ﹪ًـ ﹇︐﹙﹪  ﹁︀﹜ـ﹞ًـ﹢تﹳ ﹁ٌ﹫﹥ٌ ًـ﹫︀︑ٌ﹪  
 . »زندگاني من نهفته است و در زندگاني من، كشته شدنم قرار دارد پس در مرگ،«

ها را  گيري در ميان شاعران و اديبان معاصر نيز اين تقابل آراء و تفاوت موضع
چه مسلم است اينكه بيشتر آنان به سرايش در باب مرگ  توان مشاهده كرد؛ اما آن مي

ن يافت كه در باب وصال مرگ به طور توا گرايش داشته و كمتر شاعر و يا اديبي را مي
، 3كساني همچون ابوالقاسم شابي تونسي. ويژه، شعري نسروده و يا سخني نرانده باشد

يابيم كه با تمام وجود به مرگ  را مي...و 5، بدرشاكر سياب عراقي4محمدهمشري مصري
حتي به استقبال آن  7و اديب مظهر 6ورزند و افرادي چون خليل حاوي عشق مي

نيز به عنوان يك شاعر، نويسنده واديب تواناي زبان عربي، از  ︾︀دة ا﹜َ︧ـ﹞︀ن. روند مي
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و اين موضوع مهم توانسته است به اشكال گوناگون، خود را در   مرگ تأثير پذيرفته
 . گر كند جاي آثارش جلوه جاي

 واگزيستانسياليسم ︾︀دة ا﹜َ︧ـ﹞︀ن
تأثير از  از اين رو وي بي. برد سر مي بخش مهمي از عمر خود را در فرانسه به 

هاي مكتب  رگه. گزيستانسياليستي كه خاستگاه آن فرانسه بود، نيستاتفكرات 
وران رسوخ دارد و در دو شكل  اگزيستانسياليسم هنوز در انديشة بسياري از انديشه

. خورد اگزيستانسياليسم بدون دين و اگزيستانسياليسم مبتني بر باور ديني، به چشم مي
)Existentialism( گرايي جرياني فلسفي و ادبي است كه پاية آن بر آزادي  يا هستي

از ديدگاه اين مكتب هر انسان، وجودي يگانه . گرايي است فردي، مسؤوليت و نسبيت
كند و مهم اوست كه بدون سرنوشت و  است كه خود سرنوشت خويش را روشن مي

ست كه از پيش، براي او مقدر گرديده تقدير پيشين در اين جهان رها شده و تنها مرگ ا
 . است

از نگاه اگزيستانسياليسم، توجه به مرگ و رو به رو شدن با آن به زندگي معنا 
اين مكتب، مرگ را . رهاند بخشد و انسان را از غرق شدن در گرداب پوچي مي مي

مرگ  و تنها در مواجهة با. يابد داند كه با وجود آن هستي معنا مي جزئي از هستي مي
مرگ تنها چيزي است كه در انديشة . تواند خود را انسان حس كند است كه انسان مي

انسان نه . كند گويد و حضورآن همة موهومات را نيست و نابود مي اين تفكر، دروغ نمي
هاي مسيحي  اگزيستانسياليست. چيزي است كه هست بلكه آن چيزي است كه نيست آن

اس هستي، فرافكندن وجود از خود و فرافكندن خويشتن نيز براين اعتقاد هستند كه اس
 . در خداوند است

زماني كه وجود انسان اصل و اساس تفكر اگزيستانسياليسم است؛ مرگ روي ديگر «
اين . نمايد و آدمي هر لحظه امكان دارد كه ديگر نباشد سكة هستي و وجود رخ مي

كند و به اين معنا حد  و باطل مي هاي ديگر را لغو امكان به تعبير هايدگر، همة امكان
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مرگ آگاهي، يكي از اصول مهم اين فلسفه . ها است ها درجة تمام امكاننهايي و منت
  ).128، ص1374براين،  (» . است كه به ويژه در ادبيات و هنر تأثير گذاشته است

تي از اين رو به پديدة حاكم و ويرانگر هس. تأثير نبوده است از اين مكتب بي ︾︀دة
يعني مرگ بسيار پرداخته و سهم به سزايي از آثار خود را به اين موضوع پرايهام و 

 . رمزآلود اختصاص داده است
زبان، از شكست اندوهناك اعراب از اسرائيل  از سوي ديگر وي مانند هر اديب عرب

متأثر گشته و نتايج حزن آلود اين شكست بر ذهن و عاطفة حساس او كامالً نمايان 
هاي داخلي آن  اين امر و امورديگر از جمله حضور وي در لبنان در زمان جنگ .است

اش  گرفتن خانه ها ميان احزاب مختلف و آتش ها و خونريزي كشور و مشاهدة درگيري
بر اثر اصابت خمپاره وساير عوامل ومشكالت مختلف همه و همه دست به دست هم 

هاي مهم تشكيل  گ را به عنوان يكي از مؤلفه، خواسته يا ناخواسته، مر)︾︀دة(اند تا  داده
 . دهنده بسياري از آثارش و يكي از موضوعات قابل بررسي مورد توجه در آن برگزيند

 ︾︀دة ا﹜َ︧ـ﹞︀نناي از زندگي ادبي  خالصه
از دانشگاه سوريه با مدرك ليسانس ادبيات انگليسي فارغ التحصيل شد و دورة  

وي شاعر، رمان نويس و . ر دانشگاه لندن گذرانددكتراي خود را در همين رشته د
روزنامه نگاري فعال و تواناست كه آثارش واكنش خوبي در ميان آثار عربي داشته 

توانست وي را در جرگة نويسندگان فمنيستي چون كوليت  اولين آثارش مي. است
م و خوري وليلي بعلبكي قرار دهد اما آثار بعدي وي او را از محدودة تنگ فمينيس

اي لبريز از انسان   تر، جامعه هاي عشقي خارج نمود و به يك جامعة بسيار وسيع رمان
 . دوستي و مسائل ظريف بشري وارد كرد

اين سفرها . وي به عنوان خبرنگار به سراسر اروپا و كشورهاي اروپايي سفر كرد
شكست جنگ . هاي ادبي جهان و كشف جهان ادبي خودش شد باعث كشف سرچشمه

اي بر او گذاشت، همان طور كه بسياري از  تأثير تكان دهنده 1967روزة ژوئن شش 
. نسالن او را تحت تأثير قرار داد و تا شش سال پس از آن هيچ كتابي منتشر نكرد هم
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هاي كوتاه خود با زباني ادبي، مسألة پيچيدة روشنفكري عرب و  وي بعدها در داستان
ترين نويسندگان كنوني  وي از مهم. توصيف كرد ها راتعارض ميان افكار و اعمال آن

حتي از ) شب ميلياردي(» المليار ««برخي از منتقدان، وي را در كتاب . عرب است
 . اند تر قلمداد كرده نجيب محفوظ نيز مهم

م آن را تأسيس كرد و تنها آثار  1977السمان است كه در   او صاحب انتشارات 
» ا﹜﹊︀﹝﹙﹤األعمال غير «كتاب از مجموعة  15و داراي  كند خود را در آن چاپ مي

او . ها مجموعة شعر است است كه از وي منتشر شده كه تعدادي از آن) كارهاي ناتمام(
به خوانندة ايراني به وسيلة » نامة عاشقانه«اشعار وي تحت عنوان . آثاري نقدي نيز دارد

  »زني عاشق در ميان دوات«دكتر فرزاد ترجمه شده است كه از كتاب مجموعة شعر 
هاي ها و رمان قصه: گويد در اين نامه، وي خطاب به ايرانيان مي. انتخاب گرديده است

من به سيزده زبان ترجمه شده اما تنها در ايران راز پنهانم را كشف كردند و براي 
 نخستين بار ايرانيان بودند كه اشعارم را ترجمه كردند، زيرا كه آنان عاشقان را در

 . يابند مي
  ︾︀دةمرگ در آثار 
مد نظر قرار دهيم، به  »︾︀دة«را به عنوان يكي از آثار مهم » 75بيروت «اگر رمان 
هاي داستان  است و بيشتر شخصيت» مرگ«يابيم كه جوحاكم براين اثر  سادگي درمي

ياه هايي س از همان ابتداي رمان، زناني ناشناس با لباس. رابطة تنگاتنگي با مرگ دارند
شوند و براي مراسم تدفين و سوگواري يكي از بستگانشان از سوريه  سوار ماشيني مي

شبيه است تا » ملك الموت«رانندة ماشين الل است و بيشتر به «. روند به لبنان مي
. گويي مأموريت او انتقال مسافران به گورستان است )108، ص 1966فراج، (. »راننده

 . ها مرگ است رود كه فرجام همة آن سخن مي هايي سپس در ادامه از شخصيت
. ميرد در اثر انفجار ديناميت مي» ابومصطفي«. شود توسط برادرش كشته مي» ياسمينه«

نيز در پايان » فرح«. شود اي توسط جن يا مجسمه كشته مي نيز بامرگي اسطوره» ابوالمال«
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به اشتباه، شخصي را هم كه » طعان«. گردد داستان، دچار مرگ روحي شده، ديوانه مي
 . كشته است، فرجامي جز مرگ ندارد

. اند هاي اين اثر با مرگ در ارتباط توان گفت بيشتر شخصيت اين گونه است كه مي
  هاي اصلي  يكي از دغدغه» مرگ«اند كه بيانگر اين مطلب ر اين اثر و ديگر آثار 

گر  بسياري از آثارش، جلوهبوده و به عنوان يكي از موضوعات مهم و مورد توجه در 
البته نبايد ناديده انگاشت كه مرگ در آثار او از زوايا و ابعاد گوناگوني قابل . است

هاي داستان  بررسي است و هر بار به نوعي متمايز از انواع ديگرش، از زبان شخصيت
ما در اين مقاله، برآنيم كه اشكال مختلف مرگ در آثار . شود به خواننده معرفي مي

 . را مورد بررسي قرار دهيم» ««

 : »وحشت وكابوس مرگ«
ترين و اثرگذارترين حادثه بر  شايد بتوان شكست اعراب از اسرائيل را به عنوان مهم

 . ذهن و فكر مردم عرب و به تبع آن، بر زندگي اجتماعي و سياسي آنان دانست

قع اميد به ها همه سرخورده و مأيوس شدند و در وا بعد از اين شكست، عرب
در اين ميان، روشنفكران ومتفكران، . زندگي در حد بسيار بااليي در آنان كاهش يافت

توان نتيجة اين تأثير را در زندگي  تأثير قرار گرفته و به سادگي مي بيش از ديگران تحت
است كه بعد  8بارزترين نمونه در اين زمينه نزار قباني. علمي و عملي آنان مشاهده نمود

ين شكست، مسير زندگي ادبي خود را به طور كلي تغيير داد و راهي ديگر در پيش از ا
السمان، نگرشي جديد نسبت به زندگي و   ساير ادباي عرب نيز، ازجمله . گرفت

خود، در گفت   . ادبيات پيدا كرده و آثارش متفاوت از قبل، به رشتة تحرير درآمدند
داشت، به اين ) به زبان فارسي ر مترجم اشعار (زاد وگويي كه با دكتر عبدالحسين فر 

منتقد ايتاليايي، پائوالدي كاپو، كه در آثار من به پژوهش «: گويد مهم اشاره كرده و مي
: آثار مرا به دو مرحله تقسيم كرده است 9ها نوشته است، پرداخته وكتابي دربارة آن

ه به اين كاررا، خانم دكتر نجالء شبي. رمضان و مرحلة بعد از آن  مرحلة پيش از شكست
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تحرّر المرأة عبر أعمال سيمون دوبوفوار و غادة "با عنوان  10نسيب اإلختيار، در كتابش
 ). 26ها، صاي براي ياسمنفرزاد، غمنامه(» . انجام داده است"السمان

هاي آثار  و شخصيت  از نتايج مهم اين شكست، افزايش سيطرة انديشة مرگ بر 
آن دسته از فرهيختگان وانديشمندان » الصيف  ذلك  حريق«در داستان   . او است

تأثير جنگ اعراب و اسرائيل زندگي محزون و اندوهباري را  عرب را، كه همچنان تحت
 ) 60، صالسمان، رحيل المرافيء (كشد  گذراندند، به خوبي به تصوير مي مي

براي رهايي از مشكالت زندگي ونيز براي  در اين داستان، تعدادي از اين متفكران،
جا يافتن اندكي آرامش و سكوت، شبانه به گورستان خارج از شهر رفته و تا صبح آن

آنان . شود تبديل مي» رسم شبانه«كم كم به تعداد آنان افزوده شده و اين كار به . مانند مي
تواند برايشان  ميكنند كه ديگر هيچ چيز جز گورستان، ن چنان به اين كار عادت مي

به داخل قبر رفته  »أر﹝﹙﹤ ا﹜﹀︣ح« رسد كه قهرمان داستان كار به جايي مي. آرامش بياورد
شكر  دكترغالي. بخش است كشد و اين كار برايش بسيار لذت و درون تابوت دراز مي

او با اين كارش به يك نداي دروني كه او را به بازگشت دوباره به خاك فرا «: گويد مي
 ). 88، ص1980شكري، (» دهد ند پاسخ ميخوا مي

فكر «توان دريافت كه تا چه اندازه  هاي مشابه مي با نگاهي گذرا به داستان و داستان
 . غالب است  ها و بر خود  هاي اين داستان بر شخصيت» مرگ

هاي داخلي لبنان را تجربه كرده و حتي خانة او در لبنان  كسي است كه جنگ ︾︀دة
خمپاره قرار گرفته و در آتش سوخته است و طبيعي است كه اثرات اين مورد اصابت 

جنگ، انسان را به مرگ «به گفتة شاكر النابلسي. جنگ بر ذهن و قلم او كارگر باشد
داند در جنگ بايد هر لحظه، انتظار  مي ︾︀دةو « )210، ص1990النابلسي ، (» دهد عادت مي

ترسد و كابوس مرگ  هميشه مي ︾︀دةبه ديگر سخن،  ).209همان، ص(. »مرگ داشت
حوادثي خونبار كه . داند كه لبنان، آبستن حوادث ديگر است كند، او مي رهايش نمي

كشتار مردم بيچاره و فقر و فالكت و آوارگي را به دنبال دارد از اين روست كه او از 
خون  دوباره«: گويد كند و مي ي نويسنده پيشگويي مي»ماريا«فالگير و» خاتون«زبان 
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﹪︨︣ة ︑﹠﹊︣﹤ ﹜﹙ـ﹞﹢︑﹪ » .اند اي تبديل شده هايي كه نصف شده و به ويرانه بينم و خانه مي
ترسند، مسلمان و مسيحي و فلسطيني و  ترسم، همه مي من مي«: گويداو مي

امروز ترس همة ما را ... ترسد كند مي زندگي مي) لبنان(هركسي كه در اين سرزمين 
به هر جا ... دارد است كه ما را به فرار وا مي) از جنگ(ين ترس دربر گرفته است و هم

  ).272همان، ص (... جنگ تمام شده است! فايز... كه باشد
اند و از  مرتبط» شكست اعراب از اسرائيل«از سويي با   هاي آثار  شخصيت

هاي خارجي آن با اسرائيل در  هاي داخلي لبنان و جنگ طرفي ديگر با جنگ
پس طبيعي است كه در اين حالت، مرگ، . هاي جنوبي اين كشور درگير هستند سرزمين

حتي اگر . توانند از آن درامان باشند گاه نمي كند و هيچ ها حركت مي سايه وار در كنار آن
از اين رو . كند ها را رها نمي مدت زماني را هم در صلح بگذرانند، كابوس مرگ، آن

و   رس وكابوس مشترك، همة آنان را در برگرفتهمرگ و انديشة مرگ به عنوان يك ت
. اي پر از سرخوردگي ويأس و به دور از اميد و رضايت برايشان رقم زده است آينده
 11: گويد مي ︾︀دة
 روي از كسي آب بخواهيو مي«

 . اند هايت دار زدهگردي در حاليكه تو را با روده باز مي
 روي سيبي بخري  و مي

 اي در حالي كه زنت را گم كرده گردي، با سيب باز مي
 و او را پاره پاره

 بر دروازة بيمارستاني كه باران آتش 
 . گذاري كند پشت سر مي آن را ويران مي

 آيي  ات بيرون مي و از النه
 روي  و به ساحل مي

 تا تنفس رايگان را به ياد آوري 
 ات تركشي است  كه در ريهگردي در حالي باز مي

 اند  يختهو عناصر در هم آم
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  )114، ص2001،  اعتقال (» . وزندگي در مرگ جا گرفته است

 : »مرگ ادبي«
هاي او  گير شخصيت گريبان ︾︀دةكه در چند جاي آثار   ترين انواع مرگ از مهم

از اين . زندگي يك اديب با زندگي عامة مردم متفاوت است. است» مرگ ادبي«شود، مي
در گيرودار زندگي كه همه مشغول . ن تفاوت خواهد داشترو مرگ او نيز با ديگرا

اند، اديب در پي ادب و دانش و فرهنگ وتحليل  زندگاني عادي و امور روزمرة خويش
او به مسائلي فراتر از زندگي روزمرة . مسائل و نفوذ به عمق زندگي و حوادث است

ه و خواندن و نوشتن انديشد و در حقيقت با سير نمودن در جهان فكر و انديش مردم مي
به دنبال كسب ادب و فرهنگ و بازتوليد آن است و با اين كار، دنيايي مجزا از ديگران 

گونه است كه زندگي يك اديب و انسان فرهيخته با ديگران  اين. سازد براي خود مي
گاه كه از انديشيدن  اديب آن. طبيعي است كه مرگ او نيز با آنان متفاوت باشد. فرق دارد

  اينجاست كه . خواندن و نوشتن بازماند، مرگ زندگي ادبي او فرا رسيده استو 
يا  ).235، ص ( (» ...ميرم نويسم چون مي مي/ نويسم تا نميرم  مي 12: گويد مي

  13: گويد در جايي ديگر مي
 در غارهاي آبي كبود دوات توانستم «
 )173ا﹔ ﹥︷َ﹛ ﹥︡︋︉، ص(».ت يابمهاي مرگ ميان آب و آب نجااز كارگاه 
، اهل شعر و ادبيات است و »75بيروت «هاي رمان  ، يكي از شخصيت»مصطفي«

لبريز از عواطف انساني و احساسات شاعرانه كه او را گاهي به سرودن قصيده و شعر 
ميرد،  گيري با انفجار ديناميت مي بعد از آن كه برادر بزرگش هنگام ماهي. دارد وا مي

مصطفي از اين كار بيزار . شود براي امر معاش به همراه پدرش به دريا برود بور ميمج
ورزد اما بعد از است چرا كه او نمي خواهد قاتل باشد و از كشتن ماهيان امتناع مي

بيند به ناچار آن را  اي جز خوردن ماهي نمي كندو چاره مدتي كه گرسنگي براو غلبه مي
به زيبايي خط فصل ميان اين دو نوع   . گذاردكنار مي خورد و قصيده سرايي را مي

هاي اگزيستانسياليسم را كه در فكرش به بار نشسته و چالش با مرگ  زندگي و انديشه
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واردشدن در گيرودار زندگي و گرفتار . كند بيند، برايمان ترسيم مي را نمود زندگي مي
 . ي زندگي ادبي استشدن در روز مرگي امور مادي، باعث مرگ يا به تعبير

ماهي را خورد » ب أكلها و لم يكتب «با آوردن يك جملة زيبا   اينجاست كه 
  ).36، ص75بيروت (. دهد خاتمه مي» مصطفي«و ديگر قصيده اي نسرود، به زندگي ادبي 

او در دمشق . است» ياسمينه«، »75بيروت«هاي اهل ادب در رمان  از ديگر شخصيت
در كنار تدريس به شعر و ادب نيز . ها مشغول است ارس راهبهبه تدريس در مد

بعد از مدتي از اين كار دل زده . گذراند مند و تمام روزش را با پرداختن به آن مي عالقه
او عاشق شهرت و آزادي و . شود هاي زيباي زندگي در بيروت مي شده و شيفتة نشانه

نظيرش بهترين مكان براي  هاي بي يو بيروت با آن همه زرق و برق و زيباي. عشق است
بيني است  كه قابل پيش چنان –اما در نهايت . اوست تا به آرزوهايش جامة عمل بپوشاند

افتد و  هاي زندگي اين شهر مي ياسمينه با ورود به بيروت در دام مشكالت و سختي –
او با . دهد يچه را كه داشته نيز از دست مرسد بلكه آن خواست نميچه مي نه تنها به آن

به . زند خود را رقم مي» مرگ ادبي«گيرد و  شعر و ادب و مطالعه و تدريس فاصله مي
اش و پيوستن به زندگي روزمره دچار  معناي ديگر او با فاصله گرفتن از زندگي ادبي

 . شود مي» مرگ ادبي«
. بگيرد خواهد از آن فاصله گاه نمي بر اين نوع زندگي، تأكيد بسيار دارد و هيچ ︾︀دة
خواهد از اين  تر، او مي به زباني ساده. نويسد تا با مرگ مبارزه كند رو او مي از اين

ها  ها و بلكه قرن هاي وارسته و فرهيخته، ادباي بزرگ، سال انسان. رهگذر جاودانه بماند
. اند ها و آثارشان با مردم در ارتباط اند و از طريق نوشته بعد از مرگشان همچنان زنده

ام  من بعد از مرگم هم چنان زنده: گويد به خوبي به اين موضوع اشاره دارد و مي ه︾︀د
هايم با من در ارتباط باشند و مرا  توانند از طريق نوشته چرا كه خوانندگان آثارم مي

 . و اين يعني جاودانه ماندن از رهگذر علم و ادبيات. درون كلماتم بيابند
 : گويد مي ︾︀دة

 رممي گاه كه مي آن«
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 درون اين برگه را خوب جست و جو كن
 به تاالر كلماتم برو
 »14يابي مرا ميان سطرها مي

 www. aladab. comw 15︻︀︫﹆﹤ ﹁﹪ ﹝ًـ︊︣ة، ︋﹥ ﹡﹆﹏ از ︀︎﹍︀ه ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹪( 

من بعد از مرگم از طريق «: گويد اي به خوانندة ايراني مي در نامة عاشقانه ︾︀دة
زيم و اين زندگي دوباره را مديون شما و  نم و ميما هايم همچنان با شما مي نوشته
  ).15، ص 1386فرزاد، زني عاشق در ميان دوات، (» هايم هستم نوشته

كه يكي از » منير«را به صورت زده و به   نقاب » ماريا«و يا در جايي ديگر 
اي  اي كتاب در كتابخانه بعد از مرگم به قفسه«: گويد هاي داستانش است مي شخصيت
هايم را باز كند و بخواند، من  شوم و هرگاه شخصي در منزلش يكي از كتاب تبديل مي

شما ادبا «: گويد نيز در ادامه مي» منير«  » شوم نيز زنده مي
 ). 315همان، ص (» كه از نوشتن باز بمانيد ميريد مگر آن نمي

 ): شهادت(مرگ مرگ 
. اسرائيل، از حوادث تأثيرگذار درشعر و ادبيات عربي بود م اعراب از1967شكست 

هاي عربي به دست رژيم صهيونيستي افتاد و  پس از شكست، بسياري از سرزمين
اين امر به عنوان يك حادثة . ها دست خالي و زيان بار ميدان جنگ را ترك گفتند عرب

رب باقي مانده است و دردناك در ذهن مردم اين كشورها و به ويژه شاعران و اديبان ع
توان گفت كه كمتر شاعر و يا اديبي است كه از اين امر تأثير نپذيرفته و  به طور كلي مي

 . آن را در ادبش منعكس نكرده باشد
و ارج نهادن به اين ) مرگ قهرمانانه(از نتايج مهم اين حادثه، ترويج فرهنگ شهادت 

بجنگند و از جان مال و وطن هر شخصي كه در مقابل دشمن اسرائيلي. مسأله است
نيز هم   . خود دفاع كند، نزد آنان داراي ارزشي واال و شايستة احترامي ويژه است

» مرگي زيبا«را ارج نهاده و مرگ او را » شهيد«چون سايرين و بلكه بيشتر از آنان مقام 
در كند ويابد نكوهش مياو شخصي را كه مرگ در حال غفلت او را درمي. نامد مي
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هراسد و با آگاهي و گيرد و از مرگ نميمقابل قهرماني را كه تصميم به مبارزه مي
 . ستايدرود ميآمادگي به استقبال مرگ مي

الرغيف (» در نظر او مرگ زيبا مرگي است كه آگاهانه و از روي تصميمي قبلي باشد«
. خورد چشم ميهاي تفكر وجودگرايانه در اينجا نيز به  رگه ).311ينبض كالقلب، ص

ها در مواجهة با مرگ و چگونگي انتخاب آن، انسان بودن خود را به نمايش انسان
 . گذارند مي

يكي از فدائيان مبارز » عبداألمير حالوي«او مثال بارز اين مرگ را در شهادت «
ها قصد كشتنش را دارند اما با وجود اين در دانست كه اسرائيلياو مي. بيندمي

مرگي كه با آن . د و جنگيد و با اين كارش آگاهانه به استقبال مرگ رفتروستايش مان
  ).311همان ، ص (» . زندگي ديگران را نجات داد

همان هوشياري مواجهه با مرگ و معنا يافتن با مرگ انديشي و مرگ   اين نگاه 
 . مواجهه در اگزيستانسياليسم است

تفاوتي وبي  مرگي كه در عين بي. عبداألمير توانست از مرگ زشت رهايي يابد«
عبداالمير توانست . اند خبري و غافلگيريمسؤوليتي است، مرگ كساني كه در نهايت بي

 ). 147، ص1990النابلسي، (» مرگ مرگ را. مرگي زيبا را صاحب شود
اين نوع مرگ است كه به زندگي معنا . شهادت مرگي است هدفمند و معنادار

ها  ها و دولت شهادت در ميان تمامي ملت. گيرد آن پيشي ميدهد و در نهايت بر  مي
شود و قابل ستايش است؛ چرا كه مرگي است كه زندگي  قلمداد مي» مرگي قهرمانانه«

 . ديگران در اوست
هاي جنوب لبنان در مقابل دشمن  شهادت فدائيان مبارزي را كه در سرزمين ︾︀دة

ها آزاد و  رند تا برادران و فرزندان آنگذ جنگند و از همه چيز خود مي اسرائيلي مي
طبقة » الفرح أر﹝﹙﹤«و » شرف ︗︣﹞﹤ُ«در داستان   . ستايد سرافراز زندگي كنند، مي

كشد كه چگونه نسبت به حمالت رژيم صهيونيستي به  بورژواي لبنان را به نقد مي
اين . دان تفاوتگناه آن سرزمين بي مناطق جنوب لبنان و كشتار زنان و مردان بي
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آنان گاه تاحدي است كه هواپيماهاي اسرائيلي براي ايجاد ترس و وحشت بر   تفاوتي بي
شكنند اما آنان اين  آيند و ديوارهاي صوتي را مي فراز آسمان بيروت به پرواز درمي

مرگ   . دهند وضعيت را كامالً عادي دانسته و عكس العملي در مقابل آن نشان نمي
. اند مسؤوليتيتفاوتي و بيداند؛ زيرا آنان در نهايت بي مي» قبيح مرگي«اين دسته را 

 ). 122كوابيس بيروت، ص(» مرگ بي هدف، قرباني شدني ابلهانه است وبس«

هدف، به تحسين و ستايش فدائيان جنوب در قبال نكوهش اين دسته افراد بي ︾︀دة
مرگي كه در آن . داندد ميپردازد و مرگ آنان را مرگي زيبا و بلكه سعادتمنلبنان مي
 . شوند ميرند بلكه جاودانه ميآنان نه تنها نمي. مرگي كه عين زندگي است. بقاست

 : مرگ دروني و فروپاشي داخلي
است كه به زيبايي توانسته » 75بيروت«هاي مورد توجه در رمان   از شخصيت» فرح«

و ثروت است، از اين  او طالب شهرت. است نقشي را كه به او سپرده شده، بازي كند
هاي  ، يكي ديگر از شخصيت»ياسمينه«او نيز همچون . كند رو از سوريه به لبنان سفر مي

فرح . دهد آورد بلكه آنچه را كه داشته از دست مي اين رمان، نه تنها چيزي به دست نمي
از » نيشان«او در اين سفر با مردي به نام . شود مي» مرگ دروني«در بيروت دچار 

هاي مشهور بيروت آشنا شده و به قصد رسيدن به قدرت وكسب مال، ارتباط  هچهر
كند، غافل از اين كه نيشان از كساني است كه دچار انحراف  نزديكي با او برقرار مي

او به جاي ازدواج به فكر ارتباط با مردان . جنسي بوده و به همجنس خود گرايش دارد
 .  است
شود كه او در مدتي كوتاه به پول زيادي برسد و  ب ميآشنايي و ارتباط با نيشان سب«

بعد ازمدتي . درسراسر بيروت شناخته شود اما در عوض مردانگيش را ازدست بدهد
در نتيجه سرخورده شده . شود به خود آمده واز نتايج زيانبار اين آشنايي آگاه مي» فرح«

منجر به ديوانگي اين سرخوردگي و مرگ روحي درنهايت . شوددچار مرگ روحي مي
  ).47، ص1992دي كاپوا، (» شود او مي
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هر . كند فرح لباس زنانه پوشيده و مانند زنان سر وصورت خود را آرايش مي
گويي او «. كند افتد و آن را تشييع مي بيند بي اختيار به دنبال آن راه مي اي را مي جنازه

ين گونه است كه فرح دچار ا ).110، ص 1966فراج، (» كند روح مردة خود را تشييع مي
او اگر چه جسمش در . شود يك زندگي پر از غم و اندوه وسراسر يأس و نااميدي مي

اين موضوع يادآور شعر فروغ . اي بيش نيست چرخد اما در واقع مرده ميان مردم مي
آنجا . اند اي از يكديگر متأثر بوده فرخزاد است كه در يك تأثير و تأثر دو جانبه به گونه

 : گويد ه ميك
 تان را  آيا شما كه صورت«

 انگيز زندگي درساية غم
 ايد مخفي نموده

 گاهي به اين حقيقت يأس آور
 كنيد انديشه مي
 هاي امروزيكه زنده

 »چيزي بجز تفالة يك زنده نيستند؟
 ) 111فرخزاد، ديوان اشعار، تولدي ديگر، ديدار در شب، ص( 

ي شده و زندگي وي سراسر سرگرداني هايي كه دچار مرگ درون از ديگر شخصيت
، السمان، رحيل المرافيء (است » گويندة تواناي اخبار راديويي«و غم واندوه است 
نادانسته » حازم«او خانمي است كه تحت تأثير افكار رئيس خود  ).5الدانوب الرمادي، ص

كه به دروغ، اخباري . رساند اخبار دروغين را از طريق راديو به گوش شهروندان مي
دهد و از اين هايي را به سربازان عرب در مقابله با نيروهاي اسرائيلي نسبت ميموفقيت

اين كار باعث مرگ بسياري از نيروها و . راند طريق سربازان را براي جنگ به پيش مي
شود پس از اين حادثه گويندة خبر دچار سرخوردگي ومرگ  از جمله برادر خود او مي

او صداي خود را از دست داده و سرگردان از . كشد ست از كار ميروحي شده و د
شهري به شهر ديگر و از هتلي به هتل ديگر رفته و در دام انواع مفاسد اخالقي و اعتياد 

اي متحرك  شود و در واقع به مرده هيچگونه اميدي به زندگي در او ديده نمي. افتد مي
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هنرمند صدايش را «كند  رگ او را بيان ميگونه، م شود دكتر غالي شكري اين تبديل مي
هنوز از . ميرد درحالي كه زنده است او مي. پندارند دهد ديگران او را مرده مي ازدست مي

 ). 190، ص1980شكري، (» . خواب مرگ آلودش بيدار نشده است

شوند كه خود بيانگر  به فراواني يافت مي ر هايي ديگر از اين دست در آثار  نمونه
و اين اهميت هدف و جايگاه زندگي و چالش  16. است ر ت اين قضيه در نظر اهمي

مرگ و زندگي و برجسته ساختن زندگي به معناي پويايي است كه اگزيستانسياليسم به 
 . دهد آن به شدت بها مي

 جدال مرگ و زندگي و راهكارهاي مواجهة آن دو
ن پذيرفته شده است امانبايد اگر چه مرگ به عنوان حقيقتي مسلم و غالب نزد همگا

از نظر دور داشت كه بسيارند كساني كه در مقابل اين حقيقت انكارناپذير به مقاومت 
در جدال مرگ . كنند شان در برابر آن ايستادگي مي برخاسته و تا آخرين لحظة زندگاني

هاي دروني خود راهي بر  و زندگي هر شخص، متناسب با روحيات شخصي وتوانايي
 . هاست عشق از جمله اين جانب. گيرد يندو جانبي ميگز مي

» عشق«رساند هايي كه انسان را درجدال عليه مرگ ياري مي ازجمله راه: عشق) الف
يابد و لبريز از زندگي  با عشق است كه دل آدمي از مرگ روحي نجات مي. است
 : گويد همان طور كه لسان الغيب حافظ پارسي زبان مي. شود مي

 رد آنكه دلش زنده شد به عشقهرگز نمي«
 

 »ثبت است برجريدة عالم دوام ما 
  )38حافظ، ديوان اشعار، ص(               

كه به كهولت سن دچار شده » « «يكي از قهرمانان رمان » سليمي«
دوباره نور » وليد الخوالجي«و در آستانة مرگ روحي و جسمي است بعد از عشق به 

در حقيقت نور عشق بر . شود بر دلش تابيده و شور و شوق زندگي در او زنده مياميد 
بخشد و هر دلي كه از عشق خالي شود دچار هر دلي بتابد، دوباره به آن زندگي مي

معتقد است كه » پائولودي كاپوا« )130، ص﹩ا﹜︧﹞︀ن، ︨︣ة ︑﹠﹊︣﹤ ﹜﹙﹞﹢︑(شود  مرگ روحي مي
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 ︾︀دةها كه  يكي از آن راه. كند برابر مرگ استفاده مي از هر راهي براي مقاومت در ︾︀دة
 . است» عشق«از ديرباز با آن مأنوس بوده است 

. وجود داشته است  هايي متعدد هميشه در آثار  اي وسيع وطيف مرگ با گستره«
. هاي مبارزة او در برابر مرگ است عشق يكي از راه. مرگ خود او و مرگ ديگران

 ). 15، ص1992دي كاپوا، (» كودكي با آن مأنوس بوده استعشقي كه از زمان 

 : استقامت روحي و ارادي) ب
جاست كه  هايي كه در آن سخن از مقاومت در برابر مرگ است، آن ازديگر نمونه

. پردازد به توضيح زندگي طبقة كارگر و زحمتكش جامعه مي» 75بيروت «در رمان  ︾︀دة
اي  اند و با عزم و اراده ا مرگ دست به گريبان بودهاو معتقد است كه اين طبقه هميشه ب

او با . از اين طبقه است» ابومصطفي«. اند كه در آنان است مرگ را مغلوب خود كرده
رود، اما در جريان اين سفر فرزندش را  براي ماهيگيري به دريا مي» علي«فرزندش 
همسرش بدهد او را در  گردد تا اين خبر ناگوار را به هنگامي كه برمي. دهد ازدست مي

فهمد فرزندش در  مادر علي پس از آنكه مي. بيند حال به دنيا آوردن فرزند ديگري مي
با بياني زيبا   گونه است كه  اين«. گذارد مي» علي«دريا مرده است نام نوزاد خود را 

ر زند، ارادة آهنين اين طبقه را به تصوي و شاعرانه كه شفافيت زندگي در آن موج مي
شان محكمتر و در برابر هجوم مرگ،  مردماني كه زير فشار مشكالت، اراده. كشد مي

 ). 113، ص1966فراج، (» شود شان بلندتر مي هاي زندگي فرياد
كشند و در جدال مرگ و  اينان با استقامتي كه دارند زندگي را ازدل مرگ بيرون مي

 . نندك زندگي، جانب زندگي را گرفته و مرگ را تسليم آن مي

ميرد و رشتة اين جدال به پسر ديگر  بعد از مدتي، ابومصطفي خود نيز، در دريا مي
تر و  شود بلكه اين بار آگاه او نيز نه تنها تسليم مرگ نمي. رسد مي» مصطفي«خانواده 
داند كه دست و پنجه  رود مصطفي مي تر از ساير اعضاي خانواده به جدال او مي مصمم

رو تصميم  از اين. مادي و فقر در زندگي، خود نوعي مرگ است نرم كردن با مشكالت
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گيرد دست به اقداماتي بزند تا وضعيت اقتصادي خود و ساير ماهيگيران را  مي
كه رئيس اتحادية ماهيگيران بوده  -» نمر«و » فاضل برالسموني«او عليه . سروسامان دهد

زند و  دست به قيام مي -زدند ب ميها را به جي و با سوءاستفاده از ساده لوحي آنان، پول
شوراند، او كه درس خوانده و زيرك است همة ماهيگيران را در  همه را عليه آن دو مي

. نويسد كند و به نمايندگي از آنان عليه رؤساي اتحاديه شكايتي مي جايي جمع مي
شان تأثير بسزا داشت و  بديهي است كه سركشي و شورش آنان بر بهبود وضع زندگي

رسختي و پافشاري مصطفي براحقاق حق خود و همكارانش، آنان را از چنگال س
. بندگي، گرسنگي و مرگ نجات داد

به   ازديگر مواردي است كه : اميد به زندگي در مبارزه نمادين با مرگ) ج
پزشكي است كه در » هاني«. رساند واسطة آن زندگي را در جدال عليه مرگ ياري مي

او عالوه بر آنكه شغلش . كند اي نمادين با مرگ مبارزه مي به شيوه» لفرحا « «داستان 
گيرد  كار مي ها به  اي ديگر نيز براي نجات آن ها از مرگ است شيوه نجات جان انسان

  ).39، صء ا﹜﹆︡﹞﹤﹩ا﹜︧﹞︀ن، ر﹫﹏ ا﹜﹞︣ا﹁(
ي او از بيماران. هاني، همچنان كه پزشكي ماهر است، مجسمه سازي بسيار تواناست

سازد و در اين كار چنان  هايي مي كه مرضشان العالج و مرگشان حتمي است، مجسمه
رساند كه ديگران در  دهد و با مهارت و حوصله كار را به انجام مي دقت به خرج مي

تر از رابطة يك  رابطة او با بيمارانش عميق. افتند ها به شك مي زنده نبودن تنديس
اگر يكي . نمايد كه رفتار او در ديد همگان غريب مي اي پزشك با بيمارش است به گونه

از بيمارانش بميرد او با حالتي بسيار عجيب، گريه و زاري سرداده و تا چند شب بعد از 
در نهايت، آخرين قسمت مجسمه » هاني«. ماند مرگش همچنان محزون و اندوهگين مي

او معتقد است كه . برد اش مي هها در باغ خان را به پايان رسانده و آن را نزد ساير مجسمه
خواهد هرگز تسليم  در واقع هاني نمي. با اين كارش مريض را از مرگ نجات داده است

وي از . كند با مرگ مبارزه مي –مرگ شود و تا آخرين لحظه اگر چه به صورتي نمادين 
 . آفريند دل مرگ زندگي مي
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با وجود فراهم بودن همة در مقابل اين دسته، كساني هستند كه در عين زندگي و 
مرگ اينان . اند امكانات رفاهي و موقعيت مناسب اجتماعي، در دام مرگ گرفتار شده

ناشي از فقر مادي و مشكالت دنيوي نيست، بلكه محصول ديد فلسفي خاصي نسبت 
 . به هستي است
، بسام كه استاد فلسفه است گرفتار همين مشكل »أنياب رجلٍ وحيد«در داستان 

تواند با قضية هستي و مرگ و زندگي كنار  او نمي ).25السمان، البحر في بيروت، ص(ت اس
تر اين كه هيچ راه  بيايد، درنظر او مرگ حقيقتي بسيار تلخ و دردناك است و از آن تلخ

او كه خود استاد فلسفه بوده و عمري را بر سر آن گذرانده است . فراري از آن نيست
تواند باور كند كه مرگ، حقيقتي  نمي» بسام «. مانده است اكنون در فلسفة هستي وا

خواهد بميرد اما به يقين دريافته است كه  او نمي. مسلّم است و همه بايد آن را بپذيرند
آيد و ناچار بايد خود را آمادة رفتن كند، رفتن  طي چند روز آينده مرگ به سراغش مي

سمش در آن خوراك كرم و حشرات داند، جايي كه ج به جايي كه چيزي از آن نمي
اين افكار و افكار . هاي دنيوي است ها و لذّت جايي كه خط پايان خوشي. شود مي

گذارند بلكه در جدال مرگ و زندگي، او را به  ي پيش پاي او نميحل  مشابه، نه تنها راه
در اين داستان آمده . كند او قبل از اينكه بميرد مرگ را تجربه مي. سپارند دست مرگ مي

ها و دردهاي هنگام قبض روح را چشيده و هر آنچه كه يك مرده  است كه او رنج
تواند آنچه در دل ديگران  ي ميتواند ببيند به چشم خود ديده است، او به آسان مي
بندد بخواند و بفهمد و اين خود به بهترين نحو  شان نقش مي گذرد و بر پيشاني مي

در نهايت، در كشاكش مستمر مرگ و » بسام«. است» مرگ در عين زندگي«بيانگر 
» بسام «از ديگر موارد مشابه . ميرد كند و اميد در او مي زندگي، خود را تسليم مرگ مي

قهرمان . »ماوراء الحب«ذكر آن رفته است مواردي است در داستان   كه در آثار 
گريزد و دنبال جاودانگي است، اما در نهايت  داستان، زني است كه از مرگ مي
   شود  سرنوشتي همچون بسام نصيبش مي
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 : نتيجه گيري
السمان اگر چه متأثر از   ظر قرارداده شود، اين است كه آنچه در پايان بايد مدن

مكتب اگزيستانسياليسم و تحت تأثير عوامل بسيار ديگر در زندگي خود، به موضوع 
اي به آن داشته است اما هميشه سعي برآن داشته كه  ، بسيار پرداخته و توجه ويژه»مرگ«

از اين رو، شهادت كه وي . هايش را بر ضد مرگ ياري رساند هاي داستان شخصيت
را مرگ مرگ ناميده از ارزش وااليي در نگاه وي برخوردار است، زيرا نوعي ضد  آن

نه از جهت اشتياق به آن است بلكه به   اهميت قضية مرگ در نظر . مرگ است
گردد  جهت ايجاد ارزش واهميتي است كه در اثر پارادوكس مرگ و زندگي حاصل مي

او به مرگ . تن راهي براي رهايي از مرگ به مفهوم نابودي استدر پي ياف  و 
اش بيشتر توجه  شود او به زندگي دهد، چرا كه اين مرگ است كه باعث مي اهميت مي

گذاري زندگي  كند و قدر آن را بداند و مرگ است كه فهم و ادراكش باعث ارزش
 . شود مي

 : گويد مي ︾︀دة
 : گويد زندگانيم به مرگم مي«
 زيرا اگر تو نبودي، ...دارم ستت ميدو 

 زيستم  گمان من مي بي
 17»...آنكه زنده باشم بي

 ) 211حب، ص (( 
او در جدال مرگ و زندگي، هميشه جانب زندگي را گرفته و مرگ را مجبور به 

. باشد... كند مگر آن كه مرگ در راه وطن، آزادي، عشق و شكست در برابر خود مي
او معتقد است در . گزيند را بر مي» شهادت «جانب زندگي را رها كرده و  آنجاست كه

در سخني مشابه، . شهادت رازي نهفته است كه صد زندگي را ياراي فهم آن نيست
 : گويد مي» فروغ فرخزاد«

 و درشهادت يك شمع«
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 را راز منوري است كه آن
 . »داند ترين شعله، خوب مي آن آخرين و آن كشيده

 ) 438اشعار، ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، ص ديوان ( 

 : ها پي نوشت
شاعر مخضرم كه در دورة عثمان به همراهي عبداهللا بن أبي سرح براي فتح آفريقا عازم گشت  -1

 . وي بخشي از عمر خود را در جاهليت سپري نمود. م در مصر وفات يافت647و به سال 
صاحب ديوان شعر كه  1181صري متولد ابن فارض، شاعر صوفي مسلك و عارف م -2

با ارزش آن است كه شيوة سير و سلوك عرفاني را در آن عرضه كرده و » تائيه«مشهورترين اشعار آن 
قصيدة ميمية او دربارة شراب . نمايد اش را ترسيم مي در ضمن آن، زندگي معنوي خود و مكتب صوفيانه

 : الهي و روحاني با مطلع زيرين معروف است
 سكرنا بِها منْ قبلِ أن يخْلقَ الكرْم   بنا علي ذكرِ الحبيبِ شر 
، از شاعران رمانتيك و نوگراي تونسي كه در 1909ابوالقاسم شابي، شاعر تونسي متولد سال  -3

عين سرودن أشعار ابتكاري غنايي به بيان عقب ماندگي فكري و فرهنگي ملت خود و بررسي مشكالت 
استعمار فرانسه در تونس پرداخته و شعر خود را سالحي براي مبارزه با فقر و بينوايي، ناشي از حضور 

شهرت وي از تونس و سطح ملي . استبداد داخلي، جهالت و اشغال خارجي و استعمار فرهنگي قرار داد
هاي اين چهرة مرگ زود هنگام وي در بيست و پنج سالگي، تالش. گذشته و به جهان عرب رسيد

عزالدين . ديوان ابوالقاسم الشابي، تحقيق د: ك. ر. (ر و حساس تونس را ناتمام گذاردخوش فك
 ) ، مقدمة ديوان1988، داسماعيل، بيروت، دارالعود

 معاصر  محمد همشري شاعر مصري دورة -4
بدرشاكر السياب، از شعراي نوگرا و تجديد طلب عراقي تقريباً معاصر كه به همراه نازك  -5

در شعر آزاد و عبدالوهاب بياتي به تفعيله شكني در شعر كالسيك پرداختند و شعر آزاد يا المالئكه ما
 . حرّ را در ادبيات عربي ايجاد كردند

 خليل حاوي شاعر معاصر لبناني -6
 . هاي نمادگرايانه در شعر خويش استاديب مظهر شاعر معاصر، وي داراي گرايش -7
م در گذشت 1998ن و نويسندگان جهان عرب بود كه در آوريل نزار قباني، از بزرگترين شاعرا -8

هاي فرانسه، انگليسي و وي در يكي از محالت قديمي شهر دمشق سوريه زاده شد و مسلط به زبان
وي به شاعر زن و شعر . اسپانيايي بود و مدت بيست سال در دستگاه ديپلماسي سوريه خدمت كرد

ه و ژرف با رويكردهاي خاص و منحصر به فرد انساني شعر وي لطيف، گزند. سياسي مشهور است
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است، زن و سياست دو محور مهم شعر او هستند كه از حس هنري بسيار واال و حساس برخوردار 
 . باشندمي

التمرّد و االلتزام «اين كتاب توسط خانم نورا السمان وينكل به عربي ترجمه شده و عنوان آن  -9
 . است» السمان  في أدب 

اين كتاب در اصل پايان نامه ارشد خانم نجالء نسيب االختيار بوده و به زبان فرانسوي نوشته  -10
عبر أعمال سيمون  ««شده است كه بعدها آن را به زبان عربي برگردانده و تحت عنوان 

 . به چاپ رسانده است» السمان  و دوبوفوار و 
، و تفقد فتعود / و تذهب لتشتري تفاحا/ وقا بأمعائكفتعود مشن/ و تذهب لتتسول ماء -11
و تذهب إلي / و تخرج من جحرك.../ مستشفي يدمرها مطر النار علي / و تخلفها / أنثاك

 و سكنت /  و اختلطت العناصر.../ كفتعود و في رئتك / لتتذكر التفس المجاني/ شاطيء البحر
 ».في الموت

 . »أكتب ألنني أموت/ ب كي الأموتأكت« -12
 ».إستطعت أن أنجو من معامل الموت بين الماء و الماء/  ق الزرق   في الكهوف « -13
 ».السطور تَرَني علي / إمضِ إلي قاع كلماتي/ فتّش جيدا داخل هذه / حين أموت« -14
يافت نشد و مطالب اين كتاب از پايگاه » ي في  ««با وجود تالش فراوان اصل كتاب  -15

.گرفته شد www.aladab.comاينترنتي 
او نيز . آمده است» كوابيس بيروت«از ديگر موارد قابل ذكر موردي مشابه است كه در داستان  -16

اده و در نهايت سرخورده و بعد از مدتي صدايش را از دست د. خانمي است كه گويندة خبر است
 . او نيز فرجامي همچون سايرين دارد. شود مأيوس مي

 . »...لَعشت دون أن أحيا/ فلوالك ... أحبك/ و حياتي تقول لموتي « -17
 : منابع

 . م1956،  ابن الفارض؛ ديوان، 
 ﹤︪︡﹡؛ ﹝︣دان ا﹪﹍﹞ ،﹟آور﹡︡﹎︀ن ﹁﹙︧﹀﹤ ﹝︺︀︮︣(︋︣ا ︡︡︎ (︣ان، ︵︣ح ﹡﹢، ...ا ︑︣︗﹞﹥ ︻︤ت︑ ،︡﹡دو﹐﹢﹁

 .ش، ︀پ اول. ﹨ـ 1374
 . ش.هـ 1359حافظ؛ ديوان، پرويز ناتل خانلري، انتشارات خوارزمي، تهران، 
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