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 چکيده
-تيات شخصيها، افکار و روحرا گفتهيز ؛ها استتيشخص« يهاگفته» ،داستان از عناصر مهم يکي

-يانجام م گرتياوق ريسنده به خواننده از طريها از نون گفتهيانتقال ا يچگونگ. سازديها را آشکار م

با  گرتياوشود که براساس رابطه رياد مي« يداستان يهات گفتهيروا يهاوهيش»رد و از آن با عنوان يگ

 ،نصراهلل ياملخانم  اثر «الزمنعکس اإلقالع» ةانيگراو واقع مان مشهورر. رديگيها شکل متيشخص

و ت يمتناسبِ با شخص ييروا ييها و فناست که از فوت  ييهااز آن دسته رمان ،معاصر لبنان ةسندينو

 .استفاده کرده است ،يبه خوب يداستان يهادر انتقال گفته ييرواگانه پنج يهاوهيبهره برده و از ش ،حادثه

ت يکامل شخص ةسيطرشروع و به ( ييگزارش روا)در داستان  گرتيراو ةسيطرب از يها به ترتوهين شيا

ـ  يداستان يهات گفتهيروا يهاوهيش ين مقاله به بررسيا. ابدييان ميپا( ميروش آزاد مستق)در داستان 

 . آن را نشان دهد ييروا يهاييبايت تا زن داستان پرداخته اسيـ در ا يبه حسب فراوان

 يداستان يهانصراهلل، گفته يالزمن، املعکس اإلقالع، ييروا ةويش :دييهاي کلواژه
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  مقدمه . 

، آن ورود شمار مياساسي رمان، به عنوان جنس ادبي برتر، به ةپاي« روايت» 

 هدديم شکلرا  داستان هايحکايت گريدحکايت مرکزي و که است  «ريختي»

 م،8991ط،بيشر) دشويم ارتباط و تسلسل بين حوادثموجب و  (72ص م،8991مرتاض،)

 ايکننده افتيدرسا به ينو فاعلِا يس ينوداستانرمان از  ةشالودانتقال  کانال و «(71ص

تر مهم ،روايتانتقال  ةويشکل و ش جا کهاز آن .(54ص م،8998،يلحمدان) است خوانا فاعلِ

 ،غيره وديد،  ةها، فضا، زاويکاربردها، انگيزهوظايف،  ،نو نقدِدر  ،است اشهياز درونما

نه  شودي، کشف مي رمانني بر تحليل متن و وصف ساختارهاتروايي مب از طريق نقد

 زبانِ ،«يشناستيروا»در . (1ص م،7004عزام،) براساس مرجعيت فکري و اجتماعي آن

است  يادب متن يابيارز اريو معساس کاوش داستان ه و ايپا ،ان آنيب ةويرمان، شکل و ش

 .او نهفته است يانيس در شکل بينوک رمانيهنر  و ،اشهينه درونما

 يِاست که راو« حادثه»و « شهياند» ،«گفته»: ينصر اساسشامل سه ع يت داستانيروا

واننده ، به خيداستانده از عناصر يدرهم تن يا، در شبکهييها را با زبان رواداستان آن

ا يم ي، مستقيداستان يهاتياز زبان شخص يچه که راوهر آن يعني« گفته». رسانديم

-ياز داستان را در برم يبخش بزرگ رو  اين از. کندي، نقل مييگوهيا وايم و يرمستقيغ

ها ن گفتهيانتقال ا در يتيروا يکارهاوساز. نقش اساسي دارد ،پيشبرد روايت که در رديگ

ة وين مقاله شيدر ا. روديبه شمار م« داستان يکاوتيروا»ن ارکان يتراز مهمبه خواننده، 

-يم يبررسنصراهلل  يخانم امل اثر «الزمنعکس اإلقالع»رمان  يداستان يهات گفتهيروا

 .نشان داده شودآن  يهاييبايتا زگردد 

 قيتحق ۀنيشيپ. 0

ش از پنجاه مقاله يبکه  استن لبنا سان معاصرينون داستانيترنصراهلل از برجسته يامل

 :مانند يپژوهشگران و (820ص ،ش8815،روشنفکر) نوشته شده است يدر نقد آثار و

وم طنوس، أنطونيو جوزف شريم، حسّان ماضي، منصور عيد، نديم دعکور، جان نعّ

: نک)ند اهردرا نقد ک يآثار و ،سناء علي الحركة، جمعةعبداهلل، زينب  يمارتينيز، سلم

http://www.emilynasrallah.com). بررسي »عنوان با  يکينامه، انيهم دو پا رانيدر ا



 99 / املي نصراهلل« الزمنساإلقالع عک»در رمان « هاي داستانيگفته»روايت  ةشيو

اکرم از « م با تکيه بر آثار بانو املي نصراهلل 7000م تا سال 8924زنان در لبنان از  ادبيات

الشکل  يدراسة ف)نصراهلل  يملعکس الزمن إل اإلقالعة يروا»با عنوان  يگريدو  روشنفکر
 يادب يروش گفتگو يبررس»ز با عنوان ين ياو مقاله ، انجامورا رشنوح از« (و المضمون

ه دانشگا يات و علوم انسانيدر مجله دانشکده ادب« نصراهلل يکوتاه بانو امل يهادر داستان

تحليل عناصر  ةها، نظرياساس اين پژوهش. ، چاپ شده است815تهران، شماره 

ن مقاله با يدر ا .است خود ارزشمند ةوب، که به ناست «رمان ةنظري»داستاني يا همان 

 اإلقالع»بلند  داستانِ ،«يداستان يهاگفته»ت يروا ةيل محتوا و براساس نظريروش تحل

ل داستان بر ين تحليتا تفاوت ب گردديم يبررسنصراهلل  يخانم املاز « عکس الزمن

ت يروا ةياساس نظرل آن بريو تحل( ل داستانيتحل يميروش قد)رمان  ةياساس نظر

 .گردد نروش( ل داستانين تحليروش نو)

 نصراهلل  يامل ۀشيو اند يزندگ. 3

را  ييدوران ابتدا .ا آمديدن به «کوکبا» يدر روستا ميالدي8988نصراهلل در سال  يامل

 يليتکمالت يتحصو روت يب يکياش را در نزديالت مقدماتيتحصو در همان روستا 

 يدکتراافت يموفق به در 8941در  و گذراند روتيب ييکايخود را در دانشگاه امر

 ينگارروزنامهبه « اديالص»و « المرأة» يهادر مجله ،سيزمان با تدرهم .دشات يادب

زن  يآزاد يبرا ،اشيانسان يهادگاهيدان يبو با  (772ص ،8جم، 8999،قطزرا)پرداخت 

 (http://www.aldiyaronline.com 2421ش ،نصراهلل یاألديبة اميل جريدة الديار،)مبارزه کرد 

-هيــدرونما کــه ســه موضــوعي هســتند ،قربانيــان جنــ و  ،کــوو و هجــرت، زن

طيـور  »ي هـا داسـتان در  .دهنـد را شـکل مـي   نصـراهلل  ياملـ  يهـا داسـتان هاي اساسـي  

رمــان  درو ؛ تکــوو و هجــربــه  «يفالغاااالجمــر »و  «عکــس الــزمن اإلقــالع» ،«أيلــول

ــ يکشــورها يکــه در برخــ ،«شااةرة الاادفلی» ــه  ،شــدالنشــر ممنــوع يعرب  در و ؛زنب

يوميــات »و « يخبزنااا اليااوم»، «عکــس الــزمن اإلقــالع»، «تلــک الــذکريات» يهــارمــان

 ،قلا  يرشان نضاارة وجمارا      ا  نصاراهلل  یإميلا  منصاور، )اسـت  پرداختـه   قربانيـان جنـ   به « هرّ
ــه  (.http://www.lebarmy.gov.lb/article 252ش الةاااااي ، ةمةلااااا ــن ســـ  از ايـــ

http://www.aldiyaronline.com/
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اي هـايش، درونمايـه  بهتـرين رمـان  و آيـد  تر بـه نظـر مـي   پررن کوو و سفر ، موضوع

 .از کوو و درد و رنج جن  دارند

 کوتاه و يهاداستان کهد روآسندگان پرکار عرب به شمار ياز نورا بايد خانم نصراهلل 

 هايزبان بهالزمن عکس اإلقالعز جمله رمان که برخي آثار وي ا 8.دارد يفراوانبلند 

عالوه بر او  .(772ص ،8ج  ،م8999 ،زراقط)ترجمه شده است انگليسي، آلماني و دانمارکي 

 همسرش يبرا 7009در سال « همسات»به نام  يشعر وانيد، ذکر شده يآثار داستان

 8ش السفير، جريدة هوامش، ،سلمان) است يو ةجوشش احساس و عاطفگر انيبکه سرود 

http://www.assafir.com.) شعر »در آن به  وگر آثارش تفاوت دارد يوان با دين ديا

 بةيالشب جريدة ،..تتميز الکاتبة اللبنانية اميلي نصراهلل ،ةعرف)ک شده است ينزد« يملأت
http://www.shabiba.com). 

 «الزمنعکس اإلقالع»ستان بلند دار حوادث يو س يتيروا ۀيمادرون .0

اما  ؛ه آن استيتر از درونمامهم ،رمانان يب ةويشکل و ش ،داستان يکاوتيدر روا

. کنديکمک م روايي ةو تناسب آن با شيو درک بهتر رمان در فهم و ييروا ةيدرونما

ز که ا است« بازگشت به وطن و سفر به غرب»الزمن عکس اإلقالعداستان بلند  ةيدرونما

 يسانينو رماننصراهلل يقبل از امل .قابل توجه رمان معاصر عرب است يهاهيدرونما

گونه نيا. اندآن پرداختهس به يل ادريو سه يحق ييحي ،ميق حکيتوف ،نيمانند طه حس

 را يفرهن  غرب يريدرگ و (895ص م،8992نوفل،)ز دارند يانگغم يانيها معموال پاداستان

                                                           

؛ الرهينة (2691)؛ شةرةالدفلی (2692)طيور ايلول : ها عبارت است ازتعدادی از اين رمان - 8
؛ مذكرات هرّ (2665)يف؛ الةمر الغا(2612)الزمن؛ اإلقالع عکس(2611)الذكريات ؛  تلك (2691)
قصة  29 ي؛ المرأة ف(2691)؛ الينبوع (2669)األيام  يروت ل :؛ و مةموعه داستان كوتاه(2669)
دبيات او در ( 2669)محطات الرحيل ( 2611)؛ الطاحونة الضائعة (2661) ي؛ خبزنا اليوم(2611)

نساء »همچنين كتاب  یو ؛(2691)؛ جزيرة الوه  (2699)؛ شادي الصغير (2695)هرة البا: كودكان
  .را در ش  جلد نوشت( 2112)« رائدات من الشرق والغرب

javascript://
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قهرمان ها آن دهند و معموال درنشان ميزنانه و مردانه  يتيسجن ةدر معادل يبا شرق

با که نماد يز ير زنيفکر که اس است روشن يمرد، هستکه نماد شرق هم  ،داستان

و مردانه  يتيجنس يروابط ،روابط شرق و غرب»جه يدر نتو شود ي، ماستتمدن غرب 

-تيجنساز  الزمنعکس قالعاإلاما داستان  .(84ص م،8992 ،يشيطراب)« گردديزنانه م و

سفر به  يو به نحو جسته يدورغرب و شرق روابط مردانه کردن  انه ونزا ي يبخش

  .استزده ه گر ،لبنان يهن و مقاومت مليبازگشت به م هغرب را ب

تا با به کانادا  است يسفر پدر و مادر ةدربار دو قسمت دارد، که ،رمانن يا

شامل اخبار و  يوستيپو بخش  بند 812 درداستان  يبخش اصل .ديدار کنند فرزندانشان

ابو رضوان ». استهنش يهنگام بازگشت به م به داستان يت اصلياز شخص يمدارک

 يروت زندگيب کينزد «انيالسندةجور» يدر روستاقهرمان داستان با همسرش « وسفي

به نام  شولفرزند ا رايز ؛شودشروع ميبه کانادا  ويداستان با سفر  ياصل ةحادث. دکنيم

به شرط  ،يو و شده استکانادا  يراه ،ليبه منظور تحص يجوان ةدر دور «لينب»

برادران و گردد بلکه ينه تنها باز نمل ينباما . داده بودسفر  ةبازگشت، به او اجاز

ر د .بردجا ميبه آن «اءيلم»و  «نوال»، «ليجم»، «انحسّ» يهابه نامهم خواهران خود را 

در  ياستهيشا يهاتيموقعکه  فرزندان. ندمايمتنها « ءاير» ا همسرشبرضوان  جهينت

با فرستادن لبنان  يداخل آغاز جن با  ،ندارندبه بازگشت  يليتما کدامچيه و دارند کانادا

له پدر و ين وسيشوند تا بدکانادا  يها راهدن آنيد يبرا خواهنديمن ياز والد يانامه

. نجات دهند (8924 در سال)ل يو حمالت اسرائ ين  داخلاز ج يناش يمادر را از ناامن

از  ،با همسرش رد ويگيمسفر  ديروت رواديدر بکانادا  يکنسولگر از ،به ناچار ،رضوان

به توانند هايشان نميوهنشوند که آن دو متوجه مي اکاناددر  .روديملندن به کانادا  قيطر

شش ماه از . موزندآمي يعرببه آنان  نشاحفظ اصالت يبرالذا  ؛صحبت کنند يزبان عرب

و اخبار آن، مهاجران  هنوز جن  ادامه دارد يشود وليم ياقامت آنان در غرب سپر

-يمم يتصم، و فرزندانشد همسر يرغم مخالفت شديعلرضوان . دهديرا آزار م يلبنان

ن هيمد خواهنميهمه  زيرا ؛م خالف عادت زمانه استين تصميا .به لبنان بازگرددرد يگ

-هموطنان هبدوست دارند م کانادا يمق يهايلبنانمانند حداکثر و  را ترک کنندپرآشوب 
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 يسرد با فرزندان وداع کرده و به سو يدر هوا يسرانجام و .کنندمالي  کمک تنهاشان 

 . کنديهن پرواز ميم

 هبا اشاره ب يکشند، راويرا م او افراد مسلح رضوان را ربوده و ،يوست بعديدر پ

-ميرا در وطنش جان يز ؛دهدينشان مم تبسّم ةچهربا  و خشنود ، او راشهادت رضوان

-يش برگزار ميبرانظيري و بي باشکوه ةع جنازييتش انيسندجورةال يمردم روستا. دهد

« وسفيابو رضوان »دگان يان دينو و ناآشنا را از م يايدن ،سندهينوآيد به نظر مي .کنند

ني وي را نشان سرنوشت تکرار نشد تا غربت و کنديد ميشها او رو نمايد ميم يترس

-سرنوشتي که در ديگر داستان ؛(http://ucipliban.org/arabic ة و الغربةيالروا،نصراهلل) دهد

 .هايش هم تکرار نشد

 «( 93 )عکس الزمن  اإلقالع»رمان گاه يجا. 5

 :است ياساس ةمرحل ورمان کوو و مسافرت از لبنان در د ،الزمنعکس اإلقالعرمان 

لبنان و  يجن  داخل علتبه  8924 ياول و دوم يجن  جهان سبببه  8985 يکي

قهرمانان اما  دانديمنگر جن  تيخود را روانصراهلل  ياملاگرچه  .ليتجاوز اسرائ

عن المرأة المقهورة : نصراهلل یإمل جابر،) ن نبردها هستنديان ايقربانهايش داستان
 :دينمايرا مطرح م ين پرسش اساسيو ا (http://www.al-akhbar.com 1،ش...والذاكرة

و  يجه، نابودن، شکيشر، خوارتحمل  ومادري  نيدر سرزمماندن  :است کدام بهتر»

دو  هر .(784ص ،8ج ،م8999 زراقط،)؟ و مرگ غريبانه از وطن يا درد دوري راکشت

ر آن را ندارد و ييتغ ييانااست که تو يقدر و رنج انسان در برابر قضا درد و  ،صورت

 .(782ص همان،)ره شود يچ آن برتواند يکه نم يدر جهان يزندگ

الزمن عکس اإلقالعرمان  يريگعوامل مهم شکل از ،سفر ةتجربد که يآيبه نظر م

 يهنگام. است يشخص ةتجرب ،هجرتوع کوو و موض»: گويدمي ن بارهيدر ا يو. باشد

مهاجرت هاي شغلي فرصت سببان، به سل بعد از آنو نشان که برادرانم و فرزندان

مردم ناچار  که نياتا ن نوع نوشتن را ادامه دادم ي؛ انوشتمرا  «لوليور ايط» ، منکردند

-ميران هم مهاجرت ي، نه فقط جوانان که پجن  داخلي، کوو کنند سببشدند به 

 معظ  النقد خدمات متبادلة: عبداهلل، إميلي نصراهلل)« شد اإلقالعن تجربه باعث ظهور يکردند، ا
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www.arabicstory.net.)  ن شرق و غرب در يب يفرهنگ يگفتگو را بايد ن رمانيالذا

  .يالحضار الحوار المعوش،) شمار آورد ، بهنسبتا اندک يتالش
 http://www.imamcenter.net.) 

 يکيا ژه جوانان روستا رياست که جوانان وطن به و يغول ،مهاجرت ،در اين رمان 

اميلي  جريدة الديار، األديبة)گردند يو بازنمروند مي، آنان بلعدمي يگريپس از د

ممتاز و  ةنيزمپسروستا  ،رواز اين (http://www.aldiyaronline.com 2421، شنصراهلل

ها و جلسات ينينششب ،نسخنا ،يبه خوب و است اإلقالع يتيروا ساختار ةبرجست

 اميلي نصراهلل زما،يکار) منعکس کرده استسرد زمستان  يژه در روزهايروستا را به و

ها با حفظ سنتدنياي رويايي روستا زيرا  ؛(http://jnon-k.net/vb منازعبال شاعرة القرية

 .رودبه شمار مي راث و زبانيو م

 «الزمنعکسَ اإلقالع»ان در رم «يداستان يهاگفته» تيروا يهاوهيش. 0

. است گوناگون يهاوهيبا ش گر،راويت ةليبه وس ،انتقال داستان به مخاطبابزار  ،روايت

مل، و تفاوت تفکر و تأ ةنتيجت يروا يهاشيوه يگوناگونالبته . (24ص م،7008ستار،)

ا آن ب يهماهنگبلکه  ؛ستين يگريد برگر برتري يک رمان انيب و؛ است يداستانف اهدا

ت رمان را بشناسد تا به خوانشي يروا ةشيو بايد ،گرليتحل. مهم است يهدف راو

 ،رمانهاي تفکر، نوآوري و زيبايي اثر ادبي روايتي دست يابد؛ زيرا صحيح از جنبه

در قالب زبان ادبي روان و هاي انساني گوياي تجربه وبازتاب فرهن  و جامعه ظرف 

  .است يمتعال

 ةويش انيمن يشود که در ايو حوادث م هاشهياند ،هات گفتهيواشامل ر ،روايي ةويش

 .رديگيمبر درهم  را شه و حادثهياندرا يز ؛دارد ياريت بسياهم يتانداس يهاگفته يتيروا

 ةويرا منحصر در ش يتيارو ةويششناسان، تيروا يبرخن امر باعث شده است يو هم

 .(894 ص م،7002،يکرد) نديها در داستان بنماشهيها و اندان گفتهيب

 شناستيروا« عبدالرحيم کردي»را  يداستان يهاگفته يتيرواگوناگون  يهاوهيش

که ده است کرتقسيم  ياساس ةگونسه به « ة المعاصرةيالروا يالسرد ف»در کتاب  يمصر

http://www.aldiyaronline.com/
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ن يا. باشد ي، روش مناسبيداستان يهاگفته يتيروا يهاوهيل شيتحل يد برايآيبه نظر م

-از آن .کندير مييت صاحب گفته تغيو شخص( يراو) گرتينقش روا اساسا برهوهيش

، گرتيراو ةسيطرب يه ترتاست، لذا ب گرتيرواآن  از يت اصليموقعدر داستان، جا که 

 :ددهيم يرودر داستان ر يز ياساس کلسه شبه ها گفته

سخن  ةاجازان داست ياهتيکامل دارد و به شخص ةسيطر ،ان گفتهيدر بگر تيروا -8

 .انددهينام« هاگفته يتيگزارش روا» را دهد که آنينم

ها نقش دارند و ان گفتهيهردو، در ب ،تيشخص و يراو ؛دارد يکم سيطرهگر تيروا -7

در داستان نمود  ،ميمستق ةفتو گ ميمستقريآزاد غ ةگفت م،يتقسمريغ ةگفت: به سه صورت

 .ابدييم

 کننديان ميخود را ب ةو گفتخن ها آزادانه ستيخصش ندارد و ياسيطرهگر تيروا -8

 (787ص ،همان) اد شده استي« ميآزاد مستق ةگفت»که از آن به 

 ها،تينسبت آن با شخص گر وتيروا ةسيطرسب برح يداستان يهاگفته ،مجموع در

 ميمستقريآزاد غ ةگفت.8 ميمستقريغ ةگفت. 7 هاگفته يتيگزارش روا. 8: است وهيپنج ش به

 .ميآزاد مستق ةگفت. 4 ميمستق ةگفت.5

 يو موضوع يفرد يهاتجربهبا انه يگراواقع يمانر ،الزمنعکس اإلقالعرمان 

(objective) در يعواطف و احساسات شخص ،نشيب ،با منشت يواقعکه در آن  است-

دارد اشراف  و يامور آگاه ةبر هم« بيرونيد يد ةيزوا»با گر تيروا. خته استيآم

را آنکند بلکه يدخالت نم ،جاد حوادثيدر او است طرف بي اما (7،244ج ،م8999،زراقط)

 يبافتدر  ،فهمدمي هاتيشخصبيند و يا از ذهن ور که ميط، همانيداربدون جانب

حفظ اصالت و  ةبه بهان يگاه و کندميان يب فهم، ساده، زيبا، جذاب، محکم و قابل

 .برد يکار مرا به  يعرب ةانيعام ةلهج ،هاسنت

اشاره شد، متناسب با که  يداستان يهاگفته تيروا يهاوهيش از خانم نصراهلل

 يب فراوانيبه ترت هاوهين شيا .کندمياستفاده  اإلقالعدر رمان ، ييروا يهاتيموقع

م، يرمستقيآزاد غ ةگفتروش م، يمستق ةروش گفت، هاگفته يتيگزارش روا :عبارتند از

بر خالف سه  ،البته دو روش آخر. ميمستقريغ ةگفتو روش  ميآزاد مستق ةگفتروش 
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 ، کمتراستفاده شده يراوتوسط  يارقابل مالحظهيبا با تفاوت غين که تقريروش آغاز

کامل ة سيطربا  يرونيد بيد ةيزاو يدارا ،ن داستانيگر در اتيروازيرا . است کار رفتهبه

 .است

خود شروع به  ،يها ـ راوتيواقع يان برخيل بيهم به دل يها ـ و گاهبند يدر ابتدا

ورود قبل از  ،اول بندبا در پنجاه يتقر. دوشماجرا وارد د تا کنيگزارش م و ارائة سخن

 يت اصليحاکم است و شخص ،ميرمستقيآزاد غ ةگفت ةويش ،به کانادا قهرمان داستان

با  يبعد يهابندرفتن در خاطرات دارد؛ اما در نفس و فرو ثيحد يبرا ياديفرصت ز

سخن و فکر  ،يندارد تا راو ييتنها يبرا ياديرضوان مجال ز ،هاتيشخصگر يورود د

  .شوديم غالب ميمستق هگفت ةويجه شيدر نت ؛او را منتقل کند

 (free direct speech: الحر المباشرالکالم ) ميآزاد مستق ۀگفت ةويش.  . 0

گر تياز جانب روا يحيا توضي يتيروا ةچ مقدميبدون ه ،وهين شيها در اتيشخص ةگفت

که  اي استنمايشنامهگفتگوي شبيه به و  (708صم،7002ي،کرد) آيدميدر داستان 

هاي داستاني و واسطه با شخصيت يرا ب و خواننده دهدمينخود را نشان  گرروايت

ن بينياز دارد تا تخيل بيشتري به رنده، يگ رو اين از .سازدميرو ههاي آنان روبگفته

ه رايج نبودعرب  ادبي متون کهندر  ياوهين شيچن. زندگي کند داستان يهاشخصيت

و تنها  استاندک  ،همعرب  يروزام يهادر رمانآن کاربرد و  (705همان،ص) است

آنان را  يهاتا گفته استداستان  يهاتيآشکار خواننده با شخص ييت آن رودررويمز

 .ندکها قضاوت آن ةباردر و افت کنديدر يحيا توضيواسطه  چيبدون ه

تناسب  ،استالزمن حاکم عکس اإلقالعد داناي کل که در رمان يد ةيوه با زاوين شيا

 ةانتقال گفتمثال  .کندميکمتر استفاده  ،تييکار رواون سازيسنده از اينوو ادي ندارد يز

 کمکبه  کانادا يکارمند کنسولگربا رضوان گفتگوي که ، پنجم بنددر ها شخصيت

جا به خواننده نيدر ا .است ميوه آزاد مستقيبه ش، است علت سفر ةباردر و مترجم

رضوان . دهدک فرد غربي نشان مييبا ک عرب سنتي را يفرصت درک مشکل ارتباط 

اما سخنان خود را به  ،ديگويشتر سخن ميخوشحال است و ب ،افت کردهيزا دريکه و
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مترجم است تا  ن وي ويگفتگو ب، رو نياز ا ،کندمترجم به سرکنسولگر منتقل مي ةليوس

 :رودبه کار مي.. . و قوليلک، قولي له، أسيهاي واژه رو نياز ا ؛سرکنسولگر

-آقاي رضوان، کنسولگر مي -) کندا؟ يال ة الرحلةيغا د رضوان مايسألک سيالقنصل  -

 (سفر به کانادا چيست؟ پرسد هدفت از

 : يّالکرسو لم يتحرک عن  بحرارةستقبله ين لم يه حساء فهمأذن و هو إبه  القنصل مهتمٌ
گرمي از او به اما هنگامي که  کرد،مي نگاهکنسولگر به او ) .زور الشبابله أل يقول

 (.را ببينم فرزندانمتا  ام بگو آمدهبه او : شد بينبدنکرد و از صندلي برنخاست،  پذيرايي

 (؟اندآنها چه کساني !آقاي رضوان -) د رضوان؟يا سي، بابن هم الشّمَ -

 يكبر مطع  فأه، و حسان صاحب يخليوالد الناس و أ يخلّياهلل  ريل الکبينب ،يوالدأ -
زوجة ابن مختار البلد و نوال معلمة اء متياقة للستات و لمده صالة حلّل عنيشارلتون و جم

 ظ کند،مردم را حف ةهمفرزندان ، پسر بزرگم که خدا او و ، نبيلفرزندانم) .الةامعة يف

س ، همسرِ فرزند رئيلمياء ؛آرايشگاه دارد ،جميل ون رستوران دارد؛در شارلت ،حسان

 .(استاد دانشگاه ،و نوال انجمن شهر

گويد خدا حفظشان کنسولگر مي -) کندا؟ يف سنةن کم حفظهم مِيقول القنصل اهلل ي -

 (کند، چند سال است کانادا هستند؟

 ...(بيست سال  بگو دخترم به او -) ...سنةن يمن عشر يبنتا يله  يقول -

پرسد شما مي از کنسولگر -) ؟كندا يها فيستقتض يالت المدة يما ه: سألکيالقنصل  -

 (؟مانيدجا ميچقدر آن

  (84 -85صص ،م8918نصراهلل، )...( شش ماه اندگفتهها چهب...  -)..أشهر ستةاألوالد قالوا  ..-

رضوان  هاي سمعان وه براي انتقال گفتهوين شيسنده از همينو ،و هفتم يس بنددر 

 : ما منتقل کنديمستق ،شرفت صنعتي غربيرا از پرضوان زدگي برد تا شگفتبهره مي

 (؟اين هواپيما است يا کوه! سمعان -) ا سمعان؟يهذه طائرة أم جبل  -
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 مبويج» پيمايهوا ،هواپيماست، عمو رضوان -) .طائرة جمبو... طائرة ع  رضوان -

 («تج

 (؟جت چه گفتي؟ جيمبو -) !بو؟م؟ جو قلتَشُ -

ما ...است جيمبو اسمش -) ، هناک طابق علوينحن في الطابق األرضي ..، هذا اسمها -

 (طبقه باال هم دارد. همکف هستيم

 (؟ما هستند يعني مردم باال سرِ !عجب -) ؟ه الناس فوقنايف بعدُ يعنيشو ! ا بارک اهللي -

 .(27ص ،مانه) (هستند باالي سر مامردم زيادي،  -) ريه ناس کثيفوقنا ف -

د يشتر سخن بگويکند تا بک مييرا تحر رضوان ،جا که سمعان با لبخنديآن ،هدر ادام

آزاد  ةوياز ش ،ت اصلي داستانيرت شخصيح ةواسطبي نشان دادنسنده براي يهم نو باز

 :بردم بهره مييمستق

جدون يف ..المهندس و ا الربان ومأ. رانيصول الطرنا اذ نجهل أيتفک يصعب عليمر األ -

. سخت استبرايمان ش درک دانيم،اصول پرواز را نميچون  -) .ة السهولةيغا يمر فاأل

 (.کنند يمدرک راحت آن را ... و نو مهندسا انخلباناما 

عن الخط  الطائرةن تخرج حدث أيال أعرف د أن أيرنما أإ. هميمر سهل علطبعا األ -

هواپيما  ممکن است. ها راحت استکامال مشخص است که براي آن -) لها؟ المرسوم

 (خارج شود؟خودش از مسير 

 در راهِ ولي مسيرش ،آري -) ...ق معبديد بطريمقريرها غيحدث لکن مسينا ايحأ -

 (..نامحدود استو هموار 

 أله، مس!انسمعپس آقا  -) .يضا عنده همومأالربان  ..ست سهلةيا سمعان المسألة ليه يإ -

 (..زيادي دارد هاينگراني هم خلبان. نيست هم آسان

-درست مي -) .دهي يفعنقه و سالمتنا  يفهمنا . ن الصواب عم رضوانيکالمک ع -

 (.شو سالمتي ما در دستهم و غم ما به گردنش است ، عمو رضوانگويي 

 (.ه باشدکومانند بايد عقل اين خلبان  -) .کون عقله جبل، هذا الربانيالزم  -

 (...نبايد اشتباه کندخلبان که گفتي  -) ...خطئين جوز أينت قلت الربان الأ -
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 (24-25صهمان، ص) (درست است -) ..حيصح. حيصح -

ما هستند و يدر هواپا يبه همراه سمعان و رکه  يچهل و نهم هنگام بندرضوان در 

آن . کنديم يآوراديرا  او يبعد از خواستگارش به خواب رفته است، خاطرات همسر

-يم به او نايشود و روزيرو مروبه( ده بوديکه هرگز او را ند يشخص) «نايروز»با زمان 

 :ديگو

 ( عصر بخير جوان -)! ا شابير يمساء الخ -

ه عصر ب :با تعجب پاسخ دادگير شد ولغاف -). مساء الخير :مستغربا فردّ ةيالتحبادرته 

 (خير

 (بايد با شما صحبت کنم، اسمم روزيناست -) .نايروز ياسم. معک بعض كالم يل -

ن خير است إ !روزيناخانم باعث افتخار است  -) .شاءاهلل نر إيخ. نايتشرفنا ست روز -

 (شاءاهلل

گويم، شانس تبريک مي -) ر شر؟يشو االسم من غ. ريحظک کب. بالخطبةبارک لک أ -

 (اسمت چيست؟. آوردي

 (يوسف رضوان ابو -). وسفي بوأرضوان . عبدک رضوان -

مبارک است رضوان، خوب موقعي  -). الوقت المناسب يجئت ف! ا رضوانيمبروک  -

 (18همان، ص)( .آمدي

گردند با فرزندان يورک بازميويرضوان و همسرش از ن ،کميصدوشصت و  بنددر 

ب ، تعجاندها را دور از هم گذراندهن ساليکه چگونه انيکنند و همه از ايم ياحوالپرس

 : کنندمي

 (.يدسالمکه  خدا را شکر -) .السالمة يالحمدهلل عل -

 (.از دوري شما دلتن  شديم -) .ابکميفقدنا لغ -

از  بيش ،نيويورکبه  رسف) .الماضيةن يطول من کل السنورک أيوين يف بةيالغکانت  -

 .(هاي گذشته طول کشيدسال ةهم

 (.برگرديدشما ديم کرباور نمي -) .ناينکم تعودون الما صدقنا أ -
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ها، چگونه دور از شما زندگي اين سال -)دا عنکم؟ ين بعيالسنذه شنا کل هعف يک -

 (802-802صص همان،)( کرديم؟

ن ياز ا انآن گاهي هم شادياشخاص و  يزدگنشان دادن شگفت يبرا ،سندهينو

و با  يرونيب ،نن داستايگر در اتيد روايد ةيجا که زاوآن ازالبته  .کندمياستفاده  روش

به ندرت به  (است ياشنامهيشتر نمايکه ب) ميآزاد مستق ةوه گفتيشاشراف کامل است، 

گر با دخالت تيرا روايز ؛ها قرار داردگفته ةچهارم فراواني شيو ةو در مرتب رودميکار 

ها تيکه شخص ددهميت به خواننده، اجازه نيخود، به منظور انتقال احساس شخص

 .شوندهر اداستان ظ آزادانه در

 (:direct speechالکالم المباشر) مستقيم ۀگفت ةويش. 0. 0

د يو جد قديمهاي داستاندر است که ها هاي روايتي گفتهمشهورترين شيوه ،اين شيوه

اي شامل چند کلمه يا مقدمه ،گرتراوي(. 892ص م،7002کردي،)رد کاربرد بيشتري دا

بيشتر . کندمياشاره  ،حرکات گوينده ةسخن يا نحو آورد که در آن به آغازعبارت مي

هم  و گرتهم راوي ،وهيشدر اين . (891ص همان،)هاي قرآني بدين شکل آمده است گفته

جا راوي در اين. تر از شخصيت استاما حضور راوي کمرن  ؛شخصيت حضور دارند

[ « » و ]: مانند اين شيوه همراه با عالئمي. کندامانت را در نقل کامل سخن رعايت مي

ان بي در گرتيروا يهامقدمه. است تا سخن شخصيت با سخن راوي درنياميزد

 و کنديها مافت بهتر گفتهيبه خواننده به منظور در ياريکمک بس ،سخن يادا يچگونگ

-خانم نصراهلل قبل از گفته يهامقدمه .دارد يينقش بسزا يسخن به و يدر انتقال فضا

 يهااو از نشانه که در آن قرار دارند متفاوت است؛ يطياس شراها بر استيشخص يها

ت و يو عصبان يمچون خوشحاله يموارددر . کندميصدا، نگاه و چهره استفاده 

نشان به مخاطب رات چهره ييتغ ةليها را به وستيالعمل شخصعکس يراو ،ينگران

ان نهفته است منتقل شبلند و آرام يکه در صدا را انآن ةو خندهم خشم  يگاه .دهديم

و  است اشخاص يان حالت درونيبا ب، غالبا وهين شيدر ا يحضور راوالبته  .کنديم

پرکاربرد در رمان  ةوين شيدوم ،ميمستق ةگفت .کنديان ميرا ب هاآن يکمتر حالت ظاهر

 .است اإلقالع
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ت يگر و شخصتيرواو  شوديرضوان و سمعان آغاز م يدوم گفتگو بندان يدر پا  

 : به خواننده نقش دارند يداستان ةبا هم در انتقال گفت

صداي سمعان را ) .رضوان ننزل هنا يعم: مالتهأنتشله من تيسمع صوت سمعان 

 .(مييجا نياعمو رضوان  -: آورد به خوديد که او را شن

 جستي زد ورضوان ) روت؟يهل بأا يوفکم يعون ضهکذا تودّأ: تبعه رضوان قفزا

 م،8918 ه،نصراللّ) (!کنيدخداحافظي ميچنين با مهمانتان  اين !هايروتبي -: رفت شدنبال

  (80-9صص

تبعه »و « ..نتشلهيمعان سمع صوت س»ان دو جمله يبا دخالت خود و ب گرتيراو 

ان را نشان داده است تا ت رضويشخص يحاضر جوابو  ييگرا، درون«رضوان قفزا

 .را حس کند« گفتگو يناگهان» يفضا خواننده

-يماستفاده  ميمستق ةويش از ،يکارمند کنسولگر ونقل گفته رضوان در  ،سومبند در 

 يصوت يهايژگيو« له الصوت بلهةة مؤنبةسأ»و « رد بحماسة»ان يگر با بتيرواو  شود

است به خواننده منتقل  يگريد« سرزنش»و  يکي« شوق»از  يکه حاکها را تيشخص

 :ک شوديتا در احساس آنان شر کنديم

  (.من ابونبيل هستم بله، -: با شور و هيجان پاسخ داد) .ليبونبأنا أنعم : بحماسةرد 

آميز صدايي با لحني سرزنش)ل؟ يبونبأم أوسف ي بوأ: له الصوت بلهةة مؤنبةسأ -

  .(80ص ،همان)( يوسف يا أبونبيل؟ أبو: پرسيد

کند يفوذ مت نيم با دخالت خود به درون شخصيمستق ةگر در نقل گفتتيروا يگاه

و هم  ده استيرا فهم يگريد يهايمشغول ها دلتياز شخص يکينشان دهد هم تا 

را با  رضوان ةگفت .کند لبه خواننده منتقرا ها تيشخصمتقابل درک  و يهمدل يفضا

 :کندهمسرش با اين جمله نقل مي

منتظر پاسخ  هفهميد ک همسرشاز ) .لينبم أا يفکر كنت أ:ها انتظارا لةوابهعماقأ يقرأ ف -

 ( کردمداشتم فکر مي! ام نبيل: است
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-کر ميفهمينطوره، داشتي به سفر  :پاسخ داد) .. السفرة فيطبعا کنت تفکر  :جابتهأ -

 .(78ص ،همان) ...(کردي

که  يزن ـ «نايروز»روستا به نام  ياز اهال يکيو  رضوان ةنقل گفتگر در تيروا

 ـ فرستديان خارج از وطن و ساکن کانادا مجوان يخاک را به عنوان سوغات برا يمشت

خواننده را ، «...خطت  مرأةاله يلم ترد عل»با جمالت ، شان حالتيکند و با بيدخالت م

 :کند يم کيشر ،روستا ياهال يدوستنهيم ةعاطفدر 

آويشن يا : با جديت پرسيددر ادامه  )؟ انسونيم صعتر أ: ردفأ ث  ةيّلها بکل جدسأ -

 (باديان؟

 ية و هها حول الصرّيث  جمعت راحت ،نيتةاهه خطوتَا يت فخطّ .مرأةاله ي  ترد علل -
 .کونوا اشتاقوا لرائحة تراب الةورةيالشباب ب ،بابخذها للشّ ؛حفنة تراب :هيتقدمها ال

 :دو قدم پيش گذاشت و کيسه را در دستانش گرفت و تقديم رضوان کرد. نداد زن پاسخ»

  .(82ص ،همان) «باشندبوي خاک جوره شايد مشتاق .. انببر براي جوان ..مشتي خاک

منتظر استقبال که ال فرودگاه مونترهمسرش در  رضوان و ةدر نقل گفت ،گرتيروا

 يکند تا فضايدخالت م کانهرزي ه بود،امدين انبه سراغ آن يکس اما بودند شانفرزندان

فرد  است که هر ين همان احساسيا ؛را نشان دهدرضوان  ياقتطيو ب خشم ،غربت

 :کندآن را تجربه ميغربت  يدر تنگنا يدوستهنيم

عملوها معنا يا مرا  :ا عن مرحهيره متخلل فاقدا صبَينبمأتجلس  ثُيح يلإعاد رضوان  -

ديدي با ما : گفت وآمد نبيل امنزد  ،ناراحت انه و صبربيرضوان ). الغربة ياهلل عل لعنة.. 

 .(لعنت بر غربت.. چه کردند؟

هناک سوء تفاهم  ،ترکونايالشباب ال ،ا رجاليل بالک طوّ :التخفيف عنه محاولةفقالت  -

ها ما را رها نکردند، حتما بچه! آرام باش مرد: گفت ،ش کندرامَکوشيد آزن که مي.. )

 (..سوء تفاهم شده

به .. سوء تفاهم؟ :گفت و خشم تيبا عصبان).. حولک يالتفت.. تفاهم؟ ءسو :بغضب ردّ -

  .(801صهمان، )..( ور و برت نگاه کند
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، فرستاده بود «نايروز»مشت خاکي که ژه يبه و ،بين فرزندان ايم هدايتقس ةصحن

 و ارزش خاک يداستان يهاتيپرستانه شخصهنيگر احساس متيت تا راوسا يفرصت

که شامل  ،رضوان ةنقل گفت رد و نديبرگزم را يمستق ةگفت ةويش، لذا را نشان دهد وطن

 ن او ويب تاکند يبه خواننده منتقل م را يو يهاحالت ،هستهم  «نايروز»خنان س

 :کند جاديا يپندار ذات هم ،داستان يت اصليشخص

 خطابيبا حالت  ) سمع من فضلک ... خوانإلحظة يا  :ةيبدأ بلهةة خطابيهو  -

 .(لطفا گوش کنيد.. يک لحظه! برادران :شروع کرد

. غيرها مارون، روزينا، تذكّ. اها روزينايّإهذه الهدية حملتني  :والدهأ یلإث  التفت  -
به روبعد ) ؟كنت أه  بأقفال الحقيبة، حين أطلت و في يدها هذه الصرة أتعرفون ما قالت

آيد؟ روزينا را يادتان مي. ده استفرستااي است که روزينا اين هديه :فرزندانش کرد

 (دانيد چه گفت؟مي. آمد ،ستد به بستم که کيسهمي را داشتم چمدان

. «أمانة توصّل الهدية للشباب»: قالت :نتظره فتابعيتلق رضوان جوابا و هولم يلم  -

 :ادامه داد ،منتظر جواب هم نشد ؛رضوان جوابي نشنيد) ؟الصرةداخل  فيأتعرفون ما 

 (دانيد داخل کيسه چيست؟مي. «، هديه را به جوانان بدهامانتي است» :گفت

ها روزينا من كرم تْمَلَمْفيها حفنة تراب لَ :ن فشلوا قاليح... نتظر لحظاتاو  سأله  -
هذا ما . «الشباب بيکونوا اشتاقوا لرائحة تراب الةورة. خذها للشباب يا بونبيل». المطل

از ) .عماق الةذورأ إلی یو أنا كنت أحسبها مةنونة فاذا كلماتها تردّن. أرسلته اليک  روزينا
مشتي خاک  :گفت ،وقتي نتوانستند پاسخ دهند.. ماندو چند لحظه منتظر ها پرسيد آن

شايد  ،ببر اين را براي جوانان»گفت  .جمع کرده است« کرم المطل»است که روزينا از 

اصل هايش مرا به ولي حرف ،کردم ديوانه استفکر مي «باشندخاک جوره بوي مشتاق 

 (872-872 صص همان،) (دگردانبرريشه  و

کند و واکنش فرزندان را که ينا را از زبان رضوان تکرار مين عبارت روزيع يراو

تا احترام  کشدير مياشک آنان را به تصو سکوت و و دهدينشان م ،در غربت هستند

 .خاک وطن را به خواننده القا کند
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ل تسمن بها دموعا دافئة راحت يمناد يديالةماعة و تناولت األ یران الصمت عل
سوف نضعها في إناء  :ه و قاليبد أيل من يتناولها نب !حفنة تراب. الخدود تتدحرج فوق

دستمال  ند،شدهمه ساکت ) .كريستال و نةعلها في صدرالدار وتصبن محةة لنا جميعا

از نبيل ! مشتي خاک. پاک کنند راها بر گونهجاري شده  ي گرمهابرداشتند تا اشک

تا راه گذاريم ميخانه  سردر و برتال آن را در ظرف کريس :دست پدرش گرفت و گفت

 .(872-872 صصهمان ) (ما باشد ةروشن هم

زن »که به نا يعملکرد روز يکند تا بر درستيما نقل ميل را مستقينب ةجمل ،يراو

 بار درو د ،زن ناي. زندبييد أمهر ت ،داند کجاستينم يکس و مشهور است« پنهان

که  يگر زمانيدهد و ديخاک را به رضوان م ةسيجا که کآن يکي :شودظاهر مي ،داستان

  .کنديق ميتشو «اير» رضوان را بر انتخاب

را بر سر  هايتاست تا جدال شخصحاکم م يمستق ةگفت ةويش ،تا آخر 22 بنداز 

 باگفتگوي رضوان . نشان دهد ،يتکلم عرب درنوادگان  يتواننااز جمله  يمسائل مهم

خواهد نقش راوي مي. شودشروع مي انگيزي تأملتسکو ، باهمسألن ياهمسرش بر سر 

 :خاطرنشان سازد ،فرهنگي زبان مادري را در هويت بخشي 

؟ م نبيل أتعرفين في ماذا أفکرأيا  :قال بعدها رضوانن فترة صمت، ين الزوجيمرت ب

 (کنم؟داني به چه فکر مينبيل، مي مأ: گذشت، سپس رضوان گفتسکوت  مدتي به)

 (از کجا بايد بدانم؟ -)؟ عرف يا رجالين لي أن أأمن  :جابتأ -

-ها فکر مينوه ةبه آيند -) ؟الةورة تراه  يذهبون الیأ.. حفاد ألفکر في مستقبل اأ -

 (؟روندمي کني به جورهمي فکر.. کنم

اش وحالت دروني نبيلام ةتاثير اين پرسش بر روحيرا از  خوانندهبا دخالت خود،  يراو

 :کندآگاه مي

اين ) ؟مورهذه األ ما الذي يةعلک تفکر في :نبهها السؤال من سباتها فانتصبت له -
ها فکر شد به اين سبب چيزچه  :گفت بلند شد و .او را از خواب بيدار کردپرسش، 

 (کني؟
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يةدون صعوبة في العودة فکيف أوالدنا  ذا كانو إأتراه  يذهبون .. الزم أفکر يا مرا  -
جنبية؟ أل  تالحظيه  جنبي و اللغة األالحليب األ هنا و تربوا علی ولدواحفاد الذين باأل
 ،آيند؟ وقتي فرزندان مايعني مي! بايد فکر کنم ) ..يتفاهمون باللغة الغريبة علينا مسأ

زبان بيگانه  شير وند و با اهجا به دنيا آمدها که ايننوه دانند،ميسخت  را بازگشت

 (زدند؟نديدي ديروز با زبان عجيبي با ما حرف مي ؟گردند، چطور برمياندبزرگ شده
 .(884-885صهمان )

ا و ير يبا دخالت خود نگران ي، راوايرهمسرش رضوان و  ةدر نقل گفت 12بنددر 

 : کنديم لرضوان را به خواننده منتق يمشغول دل

لماذا أثرت موضوع : ها مع زوجها و عاد السؤال المؤجل من جهتهايعادت الغرفة تحتو
أليس كذلک يا . نحن هنا في زيارة. اللغة يا بونبيل؟ أخشی أن يأخذ علی خاطر الشباب

چرا موضوع زبان را  :سريعا پرسيد ا همسرش در اتاق تنها شد وريا بدوباره  ) ؟رجال

 (ها آمديم، مگر نه؟ما براي ديدن آن! ها ناراحت شوندترسم بچهمطرح کردي؟ مي

-حين لم يمر صعب عليمکن الحق معک يا مرا لکن األ: ها باستسالميعل و ردّ -

 حق با توست :حرف او گفت تأييدبا ) ...أحفادي لحمي و دميتفاهم مع أن أستطع أ

ارتباط برقرار کنم، سخت  خونم، با گوشت و ،هايمتوانم با نوهولي وقتي نمي. !خانم

  (.است

و أنا « تقوي  المقتاية»ق بيننا إنک تريد لست أفضل منک لکن الفر :فقالت بهدوء -
 ن با تو اينولي فرق م ،يستمبهتر از تو نمن  :به آرامي پاسخ داد) أتقبل األمور كما تأتي

 ،طور که هسترا همانواقعيت من اما « کج را راست کني ةدند»خواهي مي است که تو

 .(پذيرممي

 ..(درست است: تکان دادرا ش رضوان سر) ..ح يهذا صح: رضوان رأسه موافقا هزّ -
 .(842ص ،همان)

به لبنان  خواهدمي فهمند که پدرشانيم يوقتاء يل و حسان و لمينب ،827 بنددر 

با دخالت خود  يراو ست کهجانيا .او را از رفتن بازدارندکنند تا تالش مي گردد،رب



 5 0/ املي نصراهلل« الزمنساإلقالع عک»در رمان « هاي داستانيگفته»روايت  ةشيو

نتفض ا»، «حفظهااء تيبدت لمأ» يهاعبارت .کشدير ميک از آنان را به تصوي هر ةيحرو

آرام »اء يلمدهد که ينشان م« ل رأسهينب هزّ»و « اء بهدوءيقالت لم» ،«لينب هُقَوافَ»، «حسان

ثر که پدرش اما متأ ،ل موافق نظر حسانيو نب« و مخالف ناآرام»و حسان  است «اطمحتو 

 :ش دارديبه روستا يارتباط عاطف

لمياء ) .اآلن.. ن يرجع الی البالدتريد رأيي؟ أبي مستعد أل :اء تحفظهايبدت لمأ  -

خواهي؟ همين اآلن پدر آماده است تا نظر من را مي: انديشي خود را نشان داد مصلحت

 (.برگردد

حسان يکدفعه ) ..لکن الدنيا حرب، الحالة في البالد ملعونة :انتفض حسان -

 (.شرايط کشور بسيار بد است. دنيا جن  است :برخاست

نبيل هم با او ..  -) ..مرف األلن نسمن لهما بالعودة مهما كلّ :بإصرار ليه نبقفوا -

 ( .دهم که برگردندقيمتي شده، اجازه نمي به هر :موافق بود

 :لمياء به آرامي گفت) ... هذا رأيک يا نبيل و ليس رأي الوالد :اء بهدوءيقالت لم -

 (..نظر پدر نيست! اين نظر توست نبيل

يقدر حة  الکارثة، و هو يحک  بعاطفته و عاطفته مرتبطة الوالد ال :ل رأسهينب هزّ -
. سنجدپدر عمق فاجعه را نمي :نبيل سرش را تکان داد). بتلک البقعة الصغيرة من الکون

 (.کوچک دنيا وصل است ةهم به آن گوش شاحساس. کندحکم مي شاحساس با

خوة كلنا مرتبطون لست مثله، أنت، أنا، لمياء و اإلأهل تلومه يا نبيل؟  :رد حسان -
 بالرح  الذي حملنا و مهما تملکنا هنا من أرض و مخازن لن نشعر يوما بأن التربة تربتنا

مثل او نيستيم؟  ،کني نبيل؟ تو، من، لمياء و برادراناو را سرزنش مي :حسان پاسخ داد)

م هامالک  جا صاحب ملک واين حتي اگر. .ايم که ما را حمل کردهوابستهما به رحمي 

 .(880-809ص ،همان) !(خاک وطن ماستجا اينکنيم که باز احساس نمي ،شويم

بر سر رضوان ل با ينبمأ يهام در نقل گفتهيمستق ةويظرافت از ش سنده باينو

ن دو يا يروح ينگران ،با دخالت خود يراوو کند مي به لبنان، استفادهش بازگشت
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يکي و که موجب اعتراض  ،دهد ميان را به خواننده نش هاآن يهاو استدالل تيشخص

 :استبازگشت   ةفتيش يگريد مخالف و يکيرا يز .شودديگري مي تمسخر

هل  :ت سؤالهافکررّ ،يردّ عليهاال؟ ل شو القصة يا رج :ل بتقلبه و سألتهيم نبشعرت أ - 
موضوع چيست؟  :، پرسيدخوابي همسرش شدمتوجه بينبيل ام) تحس بوجع؟ ما لک؟

 (کني؟ چه شده؟احساس درد مي :، سؤالش را تکرار کردپاسخ نداد

-خوابم نمي. نگرانم: جواب داد به آرامي ). إني قلق اليغمض لي جفن :تمتمة فردّ -

 (.برد

يمکن بسبب مشاهد  :فين تخفف عنه بالکالم اللطأه حاولت زوجتُ -

نشين او هاي دلهمسرش تالش کرد با حرف)  شو قصدک يا رجال؟ :سألته...التلفزيون

خواهي يم :پرسيد.. هايي است که از تلويزيون ديديصحنه سببشايد به  :را آرام کند

 (؟کنيه چ

. روا الحدود و المطارسکّيمکن قبل ما يو بأسرع ما  ،الزم نرجع ،ارَا مَي يقصد -

 (.برگرديمند، بندها را بکه مرزها و فرودگاهقبل از اينخواهم مي)

 معترضانهنبيل ام) .د معهموعدناهم نعيّ .يقبلواوالد لناأللکن  :نبيلمأت حتجّإ -

 (.ها باشيمکنند، قول داديم عيد با آنها قبول نميبچه: گفت

نحن نفکر بالمصير و ! انت وَين، و الدنيا وَين! ا لک يا مراهنيّ :جاب بلهةة ساخرةأ -
خوش  :با تمسخر گفت) دنت بالک بالعيأم ال، و أالمستقبل و اذا كنا رح نرجع علی بيتنا 

به م، برگرديم يا نه، تو کنمن به سرنوشت و آينده فکر مي! اتو کجا، دنيا کج! حالتهب

 . (875-878صصهمان ) (!؟يعيدفکر 

-ين با هم ادامه ميخود را پنهان کرده و زوج يشود و راوينجا سخت ميبحث در ا

 :دشوکت ازند که همسرش سيم يرضوان حرف. دهند

 .وم نزور كندايم  كل  ...اديعاأل تمرّ معه  حتّی یبقأ .يحفادو أ يوالدأب يلنا باأ -

-مينکه هر روز .. ها باشيم تا عيد تمام شودبا آن .کنمها فکر ميها و نوهمن به بچه )

 (!ينيمببرا توانيم کانادا 
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اهي اگر بخو -) .آخر العمر یوم و حتيكندا من ال يرح تزور ،عنادک یعل تِيذا بقإ -

 .(875ص ،همان) (!از امروز تا آخر عمر برو و کانادا را ببينپس ، کنيلج 

جا نيدر ا. رودي، اوج داستان به شمار م818بنددر م رضوان به بازگشت يتصم

در نقل  يراواين رو  از ؛رديگيهمسر و فرزندانش باال م ورضوان ن يب يلفظ يريدرگ

گر کند که بيانيمنتقل م يااننده به گونهآنان را به خو يحالت روح ،هاتيشخص ةگفت

در را در ماندن  نگراني او وباشد  رضوان يعنيقهرمان داستان  ةپرستانهنيم ةروحي

لذا . را بفهماند ستن،يز يدرد ناامن و رنج باو وطن به و رفتن  ،با اندوه مردن و غربت

او را به  ،به وطنکه به همسر و فرزندانش دارد عشق  يديشد ةبا وجود عالقرضوان 

 : کشانديلبنان م

 رةيمس يفعن قدمک  يقدمتفترق لقاءنا و لم ينقضت علإل ينبمأا ي سنةخمسون  -
و  :مرةول وجهه أل يفو ترفع صوتها  !ن البقاء هنا؟ينک تفضلإن يق و اآلن تقوليالطر
اه سال از پنج ،ام نبيل ). البالد ين تسافر اآلن الأمن الجنون  .خطر يم علک مقدّلکنّ

 بهتر استگويي که از تو جدا نشدم و االن مي هم گذرد و حتي يک قدمآشنايي ما مي

ديوانگي ! اندازيولي تو خود را به خطر مي :فرياد زدبراي اولين بار ام نبيل بماني؟ 

 (.است که االن به کشور سفر کني

، هنا کلنا مادمنا :نوال ؟ تسانده..نت راجعأهربون من لبنان و يالناس ...  :يتدخل نبيل -

هناک؟  من تعود يلإ ،نبيلمأحبيبتک العمر،  رفيقة والدک، فلذات کبدک،أکلنا ،أبي

نبيل ) لماذا التجيب؟ من ينتظرک؟ نوال طرحت عليک سؤاال هاماً :يحرجه حسان

 :آيدبه کمکش ميگردي؟ نوال برمي.. کنند و تو از لبنان فرار مي مردم: کنددخالت مي

دوستت  و هاي تنت، شريک زندگيو پاره همه فرزندانت !جا هستيم پدروز اينما هن

نوال سؤال مهمي  :آوردش فشار ميپدر هم به گردي؟ حسانبه خاطر کي برمي .نبيلام

 (دهي؟ چه کسي منتظر توست؟چرا جواب نمي. پرسيد

و تفتح  جبل حرمون يتنظر بشوق تتکئ عل حبيبتي ؟ينتظرنيهناک من  :قول لهميف -

رضوان ). عمريغرست سبعين من  حضنها الدافيء، هناک حيثُ يال لتضمنيذراعيها  لي
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و  زدهمشتاقانه بر کوه حرمون تکيه محبوبم  ؟منتظر من است کي :گويدها ميبه آن

 (.امجايي که هفتاد سالِ عمرم را کاشته. گيردبرا باز کرده تا مرا در آغوش  دستانش
 .(859-851صص،همان)

هاي صدا، نگاه از نشانه يراو. رمان دارداين در حضور پررنگي  ،ميمستق ةگفت ةويش 

ها و يمشغول دل ت،احساس خوشحالي و عصبانيات و انتقال يان روحيب يبرا ،و چهره

و با  برديبه مخاطب بهره م ،هامتفاوت آن يهاو واکنش هاتيشخص يهانگراني

را جهت خواننده  ها،گفته يهاافراد در مقدمه يو برون يف حالت درونياستفاده از توص

ها، اهميت سنت بيان  يبرااز اين شيوه  يهمچنين راو. کنديآماده م سخن آنانافت يدر

 ،به زبان عربي به عنوان رکن مهم هويت ملي تکلم وزيستن، کنار هم ، وطنعشق به 

يوسف و بيان  ابو رضوانپرست داستان يعني هنيبه ويژه هنگام نقل سخن شخصيت م

 .کندياستفاده مهايش، نگراني

 (free indirect speech: المباشرريغالحر الکالم )آزاد غيرمستقيم  ۀگفت ةويش. 3. 0

هاي صداي شخصيت و نشانه. آميزدو شخصيت در هم مي گرتدر اين شيوه کالم راوي

حد  ،اين شيوه. ادتشخيص د... اسم اشاره، لهجه و  ،توان از بين ضمايررا مي گرتراوي

ها به زبان که نقل قول ييهادر رمان و وسط بين گزارش روايي و آزاد مستقيم است

انه يعاممتفاوت از زبان  و يرسم ،راويزبان را يز ؛دارد يشترينمود ب ،استانه يعام

ت و آزاد يروا يدو روش گزارش نيز بييتم. (701صم،7002،يکرد)شخصيت است 

محقق را از  اشتباه  ،ييمضمون گزارش روابه اما توجه  آيدميبه نظر  م سختيمستقريغ

 .دارديباز م

 گرتيراو يجا صدانيدر ا .برده است وه را به کارين شيرمان، ااول  بنددر سنده ينو

ده، يروت را ديب ين بار چه زمانيد آخريآيادش نميرضوان . زديآميو رضوان در هم م

کن يب لميبتکار العجن هذا اإلأدا ينما تذکر جإ»: تهدر آن زمان وجود نداش يکه باالبر

آورد که اين به ياد مي) «جوار السماء يتضغط زرا فتنتقل من االرض ال: نهيح يمعروفا ف

دهي و از زمين به اي را فشار ميدکمه: ابداع عجيب در زمان او شناخته شده نبود
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گر با گزارش خود از تجربه تيجا روانيدر ا .(2صم،8918نصراهلل،) (رويآسمان مي

 يعنيم، گفته رضوان را يمستقريا غيم يا نقل قول مستقي استفاده از باالبر، بدون مقدمه و

 ،ن عبارتيا. گنجانده است« جوار السماء يلإتضغط زرا فتنتقل من االرض »عبارت 

آن را به شکل آزاد  ياست که راو يت داستانين شخصيا ةرضوان و گفت يصدا

خودش  يبا صدارا  يت داستانيشخص يزدگکند تا احساس شگفتينقل م ميمستقريغ

 .بگنجاند يتيگزارش روا يالهدرالب

 ةيت روحيتقو ةخواهد نحويم يوقت يترسد، راويد مين اختراع جديرضوان از ا 

ث  انغلق .. قالها رضوان »: رديگيت کمک مياو در روا ياز صدا ،ان کنديت را بيشخص
سپس در را .. رضوان آن را گفت) «ا عون اهللي: الصندوق بسرعة الصاروخالباب و انطلق 

 ةجمل .(1ص،همان) (خدايا کمک کن: بست و صندوق با سرعت موشک حرکت کرد

 . آورديآنرا در کنار سخن خود م يرضوان است که راونگران  يصدا« اهللا عوني» ييندا

حک يو: ريع الضميتقر سرعة رتفعتاتسارع و معها راحت ضربات قلبه ت: عبارت در

، زد و همزمانقلبش به تندي مي)سد و ال ضبع أ نه مثلک ال هوإ هينظر الأُ ا رجلي

او هم مثل توست نه شير است نه ! نگاه کن! واي بر تو مرد :سرزنش باطن او بيشتر شد

زد يآميدر هم م يداستان ةت در نقل گفتيگر و شخصتيروا يصدا .(87ص،همان) (کفتار

 . دهديه ميبه خود روحچگونه ت نگران رضوان ينشان دهد که شخص تا

-يادش ميها ند، روز رفتن آنيکند که اکنون فرزندان کجايفکر م ينهم وقت بنددر 

ه يعل تردّ؟ و والدن األيأ ا رضوان؟يحفاد ن األيلکن أ: رديگيوجودش را فرا م ،غم ود يآ
ها کجا نوه) ...و ولم تنزل الي بيروت جبنت نت ودعتهمأرحلوا و  .سافروا: ةيذاته الخف

هم رفتند و تو  .سفر کردند: ددهنداي درون او پاسخ مي ها کجا؟د رضوان؟ بچههستن

 .(70-89صص،همان)( ي بيروتوترسيدي بر ليخداحافظي کردي و

ت را هم وارد يخود شخص ،ان کنديرضوان را ب يهايخواهد ناراحتيکه م يهنگام

درون نگران و ناراحت  يايها گور روشيم، بهتر از سايمستقريآزاد غ يوگکند تا گفتيم

راح .. مکان ما ين هناک حلقة مفقودة فرضوان و لکنه شعر بأ یكرم اهلل تدفق عل: او باشد
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لطف خدا شامل رضوان شد؛ ولي احساس )؟ سائل نفسه ما عساها تکون تلک الحلقةي

( تواند باشد؟آن حلقه چه مي پرسد کهاز خود مي.. اي داردگمشده ةکند حلقمي

بر  ين عبارت او مبنيدهد آرامش رضوان را با نقل عيح ميترج يراو. (78صهمان،)

تر بيش و تاثير عين عبارت به مراتب ييبايچرا که ز توکل به خدا به خواننده منتقل کند

ا يک يعل يتکالإ: مانهيإ یو استدعمسن الفکرة من خاطره : نقل غيرمستقيم آن استاز 
 و ايمانش را خارج کردرا از ذهنش ترس ) ...قتهيتفقد رفيدار وجهه ث  أ. كوانمدبر األ

سرش را چرخاند تا شريکش را پيدا . کنمر هستي به تو توکل مياي مدبّ -: خواند فرا

 (.85ص،همان)( کند

 فرزندانش به را نايه روزيخواهد هديکه رضوان ميسوم هنگام هفتاد و بنددر 

داند واکنش آنان چگونه ا نمي؛زيري اين کار را بکندزمان چهد است که مردو  ،دهدب

دهد که وي از نشان مي ،شادر گزارش روايتي رضوان يبا آوردن صدا يراو است،

ن كل ن تأكد أيو ح :داندينا مناسب ميه روزيدادن هد يط را برايو شرا د درآمدهيترد
هل : شعر بالرهبة ،رةيتلک الصرة الصغ یبة سويقالح يعد في ل ته ويواحد تناول هد

ا يفضل مناسبة أفضل؟ و لکن هذه أمناسبة  یلإتركها يم أنا ية روزيردد وصيتناولها و ي
خاک چيزي در  ةاند و جز کيسگرفته ها راوقتي مطمئن شد که همه هديه) .رضوان

ا وقت بهتري آيا بدهد و وصيت روزينا را بگويد ي: چمدان نيست، احساس ترس کرد

 .(872همان،ص) .(!االن بهترين وقت است رضوان -را مطرح کند؟  آن

الت يت و تسهيرفاه و امناز کند، يسه ميکانادا مقارا با  لبنان کشورش ،وقتي رضوان

سؤالي شود و از خود ينش ناراحت ميسرزم جا و جن  و عذاب و کشتارکانات آنو ام

من خالل هذا  :دهداصلي اين داستان را نشان مي ةايدآيد که به نظر مي پرسديماساسي 
 يو توصل ال.. ةيالت الکنديعن التسه ، أمس،ث مختارير تمکن من فه  حديالحوار القص

تعرض لکل يوطنه و  ياالنسان ف يبقين أفضل؟ أهما يأ -: هيسؤال عجز عن البت ف

قتله الطقس و ي ثُيوطن آخر ح يهجره اليم أالموت  يب و حتيضروب الهوان و التعذ

 تسهيالت کانادا را در موردمختار ، سخن ديروز گفتگوي کوتاه اين از)ن الدائم؟ يالحن
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کدام بهتر است؟ انسان در : که از پاسخش ناتوان بود ديرس يبه سؤال و.. درک کرد

تا  شود يا مهاجرت کندرو هروبوطنش بماند و با انواع ذلت و شکنجه و حتي مرگ 

با رضوان را  يهاهيواگو يراو .(778ص،همان) هميشگي او را بکشد؟ي و دلتنگاندوه 

-وي را قبل از تصميم ةترديد کشند وون آشفته کند تا درمينقل آزاد غير مستقيم  ةشيو

 .گيري نهايي، نشان دهد

 يبرا يروش مناسب، ميمستقريآزاد غ ةويش که بيانگر آن استذکر شده  يهانمونه

درون زيرا  ؛استبه شکل گفته  يو يان افکار درونيب ت ويصبه اعماق شخ ينفوذ راو

 يشناستين امر در روايا. دهديدگان خواننده قرار ميت را آشکارا در مقابل ديشخص

 ريو تصو يداستان ةسنده در نقل گفتينو فن وگر را با فوت ليرا تحليز ؛ار مهم استيبس

ان يب يبرانصراهلل  يامل د کهدهينشان م ،وهين شيکاربرد ا .سازديت آشنا ميشخص

ن ياز ا يو يهاينگرانو ، يوسف ابورضوان  يعنيداستان  ياصل تيتفکرات شخص

 اين نوع کاربرد شيوه روايتي، داستان .در کاربرد آن مهارت دارد و کنديوه استفاده ميش

 .نمايدجذاب و خواندني مي ،را زيبا

 (indirect speech: ررالمباشيالکالم غ) مستقيمغير ۀگفت ةويش. 0. 0

کالم او  ،خود به نمايندگي از شخصيتشود و يشتر ميگر بتيروا سيطره ،وهين شيدر ا 

 ،گفته يتيروا ةوين شيا (.700ص ،م7002،يکرد) کندروايت ميم يمستقريبه شکل غرا 

تر کمرن  ،خود ةان گفتيت در بيرا حضور شخصيز ؛در داستان است يراو ةغلبگر انيب

ر سوم يم به ضمينقل قول مستقر متکلم در يضم ،وهين شيدر ا. است گرتياواز ر

: مانند ييهاو عبارتشود يک مينزد يگزارش يتيروا ةويبه ش وابد يير مييشخص تغ

  .روديبه کار م و« يان: همس»، «يان: قال» يبه جا« تحدث انه» و « همس انه»، «قال انه»

گزارش روايتي در  ةويسنده از شينوزيرا  ؛رددر داستان دا يحضور کمرنگ ،وهين شيا

اين  از .به گزارش روايتي نزديک است ميمستقغير ةگفت ةبرد و شيوبهره مي هانقل گفته

 ةگفتدر کاربرد  يلزومو و آزاد استفاده کرده است  مستقيم ةنويسنده بيشتر از شيو رو

 .کنديان ميگر بيروش دتوسط چهار  يرا اهداف خود را به خوبيند؛ زيبيم نميرمستقيغ

دهد يح ميسنده ترجينو ،گراستک رمان واقعيچون رمان مورد بحث  ،نيعالوه بر ا
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م استفاده يرمستقينقل قول غ از کهنيان کند تا ايشتر عبارات را بيب ،يخود به عنوان راو

ن روش به چشم يکاربرد ا يبرا ياوجه عمده ،داستان يهاب در عبارتيبه هر ترت .کند

که رضوان از زبان  اشاره کرد يابه جمله 18 بنددر توان يبه عنوان نمونه م .خورديمن

ول هة علمتک الدرس األينب :ديگويم( که به کانادا مهاجرت کرده است يانياز آشنا) ههينب
عودوا يأنه  ل   يأ. ون كنداخصّيوالد كندا أ قالت لک بأن. يبدغتراب األاإل یمعن يف
به تو گفت فرزندان کانادا به . دادياد ه اولين درس را در معني غربت نبيه) ...والدکأ

 .(859ص ،م8918نصراهلل، ) .(ها ديگر فرزندان تو نيستنديعني آن. خود کانادا تعلق دارند

والد هذه أ. التصدّق يا بونبيل: آورده بود هاز زبان نبيهمستقيما  ،که قبل از آنحال آن

جا مال همين ،باور نکن بونبيل، فرزندان اين سرزمين) ...ون هذه البالدالبالد يخصّ

 (859ص همان،) .(ندهست

ت ياطالع او از وضع نحوةبر  يمبن از شحاده يم در عبارتيرمستقيغ ةگفت 97 بنددر 

رالکالم عن يث له  غيلکن االخوان هنا ال حد. حفأقرأ الصّ أنا ال -: ديآيجن  لبنان م
 حرف. خوانممن روزنامه نمي) الصحف يقرأونه فيهذا  نّإ قولونيالحرب المقبلة و 

همان، ).( اندگويند آن را در روزنامه خواندهمي. جا غير از جن  نيستبرادران در اين

 .(828ص

-يدا و لبنان ماکان انميم نهفته است که از فرق يان سليوه در بين شيا 805 بنددر 

قول يهناک من . نييمام اللبنانأباب الهةرة  ن حکومة كندا فتحتل إيا بونبيسمعنا :... ديگو
کانادا باب مهاجرت را شنيديم دولت  ،بونبيل) نيجران كندا تعد مستعمرات خاصة للمهإ

 .(اختصاص داده است مهاجراناي به هاي ويژهمنطقه د کانادانگوي ميبرخي. باز کرده

 .(892همان، ص)

 يخاطرات سفر را برا دته بوم گرفيآورد که تصمياد ميرضوان به  887 بنددر 

از  ييرايپذ ونه همسرش آمادةگچ کند کهيم يادآورين يهچن. ف کنديدوستانش تعر

-يم نقل ميرمستقيل را غيام نب ةگفت يراو. ه استسفر شدبعد از بازگشت از  ،همانانيم

نها إرا قالت يكب ا يحاسنُ« نا کَلَ»ن تسافر أعدت قبل أت كل حساب و بَسِل حَينبام: کند
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-ام نبيل حساب کرد و قبل از اين) . ..بقشرة ا يسودان قضامة و فستقا  یستمأله ملبسا عل

فندق سوداني پر  آجيل و مسي برداشت و گفت که آن را از مسافرت کند طشت که

 .(757همان، ص) ..کند ومي

-و گفته مورد استفاده قرار گرفته است ،گفتهبيش از  ،غيرمستقيم در بيان فکر ةشيو

 .انگشت شمارند ،غير مستقيم در رمان يها

 (the narrative report of speech acts) هاگفته يتيگزارش روا ةويش. 5. 0

به زبان ها تيشخص ةو گفت که در آن سخن جوهر روايت و اساس آن است ،ن شيوهاي

-تيشخص« عمل گفتن»گر تيراو ،در واقع. شوديان ميب يو ةراوي و لهج يو با صدا

از تجربه  يئزج يداستان يهاتيمضمون سخن شخص يحت ؛کنديگزارش م را ها

او »: عبارت يبه جا به عنوان مثال (704ص ،م7002 ،يکرد) روديگر به شمار متيروا

 يعني ؛ردبيرا به کار م« گفت خيري بهاو صبح »عبارت گر تيروا« خير بهصبح : گفت

که  ييهات را به صورتيشخص ةگفتن سخن و يکند نه عيت ميعمل گفتن او را روا

 ،يراو .هاستشتر از گزارش گفتهيب ،حادثه يتيگزارش روا ،ن رمانيالبته در ا. ذکر شد

 يکند و از زمان مقرر برايب است که داستان را با گزارش آغاز مير غايکل و ضم يدانا

روت؛ يب ية فية الکنديالقنصل يبدأت المشکلة ف»: دارديپرده برم يحضور در کنسولگر
مشکل در کنسولگري در بيروت شروع شد، ) «2695لول عام يمن شهر ا يوم الثانيكان ال

 . (2صم،8918نصراهلل،) (8924دوم سپتامبر

ن حاصل يرمان مذکور چن يداستان يهاگفته يشناستيکاوش در روانظر و دقت از

 حوادث به ابد تا ييرمان، خود، حضور م يهابندشتر يدر آغاز بخانم نصراهلل شود که يم

متن از  ةبخشد و رشت يت رمان را تسلسل منطقيو روا داستان يو گفتگوها وارد شود

ل به يهجوم اسرائاز جمله  ييهاتيان واقعيببه منظور ن يهمچن. رها نشود ،ذهن خواننده

از  ييهاز مقولهيو ن اول يجن  جهان يهابيشرح آسل، يئف حمالت اسرايو توص لبنان

ت نهاد ين، اهمي، احترام فرزندان نسبت به والديساسات و عواطف انسان شرقجمله اح

ها و حوادث گفته يتيگزارش روا ةوياز ش ييروستا يهاخاطرات جشنخانواده و 
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در رمان را قت ياز حق ياشمهو  کند رتر جلوهيباورپذ ،خوانندهتا براي  کندمياستفاده 

 .ر کشديبه تصو

دوم است که  بندکند در يت ميها را رواگزارش گفته ياوکه ر ياما از جمله موارد

سمعان فابصره  یالتفت ال: کنديسمعان نسبت به باالبر تعجب م يتفاوتيرضوان از ب
عن سمعان  يرويبدأ ... و هو يعرفه جبانا تته الشةاعة ن أيأ و تسائل من. هادئا كتمثال

اي، آرام عان نگاه کرد و ديد مانند مجسمهبه سم) نسجلسات األ ياته فيتندر بحکايات و يالروا

داند او مي که درحاليپرسد که اين شجاعت از کجا آمده است، از خود مي. ايستاده است

جا نيدر ا (9-1صصهمان،) (کند مي دوستانه سمعان در مجالسهاي جوک شروع به نقل...ترسوست

ان يکند تا در بيل منق يتيبه گزارش روا را سمعان ورضوان  ةفعل گفت ،گرتيروا

 .ببرد يت پيشخص ةبه گفت يوار ةليبه وس هوارد نشود و خوانند يخلل ،تيروا

دوران  ،يتيگزارش روا ةويبه شاول  يجن  جهان يهابيشرح آسگر در تيراو

نداشتند و حوادث را پدر و مادرش توان تحمل که  کشدير ميرضوان را به تصو يکودک

وم ين هةمت الحرب اليح كان طفال »درش را تنها گذاشتند شدند و او و سه برا يقربان
جن  شروع شد، جنگي که او کودکي بيش نبود که  ) «..یة األوليونها الحرب العالمسمّي

 «یولة األيالحرب العالم»گفته  .(22صهمان،) .(نامنديامروزه آن را جن  جهاني اول م
 يتيآن را به شکل گزارش روا «ونهاسمّي»با واژه  يت داستان است که راويسخن شخص

سنده آن را به يست که نوين يازين است و يهيبد عام و يرا مطلبيز ؛ان کرده استيب

ت را مختل يروا روانِ ان کند و روندِيم بيا آزاد مستقيم ير مستقيا غيم يمستتق ةويش

 .دينما

 ياز زندگدهد؛ اول يح ميل به کانادا را توضيرفتن نب ةنحو يراو ،روايتي در گزارش

ل يل نبيفرزندان و سپس تما يالت مقدماتيکند تا تحصيا شروع ميمشترک رضوان و ر

صرار او به بعد از ا يل باطنيرغم ميعل ،ل در خارج از کشور و پدر هميادامه تحص يبرا

حاول »و « فاتحه»، «أقسم» يهاگر با واژهتيجا روانيدر ا. رديپذيم ،شرط بازگشتش

ت يآنان را روا ةعمل گفت ،هاتيشخص يهانقل اصل گفته يبه جا «قنعهيرضوان أن 
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شنا اننده را با سخن آنان آخو ،جازگونهيات را حفظ کند و يروا يکدستيتا نمايد مي

اين  يگفتگو ،را راوييز ؛نابجا نشود يانداز گفتگور دستياس ،تيسازد و روند روا

 هبسند اهگفته يتيبه گزارش روا ورنياز ا. دانسته است تکراري و يها را عادتيشخص

ثناء كان هذا األ يف.. ان يتراب جورة السند ينصف قرن من عمره غرسه ف» :کنديم
طفولته  ياة عرفها فيوالده من حعوض أين أ یقس  رضوان علأ.. کبرون يوالد األ
ما يف ...الحقول  يف يعن العمل المضن دا ياة ناعمة بعير له  حالمدرسة و وفّ یرسله  الفأ

ول ل أينب. ةيبعد من حدود القرأ ینه  تسافر اليعخطط ألوالده مستقبله  كانت أيكان هو 
عمرش را در خاک  نيم قرنِ) «.. قنعهين أحاول رضوان . من كان فاتحه بموضوع الهةرة

که  خوردرضوان قسم .. نددشها بزرگ بچه مدت،در اين .. کاشته است سنديانجوره

ها را به آن. ، تغيير دهدداشتدر کودکي خود اي که از زندگي فرزندانش رازندگي 

در همين ... فراهم کرد به دور از کار در مزرعه برايشان مدرسه فرستاد و زندگي مرفه

به دورتر از مرزهاي  رد، نگاهشانکريزي ميبرنامه شحال که او براي آينده فرزندان

رضوان کوشيد او . را پيش کشيدهاجرت مموضوع  نبيل ،بار يناول .ه بوددشروستا خيره 

  .(98-97صصهمان،) ..(را قانع کند

 ،يعاطف يهاانسان يبرا يکه دلتنگ)رضوان و همسرش  يهايدلتنگان يب يبرا يراو

بازگشت  ةبا تکيه بر وعدها را احساسات آن ،خود( شوديتلخ محسوب م يقتيحق

نتظر يخباره  أنتظر الرسائل و ير نتظااحالة  يل و هو فيمنذ سافر نب»: کنديمنعکس م
از زماني که نبيل ) «.. بعد للعودة النهائية و الوعد األأف يوعده بالمةئ لقضاء الص

براي گذران آمدن او  ةوعدمنتظر . هاستها و اخبار آنمسافرت کرده، او منتظر نامه

 .(92صهمان،) (.اش براي بازگشت نهايي استيا وعده تابستان

راوي حضور رضوان در  ،آيدهاي رمان به شمار ميبنداز بلندترين که  29 بنددر 

، نشان لندئکه براي پدر و مادر قا را کشد تا عزت و احتراميمنزل نبيل را به تصوير مي

تکرار شود تا روحيه  ،در غربه هاي روستايي جورخاطرات جشن ،عالوه بر اين. دهد

و كانت »: اش شاد استخانواده کنارر هم درضوان . شاد شود ،ر غربت هستندآنان که د
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أن  بيهأنبيل طلب من .. .ول الضيفين العزيزينالبركات تملک مائدة السخية المعدة لوص
او که براي  ةسخاوتمندان ةبرکت بر سفر) «...ول جرعة شرابيبارک المائدة و يرشف أ

فره را نبيل از پدرش خواست س .زندمهمانان بزرگوارش تدارک ديده بود، موج مي

را  يانمهيم يخود ماجرا ،يراو .(882ص،همان) ...(برکت دهد و اولين جرعه را بنوشد

طلب »دهد و درخواست نبيل را هم با عبارت گونه شرح ميدر يک روش کامال گزارش

 . تا گزارش دچار اختالل نشود دآورنقل مستقيم سخن مي يبه جا «..بيه أن يبارکمن أ

ـ بعد از  يانيپا بندسرانجام در دو . رسديم يانيپا يهابند سنده بهينو ،بين ترتيبد

بخشد ينم يهمسر و فرزندان سود ةرد و مجادليگيم به بازگشت ميآنکه رضوان تصم

با  دهد تايک روز سرد گزارش ميـ وداع رضوان با همسر و فرزندان و نوادگان را در 

ئة يكانت مش»: خواننده مجسم سازدراي بتواند احساسات آنان را ب گويي،پرهيز از زياده
كانوا  ..رض المطارأفوق .. كانت السماء تسکب... ، تةاه المطاراعا بيتقوده  جم ايالعل
. و األصدقاء قاربخبروا األيوالده حضروا لوداعه و ل  أ .شارةإن الكلمة و اليتساك

-ميآسمان .. .فرودگاه کشاندهمه را به  اراده برتر ) «... حفاد لوداع جدواحضروا األ

فرزندان براي خداحافظي آمدند و به . اينه اشاره ،همه ساکت بودند نه حرفي.. باريد

 ،همان) ...(ها را براي وداع با پدربزرگ آوردندنوه. دوستان و نزديکان اطالع ندادند

 .(827-828صص

کند موارد يت ميها را رواتيعمل گفتن شخص ،يکه راو ياز جمله افعال و عبارات

ندم اذ ل ؛ (6همان،ص) (ماند گفتهنا ،اين سؤال) ...مکتوما  يسؤاله هذا بق: ر استيز
تمت  يه و يد تلن عليخطإ فادح لکن ال يقع فيال یشکاله حتألوان القنصل و أسأل عن ي

دربارة پشيمان بود که چرا ) هيومئ اليعاد الشاب األشقر .. صاحبها كلمات مبهمة

کلمات  ولي اشاره دست شخصي که .تا در اشتباه نيفتد و چيستي آن نپرسيد يکنسولگر

کمل الةملة؛ أطلت من الباب يل  ..؛ (87صهمان،)( کرد، او را تشويق ميگفتمبهمي مي
اي بود که چهره کردهتمام ن را جمله) ةيه و خاطبته بالعربيمت علو سلّ.. بوجه مشرق 
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 سألي؛ (88همان،ص) (سخن گفتو سالم کرد و با او به عربي .. درخشان از در ظاهر شد
 واز خودش پرسيد، مرد ) تلک اللحظة يمصدق و كأنه  غادروه ف ريالرجل نفسه و هو غ

ا يا يراک ساهأ؛ (89صهمان،) .(اندرا ترک کرده که در آن لحظه همه او کردباور نمي

از ) هايطلباته، فتلب. هايعل لته فتردّسئأعادة تنتظر  یه. بادرته زوجه بالسؤالرجل؟ 
.( را برآورده کند هاآنبود تا درخواستش منتظر  ،؟ طبق معمولهمسرش پرسيد بيداري

 ...خبره بذلک المختار أ.. ستاذ سمعان مسافر واألن باله أ يخطر في لف يك؛ (77همان،ص)
 ..(مختار به او گفته بود.. چطور به ذهنش خطور نکرد که استاد سمعان مسافر است و)

أخباري بود منتظر چنين ) خذت تتمت أ.. كهذه خبارا تتوقع منه أكانت انها ؛ (72صهمان،)

قة يكتف صد یل تنتقل من كتف جارة اليم نبأ؛ (87صهمان،)..( غرولند کرد شروع به.. و
هاي همسايه خانمنبيل در آغوش ام) .ة ال واعيةيديمودعة تلمل  دموعه و تمت  كلمات تقل

 ...و  (50صهمان،) .(کردهايي زمزمه ميو حرفاک پهايش را اشک. کردبود و وداع مي

 ،کل يد دانايد ةياست و از زاو يرونيب ،ن رمانيگر در اتين که روايبا توجه به ا

 ،هاگفته يتيگزارش روا ةويش اين رو از ؛کنديت ميها را رواشهياندو  هاحوادث وگفته

  .دهديل ميتشک ،ندهانوبه خ را يداستان يهاانتقال گفته ةوين بسامد شيشتريب

 

 جهينت

ساده،  بافتي وزباني فصيح  يداراالزمن عکس اإلقالع يراگت داستان واقعيروا

تا اصالت شده انه استفاده يعام ةاز لهجموارد  يبرخاگرچه در  ،است محکم و قابل فهم

کارهاي روايتي متناسب با وو ساز هاوهياز شآن  نويسنده در .نشان دهدها را و سنت

در اين رمان داراي ديد گر روايت .کندميها استفاده گر و شخصيتهاي روايتقعيتمو

 فراواني، از بيبه ترت هاي داستاني به خواننده،در انتقال گفته وبيروني و داناي کل است 

 ةگفت و ميآزاد مستق ةم، گفتيرمستقيآزاد غ ةم، گفتيمستق ة، گفتيتيگزارش روا :هايوهيش

عبارات به  ،هاتيان واقعيب يهاگاهيو جاها بند يدر ابتدا .برده ميبهر ،ميرمستقيغ

م حاکم يرمستقيآزاد غ ةگفت ،اول بندبا در پنجاه يتقر. باشدمي يتيصورت گزارش روا
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ث نفس و فرو رفتن يحد يبرا ياديفرصت ز ،ت اوليرضوان به عنوان شخصاست و 

شوند و به گفتگو يوارد م يگريد يهاتيشخص يبعد يهابنددر خاطرات دارد؛ اما در 

نشان دادن  يسنده براينو .شوديم غالب ميمستق ةگفت ةويجه شيپردازند در نتيبا هم م

-از آن. کنديم استفاده ميآزاد مستق ةگفتهم  يوه و گاهين شيها از اتين شخصيجدال ب

 ةاز شيونويسنده  ،استيشترين بسآمد بهاي داستاني داراي گزارش روايتي گفتهجا که 

 .دنمايميکه به گزارش روايتي نزديک است، کمتر استفاده  ،ميرمستقيغ ةگفت
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