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چکيده
يکي از عناصر مهم داستان« ،گفتههاي» شخصيتها است؛ زيرا گفتهها ،افکار و روحيات شخصيت-
ها را آشکار ميسازد .چگونگي انتقال اين گفتهها از نويسنده به خواننده از طريق روايتگر انجام مي-
گيرد و از آن با عنوان «شيوههاي روايت گفتههاي داستاني» ياد ميشود که براساس رابطه روايتگر با
شخصيتها شکل ميگيرد .رمان مشهور و واقعگرايانة «اإلقالع عکسالزمن» اثر خانم املي نصراهلل،
نويسندة معاصر لبنان ،از آن دسته رمانهايي است که از فوت و فنهايي روايي متناسبِ با شخصيت و
حادثه ،بهره برده و از شيوههاي پنجگانه روايي در انتقال گفتههاي داستاني به خوبي ،استفاده کرده است.
اين شيوهها به ترتيب از سيطرة راويتگر در داستان (گزارش روايي) شروع و به سيطرة کامل شخصيت
در داستان (روش آزاد مستقيم) پايان مييابد .اين مقاله به بررسي شيوههاي روايت گفتههاي داستاني ـ
به حسب فراواني ـ در اين داستان پرداخته است تا زيباييهاي روايي آن را نشان دهد.
واژههاي کليدي :شيوة روايي ،اإلقالع عکسالزمن ،املي نصراهلل ،گفتههاي داستاني

 .پست الکترونيکي نويسندة مسؤولnasihat@modares.ac.ir:
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 .مقدمه
«روايت» پاية اساسي رمان ،به عنوان جنس ادبي برتر ،بهشمار ميرود و آن،
«ريختي» است که حکايت مرکزي و ديگر حکايتهاي داستان را شکل ميدهد
(مرتاض8991،م ،ص )72و موجب ارتباط و تسلسل بين حوادث ميشود (شربيط8991،م،

ص »)71و کانال انتقال شالودة رمان از داستاننويس يا فاعلِ نويسا به دريافتکننده يا
فاعلِ خوانا است (لحمداني8998،م ،ص .)54از آنجا که شکل و شيوة انتقال روايت ،مهمتر
از درونمايهاش است ،در نقدِ نو ،وظايف ،کاربردها ،انگيزهها ،فضا ،زاوية ديد ،و غيره،
از طريق نقد روايي مبتني بر تحليل متن و وصف ساختارهاي رمان ،کشف ميشود نه
براساس مرجعيت فکري و اجتماعي آن (عزام7004،م ،ص .)1در «روايتشناسي» ،زبانِ
رمان ،شکل و شيوة بيان آن ،پايه و اساس کاوش داستان و معيار ارزيابي متن ادبي است
نه درونمايهاش ،و هنر يک رماننويس در شکل بياني او نهفته است.
روايت داستاني شامل سه عنصر اساسي« :گفته»« ،انديشه» و «حادثه» است که راويِ
داستان آنها را با زبان روايي ،در شبکهاي درهم تنيده از عناصر داستاني ،به خواننده
ميرساند« .گفته» يعني هر آنچه که راوي از زبان شخصيتهاي داستاني ،مستقيم يا
غيرمستقيم و يا وايهگويي ،نقل ميکند .از اين رو بخش بزرگي از داستان را در برمي-
گيرد که در پيشبرد روايت ،نقش اساسي دارد .سازوکارهاي روايتي در انتقال اين گفتهها
به خواننده ،از مهمترين ارکان «روايتکاوي داستان» به شمار ميرود .در اين مقاله شيوة
روايت گفتههاي داستاني رمان «اإلقالع عکسالزمن» اثر خانم املي نصراهلل بررسي مي-
گردد تا زيباييهاي آن نشان داده شود.
 .0پيشينۀ تحقيق
املي نصراهلل از برجستهترين داستاننويسان معاصر لبنان است که بيش از پنجاه مقاله
در نقد آثار وي نوشته شده است (روشنفکر8815،ش ،ص )820و پژوهشگراني مانند:
جوزف شريم ،حسّان ماضي ،منصور عيد ،نديم دعکور ،جان نعّوم طنوس ،أنطونيو
مارتينيز ،سلمي عبداهلل ،زينب جمعة ،سناء علي الحركة ،آثار وي را نقد کردهاند (نک:

 .)http://www.emilynasrallah.comدر ايران هم دو پاياننامه ،يکي با عنوان «بررسي

شيوة روايت «گفتههاي داستاني» در رمان «اإلقالع عکسالزمن» املي نصراهلل 99/

ادبيات زنان در لبنان از 8924م تا سال  7000م با تکيه بر آثار بانو املي نصراهلل» از اکرم
روشنفکر و ديگري با عنوان «رواية اإلقالع عکس الزمن إلملي نصراهلل (دراسة في الشکل
و المضمون)» از حورا رشنو ،انجام و مقالهاي نيز با عنوان «بررسي روش گفتگوي ادبي
در داستانهاي کوتاه بانو املي نصراهلل» در مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه
تهران ،شماره  ،815چاپ شده است .اساس اين پژوهشها ،نظرية تحليل عناصر
داستاني يا همان «نظرية رمان» است ،که به نوبة خود ارزشمند است .در اين مقاله با
روش تحليل محتوا و براساس نظرية روايت «گفتههاي داستاني» ،داستانِ بلند «اإلقالع
عکس الزمن» از خانم املي نصراهلل بررسي ميگردد تا تفاوت بين تحليل داستان بر
اساس نظرية رمان (روش قديمي تحليل داستان) و تحليل آن براساس نظرية روايت
(روش نوين تحليل داستان) روشن گردد.
 .3زندگي و انديشۀ املي نصراهلل
املي نصراهلل در سال 8988ميالدي در روستاي «کوکبا» به دنيا آمد .دوران ابتدايي را
در همان روستا و تحصيالت مقدماتياش را در نزديکي بيروت و تحصيالت تکميلي
خود را در دانشگاه امريکايي بيروت گذراند و در  8941موفق به دريافت دکتراي
ادبيات شد .همزمان با تدريس ،در مجلههاي «المرأة» و «الصياد» به روزنامهنگاري
پرداخت (زراقط8999،م ،ج ،8ص )772و با بيان ديدگاههاي انسانياش ،براي آزادي زن
مبارزه کرد (جريدة الديار ،األديبة اميلی نصراهلل ،ش)http://www.aldiyaronline.com 2421

کــوو و هجــرت ،زن ،و قربانيــان جنـ  ،ســه موضــوعي هســتند کــه درونمايـه-
هاي اساسـي داسـتانهـاي املـي نصـراهلل را شـکل مـيدهنـد .در داسـتانهـاي «طيـور
أيلــول»« ،اإلقــالع عکــس الــزمن» و «الجمــر الغااافي» بــه کــوو و هجــرت؛ و در رمــان
«شااةرة الاادفلی» ،کــه در برخ ـي کشــورهاي عرب ـي ممنــوعالنشــر شــد ،بــه زن؛ و در
رمــانهــاي «تلــک الــذکريات»« ،اإلقــالع عکــس الــزمن»« ،خبزنااا اليااومي» و «يوميــات
هرّ» به قربانيـان جنـ

پرداختـه اسـت (منصاور ،إميلای نصاراهلل ا قلا يرشان نضاارة وجمارا،

مةلاااااة الةاااااي  ،ش .)http://www.lebarmy.gov.lb/article 252از ايـــــن ســـــه
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موضوع ،کوو و سفر پررن تر بـه نظـر مـيآيـد و بهتـرين رمـانهـايش ،درونمايـهاي
از کوو و درد و رنج جن

دارند.

خانم نصراهلل را بايد از نويسندگان پرکار عرب به شمار آورد که داستانهاي کوتاه و
بلند فراواني دارد 8.که برخي آثار وي از جمله رمان اإلقالع عکسالزمن به زبانهاي
انگليسي ،آلماني و دانمارکي ترجمه شده است (زراقط8999 ،م ،ج ،8ص .)772او عالوه بر
آثار داستاني ذکر شده ،ديوان شعري به نام «همسات» در سال  7009براي همسرش
سرود که بيانگر جوشش احساس و عاطفة وي است (سلمان ،هوامش ،جريدة السفير ،ش8

 .)http://www.assafir.comاين ديوان با ديگر آثارش تفاوت دارد و در آن به «شعر
تأملي» نزديک شده است (عرفة ،تتميز الکاتبة اللبنانية اميلي نصراهلل ،..جريدة الشبيبة
.)http://www.shabiba.com

 .0درونمايۀ روايتي و سير حوادث داستان بلند «اإلقالع عکسالزمن»
در روايتکاوي داستان ،شکل و شيوة بيان رمان ،مهمتر از درونمايه آن است؛ اما
درونماية روايي در فهم و درک بهتر رمان و تناسب آن با شيوة روايي کمک ميکند.
درونماية داستان بلند اإلقالع عکسالزمن «سفر به غرب و بازگشت به وطن» است که از
درونمايههاي قابل توجه رمان معاصر عرب است .قبل از املي نصراهلل رماننويساني
مانند طه حسين ،توفيق حکيم ،يحيي حقي و سهيل ادريس به آن پرداختهاند .اينگونه
داستانها معموال پاياني غمانگيز دارند (نوفل8992،م ،ص )895و درگيري فرهن

غربي را

 - 8تعدادی از اين رمانها عبارت است از :طيور ايلول ()2692؛ شةرةالدفلی ()2691؛ الرهينة
()2691؛ تلك الذكريات ()2611؛ اإلقالع عکسالزمن()2612؛ الةمر الغافي()2665؛ مذكرات هرّ
()2669؛ و مةموعه داستان كوتاه :روت لي األيام ()2669؛ الينبوع ()2691؛ المرأة في  29قصة
()2611؛ خبزنا اليومي ()2661؛ الطاحونة الضائعة ( )2611محطات الرحيل ( )2669و در ادبيات
كودكان :الباهرة ()2695؛ شادي الصغير ()2699؛ جزيرة الوه ()2691؛ وی همچنين كتاب «نساء
رائدات من الشرق والغرب» ( )2112را در ش

جلد نوشت.

شيوة روايت «گفتههاي داستاني» در رمان «اإلقالع عکسالزمن» املي نصراهلل 02 /

با شرقي در معادلة جنسيتي زنانه و مردانه نشان ميدهند و معموال در آنها قهرمان
داستان ،که نماد شرق هم هست ،مردي است روشن فکر که اسير زني زيبا که نماد
تمدن غرب است ،ميشود و در نتيجه «روابط شرق و غرب ،روابطي جنسيتي و مردانه
و زنانه ميگردد» (طرابيشي8992 ،م ،ص .)84اما داستان اإلقالع عکسالزمن از جنسيت-
بخشي يا زنانه و مردانه کردن روابط غرب و شرق دوري جسته و به نحوي سفر به
غرب را به بازگشت به ميهن و مقاومت ملي لبنان ،گره زده است.
اين رمان ،که دو قسمت دارد ،دربارة سفر پدر و مادري است به کانادا تا با
فرزندانشان ديدار کنند .بخش اصلي داستان در  812بند و بخش پيوستي شامل اخبار و
مدارکي از شخصيت اصلي داستان به هنگام بازگشت به ميهنش است« .رضوان ابو
يوسف» قهرمان داستان با همسرش در روستاي «جورةالسنديان» نزديک بيروت زندگي
ميکند .حادثة اصلي داستان با سفر وي به کانادا شروع ميشود؛ زيرا فرزند اولش به نام
«نبيل» در دورة جواني به منظور تحصيل ،راهي کانادا شده است و وي ،به شرط
بازگشت ،به او اجازة سفر داده بود .اما نبيل نه تنها باز نميگردد بلکه برادران و
خواهران خود را هم به نامهاي «حسّان»« ،جميل»« ،نوال» و «لمياء» به آنجا ميبرد .در
نتيجه رضوان با همسرش «رياء» تنها ميماند .فرزندان که موقعيتهاي شايستهاي در
کانادا دارند و هيچکدام تمايلي به بازگشت ندارند ،با آغاز جن

داخلي لبنان با فرستادن

نامهاي از والدين ميخواهند براي ديدن آنها راهي کانادا شوند تا بدين وسيله پدر و
مادر را از ناامني ناشي از جن

داخلي و حمالت اسرائيل (در سال  )8924نجات دهند.

رضوان ،به ناچار ،از کنسولگري کانادا در بيروت رواديد سفر ميگيرد و با همسرش ،از
طريق لندن به کانادا ميرود .در کانادا آن دو متوجه ميشوند که نوههايشان نميتوانند به
زبان عربي صحبت کنند؛ لذا براي حفظ اصالتشان به آنان عربي ميآموزند .شش ماه از
اقامت آنان در غرب سپري ميشود ولي هنوز جن

ادامه دارد و اخبار آن ،مهاجران

لبناني را آزار ميدهد .رضوان عليرغم مخالفت شديد همسر و فرزندانش ،تصميم مي-
گيرد به لبنان بازگردد .اين تصميم خالف عادت زمانه است؛ زيرا همه ميخواهند ميهن
پرآشوب را ترک کنند و حداکثر مانند لبنانيهاي مقيم کانادا دوست دارند به هموطنان-
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شان تنها کمک مالي کنند .سرانجام وي در هواي سرد با فرزندان وداع کرده و به سوي
ميهن پرواز ميکند.
در پيوست بعدي ،افراد مسلح رضوان را ربوده و او را ميکشند ،راوي با اشاره به
شهادت رضوان ،او را خشنود و با چهرة متبسّم نشان ميدهد؛ زيرا در وطنش جان مي-
دهد .مردم روستاي جورةالسنديان تشييع جنازة باشکوه و بينظيري برايش برگزار مي-
کنند .به نظر ميآيد نويسنده ،دنياي نو و ناآشنا را از ميان ديدگان «رضوان ابو يوسف»
ترسيم مينمايد و او را شهيد ميکند تا غربت و سرنوشت تکرار نشدني وي را نشان
دهد (نصراهلل،الرواية و الغربة )http://ucipliban.org/arabic؛ سرنوشتي که در ديگر داستان-
هايش هم تکرار نشد.
 .5جايگاه رمان «اإلقالع عکس الزمن ( ») 93
رمان اإلقالع عکسالزمن ،رمان کوو و مسافرت از لبنان در دو مرحلة اساسي است:
يکي  8985به سبب جن

جهاني اول و دومي  8924به علت جن

تجاوز اسرائيل .اگرچه املي نصراهلل خود را روايتگر جن

داخلي لبنان و

نميداند اما قهرمانان

داستانهايش قربانيان اين نبردها هستند (جابر ،إملی نصراهلل :عن المرأة المقهورة

والذاكرة،...ش )http://www.al-akhbar.com 1و اين پرسش اساسي را مطرح مينمايد:
«کدام بهتر است :ماندن در سرزمين مادري و تحمل شر ،خواري ،شکنجه ،نابودي و
کشتار يا درد دوري از وطن و مرگ غريبانه؟ (زراقط8999 ،م ،ج ،8ص .)784هر دو
صورت ،درد و رنج انسان در برابر قضا و قدري است که توانايي تغيير آن را ندارد و
زندگي در جهاني که نميتواند بر آن چيره شود (همان،ص .)782

به نظر ميآيد که تجربة سفر ،از عوامل مهم شکلگيري رمان اإلقالع عکسالزمن
باشد .وي در اين باره ميگويد« :موضوع کوو و هجرت ،تجربة شخصي است .هنگامي
که برادرانم و فرزندانشان و نسل بعد از آنان ،به سبب فرصتهاي شغلي مهاجرت
کردند ،من «طيور ايلول» را نوشتم؛ اين نوع نوشتن را ادامه دادم تا اين که مردم ناچار
شدند به سبب جن

داخلي ،کوو کنند ،نه فقط جوانان که پيران هم مهاجرت مي-

کردند ،اين تجربه باعث ظهور اإلقالع شد» (عبداهلل ،إميلي نصراهلل :معظ النقد خدمات متبادلة

شيوة روايت «گفتههاي داستاني» در رمان «اإلقالع عکسالزمن» املي نصراهلل 023/

 .)www.arabicstory.netلذا اين رمان را بايد گفتگوي فرهنگي بين شرق و غرب در
تالشي نسبتا اندک ،به شمار آورد (المعوش ،الحوار الحضاري.
.)http://www.imamcenter.net

در اين رمان ،مهاجرت ،غولي است که جوانان وطن به ويژه جوانان روستا را يکي
پس از ديگري ميبلعد ،آنان ميروند و بازنميگردند (جريدة الديار ،األديبة اميلي
نصراهلل ،ش )http://www.aldiyaronline.com 2421از اينرو ،روستا پسزمينة ممتاز و
برجستة ساختار روايتي اإلقالع است و به خوبي ،سخنان ،شبنشينيها و جلسات
روستا را به ويژه در روزهاي سرد زمستان منعکس کرده است (کاريزما ،اميلي نصراهلل
شاعرة القرية بالمنازع )http://jnon-k.net/vb؛ زيرا روستا دنياي رويايي با حفظ سنتها
و ميراث و زبان به شمار ميرود.
 .0شيوههاي روايت «گفتههاي داستاني» در رمان «اإلقالع عکسَالزمن»
روايت ،ابزار انتقال داستان به مخاطب ،به وسيلة راويتگر ،با شيوههاي گوناگون است.
(ستار7008،م ،ص .)24البته گوناگوني شيوههاي روايت نتيجة تفکر و تأمل ،و تفاوت
اهداف داستاني است؛ و بيانگر برتري يک رمان بر ديگري نيست؛ بلکه هماهنگي آن با
هدف راوي مهم است .تحليلگر ،بايد شيوة روايت رمان را بشناسد تا به خوانشي
صحيح از جنبههاي تفکر ،نوآوري و زيبايي اثر ادبي روايتي دست يابد؛ زيرا رمان،
ظرف بازتاب فرهن

و جامعه و گوياي تجربههاي انساني در قالب زبان ادبي روان و

متعالي است.
شيوة روايي ،شامل روايت گفتهها ،انديشهها و حوادث ميشود که در اين ميان شيوة
روايتي گفتههاي داستاني اهميت بسياري دارد؛ زيرا انديشه و حادثه را هم در برميگيرد.
و همين امر باعث شده است برخي روايتشناسان ،شيوة روايتي را منحصر در شيوة
بيان گفتهها و انديشهها در داستان بنمايند (کردي7002،م ،ص .)894

شيوههاي گوناگون روايتي گفتههاي داستاني را «عبدالرحيم کردي» روايتشناس
مصري در کتاب «السرد في الرواية المعاصرة» به سه گونة اساسي تقسيم کرده است که
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به نظر ميآيد براي تحليل شيوههاي روايتي گفتههاي داستاني ،روش مناسبي باشد .اين
شيوهها براساس نقش روايتگر (راوي) و شخصيت صاحب گفته تغيير ميکند .از آن-
جا که در داستان ،موقعيت اصلي از آن روايتگر است ،لذا به ترتيب سيطرة راويتگر،
گفتهها به سه شکل اساسي زير در داستان روي ميدهد:
 -8روايتگر در بيان گفته ،سيطرة کامل دارد و به شخصيتهاي داستان اجازة سخن
نميدهد که آن را «گزارش روايتي گفتهها» ناميدهاند.
 -7روايتگر سيطره کمي دارد؛ راوي و شخصيت ،هردو ،در بيان گفتهها نقش دارند و
به سه صورت :گفتة غيرمستقيم ،گفتة آزاد غيرمستقيم و گفتة مستقيم ،در داستان نمود
مييابد.
 -8روايتگر سيطرهاي ندارد و شخصيتها آزادانه سخن و گفتة خود را بيان ميکنند
که از آن به «گفتة آزاد مستقيم» ياد شده است (همان ،ص)787

در مجموع ،گفتههاي داستاني برحسب سيطرة روايتگر و نسبت آن با شخصيتها،
به پنج شيوه است .8 :گزارش روايتي گفتهها  .7گفتة غيرمستقيم .8گفتة آزاد غيرمستقيم
.5گفتة مستقيم  .4گفتة آزاد مستقيم.
رمان اإلقالع عکسالزمن ،رماني واقعگرايانه با تجربههاي فردي و موضوعي
( )objectiveاست که در آن واقعيت با منش ،بينش ،عواطف و احساسات شخصي در-
آميخته است .روايتگر با «زواية ديد بيروني» بر همة امور آگاهي و اشراف دارد
(زراقط8999،م ،ج )244،7اما بيطرف است و در ايجاد حوادث ،دخالت نميکند بلکه آنرا
بدون جانبداري ،همانطور که ميبيند و يا از ذهن شخصيتها ميفهمد ،در بافتي
ساده ،زيبا ،جذاب ،محکم و قابل فهم ،بيان ميکند و گاهي به بهانة حفظ اصالت و
سنتها ،لهجة عاميانة عربي را به کار ميبرد.
خانم نصراهلل از شيوههاي روايت گفتههاي داستاني که اشاره شد ،متناسب با
موقعيتهاي روايي ،در رمان اإلقالع استفاده ميکند .اين شيوهها به ترتيب فراواني
عبارتند از :گزارش روايتي گفتهها ،روش گفتة مستقيم ،روش گفتة آزاد غيرمستقيم،
روش گفتة آزاد مستقيم و روش گفتة غيرمستقيم .البته دو روش آخر ،بر خالف سه
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روش آغازين که تقريبا با تفاوت غيرقابل مالحظهاي توسط راوي استفاده شده ،کمتر
بهکار رفته است .زيرا روايتگر در اين داستان ،داراي زاوية ديد بيروني با سيطرة کامل
است.
در ابتداي بندها ـ و گاهي هم به دليل بيان برخي واقعيتها ـ راوي ،خود شروع به
سخن و ارائة گزارش ميکند تا وارد ماجرا شود .تقريبا در پنجاه بند اول ،قبل از ورود
قهرمان داستان به کانادا ،شيوة گفتة آزاد غيرمستقيم ،حاکم است و شخصيت اصلي
فرصت زيادي براي حديث نفس و فرورفتن در خاطرات دارد؛ اما در بندهاي بعدي با
ورود ديگر شخصيتها ،رضوان مجال زيادي براي تنهايي ندارد تا راوي ،سخن و فکر
او را منتقل کند؛ در نتيجه شيوة گفته مستقيم غالب ميشود.
 . .0شيوة گفتۀ آزاد مستقيم (الکالم الحر المباشر)free direct speech :

گفتة شخصيتها در اين شيوه ،بدون هيچ مقدمة روايتي يا توضيحي از جانب روايتگر
در داستان ميآيد (کردي7002،م،ص )708و شبيه به گفتگوي نمايشنامهاي است که
روايتگر خود را نشان نميدهد و خواننده را بي واسطه با شخصيتهاي داستاني و
گفتههاي آنان روبهرو ميسازد .از اين رو گيرنده ،به تخيل بيشتري نياز دارد تا بين
شخصيتهاي داستان زندگي کند .چنين شيوهاي در متون کهن ادبي عرب رايج نبوده
است (همان،ص )705و کاربرد آن در رمانهاي امروزي عرب هم ،اندک است و تنها
مزيت آن رودررويي آشکار خواننده با شخصيتهاي داستان است تا گفتههاي آنان را
بدون هيچ واسطه يا توضيحي دريافت کند و دربارة آنها قضاوت کند.
اين شيوه با زاوية ديد داناي کل که در رمان اإلقالع عکسالزمن حاکم است ،تناسب
زيادي ندارد و نويسنده از اين سازوکار روايتي ،کمتر استفاده ميکند .مثال انتقال گفتة
شخصيتها در بند پنجم ،که گفتگوي رضوان با کارمند کنسولگري کانادا به کمک
مترجم و دربارة علت سفر است ،به شيوه آزاد مستقيم است .در اينجا به خواننده
فرصت درک مشکل ارتباط يک عرب سنتي را با يک فرد غربي نشان ميدهد .رضوان
که ويزا دريافت کرده ،خوشحال است و بيشتر سخن ميگويد ،اما سخنان خود را به

 /020ادب عربي ،شمارة  ،0سال  ،0زمستان 39

وسيلة مترجم به سرکنسولگر منتقل ميکند ،از اينرو ،گفتگو بين وي و مترجم است تا
سرکنسولگر؛ از اين رو واژههاي يسألک ،قولي له ،يقول و  ...به کار ميرود:
 القنصل يسألک سيد رضوان ما غاية الرحلة الي کندا؟ ( -آقاي رضوان ،کنسولگر مي-پرسد هدفت از سفر به کانادا چيست؟)
القنصل مهتمٌ به إذن و هو أساء فهمه حين لم يستقبله بحرارة و لم يتحرک عن الکرسيّ :
قولي له ألزور الشباب( .کنسولگر به او نگاه ميکرد ،اما هنگامي که به گرمي از او
پذيرايي نکرد و از صندلي برنخاست ،بدبين شد :به او بگو آمدهام تا فرزندانم را ببينم).
 مَن هم الشّباب ،يا سيد رضوان؟ ( -آقاي رضوان! آنها چه کسانياند؟) أوالدي ،نبيل الکبير اهلل يخلّي أوالد الناس و يخليه ،و حسان صاحب أكبر مطع فيشارلتون و جميل عنده صالة حلّاقة للستات و لمياء متزوجة ابن مختار البلد و نوال معلمة
في الةامعة( .فرزندانم ،نبيل ،پسر بزرگم که خدا او و فرزندان همة مردم را حفظ کند،
حسان ،در شارلتون رستوران دارد؛ جميل ،آرايشگاه دارد؛ لمياء ،همسرِ فرزند رئيس
انجمن شهر و نوال ،استاد دانشگاه).
 يقول القنصل اهلل يحفظهم مِن کم سنة في کندا؟ ( -کنسولگر ميگويد خدا حفظشانکند ،چند سال است کانادا هستند؟)
 قولي له يا بنتي من عشرين سنة -( ...دخترم به او بگو بيست سال )... القنصل يسألک :ما هي المدة التي ستقتضيها في كندا؟ ( -کنسولگر از شما ميپرسدچقدر آنجا ميمانيد؟)
 ..-األوالد قالوا ستة أشهر ... -(..بچهها گفتهاند شش ماه( )...نصراهلل8918 ،م ،صص)84 -85

در بند سي و هفتم ،نويسنده از همين شيوه براي انتقال گفتههاي سمعان و رضوان
بهره ميبرد تا شگفتزدگي رضوان را از پيشرفت صنعتي غرب ،مستقيما منتقل کند:
 -هذه طائرة أم جبل يا سمعان؟ ( -سمعان! اين هواپيما است يا کوه؟)
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 طائرة ع رضوان ...طائرة جمبو -( .عمو رضوان ،هواپيماست ،هواپيماي «جيمبوجت»)
 شُو قلتَ؟ جمبو؟! ( -چه گفتي؟ جيمبو جت؟) هذا اسمها .. ،نحن في الطابق األرضي ،هناک طابق علوي ( -اسمش جيمبو است...ماهمکف هستيم .طبقه باال هم دارد)
 يا بارک اهلل! شو يعني بعدُ فيه الناس فوقنا؟ ( -عجب! يعني مردم باال سرِ ما هستند؟) فوقنا فيه ناس کثير ( -مردم زيادي ،باالي سر ما هستند) (همان ،ص.)27در ادامه ،آنجا که سمعان با لبخندي ،رضوان را تحريک ميکند تا بيشتر سخن بگويد
باز هم نويسنده براي نشان دادن بيواسطة حيرت شخصيت اصلي داستان ،از شيوة آزاد
مستقيم بهره ميبرد:
 األمر يصعب علي تفکيرنا اذ نجهل أصول الطيران .أما الربان و المهندس و ..فيجدوناألمر في غاية السهولة -( .چون اصول پرواز را نميدانيم ،درکش برايمان سخت است.
اما خلبانان و مهندسان و ...آن را راحت درک ميکنند).
 طبعا األمر سهل عليهم .إنما أريد أن أعرف أال يحدث أن تخرج الطائرة عن الخطالمرسوم لها؟ ( -کامال مشخص است که براي آنها راحت است .ممکن است هواپيما
از مسير خودش خارج شود؟)
 أحيانا يحدث لکن مسيرها غيرمقيد بطريق معبد -( ...آري ،ولي مسيرش در راهِهموار و نامحدود است)..
 إيه يا سمعان المسألة ليست سهلة ..الربان أيضا عنده هموم -( .پس آقا سمعان! ،مسألهآسان هم نيست .خلبان هم نگرانيهاي زيادي دارد)..
 کالمک عين الصواب عم رضوان .همنا في عنقه و سالمتنا في يده -( .درست مي-گويي عمو رضوان ،هم و غم ما به گردنش است و سالمتي ما در دستش).
 الزم يکون عقله جبل ،هذا الربان -( .بايد عقل اين خلبان مانند کوه باشد). -أنت قلت الربان اليجوز أن يخطئ -( ...گفتي که خلبان نبايد اشتباه کند)...
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 -صحيح .صحيح -( ..درست است) (همان ،صص)24-25

رضوان در بند چهل و نهم هنگامي که به همراه سمعان و ريا در هواپيما هستند و
همسرش به خواب رفته است ،خاطرات بعد از خواستگاري او را يادآوري ميکند .آن
زمان با «روزينا» (شخصي که هرگز او را نديده بود) روبهرو ميشود و روزينا به او مي-
گويد:
 مساء الخير يا شاب! ( -عصر بخير جوان)بادرته التحية فردّ مستغربا :مساء الخير -( .غافلگير شد وبا تعجب پاسخ داد :عصر به
خير)
 لي معک بعض كالم .اسمي روزينا -( .بايد با شما صحبت کنم ،اسمم روزيناست) تشرفنا ست روزينا .خير إن شاءاهلل -( .باعث افتخار است خانم روزينا! خير است إنشاءاهلل)
 أبارک لک بالخطبة .حظک کبير .شو االسم من غير شر؟ ( -تبريک ميگويم ،شانسآوردي .اسمت چيست؟)
 عبدک رضوان .رضوان أبو يوسف -( .رضوان ابو يوسف) مبروک يا رضوان! جئت في الوقت المناسب -( .مبارک است رضوان ،خوب موقعيآمدي( ).همان ،ص)18
در بند صدوشصت و يکم ،رضوان و همسرش از نيويورک بازميگردند با فرزندان
احوالپرسي ميکنند و همه از اينکه چگونه اين سالها را دور از هم گذراندهاند ،تعجب
ميکنند:
 الحمدهلل علي السالمة -( .خدا را شکر که سالميد). -فقدنا لغيابکم -( .از دوري شما دلتن

شديم).

 کانت الغيبة في نيويورک أطول من کل السنين الماضية( .سفر به نيويورک ،بيش ازهمة سالهاي گذشته طول کشيد).
 -ما صدقنا أنکم تعودون الينا -( .باور نميکرديم شما برگرديد).
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 کيف عشنا کل هذه السنين بعيدا عنکم؟ ( -اين سالها ،چگونه دور از شما زندگيکرديم؟) (همان ،صص)802-802

نويسنده ،براي نشان دادن شگفتزدگي اشخاص و گاهي هم شادي آنان از اين
روش استفاده ميکند .البته از آنجا که زاوية ديد روايتگر در اين داستان ،بيروني و با
اشراف کامل است ،شيوه گفتة آزاد مستقيم (که بيشتر نمايشنامهاي است) به ندرت به
کار ميرود و در مرتبة چهارم فراواني شيوة گفتهها قرار دارد؛ زيرا روايتگر با دخالت
خود ،به منظور انتقال احساس شخصيت به خواننده ،اجازه نميدهد که شخصيتها
آزادانه در داستان ظاهر شوند.
 .0 .0شيوة گفتۀ مستقيم (الکالم المباشر)direct speech:

اين شيوه ،مشهورترين شيوههاي روايتي گفتهها است که در داستانهاي قديم و جديد
کاربرد بيشتري دارد (کردي7002،م ،ص .)892راويتگر ،مقدمهاي شامل چند کلمه يا
عبارت ميآورد که در آن به آغاز سخن يا نحوة حرکات گوينده ،اشاره ميکند .بيشتر
گفتههاي قرآني بدين شکل آمده است (همان ،ص .)891در اين شيوه ،هم راويتگر و هم
شخصيت حضور دارند؛ اما حضور راوي کمرن تر از شخصيت است .راوي در اينجا
امانت را در نقل کامل سخن رعايت ميکند .اين شيوه همراه با عالئمي مانند [ :و « »]
است تا سخن شخصيت با سخن راوي درنياميزد .مقدمههاي روايتگر در بيان
چگونگي اداي سخن ،کمک بسياري به خواننده به منظور دريافت بهتر گفتهها ميکند و
در انتقال فضاي سخن به وي نقش بسزايي دارد .مقدمههاي خانم نصراهلل قبل از گفته-
هاي شخصيتها بر اساس شرايطي که در آن قرار دارند متفاوت است؛ او از نشانههاي
صدا ،نگاه و چهره استفاده ميکند .در مواردي همچون خوشحالي و عصبانيت و
نگراني ،راوي عکسالعمل شخصيتها را به وسيلة تغييرات چهره به مخاطب نشان
ميدهد .گاهي هم خشم و خندة آنان را که در صداي بلند و آرامشان نهفته است منتقل
ميکند .البته حضور راوي در اين شيوه ،غالبا با بيان حالت دروني اشخاص است و
کمتر حالت ظاهري آنها را بيان ميکند .گفتة مستقيم ،دومين شيوة پرکاربرد در رمان
اإلقالع است.

 /0 2ادب عربي ،شمارة  ،0سال  ،0زمستان 39

در پايان بند دوم گفتگوي رضوان و سمعان آغاز ميشود و روايتگر و شخصيت
با هم در انتقال گفتة داستاني به خواننده نقش دارند:
سمع صوت سمعان ينتشله من تأمالته :عمي رضوان ننزل هنا( .صداي سمعان را
شنيد که او را به خود آورد - :عمو رضوان اين جاييم).
تبعه رضوان قفزا :أهکذا تودّعون ضيوفکم يا أهل بيروت؟ (رضوان جستي زد و
دنبالش رفت - :بيروتيها! اين چنين با مهمانتان خداحافظي ميکنيد!) (نصراللّه8918 ،م،
صص)80-9

راويتگر با دخالت خود و بيان دو جمله «سمع صوت سمعان ينتشله »..و «تبعه
رضوان قفزا» ،درونگرايي و حاضر جوابي شخصيت رضوان را نشان داده است تا
خواننده فضاي «ناگهاني گفتگو» را حس کند.
در بند سوم ،در نقل گفته رضوان و کارمند کنسولگري ،از شيوة مستقيم استفاده مي-
شود و روايتگر با بيان «رد بحماسة» و «سأله الصوت بلهةة مؤنبة» ويژگيهاي صوتي
شخصيتها را که حاکي از «شوق» يکي و «سرزنش» ديگري است به خواننده منتقل
ميکند تا در احساس آنان شريک شود:
رد بحماسة :نعم أنا أبونبيل( .با شور و هيجان پاسخ داد - :بله ،من ابونبيل هستم).
 سأله الصوت بلهةة مؤنبة :أبو يوسف أم أبونبيل؟ (صدايي با لحني سرزنشآميزپرسيد :أبو يوسف يا أبونبيل؟) (همان ،ص.)80

گاهي روايتگر در نقل گفتة مستقيم با دخالت خود به درون شخصيت نفوذ ميکند
تا هم نشان دهد يکي از شخصيتها دل مشغوليهاي ديگري را فهميده است و هم
فضاي همدلي و درک متقابل شخصيتها را به خواننده منتقل کند .گفتة رضوان را با
همسرش با اين جمله نقل ميکند:
 قرأ في أعماقها انتظارا لةوابه:كنت أفکر يا أم نبيل( .از همسرش فهميد که منتظر پاسخاست :ام نبيل! داشتم فکر ميکردم)
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 أجابته :طبعا کنت تفکر في السفرة ( ..پاسخ داد :همينطوره ،داشتي به سفر فکر مي-کردي( )...همان ،ص.)78

روايتگر در نقل گفتة رضوان و يکي از اهالي روستا به نام «روزينا» ـ زني که
مشتي خاک را به عنوان سوغات براي جوانان خارج از وطن و ساکن کانادا ميفرستد ـ
دخالت ميکند و با بيان حالتش ،با جمالت «لم ترد عليه المرأة خطت  ،»...خواننده را
در عاطفة ميهندوستي اهالي روستا ،شريک ميکند:
 سألها بکل جديّة ث أردف :صعتر أم يانسون؟ ( در ادامه با جديت پرسيد :آويشن ياباديان؟)
 ل ترد عليه المرأة .خطّت في اتةاهه خطوتَين ،ث جمعت راحتيها حول الصرّة و هيتقدمها اليه :حفنة تراب؛ خذها للشّباب ،الشباب بيکونوا اشتاقوا لرائحة تراب الةورة.
«زن پاسخ نداد .دو قدم پيش گذاشت و کيسه را در دستانش گرفت و تقديم رضوان کرد:
مشتي خاک ..ببر براي جوانان ..شايد مشتاق بوي خاک جوره باشند» (همان ،ص.)82

روايتگر ،در نقل گفتة رضوان و همسرش در فرودگاه مونترال که منتظر استقبال
فرزندانشان بودند اما کسي به سراغ آنان نيامده بود ،زيرکانه دخالت ميکند تا فضاي
غربت ،خشم و بيطاقتي رضوان را نشان دهد؛ اين همان احساسي است که هر فرد
ميهندوستي در تنگناي غربت آن را تجربه ميکند:
 عاد رضوان إلي حيثُ تجلس أمنبيل فاقدا صبَره متخليا عن مرحه :عملوها معنا يا مرا ..لعنة اهلل علي الغربة( .رضوان بيصبرانه و ناراحت  ،نزد امنبيل آمد و گفت :ديدي با ما
چه کردند؟ ..لعنت بر غربت).
 فقالت محاولة التخفيف عنه :طوّل بالک يا رجال ،الشباب اليترکونا ،هناک سوء تفاهم( ..زن که ميکوشيد آرامَش کند ،گفت :آرام باش مرد! بچهها ما را رها نکردند ،حتما
سوء تفاهم شده)..
 ردّ بغضب :سوء تفاهم؟ ..التفتي حولک( ..با عصبانيت و خشم گفت :سوء تفاهم؟ ..بهدور و برت نگاه کن( )..همان ،ص.)801
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صحنة تقسيم هدايا بين فرزندان ،به ويژه مشت خاکي که «روزينا» فرستاده بود،
فرصتي است تا راويتگر احساس ميهنپرستانه شخصيتهاي داستاني و ارزش خاک
وطن را نشان دهد ،لذا شيوة گفتة مستقيم را برگزيند و در نقل گفتة رضوان ،که شامل
سخنان «روزينا» هم هست ،حالتهاي وي را به خواننده منتقل ميکند تا بين او و
شخصيت اصلي داستان ،هم ذات پنداري ايجاد کند:
 هو يبدأ بلهةة خطابية :لحظة يا إخوان ...سمع من فضلک ( با حالت خطابيشروع کرد :برادران! يک لحظه ..لطفا گوش کنيد).
 ث التفت إلی أوالده :هذه الهدية حملتني إيّاها روزينا .تذكّرون ،روزينا ،ما غيرها.كنت أه بأقفال الحقيبة ،حين أطلت و في يدها هذه الصرة أتعرفون ما قالت؟ (بعد روبه
فرزندانش کرد :اين هديهاي است که روزينا فرستاده است .روزينا را يادتان ميآيد؟
داشتم چمدان را ميبستم که کيسه به دست ،آمد .ميدانيد چه گفت؟)
 لم يتلق رضوان جوابا و هولم ينتظره فتابع :قالت« :أمانة توصّل الهدية للشباب».أتعرفون ما في داخل الصرة؟ (رضوان جوابي نشنيد؛ منتظر جواب هم نشد ،ادامه داد:
گفت« :امانتي است ،هديه را به جوانان بده» .ميدانيد داخل کيسه چيست؟)
 سأله و انتظر لحظات ...حين فشلوا قال :فيها حفنة تراب لَمْلَمَتْها روزينا من كرمالمطل« .خذها للشباب يا بونبيل .الشباب بيکونوا اشتاقوا لرائحة تراب الةورة» .هذا ما
أرسلته اليک روزينا .و أنا كنت أحسبها مةنونة فاذا كلماتها تردّنی إلی أعماق الةذور( .از
آنها پرسيد و چند لحظه منتظر ماند ..وقتي نتوانستند پاسخ دهند ،گفت :مشتي خاک
است که روزينا از «کرم المطل» جمع کرده است .گفت «اين را براي جوانان ببر ،شايد
مشتاق بوي خاک جوره باشند» فکر ميکردم ديوانه است ،ولي حرفهايش مرا به اصل
و ريشه برگرداند) (همان ،صص )872-872

راوي عين عبارت روزينا را از زبان رضوان تکرار ميکند و واکنش فرزندان را که
در غربت هستند ،نشان ميدهد و سکوت و اشک آنان را به تصوير ميکشد تا احترام
خاک وطن را به خواننده القا کند.
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ران الصمت علی الةماعة و تناولت األيدي مناديل تسمن بها دموعا دافئة راحت
تتدحرج فوق الخدود .حفنة تراب! تناولها نبيل من يد أبيه و قال :سوف نضعها في إناء
كريستال و نةعلها في صدرالدار وتصبن محةة لنا جميعا( .همه ساکت شدند ،دستمال
برداشتند تا اشکهاي گرم جاري شده بر گونهها را پاک کنند .مشتي خاک! نبيل از
دست پدرش گرفت و گفت :آن را در ظرف کريستال و بر سردر خانه ميگذاريم تا راه
روشن همة ما باشد) (همان صص .)872-872

راوي ،جملة نبيل را مستقيما نقل ميکند تا بر درستي عملکرد روزينا که به «زن
پنهان» مشهور است و کسي نميداند کجاست ،مهر تأييد بزند .اين زن ،دو بار در
داستان ،ظاهر ميشود :يکي آنجا که کيسة خاک را به رضوان ميدهد و ديگر زماني که
رضوان را بر انتخاب «ريا» تشويق ميکند.
از بند  22تا آخر ،شيوة گفتة مستقيم حاکم است تا جدال شخصيتها را بر سر
مسائل مهمي از جمله ناتواني نوادگان در تکلم عربي ،نشان دهد .گفتگوي رضوان با
همسرش بر سر اين مسأله ،با سکوتي تأملانگيز شروع ميشود .راوي ميخواهد نقش
زبان مادري را در هويت بخشي فرهنگي ،خاطرنشان سازد:
مرت بين الزوجين فترة صمت ،قال بعدها رضوان :يا أم نبيل أتعرفين في ماذا أفکر؟
(مدتي به سکوت گذشت ،سپس رضوان گفت :أم نبيل ،ميداني به چه فکر ميکنم؟)
 أجابت :من أين لي أن أعرف يا رجال؟ ( -از کجا بايد بدانم؟) أفکر في مستقبل األحفاد  ..أتراه يذهبون الی الةورة؟ ( -به آيندة نوهها فکر مي-کنم ..فکر ميکني به جوره ميروند؟)
راوي با دخالت خود ،خواننده را از تاثير اين پرسش بر روحية امنبيل وحالت درونياش
آگاه ميکند:
 نبهها السؤال من سباتها فانتصبت له :ما الذي يةعلک تفکر في هذه األمور؟ (اينپرسش ،او را از خواب بيدار کرد .بلند شد و گفت :چه چيز سبب شد به اينها فکر
کني؟)
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 الزم أفکر يا مرا  ..أتراه يذهبون و إذا كان أوالدنا يةدون صعوبة في العودة فکيفباألحفاد الذين ولدوا هنا و تربوا علی الحليب األجنبي و اللغة األجنبية؟ أل تالحظيه
أمس يتفاهمون باللغة الغريبة علينا ( ..بايد فکر کنم! يعني ميآيند؟ وقتي فرزندان ما،
بازگشت را سخت ميدانند ،نوهها که اينجا به دنيا آمدهاند و با شير و زبان بيگانه
بزرگ شدهاند ،چطور برميگردند؟ نديدي ديروز با زبان عجيبي با ما حرف ميزدند؟)
(همان ص.)884-885

در بند 12در نقل گفتة رضوان و همسرش ريا ،راوي با دخالت خود نگراني ريا و
دل مشغولي رضوان را به خواننده منتقل ميکند:
عادت الغرفة تحتويها مع زوجها و عاد السؤال المؤجل من جهتها :لماذا أثرت موضوع
اللغة يا بونبيل؟ أخشی أن يأخذ علی خاطر الشباب .نحن هنا في زيارة .أليس كذلک يا
رجال؟ ( دوباره ريا با همسرش در اتاق تنها شد و سريعا پرسيد :چرا موضوع زبان را
مطرح کردي؟ ميترسم بچهها ناراحت شوند! ما براي ديدن آنها آمديم ،مگر نه؟)
 و ردّ عليها باستسالم :يمکن الحق معک يا مرا لکن األمر صعب علي حين لم-أستطع أن أتفاهم مع أحفادي لحمي و دمي( ...با تأييد حرف او گفت :حق با توست
خانم! .ولي وقتي نميتوانم با نوههايم ،با گوشت و خونم ،ارتباط برقرار کنم ،سخت
است).
 فقالت بهدوء :لست أفضل منک لکن الفرق بيننا إنک تريد «تقوي المقتاية» و أناأتقبل األمور كما تأتي (به آرامي پاسخ داد :من بهتر از تو نيستم ،ولي فرق من با تو اين
است که تو ميخواهي «دندة کج را راست کني» اما من واقعيت را همانطور که هست،
ميپذيرم).
 هزّ رضوان رأسه موافقا :هذا صحيح ( ..رضوان سرش را تکان داد :درست است)..(همان ،ص.)842

در بند  ،827نبيل و حسان و لمياء وقتي ميفهمند که پدرشان ميخواهد به لبنان
برگردد ،تالش ميکنند تا او را از رفتن بازدارند .اينجاست که راوي با دخالت خود
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روحية هر يک از آنان را به تصوير ميکشد .عبارتهاي «أبدت لمياء تحفظها»« ،انتفض
حسان»« ،وافَقَهُ نبيل»« ،قالت لمياء بهدوء» و «هزّ نبيل رأسه» نشان ميدهد که لمياء «آرام
و محتاط» است و حسان «ناآرام و مخالف» و نبيل موافق نظر حسان ،اما متأثر که پدرش
ارتباط عاطفي به روستايش دارد:
 أبدت لمياء تحفظها :تريد رأيي؟ أبي مستعد ألن يرجع الی البالد ..اآلن( .لمياءمصلحت انديشي خود را نشان داد :نظر من را ميخواهي؟ همين اآلن پدر آماده است تا
برگردد).
 انتفض حسان :لکن الدنيا حرب ،الحالة في البالد ملعونة( ..حسان يکدفعهبرخاست :دنيا جن

است .شرايط کشور بسيار بد است).

 وافقه نبيل بإصرار :لن نسمن لهما بالعودة مهما كلّف األمر .. -( ..نبيل هم با اوموافق بود :به هر قيمتي شده ،اجازه نميدهم که برگردند).
 قالت لمياء بهدوء :هذا رأيک يا نبيل و ليس رأي الوالد ( ...لمياء به آرامي گفت:اين نظر توست نبيل! نظر پدر نيست)..
 هزّ نبيل رأسه :الوالد اليقدر حة الکارثة ،و هو يحک بعاطفته و عاطفته مرتبطةبتلک البقعة الصغيرة من الکون( .نبيل سرش را تکان داد :پدر عمق فاجعه را نميسنجد.
با احساسش حکم ميکند .احساسش هم به آن گوشة کوچک دنيا وصل است).
 رد حسان :هل تلومه يا نبيل؟ ألست مثله ،أنت ،أنا ،لمياء و اإلخوة كلنا مرتبطونبالرح الذي حملنا و مهما تملکنا هنا من أرض و مخازن لن نشعر يوما بأن التربة تربتنا
(حسان پاسخ داد :او را سرزنش ميکني نبيل؟ تو ،من ،لمياء و برادران ،مثل او نيستيم؟
ما به رحمي وابستهايم که ما را حمل کرده ..حتي اگر اينجا صاحب ملک و امالک هم
شويم ،باز احساس نميکنيم که اينجا خاک وطن ماست!) (همان ،ص.)880-809

نويسنده با ظرافت از شيوة مستقيم در نقل گفتههاي أمنبيل با رضوان بر سر
بازگشتش به لبنان ،استفاده ميکند و راوي با دخالت خود ،نگراني روحي اين دو
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شخصيت و استداللهاي آنها را به خواننده نشان ميدهد ،که موجب اعتراض يکي و
تمسخر ديگري ميشود .زيرا يکي مخالف و ديگري شيفتة بازگشت است:
 شعرت أم نبيل بتقلبه و سألته :شو القصة يا رجال؟ ل يردّ عليها ،فکررّت سؤالها :هلتحس بوجع؟ ما لک؟ (امنبيل متوجه بيخوابي همسرش شد ،پرسيد :موضوع چيست؟
پاسخ نداد ،سؤالش را تکرار کرد :احساس درد ميکني؟ چه شده؟)
 فردّ تمتمة :إني قلق اليغمض لي جفن ( .به آرامي جواب داد :نگرانم .خوابم نمي-برد).
 حاولت زوجتُه أن تخفف عنه بالکالم اللطيف :يمکن بسبب مشاهدالتلفزيون...سألته :شو قصدک يا رجال؟ ( همسرش تالش کرد با حرفهاي دلنشين او
را آرام کند :شايد به سبب صحنههايي است که از تلويزيون ديدي ..پرسيد :ميخواهي
چه کني؟)
 قصدي يا مَرَا ،الزم نرجع ،و بأسرع ما يمکن قبل ما يسکّروا الحدود و المطار.(ميخواهم قبل از اينکه مرزها و فرودگاهها را ببندند ،برگرديم).
 إحتجّت أمنبيل :لکن األوالد لنيقبلوا .وعدناهم نعيّد معهم( .امنبيل معترضانهگفت :بچهها قبول نميکنند ،قول داديم عيد با آنها باشيم).
 أجاب بلهةة ساخرة :هنيّا لک يا مرا! انت وَين ،و الدنيا وَين! نحن نفکر بالمصير والمستقبل و اذا كنا رح نرجع علی بيتنا أم ال ،و أنت بالک بالعيد (با تمسخر گفت :خوش
بهحالت! تو کجا ،دنيا کجا! من به سرنوشت و آينده فکر ميکنم ،برگرديم يا نه ،تو به
فکر عيدي؟!) (همان صص.)875-878

بحث در اينجا سخت ميشود و راوي خود را پنهان کرده و زوجين با هم ادامه مي-
دهند .رضوان حرفي ميزند که همسرش ساکت شود:
 -أنا بالي بأوالدي و أحفادي .أبقی معه حتّی تمرّ األعياد ...م

كل يوم نزور كندا.

( من به بچهها و نوهها فکر ميکنم .با آنها باشيم تا عيد تمام شود ..هر روز که نمي-
توانيم کانادا را ببينيم!)
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 إذا بقيتِ علی عنادک ،رح تزوري كندا من اليوم و حتی آخر العمر -( .اگر بخواهيلج کني ،پس از امروز تا آخر عمر برو و کانادا را ببين!) (همان ،ص.)875

تصميم رضوان به بازگشت در بند ،818اوج داستان به شمار ميرود .در اينجا
درگيري لفظي بين رضوان و همسر و فرزندانش باال ميگيرد؛ از اين رو راوي در نقل
گفتة شخصيتها ،حالت روحي آنان را به خواننده به گونهاي منتقل ميکند که بيانگر
روحية ميهنپرستانة قهرمان داستان يعني رضوان باشد و نگراني او را در ماندن در
غربت و با اندوه مردن ،و رفتن به وطن و با رنج و درد ناامني زيستن ،را بفهماند .لذا
رضوان با وجود عالقة شديدي که به همسر و فرزندانش دارد عشق به وطن ،او را به
لبنان ميکشاند:
 خمسون سنة يا أمنبيل إنقضت علي لقاءنا و لمتفترق قدمي عن قدمک في مسيرةالطريق و اآلن تقولين إنک تفضلين البقاء هنا؟! و ترفع صوتها في وجهه ألول مرة :و
لکنّک مقدّم علي خطر .من الجنون أن تسافر اآلن الي البالد ( .ام نبيل ،پنجاه سال از
آشنايي ما ميگذرد و حتي يک قدم هم از تو جدا نشدم و االن ميگويي که بهتر است
بماني؟ ام نبيل براي اولين بار فرياد زد :ولي تو خود را به خطر مياندازي! ديوانگي
است که االن به کشور سفر کني).
 يتدخل نبيل ... :الناس يهربون من لبنان و أنت راجع..؟ تسانده نوال :مادمنا کلنا هنا،أبي،کلنا أوالدک ،فلذات کبدک ،رفيقة العمر ،حبيبتک أمنبيل ،إلي من تعود هناک؟
يحرجه حسان :نوال طرحت عليک سؤاال هاماً لماذا التجيب؟ من ينتظرک؟ (نبيل
دخالت ميکند :مردم از لبنان فرار ميکنند و تو  ..برميگردي؟ نوال به کمکش ميآيد:
ما هنوز اينجا هستيم پدر! همه فرزندانت و پارههاي تنت ،شريک زندگي و دوستت
امنبيل .به خاطر کي برميگردي؟ حسان هم به پدرش فشار ميآورد :نوال سؤال مهمي
پرسيد .چرا جواب نميدهي؟ چه کسي منتظر توست؟)
 فيقول لهم :هناک من ينتظرني؟ حبيبتي تنظر بشوق تتکئ علي جبل حرمون و تفتحلي ذراعيها لتضمني الي حضنها الدافيء ،هناک حيثُ غرست سبعين من عمري( .رضوان

 /0 3ادب عربي ،شمارة  ،0سال  ،0زمستان 39

به آنها ميگويد :کي منتظر من است؟ محبوبم مشتاقانه بر کوه حرمون تکيه زده و
دستانش را باز کرده تا مرا در آغوش بگيرد .جايي که هفتاد سالِ عمرم را کاشتهام).
(همان،صص.)859-851

شيوة گفتة مستقيم ،حضور پررنگي در اين رمان دارد .راوي از نشانههاي صدا ،نگاه
و چهره ،براي بيان روحيات و انتقال احساس خوشحالي و عصبانيت ،دل مشغوليها و
نگرانيهاي شخصيتها و واکنشهاي متفاوت آنها ،به مخاطب بهره ميبرد و با
استفاده از توصيف حالت دروني و بروني افراد در مقدمههاي گفتهها ،خواننده را جهت
دريافت سخن آنان آماده ميکند .همچنين راوي از اين شيوه براي بيان اهميت سنتها،
عشق به وطن ،کنار هم زيستن ،و تکلم به زبان عربي به عنوان رکن مهم هويت ملي،
به ويژه هنگام نقل سخن شخصيت ميهنپرست داستان يعني رضوان ابو يوسف و بيان
نگرانيهايش ،استفاده ميکند.
 .3 .0شيوة گفتۀ آزاد غيرمستقيم (الکالم الحر غيرالمباشر)free indirect speech :

در اين شيوه کالم راويتگر و شخصيت در هم ميآميزد .نشانههاي صداي شخصيت و
راويتگر را ميتوان از بين ضماير ،اسم اشاره ،لهجه و  ...تشخيص داد .اين شيوه ،حد
وسط بين گزارش روايي و آزاد مستقيم است و در رمانهايي که نقل قولها به زبان
عاميانه است ،نمود بيشتري دارد؛ زيرا زبان راوي ،رسمي و متفاوت از زبان عاميانه
شخصيت است (کردي7002،م،ص .)701تمييز بين دو روش گزارشي روايت و آزاد
غيرمستقيم سخت به نظر ميآيد اما توجه به مضمون گزارش روايي ،محقق را از اشتباه
باز ميدارد.
نويسنده در بند اول رمان ،اين شيوه را به کار برده است .در اينجا صداي راويتگر
و رضوان در هم ميآميزد .رضوان يادش نميآيد آخرين بار چه زماني بيروت را ديده،
که باالبري در آن زمان وجود نداشته« :إنما تذکر جيدا أن هذا اإلبتکار العجيب لميکن
معروفا في حينه :تضغط زرا فتنتقل من االرض الي جوار السماء» (به ياد ميآورد که اين
ابداع عجيب در زمان او شناخته شده نبود :دکمهاي را فشار ميدهي و از زمين به
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آسمان ميروي) (نصراهلل8918،م،ص .)2در اينجا روايتگر با گزارش خود از تجربه
استفاده از باالبر ،بدون مقدمه و يا نقل قول مستقيم يا غيرمستقيم ،گفته رضوان را يعني
عبارت «تضغط زرا فتنتقل من االرض إلي جوار السماء» گنجانده است .اين عبارت،
صداي رضوان و گفتة اين شخصيت داستاني است که راوي آن را به شکل آزاد
غيرمستقيم نقل ميکند تا احساس شگفتزدگي شخصيت داستاني را با صداي خودش
درالبهالي گزارش روايتي بگنجاند.
رضوان از اين اختراع جديد ميترسد ،راوي وقتي ميخواهد نحوة تقويت روحية
شخصيت را بيان کند ،از صداي او در روايت کمک ميگيرد« :قالها رضوان  ..ث انغلق
الباب و انطلق الصندوق بسرعة الصاروخ :يا عون اهلل» (رضوان آن را گفت ..سپس در را
بست و صندوق با سرعت موشک حرکت کرد :خدايا کمک کن) (همان،ص .)1جملة
ندايي «يا عوناهلل» صداي نگران رضوان است که راوي آنرا در کنار سخن خود ميآورد.
در عبارت :راحت ضربات قلبه تتسارع و معها ارتفعت سرعة تقريع الضمير :ويحک
يا رجل أُنظر اليه إنه مثلک ال هو أسد و ال ضبع (قلبش به تندي ميزد و همزمان،
سرزنش باطن او بيشتر شد :واي بر تو مرد! نگاه کن! او هم مثل توست نه شير است نه
کفتار) (همان،ص .)87صداي روايتگر و شخصيت در نقل گفتة داستاني در هم ميآميزد
تا نشان دهد که شخصيت نگران رضوان چگونه به خود روحيه ميدهد.
در بند نهم وقتي فکر ميکند که اکنون فرزندان کجايند ،روز رفتن آنها يادش مي-
آيد و غم ،وجودش را فرا ميگيرد :لکن أين األحفاد يا رضوان؟ أين األوالد؟ و تردّ عليه
ذاته الخفية :سافروا .رحلوا و أنت ودعتهم جبنت ولم تنزل الي بيروت و( ...نوهها کجا
هستند رضوان؟ بچهها کجا؟ نداي درون او پاسخ ميدهد :سفر کردند .رفتند و تو هم
خداحافظي کردي ولي ترسيدي بروي بيروت) (همان،صص.)70-89

هنگامي که ميخواهد ناراحتيهاي رضوان را بيان کند ،خود شخصيت را هم وارد
ميکند تا گفتگوي آزاد غيرمستقيم ،بهتر از ساير روشها گوياي درون نگران و ناراحت
او باشد :كرم اهلل تدفق علی رضوان و لکنه شعر بأن هناک حلقة مفقودة في مکان ما ..راح
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يسائل نفسه ما عساها تکون تلک الحلقة؟ (لطف خدا شامل رضوان شد؛ ولي احساس
ميکند حلقة گمشدهاي دارد ..از خود ميپرسد که آن حلقه چه ميتواند باشد؟)
(همان،ص .)78راوي ترجيح ميدهد آرامش رضوان را با نقل عين عبارت او مبني بر
توکل به خدا به خواننده منتقل کند چرا که زيبايي و تاثير عين عبارت به مراتب بيشتر
از نقل غيرمستقيم آن است :مسن الفکرة من خاطره و استدعی إيمانه :إتکالي عليک يا
مدبر األكوان .ث أدار وجهه يتفقد رفيقته( ...ترس را از ذهنش خارج کرد و ايمانش را
فرا خواند - :اي مدبّر هستي به تو توکل ميکنم .سرش را چرخاند تا شريکش را پيدا
کند) (همان،ص.)85

در بند هفتاد و سوم هنگاميکه رضوان ميخواهد هديه روزينا را به فرزندانش
بدهد ،و مردد است که چه زماني اين کار را بکند؛زيرا نميداند واکنش آنان چگونه
است ،راوي با آوردن صداي رضوان در گزارش روايتياش ،نشان ميدهد که وي از
ترديد درآمده و شرايط را براي دادن هديه روزينا مناسب ميداند :و حين تأكد أن كل
واحد تناول هديته ول يعد في الحقيبة سوی تلک الصرة الصغيرة ،شعر بالرهبة :هل
يتناولها و يردد وصية روزينا أم يتركها إلی مناسبة أفضل؟ و لکن هذه أفضل مناسبة يا
رضوان( .وقتي مطمئن شد که همه هديهها را گرفتهاند و جز کيسة خاک چيزي در
چمدان نيست ،احساس ترس کرد :آيا بدهد و وصيت روزينا را بگويد يا وقت بهتري
آن را مطرح کند؟  -االن بهترين وقت است رضوان!( ).همان،ص.)872

وقتي رضوان ،کشورش لبنان را با کانادا مقايسه ميکند ،از رفاه و امنيت و تسهيالت
و امکانات آنجا و جن

و عذاب و کشتار سرزمينش ناراحت ميشود و از خود سؤالي

اساسي ميپرسد که به نظر ميآيد ايدة اصلي اين داستان را نشان ميدهد :من خالل هذا
الحوار القصير تمکن من فه حديث مختار ،أمس ،عن التسهيالت الکندية ..و توصل الي
سؤال عجز عن البت فيه - :أيهما أفضل؟ أن يبقي االنسان في وطنه و يتعرض لکل
ضروب الهوان و التعذيب و حتي الموت أم يهجره الي وطن آخر حيثُ يقتله الطقس و
الحنين الدائم؟ (از اين گفتگوي کوتاه ديروز ،سخن مختار را در مورد تسهيالت کانادا
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درک کرد ..و به سؤالي رسيد که از پاسخش ناتوان بود :کدام بهتر است؟ انسان در
وطنش بماند و با انواع ذلت و شکنجه و حتي مرگ روبهرو شود يا مهاجرت کند تا
اندوه و دلتنگي هميشگي او را بکشد؟ (همان،ص .)778راوي واگويههاي رضوان را با
شيوة آزاد غير مستقيم نقل ميکند تا درون آشفته و ترديد کشندة وي را قبل از تصميم-
گيري نهايي ،نشان دهد.
نمونههاي ذکر شده بيانگر آن است که شيوة آزاد غيرمستقيم ،روش مناسبي براي
نفوذ راوي به اعماق شخصيت و بيان افکار دروني وي به شکل گفته است؛ زيرا درون
شخصيت را آشکارا در مقابل ديدگان خواننده قرار ميدهد .اين امر در روايتشناسي
بسيار مهم است؛ زيرا تحليلگر را با فوت و فن نويسنده در نقل گفتة داستاني و تصوير
شخصيت آشنا ميسازد .کاربرد اين شيوه ،نشان ميدهد که املي نصراهلل براي بيان
تفکرات شخصيت اصلي داستان يعني رضوان ابو يوسف ،و نگرانيهاي وي از اين
شيوه استفاده ميکند و در کاربرد آن مهارت دارد .اين نوع کاربرد شيوه روايتي ،داستان
را زيبا ،جذاب و خواندني مينمايد.
 .0 .0شيوة گفتۀ غيرمستقيم (الکالم غيرالمباشر)indirect speech :

در اين شيوه ،سيطره روايتگر بيشتر ميشود و خود به نمايندگي از شخصيت ،کالم او
را به شکل غيرمستقيم روايت ميکند (کردي7002،م ،ص .)700اين شيوة روايتي گفته،
بيانگر غلبة راوي در داستان است؛ زيرا حضور شخصيت در بيان گفتة خود ،کمرن تر
از روايتگر است .در اين شيوه ،ضمير متکلم در نقل قول مستقيم به ضمير سوم
شخص تغيير مييابد و به شيوة روايتي گزارشي نزديک ميشود و عبارتهايي مانند:
«قال انه»« ،همس انه» و « تحدث انه» به جاي «قال :اني»« ،همس :اني» و به کار ميرود.
اين شيوه ،حضور کمرنگي در داستان دارد؛ زيرا نويسنده از شيوة گزارش روايتي در
نقل گفتهها بهره ميبرد و شيوة گفتة غيرمستقيم به گزارش روايتي نزديک است .از اين
رو نويسنده بيشتر از شيوة مستقيم و آزاد استفاده کرده است و لزومي در کاربرد گفتة
غيرمستقيم نميبيند؛ زيرا اهداف خود را به خوبي توسط چهار روش ديگر بيان ميکند.
عالوه بر اين ،چون رمان مورد بحث يک رمان واقعگراست ،نويسنده ترجيح ميدهد
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خود به عنوان راوي ،بيشتر عبارات را بيان کند تا اينکه از نقل قول غيرمستقيم استفاده
کند .به هر ترتيب در عبارتهاي داستان ،وجه عمدهاي براي کاربرد اين روش به چشم
نميخورد .به عنوان نمونه ميتوان در بند  18به جملهاي اشاره کرد که رضوان از زبان
نبيهه (از آشناياني که به کانادا مهاجرت کرده است) ميگويد :نبيهة علمتک الدرس األول
في معنی اإلغتراب األبدي .قالت لک بأن أوالد كندا يخصّون كندا .أي أنه ل يعودوا
أوالدک( ...نبيهه اولين درس را در معني غربت ياد داد .به تو گفت فرزندان کانادا به
خود کانادا تعلق دارند .يعني آنها ديگر فرزندان تو نيستند( ).نصراهلل8918 ،م ،ص.)859

حال آنکه قبل از آن ،مستقيما از زبان نبيهه آورده بود :التصدّق يا بونبيل .أوالد هذه
البالد يخصّون هذه البالد( ...باور نکن بونبيل ،فرزندان اين سرزمين ،مال همينجا
هستند( ).همان ،ص)859

در بند  97گفتة غيرمستقيم در عبارتي از شحاده مبني بر نحوة اطالع او از وضعيت
جن

لبنان ميآيد - :أنا ال أقرأ الصّحف .لکن االخوان هنا ال حديث له غيرالکالم عن

الحرب المقبلة و يقولون إنّ هذا يقرأونه في الصحف (من روزنامه نميخوانم .حرف
برادران در اينجا غير از جن

نيست .ميگويند آن را در روزنامه خواندهاند( ).همان،

ص.)828

در بند  805اين شيوه در بيان سليم نهفته است که از فرق ميان کانادا و لبنان مي-
گويد ...:سمعنا يا بونبيل إن حکومة كندا فتحت باب الهةرة أمام اللبنانيين .هناک من يقول
إن كندا تعد مستعمرات خاصة للمهاجرين (بونبيل ،شنيديم دولت کانادا باب مهاجرت را
باز کرده .برخيمي گويند کانادا منطقههاي ويژهاي به مهاجران اختصاص داده است).
(همان ،ص.)892
در بند  887رضوان به ياد ميآورد که تصميم گرفته بود خاطرات سفر را براي
دوستانش تعريف کند .هچنين يادآوري ميکند که چگونه همسرش آمادة پذيرايي از
ميهمانان ،بعد از بازگشت از سفر شده است .راوي گفتة ام نبيل را غيرمستقيم نقل مي-
کند :امنبيل حَسِبَت كل حساب و أعدت قبل أن تسافر «لَکَنا» نُحاسيا كبيرا قالت إنها

شيوة روايت «گفتههاي داستاني» در رمان «اإلقالع عکسالزمن» املي نصراهلل 003/

ستمأله ملبسا علی قضامة و فستقا سودانيا بقشرة( . ..ام نبيل حساب کرد و قبل از اين-
که مسافرت کند طشت مسي برداشت و گفت که آن را از آجيل و فندق سوداني پر
ميکند و( ..همان ،ص.)757

شيوة غيرمستقيم در بيان فکر ،بيش از گفته ،مورد استفاده قرار گرفته است و گفته-
هاي غير مستقيم در رمان ،انگشت شمارند.
 .5 .0شيوة گزارش روايتي گفتهها ()the narrative report of speech acts

اين شيوه ،جوهر روايت و اساس آن است که در آن سخن و گفتة شخصيتها به زبان
و با صداي راوي و لهجة وي بيان ميشود .در واقع ،راويتگر «عمل گفتن» شخصيت-
ها را گزارش ميکند؛ حتي مضمون سخن شخصيتهاي داستاني جزئي از تجربه
روايتگر به شمار ميرود (کردي7002 ،م ،ص )704به عنوان مثال به جاي عبارت« :او
گفت :صبح به خير» روايتگر عبارت «او صبح به خيري گفت» را به کار ميبرد؛ يعني
عمل گفتن او را روايت ميکند نه عين سخن و گفتة شخصيت را به صورتهايي که
ذکر شد .البته در اين رمان ،گزارش روايتي حادثه ،بيشتر از گزارش گفتههاست .راوي،
داناي کل و ضمير غايب است که داستان را با گزارش آغاز ميکند و از زمان مقرر براي
حضور در کنسولگري پرده برميدارد« :بدأت المشکلة في القنصلية الکندية في بيروت؛
كان اليوم الثاني من شهر ايلول عام ( »2695مشکل در کنسولگري در بيروت شروع شد،
دوم سپتامبر( )8924نصراهلل8918،م،ص.)2
از دقتنظر و کاوش در روايتشناسي گفتههاي داستاني رمان مذکور چنين حاصل
ميشود که خانم نصراهلل در آغاز بيشتر بندهاي رمان ،خود ،حضور مييابد تا به حوادث
وارد شود و گفتگوهاي داستان و روايت رمان را تسلسل منطقي بخشد و رشتة متن از
ذهن خواننده ،رها نشود .همچنين به منظور بيان واقعيتهايي از جمله هجوم اسرائيل به
لبنان و توصيف حمالت اسرائيل ،شرح آسيبهاي جن

جهاني اول و نيز مقولههايي از

جمله احساسات و عواطف انسان شرقي ،احترام فرزندان نسبت به والدين ،اهميت نهاد
خانواده و خاطرات جشنهاي روستايي از شيوة گزارش روايتي گفتهها و حوادث
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استفاده ميکند تا براي خواننده ،باورپذيرتر جلوه کند و شمهاي از حقيقت را در رمان
به تصوير کشد.
اما از جمله مواردي که راوي گزارش گفتهها را روايت ميکند در بند دوم است که
رضوان از بيتفاوتي سمعان نسبت به باالبر تعجب ميکند :التفت الی سمعان فابصره
هادئا كتمثال .و تسائل من أين أتته الشةاعة و هو يعرفه جبانا ...بدأ يروي عن سمعان
الروايات و يتندر بحکاياته في جلسات األنس (به سمعان نگاه کرد و ديد مانند مجسمهاي ،آرام
ايستاده است .از خود ميپرسد که اين شجاعت از کجا آمده است ،درحاليکه ميداند او

ترسوست...شروع به نقل جوکهاي سمعان در مجالس دوستانه ميکند) (همان،صص )9-1در اينجا
روايتگر ،فعل گفتة رضوان و سمعان را به گزارش روايتي نقل ميکند تا در بيان
روايت ،خللي وارد نشود و خواننده به وسيلة راوي به گفتة شخصيت پي ببرد.
راويتگر در شرح آسيبهاي جن

جهاني اول به شيوة گزارش روايتي ،دوران

کودکي رضوان را به تصوير ميکشد که پدر و مادرش توان تحمل حوادث را نداشتند و
قرباني شدند و او و سه برادرش را تنها گذاشتند «كان طفال حين هةمت الحرب اليوم
يسمّونها الحرب العالمية األولی ( »..او کودکي بيش نبود که جن
امروزه آن را جن

شروع شد ،جنگي که

جهاني اول مينامند( ).همان،ص .)22گفته «الحرب العالمية األولی»

سخن شخصيت داستان است که راوي با واژه «يسمّونها» آن را به شکل گزارش روايتي
بيان کرده است؛ زيرا مطلبي عام و بديهي است و نيازي نيست که نويسنده آن را به
شيوة مستتقيم يا غير مستقيم يا آزاد مستقيم بيان کند و روندِ روانِ روايت را مختل
نمايد.
در گزارش روايتي ،راوي نحوة رفتن نبيل به کانادا را توضيح ميدهد؛ اول از زندگي
مشترک رضوان و ريا شروع ميکند تا تحصيالت مقدماتي فرزندان و سپس تمايل نبيل
براي ادامه تحصيل در خارج از کشور و پدر هم ،عليرغم ميل باطني بعد از اصرار او به
شرط بازگشتش ،ميپذيرد .در اينجا روايتگر با واژههاي «أقسم»« ،فاتحه» و «حاول
رضوان أن يقنعه» به جاي نقل اصل گفتههاي شخصيتها ،عمل گفتة آنان را روايت

شيوة روايت «گفتههاي داستاني» در رمان «اإلقالع عکسالزمن» املي نصراهلل 005/

مينمايد تا يکدستي روايت را حفظ کند و ايجازگونه ،خواننده را با سخن آنان آشنا
سازد و روند روايت ،اسير دستانداز گفتگوي نابجا نشود؛ زيرا راوي ،گفتگوي اين
شخصيتها را عادي و تکراري دانسته است .از اينرو به گزارش روايتي گفتهها بسنده
ميکند« :نصف قرن من عمره غرسه في تراب جورة السنديان  ..في هذا األثناء كان
األوالد يکبرون  ..أقس رضوان علی أن يعوض أوالده من حياة عرفها في طفولته
فأرسله الی المدرسة و وفّر له حياة ناعمة بعيدا عن العمل المضني في الحقول  ...فيما
كان هو يخطط ألوالده مستقبله كانت أعينه تسافر الی أبعد من حدود القرية .نبيل أول
من كان فاتحه بموضوع الهةرة .حاول رضوان أن يقنعه( » ..نيم قرنِ عمرش را در خاک
جورهسنديان کاشته است ..در اين مدت ،بچهها بزرگ شدند ..رضوان قسم خورد که
زندگي فرزندانش را از زندگياي که خود در کودکي داشت ،تغيير دهد .آنها را به
مدرسه فرستاد و زندگي مرفه به دور از کار در مزرعه برايشان فراهم کرد ...در همين
حال که او براي آينده فرزندانش برنامهريزي ميکرد ،نگاهشان به دورتر از مرزهاي
روستا خيره شده بود .اولين بار ،نبيل موضوع مهاجرت را پيش کشيد .رضوان کوشيد او
را قانع کند( )..همان،صص.)98-97

راوي براي بيان دلتنگيهاي رضوان و همسرش (که دلتنگي براي انسانهاي عاطفي،
حقيقتي تلخ محسوب ميشود) خود ،احساسات آنها را با تکيه بر وعدة بازگشت
منعکس ميکند« :منذ سافر نبيل و هو في حالة انتظار ينتظر الرسائل و أخباره ينتظر
وعده بالمةئ لقضاء الصيف أو الوعد األبعد للعودة النهائية ( » ..از زماني که نبيل
مسافرت کرده ،او منتظر نامهها و اخبار آنهاست .منتظر وعدة آمدن او براي گذران
تابستان يا وعدهاش براي بازگشت نهايي است( ).همان،ص.)92

در بند  29که از بلندترين بندهاي رمان به شمار ميآيد ،راوي حضور رضوان در
منزل نبيل را به تصوير ميکشد تا عزت و احترامي را که براي پدر و مادر قائلند ،نشان
دهد .عالوه بر اين ،خاطرات جشنهاي روستايي جوره در غرب ،تکرار شود تا روحيه
آنان که در غربت هستند ،شاد شود .رضوان هم در کنار خانوادهاش شاد است« :و كانت
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البركات تملک مائدة السخية المعدة لوصول الضيفين العزيزين ...نبيل طلب من أبيه أن
يبارک المائدة و يرشف أول جرعة شراب( »...برکت بر سفرة سخاوتمندانة او که براي
مهمانان بزرگوارش تدارک ديده بود ،موج ميزند .نبيل از پدرش خواست سفره را
برکت دهد و اولين جرعه را بنوشد( )...همان،ص .)882راوي ،خود ماجراي ميهماني را
در يک روش کامال گزارشگونه شرح ميدهد و درخواست نبيل را هم با عبارت «طلب
من أبيه أن يبارک »..به جاي نقل مستقيم سخن ميآورد تا گزارش دچار اختالل نشود.
بدين ترتيب ،نويسنده به بندهاي پاياني ميرسد .سرانجام در دو بند پاياني ـ بعد از
آنکه رضوان تصميم به بازگشت ميگيرد و مجادلة همسر و فرزندان سودي نميبخشد
ـ وداع رضوان با همسر و فرزندان و نوادگان را در يک روز سرد گزارش ميدهد تا با
پرهيز از زيادهگويي ،بتواند احساسات آنان را براي خواننده مجسم سازد« :كانت مشيئة
العليا تقوده جميعا باتةاه المطار ... ،كانت السماء تسکب ..فوق أرض المطار ..كانوا
ساكتين الكلمة و الإشارة .أوالده حضروا لوداعه و ل يخبروا األقارب و األصدقاء.
احضروا األحفاد لوداع جدو ( » ...اراده برتر همه را به فرودگاه کشاند ...آسمان مي-
باريد ..همه ساکت بودند نه حرفي ،نه اشارهاي .فرزندان براي خداحافظي آمدند و به
دوستان و نزديکان اطالع ندادند .نوهها را براي وداع با پدربزرگ آوردند( )...همان،
صص.)827-828

از جمله افعال و عباراتي که راوي ،عمل گفتن شخصيتها را روايت ميکند موارد
زير است :سؤاله هذا بقي مکتوما ( ...اين سؤال ،ناگفته ماند) (همان،ص)6؛ ندم اذ ل
يسأل عن ألوان القنصل و أشکاله حتی اليقع في خطإ فادح لکن اليد تلن عليه و يتمت
صاحبها كلمات مبهمة ..عاد الشاب األشقر يومئ اليه (پشيمان بود که چرا دربارة
کنسولگري و چيستي آن نپرسيد تا در اشتباه نيفتد .ولي اشاره دست شخصي که کلمات
مبهمي ميگفت ،او را تشويق ميکرد) (همان،ص)87؛ ..ل يکمل الةملة؛ أطلت من الباب
بوجه مشرق  ..و سلّمت عليه و خاطبته بالعربية (جمله را تمام نکرده بود که چهرهاي

شيوة روايت «گفتههاي داستاني» در رمان «اإلقالع عکسالزمن» املي نصراهلل 001/

درخشان از در ظاهر شد ..و سالم کرد و با او به عربي سخن گفت) (همان،ص)88؛ يسأل
الرجل نفسه و هو غير مصدق و كأنه غادروه في تلک اللحظة (مرد از خودش پرسيد ،و
باور نميکرد که در آن لحظه همه او را ترک کردهاند( ).همان،ص)89؛ أراک ساهيا يا
رجل؟ بادرته زوجه بالسؤال .هی عادة تنتظر أسئلته فتردّ عليها .طلباته ،فتلبيها (از
همسرش پرسيد بيداري؟ طبق معمول ،منتظر درخواستش بود تا آنها را برآورده کند).
(همان،ص)77؛ كيف ل يخطر في باله أن األستاذ سمعان مسافر و ..أخبره بذلک المختار ...
(چطور به ذهنش خطور نکرد که استاد سمعان مسافر است و ..مختار به او گفته بود)..
(همان،ص)72؛ انها كانت تتوقع منه أخبارا كهذه ..أخذت تتمت (منتظر چنين أخباري بود
و ..شروع به غرولند کرد( )..همان،ص)87؛ أم نبيل تنتقل من كتف جارة الی كتف صديقة
مودعة تلمل دموعه و تمت كلمات تقليدية ال واعية( .امنبيل در آغوش خانمهاي همسايه
بود و وداع ميکرد .اشکهايش را پاک و حرفهايي زمزمه ميکرد( ).همان،ص )50و ...
با توجه به اين که روايتگر در اين رمان ،بيروني است و از زاوية ديد داناي کل،
حوادث وگفتهها و انديشهها را روايت ميکند؛ از اين رو شيوة گزارش روايتي گفتهها،
بيشترين بسامد شيوة انتقال گفتههاي داستاني را به خواننده ،تشکيل ميدهد.
نتيجه
روايت داستان واقعگراي اإلقالع عکسالزمن داراي زباني فصيح و بافتي ساده،
محکم و قابل فهم است ،اگرچه در برخي موارد از لهجة عاميانه استفاده شده تا اصالت
و سنتها را نشان دهد .نويسنده در آن از شيوهها و سازوکارهاي روايتي متناسب با
موقعيتهاي روايتگر و شخصيتها استفاده ميکند .روايتگر در اين رمان داراي ديد
بيروني و داناي کل است و در انتقال گفتههاي داستاني به خواننده ،به ترتيب فراواني ،از
شيوههاي :گزارش روايتي ،گفتة مستقيم ،گفتة آزاد غيرمستقيم ،گفتة آزاد مستقيم و گفتة
غيرمستقيم ،بهره ميبرد .در ابتداي بندها و جايگاههاي بيان واقعيتها ،عبارات به
صورت گزارش روايتي ميباشد .تقريبا در پنجاه بند اول ،گفتة آزاد غيرمستقيم حاکم
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است و رضوان به عنوان شخصيت اول ،فرصت زيادي براي حديث نفس و فرو رفتن
در خاطرات دارد؛ اما در بندهاي بعدي شخصيتهاي ديگري وارد ميشوند و به گفتگو
با هم ميپردازند در نتيجه شيوة گفتة مستقيم غالب ميشود .نويسنده براي نشان دادن
جدال بين شخصيتها از اين شيوه و گاهي هم گفتة آزاد مستقيم استفاده ميکند .از آن-
جا که گزارش روايتي گفتههاي داستاني داراي بيشترين بسآمد است ،نويسنده از شيوة
گفتة غيرمستقيم ،که به گزارش روايتي نزديک است ،کمتر استفاده مينمايد.
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http://www.assafir.com

شريبط ،أحمد؛ تطوّر البنية الفنية في القصةالةزائرية المعاصرة ،2615 -2619اتحادالکتاب

العرب،دمشق8991 ،

طرابيشي ،جورج ،شرق و غرب :رجولة وأنوثة دراسة في أزمة الةنس والحضارة في الرواية العربية،

الطبعة الرابعة ،دار الطلية للطبعة والنشر ،بيروت2669 ،

عبداهلل ،روال؛ «إميلي نصراهلل :معظ النقد خدمات متبادلة» (من منتديات القصة العربية ،أعالم و إعالم):
http://www.arabicstory.net
عرفة ،محاسن؛ «تتميز الکاتبة اللبنانية اميلي نصراهلل بقل متةدد نابض بوهج قوي ،يحدق في عين

الحياة» ،آفاق ،ملحق جريدة الشبيبة:9009 ،

http://www.shabiba.com

عزام ،محمد ،شعرية الخطاب السردي ،الطبعة األولی ،اتحاد الکتاب العرب ،دمشق9002 ،

شيوة روايت «گفتههاي داستاني» در رمان «اإلقالع عکسالزمن» املي نصراهلل 009/

كاريزما« ،اميلي نصراهلل ...شاعرة القرية بال منازع» (من منتديات جنون الکبرياء ،ملتقی جنون األدبي ..

بأشراف ريماني ،أسماء في الذاكره ،إميلي نصراهلل  ..شاعرة القرية بال منازع)http://jnon-k.net/vb :
الکردي ،عبدالرحي ؛ السرد في الرواية المعاصرة ،الطبعة األولی ،مکتبة اآلداب ،القاهرة9002 ،

لحمداني ،حميد ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،الطبعة األولی ،المركز الثقافي العربي ،الدار

البيضاء8998 ،

مرتاض ،عبدالملک ،في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ،عال المعرفة ،الکويت8991 ،

المعوش ،سال  ،الحوار الحضاري في الرواية العربية بين المقاومة واإلنهزام( ،األدب المقاوم رؤی و
تطلعات ،سلسلة المؤتمرات و الندوات الفکرية  ،)5مركز اإلمام الخميني الثقافي ،بيروت2115 ،

http://www.imamcenter.net/flash_content/material/isdarat/motamarat/adab/a
dab5.htm
منصور ،تريز ،إميلي نصراهلل ا قل يرشن نضارة وجمرا ،مةلة الةي  ،العدد :2119 ،252
http://www.lebarmy.gov.lb/article
نصراهلل ،املي ،اإلقالع عکس الزمن ،الطبعة األولی ،موسسة نوفل ،بيروت2612،
ااااااااااا« ،الرواية و الغربة» (من مقاالت االتحاد الکاثوليکي العالمي للصحافة لبنان):2121/12/21 ،

http://ucipliban.org/arabic
نوفل ،يوسف ،تةليات الخطاب األدبي ،الطبعة األولي ،دار الشروق ،بيروت2669 ،
«األديبة اميلي نصراهلل» ،جريدةالديار 25 ،فورية  ،2121العدد :9591

وبگاه املي نصراهلل:

http://www.aldiyaronline.com
http://www.emilynasrallah.com/arabic/index.html

