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چکیده
الوصول اثر نويسندة معاصر لبنانی ،عبدالقدوس امین بهعنوان يکی از آثار شاخص در حوزة مقاومت به
انعکاس زندگی «أم ياسر» ،يکی از شخصیتهای تأثیرگذار در جبهة مقاومت میپردازد .اين اثر به دنبال
معرفی چهرة واقعی زن مسلمان به جامعه اسالمی است .پژوهش حاضر با رويکرد توصیفی– حلیلی ضمن
معرفی اثر به جامعة ادبی ،سعی در واکاوی شخصیت ارائه شده از قهرمان را دارد .شخصیتی چندبعدی
که در زندگی فردی ،اجتماعی ،سیاسی و حتی نظامی نمونة يک زن موفق است و نويسنده به خوبی با
چینش منسجم حوادث ،سیر تحولی و رو به کمال شخصیت را به تصوير میکشد .بررسی کتاب ،نشان
میدهد نويسنده با معنامحوری ،خود را در قید ساختار روايت نويسی قرار نداده و سبک نگارش او بین
خاطره نويسی و رمان نويسی در نوسان است .او در ترسیم شخصیت قهرمان خود ،با تمرکز بر جريان
مقاومت ،بیشتر به تبیین اين بعد ازشخصیت أم ياسر پرداخته ،هرچند از شاخصههای فردی و معنوی او
نیز غافل نمانده است و از پشتوانهها و زمینههای فکری و تربیتی او نیز سخن میگويد.
واژههای کلیدی :ادبیات پايداری ،رمان مقاومت ،ادبیات داستانی لبنان ،عبدالقدوساألمین ،الوصول.

* .رايانامة نويسندة مسئول:

n.ansari@hum.ikiu.ac.ir
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 .1مقدمه
ادبیات مقاومت بهعنوان شاخهای از ادبیات متعهد ،درراستای رسالت خود به دنبال نشر
فرهنگ جهاد وپايداری در عرصههای مختلف زندگی است .اين ادبیات با معنامحوری
خود از ظرفیتهای ادبی زبان نیز بهره میگیرد تا پیام خود را درقالبی جذاب و زيبا به
مخاطب برساند .در اين میان زنان بهعنوان بخشی تأثیرگذار از جامعة بشری ،گاه خود
خالق بخشی از ادبیات پايداری بوده وگاه بهواسطة الگو بودن خود ،موضوع اين آثار
میشوند .علیرغم اين نقش برجسته ،کمتر اثری را میتوان يافت که حضور زنان را
درحوزة ادبیات پايداری اعم از منظوم و منثور مورد تحلیل قرار داده باشد .آثار معدود
موجود نیز اغلب با رويکرد ساختاری به دنبال ترسیم هنر نويسندگی اديب در مباحث

زبانی و زيبايیشناسانه بودهاند .کتاب رمانگونة الوصول ،نوشتة عبدالقدوس األمنی
نويسندة لبنانی ،توسط الرابطة اللبنانية الثقافية در انتشارات دارالوالء به چاپ رسیده و در

سه فصل و  40عنوان کوتاه تنظیم گرديده است .اين عناوين همچون داستانهای کوتاه
اما به هم پیوسته ،چارچوب واحدی به روند حوادث بخشیده است .اين کتاب اثری است
در نوع خود کمنظیر که نويسنده با گزينش سبک بینابین و استفاده از ظرفیت شرح
حال نويسی و رمان ،ترسیم شخصیت اصلی زن داستان را در اولويت قرار داده ودر عین
حال از زيبايیهای زبانی نیز برای جذابیت متن بهره برده است .اندک آثار او نشان از
گرايش وتعهدش نسبت به ارزشهای جهادی درلبنان وجبهة مقاومت اسالمی دارد .او با
زبان ادبی رسالت نشر فرهنگ مقاومت را به دوش کشیده است .عدم پايبندی به تمام
عناصر داستاننويسی در کتاب نشان میدهد زبان برای نويسنده در اولويت دوم ،وهدف
اصلی او انتقال پیام است هرچند از ادبیت متن نیز غافل نمیشود .الوصول بهعنوان يکی

از آثار معاصر ،روايتگر بخشی از زندگی يکی ازشخصیتهای حاضر درجبهه مقاومت
اسالمی لبنان است .سهام محمد الموسوی معروف به أم ياسر ،همسر سید عباس
موسوی دبیرکل حزباهلل ،از زنان شاخص و تأثیرگذار در تاريخ مقاومت لبنان است که
نويسنده او را بهعنوان يک زن موفق و فعال در زمینههای فردی و اجتماعی و سیاسی و
حتی نظامی معرفی میکند .اين کتاب در راستای معرفی زنان جهادگری نگاشته
میشود که مقا ومت را ياری کرده و نقش بی بديل زنان را در رويارويی با اشغالگران
صهیونیست به تصوير کشیده است .داستان در قالب سه فصل و بخشهای مجزا و در
عین حال منسجم و بههم پیوسته ارائه شده است .اگرچه به قول خود نويسندة کتاب از
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خشکی شرح حالنويسی فاصله گرفته درعین حال رمان صرف نیز نیست؛ چراکه از تمام
تکنیکهای رمان نويسی بهره نبرده است؛ اما از زيبايیهای فنی خالی نیست .سبک
نويسنده در اثر ،ادبی است .در صحنهپردازی روايت ،به خوبی از قوة خیال استفاده و
خواننده را در سیری منطقی و منسجم از آغاز تا پايان داستان با خود همراه میسازد.
اين زبان ادبی بیشک بر تأثیرگذاری اثر افزوده ،آن را از خاطره نويسی و تاريخ نويسی
دور میکند؛ از اين رو مقالة حاضر تالش دارد در راستای هدف نويسنده با رويکرد
محتوايی به واکاوی زندگی شخصیت اصلی اثر يعنی أم ياسر بپردازد تا روشن کند
مهمترين شاخصههای رفتاری شخصیت قهرمان داستان چگونه در ابعاد فردی و يا
اجتماعی به خصوص جريان مقاومت اسالمی بروز و ظهور يافته است؟ اگر چه تمرکز
پژوهش حاضر بر تحلیل محتوايی است اما در ضمن آن بهصورت مختصر به ساختار
روايت وشخصیتپردازی نويسنده نیز اشاراتی میشود؛ زيرا اين امر خود مجال ديگری
برای پژوهش میطلبد.
درحوزة ادبیات مقاومت ،آثار و تألیفات متعددی اعم از مقاله و کتاب نگاشته شده که
بهصورت تبیین مبانی و موردپژوهی آثار ادبی درمناطق مختلف چون فلسطین ،عراق،
افغانستان ارائه شده است .اغلب آثار درحوزة شعر پايداری بوده و نثر پايداری کمتر مورد
بررسی قرار گرفته است .در حوزة ادبیات پايداری لبنان ،در سطح کلی میتوان به کتاب
مقاومت اسالمی لبنان از سالح تا قلم اثر مريم کیانی و اکرم روشنفکر چاپ کتیبة گیل
اشاره کرد .در خصوص بررسی موردی آثار نیز مجموعة قلم رصاص که برخی از
داستانهای کوتاه آن متعلق به عبدالقدوس االمین است ،در چند پاياننامه و مقاله مورد
بررسی قرار گرفته است؛ ازجمله مقالة «نقش زنان در ادبیات پايداری لبنان با محوريت
داستانهای قلم رصاص» که سال  94در کنفرانس جستارهای ادبی ،زبان و ارتباطات
فرهنگی ارائه شده است .پاياننامة «جلوههای رمانتیسم در مجموعة داستانی قلم
رصاص» فاطمه مالجعفر که سال  93در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده است .پاياننامة
«بررسی ويژگیهای ادبیات مقاومت لبنان با تکیه بر مجموعة داستانی قلم رصاص» که
سال  90در دانشگاه گیالن دفاع شده است ،اما در مورد رمان الوصول اين نويسنده ،در
ايران کاری انجام نشده است.
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 .2بحث نظری پژوهش
 .1-2ادبیات پایداری در لبنان

در تعريف ادبیات پايداری گفتهاند :اين ادبیات «دربردارندة آثار ادبیای است که از لحاظ
مضمون و غايت ،مخاطب خود را به پايداری در برابر دشمن فرا میخواند و در ذات آن
حقیقتخواهی و امید به آينده همواره فراروی خالق اثر وجود دارد» (رحماندوست:1379 ،
)466؛ لذا معنامحوری يکی ازويژگیهای بارز ادبیات پايداری است ،اما داشتن هدف
متعالی و انسانساز بودن ادبیات ،نويسنده را از زبان بلیغ غافل نمیکند؛ بلکه او را وا
میدارد تا با اختیار سبکی نیکو تأثیرکالمش را بر مخاطب بیافزايد .هدف اين ديدگاه
بیان واقعیت موجود است .اديب از ظرفیتهای موجود در ادبیت متن و زبان آن درجهت
هدف خود يعنی انتقال پیام و معنی بهره میگیرد .در اين متون ،ايدئولوژی پنهان در
الفاظ زيبا مقصود اديب است .عوامل مختلفی چون استقالل کشورهای عربی ،مسئلة
فلسطین ،جنبشهای انقالبی ،چالشهای ايدئولوژی ،تحول اجتماعی فرهنگی و تحول
ادبی و  ...موجب شکلگیری ادبیات پايداری در کشورهای عربی گرديده است (ر.ک:
ابوحاقه .)352-291 :1979 ،عزالدين اسماعیل با رد اينکه ادبیات مقاومت ادبیاتی منحصر به
فرد و تافتة جدا بافته از ديگر آثار ادبی است ،آن را حاصل روح بشر در زمان گذشته و
حال و آينده میداند (اسماعیل .)18-17 :1969 ،بیشترين آثار عربی در حوزة پايداری در
فلسطین شکل گرفته است .لبنان نیز به واسطة شرايط سیاسی و شکلگیری جبهة
مقاومت بهعنوان يکی از خاستگاههای ادبیات مقاومت درجهان عرب است.
درحوزة روايت پايداری لبنان ،آثار متعددی در دسترس نیست .عزالدين اسماعیل نیز
معتقد است «جنبة روايی در ادبیات مقاومت همچنان ضعیف بوده وتوجه چندانی به آن
نشده است» (اسماعیل .)130 :1969 ،مجموعه داستانهای کوتاه قلم رصاص يکی از اندک
آثار در اين زمینه است که مقاومت مبارزان لبنانی را در برابر رژيم صهیونیستی به
تصوير کشیده است .موضوع اين مجموعه «بیانگر فرهنگ مقاومت و وجدان بیدار کسانی
است که از زمان شکلگیری مقاومت اسالمی لبنان از 1982تا  2006در برابر رژيم
صهیونیستی ايستادند» (نصیحت .)48 :1391 ،اين مجموعه به زبان فارسی ترجمه و در
سال  1389برگزيدة جايزة جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ايران شد .جلد دوازدهم
اين مجموعه در دسترس است که با عنوان ريسمانی از جنس دل شامل ده داستان
کوتاه بوده و اولین اثر نويسنده به شمار میآيد و نیز مجموعة سیاه و سپید .با توجه به
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عدم شناخت اين آثار و نويسندگان در ايران ضرورت دارد با ترجمة آثار و معرفی آنها،
ذخاير ادبی ديگر ملل نیز در دسترس محققان قرار گیرد.
 .2-2زن در جامعة لبنان

با توجه به هدف پژوهش يعنی نشان دادن شخصیت واقعی زن لبنانی و زن مبارز
ضروری به نظر میرسد تبیینی مختصر دربارة وضعیت زنان جامعة لبنان صورت گیرد تا
با شناخت اين جايگاه ،ابعاد شخصیت قهرمان نمود بیشتری يابد .علیرغم جايگاه زن
وتأثیرگذاری او درجامعه واهمیت اين قشر در تربیت نسلهای بشری ،تاريخ همواره گواه
بیتوجهی و ناديده گرفته شدن حقوق زنان بوده است« .انسانیت زن در گذشته از بین
رفته ،ارزشی نزد مردان نداشت .زنان نقشی اساسی در زندگی ايفا نمیکردند .تاريخ
مسیحیت ،هندو و عرب نشان میدهد زنان در گذشته خوار و ذلیل و از حقوق فردی و
اقتصادی محروم بودند» (ابن عبدالعزيز ،د.ت)536 :؛ البته امروزه وضعیت زنان تغییرات
بسیاری کرده است ،اما همچنان در برخی کشورهای عربی چون عربستان وضعیت زنان
نامساعد است (ر.ک :موحدی )14 :2006 ،اين شرايط در کشورهای مختلف عربی با توجه به
اوضاع سیاسی و اجتماعی وفرهنگی ،متمايز از يکديگر است« .زنان لبنان در زمینههای
مختلف اجتماعی نقش بسیار فعالی داشته ،تعداد قابل توجهی از جمعیتهای زنان
لبنان ،درفعالیتهای اجتماعی فعال هستند» (ندا .)54 :1375 ،حضور اجتماعی زنان لبنان
به اوايل سدة 19میالدی باز میگردد (مالابراهیمی .)108 :1388 ،حوزة ادبیات نیز از حضور
زنان خالی نبوده ،اصالحطلبی زنان در لبنان در انجمنهای علمی -ادبی و ...شکل
گرفته ،در نتیجه فعالیت بانوان در چاپ روزنامه و مجالت صورت ادبی به خود گرفته و
از اين طريق بیداری زنان وارد حوزة ادبیات نیز گرديد (خطیب .)11 :1996 ،ماندگارترين
شکل حضور زنان لبنانی در عرصة ادبی تحقق يافت ،سالهای  1975تا  2000ظرفیت
مناسبی را برای اين امر به وجود آورد (مالابراهیمی)113 :1388 ،؛ زيرا لبنان يکی از
کشورهای عربی پیشرو در حوزههای مختلف ازجمله ادبیات بوده است .عفاف حکیم به
تأثیر فوقالعادة انقالب اسالمی و وضعیت زنان پس از انقالب در لبنان اشاره دارد ،امری
که موجب تحوالت روحی و معنوی زنان اين کشور شد .ايستادگی در برابر ظالم اشغالگر،
جهاد و مسئولیتپذيری از شاخصههايی است که زنان لبنان با پیروزی انقالب اسالمی،
بدان روی آوردند (ر.ک :حکیم« .)19-17 :1406 ،با پیروزی انقالب اسالمی عالقة زنان به
مشارکت در انتخابات ،پشتیبانی از مقاومت اسالمی افزايش يافت» (ندا .)54 :1375 ،يکی
از آثار مطرح شدن زنان برجسته در جامعه ،پويا شدن قشر زنان و الگودهی به نسل
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جوان است .زنان شاخصی که مقاومت آنان در عرصههای مختلف میتواند در خلق
ادبیات فاخر مربوط به حوزة زنان نیز مؤثر باشد امری که در جهان عرب کمتر با آن
روبهرو هستیم .رمان الوصول را میتواند يکی از معدود آثار در حوزة مقاومت و زنان به
شمار آورد.

 .3بحث تطبیقی پژوهش :شخصیت زن در الوصول
الوصول روايتگر زندگی شخصیت أم ياسر همسر سید عباس موسوی دبیرکل سابق
حزباهلل است .شروع داستان از میانة زندگی سهام يعنی از زمان ازدواج و ترک لبنان و
سفر به عراق آغاز می شود ،اگرچه نويسنده با تکنیک جريان سیال ذهن ،به گذشته رفته
تا پايههای شخصیتی او را در خانواده واکاوی کند .وقتی که نويسنده در حال روايت سفر
شخصیت به عراق در زمان حال است با پسنگری به دوران کودکی او باز میگردد و در
چند عنوان از گذشته و دوران کودکی او سخن میگويد .روند حوادث اين برهه از
زندگی أم ياسر ،تصويرگر ابعاد مختلفی از زندگی و شخصیت اوست .نويسنده با ايجاد
زمانپريشی ،نظم داستان را متفاوت از نظم متن قرار میدهد و با پسنگری به زمان قبل
از ازدواج ،بخشی از اثر را در گذشته روايت میکند.
داستان از میانة زندگی شخصیت يعنی زمان بعد از ازدواج و مهاجرت او به عراق به
همراه همسرش شروع میشود .نويسنده ضمن بازگشت به گذشته و مرور خاطرات
زندگی کودکی و نوجوانی ،ادامة مسیر را در عراق و فعالیتهای مختلف أم ياسر در
زندگی فردی و اجتماعی به تصوير میکشد .او پس از بیان سختیها و چالشهای
زندگی أم ياسر در خانواده و محیط عراق به زمینه آشنايی او با بنت الهدی میپردازد و
به اين وسیله وارد فعالیتهای سیاسی و حتی نظامی أم ياسر در عرصة مقاومت اسالمی
میشود .نويسنده در ادامه با بیان وضعیت سیاسی نامساعد عراق از بازگشت دوبارة
شخصیت به لبنان و شدت گرفتن فعالیتهای او در کنار همسرش سخن میگويد که
سرانجام به شهادت هر دوی آنها میانجامد.
ارتباط با خداوند و تعبد ،نظم و برنامهريزی در زندگی ،اشتیاق وافر به مطالعه و
کسب معرفت ،صبر در برابر سختیها ازجمله ويژگیهای أم ياسر در زندگی فردی است.
در بعد خانوادگی نیز با ايفای دو وظیفة مهم همسری ومادری ،نمونة يک زن موفق
در زندگی است .ويژگیهايی که در حیات بزرگانی چون حضرت زهرا(س) ،حضرت
زينب(س) و ديگران بارز بوده است« .همراهی در تبلیغ رسالت و نشر اسالم ،حضور در
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جبهههای نبرد ،ياری مستضعفان ،حرکت به دنبال رهبر ،دعوت به ياری دين خدا ،دفاع
از دين و مکتب و رهبری» (مرادی ،)87 :1384 ،از جملة اين مؤلفههاست .نوع شخصیتی
که نويسنده در طول داستان ترسیم میکند ،شخصیتی جامع است؛ شخصیتی که «هم
پیچیده است و هم تکامل يافته» (ريمون– کنان .)58 :1387،شخصیت أم ياسر در سیر
حوادث داستان دچار تحول شده و ابعاد مختلف آن شکل میگیرد؛ لذا اين شخصیت را
میتوان از نظر روايت شناسی ،پويا برشمرد .ابعاد مختلفی که نويسنده از أم ياسر ترسیم
میکند ،از او شخصیتی چندبعدی ساخته است .بايد افزود در اين روايت ،اگرچه سهام
بهعنوان شخصیت اصلی داستان مطرح است ،اما همراهی او با سید ،او را به شخصیتی
مکمل بدل میکند .نويسنده برای پیشبرد حوادث از شخصیتهای فرعی ديگری نیز
چون پدر و مادر و فرزندان و نیز دوستان و آشنايان سهام و  ...بهره میگیرد.
 .1-3ویژگیهای فردی

تبیین ابعاد مختلف شخصیت أم ياسر در داستان اغلب با شیوة مستقیم صورت میگیرد.
«شخصیت ،دو شاخص متنی بنیادين دارد .توصیف مستقیم و توصیف غیرمستقیم .در
تعريف مستقیم ،خصلت شخصیت با يک صفت ،اسم معنی و ...معرفی میشود و در
توصیف غیر مستقیم ،هیچ ذکری از خصلت به میان نمیآيد؛ بلکه به طرق مختلف
نمايش و تشريح میشود» (همان .)83 :روشهايی چون کنش ،گفتار ،وضعیت ظاهری
و ،...غلبة صراحتگويی نويسنده در شخصیتپردازی ،اثر او را تاحدی از ساختارهای
رماننويسی دورکرده است .ازجمله ويژگیها و شاخصههای بارز شخصیت در حوزة فردی
که در داستان به وفور بدان اشاره شده است و در ادامه با نمونه متن مورد بررسی دقیق
قرار میگیرد ،عبارت است از :عالقه به مطالعه و کسب علم ،صبر و بردباری و تقوی و
تعبد.
علمآموزی و کسب معرفت و عالقة وافر به مطالعه و تحصیل علوم از ويژگیهايی
است که نويسنده در دورههای مختلف زندگی أم ياسر به تصوير میکشد .سهام شیفتة
يادگیری است .اين خصوصیت از او فردی متمايز در جامعة خود ساخته است .او در
مدت اقامت در عراق و میان روزمرگی زنان جامعه ،خود و آرمانهايش را متفاوت از آنها

میبیند« :منذ األشهر األولی أقرت جازمة أن هذا ليس ما تريد ،ما تريده هو مزيد من املعرفة،
معرفة يف أي اجتاه مکن ،أن تعرف .کل جارحة يف سهام تريد ذلک .فکيف هلا أن تقارن بنی
اهتماماتا وإهتمامات زائراتا من النساء( »...امین .)109 :2000 ،فرصتشناسی برای استفاده
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از زمان موجب میشود تا کتاب همراه همیشگی او در تمام لحظات زندگی شود حتی
زمانی که به کارهای خانهداری مشغول است به خوبی از فرصتها برای آموختن استفاده

میکند :علی األرجوحة کانت حتمل الکتاب ،وإن ضاق الوقت يکون الکتاب يف املطبخ مستغلة
الدقائق الفاصلة بنی عمل وآخر .تراها تردد قواعد فقهية أو لغوية وهي تسي يف الدهليز وأرض
الدار( ...همان .)113 :کتاب مهمترين اولويت سهام تلقی میشود تا آنجا که شرايط دشوار
اقتصادی نیز مانع تهیة کتب مورد نیاز او نمیگردد .سید نیز نهتنها مانعی برايش نیست؛

بلکه بهترين همراه سهام در علمآموزی است« :وانشغلت سهام بضاعفة القراءات ،أصبح هلا
مکتبة مستقلة وما طلبت من السيد کتابا ،إال وجاء به ،رغم الظروف املادية الصعبة ،فالکتاب
عندمها معا أولی من کل شئ» (همان.)120 :
او با تأسیس حوزة خواهران و ترغیب زنان به مطالعه ،مرحلة ديگری را آغاز میکند.

ضرورت تعامل با اقشار جامعه باعث افزايش فعالیتهای مطالعاتی او میشود :فقد
تضاعف الدرس وتنوعت املطالعات واشتد العمل والنشاط الدؤوب (همان ،)143 :در حالی که
در زندگی خانوادگی بايد وظايف همسری و مادری خود را نیز انجام دهد .او هرگز از
وظیفة خود بهويژه وظیفة مادری غافل نمیشود و با برنامهريزی دقیق بین عالئق و

وظايف خود هماهنگی برقرار میکند« :و هي تارس امومتها بکل شغف ،تقرأ يف الصحة
واحلماية تستشي وتبحث يف أدق التفاصيل کلما ضاق وقتها أعادت تنظيمه» .در دشوارترين

شرايط زندگی حتی بیماری فرزند ،مطالعه را رها نمیکند و آن را جزئی از برنامة خود

قرار میدهد« :هي قادرة حتی علی القراءة بالرغم من هذه الظروف الصعبة اليت يضعها فيها
وجود ولدها حممد حبالته تلک» (همان.)231 :

اشتیاق به مطالعه موجب میشود پس از بازگشت از نجف و سکونت در لبنان بار
ديگر در انديشة تأسیس حوزة خواهران در محل اقامت خود شود و زمینه را برای کسب
علم و معرفت خود وديگران فراهم کند .در تمام اين امور جز با برنامهريزی توفیقی

نمیيابد« :بعد عودتا بأيام بدأت بتنظيم دارها و وقتها أعدت لدفاترها والکتب مکانا يف
الصدارة» (همان .)172 :با تالشهای مجدانة أم ياسر زنان نیز ترغیب به فراگیری علم

میشوند .او به خوبی به نیاز اين قشر جامعه به معرفت و دانش آگاه است و دريافته که
زنان در جامعه ،شیفتة يادگیری هستند ،ام ا همواره تحصیل علوم در انحصار مردان بوده

و دوری زنان از علم و معرفت آنان را به پوچی و جهالت سوق داده است« :فهؤالء النساء
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عطشات ،مل يکن مقصرات ،إمنا هو قصور يف جمتمعات قل فيها التبليغ والتعليم» (همان.)182 :
عزم جدی سهام در علمآموزی موجب برجستگی يکی ديگر از شاخصههای فردی او،
يعنی نظم و انضباط و برنامهريزی میشود .اولین زمینههای معرفتجويی سهام ،در سفر
به عراق و ارتباط نزديک با اهل بیت و عالقة وافر او به امیرالمومنین(ع) شکل میگیرد.
سفری که بعد معنوی و تربیت روحی شخصیت او را پايهريزی میکند و او را در مقابل
سختیها مقاوم میسازد .نويسنده در ترسیم اين بعد از شخصیت أم ياسر ،با رخنه به
درون ،ذهنیت شخصیت و باورهای او را به تصوير میکشد .در اين بخش نیز توصیف
مستقیم نويسنده بر سبک روايتگری او غلبه دارد ،هرچند گاه با نمايش مناجاتهای أم
ياسر با خداوند ،راز و نیازهای شبانه ،از روش غیرمستقیم کنش و گفتار بهره میگیرد .او
با بیان عاطفة عمیق و عبارات سرشار از معنويت أم ياسر ،اجازه میدهد تا خواننده به
عمق رابطة او با خدا پی برد.
تعبد و بندگی و تقوی در جريان حوادث زندگی در وجود أم ياسر رشد کرده ،از او
شخصیتی تکامليافته میسازد .شدت اشتیاق به قرب الهی ،او را در مسیر سیر و سلوک
قرار میدهد تا شخصیت معنوی خود را شکل دهد .در اين مسیر مشکالت نهتنها مانعی

در سیر عارفانهاش نیست؛ بلکه انگیزة قویتری برای حرکت فراهم میسازد« :لقد تذوقت
طعم التقرب اليه وملست بکل جوارحها تلک النتائج الباهرة الفذة ،تقرتب وتزداد تعلقا لتزداد
طمعا باالقرتاب والوصول» (همان .)144 :عبادت و شب زندهداری أم ياسر ،نمود تالش و
جهاد اکبر او در تربیت شخصیت معنوی خويش است .او تعلیم را با تهذيب نفس همراه
ساخته و آموختههای دينی خود را در عمل به کار میگیرد و مناجات با مبدأ هستی و

منبع قدرت مطلق را آرامش بخش خود میداند« :يتسرب صوت أنينها من حتت األبواب
املغلقة وامياسر يف أنينها اخلافت غارقة يف سجودها ،يذهبون ويعودون وام ياسر ساجدة ...غائبة
يف سجودها يف مناجاتا والبکاء ،يف دعائها الطويل( »...همان .)206 :در برابر عطا و بخشش
الهی ،حق شکر را بجا آورده؛ چراکه به خوبی میداند بالشکر تدوم النعم (همان .)208 :از
نگاه أم ياسر نشانة سپاسگزاری بنده ،پرهیز از شبهات ورعايت تقواست؛ لذا خود نیز به-

شدّت بر آن محافظت و مراقبت میکند« :تاف وحتذر تتقي يف اماکن الشبهة حتی يف
الشک القليل هي تاف ،بتلک التقوی تنزل الربکات وتفيض...بالتقوی يکون الشکر» (همان:
.)208
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از ديگر مشخصههای رفتاری أم ياسر که نشاندهندة شخصیت مقاوم و تربیتشدة
اوست ،صبوری بر سختی ها و مشکالت خانوادگی و اقتصادی است .او در بدترين شرايط،
صبر پیشه میکند و آن را بر خود دشوار نمیبیند ،اين استقامت ،به قدرت ايمان و عشق

او به همسر و خانواده شکل میگیرد« :فاألحوال مهما تقلبت سواء عندها ،وإن ضاق احلال
فهي واثقة أن هذا زائل ومتغي والجتد صعوبة يف الصرب عليه قد يشتد الفقر وينفذ کل ما لديها
واليعود يدخل املنزل حتی اليسي من املال لفرتة قد تطول( »...همان .)212 :قدرت و توان تحمل
مشکالت در أم ياسر بدان حد است که اگرچه سید در ابتدای مهاجرت به عراق و آگاهی
از دشواری های زندگی بیم داشت که او نتواند تحمل سختیها را داشته باشد و سعی
میکرد تا حدامکان او را از سختی دورنگه دارد ،اما برخالف انتظار ،همسرش را فردی
بسیار صبور و حتی توانمندتر از خود يافت .تا آنجا که گاه خود را فراموش میکرد و

بخاطر ديگران خود را ناديده میگرفت« :ياف عليها من صعوبة هذا العيش ياول جتنيبها
مشقة ما استطاع ث وجدها أکثر قدرة منه ،ف رغبتها يف العطاء ونکرانا لذاتا جيده أشد من
نکرانه لذاته» (همان .)125 :افزون بر اين توصیفات مستقیم ،نويسنده گاه با تصوير حوادث
و در جريان روايت وقائع داستان و ترسیم کنشهای أم ياسر ،اين بخش از شخصیتش را
بهصورت غیرمستقیم تبیین میکند؛ بهعنوان مثال ،زمانی که بهواسطة شرايط سخت
اقتصادی در خانه چیزی جز نان و چای يافت نمیشد ،نشان میدهد که او علیرغم
داشتن فرزندان کوچک چگونه در برابر سختیها شکیبايی کرده و با قدرت ايمان مشکل
را حل میکند.
 .2-3ویژگیهای اجتماعی
 .1-2-3عالقه به خانواده

يکی از مؤلفههای اجتماعی حوزة زنان ،خانواده محوری آنان است .نقش زن دراين نهاد
نقش محوری و زيربنايی در تضمین سالمت اعضای آن است .يقینا زنان عنصر اصلی
وقوام دهنده هستند و در به کمال رساندن اعضای خانواده ،نقش زنان بی بديل است .از
اين رو بخش عظیمی از شخصیت انسان ،در خانواده و تحتتأثیر والدين؛ به ويژه مادر
شکل میگیرد .سهام در خانوادهای اصیل و پدر و مادری سختکوش و فداکار رشد
میيابد و در دل سختی تربیت میشود .خصوصیاتی که پايه و اساس شخصیت او را
پیريزی میکند .مهر و عطوفت مادری و خستگیناپذيری او صفاتی است که نويسنده با
پسنگری و در خالل يادآوری خاطرات گذشته سهام از مادرش به تصوير میکشد:
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«احلنان الفائض يتل املالمح دوما .التتذکر سهام متی تغضب امها رغم املشاغبات...يستغرب
الکبار من الرجال والنساء تلک الظاهرة العجيبة يف طبيعة امها...ما رأت امها تسرتيح ،تستفيق
سهام واالم غارقة يف العمل وتنام واالم علی حاهلا متی کانت تنام امها ومتی تسرتيح؟» (همان:
 .)31پرورش در دام ن چنین مادری است که از او شخصیتی مهربان و عطوف نسبت به
همسر و فرزندان و حتی مردمان سرزمین خود و ديگر مسلمانان میسازد .انسانی که
همواره با عطوفتی مادرانه به دنبال تامین آرامش وآسايش روحی و فکری ديگران است.
در حوزة مسائل خانوادگی عشق به همسر نمود بارز شخصیت اوست .در واقع عاطفه
و محبت بهترين عامل استحکام و بقای خانواده است و به همین علت است که در
آموزههای دينی بسیار توصیه شده همسران به يکديگر اظهار محبت کنند و اين محبت
را آشکار سازند .البته اظهار محبت سهام به همسر نه از سر وظیفه و تکلیف ،که امری
درونی و فطری است .نويسنده با تصوير حالتهای درونی سهام و عملکرد او در زندگی
روزمره؛ انتظار بیصبرانة او برای حضور سید و استقبال مشتاقانه از او ،غیرمستقیم شدت

عالقه او را به همسر توصیف میکند« :بات تعلقها حبضوره يتل مساحة وجدانا ،تنتظره
بکل شغف ،صوت مفتاحه ..هو أمجل األصوات وقعا علی مسامعها فترتک ما يف يدها وترکض
عرب املمر اليه» (االمین .)115 :2000 ،رابطة سهام و سید تجلی (جعلنا بينهم مودة ورمحة) است.

در زندگی او هر سختی و دشواری با حضور سید از بین میرود و هیچ چیز جايگزين

عدم حضور و غیبت او برای سهام نمیشود« :اليعين شيئا اذاما قورن بغياب السيد عباس.
ابتسامته قادرة علی حمو کل شئ ،حضوره اجملرد ،صوته يکفي »...مودتی که روزبهروز بیشتر
میشود« :فمودة العل الکرمي کانت تنمو منوا عجيبا ،لقد احتوت منزهلا کله؛ بل صار اکرب من
بيتها و البيت ضمنها ،الی کل مکان امتد أثر منه وفيض» (همان .)166 :سهام ،ابراز محبت به
همسر را مسئلهای آسمانی میداند و تحت تأثیر باورهای دينی ،آن را جهاد زن در راه

خدا تلقی میکند« :جهاد املرأة عطاء وحب جبلت عليه أصال وخلقة ،هو يف رأيها ال يتاج اال
إلی إطالقه ،حب من السماء کامطارها» (همان .)167 :عشق و عالقة سهام به همسر ،او را به
وادی همراهی با او در تمام زمینههای اجتماعی و سیاسی و حتی نظامی سوق میدهد
به گونهای که ممانعت سید را محرومیت خود تلقی میکند و همراهی با همسر بر عشق

او میافزايد« :يؤملها کثيا منعها من املشارکة التری هذا املنع حبا ومحاية تراه حرمانا وماکان
ليحرمها،شارکها يف کل شئ ،يف خطواته ويف الدرب الذي اختاره ،سارت معه وإلی جانبه مل
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تتخلف عنه( »...همان .)126 :اين توصیف از احساسات و انديشة أم ياسر ،تعبیری
غیرمستقیم از بیان عشق وافر او به همسر است.
عشق و مهر مادرانة سهام به فرزندان نیز تصويرگر بخشی از شخصیت اوست .اين
جنبه نیز برگرفته از نگاه دينی و اعتقادی او به موضوع است .مادری از ديد سهام ،وسیلة
تقرب به خداوند و مشمول اجر و پاداش الهی است؛ از اينرو با تمام وجود محبت خود را
تقديم فرزندانش میکند .نويسنده با توصیفات مستقیم ،ديدگاه او را دربارة مادری

چنین تبیین میکند« :مسية اليت شاهدت فيها سهام دفعا کبيا للتقرب ،يف کل ما قرأته عن
االمومة يف اإلسالم ،عن ثوابا واألجر الزيل لکل ما حتتاجه االمومة من جهد کبي وعاطفة
المثيل هلا .فرحت بذلک سهام وأرادت أن تستثمره بکامله ( »...همان .)147 :او با به دنیا
آمدن فرزند دوم نیز علی رغم سنگینی مسئولیت بیرون از خانه ،با همان نگاه دينی،
وظیفة اصلی خود را در خانه جستجو میکند و آن را فرصتی برای عبادت و بندگی
میداند و تمام تالش خود را برای فراگرفتن و افزودن دانستههای خود برای مادری به

کار میگیرد« :ولدها الثاين ،السبيل الديد للتقرب ،مهمة أمومة ثانية وفرصة تقرب جديدة
حترص علی محلها بأحسن ما تقدر عليه ،عبادة تکون خالصة صافية لوجهه الکرمي...تقرأ من
أجلهما وتتعلم ما التعرفه يف الطب و الرتبية و األمومة( »...همان .)149 :اين عالقه و محبت
مادرانه سهام را وا میدارد علیرغم بیماری فرزند و آزار و اذيتهای او در خانه و باوجود
توصیة اطرافیان به سپردن او در مدارس خاص ،سختی و دشواری نگهداری فرزند را

بپذيرد؛ چرا که معتقد است :هو حبيب اهلل (همان .)232 :نمونة عینی و عملی محبت
مادرانة أم ياسر را در برخورد با فرزندش محمد میتوان ديد ،وقتی به واسطه مشکل
جسمی و ذهنی آشپزخانة منزل را به هم میريزد ،مادر با نگاه انسانی والهی به جای
عکس العمل منفی نگاهی مثبت به موضوع داشته و آن را کمک محمد به خود تلقی می-
کند.
 .2-2-3دستگیری از دیگران

تالش و همت أم ياسر تنها محدود به خانواده نمیشود .او برای کسانی که در شهر و
محله و کشورش زندگی میکنند ،از هیچ کوششی دريغ نمیکند .بخشش و رفع نیاز
مالی آنها ،بخشی از اين تالشها بود .کمک به ديگران در نگاه دو همسر انقالبی ،نعمتی
بزرگ محسوب میشود؛ چراکه آنان چیزی از دست نمیدهند ،بلکه با بخشش به

ديگران ،سود میکنند ،تعبیری که نويسنده مستقیما آن را روايت میکند« :کالمها کانا
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يعتربان العطاء وجها من وجوه األخذ ،هي تفکر کما يفکر وي قول :أن تتمکن من العطاء فتلک
نعمة کربی» (همان .)126 :نمود عینی اين بُعد از شخصیت را در کنشها و گفتگوهای آنان
در جريان حوادث میتوان ديد ،زمانی که در خانه تنها حدود دو دينار بیش ندارند ،اما
کريمانه آن را عطا میکنند (همان.)127 :
تأثیر سید در نگاه و فکر أم ياسر و آموختههای او از بنتالهدی موجب میشود تا در
کنار زندگی شخصی ،توجه به امور مردم را مسؤلیت مهمی برای خود بداند .او در همه
چیز خدا را جستجو میکند .از نظر أم ياسر رسیدگی به حال مردم نزديکترين راه
تقرب به خداست .به آنان عشق میورزد و با محبت خالصانه هر آنچه را دارد به آنان

عرضه میکند« :مهمة جليلة لن تتخلی عنه وهي اإلهتمام بالناس ،االهتمام بعيال اهلل هو أقرب
الطرق اليه» (همان .)177 :در بسیاری از موارد ،ديگران را برخود و خانوادهاش ترجیح
میدهد؛ بخصوص در مواجه با خانواده شهیدان ،عشق و دلسوزی او بیشتر میشود:

«حبها لعوائل الشهداء ال يدانيه حب ،تعاملهم بقداسة تتربک بصغارها»...

(همان.)241 :

دستگیری از ديگران تنها در مشکالت مالی نیست؛ مشکالت خانوادگی ،فکری و اخالقی
نیز أم ياسر را وا میدارد تا برای حل مشکل ديگران راهحلی انديشه کند .جهل مردم به
تعالیم دينی و اسالم او را دردمند میسازد؛ لذا برای زدودن اين جهل از جامعه بخصوص
قشر زنان تمام تالش خود را صرف میکند .نويسنده در اين بخش با استفاده از تکنیک

مونولوگ و گفتگوی درونی ،از دغدغة ذهنی و درونی أم ياسر سخن میگويد« :اهتمي
بشؤون الناس وشجونم ،بشاکلهم واحللول .وهذا الدين أضحی جمهوال ال يعرف املسلمون عن
دينهم اال القليل علمي الناس يا ام ياسر ...أن حاجة النساء أشد من حاجة الرجال للتبليغ»

(همان.)154 :

در باور أم ياسر ،زنان تربیت کننده و سازندة نسل آيندة بشر هستند و تأثیرگذاری
آنها بر جامعه بیش از پدر است .خانواده ،هستة اصلی و اولیة شکلگیری شخصیت

انسان است« :النساء أولی وأکثر حاجة ،املرأة يف رأيها أهم وأولی فهي املربية وهي

األم» (همان:

 .)178توجه به مسائل و دغدغه های زنان و آگاهی بخشی به آنان بیشتر همت أم ياسر در
زندگیاش است .حل مشکالت خانوادگی و راهنمايی آنان را وظیفة خود میداند تا آنچه

را خود در زندگیش آموخته به آنها ارائه کند« :إلی کم من النساء قالت ام ياسر :احبثي عن
عالج لتلک املشکالت و أنا أساعدک .تريد هلن أن يبحثن عن حلول غي تلک الشکوی
العقيمة» (همان .)168 :اما فراتر از مسائل خانوادگی ،أم ياسر عنايت و توجه بسیاری به
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علم و معرفت زنان جامعة لبنان دارد .او دوشادوش سید با درک نیاز شديد زنان به
آگاهی ،به دنبال تحول فکری زنان لبنان است تا زمینههای انقالب فکری را در آنان

فراهم سازد .او در حوزة معرفتی زنان بهشدت احساس کمبود میکند« :تری النقص هائال
وعميقا يف معرفة اإلسالم اخالقه وعلومه الدينية» (همان .)178 :افزون بر اين توصیفات ،کنش
أم ياسر در سیرحوادث ،تالش مجدانه او در برپايی حوزة خواهران در لبنان و عراق به
خوبی نشاندهندة جايگاه آگاهیسازی زنان در باور او دارد.
 .3-2-3حضور در جبهة مقاومت و دفاع از کشور

در صحنة سیاسی و عرصة بینالمللی نام لبنان با حزباهلل و مقاومت اسالمی گره خورده
است؛ لذا ترديدی نیست که يکی از جنبههای برجستة شخصیتهايی چون أم ياسر
ارتباط آنها با اين جريان باشد« .مبارزة و مقاومت ،امدادگری و پشتیبانی ،دادن روحیه و
صبر و شکیبايی از مهمترين کنشهای قشر زنان» (سلیمانی )17 :1380 ،در جريان جنگ و
دفاع از کشور به شمار میآيد .زندگی أم ياسر در کنار سید عباس موسوی بیش از
هرچیز موجب پیوند او با جبهة مقاومت اسالمی و جريان مبارزه و ايستادگی لبنان در
مقابل رژيم صهیونیستی میشود .حضوری که با افزايش فعالیتهای سیاسی و نظامی
سید و تعیین او بهعنوان دبیرکل حزباهلل ،زندگی أم ياسر را نیز بیش از پیش تحت
تأثیر قرار میدهد .او به سید نه به نگاه يک همسر ،بلکه بهعنوان مرشد و راهنمای خود
مینگرد و در هر شرايطی حتی مسائل سیاسی او را همراهی میکند .اين مضامین را در

تعابیر و توصیفات مستقیم نويسنده میتوان يافت« :تعلمت اخلوض يف السياسة ومتابعة
جمرياتا خاصة يف لبنان وحميطها عرب السيد عباس ،تتکشف هلا تلک الدهاليز وأساليب الظلم
...وعربه عرفت عن فلسطنی أکثر وعن تلک الدولة العنصرية الشرسة» (همان .)159 :گاه اين
مشارکت در مسیر مقاومت با به تصوير کشیده شدن او در سفرهای سید و يا به میدان
مبارزه فرستادن فرزند به میدان مبارزه روشن میشود .شخصیت بنتالهدی خواهر
شهید صدر که در جريان مبارزات سیاسی خود با نظام ظالم عراق به شهادت رسید ،نیز
در آشنايی و مشارکت او با جريان مقاومت تأثیرگذار است .ارتباط با انقالب اسالمی
ايران و انديشههای امام خمینی در شکلگیری شخصیت انقالبی أم ياسر تأثیر عمیقی به
جا میگذارد .او خود را جزئی از انقالب ايران میداند و ارادت خاصی به امام دارد .سفر او

به ايران و ديدار با امام ،نشان از ارتباط عمیق او با انقالب دارد« :تشعر باالنتماء هلذا الفکر
الثوري ،املؤمن بالقدرة علی التغيي تشعر بأنا جزء من تلک الثورة و حتمل لواءها أينماحلت»
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(همان .)186 :با اين تجربه و پشتوانة فکری ،أم ياسر وارد میدان مبارزه میشود تا با
استفاده از ظرفیت تأثیرگذاریاش بر مخاطبان و عالقة آنها به خود ،با سالح آگاهی و
معرفت ،آنها را با مقاومت اسالمی لبنان و اهداف و رسالتهای آن آگاه سازد ،در
شرايطی که جامعة لبنان را به دور از جريان مقاومت میبیند که حتی باوری به مقاومت

و تحقق آرمانهای اسالمی ندارد« :حتدث الناس عن املستقبل املظلم بالمقاومة وأن الهاد
باب من أبواب النة...مل ترتک مکانا اال وذهبت اليه مومنة واثقة عن حق وصدق با تقوم به»

(همان.)216 :

عالوه بر تالشهای أم ياسر در جبهة فرهنگی و آگاهسازی اقشار مختلف جامعه
بخصوص زنان ،در عرصة عمل و مساعدتهای مالی نیز از هیچ کوششی دريغ نمیکند و
گاه از آسايش زندگی خود برای حمايت از مقاومت هزينه میکند .نويسنده به شیوة

غیرمستقیم به توصیف اين مشارکت میپردازد« :سعت الی دعم املقاومة ،تربعت با
تستطيع االستغناء عنه يف منزهلا حتی أدوات املطبخ ،األدوات الکهربائية التی تستطيع االستغناء
عنها بالعمل يدويا» (همان .)216 :با اوجگیری حوادث لبنان و ترور شخصیتها ،فعالیت أم
ياسر نیز در حمايت و مشارکت در جبهة مقاومت جلوة ديگری میگیرد و اولین اولويت
و هدف زندگی او میشود؛ تا آنجا که نام او در اذهان در کنار جبهة مقاومت حزباهلل

قرار میگیرد« :بدأ امسها يزداد حضورا کمقاومة إسالمية تأخذ مکانا يف الصراع فاعلة قوية
مهابة» .اين حضور و فعالیت ،آمادگیهای نظامی را نیز برای او امری ضروری میسازد:
«تعرف کل شئ عن املقاومة و تدربت حتی علی السالح» (همان .)217 :او نیز چون همسرش
مقاومت را تنها راه حل مشکالت وحتی نزاعات داخلی میداند .ايمان محکم أم ياسر به
مقاومت موجب میشود شرايط دشوار ،نهتنها او را از هدفش بازندارد ،بلکه حمايتش را از

مقاومت بیشتر کند« :يشتد تعلق ام ياسر باملقاومة کلما اشتدت الضغوط داعمة ومناصرة يف
کل فعلها و القول» (همان.)219 :

حمايت أم ياسر از جبهة مقاومت ناشی از تربیت دينی و عمق انديشه و باورهای
اسالمی اوست .در انديشه و تربیت او لبنان تجسمی از صحنة کربال بود و مجاهدين
مقاومت ،پیروان امام حسین در دنیای معاصر  .نويسنده در اين بخش با ترسیم دنیای
ذهن و درون و توصیف اعتقادات او ،شخصیت شکل گرفتة أم ياسر را روشنتر میکند:

«هلم کل شئ عند ام ياسر ،هم عندها أصحاب احلسنی املعاصرين ،هکذا کانت تراهم ،وتری
نفسها خادمة زينب تری بام عينها کربالء اليت تنتصر بفضل اجملاهدين» (همان .)221 :اين عشق
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متعالی او به اصول مقاومت باعث میشود تا در راه جهاد ،از عزيزان خود بگذرد و
علیرغم عواطف مادری ،فرزندش را در صف مجاهدان حزباهلل قرار دهد و مبارزه و
جهاد را آيندة روشن او بداند .حضور أم ياسر در حزباهلل به قبول مسئولیت در آن
میانجامد و او عهدهدار رياست انجمن امداد وابسته به حزباهلل میشود که وظیفة
رسیدگی به خانوادههای شهدا و خانوادههای کم بضاعت را بر عهده داشت .اين شیفتگی
و عالقه به جريان مقاومت در أم ياسر چنان اوج میگیرد که در کنار ريشههای تربیتی از
او زنی عاشق شهادت میسازد .البته در ابتدا آنچه شهادت طلبی را در وجود او متبلور
میسازد عالقة وافرش به سید عباس است که توان تحمل شهادت او را درخود نمیبیند
و برای خود آرزوی شهادت پیش از او را دارد ،شهادتی که برايش بزرگترين هدية الهی

محسوب میشود« :کانت نقطة خالفهما الوحيدة يعاتبها کيف تدعو لنفسها بالشهادة وال
تدعو له بذلک وهي تعلم شدة شوقه وحبه لتلک املنحة واهلدية الربانية العظيمة» (همان .)234 :با

گذشت زمان نگاه او به شهادت عمیقتر و عارفانهتر میگردد .اگرچه همچنان تعلق خاطر
او به همسرش وجود دارد ،اما شهادت را راه وصال به محبوب حقیقی میداند و از

شايستگی خود برای رسیدن به اين مقام در ترديد است« :هل هی علی مقربة من الوصول،
أم أن هناک ما زال فی الدرب مسافة» (همان .)234 :رشد روحی و سیر مدارج معرفت و
اشتیاق به وصال و شهادت ،أم ياسر را به جايگاهی میرساند که دلدادة شهادت میشود.
اين سوز به وصال را نويسنده به خوبی با استفاده از تکنیک مناجات (گفتوگوی يک طرفه)
به تصوير میکشد .او با خدای خود نجوا میکند و چون عارفی سالک از سوز فراق ناله

سر میدهد و در طلب وصال میسوزد« :حتی متی موالی ،منذ عبوري الی ضفتک وأنا يف
مسعاي الواله ذاته ،لست أعلم کم قطعت ،وأعلم أن الراحل اليک قريب املسافة ،لکنه شوقي
اليک سيدي ،هو الذي جيعل املسافة تطول وإن قصرت ،هي أطول من قدريت علی اإلحتمال،
لقد أضناين شوقي واملسافة موالی وبت أئن ال من ت عيب فليس ألذ من ت عيب اليک ،لکنين مذ
وجدتک ما عدت أطيق بعدا سيدي ،متی تفتح بابک العلوي موالی؟( »...همان .)247 :سیر

حوادث و حضور فعاالنة أم ياسر در بخشهای پايانی روايت در جريان مقاومت ،شخصیت
مبارز او را برجسته میسازد؛ گويی آنچه پیش از آن آمده تنها مقدمهای برای رسیدن به
اين مقصد و نهايت است.
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بررسی محتوايی در کنار نگاه به ساختار روايت ،نشان میدهد نويسنده بیش از توجه به
ساختار ،معنا محوری را رويکرد خود قرار داده و به دنبال انتقال مفاهیم و انديشههای
خود است؛ لذا خود را در چارچوب محدوديتهای ژانری چون رمان حصر نکرده و
ترسیم شخصیت و تصوير ويژگیهای او را اولويت داستاننويسی خود قرار داده است.
انتخاب و گزينش نويسنده از زندگی شخصیت ،به خوبی نقطة اتکا و زواية ديد او را
مجسم میکند .آغاز روايت از آشنايی و همراهی شخصیت داستان با چهرة بارز و
برجستة جبهة مقاومت اسالمی لبنان يعنی سید عباس موسوی ،نشان میدهد محور
اصلی و نقطة برجسته روايت ،ترسیم بخشی از جريان مقاومت و تصوير زندگی زنان و
مردان مجاهد لبنانی است؛ از اين رو بخش بیشتر روايت به تبیین اين بعد از شخصیت
أم ياسر بهعنوان يکی از زنان تأثیرگذار در جريان مقاومت اسالمی اختصاص يافته است
هرچند از شاخصه های فردی و معنوی او نیز غافل نمانده است و از پشتوانهها و
زمینههای فکری و تربیتی شخصیت او سخن میگويد ،امری که وی را مهیای حضور و
مشارکت در جريان مقاومت ساخته است .لذا برجستهترين محتوای داستان ،ترسیم
مقاومت اسالمی مردم لبنان است و تمام آنچه از ابتدا بیان شده تنها مقدمهای برای
ورود به اين بخش مهم و تأثیرگذار از زندگی شخصیت است .آنچه از أم ياسر در جريان
حوادث ترسیم میشود از او چهره و الگويی کامل و معاصر از زن کامل را ارائه میدهد
که عارفانه و عاشقانه و جهادگرانه زندگی میکند.
از نظر ساختاری همانطور که نويسنده خود اذعان کرده است ،نمیتوان تمام عناصر
روايت را به تمام و کمال در داستان ديد ،هرچند روايت از عناصری چون طرح و پیرنگ،
شخصیتپردازی و گفتوگو بهرهمند است ،اما در زمینة زاويه ديد و يا روايتگری داستان
اغلب خود بهصورت مستقیم وارد شده و حوادث و جريانات را روايت میکند؛ لذا شیوة
غالب شخصیتپردازی ،توصیف مستقیم بوده اما استفاده از کنش شخصیتها و انواع
گفتوگو اعم از ديالوگ و مونولوگ نیز ازجمله تکنیکهای نويسنده برای تنوع سبک
روايی و پیشبرد حوادث است.
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