1400  پاییز،3  شمارۀ،13  سال،ادب عربی
10.22059/jalit.2021.303388.612230
Print ISSN: 2382-9850//Online ISSN: 2676-7627
http://jalit.ut.ac.ir

Investigating Structural Codes in Contemporary Lebanon Novel
Case Study “Al-Khaṭāyā al-shā'i'ah”
Fatemeh Akbarizadeh
Assistant Professor Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature,
Alzahra University, Tehran, Iran

Roghayeh Rostampour Maleki*
Associate Professor Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature,
Alzahra University, Tehran, Iran
Received: June 26, 2020; Accepted: Sptember 21, 2021

Abstract
Literary text, includes various types of signs. These signs are interweaved in
various implicational layers. Barthes in his post-structural reading tries to
distinguish five types of codes, among which three types of codes namely
connotative code, symbolic code, and cultural code enlightens the structural
implication of the text along with the hypertext elements. In this respect,
analyzing these codes will indicate the meaning of the text. This article uses
the Barthes' method to read contemporary Lebanese novel and in addition to
representing the narrative structure, pays attention to the representation of its
intellectual structures. Therefore, during this study, the novel of " Alkhaṭāyā al-shā'i'ah (Common Mistakes)" by Fattan al-Mur, with an
anthropological approach toward resistance, was analyzed at three levels of
connotative, symbolic, and cultural codes. Connotative code studies an
implicit meaning in the characteristics of the characters and their action in
the story. At the level of cultural code, the cultural and ideological space of
the value system of fictional discourse, and in the symbolic code, symbols
emphasized in the story were analyzed. .. The analysis of these codes using
Barthes' critical approach through the descriptive-analytic method indicated
that the novel, in the case of connotative codes depicts the living conditions
in Lebanon in the shadow of terror, insecurity, war, and conflict. In such
type of condition, a paradoxical manner is also described, full of peace and
security of European life and the image of the characters of these two
environments with appropriate features. Therefore, the story does not
represent a black and white image of European and Lebanese characters but
introduces them through aspects such as courage and patriotism as a shared
aspect of the fighters. In cultural or referential codes, "martyrdom" and
"martyrdom-seeking" are central values in the story, not only independent of
the ideology of Muslims but beyond the religion and belief of a nation are
also rooted in the culture of patriotism, the spirit of honor, and resistance. At
the level of symbolic codes, the story with a realistic approach provides just
one example of the character of a female fighter as the symbolic code.
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چکیده
متن ادبي از جمله رمان برساختي از نشانگان مختلف است که در اليههاي مختلف داللتي تنيده شدهاند.
بارت در خوانش پساساختاري از رمان به ترسيم رمزگانهاي پنجگانه ميپرردازد کره از ميران آنهرا سره
رمزگان نمادين ،معنايي و فرهنگي داللت ساختاري اثر را در تعامل با عوامل فرامتني روشن ميسازد؛ لذا
تحليل اين رمزگانها به تبيين معناي متن منجر ميشود .ايرن جسرتار برا بهرره از ايرن روش برارت بره
خوانش رمان معاصر لبناني ميپردازد تا ضمن بازنمايي ساختار داستاني به بازنمود ساختارهاي فکري آن
» اثر «فاتن المرّ» ،با طرح ديدگاههاي انسانشرناختي و
توجه نمايد .رمان «
مقاومت که در سه سطح رمزگان معنايي ،نمادين و فرهنگي مورد نظر اين پژوهش است و در سره اليره
رمزگان معنايي ،نمادين و فرهنگي ،دال مرکزي رمزگان اين رمان رصد مريشرود .در رمزگران معنرايي،
داللت ضمني در خصوصيات شخصيتهاي داستان و کنش آنهرا بررسري مريشرود .در سرطح رمزگران
فرهنگي ،فضاي فرهنگي و ايدئولوژيک نظام ارزشي گفتمان داستاني تحليل ميگردد و نهايتاَ در واکاوي
رمزگان نمادين ،رمزگانهاي سمبوليک و نمادهاي مورد تأکيد در داستان بررسي ميشود .اين پرژوهش
با بهره از ديدگاه بارت به روش توصيفي -تحليلي روشن ميسازد در بازنمايي رمزگان معنايي و با تحليل
داستان در ترسيم شرايط زندگي در لبنان در سايۀ وحشت ،عدم امنيت و جنگ و کشمکش برراي زنرده
ماندن و در وجه متناقض با وجه مرفه ،پر از آرامش و امنيت زندگي اروپا ،تصوير شخصيتهراي ايرن دو
محيط با وجوه خصلتنماي متناسب توصيف ميگردد و تصوير سفيد و سياه از شخصيتهاي اروپراپي و
لبناني ارائه نميشود ،بلکه جوانب مختلفي از جمله شرجاعت و وطرندوسرتي برهعنروان وجره مشرتر
مبارزان ترسيم ميشود .در رمزگان فرهنگي يا ارجاعي شهادت و شهادتطلبي از ارزشهاي محروري در
داستان ،تنها وابسته به ايدئولوژي مسلمانان نيست بلکه برآمده از فرهنگ وطندوستي و روحيه شرر و
مقاومت فراتر از دين و اعتقاد يک ملت است .در سطح رمزگان نمرادين مشراهده مريشرود داسرتان برا
رويکرد واقعگرايانه با دوري از رمزگان نمادين تنها يک نمونه شخصيت زن مبرارز را برهعنروان رمزگران
وطن بسنده ميکند.
واژههاي کلیدي :رمان معاصر عربي؛ بارت؛ رمزگان ساختاري؛
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 .1مقدمه
اثر ادبي ،جهاني از نشانههاست که به کمک دانش نشانهشناسري ( )Semiologyمريتروان
آن را رمزگشايي کرد و به کشف مفاهيم آن پرداخت .نشانهشناسي در واقع مطالعۀ رابطۀ
ساختار نحوي و ساختار معنايي اثر است که در مناسبت ميان داللتهاي متني و جهران
بيروني برساخته ميشود؛ از اينرو ،هر متن با تمامي اليههاي داللتي و معنرايياش بايرد
در بافت فرهنگي آن مطالعه شود و هرگز نميتوان اليههاي فرهنگري و اجتمراعي را کره
در ساخت بافت کالم و سطوح داللتي آن نقش دارند ،ناديده گرفت .علرم نشرانهشناسري
در اواخر دهۀ  1960با تمايل به مطالعات فرهنگي و متأثر از آثار روالن بارت ،نظريهپرداز
فرانسوي ،به پديدههاي فرهنگي -اجتماعي نگاه تازهاي کرد؛ آنگونره کره برارت ،دوگانرۀ
زبان/گفتار را در نشانهشناسي سوسوري به شکل توسعهيافته در مباحث برونزبانشناسي
( )extra-linguisticيررا فرازبررانشناسرري ( )meta-linguisticبرره کررار برررد و بررا نقرردهاي
نشرانهشرناختي بره تحليرل جوامرع انسراني ،فرهنرگ روزمرره ،تبليغرات ،اسرطوره ... ،و
تحليلهايي انسانشرناختي پرداخرت (← برارت .)13 :1397 ،همچنرين برارت ،در مطالعرۀ
متون داستاني و روايتي ،ابتدا به خوانش و تحليل ساختاري روايت همّرت گماشرت و بره
دنبال بررسي نظامهاي زيرين سازندۀ متن رفت؛ اما از آنجا که در تحليل متن بره دنبرال
اين بود که متون چطور معنادار ميشود ،با دستکشيدن از يافتن معنايي نهايي به سوي
زنجيرهاي از دالها حرکت کرد و از ساختارگرايي بره پسراسراختارگرايي رفرت (صرفيئي و
سالمي)4: 1390 ،؛ چراکه معتقد بود فروکاستن مرتن بره يرک الگروي سراختاري ،نهايرت
نامطلوبي است که باعث ميشود متن تمايزش را از دست بدهرد ()Barthes,1970: 9؛ لرذا
همانطور که اسکولز ميگويد به دليل خصوصيات بارت نميتوان کار او را در هيچ جعبرۀ
کوچکي که بر چسب ساختارگرايي دارد ،کامالً جا داد (اسرکولز ،)209 :1393 ،در واقع بارت
با درنظرگرفتن عامليت انساني در خوانش متن و اليههاي معنايي شکلگرفتره ،از سرطح
ساختاري به فراتر از ساختار در خوانش پساساختارگرا رسيد.
بارت در رويکردي پساساختارگرايانه به داستان اس /زد و برا تجزيره و تحليرل ادبري،
رمزگانهاي پنجگانۀ حاکم بر اثر را شناسايي ميکند تا داللت هر واحد معنايي را نره برا
بازگشت به معناي نهايي و ثابت داستان و نه با بازگشت به واقعيت بيرون مرتن ،بلکره از
راه مکالمه ميان ساختار اثر و سراختار معنرايي (دانسرتههراي ذهنري خواننرده) روشرن کنرد
(احمدي .)241 :1380،در ميان اين پنج رمزگاني که بارت تعيين کرد ،رمزگان هرمونيتيکي
و کنشي بهعنوان رمزگانهرايي فرآينردي و سره رمزگران نمرادين ،معنرايي و فرهنگري،
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بهعنوان رمزگانهايي ساختاري معرفي ميشوند (همان .)151 :سه رمزگان اخير ،بهعنروان
رمزگانهاي ساختاري متن داستاني مورد نظر اين مقاله است که شناخت و واکاوي آنهرا
به بازگشايي معناي درون متن ميانجامد و ضمن بازنمايي ساختار داسرتاني بره برازنمود
ساختارهاي فکري همراه آنها منجر ميشود.
با توجه به چشم انداز يادشده ،شناخت رمزگانهاي داللتي متون داستاني و برهطرور
ويژه ادبيات پايداري در حوزۀ مقاومت ،براي در واقعيت افکار حيرات معاصرر ضرروري
مينمايد .داسرتان

(اشرتباهات رايرج) اثرر فراتن المررّ ،نويسرندۀ زن لبنراني

مسيحي در حوزۀ مقاومت ،اولينبار در  2010بره چرار رسريد و در  2011در فهرسرت
رمانهاي برگزيده براي کسب جايزۀ جهاني رمان عربي موسوم بره «بروکر عربري» قررار
گرفت .اين رمان که به موضوع پايداري ميپردازد ،از زبان راوي زن روايت مريشرود و از
تالش
نگاهي زنانه به اين موضوع نظر ميکند .اين پژوهش با خوانش رمان
دارد ديدگاههاي انسانشناختي مقاومت را که در وراي رمزگانهاي سراختاري آن تنيرده
شده است ،بر اساس الگوي تحليرل رمزگران برارت واکراوي کنرد؛ زيررا تراکنون از نگراه
پژوهشگران ايراني مغفول مانده است .اين جستار درصدد است با استخراج رمزگرانهراي
ساختاري اين رمان زنانه ،شامل رمزگان معنايي ،نمادين و فرهنگي به واکراوي معنرا در
اليههاي داللتي متن بپردازد و روشن سرازد کره اليرههراي مختلرف مرتن ،برسراخته از
رمزگان هاي ساختاري ،چگونه در داستانِ مقاومت عمل ميکنند؟ ساختار فکري مقاومت
چگونه در رمزگانهاي معنايي ،نمادين و فرهنگي اين داستان تنيده شده است؟
نظريۀ برارت برا رويکررد سراختارگرايي و پر از آن پساسراختارگرايي مرورد توجره
پژوهشگران ادبي در خوانش متون واقع شده است و کتب و مقاالت متنوعي نيز برا الهرام
از آن به رشرتۀ تحريرر درآمرده اسرت .برا توجره بره رويکررد ايرن پرژوهش در بررسري
رمزگانهاي متني ،ميتوان به آثار زير اشاره کرد:
صفيئي و سالمي ( )1390در مقالۀ خود از رويکررد تحليرل متنري روالن برارت برراي
بررسي نمايشنامه بهرره برردهانرد .سرجودي در کترا نشرانهشناسري ( )1388خرود و در
مقالهاي با عنوان «نشانهشناسي اليهاي و کراربرد آن در تحليرل نشرانهشرناختي مترون
هنري» ( )1391به بررسي اليههاي رمزگان هاي متن پرداخته اسرت .رحيمري و ديگرران
( )1391در مقالهاي داستان کوتاه توفيق الحکيم را بر اساس پرنج رمزگران برارت تحليرل
کردهاند و معتقدند اين مدل ميتواند فارغ از عوامل پيرامتني معناي متن را روشرن کنرد
که البته به نظر نگارندگان پژوهش حاضر در بحث از رمزگانهاي فرهنگي ،اين دسرتاورد
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مورد ترديد است .صادقي ( )1392در تحليل داستان ابراهيم گلستان از رويکرد بارت بهره
برده و به رمزگشايي متن پرداخته است .سيدان ( )1394نيز داستان قرآني خلقت آدمع را
با تأکيد بر کشف االسرار ميبدي در چارچو بارت بررسي کررده اسرت و رمزگرانهراي
هرمونيتيکي و کنشي را داراي بيشترين نقش در پيشبرد فرآيند داسرتان دانسرته اسرت.
گلپرور و همکاران در مقالهاي با عنوان «تحليل ساختاري داسرتان کوتراه آدا سرفر از
ديدگاه بارت و گرماس (از مجموعه داستان طعرم براروت)» ( )1392ايرن داسرتان نمرادين برا
انديشههاي تعارضآميز را از منظر رمزگانهاي بارت بررسي کررده و از رويکررد گرمراس
در تحليل کنشهاي رمان بهره بردهاند.
با توجه به تحقيقات و مطالعات صورتگرفته ،بهرغم کارآمدي خوانش بارت از مترون
و دريافت داللت رمزگانهاي آن ،رمانهاي عربي کمتر از رهگذر رمزگانهاي متني مورد
توجه قرارگرفتند؛ لذا اين پژوهش يکي از رمانهاي مقاومت معاصر لبنان،
را مطالعه کرده است تا ضمن معرفي آن ،روشن سرازد کره سراختارهاي فکرري داسرتان
زنانۀ مقاومت چگونه در شبکۀ معنايي رمزگانهاي متن بروز ميکنند.
 .2برخی مفاهیم نظري
 .1-2الگوي نشانهشناسی بارت

بارت با جهتگيري جامعهشناسي در مطالعرۀ مرتن در کترا اِس /زد از سرازين برالزا
ديدگاه قبلي خود را مبني بر تجزيۀ متن به واحدهاي ساختاري ثابت کنار گذاشرت و در
عوض ،بر چندمعناييبودنِ متن و بازي پويا و چنداليۀ معنا تأکيد (مکاريرک )331 :1388 ،و
پنج دسته رمزگان اصرلي را از هرم جردا کررد .ايرن رمزگرانهراي اصرلي هرر دو سرويۀ
معناشناسيک و همنشيني را دارند (احمدي .)188 :1380 ،بارت با تأکيد بر رمزگذاري کليۀ
جنبههاي فرهنگ ،از ساختار داسرتاني بره سراختارهاي فکرري گونراگوني حرکرت کررد
(اسکولز)216 :1393 ،؛ يعني به جاي خواندن خطي متن ،آن را به شرکل شربکهاي تفسرير
کرد و امکان تفسيرهاي چندگانه را به متن داد.
بارت با تحليل نشانهشناسي داستان اس /زد ،با تأکيرد برر مفهروم چندارزشريبرودن
«متن» ،بهواسطۀ وجود رابطۀ متقابل نشرانههرا و گسرترش مرداوم معنرا ،مرتن داسرتان
اس/زد را متني نويسا ( )Writerlyخروانرد کره در آن ،خواننرده توليدکننردۀ مرتن اسرت
(مکاريرک .)177 :1388 ،در متن نويسا خواننده توليدکنندۀ خرال اسرت؛ از همرينرو ،وي
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متن را به چندين واحد خوانش يا خوانه تقسيم کرد و به تحليل تکتک آنها پرداخت ترا
پراکندگي معنا را در آن کشف کند (صفيئي و سالمي.) 6 :1390 ،
 .2-2رمزگان متنی

رمزگان نظامي نشانهاي است که پيام معيني را توليرد مريکنرد و شرامل مجموعرهاي از
نشانهها و قواعد حاکم بر ترکيب آنهاست؛ به عبارتي ،رمزگان چارچوبي است که نشانهها
در آن معنا مييابند (چندلر .)221 :1387 ،رمزگانها در تعيرين معنرا دخيرل نيسرتند؛ امرا
بازگشايي آنها ميتواند معناي درون متن را بازگشايد (سجودي .)87 :1388 ،بارت نشان داد
که متن صورت تحققيافتۀ یک رمزگان نيست ،بلکه گرذرگاهي اسرت کره رمزگرانهراي
متنوعي از آن عبور ميکنند (مکاريک .)38 :1388 ،بارت مدلي مبتني بر پنج رمزگان (کرد)
را براي تحليل متن روايي ارائه داده است که شامل رمزگران هرمرونتيکي ( Hermeneutic
 ،)codesپروآيروتيک يا کنشي( )Proairetic codesو معنايي يا القرايي ،نمرادين و فرهنگري
است .از نظر او اين رمزگانها هستند که فار از عوامل بررونمتنري ،تحليلري درسرت از
متن ارائه ميکنند .در نظر بارت اين پنج رمزگان که در عربي از آن بره نظرام «الترميرز»
ياد ميشود ،مهرمتررين سراختار توليرد معنرا در مرتن هسرتند (برکرات .)71 :2002 ،اگرر
رمزگان هاي متفاوت را نظامهايي مشابه النگ سوسروري تلقري کنريم ،آنگراه مرتن نره
حاصل همنشيني بين رمزگانها ،بلکه حاصل همنشيني ميان اليههايي است که هريرک
بر اساس انتخا از آن رمزگانها در کنش ارتباطي تحقق عيني يافتهاند (سرجودي:1387 ،
)203؛ لذا تحليل معاني اين رمزگانها ،به معناي تحليل طبقات و اليههراي معناشرناختي
متن است.
در ميان پنج رمزگان درگير در پردازش متن ،سه رمزگان ساختاري مرورد نظرر ايرن
پژوهش شامل رمزگان معنايي ،فرهنگي و نمادين بهتفصيل در داسرتان مقاومرت لبنران
بررسي ميشود.
 .3تحلیل رمزگانهاي ساختاري داستان
خالصۀ داستان
از زبان جواني لبناني به نام انور آغاز ميشرود کره دفترر خراطرات
داستان
معشوقهاش ،ماري کریستین را ميخواند؛ لذا در واقع سراسر داسرتان ،روايرت زنردگي از
زبان اين دختر اروپايي است که در راه فلسطين کشته ميشود .ماري بعد از مرگ مرادر،
در نامهاي توسط دوست صميمي و خانوادگي خرود ،هل ین ،بره خرط مرادرش دريافرت
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ميکند که از رازي خبر ميدهد؛ اينکه او فرزند يک لبناني است که مادر بعد از طرال از
او ،به زادگاهش در انگلي برگشته بدون اينکه شوهرش را از وجود طفلشان با خبر کند
و بهتازگي فهميده خواهر ناتني ماري ،به نام زینه ،خود را در عملياتي منفجر کرده است
تا اسرائيليها را نابود کند .اين نقطه ،آغاز حرکت هويتجويانۀ دختر به لبنران برهعنروان
روزنامهنگار ميشود .او در لبنان به بهانۀ تهيۀ گزارش از زندگي افررادي کره بره عمليرات
انتحاري دست ميزدند ،در جستجوي خانوادۀ خود و حقرايق پيرامرون آنهاسرت کره برا
واقعيتها و حوادثي روبهرو ميشود .او در رابطۀ عاشقانه با جواني مبارز به نام انرور قررار
ميگيرد و با افراد مختلف در جريان مقاومت آشنا ميشود .آخررين براري کره برهعنروان
جاسوس به لبنان اعزام ميشود ،در حملۀ رژيم صهيونيستي به مرردم برهطرور تصرادفي
مجروح ميشود .او از نزديک شاهد کشتار صبرا و شتيال بوده و روايتگرر آن مريشرود و
در جمعيتهاي انساندوستانه براي کمک به فلسطين ميرود .داستان با محوريرت راوي
زن به روايت قصۀ عشق و مقاومت ميپردازد و حقايق موجود را بازگو مريکنرد .راوي دو
روايت متناقض لبنانيها و اروپاييان را از مسئلۀ مقاومت بيان ميکند؛ از طرفي ،با روايت
وضعيت مبارزان ،از مقاومت و جانفشاني آنها ،از تغيير آنها و رفرتن بره سروي سرازش و
مصالحه صحبت ميکند و از تاريخ وطني ميگويد که همچنان در تناقض رفتار مبرارزان،
سياستمردان و منفعتطلبان نگاشته ميشود .داستان در خوانش دوگانههاي متناقض با
سرانجام نافرجام رابطۀ راوي با انور به پايان ميرسد که به پذيرش مقام در برابر مقاومرت
رضايت ميدهد .انور نيز دفتر خاطرات را با روايت شهادت ماري کريستين در برابر بلردزر
اسرائيلي در دفاع از فلسطينيان به پايان ميبرد.
 .1-3رمزگان معنایی (دالی یا القایی)Connotative codes :

رمزگان معنايي به داللتهاي کمابيش خصلتنما ،روانشناسي و محيط مربوط ميشرود.
اين رمزگان دربگيرندۀ معناهاي ضمني با داللتهاي ويژهاي است که از عناصرر مختلرف
متن روايي مانند واژگان ،تعابير و جمرالت برداشرت مريشرود ( .)Barthe, 1970: 18ايرن
رمزگانها ،به داللتهاي ضمني مربوط ميشود که خصوصيت شخصيتها يا کنشهرا را
ميسازند (آلن .)137 :1385 ،
با شخصيتهاي متفاوتي مواجه هستيم که در وهلۀ اول در
در داستان
دو دستۀ لبنانيها (خوديها) و اروپاييها (ديگريها) قابل تفکيکاند و هرکردام برر اسراس
اعتقادات و رويکردهايشان شامل مجموعههاي متنوعي هستند که رمزگانهراي معنرايي،
نوع شخصيت آنها را در داستان ترسيم ميکند.
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نوع شرايط زندگي در لبنان در سايۀ وحشت ،عدم امنيت و جنگ و کشرمکش برراي
زندهماندن به تصوير کشيده ميشود که در تناقض کامل با وجره مرفره ،پرر از آرامرش و
امنيت زندگي در اروپاست و شخصريتهراي ايرن دو محريط ،مترأثر از آن ،داراي وجروه
خصلتنماي متناسب هستند .در اين ميان ،شخصيت راوي بهعنوان حد واسط ميان ايرن
دو محيط ،به هردو متعلق است و بهنوعي رمزگان بيطر در داستان محسو ميشروند
تا خواننده بتواند بهعنوان راوي موثق به وي اعتماد کند.
 .1-1-3راوي و شخصیت محوري داستان

ماري کريستين ،بهعنوان شخصيت محوري داستان ،به نوعي راوي اصلي اسرت و روايرت
خاطرات از زبان اوست .نام اين شخصيت تنها در سه مورد در داستان تصرريح مريشرود:
اول از زبان کسي که به شکل مجهول براي مخاطب مطرح ميشود و فقط نامهاي به نرام
کريستين دريافت ميکند و صرفاً با ضمير«أنتَ» در نامه خطا ميشود تا براي مخاطب
روشن شود اين دريافتکنندۀ نامه ،مرد است و بعداً در داستان معلوم مريشرود ،او انرور،
معشو کريستين است؛ بعد ،در نامۀ مادر بره کريسرتين در وسرط داسرتان و در اولرين
برخورد با انور؛ و نهايتاَ ،در پايان داستان که نام او به شکل سومشخص ياد ميشرود .ايرن
شخصيت محوري طيّ يادداشتها و خاطراتي که بيان ميکند ،توسط نشرانگان معنرايي
بازنمايي ميشود .ماري در يادداشتهايي که به دست انرور رسرانده و ترا آخررين لحظره
تصميم به انتشار آنها نداشته است ،از عواطف ،افکار ،ديدگاهها و ...خود بيپرده ميگويرد
و همين ،او را تبديل به يک راوي مورد اعتماد براي مخاطب ميکند.
راوي داستان بهعنوان دورگهاي که از هويرت عربري خرود بعرد از مررگ مرادر آگراه
ميشود ،همچون مادر ،بسيار تالش ميکنرد کره برا لبنرانيهرا همردردي کنرد و اخبرار
رشادتهاي آنها را انعکاس دهد و به انتشار برساند و برخال مادر بعد از سفر بره لبنران
با بازگشت به اروپا ،رابطه خود را با سرزمين عربي قطع نميکند .او با يک لبناني به نرام
انور رابطۀ نزيک عاطفي برقرار ميکند و حتي بيش از او دغدغرۀ لبنران را دارد .بريش از
هر چيز ،رمزگان القايي اين شخصيت را ميتوان در جستجوي حقيقرت در او دانسرت .او
ترسيمکنندۀ واقعيتها و روايتگر صادقي است که به هيچيک از ريشههاي عربي (پردري)
و اروپايي (مادري) خود وابستگي محض ندارد ،بلکه اوست کره برهعنروان راوي بريطرر
موثق به تبيين وقايع ميپردازد.
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رمزگان القايي اين شخصيت را در اين جمالت او در نامهاي کره از زنردان برراي انرور
نوشته است ،ميتروان يافرت« :
1

» (المرّ.)14 :2010 ،

اين شخصيت تحت تأثير جو مقاومت حاکم بر لبنان نيست و از سرويي آدم متزلزلري
نيز نيست که بهسادگي تحت تأثير احساسات خود قرار گيرد و تغيير رويکرد دهد؛ و اين
نشان ميدهد او شخصيت قابل اعتمادي است که بيدليل تغيير نظر نميدهد .از سرويي،
چنين شخصيتي فراتر از خدمت به لبنانيها ،در گروه پزشکان بدون مرز ،بره ديگرران ،از
آفريقاييها تا فلسطينيها ،خدمات انساني ميدهد و در آخرين نقطۀ رمان نيز خبرري از
سرنوشت وي ميشنويم کره برا شرجاعت جران خرود را در دفراع از مظلومران از دسرت
ميدهد .اين موضع او برآمده از حقايقي است که بدان رسيده است .اين شخصريت طريّ
داستان به زبان خودش ،همانند يک دختر عادي با احساسات مختلف و گراهي متنراقض
روايت ميشود؛ حتي جملۀ فو بهعنوان آخرين جمالت او که البته در صرفحات آغرازين
داستان روايت ميشود ،بهگونهاي پرسشي است تا داسرتان بره دور از جنبرهاي شرعاري،
باورپذير شود.
او با تمام خصايص يک دختر (ترسها ،نگرانيها و عشرق و  )...برهشردت نگرران وضرعيت
مردماني است که براي آرامش و امنيت خود تالش و مبارزه ميکنند .ايرن شخصريت در
کنار همۀ ترديدها و دلنگرانيها ،از جسارت خاصي در تصميمگيرري برخروردار اسرت و
نظر ديگران تأثيري در تغيير باورهايي ندارد که او درست ميپندارد؛ براي نمونره ،وقتري
براي اولينبار تصميم ميگيرد بهعنوان روزنامهنگار از لبنان ديدن کند ،اينگونره مصرمم
برخورد ميکنرد« :
2

» (همان.)30 :

اين قاطعيت جزء رمزگانهاي معنايي شخصيت ماري است .او تالش ميکنرد کره برا
مشکالت مواجه شود؛ براي نمونه بعد از اينکه انگشتان پاي خود را در سرفر بره لبنران و
درگيريهاي آن منطقه از دست ميدهد ،اينگونه ميگويرد« :
»( 3همان.)142 :
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ماري با توجه به خصيصۀ اروپايي خود ،سعي ميکند زندگي راحرت و بريدغدغرهاي
داشته باشد؛ اما روحيۀ پرسشگري و حقيقتجويي که از ديگر نشانگان القايي مهرم ايرن
شخصيت است ،او را وادار ميکند همواره با خود و با ديگران بره گفتگرو بپرردازد و اکثرر
صفحات داستان به اين نوع پرسشگريها اختصاص داده شده است .او در اين گفتگوهرا
به دنبال حقيقتطلبي و اقناع است.
 .2-1-3شخصیتهاي اروپایی

دستهاي از شخصيتها برآمده از جامعۀ اروپايي هستند؛ يا کرامالً بردان منتسربانرد يرا
مانند شخصيت اصلي داستان نيمري از اصرالت آنهرا بردانجرا برمريگرردد .اينران داراي
ويژگيهايي هستند که توسط رمزگانهاي معنرايي در گفترار و کرردار و نروع انديشره و
سبک زندگي آنان ترسيم شده است .اين افرراد را مريتروان در مجموعرههراي متنروعي
بررسي کرد :عدهاي که منفعالنه سبک زندگي مادي دارند و فارغ از دغدغههراي مرردم و
حتي با سوء استفاده از شرايط ديگران به دنبال منافع خرويشانرد؛ دوم ،کسراني کره در
کنار زندگي مادي و اروپايي خود به دغدغههاي مردمان شرر نيرز نريمنگراهي دارنرد و
دلسوزي ميکنند؛ و نهايتاً ،عدهاي که براي تغيير زندگي انسان و نجات آنهرا از جنرگ و
ويراني و نکبت فعاالنه تالش ميکنند.
دستۀ اول را ميتوان تجسميافته در شخصيت روزنامهنگار اديرب و جردي يافرت .وي
بهعنوان يک روزنامه نگار براي تأمين منافع خود به دنبال جاسوسي در لباس خبرنگراري
است .او از زمرۀ اصحا رسانه و مطبوعرات غربري اسرت کره معنراي مقاومرت مرردم را
بهخوبي در نميکنند و از ديدگاه خود بهگونۀ ديگري از آن تعبير مريکننرد و حاضرر
نيستند واقعيت حال مبارزان را چار و منتشر نمايند.
«
(همان.)142 :
ظاهر فرهيخته ،باسواد و مطلع اين فرد و شعارهاي جذا و فريبنده از يرکسرو (←
همان )88 :و بُعد تزوير باطني و دورويي از سوي ديگرر ،رمزگران معنرايي ايرن شخصريت
است که راوي موثق داستان ،او را با صفتي چون مزدور توصيف ميکنرد (← همران)122 :
يا اينطور ميگويد:

( 5همان)101 :
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اين فرد بهعنوان روزنامهنگار در گروههاي حافظ صلح در ميدانهراي مبرارزان عربري
حضور دارد؛ اما اين فقط پوششي است که راوي کمکم متوجه آن ميشود و سپ خرود
را از او و گروهش دور ميکند .در کنرار ظراهر فريبنرده ،چنرين شخصريتي داراي ابعراد
شهواني است (همان.)45 :
برخي اروپاييان مانند شخصيت يادشده ،ابعاد منفي پررنگي دارند و برخي نيرز ماننرد
شخصيت هلن ،دوست خانوادگي راوي ،فردي کامالً سرادهزيسرت ،بريآاليرش و مهربران
است و تنها به دنبال دغدغههاي عاطفي خود است و نامزدي خرود را برا فرردي کره بره
دنبال مطامع مادي زندگي است و به او خيانرت مريکنرد ،بره هرم مريزنرد .صرداقت و
صميميت ،خصيصۀ اصلي هلن است و بهخاطر همين ويژگي نيز رابطۀ نامزدي خود را برا
سپاستین به هم ميزند (همان )159 :و سرپ در کنرار همسرري آرام مريگيررد کره در
تصوير متناقض از نامزد قبلي او ،جواني به نام تییري ،از يک خرانوادۀ اشررافي انگليسري
است که از تمام آن اشرافيت و اصالت اروپرايي ،بره دور از فخررفروشري و برترريجرويي،
ثررروت و احسرراس را برره ار برررده اسررت و بسرريار رمانتيررک و اجتمرراعي اسررت و در
جمعيتهاي انسان دوستانه به مردم فلسطين کمک ميکند.

(همان.)157 :

داستان تصويري يکجانبه و منفي از شخصيتهاي اروپايي ارائه نمريدهرد ،بلکره برا
اينکه اغلب به دنبال زندگي راحت مادي خرود هسرتند ،در عرين حرال نشران مريدهرد
بسياري از آنان با صداقت ،با محبت ،نجيب ،اجتماعي و داراي دغدغههاي انسان دوستانه
هستند .امثال هلن و تييري از اروپايياني هستند که در کنار سبک زندگي اروپايي مرادي
و راحت و بيدغدغۀ خود ،نگاه انسان دوستانه دارنرد .مرادر راويِ داسرتان نيرز از همرين
دسته است؛ بهعنوان يک اروپايي در گروههاي کمکي و بشردوستانۀ پزشرکان در منراطق
لبنان آماده ميشود ،دل در گررو مرردي لبنراني مريبنردد و برا او ازدواج مريکنرد؛ امرا
نميتواند نوع دردها و آمال و سبک زندگي مقاومت در سايۀ جنگ را تا بياورد؛ لرذا برا
فرزند در شکم خود بردون اينکره همسررش مطلرع باشرد ،طرال مريگيررد و بره اروپرا
برميگردد .او از شخصيتهايي است که دل در گرو آالم انسان شرقي دارد؛ اما نميتوانرد
آسايش خود را فدا کند و در دوشادوش آنها بياستد و لذا از دور همدردي ميکند؛ «

 /12واکاوي رمزگانهاي ساختاري رمان معاصر لبنان؛ بررسی موردي :رمان الخطایا الشائعة

»( 7همران:
)26؛

دستۀ سوم ،نمونه اعالي حاميان حقو بشر و انساندوسرتاني کره دغدغرههرايي بره
اندازۀ بشريت دارند ،در ماري کريستين ،شخصيت و راوي اصلي داستان خالصه ميشرود
که پيشتر دربارهاش سخن گفته شد .او نمونۀ يک شخصيت پوياست که بعد از آشرنايي
با دردهاي مردم لبنان و فلسطين با شررکت در گرروههراي داوطلبانرۀ کمرکرسراني ،از
نزديک در کنار مقاومت ميايستد و در برابر بلدزري که قصد تخريب خانۀ يک فلسطيني
را دارد ،ميايستد تا مانع شود و جان خود را فدا مريکنرد و ايرنگونره توسرط راوي اول
داستان ،يعني انور توصيف ميشرود« :
»( 8همان.)168 :
اين نوع از شخصيتهاي اروپايي برخال تمام خصايص غالبي همچون ماديگرايري،
خودخواهي و منفعتطلبي که در متن از اروپاييان ترسيم ميشود ،بهعنروان قهرمران برا
صفاتي چون ازخودگذشتگي و فداکاري توصيف ميشروند کره برا فرداي آسرايش خرود،
محر و پرچمدار حرکتهاي انساندوستانه هستند.
 .3-1-3شخصیتهاي لبنانی

در ميان شخصيتهاي لبناني ترسيمشده ،انور بهعنوان راوي آغرازين داسرتان و مبرارزي
که با ماري آشنا ميشود و بهواسرطۀ او رونرد مقاومرت روايرت مريشرود ،شراخصتررين
شخصيت عربي رمان است .رمزگان القايي شخصيت انرور در داسرتان ،برهعنروان جرواني
مسئوليتپذير ،ميهنپرست ،شجاع ،حافظ حريم وطن ،مهربان و دوسرتداشرتني شرکل
ميگيرد که براي نمونه ميتوان به اين جمالت از او اشاره کررد« :
»( 9المرّ )60 ::2010 ،يا «
»( 10همان.)61 :

روحيۀ شرجاعت ايرن نمونره از مبرارزان لبنراني در صرفحات مختلرف رمران ترسريم
ميشود؛ جواناني که با طيب خاطر در راه وطرن جران خرود را فردا مريکننرد .درجرايي
اينچنين ميگويرد« :
11

»
اين جوانان در تفکر و در عمل ،قهرمان توصيف ميشوند؛ برهگونرهاي کره شخصريت
ماري بهعنوان يک اروپايي تحت تأثير اين همه وطندوستي قرار ميگيرد؛ اما صرف ايرن
(همان)62 :؛
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مبارزان طيّ سالها رويارويي با دشمن و تحمل تلفرات بريشرمار بره دو بخرش تقسريم
ميشود :عدهاي که همچنان علم مقاومت را باال نگه ميدارند و عدهاي که تن به سرازش
ميدهند .داستان ،رمزگانهاي معنايي دال برر شخصريت ايرن دو طيرف را از سرويي در
شخصيت جوانهاي شهادتطلب و از سويي در روي ديگرر انرور ترسريم مريکنرد .انرور،
شخصيتي پويا در داستان است که در پايان داستان ،خسته از اختالفات داخلري صرفو
مبارزان و تلفات سنگين و  ...تغيير رويه ميدهد.

(12همان)60 ،؛
اين نمونه از شخصيت دچرار ترديرد و فرسرايش مبرارزه مريشرود و کرمکرم سرتارۀ
آرزوهايي که براي وطن ساختهاند ،افول ميکنرد .برا حرکرت فرسايشري جنرگ و تغييرر
تاکتيکهاي دشمن ،برخي از همين مبارزان تغييرر رويره مريدهنرد و بره سرازش روي
ميآورند و به داليل مختلف ،به مصلحتانديشي و مصالحه تن ميدهند .انور معتقد است
با روشهاي ديگري هم ميتوان مبارزه کرد و ماري تالش ميکند او را به ياد حر هراي
گذشته ،ياد آرمانها و رويايي براي وطن بيندازد؛ اما موفق نميشود .انرور هرگرز در ايرن
تغيير موضع ترديد ندارد ،بلکه قيافۀ طلبکارانه به خود ميگيرد (← همان)161-158 :
( 13همان.)161 :

بدين ترتيب داليل و بهانههاي مختلف ،آنها را از مسير جهاد و مبرارزه دور مريکنرد.
انور با تغيير رويکرد و با پذيرش منصبي سياسي ،از مبارزه دست مريکشرد و بره دنبرال
تصاحب کرسي پارلماني ميرود که البته مورد سرزنش راوي حقيقتطلب داسرتان قررار
ميگيرد؛ طوريکه رابطۀ عاطفي آنها هم تحتالشعاع قرار ميگيرد و کمرنگ ميشود.
بعد از انور ،ساير شخصيتهاي لبناني که در داستان ترسيم ميشوند ،عمدتاً جنگجرو
و شهادتطلباند .خانوادههراي ايرن قهرمانران ،سراده و مبهروت حرکرتهراي شرجاعانۀ
فرزندانشان ،از انواع سطوح اجتماعي و از ديانتهاي مختلفاند .اين شخصيتهرا توسرط
راوي روايت ميشوند که در نقش خبرنگار بيطر با خانوادههايشان مصاحبه ميکنرد و
رمزگان هاي معنايي شکلدهندۀ آنها ترسيم ميشود و از مهرمتررين ايرن شخصريتهرا،
خواهر ناتني ماري ،زينه است .همۀ اين افراد با تمرام تفراوتهراي خرانوادگي ،اجتمراعي
سطح تحصيالت و رفاه ،اغلب داراي يک خصوصيت مشتر اند؛ تمامي به خراطر وطرن،
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شجاعانه از جان خويش گذشتند .راوي ،روايتگر آالم خانوادههاي آنها و خصوصيات بارز
هريک از آنهاست ،ولي يک وجه مشتر

براي آنها تعريف ميکنرد« :
» (همان.)115 ،

نکتۀ مهم که دغدغۀ راوي است ،دوگانههايي اسرت کره در رمزگران القرايي از سروي
اروپاييان و از سوي هموطنان عر نسبت به اين افراد وجود دارد و راوي حقيقتطلب را
مجبور به سفر از اروپا ميکند تا از نزديک شاهد قضايا و احوال اين مردمران باشرد .او در
اين دوگانۀ القايي که از سويي (از نظر اروپاييران) ايرن افرراد را شررکتکننرده در عمليرات
انتحاري ،يعني انفجاري با بار معنايي منفي به مفهوم تخريربگرر توصريف مريکنرد و از
سوي ديگر استشهادي ،به مفهوم شهادتطلب معرفري مريشروند ،آنهرا را شرجاعدالنري
ميداند که براي وطن جانفشاني ميکنند.
 .2-3رمزگان فرهنگی (یا ارجاعی)()Cultural codes

رمزگان فرهنگي به بازگشايي داللتهاي فرهنگي ميپردازد کره نروعي شرناخت کلري از
فضاي فرهنگي و ايدئولوژيکي داستان ميدهد ( .)Barthes, 1970: 18بارت يادآور ميشود
که همۀ رمزگانها از منظري فرهنگياند؛ اما منظور وي از رمزگران فرهنگري در سراختار
روايت متن ،رمزگانهايي است که مرجعيت علمري يرا اخالقري اسراس يرک گفتمران را
مشخص ميکنند (آلن 138 :1385 ،و صفيئي و سالمي )17 :1390 ،و در واقع کل نظام دانرش
و ارزشهاي مطلو يک متن را ميتوان تحت اين رمزگان شناسايي کرد (اسرکولز:1393 ،
 .)217در نظررام ارزشرري ايررن داسررتان چنرردين محررور مررورد توجرره اسررت :شررهادت و
شهادتطلبي از جمله ارزشهاي محوري در داسرتان محسرو مريشرود .ايرن رمزگران
ارزشي ،تنها مربوط به مسلمانان نيست ،ولو اينکره از آرمرانهراي يرک مرممن محسرو
ميشود؛ اما برآمده از فرهنگ وطندوستي است و روحيۀ شر و مقاومت فراتر از دين و
اعتقررراد افرررراد اسرررت (← المر ررّ 64 ،46 ،23 :2010 ،و  .)113اير رن ارزش در کنرررار ارزش
وطندوستي معنا مييابد .ح تعلق به مريهن و مقاومرت برراي حفرظ آن ،در حقيقرت
تالش براي حفظ شخصيت و اصالت و هويت انساني افراد است و اين احساس بره حردي
در مبارزان و شهادتطلبان شدت دارد که بيمحابا و داوطلبانه جان خود را فدا ميکنند؛
«
» (همان.)23 :
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رمزگانهاي فرهنگي در اين داستان بر پايۀ نگاه منفي به غر و تمجيد شر شرکل
نميگيرد .شخصيتهاي غربي اروپايي تماماً سياه و شخصيتهراي لبنراني تمامراً سرفيد
نيست .معيار شهادتطلبي و ميهندوستي و شجاعت ،بهعنوان رمزگان اساسي داستان بر
مبناي چندصدايي در جوامع غربي و شرقي ترسيم ميشود .در هر دو جامعه بيتفاوتران،
منفعررتطلبرران و فررداکاران دي رده م ريشررود؛ امررا رمزگرران غالررب فرهنگ ري فررداکاري و
حقيقتطلبي است .در داستان از عملياتهاي انتحاري بهعنوان عملياتهاي خرابکانه ياد
نميشود ،بلکه به شيوههاي مختلف تقدي و برزرگ داشرته مريشرود .داسرتان از راوي
صاد به روايت ايدئولوژيهاي مختلف ميپردازد و بدون جانبداري ،انواع ديردگاههرا را
روايت ميکند تا رمزگان فرهنگي رمان ،يعني تأکيد بر حفظ روحيرۀ شرهادتطلبري بره
خواننده القا شود؛ بهطوريکه راوي موضع مصلحتطلبانۀ انور را مورد انتقاد قرار ميدهد
و با ترسيم شهادتطلبي يک اروپايي براي فلسطينيان ،اين خصيصه را تمجيد مريکنرد؛
براي نمونه در روايت از تالش و اميد برراي چرار خراطرات مبرارزان لبنراني ايرنچنرين
ميگويد:

16

(همان.)15 :

رمزگان مقاومت و شهادت که آرمان مردم لبنان و فلسطين است ،براي اروپايياني که
تحت تأثير پوشش خبري و رسانهاي سياستهاي غر قرار گرفتهاند ،با اهميت نيست و
لذا ناشران هرگز براي چيزي که مورد توجه خواننده نيست ،هزينه نميکنند.
الزم به توضيح است در کنار مسائل وطن و مقاومت ،مسرئلۀ خرانواده يکري ديگرر از
رکنهاي اساسي داستان است و نوع روابط زوجين در خانوادۀ عربي و اروپايي مورد نظرر
داستان است .زن اروپايي با روح لطيف غربي (مادر راوي) در کنار مرد عر عاشرقانه قررار
ميگيرد؛ اما نميتواند جنگ و اوضاع مشوش حاکم بر ميهن را تا بياورد و لذا به دنياي
آرام و بيهياهوي غر برميگردد .از ميان اين شخصيتها ،زنري مبرارز بره نرام س هاد
ترسيم ميشود که اسير ميشود و انواع شکنجهها را براي آرمان خود تحمل مريکنرد .او
نمونۀ قهرمان ملي است که نمونۀ روحيۀ مقاومت است (همان .)81 :او برهعنروان قهرمران
مبارز داستان که شکنجههايي تا سرحد مرگ چشيده اسرت ،نرهتنهرا برراي سرربلندي و
عزت ميهن مقاومت ميکند ،بلکه در مبارزات نيرز مشرارکت دارد؛ امرا مرورد بريمهرري

 /16واکاوي رمزگانهاي ساختاري رمان معاصر لبنان؛ بررسی موردي :رمان الخطایا الشائعة

همسر خويش قرارميگيرد .بعد از آزادي از زندان ،همسرش او را از فرزندان هرم محرروم
ميکند (همران .)81 :بهنوعي اين زن دو بار تحت ظلم واقرع مريشرود؛ يرک برار از سروي
استعمارگر ميهن و يکبار از سوي مرد حاکم برر سرنوشرتش ،يعنري شروهرش؛ «
»( 17همان .)81 :اين نقطه بهشردت راوي
را متأثر ميکند و در همدردي با سهاد تالش ميکند از آالمش بکاهد.
از آنجا که داستان با چند صدايي که پيش ميگيررد ترا از زبران راوي موثرق حقرايق
روايت شود ،در کنار نمونۀ ناهنجار فو بهشدت نظام خانواده را در هر دو محيط اروپايي
و عربي ميستايد و براي آن تقدس قائل است .شدت احترام و دوستي در خانوادۀ زينه و
ميان افراد خانوادههاي عربي مورد توجه است (همران .)61 :هلن بهعنروان زن اروپرايي بره
دنبال تشکيل خانواده ،ازدواج با روابط صميمانه ،صادقانه و محبرتآميرز اسرت .داسرتان
درکنار روايت نمونهاي ناصالح از مردان اروپايي ،نمونۀ شايسرته را نيرز معرفري مريکنرد
(همان .)19 :داستان بر رمزگان فرهنگي و ارزشي پيوند با خانواده ،داشتن خانوادهاي گررم
با روابط صميمانه و زندگي آرام تأکيد دارد.
 .3-3رمزگان نمادین ()Symbolic codes

رمزگان نمادين هم جنبۀ ديگر از ساختار معنرايي داسرتان را مشرخص مريکنرد .اينهرا
نمادهايي هستند که نويسنده به کار بررده اسرت ( .)Barthes, 1970: 17رمزگران نمرادين،
ايده يا ايدههايي است که اثر حول محور آنها سراخته مريشرود (اسرکولز .)21 :1393 ،ايرن
رمزگان ها ،در قالب پيکرههاي معنايي بهطور منظم ،امرا بره اسرلو هراي متفراوت و بره
شيوههاي مختلف در متن تکرار ميشوند و در نهايت شکل غالب مريگيرنرد .مقاومرت و
شهادت در داستان ،رمزگانهاي نمادين هستند که رمان دربارۀ آن نوشته شده است و با
اسلو هاي متفاوت در متن و در شخصيتهاي مختلف جلوه ميکنند؛ البته با توجره بره
نوع رمان که بر اساس اسلو واقعگرايي تدوين شده است ،نمراد و اسرطوره در داسرتان
ديده نميشود ،بلکه مفاهيم فو به اشکال مختلف ،اسرم ،صرفت و  ...در داسرتان تکررار
ميشوند و تنها شايد بتوان يک شخصيت (سهاد) را بهعنوان سمبل زنان مبارز در داستان
دانست که راوي خود بدان تصريح دارد« :
18

» (المررّ،
.)81 :2010
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راوي شخصيت سهاد را بهعنوان يک نماد معرفي ميکند .او نماد شرهيد زنرده اسرت
که در برابر ظلم متجاوزان به ميهن مقاومت کرده است؛ اما مورد ظلم و آزار از سوي مرد
درون خانواده و ميهن خود قرارگرفته است .سهاد بعد از برگشتن بره دامران زنردگي ،در
وطن متحمل بيانصافي و بيمباالتي ميشرود کره پريشترر در موضروع خرانواده بره آن
پرداختيم .روايت در تجلي اين سمبل ،خواننده را متوجه زمران مريکنرد (همران )153 :و
اينکه چنين شخصيتهايي که مورد مباهات وطندوسرتان و مبرارزان بودنرد ،بره دليرل
تمسک به اعتقادات مبارزه و شهادتطلبي ،و بره دليرل ثبرات در هويرت مقاومرت خرود
شايستۀ قدرداني هستند و اين زمانه که زمانرۀ خيانرت و معرامالت اسرت و همره برراي
رسيدن به اهدا و خواستههاي خود وطن را ميدرند و بره نمادهرا و اسرطورههرا رحرم
نميکنند .سرنوشت اين زن بهعنوان نماد وطن از سرنوشت وطني حکايت دارد که مرورد
بيمهري مبارزان قرار گرفته است؛ آنطور که آنها خسته از مبرارزه و مقاومرت حاضررند
حقو وطن را ناديده بگيرند و تن به سازش دهند.
 .4نتیجه
در سطح رمزگانهراي سراختاري در
بررسي اليههاي داللتي متن داستان
سه اليۀ رمزگان معنايي ،نمادين و فرهنگي نشان مريدهرد کره مقاومرت و مبرارزه ،دال
مرکزي تمامي آنهاست.
در سطح رمزگان معنايي يا القايي ،شخصيت اصلي داستان و راوي بهعنوان يرک فررد
دو رگه بهعنوان فردي حقيقتطلب و مجاهد ترسيم ميشود .داسرتان برا توصريف ابعراد
واقعي از اين دختر ،وي را بهعنوان راوي مورد اعتماد به خواننده معرفي ميکند و آنگراه
به روايت رمزگانهاي معنايي انواع شخصيتهاي اروپايي و عربي ميپرردازد و هرگرز بره
زشت جلوهدادن ويژگيهاي اروپاييان و خو توصيفکردن شخصيتهراي عربري تمايرل
ندارد؛ آنطور که شخصيت محوري مبارز عر که بهنروعي آغرازگر روايرت داسرتان نيرز
هست ،بهعنوان يک شخصيت پويا سير نزولي طي ميکند و بره سرازش ترن مريدهرد و
شخصيت ماري بهعنوان دو رگه يا تييري بهعنوان اروپايي اصيل در سير صعودي ،پررچم
کمکهاي انساندوستانه به دست ميگيرد.
در سطح رمزگان فرهنگي ،موضوع مقاومت و شهادتطلبري پررنرگ اسرت .راوي بره
دنبال روايت دوگانۀ اروپايي و عربي از مقاومرت و عمليرات شرهادتطلبانره ،بره فرهنرگ
شهادت و وطندوستي و مبارزه ميپردازد تا از نگاه راويِ حقيقتطلب ،حقيقرت ،روايرت
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شود .موضوع خانواده بهعنوان رمزگان فرهنگي مهم ديگر در داسرتان مطررح اسرت و در
دو سطح جامعۀ اروپايي و عربي مورد توجه است.
داستان با رويکرد واقعگرايانه تقريباً فاقد رمزگرانهراي نمرادين اسرت و بره تصرريح
داستان ،تنها يک نمونه زن مبارز عر  ،به نام سهاد ،بهعنوان نمادي از شهادت و مبرارزه
به تصوير کشيده ميشود .اين زن بهعنوان نمادي از وطن در برابر متجراوز صهيونيسرتي
ميايستد و متحمل رنج ميشود؛ اما از سوي همسر خود نيز در خانواده مورد بريمهرري
قرار ميگيرد؛ همانطور که وطن در بيتوجهي و بريمهرري مبرارزان ،روي ميرز سرازش
مصالحه و مبادله ميشود.
پینوشت
 .1براي چي اين کارها را انجام ميدهم ...؟ حقيقتاً اينکه اخيرراً بره ريشرۀ لبنرانيام پري برردم ،باعرث
نميشود که هويتم و باورهايم عوض شود.
 .2از من ميپرسد :چرا ريسک ميکني؟ يک زمان ديگر وقتي  ...باشد خواهي رفت  ...وقتي داليل
نميتواند با
ميزند ( ...گفتم) آدمي که تنها و دور از روابط خانوادگي است ،
ميفهمد ،لبخند 
ضعفيش را 
ميروم.
سالمتي روحي کامل باشد  ...پ من 
انگشتهاي بريدهشده و پاي زخمي را فراموش کنم .به آن سختي که اول توقع

 .3يادگرفتم که چطور
زندگيام ،تأثير خيلي زيادي در من نداشت.

داشتم ،نبود  ...چند تغيير کوچک در کمدم و در سبک
 .4راز عشقي که مردم به اين سرزمين دارند چيست؟  ...اديب لبخندي با تمسخر مردساالرانه ميزند:
روزي تو را از روي ديگر تمام اين مبارزه با خبر خواهم کرد . ...
ميگويد ارزش وااليي که انسان بايد دنبالش باشد ،صلح ،آرامش دروني و صلح در
 .5با اعتقاد محکمي 
مالقاتهاي تقريباً هر روزه ،آنجا متوجه منظور واقعي اديب

جامعه است  . ...بعد از گذشت يک ماه از
شدم.
ميکرد .با کنجکاوي زواياي پنهان درون تييري را
 .6قامت الغرش در من احساس شادي ايجاد 
فهميدم« .زواياي پنهان» کلمۀ درستي نيست؛ چون همه چيز درونش واضح ،عيان ،شفا و روشن است
 ...با دو صفت محبت و مالطفتي ريشهدار در او ،انقال خود را شروع کرد  ...با اينکه الئيک بود از اين
بيطر باشند.
ميکرد که اديان بايد در مسائل سياسي 
ايدهاش دفاع 

ميتوانستم به فکر
زندگياي که در شکم جريان داشت مجبورم کرد که خودخواه باشم .ديگر فقط 

.7
خودمان ،دوتا ،باشم.
 .8ماري کريستين بذرهاي قهرماني را در درون خود داشت و بدون اينکه بداند ،تاريخي از فداکاري و
ازخودگذشتگي را همراه داشت که به بهترين شکل نشان داد.
 .9چگونه اين زمين را دوست نداشته باشيم ،آنقدر که جانمان را برايش فدا کنيم.
ميشد احساس حقارت نکنم.
وسيلهاي بود که باعث 

 .01تصميم پيوستن به مقاومت تنها

ادب عربی ،سال  ،13شمارۀ  ،3پاییز 19/ 1400

 .00پدر و مادرم مرا براي ادامۀ تحصيل به دانشگاه در لندن فرستادند؛ اما برگشتم .با وجود جوانان
تنهاييام را ادامه دهم.

ميايستند ،نتوانستم
ميدانهاي نبرد قهرماني روبهروي دشمن 

جنو که در
جوانياش و جواني صدها نفر مثل او

ميگويد که روياي
 .02انور از ضعف و نااميدي خود از انديشۀ ملي 
ارزشهايي

ميگويد .از افول
بخشبندي 

بود .از بربادرفتن روياي سرزميني به دور از فرقهگرايي ،فساد،
مدتها براي رسيدن به آن جنگيدند.
ميپرسد که 

ميگفت که در
ميمانم؛ وقتي برايم از قهرماناني 
ميکنم متحير 
 .03وقتي حر هاي او را با قبل مقايسه 
صف اول مبارزه ميکنند و حاضر نيستند براي واردشدن به وادي سياست لباس مبارزه از تن درآورند.
مييابيم و آن فقط انتخا و نهايت شجاعت
 .04در کل يک قانون کلي و يک ويژگي مشتر ميان آنها 
است.
 .05ما هواپيماهاي نظامي و اسلحههاي سنگين نداريم .ما چيزي به جز انديشه و جسمهايمان نداريم و
با اين انديشه و با اين جسمها پيروز خواهيم شد .اگر وطن داشته باشيم ،هستيم و بدون وطن هيچ
هويتي نداريم.
 .06يکي از ناشران راضي خواهد شد رماني را منتشر کند که با تمامي مفاهيم مقبول و مفاهيمي که
براي نهادينهکردن در آراء عمومي مردم تالش کردند ،مغايرت دارد .اين مسئله کامالً دور از مفاهيم مورد
نظر و م هم مردم است و ضرورتي براي فکرکردن و استنباط مسئلهاي نميبينند که تحت پوشش
سياستهاي پيشگرفته شده است .اين ،روي ديگري از مبارزۀ شماست.
 .07همسرش از يک قهرمان مبارز به مردي تبديل شد که پايبند به تمامي اصول و قوانين مردساالرانه
شدهاي تبديل شد  ...که ديگر در تاريخ ميهن هيچ جايي نداشت.
بود و زن قهرمان به يک زن طرد 
 .08آن زن به نظرم شبيه زني آمد در تابلوي هنرمند رومانتيکي دوالکروا به نام «آزادي ملت را پيش
ميبرد» ،نماد آزادگي است  ...او يک اسطوره بود؛ اما به شهادت نرسيد.
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