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  ت جنگی برکات در روايسبک هد
 ) داستان حجرالضحکیبررس(

  
   2یفاطمه قربان، 1اکرم روشنفکر

  
  دهیچک

ن ی، ای عربي نهایخاورم  دریستیونیم صهیستم و جعل رژیدر قرن ب ریجنگ عالمگ پس از دو
ات جنگ را فراهم ی ادبيریگ شکلي نهیکه زم. بود ییهايری شاهد وقوع درگیدرپ ی پ،منطقه

ات جنگ و داستان یل ادبی که ذيکه آثار با آن.  نهادي برجایات عربی فاخر در ادبيآورد آثار
 لبنان ی که به جنگ داخليند،  آثار دار وجه مشتركيپردازرند، در حادثهیگیجنگ قرار م

  .انددهیات جنگ بخشید به ادبی جديکردیپردازند، رو یم
دا و پنهان ی پيای کوتاه و بلند از زوايهاسنده با نگارش داستانی بانوان نو،انین میدر ا

 برکات ياثر هد »حجرالضحک« اند که از جمله داستان بلندت کردهی آن کشور روایجنگ داخل
 ییف فضایر حوادث آن به توصیدادن قهرمان داستان در مس ن داستان با قراریا برکات در. است

  برییهاند و گرهیآی مخوف گرفتار ميا فاجعهيتر در تارها  کوچکيدادهایپردازد که رویم
ها را در خود  شده و آنیر شهروندان لبنانیگ که دامن، رایند تا بافت جنگیافزایگره آن م

  .ده، نمودار سازندیبلع
.  داستان حجرالضحک استی سبک ادبيها یژگین ویتر ان مهمیدد بپژوهش حاضر درص

 لبنان ی جنگ داخلين منابع منتشره دربارهیدتری  و براساس جدیلی تحل–یفیروش پژوهش توص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .النیدانشگاه گ گروه زبان و ادبیات عربی اریاستاد                                   saneh210@yahoo.com 

 .زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیالن ارشدی کارشناس   
 6/10/91: یرشتاریخ پذ   9/90 /19:تاریخ دریافت
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ال ی مانند سییها روشيریکارگ آن کاربرد متفاوت عناصر داستان و بهي  جهین نتیتر بوده و مهم
 ي نقد فاجعهییتوانا ف توسط برکات است که به اویتوص در فن ینامتنی و بییگوذهن، تک
  .ده استیسنده انجامی نوي انتقادیفیجاد سبک توصیده و به ای لبنان را بخشیجنگ داخل

  
 . برکاتي، هدیات جنگ، داستان بلند، حجرالضحک، سبک ادبیلبنان، ادب: ها دواژهیکل 

  
  مقدمه

ر قرار یک کشور تحت تأثی  را دری مردميف گستردهی طی زندگيدادی رویگاه
ت یدا و پنهان آن روای پيایع از زوایبان در آثار خود با قلم بدیدهد و ادیم
 یبانیکنند و ادی خاص ابداع میدادها روشیت روی که در رواییهاکنند؛ اما قلم یم

 يها ن قاعده برداستانیرسد ایبه نظر م. ندا نند، اندكیآفری در نگارش میکه سبک
 ی جانيهاخسارت و دیدرنورد  رايالدی م80و 70يها لبنان که دههیجنگ داخل

  .منطبق است زین )175: 2006نصراهللا، (  گذاشت،ي در کشور برجای فراوانیو مال
داد جنـگ   یـ هـا بـه موضـوعات گونـاگون رو        ن داستان یاغلب ا  سندگان در ینو

 جنـگ  یاخالق و یاسی، سی، اجتماعی روانيامدهای خود پيپرداخته و با قلم توانا 
ـ با ا . اند   کرده فی توص یرا با استفاده از عناصر داستان        برکـات در   ي هـد  ،ن حـال  ی

ـ  متفـاوت از رو    ی قرائتـ  ، عناصر داسـتان   يریکارگ با به » حجرالضحک« داد جنـگ   ی
ـ ا در . اهـل نقـد قـرار گرفتـه اسـت          ي نهاده که محل اعتنا    ي لبنان برجا  یداخل ن ی

 »اس مجنون لحـرب مجنونـه   یمق« با عنوان    ی عبداهللا صبح  ي توان از مقاله   یراستا م 
»  مـدهش  ییـ معمار روا «  عبداهللا با عنوان   ي لؤ ي افت ومقاله یم انتشار   1990که در   
 بنساعود کـه در     یاثر عل » ه الحرب یتعر «يا مقاله   ی د،یم به چاپ رس   1991که در   
در اد یالبته مونا فا  ) 122/ م1999 دان،یز. (ور طبع آراسته شد، نام برد     یم به ز  1991
بـا پـرداختن   ) کی استراتژیتیدوجنس  ( Strategic Androgyny با عنوان يمقاله ا

.  راه بـرده اسـت  ،تیکـرد جنـس  یل آن بـا رو    یـ  داستان بـه تحل    یت اصل یبه شخص 
)Suhair,2002/163-79(   
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ان یـ  درصـدد ب  یی مکتـب سـاختارگرا    يز با استفاده از آموزه هـا      ین پژوهش حاضر 
  برکـات  در حجرالـضحک و  ي توسـط هـد  ی عناصـر داسـتان    يریروش به کـارگ   

 سـبک  يهـا یژگـ ین ویتر ن داستان برآمده تا مهمی در ا  یفنون ادب  از يو ي  استفاده
  حجرالـضحک بـا    یمعـادل فارسـ    .دا سازد ی هو ،ت جنگ یسنده را در روا   ی نو یادب

اد ترجمـه  یـ  خـانم فا ي درمقالـه   Stone of Laughter یسی ازعبارت انگلاستفاده
 اسـت، امـا   ياگریمی سنگ کيپور به معناانیدر فرهنگ آر Stoneواژه  .شده است 

ات یـ خ ادبیتـار   درand was called the Philosopher’s Stone: عبـارت  آن در
 یفین پژوهش به روش توصـ     یا. شودیترجمه م » ریاکس« اغلب 399/کلسون ص ین

  .  انجام گرفته استيابه روش مطالعات کتابخانه  ویخیتار  ویلی تحل–
  
  اصطالحات پژوهش. 1
  یسبک ادب .1-1

 ي دهخدا، ماده( .ختن استیر  پس ازيزی گداختن چيلغت به معنا سبک در
 اند ونقره دانسته و ختن زریر  گداختن ويبه معنا  آن رایزبان فارس در) سبک

. انداستعمال کرده» انثری از نظم یطرز خاص «ي سبک را به معنا،ری قرن اخيادبا
 »لوسیست« یونانی ي  از واژهیی اروپايها زبان  درstyleبربرا  سبک دري واژه

شود که از ی اطالق مییادا آن در عرف ادب و اصطالح به طرز. گرفته شده است
 مشابه دارد، مورد يبای زي که نسبت به هنرهايازیلحاظ مشخصات و وجوه امت

ش ی خواص ممتاز خوي لهیوس  که بهیز روش نگارشیرد و نیگ مطالعه قرار
 ،اتیاصطالح ادب  سبک در،بین ترتیبه ا) 13: 1385 بهار،( .مشخص باشد

 زیب کلمات است و نی ترکي لهیوس ان افکار بهیعبارت از روش خاص ادراك و ب
 . استقتیسنده درباره حقیا نوینده یش وابسته به طرز تفکر گویبه نوبه خو

 ی عمومي هیسج ک ازسب را دریز ؛ کرداشتباه» نوع« د باینبا سبک را )14 :همان(
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. شودیط درآن بحث میانعکاسات مح لحاظ موضوع و از سنده،یا نوی شاعر اثر
به سخن ؛ ردیگیر را در بر میهم طرز تعب  ممتاز آن وي هم جنبه سبک هم فکر و

عنصر   دويهیپا ت است و بریسنده به متن و بافت روایکرد نویسبک، رو ،گرید
 ان مقصود خودیب سنده دری نويوهیرو آن شنی ازا؛شودی ميزیریشه پیاند زبان و

، يا نمونهي نحوي ساختارها،سبک.  استي فردیی ازمتن روایق مخصوصیطر و
 يهاال، گونهی خيهاشکل برخورد با موضوع داستان، نوع موضوع، انواع صورت

از، ینیب( .ردیگیبرم  را دریشناخت  زبانیژگیهر نوع و دگاه وید  ويرسازیتصو
ک ی مختلف يهاانیمجموع جر  است که ازی دانشیشناس سبک) 101: 1388

 یشناسسبک از. مرکب از علوم و فنون مختلف است و کند یزبان بحث م
گرا  ساختیشناسسبک گرا و نقشیشناس، سبکینی تکویشناس، سبکیفیتوص

   )286: 1385 داد،. ( نام برده شده استیشناسن مکاتب سبکیتربه عنوان مهم
 يها نوع آن درجنبه متناسب با ل سبک اثر،ی وتحلیبررس ندیدانست فرآ دیبا

  ویشناخت ییبای اثر؛ ساختار زیمضمون  وی اثر؛ ساختار ذهنیمختلف ساختار زبان
 یها قطع ن جنبهیالبته ا. ردیپذ یقالب اثر صورت م کره ویساختار پ  وییقایموس

د ی شایک اثر داستانیدر . ل استی قابل تعدی بلکه به حسب نوع اثر ادب؛ستین
 از یکی یقی موس، منظومياثر در اما  باشد،یطورکامل منتف  بهیقیساختار موس

ن یتر  ازسادهیکی اما) 237: 1377،یامام. (دهد یل میتشک را  اثری اصليها جوهره
 ی و ادبي، فکریدگاه زبانیسه د  ازيمند  بهره،ل متنی تحليها ن راهیتر یوعمل

تا شود م ی تقسيتر  کوچکيشود متن به اجزا ین سه سطح تالش میا است، در
سنده افشا یدا شده، سبک نوی ساختار متن هو،گریکدی اجزا با ي با توجه به رابطه

  .شود
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   ی سه سطح زبان.1-1-1
 متن در .شود یم می تقسي و نحوي، لغویی به سه سطح آوای سطح زباني   گستره

 هم ییدر سطح آوا. شود ی میسنج  توانیقیرش موسی به لحاظ پذییسطح آوا
 یقیموس. ردیگ ی قرار می متن مورد بررسی درونیقی و هم موسیرونی بیقیموس

 ی درونیقیشود و آزمون موس یده میف سنجیه و ردی وزن، قافی از بررسیرونیب
در متن ) ییصدا  و همیحروف هم( انواع تکرار ، را مانند سجعیعیع بدیکاربرد صنا

  .سازد یدا میهو
ا مرکب یساده   کلمات متن ويها یژگی وی به بررسيسطح لغو در   پژوهشگر

ا کلمات ی ی و عربیزان استفاده از کلمات فارسیها، م نش واژهیبودن کلمات، گز
واژگان  سنجش بسامد. پردازد یم )یمیاستفاده از واژگان قد (ییگانه، کهن گرایب

ن سطح انحرافات یا شود، در یاد میار  تکري دهی از آن به عنوان پدیعرب که در
شمار  ساز به  سبکي ک مشخصهیتواند  یم و کند ی آشکار می را از نرم زبانیادب
 ینینش محور هم نظر  جمله، جمالت ازیشناس سبک ای يسطح نحو در. دیآ

 يتوانند تا حد ین سطح میا در زیکوتاه و بلند بودن جمالت ن .شوند ی میبررس
توانند با توجه  ی مي از قواعد نحویبعض.  به شمار روندیک سبياز مشخصه ها

ه بودن یافعلیه ی اسمیدر زبان عرب.  شوندی مهم تلقیبه زبان متن مورد بررس
کاربرد   افعال،ي غهیص رساند، زمان و ی را میاهداف خاص  ویجمالت که معان

 سبک ساز  ابزاري توانند در زمره یز میف نیر، جمالت معترضه و ادوات تعریضما
  .رندیقرار گ

  
   يسطح فکر .1-1-2
کاررفته در اثر به  ات بهیق دقت در جزئیتواند از طر ی پژوهشگر م،ن سطحیدر ا 

  :ابدیل بی سؤاالت ذي برای ذهن مؤلف نفوذ کند و پاسخيایدن
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و ) یآفاق(گرا  ا برونی است یا اثر ذهنیآ. است )یانفس(گرا  ا اثر درونی آ. أ
  ؛ینیع

 ؛گرا ا عشقیا اثر خردگراست یآ. گرا ا غمی زاست ير شادا اثی آ.ب

ل مرگ، ی از قبیلی او نسبت به مسایتلق. نیا خوشبین است یسنده بدبیا نوی آ.ج
  .چگونه است... ، عشق، صلح، جنگ ویزندگ

  
  یسطح ادب. 1-1-3

 و ي هنريها  اثر و انحرافیداست، زبان ادبی چنانکه از نامش پ،ن سطحیدر ا
 یا اثر ادبیک متن ی یل سطح ادبیدر تحل.  شوندی می بررسی ادبيها تیخالق
ل یع از قبیه و مسائل بدیه، استعاره، نماد، کنایان، همچون تشبی از علم بیمسائل

جاز، اطناب و قصر و حصر مورد ی همچون ایهام، تناسب و مسائل علم معانیا
  )216/یامام( .ردیگ می قرار یبررس

 
  ات جنگی ادب.1-2
شود که تحت ی از آثار منظوم و منثور اطالق ميات جنگ به مجموعهایادب 

ان یزده به ب جنگيط جامعهیمتأثر از شرا  جنگ به وجود آمده ويرحادثهیتأث
 شعبان،( .پردازدی ميروزیا پی و ییاروی رويدادهای تلخ جنگ و رويهاتیواقع

 در و اند تال شدهباز به جنگ مب رید آن جا که ملل مختلف از از) 139 :1999
 نسبت به يریگ به فراخور موضع،اند آن، قلم فرسودهي  دربارهينش آثاریآفر

ات یتوان به ادبیجمله م اند که ازدهی نامی متفاوتيهاات آن را با نامیجنگ، ادب
االت یا ات جنگ دریات مقاومت در فرانسه، ادبیه، ادبی در روسیهنیر میدفاع کب

 يداریا پایات دفاع مقدس و یآلمان پس از جنگ، ادب درات ضدجنگ یمتحده، ادب
  . کردران اشارهیدر ا
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  ت جنگی به روایات عربیکرد ادبی رو.1-3
 يپردازد، مربوط به دههیت جنگ می که به روایعرب ات معاصرین آثار ادبینخست

 ماه مه 15 از  است ویستیونیم صهی رژیی از زمان برپایعنیم 20 از قرن 50
 ملت تحت اشغال يدهایها و اممیها و بآالم و رنج  که ازي آثاري هی کل1948

 . گرفتيجا »ات نکبتیادب« لی ذیات عربیگفت، در قاموس ادبیسخن م
شکست ارتش عرب درجنگ سوم  م و1967اما پس از) 247: 1983االشتر،(

 را ید آمد که برخی پديافت و آثاریات جنگ ظهور ی در ادبيدی جديها نام
 که يامابسا آثار) 45: 1986،یکنفان( داد؛ يجا» ات مقاومتیادب« لی ذتوان یم

ت ی به مقاومت نداشته واز آن زمان تاکنون تنها از وقوع جنگ روايکردیرو
   .کنند یم
  
  ت جنگ درشهر ی روا.1-4

 از حوادث ممکن در یکی ،ي مواضع شهريریگ به شهرها و هدفیی هواي حمله
ش یان جنگ را افزایان آمار قربانیرنظامیان باختن غوقوع جنگ است که طبعاً با ج

گسترده در جامعه، جنگ  ی و جانیدهد و ضمن وارد آمدن خسارات مالیم
 که به جنگ شهرها ین روش جنگیت ای موفق،شکیب .دکن یجاد می ایروان

رون مرزها یرا طرف مقابل از بی ز؛ استياریمشهور است، در گرو عوامل بس
 3و4، جینیرعابدیم. (ردیگی نام متجاوز به خود م،یروشنبه  ورش آورده وی
ر، یطرف درگ شوند؛ اما دوی ميری درگي  شهرها صحنهیالبته گاه) 910: 1386،

 و يافهی و طایاثر اختالفات گروه ک مرزوبوم هستند و بریشهروندان 
 اناًیرند و احیگیگر قرار میکدیگر در برابر یل دی و دالی حزبيهايبند دسته

 ن روش تخاصمیا. دشونیک میش تحریش از پیتوسط صاحبان منافع جنگ، ب
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 به درازا ی مانند حرب بسوس دوران جاهلینام گرفته که گاه» یجنگ داخل«
  .کشدیم
  
 )ر خندهیاکس( داستان حجرالضحک ی معرف.2

   مشخصات داستان.1- 2
-اضیر صفحه ابتدا توسط دار235  برکات درياثر هد» حجرالضحک«  داستان 

م در قاهره 1998م در لندن و سپس توسط آفاق الکتابه در 1990س در سال یالر
ن پژوهش چاپ اول کتاب توسط ی در دست اي نسخه. دیبه چاپ رس

-سنده در نامینو. افتیروت انتشار یم در ب2005دارالنهارللنشر است که در سال 

گ آهن به طال مدد ل سنیتبد  در قرون وسطا درين داستان بلند از باوری ايگذار
:  شامل پنج فصل است،ن داستانیا. آن نهاد را بر »حجرالضحک«جسته و نام 

 فراز، فصل 8 فراز، فصل سوم شامل 7 فراز، فصل دوم شامل 3فصل اول شامل 
در هر فصل فرازها با . ک فرود داردی فراز و فصل پنجم تنها 9چهارم شامل 
 شده و هر فراز با نقش چند ستاره به ور طبع آراستهی فراز به زي سربرگ شماره

  .استشده م ی تقسییهاقسمت
  
   داستاني  خالصه.2-2

ده یروت مسکن گزیب مهاجرت از زادگاهش در  ی است که در پیجوان ل مردیخل
 او. برد یسر م هکنند، ب ی میآن زندگ اش در  و خانوادهی که راجیآپارتمان در و
 زنانه از خود ی تلقی نوعییدایش از سر ي با ویدر دوست  است وی راجي فتهیش

بازد  یجان م شهر  حوادث جنگ دری طید که راجیپا ی نميری اما د؛دهد یبروز م
 به ی گوارشيماری بیاو که از نوع. نهد ی وامی سرگشتگیل را در نوعیخل و

  ازیوسف نوجوانی. کند یوسف دل خوش میگر به ی، بار د  در رنج استیسخت
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که همراه خانواده به شهر آمده تا با آنان در منزل متروك ل است یبستگان خل
ان خدمات یز در جریاو ن انجامد و ی اما سکونتش به طول نم؛ ساکن شودیراج
ف به یمراودات دوستانه با نا ل که دریخل. دهد یش از دست میجان خو، یحزب

رم  نرم نیاسی سيها گروه راه تعامل با افته، ازی راه یگروه  ویمحافل حزب
سرانجام  رد ویگ ی فرا می جنگ داخليسوء استفاده از فضا در  آنان رايها روش

  .  شودیده می کشیرانسانیرفتار غ  ویاخالق غیر به معامالت 
        

   داستاني  هندسه.2-3
کند و به ی شروع می قهرمان اصليهایژگی از ویکی داستان را با ذکر ،سندهینو

 او با عنصر .دهدی داستان را سامان میرامونیحوادث پ، ی فرعيهاتیمدد شخص
  نامد یل می که او را خل- ی قهرمان اصليریرپذی رفته رفته از تأثيپردازتیشخص

  .کندیف میرامون توصیط پیل را به اشخاص و محید و توجه خلیگویسخن م
 يگر عموماً از توجه وی ديهاتیبه شخص» لیخل« ف توجهیبرکات در توص

ل ی خلي گذرا از سویی به اعتناییجا هر چند در. دیگویگر سخن میبه مردان د
ن یپس به ا )91/برکات. ( نداردی آن توجه دوام،کندی اشاره مینسبت به دخترک

ر با ی درگيکند تا قهرمان داستان خود را فردیروش خواننده را دچار سوءتفاهم م
 بلکه ، زنانهيهامونگاه از ترشح افزون هور آن) 86/همان( . کندیغرائزش معرف

 مزاجش نسبت به جنس زن شده، ي که باعث سرد،»لیخل «ی هورمونیینارسا
 ي، درد»لیخل «ی عصبيان فشارهایسپس در جر) 94/همان( دیگویسخن م

 مرد داستان، توجه او را به یصفت ند و هماهنگ با زنیآفری او مي برایتن روان
) 158: 1383رزاده، یمش( گردند،ی میزنانه تلق نظر عرف؛ رفتار  که ازيامور

زکردن یبه رفت وروب و تم» لیخل«دالوصف یبرکات از توجه زا. کند یمعطوف م
 پس يف رفتار وید و به توصیگویشه سخن می شيها خردهيآورجمع منزل و
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 را که حادثه یداد جنگ داخلین روش رویپردازد و به ایاز هرنوبت بمباران م
اوبا استفاده از ) 14/برکات( .سازدی، خاطر نشان م داستان قرار گرفتهیاصل

، )24/برکات( شده يگذار بمبيرو وقوع انفجارخود: حوادث جنگ اعم از
و بمباران شهر مدد  )85/همان(موشک باران آن   ویگلوله باران منطقه مسکون

 »امیا«  را دریحوادث و کندیاد می يدی جديبندزمان از و) 43/همان( جسته
 جنگ »توقف« موشک،  باران بمب و»تناوب« باران، موشک »هنگام« ،بمباران

 کوچک بهره يدادهایان رویب در دی جديبند ن زمانیا  سپس ازکند؛ یت میروا
حتاج روزانه جزم ید مای عزم قهرمان داستان را برخر»از انفجار بعد« و ردیگیم
  را تر مهم و بزرگيهادادیا روی. گماردیا که او را برکار پخت غذا مید، ینمایم

  ی از مرگ ناج»پس« لی خلي هی در روحيو به کنجکاو کندیف میبا آن توص
  . کندیاد می مرگ یباران از مهندس موشک»توقف«پردازد و در  یم

و ندارد  یخنده از وسعت چندان ریرسد اکسیمکان به نظر م در کاربرد عنصر
) 201:م2003، يداویص( ؛ده استی نکشيا گستردهي آن نقشهیسنده در طراحینو

کشانده وآثارجنگ  »ابانیخ«ل به یاما برکات خواننده را نرم نرم از آپارتمان خل
 مختلف، به عنصر يها دهد و با ذکر مکانی قرار ميد وی را در معرض دیابانیخ

برد و یشتر بهره می بیافکنده و از آن در گرهیمکان در داستان وسعت بخش
 یتی جنسیگشتگ با آن که گم .تندیشهر م کبوت جنگ را گرد نازك عنيتارها

را از او در  ریتأثی بيراند و حضوریه میداد جنگ او را به حاشیل در کنار رویخل
ل او را به ی خلياهیت حاشی اما برکات با استفاده از موقع،سازدیان میجنگ نما

ل باعث نشت ی خليهادهیها و شندهیف دیکند و با توصیمحافل مختلف وارد م
م و ی ضخي پس پردهيهایشرم ید و از بشویرون از محافل میاخبار جنگ به ب

ا و یماف د اسلحه ازیون و خرید تا به فروش افیگوی سخن میخشن جنگ داخل
به  ت حمل سالح رایفیک و )223/برکات(  راه برَدیلیمذاکره با تاجران اسرائ
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 محافل يدادهایت رویسنده با رواینو) 148/همان. (زده برمالسازد مناطق بحران
د تا آثار یآی لبنان برمي زده  جنگي ات مردم در جامعهیر روحییم تغیدرصدد ترس

 را در ی و مصالح اجتماعيص منافع فردیرفتن قدرت تشخ  نیانبار از بیز
 آنان ی شخصيهاي هواداری مردم و حتی و حزبی گروهيها يجانبدار

 یجانیالعمل هر عکسییان تغینظور خواننده را در جرن می به همکند؛دایهو
شان را ی که بسان تب نوبه ایات آنان در جنگی روحی و دگرگونیشهروندان لبنان

ان یر در محافل و می فراگيماریبهمانند  که يااو از خنده. دهدیفراگرفته، قرار م
 اصناف فیتوص با و )140ص/همان( دیگو یع شده، سخن می شایشهروندان لبنان

را وارد » یعشق به زندگ«خندند، اصطالح یها ميریدرگ جنگ و  که دریمردم
برکات به مدد قهرمان ) 98 /برکات( .دکن ی اصطالحات داستان مي رهیذخ

 يهالمی في هیته ن اصطالح، ازی ای مطبوعاتين خود، با اشاره به کاربرینش محفل
 ی جنگ داخليلدای در یکوبی و مجالس جشن و پاینینش  از محافل شبییویدیو

 اما آن به ؛بخشدیش وسعت مین روش به داستان خوید و به ایگویسخن م
 يا ارزش رسانهییسو ق ازین طریست، بلکه به ایش حجم داستان نیمنظور افزا

 کاربرد ی وخارجینندگان داخلی عرضه به بيافشا کرده که برا ها رالمیآن ف
ت ی هوی بی جنگي اداره ررسانه دریگر به تأثید يو از سو )99 /برکات. (ابدی یم

  )79/ همان. ( بردیراه م
کار برده، برمال  ه داستان بيگذار که برکات در ناميا استعاره،بین ترتیبه ا 

ه گرفته و از یعار ا رایمیسنگ ک »حجرالضحک «يگذاررا او در نامیز. دشو یم
 یجیر تدریی جسته تا به تغل سنگ آهن به طال مددی در قرون وسطا در تبديباور
 يریگابد و شکلی هولناك راه یان جنگیش در جریات قهرمان داستان خویروح
هر . ان داردیزده ب جنگيجامعه  از هزاران درید او را به عنوان مثالیت جدیهو
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ثمر یرد، مانند تالش بیگی داستان شکل مي که در انتها،لید خلیت جدیچند هو
  .شودی میت تهی انسانيتان از وجود گوهر پربهااگران دوران باسیمیک

  
  ر خندهی داستان اکسي اجزا.2-3-1

.  آن استي شناخت اجزا،ب داستانی ورود به ترکيها از روشیکی ،درواقع
 هستند که لیقا یی داستان به اجزاي کرهی پي برایات داستانینظران ادبصاحب

 .ان داستان استی و پاییگشا، گرهیافکن اغلب عبارت از آغاز داستان، گره
  )  117-18 :1371؛ وستلند، 213 :1368، ینیبراه(
  
  ر خندهیداستان اکس  آغاز.2-3-1-1 

 .کندی آغاز می قهرمان اصليهاقدم  ازیف کوتاهی داستان را با توص،سندهی  نو
رد، یپذیان می پا235 ي ن جمله داستان بلند خود را که در صفحهیبرکات نخست

او برخالف ) 7/برکات(» ستندیل به اندازه بلند نی خليهاگام« :کندین آغاز میچن
 داستان يقرار گرفتن در فضا  که خواننده را بریفیتوص سندگان دری از نوياریبس

ن روش در نگارش داستان بلند خود از یکند و به ای نمی دهد، تالشياری
 .کند میاده رد و به فراخور مقصود از آن استفیگیف معمول فاصله میتوص

 
  
  یافکن گره.2-3-1-2

ف رفتار یجاد بحران به توصیش و ایبرکات به منظور پهن کردن دام داستان خو
 ی او به ناجیپردازد و از توجه و وابستگیش می قهرمان داستان خوي ر منتظرهیغ

او به ) 8 /همان( .داردیگر پرده برمی بلکه مردان د، بودهيکه مرد مورد عالقه و
ل ی سکونت خليفضا ط حاکم بریف شراین رفتار خالف عرف به توصی اموازات
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 ي  داستان را در احاطهین روش قهرمان اصلیان بمباران پرداخته و به ایپس از پا
 )12 /برکات. (دهدیبحران قرار م

  
  ییگشا گره.2-3-1-3
ف ی داستان به توصیت مبهم قهرمان اصلی به مدد هوییگشاگره ش ازی پ،سندهینو
 فراز 21 در مجموع  فصل و3ش ازیو ب پردازدی می پرابهام جنگ داخليضاف

- ی سخن می جنگ داخليهزارتو  جامعه لبنان وي دهیچی پياز فضامعماگونه 
 به ی روان تني دردي  داستان خود را به منظور معالجهیگاه قهرمان اصل آن. دیگو

 به گشودن 4صلاز فراز چهارم ف مارستان وارد کرده وی آرامش بخش بيفضا
  .گماردیها همت مگره

  
  ان داستانی پا.2-3-1-4

 قهرمان داستان یت اصلیر شخصیی تغ،ک فرودی داستان در یانیبرکات در فصل پا
رساند و بسان  یرفته شکل گرفته، به انجام م رفته  فصل4 که در طول ،خود را

ر کسب فک  جنگ دري که در بلبشويرا به تبهکار  اویشناختستی زیسیدگرد
ل یست، تبدیبند ن ي پایعرف تعامل اجتماع  ویبه اصول اخالق ش است ویخو

 يری مسی بلکه قهرمان داستان را راه،دهدیان نمید؛ اما داستان خود را پاکنیم
  . کند می را در خواننده حفظ یت جنگ داخلی ادامه دار بودن حکاید و تلقکن یم
  

   ساختار داستان.3
  عارف ر متی غي نمادساز.3-1
 یر جنگ داخلیات مردم درگیروح رییل را نماد تغیخل، هرخندی اکسي سندهینو

 بلکه ،ردیپذی قهرمان داستان صورت نمین کار دفعتاً و با معرفی اما ا؛دهدیقرار م
  .رساندی به انجام می مراحلی، طيت پردازیق شخصیاو مقصود خود را از طر
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  يپرداز تی مراحل شخص.3-1-1
   واژگان متناسب ي رهی دا.3-1-1-1

همان   چنان که در؛آوردی از واژگان متناسب فراهم مییهارهی دا،جیبرکات به تدر
 : نمودار استیها رخوتآن افعال گردآورده که در  ازيارهیفصل نخست کتاب دا

 ،)کشد یق نفس میعم(» تنفس بعمقی« ،)برد یبه سکوت پناه م( »بالصمت...لوذی«
بشکل ...شعری« کند،ی مادرانه را وصف می احساسیگاه و )ترسد یم( »یخشی«

(  »ال االوالدیء بشکل ما قدتحسه االمهات حیس مرضا اما شیض، لیما، بانه مر
ست؛ یض نیمر البته او. ض استی مر-ی ناج–، که او ی کند؛ به شکلیاحساس م

 مادران در برابر فرزندان ی که گاهی است به شکليزی چ-لی احساس خل–بلکه
. دهدیقرار م ل را فاعل تمام افعال مذکوری خل،سندهیپس نو)  کنندیاحساس م

  )8/برکات(
آورد که مربوط به رفت یل گردمی خليکارها  ازيارهیگر دایجمالت د برکات در

مردان   خانه بوده و در عرف عام ازيکار بانو پز است و و پخت وروب منزل و
ل به یخل ازیاحساس ن(» ب والنظافهیلترت ایل الیتکبرحاجه خل«: رودیانتظار نم

ل یبعد المعارك تعود غرفه خل«، ) گرددیزه نمودن فزون میپاک ب ویترت نظم و
 المنظفات و الصابون و تفوح منه عطور لتمع بالطها وی حال من النظافه، یال

ت یها به وضعيریدرگ - فرو کش نمودن–ل پس ازیاتاق خل(» المطهرات
آن به  ها ازندهی شوي حهیرا و زندی برق م- اتاق– بازي، فضاگرددی برمیزگیپاک

 یب الغرفه متمتعا بانتظامها النموذجی ترتیحافظ علیفضّل أن « ،)رسدیمشام م
 الگووار، نظم یاز انظباط ح داده برخورداری است که ترجیر زمانید او( »وقتا اطول

ها یموقده الغاز و قلب علن،اشعل یرقّ دوائرالعجی« ،)15/ھمان –حفظ کند اتاق را
ره ین، فرم بصله صغیفی رغيشو« » خصصها للخبزیره التیوم الصغینیه االلمینیص

ر ی خميهادر حال پهن کردن گرده( »تیل من الزی المقاله مع قلیووضعها ف
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 پخت – را که مخصوص یومینی کوچک آلومینی گاز را روشن کرد و سي شعله
 خرد یاز کوچکیدو گرده نان پخت ، پ. رگرداند آن بي نان قرار داده بود، رو –

  )40/  همان–خت یتابه ر  روغن دریکرده و با کم
  
  رلحنیی تغ.3-1-1-2

ن یح« :زدیانگیل احساس ترحم خواننده را برمی خلییگوبرکات با نگارش تک
 ی ليروی أخبارا، یخبرنیتکلم أکثر من السابق وی، صار یارتی لزیأتی یصار ناج

 و. دیگویش سخن میش از پید، بیایدنم بی به دی که ناجیمهنگا( »قصصا
گاه  آن) 29 / برکات-دیگویم بازمی براییها قصه دهد وی به من مییخبرها

ظاهر مرتّبش، توجه او به غذا،   ویند ناجی خوشايمایس سنده با لحن زنانه ازینو
فهو  قه؛ انای ناجیف« :دیگوی سخن ميک ویرآکادمی غيدار سررشته اطالعات و

 بعد غسله مرات ی حاله االولیبقی يد البساطه الذیدائما باللباس السبور الشد
قدرته  و  بمذاق االطعمه مثالیولع ناج ؛ی تناسق جسد ناجیربما السر ف. دهیعد
ره یاء کثی أشیعرف ناجیدرجه النضج؛  بات وین البهارات والمطیز بیی التمیعل

 ظاهر یناج( » الجرائدی الکتب او فیبدو أنها موجوده فیاء الیره، أشیصغ
ست که پس از بارها  ايا ار سادهیره بسی دارد، او مادام با لباس تيندیخوشا

 ی مثال ناج؛ باشدیکل ناجی هیهماهنگ شستشو مثل اولش مانده، بسا راز آن در
 ه ویان ادوی  م–تفاوت   در–ص او یتوان تشخ مشتاق طعم غذاهاست، و

سپس ) 9 / برکات-مخصوص اوست  ويدیر تقلی غ–یگزان پختیم ها و یچاشن
فکّر ی« :کشدیرون میاش ب شهیاند از ده ویل بخشیبه خل ن لحن زنانه رایا او
ن روش به مرد یسنده به ای نو،در واقع) همان -ل در فکر است یخل( »لیخل

 ؛کندی میده و او را دچار کشمکش عاطفیآشنا بخش  نایتیداستان خود هو
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 يبرا( .ابدیی ميپرداز تیح داستان فراز و فرود مناسب با شخص طر،جهیدرنت
  )74 :1376، یرصادقیم :شتر نکی بي مطالعه

  
  اشخاص  تعامل با.3-1-1-3

را   فراهم ساخته و ذهن اوینانینش ل همی خلي داستان برايهاتیبرکات از شخص
 با آنان به ي وی عاطفيهاج با بستن گرهیتدر د و بهکنیشان میر تعامل با ایدرگ

 قهرمان داستان ی آزردگ،سندهینو. بردیل راه می خلی روانيها عقدهيریگ شکل
رش اتهام یپذ را در  اوید و دودلیترد دا ساخته وی هویمرگ ناج ش را ازیخو
) 68/برکات. (کندیت می عضوآن بود، رواي که ويایاسی به گروه سیانت ناجیخ
، ی توسط ناجي پرخطر شهريهاتیأمورل از انجام می خليناخرسند با ذکر او

 دوست جوان یی از حس ماجراجویاسی آن گروه سي سخن را به سوء استفاده
  خواهر، زهرهیت افول دلدادگیگاه با روا آن )124/همان. (کشاندی ميگریمرگ د

 قهرمان داستان را به روش یل، ناکامی به خل،وسف نام داردیر که یدوست اخ
 ل دری خلي ادبانه یان اظهارات تند و بیبرکات با ب. دکن ی م اظهاری رواني هیتخل

 که به همراه دخترك بوده، یف مرد جوانیتوص د زهره وی جدیخصوص دلبستگ
 بأن یأنظروا أوهام! أنظروا زهره« :سازد یدا میل را هوی خليهاعقده ن آثارینخست

 أسن بسرعه وییات یالفت. ئستیربما کانت مغرمه و .های أذنی حتیالبنت مغرمه ب
 یغطّی ين بحب الشباب الذیرین صغیریشبهان خنزیإنهما . غرمن بآخر بسرعهی

د، پندارم که دخترك تا یبه پندار من بنگر( »...نین الرافخیهما االحمریوجه
وس یمأ فته بوده ویبسا که ش.  من استي فتهی  ش،آن که  قرمز شده از سر،بناگوش

 يگری زود عاشق دیلیخ شوند ویس موی زود مأیلیشده، دختران جوان خ
 که يایواسطه عشق جوان ه ب، دخترك و مرد جوان همراه او،آن دو. گردند یم

   )134/همان -اندچه  سرخ و پرمکرشان را پوشانده مثل دو خوكيرو
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  یحزب  وی گروهيهاتیشخص  تعامل با.3-1-1-4
و او را اهل مطالعه کند یل اشاره میک خلیالت آکادمیبرکات در ادامه به تحص 

.  کند  به جمع موجهاش  اصحاب رسانه را در بوستینيقلمداد کرده تا تقاضا
 ک وی  هریاسی معمول ساخته تا از استدالل سیین آن اشخاص گفتگویآنگاه ب

افراد نام  با نام بردن از او )34/برکات. (فهم ماجرا پرده بردارد ل دری خلیناتوان
 به یشان نسبت به جنگ داخل یف تلقیتوص آن جمع و ل دری خليآشنا

 يهاگره برعقده بخشد و گره بری قهرمان داستان شدت می عاطفيها کشمکش
کشاند ی معکوس میجانی هيهاالعمل ل را به عکسیها خلآن عقده. دیافزای ميو

ف ی ناي، از گشودن در منزلش به رویک پاسخ عاطفید یجا که او به امتا آن
کند و یل کار را جستجو می دل، کليسنده به عنوان دانای و نوکندی ميخوددار

سمع طرق یکان  ف؟یل لنایفتح خلیلماذا لم « :ابدیید می همراه تردیابتدا پاسخ
اختبار اصرار  ربما اراد. شعر بسعاده غامرهی هو  ویمحادثته القلقه مع الصب الباب و

 يف نگشود؟ او صدای نايول در ریچرا خل( ». السؤال عنهیته، علی رؤیف علینا
 ی که سعادتید، در حالیشنیپسربچه م  پر اضطرابش را بايدر زدن را و گفتگو

ف را در مالقات یخواست اصرار نایبسا که م. کردیرقابل وصف را احساس میغ
ل از یسپس با ذکر احساس خل) 167/برکات. دیآزمایش بی خو- از حال–و پرسش

دخل بالقوه و یخلع الباب و یف أن ی نای علینبغیکان « :دیگوی ميزبان و
ف در را یسته بود نایشا. (» فرحا بحبهی وأبکی رأسیربت علی قلبه وی الیغمرنی

 سرم کشد و از رد و دست بریاز جا بکند و به زور وارد شود و مرا در آغوش گ
  )168 /همان. می او شادمانه بگري عالقه

ش هوش یل، آثار افزای خليعده برا میسنده پس از تدارك جراحی  هرچند نو
 يد ویف جدی حال از تعرنیبا ا) 208/همان( .دینمای را بر او مترتب میجانیه

  تشعر بکرامه نفسک وی لکیه هیاالخالق العال« :دیگوی اخالق سخن ميدرباره
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 و ياخالق واال آن است که کرامت خود و ارزشمند( .»احترامک لها بغالوتها و
 يواضح است که بستر پر) 200/ برکات- ینفس را احساس کنداشت  یگرام

ان یضرورت پا  باور برکات بريای گو،ی جراحيمارستان برایل در بیشدن خل
 ،سندهی نویرکی اما ز؛ داستان استیت اصلی شخصي مارگونهیدن به رفتار بیبخش

ل ی خلیف تعادل مزاجیرو او با توص نیا  از؛دهدیمجال ختم ماجرا را به او نم
 ،کندیق زنانه تبرئه میعال  ویزن صفت را از ، ضمن آن که اویعمل جراح پس از

 ي ویپرست  که باعث حب نفس بلکه نفس،يو سم را دری امانیظهور نوع
 که یپرستن نفسیم ایاز سرنوشت بدخ و) 225 /همان( .دینمایشود، برمال م یم

233 /یانیفصل پا. (دیگویانجامد، فاش سخن می ميبه تعد(  
  
  تی شخصي استحاله  وی دگرگون.3-1-1-5
  کرد از تعامل به معاملهیر روییتغ. 5-1 -3-1-1

کرد یانجامد که روی مياکارانه  کاسبيهید قهرمان داستان به روحیاخالق جد
زابل یلم تکن الست ا« .زابل استیه و منزل متروك بانو اینخست آن تصرف اثاث

هل  ل؟یاخلی ماذا تعاقب نفسک یفعل ت؟یراض الب أغیماحاجتها ال.  بذلکیلترض
بانو (  »حتلّه أحد؟ی فارغا أم یبقیهل من االفضل أن  ت؟ی إذا أجرت البيتأذیاحد 

 ياز چه رو! لیل خانه دارد؟ خلی به وسايازیاو چه ن. ستی نیزابل بدان راضیا
 يزار آی به کسی را اجاره ده-زابلی بانو ا– ي ا اگر خانهی؟ آيریگ یبرخود م

  )201/ برکات- پرش کند؟یا کسی بماند بهتر است یا خالیرسد؟ آ یم
که  کشاندی ميا فرقهیاسی قهرمان داستان را به محفل رجل س، سپس برکات

ل تا یسنده با گشودن راه خلینو. شان نشست و برخاست داردجمع ل بایخل
 و یاخالق ری، عملکرد غیاسی فرقه سي ن محل اقامت سرکردهیتر یخصوص

 یکند تا محو خطوط قرمز را در مشرب گروهیف مینامشروع آن شخص را توص
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 ، جنگيدا سازد و معامالت کالن و نامشروع آنان را در بلبشوی هوياو فرقه
ل را در رفتار نامشروعش برمال ی خاطر خلیکند تا منشأ آسودگیخاطرنشان م

ه و یم زن همسای حرل تا تصرف نامشروعی خل،بین ترتیبه ا) 222/همان( .سازد
ش ی خوي خود را منتسب به فرقه ده ویبه آن بال رود ویش می به او پيتعد

 یاالذعان النتمائ ،یقیره التواضع الحقیاآلن أبدأ س .اآلن استوت االمور« :پندارد یم
. اکنون کارها درست شد(» یلبؤسها العموم اه،ید الحیاالذعان لتمج ،ی إخوتیإل

 کنم و معترف به انتساب به برادرانم هستم وی را آغاز میع واقیاآلن روش فروتن
سپس ) 234/رش اقرار دارم، برکاتی فراگيروزرهی و تیبه با شکوه دانستن زندگ

  .ذاردگ ی ميزده پا  شهروندان جنگي ضروريکاالها به راه قاچاق اسلحه و
  
   داستانی طراح.3-2
   مناسبي فضا ساز.3-2-1
ل را یند و خلیآفریانتظار م  مملو ازییتان خود فضا قهرمان داسيسنده براینو

 خود است، ي چشم به راه آمدن شو، به امور منزلیدگی که پس از رسیبسان زن
 نتبه،ی باال والیلقی الیعرف أن ناجیرتّب غرفته و هوی« : دهدیانتظار قرار م در

کاد ی ی حتيل تذویتبدأ شعله انتظارخل ،یتأخر ناجین ی قهوه طازجه وحيشتری
اتاق ( » وتحوالتهینقطع عن الحی مطلقا أن یأتیعودی، أالیأتی من کلّ قلبه أالیتمنی

توجه  دهد وی نمیتی اهمی، ناجداند ی که میحال خود را مرتب نموده در
کند، یم ری دی که ناجی زمان– چشم به راه–دهی تازه خري  قهوه-لی خل-کند، ینم

د، اصال یاین کند کاش اویود آرزو متمام وج آتش انتظارش فروکش نموده با
  )28 /برکات. اوضاع دگرگونش ببرد محله و کاش از د،یاین
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  ی کشمکش ذهن-3-2-2
 ی که به مرگ ناج،ی محليهايریت درگی داستان، با رواي ادامه سنده درینو

که ، يگری، اما با قراردادن جوان د)42 /برکات(پردازد ینم گر به اوید، دیانجام
زند و به یش دامن می قهرمان داستان با خوی به کشمکش عاطف،ام گرفتهوسف نی

 يگرل را به خودپرسشی خل،ییگواو به مدد تک. بردی او راه میکشمکش ذهن
ر سؤال برد؛ اما از قهرمان داستان یوسف زی را به ي ویوادار ساخته تا دلبستگ

ل نفسه، ماذا یل خلوسف؟ سأید من یماذا أر« :کندیت نمی روایخود پاسخ روشن
لکن وال . أجب نفسک بجواب واحد واضح وسترتاح. وسفیل من یاخلید یتر

الإجابه مقنعه کانت  ال إجابه واضحه کانت مقنعه، و اجوبه کانت واضحه و
وسف چه یاز ! لیخل: دیل از خود پرسیخواهم؟ خلیم وسف چهی از. (»حهیمر
ها روشن نبوده اما پاسخ !...وراحت ش ک پاسخ روشن به خود بده وی؟ یخواهیم

- کندیکننده آرام نم قانعيهاست و پاسخیکننده ن قانع، روشنيهاو پاسخ
ل را نسبت یدالوصف خلیاق زای اشتینامتنیسپس با استفاده از روش ب) 133/همان

خه، کلّ یوسف مثلما طوقته زلی أطوق یإنن« :سازدیش برمال میوسف خویبه 
 ه ویأدفعه لکل ما هو کر.  زوجه جنس آخریألنن ل ویف جموسیألن  ذلک الشقاء

ه وهنّ یره إلی و ألطم مشیأجمع نسائ. یفاسد و مسموم و اروح ألطم وأجمع نسائ
 ره ویمستد  کامله وی برتقاالت شهوتیتبق  ويدی يتقطّع سوینه وال یریال 

همه . شیووسف خیخا به یاق زلیوسفم، مانند اشتید مشتاق یمن به تأک( »...حمراء
را به هر  او. گرمیباست و من همسر جنس دیوسف زیروست که   از آنیبدبخت

 -سخت–م را یهارانم و شروع کرده و گونهی است، میفاسد و سم آنچه زشت و
 –ام را کنم و با اشاره به او گونهی ام را جمع م-يله گری ح–نوازم و زنان یم

برد و یتنها دستان من م نند ویبینم که آنان او را یحال نوازم، دری م-سخت
  )همان... / ماندیگرد و سرخ م پرتقال شهوتم سالم و
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  شهی اندی دگرگون.3-2-3
 بارها عبارت ت کرده ویموج افکارش روا ل دریور شدن خلغوطه سنده ازینو
 به ی فرعيهاتیاو با وارد کردن شخص. ردیگیرا به کار م »شدیاندیل میخل«

ل درکارها و یگران، به درنگ خلین قهرمان داستان و دیاد تعامل بجیداستان و ا
 ، خوانندهیل به تلقی خلیف دل مشغولیانش پرداخته و با توصیطرز فکر اطراف

 ییگو .دهدی قرار مي ويهاشهیر اندییان تغیاو را نرم نرم در جر  رسانده وياری
تا  سازدی هموار مير داستان خود را در سطح فکیابین روش راه ارزیبرکات به ا

  .دیز آن سخن گواآشکارا ت داستان یدر تعامالت شخص
  
  )ان بازیپا( دای سرانجام ناپ.3-2-4

کند یان رساند، اجتناب می که داستان را به پای برکات از کاربرد جمالت،تیدرنها
 به ؛دا شودی نو هوی لبنان در سبکیاطالع بودن از فرجام داستان جنگ داخلیتا ب
داند یسنده هم نمی از آن است که نوی داستان حاکيهان عبارتی آخر،لیدلن یهم

 .قلت له ن؟ی أیإل« :رودیش می تا کجا پیام جنگ داخلی در اين شهروندیکه چن
پس به من گوش . کجا؟ به او گفتم( »...ستدریفلم . قلت له. هذا أنا. یسمعنیفلم 
 چنان یاطالع ین بیرسد ایبه نظر م )همان –برنگشت . به او گفتم .ن منمیا .نداد

 يمناك ساخته و ویفرزندش و سرنوشت او ب بر سنده رایز است که نویانگهراس
 ی تبقی التیأحدأسئلت« :دیگو یکه م چنان.  کندیرا برآن داشته تا در غربت زندگ

 یإبن: یقلت لنفس . التاسعهی فیآنذاك کان ابن . لمغادره لبنانیدون إجابه دفعتن
ه ی حماین أقبل به؟ وراءالحاجز فیأ: لهیما بعد سنوات قل »الیخل« کونیسضا یأ
 ی أصفیا معرضا لإلهانه واإلذالل فیا طائفته وحزبه أم أمام ذلک الحاجز عاریشیلیم

 مانده و مرا به یم باقی که بدون پاسخ برایسؤال( ».ری أقل تقدیاتهما وعلیتجل
پسرم هم  پس : اله بود، با خود گفتمترك لبنان کشانده، آن هنگام که پسرم نه س



  1391 پاییز. 24ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، علمی ـ پژوهشی، شماره مجله

 
186

ان یل شبه نظامی کنم؟ پشت حايبا او به کجا رو. شودی میلی اندك خلیانیاز سال
 ين برآورد، آن سویکمتر ن صورت فرض ویا در بهتریاش؟ فهیطا حزب و

  ) 174 :2003 د،یعبدالمج( )يخوار ن ویپناه در معرض توهی ب– باشم –لیحا
 
  تان  انسجام متن داس.4

زان انسجام ی سنجش م،ک داستانی موفق ی بررسيهانهیزم  ازیکیرسد یبه نظر م
 يهاي که باعث وحدت متن شده و برابریتی کلیعنی )214 :یامام (؛متن است

 داستان ،انسجام) 56 :داد. (کندیجاد می داستان ايهاها در بخشتر از جملهبزرگ
سنده با اعمال روش مناسب در ینوکند و ی حفظ مینظمی و بیرا از پراکندگ

 به يپرداز چنان که برکات در روش حادثه؛شودیمند مآن بهره ب عناصر ازیترک
ش راه ی داستان خویوستگیازت از پی به ح،مند شدهها بهره که از آنیمدد فنون

  . برده است
  
   در داستانيپرداز روش حادثه.4-1

 آحاد شهروندان ي  از همهيانمونه ي  روزمرهیخنده از زندگ ریبرکات در اکس
- ر بمباران، گلولهینظ  پربسامدین داستان، کاربرد کلماتیدر ا. کندیت می روایلبنان

 بلبشو و مرگ داللت دارند، نشانگر  ویرانیو  که بریواژگان باران، وباران، موشک
ح علت وقوع، حجم یتوض سنده درینو اما.  وجنگ استيری ازنوع درگيدادیرو

 به ينگارداستان صورت واقعه د تایگوی نمیآمار خسارات وارده سخن  ويریدرگ
ده به یرنگ داستان گردی که پیان گستره جنگ داخلیسنده در بینو. ردیخود نگ

ن صورت به یا را داستان دریز. پردازدی نمیرامونی پيدادهای رویح خطیتوض
خنده عمداً از  ریساو در اک) 891 :ینیرعابدیم( .شودیک می نزدیسیگزارش نو

 ي رو در توسعه نیا  از؛ابدی جنگ غفلت کرده تا به درون آن راه یرونی بيمایس
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 که ،یسینو داستانی فنيهاافته و به مدد روشیق وافر ی توف،یرامونی پيدادهایرو
 لبنان قدم گذارد و ی جنگ داخلي ن شدهیتوانسته در عمارت نفر، دیآیگفته م

با داشته  ی نامنظمی رزمي  مخوف آن را که هندسهز ویخ حادثهيهاسرداب
 در ی جنگ داخلیرامونیان حوادث پین سبب بیبه ا. پا نهد ری سخن زيها گام
  . زاگ است  گیر خنده تابع نمودار زیاکس

 
   ی فنيها کاربرد روش.4-2
   ال ذهنی س.4-2-1
 ذهن، درت و کارکرد ی ماهي  دربارهیشناخت روانيها پژوهشین روش در پی  ا

ات یسنده به ذهنین روش نویدر ا.  کرد اول ظهوری پس از جنگ جهانیادب آثار
 يهاهیات الید، محتوی دي هینش دو زاویاو با گز. پردازدی می داستانيهاتیشخص

ن مطالب ی اییکند که گوی م مطرحش از گفتار ذهن قهرمان داستان را چنانیپ
ات قهرمان ی انعکاس ذهنيسنده برایون. شوندیاز ذهن او نقل مبطور مستقیم 

د، ی ديهاهیرد و با تدارك زاویگی متعدد بهره ميهاکیتکن ها ووهیش داستان از
-79: 1387ات، یب (؛کشدی به رخ مییگومهارت خود را در استفاده از فن تک

ال ی را به مدد سییها حادثهیز در داستان بلند خود گاهیرو برکات ن نیاز ا )34
- ی ندارند و میا منطقی و یش و پس خود ارتباط علّیکند که با پیت میاذهن رو
دن ی درهم نورديال ذهن برایالبته اواز س. دی ناميارهی جزيدادهایها را روتوان آن

ز ی ناچیبرد و به مدد شباهتی داستان بهره میرامونی پيدادهایرو مسافت سخن در
ر داستان وارد یگر را به مسی ديدادی روی قابل گذشت، طراوت و تازگيا تضادی
، با اشاره به یناجنبود ل در یآلود خل بغضيپردازالیچنان که پس از خ. دینمایم

 ی قهرمان داستان کمک گرفته و به احساس سبکیام، از احساس سبکیگذشت ا
 و  پاكي از هوایفیو به توص) شباهت(د یجوی راه ميبخش کوهنورد لذت
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مودنش را تجربه یبار پ کیل ید خلیپردازد که شایمند فراز کوه ی خوشايفضا
 ،ياس فرقهیآلود زن رئحسرت ت رفتاریا پس از روای) 76 /برکات( .کرده باشد

بخش تولد يداد شادیوسف، رویغم کشته شدن  وسف عضو آن بود، دریکه 
) 160/همان. (نامندیم» لیخل« که بعدها او را) تضاد( کندیت می را رواينوزاد
  . ابدیی کامل میخوانل همی خلیشیط خاطرپریال ذهن با شرایاضح است که سپرو
  
   یی تک گو.4-2-2

ها را آورده و آن  گردي فردي از صداهای متنوعي خنده مجموعه ریاکس برکات در
ها استعداد  به آنییگوا با روش تکیده و یکش ریبه روش گفتگو به قلم تحر

 يکاو  اغلب به روان،لی خليهاییگومدد تکاو به . ده استیبخش» یدگرمفهوم«
رون ی را که در او نهفته مانده، بیی صداهایبرد و گاهیقهرمان داستان خود راه م

 /2فصل: مثال. (کند ی مي رويل بسا به خودپرسشگریرو خل نی از هم؛کشدیم
  )66ص  /6 فراز

که  است ینش مخاطبی آفري در نگارش داستان بلند به معنايگرخودپرسش
ل نه ی خليگرن رو برکات به مدد خودپرسشی از ا؛ قرار داردییگومقام پاسخ در

کشد و صدا در صدا یرون می را بییگوده، پاسخی که آفریتنها از درون قهرمان
ک سؤال ی مختلف به يها متنوع را با پاسخي آراء  بروزي کند، اجازهیجاد میا

له ئان مسیکرده و با سبک مناسب ب  دورییگراآورد و خواننده را از جزمیفراهم م
 :1387 ن، ترجمه آذر پور،یباخت( .سازدیبلند آشنا م  در داستانییگوپاسخ و

352(  
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  ینامتنی ب.4-2-3
 وارد ی از روابط متنيا  را به شبکه پردازان معتقدند که کارِ خوانش، ماهینظر

 آن یابین، درواقع، رد آیا معانی کشف معنا يک متن به معنایل یتأو .کند یم
د و یآیان متون درمی از حرکت در ميصورت روند  پس خوانش به؛روابط است

 متونِ مورد اشاره و مرتبط با آن ي ک متن و همهین یشود که بی ميزیز چیمعنا ن
 از مناسبات يا  از متن مستقل و ورود به شبکهيرو ن برونیا. ابدییت میموجود

: 1380زدانجو، ی ي ترجمه آلن،( .شودینامتن می ب،متنب ین ترتی به ا، استیمتن
 شده و از راه ینامتنی وارد روش بی گاه،ییگوبرکات در تک) 12

وسف یخا به ی زلیت دلدادگی روايهال به جذب مؤلفهی خليگر خودپرسش
 واژگون با قرار يریاو در تعب) 133 /برکات( .بردیخنده راه م ریدر اکس) ع(ینب

ت یرش هویخا نه تنها به باور خواننده در پذیداستان مکان زلدادن قهرمان 
 مشترك با آن داستان یی رواي رهیده به مدد ذخی مرد داستان قوت بخشيناآشنا

  .دکنیر می باورپذ ل را نزد خوانندهیر متعارف خلی غیتلق
  
  فی توص.4-2-4
زمان داد در مکان و یف رویخنده از روش معمول توص ریبرکات در آغاز اکس 

 یت تالشی رواي خواننده با فضای اجمالیی آشناي منصرف شده و برا،داستان
اما . دکن ی که آغازش افتاده باشد، شروع میش را بسان کتابیکند و داستان خوینم

 یگاه او. بردی وافر مي ف در طول داستان و به فراخور مطلب بهرهیاز فن توص
. کند نمیغ یدر زیات نی جزئت از وصفیح موقعیتوض دادها ویان رویدر ب

ان حاالت یان حاالت قهرمان داستان خود، بلکه در بی نه تنها در ب،سندهینو
 اعم ،یانی فنون بيریکارگ ضمن به او. پردازدیف می به توصی فرعيهاتیشخص
ف گسترش ی فن توصياری داستان را به ي ال خوانندهیه و استعاره، خیاز تشب



  1391 پاییز. 24ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، علمی ـ پژوهشی، شماره مجله

 
190

ها پس از ابانیا آرام بودن خی شهر يرامون و بلبشویپ يم فضایدهد و با ترس یم
. خواندیت فرامی آتش جنگ، خواننده را به درك موقعيهافروکش کردن زبانه

ف ی به توصيدی با استفاده از واژگان منحوت و ذکر شعائر توحیبرکات گاه
 ین روش در داستانیزده و دردمند راه برده و به ا مردم جنگییجواستعاذه و پناه

 53/ همان( .نهدی ميش برجای خوینی از باور دی، رد سخنیمبرا از اشارات اله
 زدوده و خود را از ، را از ذهن خوانندهینیم دی مفاهيباور ی بیتلق او  )155و
 يکه در جا  چنانکند؛ ی لبنان تبرئه می داستان جنگ داخلي مارگونهی بیینمااهیس
 :دیگو یش سخن می خوي عقیدهاز  اشکارآ ي اثر در سطح فکریابی ارزيگر براید
 ی االبداع فی عليله البشریه لم تصمد أمام قدرات مخیحی المسیتیفمکونات ترب«

  بري پندار بشریی من برابر توانايسویپس ساختار پرورش ع( »العنف ه ویاالذ
  ) 174 :دی عبد المج-افتیآزار قدرت ن ت ویابداع اذ

  ر خندهیر اکس  برکات دي انتقاد-یفی سبک توص.6
کاربرد   عالوه بریسنده مهارتیات معتقدند که سبک نوینظران ادبصاحب  ازیبرخ
 و ي، برقراريپردازتیم شخصیرنگ، مفاهیم پیک در داستانش و شامل تنظیتکن

 از يازهی که آن آمیدرحال. ل و نماد استی تمثيهاوهید و ابداع شیه دیاداره زاو
 )517 :یرصادقیم( . استیقی و موسیاسشنیو معن) نحو–واژگان(زبان 

ا شاعر یسنده ی سبک را در ارتباط با فکر و نگرش خاص نو،یدگاهین دی چن
ت داستان بلند و رسالت خاص مربوط به ساخت ی کل،جهینت در کند ویف میتعر

 و اغلب اوقات چندزبانه ی، چندسبکییدگرمفهوم، چندصدا عناصر آن مشتمل بر
 از انواع ياگرا مجموعهرا داستان بلند رمانیز ؛ندشویمورد غفلت واقع م

 سازمان ، به روش هنرمندانهي فردي است که در آن صداهای اجتماعيگفتارها
 ای یشناخت کرد روانیتوان با روین سبب میبه هم) 350: نیباخت (؛ابندییم

ر ی داستان اکسی سبکيهایژگی از وياری بسي به جستجویا ادبی  ویاجتماع
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دست  )tragic( غمنامه و )comic(ن طنزیدر متن آن به مضام راه برد وخنده 
 قهرمان داستان را يهاییگو افزون برآن تک.  عاشقانه را دنبال نمودیا درامیافت ی

-د جامعهیدادها و گفتگوها را با دی نمود و رويکاو  درونیشناختبا دقت روان

سنده از مجموع ی نویینما در روش واقعي بلکه با کنجکاو؛ر کردی تفسیشناخت
  .خنده سخن گفت ری سبک برکات در اکسيهایژگیو

ان ی که در ب،فید دانست که برکات در طول نگارش داستان از توصیاما با
مدد جسته و از ) 883 :2ج ،1993 ،یالتونج(ابد؛ ییدو کاربرد م شکل و معنا هر

او .  استفاده کرده است متنوع داستان خوديدادهایان رویت کامل آن هنر در بیظرف
 به ی جنگ داخلي  عقربهيها که در توقفگاهییدادهایک روی کی یان چگونگیبا ب

  وافر ی لبنان، سعي  به وسعت جامعهی بحرانيمایم سیوندد، در ترسیپیوقوع م
 هولناك آن جنگ را که ي ، فاصله به فاصله فاجعهیات شکلیو با ذکر جزئکرده 

. کندیشه دوانده، بازگو می درون جامعه ر،جیتدر هنرم گسترده شده و ب نرم
آرام، اثر فاجعه را در  ، آرامییگوال ذهن و تکیخنده با کاربرد س ری اکسي سندهینو

رون را با یبا مهارت وصف، بحران ب عمق وجود مرد داستان جستجو کرده و
ق یم توفی بدخینش بحرانیآفر ب درین ترتیزند و به ای گره ميبحران درون و

 ي گرفته و چهره ف بهرهی توصي حوصله گر ازید گاه بار آن .کند یحاصل م
ر یل به جنس مذکر به قلم تحریرمعمول را در عشق خلی غیبار درام کراهت

 دهشتناك یعت درون را متناسب با دگرگونی هولناك طبیکشد تا واژگون یم
  .ان سازدی لبنان نماي زده  جنگي جامعه

 يتراژد ان طنز ویم کار برده و ش را بهیرت خو سپس اوج مها،  برکات
ف یان را به فن توصین دو روش بیت ایکند تا ظرف یجاد می شگفت ایتوافق

 آن را به نقد يدادهایخنده، رو ریاکسي  واقعیت گونه یژگیبا حفظ و ببخشد و
باز زده و با ذکر ، ش از روش معمول سری خويان انتقادیدر ب  البته او؛کشد
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ازد، بلکه قلم نقد را به زبان ییسته دست نمیج شایا به ذکر نتامقدمات سز
 یدادها به صداقت فنیاتِ رویف جزئی داستان سپرده و با توصیت اصلیشخص

زند ی دامن م، حوادثي  به گسترهي متنوع ويهاداستان جنگ افزوده و با پرسش
 لبنان را ی جنگ داخلي ، فاجعهیسینو ب با تعهد به فن داستانین ترتیو به ا

  .کشدیم به نقد میرمستقیغ
  
  يریجه گینت
 به ، استیدگاه ادبیخنده از د ری داستان اکسین پژوهش بررسیآن که منظور ا با

 ی درست از سطح زبانیتوان آن را بدون فراهم آوردن تلقی نم،رسد ینظر م
ساختار داستان به فراخور بضاعت از  ن منظور دریبه هم.  کردانی اثر بيوفکر
ات برکات در یکه ادبشد ها سخن رفت و معلوم  ها و جمله واژهیشناسسبک

 پرحادثه داستان يژه فضای وی ساختگ، همراه با واژگانیرخنده گاهینگارش اکس
است که دو مفهوم نداشتن و » ندارکات« مانند ی واژگانیر آن در فارسیبوده که نظ

ار محدود آن یکاربرد بسدهد و پرواضح است که  یوند میتدارکات را به هم پ
 اما ؛دهد ی به دست نميساز  سبکیتلق  نبوده وینرم زبان او  خروج از،واژگان

 و یرانیجنگ، و ، آشوب ويریدرگ نزاع و  که داللت بریکاربرد پربسامد واژگان
 داستان مدد ي خاکسترينش فضاین داستان نه تنها به آفریمرگ دارند، در ا

  . است شده تکراري دهی بلکه باعث ظهور پد،رسانده
خنده در  رین انسجام متن داستان از عناصر اکسیبرکات به منظور تأم

 ال ذهن وی اعم از س،ی فنيهاروش  بهره برده و با استفاده ازيپرداز حادثه
 با کاوش در ابد وییخنده راه م ری اکسیت اصلی شخصيکاو  به درونییگو تک
ت منفعل ی اما او به شخص؛ندیآفریمک ضدقهرمان ی از او ي وی روحيهابیآس
 ی جنگ داخلي کند و با قرار دادن ضد قهرمان داستان در حادثهی بسنده نميو



                                                                     ...سبک هدي برکات در روایت جنگ                                                                         
 

193

 داستان در سطح یابیزند تا در ارزیوند میرون را به هم پیب درون و بیآس لبنان،
  .  نهدي برجاییگران درونیگرا را در ع بروني اثر،يفکر

ن ی نامعییهاخنده، فرصت ری نو در زمان اکسيهاگاه سنده با ابداع توفقینو
 یجیش تدریت فرسای، در روایجاد کرده تا متناسب با دوام جنگ داخلیا

 داستان مدد يها مکانیابد و از پراکندگیق یزده توف ات شهروندان جنگیروح
 ي آغاز بدون مقدمه. ز قرار دهدیآم آن جنگ را فاجعهیررزمی غي جسته تا هندسه

 داللت دارد و انجام بدون ي ضروريهافی داستان از توصيمندنده بربهرهرخیاکس
گمان برکات در روش یب. کندیز لبنان انتقاد میبستر حادثه خ آن، از انتهاء
  .       نهاده استيت جنگ برجای در روايدیش سبک جدی خوي انتقاد– یفیتوص
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  أسلوب هدي بركات فی رواية احلرب

  )دراسة يف رواية حجر الضحك(
  

 ٢، فاطمه قرباين١اكرم روشنفكر
  

  امللخص
ن متّ وضع الکيان الصهيوين يف أ وبعد ،صار الشرق االوسط العريب يشهد اشتباکات بعد احلربني العامليتني

دب احلرب، فربزت روائع قيمه يف االدب  أن ظهرأدت احلروب املتتابعه ايل أاملنطقه إبان القرن العشرين، 
 تتلقي يف احلبکه - بعباره اصح–و قصتها أدب احلرب أه کل ما يوضع حتت عنوان نأ یعل.العريب املعاصر 

؛ فيما بينها  جديداًدب احلرب العريب اجتاهاًألب احلرب االهليه يف لبنان منحت دأوهي نفس التخاصم ولکن 
 ةن الروائيات نقلت عن تلک احلرب معلومها ومکتومها بقصصهن القصريه وروايات منها روايأ
  . برکاتی هلد»حجرالضحک«

 ة مدهشة يف نسيج کارثةجواء تتورط حبکات صغريأفربکات تضع بطل الروايه يف حبکاا فتصف 
يستهدف هذا البحث . ذيال مواطين لبنان وابتلعتهمأمسکت أ تظهر نسيج احلرب اليت یفتتشابک العقد حت

 ی علوالتحليلي معتمداًستقرائي من خالل املنهج األديب يف حجرالضحک سلوب برکات األأبيان مسات 
 ةا ختتلف عناصرروايأمه هي فالنتيجه اهلا. هليه يف لبنانعن احلرب األاجلديدة الوثائق املنشوره 

واستخدام سبل کتيار الوعي، من خالل إستخدام أساليب ختتلف عن األساليب السائدة  »حجرالضحک«
 یلإدت أ الکاتبه مقدرا لنقد تلک الکارثه ویلإعطت أوحيد الصوت والتناص يف فن الوصف فالالسرد 

  . نتقاديإل ا–سلوب برکات االستقرائي أ
 

  برکاتیديب، هدلوب األساأل دب احلرب، الروايه، حجرالضحک،ألبنان،  :ئيسةاملفردات الر
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