واكاوى و نقد ساختار ادبيات مقاومت در داستان
«في ا ُ
ال ْسُبوع سبعة أيام» اثر يوسف قع ّيد
دکتر هدایت اهلل تقی زاده

چكيده
يوسف قعيّد یکی از داستان نویسان بزرگ معاص ِر عرب است كه در زمينه ادب داستانى،
آثار بسيارى از خود برجاى نهاده است .یکی از ره توشه های ادبی او« ،في األ ْسبُوع
سبعة أيّام» نام دارد كه در آن جنگ و حوادث مربوط به آن را در مصـر در قالب داستان
بيان مى كند .نگارنده در این پژوهش بر آن است که به نقد داستان بپردازد و در این
میان ،سبک و اسلوب نویسنده را مورد بررسی قرار دهد .سیر اين پژوهش ،به گونه ای
است که با روش توصیفی -تحلیلی ابتدا با بیان مقدماتی درباره نویسنده و ترجمه اثر ،به
نقد و بررسی این داستان بر پایه ساختار پرداخته است .با بررسی مکان و زمان ،شخصیت
های داستان ،همچنین نگرش به درونمایه هایی از جمله عشق و دلبستگی نويسنده به
میهن و رخدادهای داستان ،سبک و اسلوب این نویسنده در آفرینش این رمان به تصویر
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کشيده مى شود .يافتههاى پژوهش نشان مىدهد كه عشق و دلبستگی نويسنده بيشتر
متو ّجه میهن بوده و و رخدادهای راستین و واقعی داستان ،سبک و اسلوب این نویسنده
را در آفرینش این رمان به رخسارة تصویر میکشاند.
 -1مق ّدمه
در دوره معاصر ،دو عامل مهم؛ يعنى ارتباط و آشنايى مصـر با غرب و ترجمه داستان هاى
غربى در گسترش و پيشرفت و توسعه فن داستان نويسى نقش اساسى داشته اند كه در
اين زمينه بايد به حمله ناپلئون به مصر و به دنبال آن اقدامات محمدعلى پاشا به عنوان
موج اول غرب گرايى و به حكومت رسيدن اسماعيل پاشا و نيز كوچ مسيحيان لبنانى
سورى به مصر به عنوان دومين موج غرب گرايى و آشنايى با فرهنگ غربى در مصـر
اشاره كرد(اميرى1386،ش .)9،ادبیات معاصر مصر سرشار از داستان نويسان بزرگ و
مشهورى چون محمود تيمور ،طه حسين ،نجيب محفوظ ،يوسف قعيّد و  ...است.
يوسف قعيّد از جمله نويسندگان معاصر عرب است كه آثار گرانبهايى در زمينه ادبيات
داستانى از خود بر جاى نهاده است .يكى از آثار او «في األ ْسبُوع سبعة أيّام»مى باشد.
داستان مربوط به زمان جنگ جهانى د ّوم است كه مصر شاهد حمالت هوايى بود و ج ّو
ترس و وحشت از اين حمالت بر آن غلبه داشت .اين داستان از نظر قالب و مفهوم،
تعبير هنرمندانه زيبايى از زندگى كشاورزان مصـر است كه آنها را به اجبار به خدمت
سربازى مى بردند.
پژوهش حاضر به دنبال تحقّق اهدافى است كه از مهمترين آنها مىتوان به .1:معرفى
شخصيت ادبى يوسف قعيّد به جامعه ادبى ايران و داستان وى و اينكه از چه جایگاهى
برخوردار است؛  .2نقد و بررسى سبك يوسف قعيّد بر پايه ساختار داستان .و مىكوشد
در ادامه به پاسخهاى ذيل پاسخ دهد .1 :آيا نويسنده توانسته است در قالب داستان،
وضعيت جامعه مصـر و اقشار مختلف مردم را در دوران جنگ بيان كند؟ .2شخصيت
هاى داستان از چه جایگاهى برخوردارند؟ .3آيا در داستان ،حضور زن در جامعه مصـر
احساس مى شود؟
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روش خاص اين پژوهش روش کتابخانه ای ،توصیفی  -تحلیلی است .با توجه به
بررسىهاى انجام شده به نظر مىرسد با توجه به تحقيقات به عمل آمده درباره موضوع
اين مقاله ،در نوع خود ،موضوع تازه اى مى باشد؛ گرچه رمان هاى ديگرى از نويسنده
مذكور به فارسى ترجمه شده است؛ مانند :پايان نامه ترجمه و نقد و بررسى داستان «قطار
الصعيد»از يوسف قعيّد ،فرهنگ ،دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران مركز.
 -2معرفی يوسف قعيّد و رمان»في االُ ْسبُوع سبعة أيام»
مُ َح َّمد يُو ُسف يُو ُسف ق ُ َعيِّد ,از جمله نويسندگان معاصر مـصرى است .او در بحيرة كه
روستايى در مصـر است ،به دنيا آمد .به احتمال زياد در  2آوريل سال  1944م والدت
يافته باشد؛ اما تاريخ وفات او مشخص نيست(قعيّد1993 ،م .)63-64 ،او در سال
1962م به تربيت معلّم رفت و در سال 1965م به ارتش ملحق شد و به قاهره رفت .در
قاهره نامه اى با عنوان «رسالة حزينة» در قالب قصه براى پدرش نوشت و مسافرتش را
از زمان سوار شدن در قطار تا رسيدنش به مقصد را وصف كرد(طابع2014 ،م.)2-3 ،
عواملی که سبب شد قعيّد به نويسندگی روی آورد ،اول عالقه درونی او به مطالعه و
دوم شرايط سياسی حاکم بر جامعه در دوره زندگی او بود.
وی نويسندهاى توانا است كه از ويژگىهاى نوشته هاى او ،روانى و گزينش اساليب
سهل و ساده مىباشد .او در داستانهايش به استبداد و استعمار مى تازد و شايد منظورش
از اين كارِ ،
دادن جنبه اجتماعى به داستانهايش است .در بیشتر آثار قعيّد ،گرایش
زیادی به رئالیسم اجتماعی دیده میشود .آثار او در مجموع به بیست و دو کتاب
بالغ میشود .بيشتر آثار او ،تصويرى زنده از احساسات و عواطف و بيانى گويا از
ديدگاه ها و خروش و جنبش هاى درونى و آگاهى ملت مصـر از آينده است .وى در
گزينش واژگان ،دقيق بوده و با وارد كردن واژگانى از قبيل آتش ،انقالب و ...كه
اشاره به خشونت دارند ،عنصرى را در اين پهنه از ادب نمايان ساخته است .برخى آثار
برجاى مانده از او عبارتند از :الحداد ،في األسبوع سبعة أيام ،طرح البحر ،يحدث في
مصـر اآلن ،حكايات الزمن الجريح ،شكاوى المصرى الفصيح ،الحرب في بر مصـر ،بلد
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المحبوب ،وجع البالد و (...قعيّد1993 ،م.)63-64 ،
داستان»في األ ْسبُوع سبعة أيام» در  107صفحه در انتشارات الملكية الفكرية در سال
1975م به چاپ رسيده است .داستان مربوط به زمان جنگ جهانى د ّوم است كه مصـر
شاهد حمالت هوايى بود و جو ترس و وحشت از اين حمالت ،بر آن غلبه داشت.
نويسنده وقايع جنگ را چهارچوب جريان حوادث قصه قرار داده است .بيشتر وقايع
داستان ،پيرامون شخصيتى به نام مصطفى دور مى زند و نويسنده به آشكار ساختن
واقعيّت قهرمانش در قبال وقايع جنگ اهتمام ورزيده است .اين داستان از نظر قالب و
مفهوم ،تعبير هنرمندانه زيبايى از زندگى كشاورزان مصـر است كه آن ها را به اجبار به
خدمت سربازى مىبردند .در كنار مصطفى ،مادر و خواهر و برادر كوچكش به نا هاى
نورا و غزالى نيز نقش آفرينى مى كنند كه بخاطر رفتن مصطفى به سربازى اندوهگينند
و با يادآورى خاطرات خوش مصطفى و كارهاى وى ،خود را تسكين مى دهند .البته
مصطفى ،برادر بزرگ ترى به نام بدر نيز دارد كه او همراه خانواده اش در شهر ديگرى
زندگى مىكند و در اين داستان ،نقش چندانى ندارد.
مصطفى كشاورز بود و هر روز به مزرعه مىرفت .ناگهان نامهاى براى وى مىآيد كه
حاكى از آن است كه بايد به خدمت سربازى برود .او چارهاى جز رفتن به سربازى
ندارد .لحظه خداحافظى او با خانواده اش؛ بويژه مادرش بسيار ناراحت كننده است .او و
مادرش چشم در چشم هم مى دوزند و با نگاهشان ،با هم سخن مى گويند .زن و اندوه
ناشى از جدايى در عمق نگاه هر دو آشكار است .درهر حال مصطفى به سربازى مى رود.
تمام شهر بوى جنگ مى دهد .تمامى اهالى شهر؛ از كودكان گرفته تا مردان و زنان،
همه از جنگ سخن مى گويند .آنان كه اعضايى از خانواده شان به سربازى رفته اند،
هر روز در انتظار پستچى هستند تا نامه اى از عزيزانشان را برايشان بياورد .خانواده
مصطفى نيز چنين هستند .هر روز برادر كوچكش به اداره پست مى رود شايد نامه اى
از مصطفى آمده باشد.
مصطفى رفته و مادر چاره اى جز چرخاندن امور زندگى ندارد .او هر روز به مزرعه مى
رود و مانند مرد كار مى كند .مدرسه ها هم تعطيل شده و به پادگان تبديل گرديده اند.
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فرزندان كوچك خانواده ديگر به مدرسه نمى روند .آنها يا در خانه هستند يا به مزرعه
مىروند و به مادرشان كمك مىكنند.
نويسنده با به تصوير كشيدن شخصيت هايى در كنار مصطفى ،تالش كرده تا مسايل
اجتماعى و خانوادگى را مطرح سازد و در كنار آن ،تكوين و ساختار فكرى خانواده
داستان خود را نيز به تصوير كشد .در كنار خانواده مصطفى ،شخصيت هايى فرعى و
شخصيت هاى حاشيه اى؛ مانند پدر ،ب َ ْدر ،افسـران نظامى ،شيخ عبداهلل ،شيخ سليمان و
شيخ احمد نيز در اين داستان حضور دارند .شیخ عبداهلل خطیب مسجد است .شيخ سليمان
و شيخ احمد نيز ديگر شخصيت هايى است كه كمتر در داستان به آنها پرداخته شده
است.
 -3نقد و بررسى سبك يوسف قعيّد بر پايه ساختار داستان
به منظور نقد و بررسى سبك و اسلوب نويسنده بايد بدانيم كه نقد «سره كردن است يا
بازشناختن سره از ناسره پول و سخن و مراد از سره كردن سخن ،آشكار ساختن محاسن
و معايب آن است» (رجايى1378،ش )1،و اسلوب «نوعى گفتمان پيوسته ميان خواننده
و نويسنده در البالى داستان»است(ناصرى1392 ،ش .)221،و سبك عبارت است از
«روش خاص ادراك و بيان افكار به وسيله تركيب كلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير»
(ضيف1946،م.)291 ،
«ساختار» همان شکل ،صورت ،لفظ و موسیقی است(همان .)221،نقدساختارى ،شيوه
اتصال ميان عناصر و اجزاء سازنده اثر ادبى است .چنانکه داستان از نقطه ای شروع شود
و بعد به همان نقطه ختم شود ،ساختار دايره اى مى شود .گروهى از منتقدان ،ساختار
و قالب را يكى مى دانند؛ اما گروهى ديگر ،آن ها را دو مقوله متفاوت مىشناسند.
تفاوت ساختار با قالب در آن است كه ساختار ،ريسمانى نامريى است كه عناصر و اجزاء
ِ
مى
ظاهرى اثر
سازنده اثر را به هم متصل مى سازد؛ حال آنكه قالب ،شكل
باشد(داد1385 ،ش .)274،اكنون ساختار اين داستان مورد بررسى قرار خواهد
گرفت.
26

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی

 -1-3مكان
در خلق فضاى داستان ،به دو عامل فرعى نياز است؛ يعنى مكان و زمان .اين دو به
ش ّدت به هم وابسته اند و هيچ يك بدون ديگرى معناى كاملى ندارد .مكان يكى از
عناصر مهم در هر داستانى بشمار مى آيد و عنصرى است كه قهرمان داستان بدون قرار
گرفتن در آن نمى تواند نقش خود را ايفا كند و اين عامل در خلق داستان مى بايست
مورد توجه و تأكيد قرار گيرد(گركانى1388 ،ش.)30،
در هر داستانى به ناچار بايد مكانهاى گوناگون و مختلفى وجود داشته باشد؛ چراكه
تمام حوادث داستان نمى توانند در يك مكان اتفاق بيفتند .در داستان قعيّد ،نمى توان
به نقش مكان بى توجه بود .توصيفات بسيارى از مكان در اين داستان به چشم مى
خورد كه ميزان كاربرد برخى از آن ها در جدول زیر مشخص شده است:

نمودار  :1اماکن در داستان قعید
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اسامى شهرها و كشورهاى اين داستان نيز در جدول زير مشخص شده است:

نمودار  :2اسامى شهرها و كشورها در داستان
-2-3اماكن نظامى	
قعید از اماكن و شهرهايى كه مصطفى ضمن سفر به منطقه نظامى مى بيند ،سخن
مى گويد؛ زيرا محور اصلى اين داستان ،درباره جنگ است« :مَنْ َط َق ُة ال ُمنَا َو َرات ،مَنْ َط َق ٌة
َع ْس َك ِريَّةَ ،حقْ ُل األلْغَام ،المنَا ِطقُ المــُ َحا َط ُة بِاأل ْس ِ
ات ال َّط َعا ِم ال َوا ِس َعةِ ،خيَا ُم
الك الشَّائ ِ َكة ،قَا َع ُ
ال ُّس ْكنى ،مَ َكات ِ ُب اإل ْستِعْالمَات َو (« ...قعيد1993 ،م )65،؛ يعنى :منطقه رزمایش ،منطقه
نظامی ،منطقه مین گذاری شده ،منطقه مشخص شده با سیم خاردار ،سالنهای بزرگ
غذاخوری ،چادرهای مسکونی ،دفاتر اطالعات و ....
قعيّد اتاق پاسگاه را نيز وصف كرده و نخستين ديدار نگهبان و رئيس پاسگاه را در
آغاز داستان ،چنين به تصوير مى كشدَ « :كانَ العُ ْم َد ُة قَ ْد خ ََر َج في لِبَاسِ بَيْ ٍت مِن ُح ْج َرةِ
ن َ ْومِ ِه؛ فَرك َعيْنَيْ ِه ب َ َدتا َح ْم َرا َويْنِ مِ ْن ن َ ْو ِم الن َّ َهار»(همان )6،؛ يعنى :رئیس با لباس خانه از
اتاق خوابش بیرون آمد .چشمانش را که از خواب روز سرخ شده بود ،مالید.
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 -3-3محله ،اداره ،مغازه
قعيد هنگام خداحافظى مصطفى با مادر و خانواده اش ،يادآور مى شود كه او از مكان
هايى كه هر روز آنها را مى ديده نيز خداحافظى مى كند« :ا َلحا َّرةَ ،داي ِ ُر الن َّا ِحيَة ،البُيُوت
َو ال َّدكا ِكين» (قعيّد1993،م)25،؛ يعنى :محله ،اداره ناحیه ،خانه ها و مغازه ها.
نويسنده شور و اشتياق و اصرار هميشگى غزالى براى گرفتن نامه برادرش مصطفى از
اداره پست را به تصویر کشیده و ضمن آن از اماكن مختلفى سخن مى گويد« :تَ َشعْلَ َق
ال ِّطفْ ُل بِالمــَ ْكتَ ِب ،حتَّى شَا َه َد ُه ال َّر ُج ُل ،ال ُّسؤا ُل َظ َّل مُ َعلّقاً َ ...ذ َه َب مُ ْص َط َفى بِنَفْ ِس ِه إلَى
رات مُتَنَاث ِ َرةٌ،
ال َم ْكتَ ِب ،تَ َذ َّك َر َو ُه َو َسائ ِ ٌر أن َّ ُه َذ َه َب إلَى ال َع ْس َك ِري َّ ِة ِل َّول مَ َّرةٍ َو فِي ِذقْنِ ِه ُش َعيْ ٌ
ل َ ْم يَ ْج ِر ال ُمو َسى َعلَيْ َهاَ ،عا َد و قَدا ْس َو َّد ِجل ْ ُد ِذقْنِ ِه مِ ْن َغ َزا َرةِ مَنَاب ِ ِت ال َّشعْ ِر فِي ِه َ ...ه َك َذا َحا ُل
ين يَعُو ُدونَ إلَى ال َّضهْ ِري َّ ِة في ا َلح َوا ِري َو ال َّش َوا ِر ِع»(همان)42،؛ يعنى :بچه ،اداره
ُك ِّل ال َّ ِذ َ
پست را رها نمیکرد .مرد ،آن را دید .سؤالش همچنان بی جواب باقی ماند  ...تا اینکه
مصطفی خودش به اداره (پست) رفت .همانطور که راه می رفت ،به یاد اولین باری افتاد
که به سربازی می رفت؛ در حالیکه روی چانه اش موهای کوچک پراکنده (ریش)
تیغ ریش تراش ،آنها را نبرده بود .پوست چانه اش ،به علت انبوهی جای
مانده بود که ِ
موهای ریشش سیاه شده بود  ...همه ی کسانی که به محله ها و خیابانهای ضهریه بر می
گردند ،همین حالت را دارند.
 -4-3خانه
در میان مکان هاى موجود در داستان ،خانه و اجزاى آن نيز اهميت دارد؛ زيرا قعيد
پيش از پرداختن به هر مكان ديگرى ،آن را مقدم داشته است .نويسنده ،از اتاق نشيمن
سخن مىگويد؛ مكانى كه مادر هنگام وداع با مصطفى ،از او مى خواهد به آنجا برود؛
شايد اين درخواست مادر ،ناشى از آن باشد كه اين مكان ،مكانى است كه اعضاى
خانه همه در آنجا دور هم جمع مى شدند و به گپ و گفتگو مىپرداختند و سحرى و
افطاريشان را آنجا مىخوردند« :ال َّر ِح ُ
يل َه ِذهِ المـَ َّر َة ل َ ُه َطعْ ٌم  ...أمُّ ُه تَ ْطل ُ ُب مِنْ ُه الت َّ َوقُّ َف في
ُغ ْرفَ ِة المــَ َعاشِ » (قعید1993 ،م)25،؛ يعنى :رفتن این بار؛ طعمى دارد  ...مادرش از او

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی

29

میخواهد که در اتاق نشیمن بایستد.
اع ال َّدا ِر ،المـَ ْطعُون َ ُة
قعيد به ديگر اجزاى خانه نيز پرداخته است« :في ال َقا َع ِة ال َقائ ِ َم ِة في قَ ِ
س ال َّس َف ِر ،في ِذ ْهنِ ِه ال َّصغِي ِر َو البَ ِس ِ
ب ِ َم َسا َح ِ
ُ
آالف
يط ،كان َْت
ات ال ِّظالمَِ ،خلَ َع الغَزالِي مَالب ِ َ
األشْيَا ِء المــُ َعقَّ َدةِ َو المــُتَشاب ِ َك ِة لِل ْ َفهْ ِم تَ ُدو ُر َح ْو َل نَفْ ِس َها .خ ََر َج مِن ال َقا َع ِة في َو َس ِط
ال َّدا ِر»(قعید1993،م)30-31،؛ يعنى :در آخرين خانه که تاریکی آن را در بر گرفته
بود .غزالی؛ لباسهای سفرش را درآورد .در ذهن کوچک و ساده او هزاران چیز پیچیده
و غیر قابل فهم وجود داشت .از سالن وسط خانه بیرون آمد.
 -5-3اماكن مذهبى
آنچه در اين داستان مشهود است ،وجود اماكن ،اسمها و اعتقادات مذهبى شخصيت هاى
داستان است كه هريك در بخش خود مورد بررسى قرار خواهند گرفت .آنچه در اين
بخش اهميت دارد ،اماكن مذهبى است؛ آنجا كه نويسنده در اين داستان ،بيش از 20
بار واژه مسجد را بطور مستقيم و غيرمستقيم بكار برده است .قعيّد درباره شب فراخوانى
سرباز و اجتماع مردم در صحن مسجد مىگويد« :نَهْ ٌر مِن األ ْسئِلَ ِة َو التَّعْلِي َق ِ
ات يَ ْز َح ُم فِي
َص ْحنِ ا َلجامِ ِع َو أمَا َم َد َكا ِكينِ البَقَّال َ ِة»(قعيّد1993،م)8 ،؛ يعنى :دریایی از سواالت و
نظرات ،صحن مسجد و مقابل دکان های بقالی را شلوغ کرده بود .و « َصال ُة العِشَا ِء في
المــَ ْس ِج ِد .ا َلح ِديثُ َع ْن ِح َكايَ ِة ا ْستِ ْد َعا ِء اال ْحتِيَا ِط؛ بَعْ َد ال َّصالةِ تَ َح َّولُوا إلى َج َما َع ٍ
يرةٍ.
ات َصغِ َ
قِ َ
وع»(همان)14 ،؛ يعنى :نماز عشا در مسجد بود .سخن در مورد
ير في ال َم ْو ُض ِ
يل َكال ٌم َكثِ ٌ
سربازگیری بود .بعد از نماز (نمازگزاران) به دسته های کوچکی تقسیم شدند.
قعيّد ،هنگام سحر اعضاى خانواده مورد نظر در داستان را چنين وصف مى كند« :ال َغ َزالِي
اب .القُ ْرآنُ مَا قَبْ َل اإلف ْ َطا ِر يَأْتِي ِه مِ ْن مُ َكب ِّ ِر َص ْو ٍت مُ َعلّقٍ فَ ْو َق ا َلجامِ ِع ال َق ِر ِ
يَت َّ ِج ُه ن َ ْح َو البَ ِ
يب َو
بَيْ َن اآليَ ِ
ات َكانَ يَ ِصل ُ ُه أَ ِزي ُز مُ َكبِّ ِر ال َّص ْو ِت َوا ِضحاًَ .طبْلِي َّ ُة اإلف ْ َطا ِر تَتَ َو َّس ُطهُم»(قعيد1993 ،م،
ِ
قرآن قبل از افطار از بلندگوی آویزان
)36؛ يعنى :غزالی به طرف در رفت .صدای
جامع آن حول و حواشی به گوش می رسید و در بین آیات قرآن صدای
باالی مسجد ِ
وز وز بلندگو به طور واضح می آمد .صدای طبل افطار بین همه آنها بود.
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 -6-3مدرسه
از ديگر اماكنى كه از بسامدى باال در اين داستان برخوردار است ،مدرسه مى باشد .به
عنوان نمونه ،بدر ضمن بيان جنگ و حوادث آن ،مى گويد« :إ َّن آ ِخ َر َح ْر ٍب مَ َّر ْت بِنَا
كان َْت مِ ْن ِس ِّت َسن ٍ
َوات ،أغْلَبُهُم لَم يَ ُك ْن قَد َول َ َد يَ ْومَ َها .ب َ ْد ٌر َكانَ في ال َّسنَ ِة األولَى ب ِ َم ْد َر َس ٍة
راح ب َ ْد ٌر في َجل ْ َستِ ِهَ .ر ُّد ُه َكانَ َعلَى ش َْك ٍل َح ِد ٍ
يث
 ...يَ ْومَ َها تَ َع َّطلَت المــَدا ِر ُس  ...ا ِ ْستَ َ
يط ب ِ َها .ب َ ْد ٌر يَنْ ُطقُ ا َ
ـر َو ال َعال َ ِم المــُ ِح ِ
لك ِ
لمات ب ِ ُس ْر َع ٍة َك َما قِيلَ ْت ل َ ُه في المــَ ْد َر َس ِة
َع ْن مِ ْص َ
تَقْ ِريباً»(همان)57-58،؛ يعنى :بدر به آنها می گوید که آخرین جنگی که ما داشتیم،
شش سال پیش بود .خیلی از آنها حتی آن روز به دنیا هم نیامده بودند .بدر كالس اول
بود ...همان روز مدارس تعطیل شد ...بدر نشست و استراحت کرد .جوابش ،صحبت
كردن در مورد مصـر و دنیای پیرامونش بود .بدر کلمه ها را با سرعت ادا می کرد؛
همانطور که در مدرسه به او گفته بودند.
نويسنده در جايى ديگر ،ضمن پرداختن به داستان ،از تعطيلى مدارس به خاطر وقوع
جنگ مىگويد« :في ال َّصبَا ِح فَتَ َح ال َغ َزالِي َعيْنَيْ ِه؛ فَ َو َج َد َخ ّطاً مِن َض ْو ِء ال َّش ْم ِ
سَ ...و مِ ْن قَبْ ُل
َحا َول َ ْت ن ُورا أنْ توقَ َظ ُه مُبَ ِّكرا ً مِث َْل ُك ِّل يَ ْومٍ ،أتَا ُه َص ْوت ُ َها مُ ْختَلِطاً بِصيَا ِح ال ِّد َ
يك ِةَ :ها تَتَأخ َُّر
يع المــَدا ِرسِ في القُ ْط ِر ُكل ِّ ِه قَ ْدأغْلَ َق ْت
َعن المــَ ْد َر َس ِة .قَا َل ل َ َها َو ُه َو تَ ْح َت الغِ َطا ِء :إ َّن َج ِم َ
ابْتِ َدا ًء مِن اليَ ْو ِم ب ِ َسبَ ِب ا َلح ْر ِب(قعيّد1993،م)82،؛ يعنى :هنگام صبح ،غزالی چشمانش را
باز کرد .شعاعی از نور خورشید از سرش شروع می شد  ...البته قبلش نورا سعی کرده
بود که او را صبح زود؛ مثل هر روز دیگر بیدار کند .صدای نورا با صدای خروسها
در آمیخته بود :هان مدرسه ات دیر شده ها! غزالی که زیر پتو بود ،به نورا گفت :همه
مدارس کشور از امروز به علت جنگ بسته شده است.
آن چنان كه روشن است ،قعيّد توان بااليى در به تصوير كشيدن مكان ها دارد و
به بهترين گونه آن را به كار برده است .از جدولى كه در اول اين بخش در ارتباط با
مكان آمده ،مى توان نتيجه گرفت كه هر شخصيتى اليه هاى مكانى خاص خود را
دارد .برخى از شخصيت ها؛ مانند شيخ احمد حضورش فقط در يك مكان تبلور مى يابد
و شخصيت هايى مانند مصطفى ،غزالى ،نورا ،مادر و  ...در مكانهاى بيشترى حضور مى
يابند.
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 -7-3شهر
از جمله شهرهايى كه در اين داستان جايگاهى ويژه داشته و بيش از شهرهاى ديگر بكار
رفته ،ضهريه است .قعيّد اين شهر را بخاطر جنگ و دورى و جدايى افراد از خانواده
و حضور افراد ناشناس و ارتش و  ...چنين وصف مى كند« :في ال َّضهْري ِة ،لِل َّس َفر َو ال َف َر ِ
اق
َّاس بِا َ
لك ِ
َو البُعْ ِد َعنِ األ ْر ِ
لمات .يَ ِج ُدونَ
ض َو البَيْ ِت َو األ ْه ِل َحنِ ٌ
ين ٌّ
خاص .التَعْبَ ُر َعنْ ُه الن ُ
وبِ ،حي َطانٌ أ َمانٌ يَ ْسنَ ُدونَ َعلَيْ َها قُلُوبَهُم ال َمتَ ِّ
في ال ُّص ْم ِت َو الث َّْرث ََرةِ َو الهُ ُر ِ
أكلَ َةَ .م َّر بِال َّضهْ ِريَ ِة
ُغ َربَا ُء .مُ َساف ِ ُرونَ في اللَّيْ ِل .قَالُوا َع ْن ق ُ َرى الن َّا ِحيَة األخ َْرى  ...ا َلحا ُل في َها َوا ِح ٌد .ا ِ
لكبَا ُر و
ش ال ُم َراب ِ ِط َو األيَّا ِم ال ُّسخ َْرةِ
ال ِّصغَا ُر تَ َح َّدث ُوا ،قِيلَ ْت ِحكايَ ٍ
ات َعن ا َلج َها ِدي َّ ِة َو ال ُّسل ْ َط ِة َو ا َلجيْ ِ
س الَّتِي أ ْصبَ َح ْت ثَالثَ ًة؛ ث ُ َّم َسنَ ًة و ن ِ ْص ٍ
َو َسن ِ
َوات ال َع ْس َك ِري َّ ِة الخَ ْم ِ
ف لِل ْ ُمتَ َعل ِّ ِمين»(قعيّد199،
3م)14-15،؛ يعنى :در ضهریه ،سفر و جدایی و دوری از سرزمین و خانه و خانواده،
دلتنگی خاصی داشت که مردم با کلمات ،آن را بیان نمی کردند .در سکوت و پرحرفی
و فرار ،دو دیوار امنیت می یافتند که قلب های دردمند به آن تکیه می کردند .آدم
ِ
مسافران شب بودند و از روستاهای نواحی
های ناشناسی از ضهریه می گذشتند که
دیگر سخن می گفتند  ...وضعیت در آن یکی است .بزرگ و کوچک سخن گفتند،
حکایت های زیادی از جهاد ،تسلط و ارتش و روزهای بیگاری و پنج سال سربازی که
سه سال شده ،و یک سال و نیم آن برای آموزشی است.
								
 -8-3مزرعه
مكانى ديگر كه نويسنده سعى كرده در اين داستان بدان بپردازد ،مزرعه است؛ زيرا
چنانچه از متن داستان برمى آيد ،بسيارى از افراد؛ از جمله كشاورزان به اجبار به
سربازى فرستاده مى شدند؛ بنابراين وصف مزرعه به نظر ضرورى مى رسد تا سطح
معيشت و چگونگى زندگى مردم مصر در اين برهه از زمان نشان داده شود« :ال ُعو َد ُة
س
مِن ا َلحقْ ِل ،مُ ْص َط َفى يَتَ َمهَّ ُل في َسيْ ِرهِ ،ال َعيْ ُن َعلَى ال َق َدمِ ،فَ َأ َما َم ُه قَنَاةٌ تَعْتَ ِر ُ
ض ال َّط ِر َ
يق ،تَعْ َك ُ
مِيَا ُه َها ِظ َّل ش ََج َرةٍَ ،و ُج ْزءا ً مِ ْن َس َما ٍء ِر َما ِدي َّ ٍة ،تَ َفا َدا َهاَ ،وقَ َف َعلَى َجانِب ال َّطرِيقِ و ا ْستَ َدار،
بِيَ ِدهِ و َص ْوت ِ ِه َعا َونَ بَهائ ِ َم ُه َعلَى تَخَ ِّطي َهاَ ،و ِخال َل ا ْستَ َدا َرت ِ ِه ،ا ِ ْص َط َد َم ْت قَ َدمُ ُه ب ِ َطوب َ ٍةَ ،وقَ َعت
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يرة»
في ال َقنَاةِ ،فَ َعك َر ْت مِيَا ُه َها َو تَ َو َّج ْت ،ا ِ ْستَ َطال َ ْت ال ُّصو َر ُة َو قَ ُص َر ْت فَ ْو َق مَ َسا َحتِ َها ال َّصغِ َ
(قعيّد1993،م)18،؛ يعنى :مصطفی ُکند از مزرعه برمى گردد .چشم به پايین دوخته
است .در وسط راه چشمه ای است که آبش ،سایه درخت و بخشی از آسمان خاکستری
را منعکس می کند.در کنار راه مى ایستد و دور مى زند .با دست و صدایش ،به رفت و
آمد چهارپایان کمک می کند .در اثنای دور زدن ،پایش به آجرى مى خورد و در آب
قنات مى افتد .آب چشمه ،تيره و موج دار مى شود .تصوير درون آب قنات ،بزرگ و
کوچک می شود.
 -9-3زمان
در فراسوی «مکان» می بایست «زمان» پیشامدها را نیز بررسی کرد .طرفداران داستان،
عالوه بر مکان ،انتظار این را دارند که نویسنده زمان رخدادها را نیز در داستان خویش
به تصویر بکشد و نشان دهد که شخصیت های داستان در چه موقعیت زمانی به سر
مى بَرند .در غیر این صورت داستان شبیه مقاله ای مالل آور خواهد شد که چندان
دارای جذابیت نیست(گرکانی1388 ،ش« .)30،زمان» در مقایسه با «مکان» از اهمیت
کمتری برخوردار نیست؛ چرا که نویسنده پیشامدها را به ِ
ساعت رخداد نسبت می دهد
و نویسنده به زمان وقوع داستان اشاره می کند(همان) .این شناسه به خوبی در اين
داستان نشان داده است.
 -10-3زمان مغرب
«مغرب» زمانى است كه در اين داستان از بسامد بااليى برخوردار است و اين شايد
بخاطر اعتقادات مذهبى نويسنده است« :قَبْ َل ال َمغْ ِر ِبَ ،كان َت أ ْرب َ ُع بَنَا ِد ٍق تَتَ َح َّر ُك في
الشَّا ِرع ال َّرئِي ِس ّي لِلْبَلَ ِد َعلَى ش َْك ٍل ِه َرمٍ»(قعيّد1993،م)7،؛ يعنى :قبل از مغرب ،چهار
تفنگدار در خیابان اصلی شهر به شکل هرم در حرکت بودند.
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 -11-3زمان گذشته و يادآورى خاطرات
از جمله نشانه هاى اهمیت دادن به «زمان» ،پرداختن به زمان گذشته و يادآورى
خاطرات است ،آنجا که قعيّد قلمش را بر روی کاغذ می راند و به نیکویی به سخن
راندن درباره زمان گذشته و آرزوى بازگشت مصطفى توسط غزالى روی می آورد.
كودكى كه در غم دورى برادرش بخاطر سربازى و جنگ ،با انگشتان كوچك دستش،
روزها را مى شمارد و در ذهن كودكانه خود ،روزى را براى بازگشت برادرش تعيين
واب َكا ُ
لك َرةِ بَيْنَهُماَ ،ذ َك َرت ْ ُه بِال َّسنَ ِة الما ِضيَ ِة ،أيَّاماً أنْ َكانَ مُ ْص َط َفى
مى نمايد« :ال ُّسؤا ُل َو ا َلج ُ
َكال َّضيْ ِ
يش
ف ،يَ ُزو ُر ُه ْم ُك َّل َشهْ ٍر و ن ِ ْص َف ل ِ ُم َّدةِ َخ ْم َس ِة أيَّا ٍم فَ َقط ،ي ُ َساف ِ ُر بَعْ َدها؛ ث ُ َّم َعا َد لِيَعِ َ
َ
ْـرةََ ،ح ِديث يَ ْوماً ب ِ َعيْنِه،
بَيْنَهُ ْم ،أمْ ُ
س فَ َقط َطالَبُو ُهَ .علَى أ َصاب ِ ِع يَ ِد َها ب َ َدأ ْت تَعُ ُّد األيَّا َم ال َعش َ
َسيَعُو ُد فيه مُ ْص َط َفى ل َ ْم يَ ْد ِرك ال َغ َزالِي ُك َّل ما ق ِ َ
يل(»...قعيّد1993،م)33-34،؛ يعنى :سؤال
و جواب؛ مانند توپی بین آنها می رفت و می آمد .به یاد پارسال افتاد؛ روزهایی که
مصطفی؛ مانند مهمانی هر يك ماه و نيم فقط به مدت پنج روز برای دیدن آنها می آمد،
بعدش می رفت؛ سپس برگشت تا با آنها زندگی کند .همين دیروز او را اعزام كردند .با
انگشتان دستش شروع به شمردن روزها می کند .یک روز را مشخص کرد که مصطفی
در آن روز باز خواهد گشت .غزالی تمام آن چیزی که گفته شد را نفهمید.
نويسنده ،تالش مصطفی را براى يافتن همکالسی های قدیمی اش كه گذر زمان ،چهره
ايشان را تغيير داده بود ،را وصف مى نمايد و در ادامه به نیکویی درباره پایان پذیرفتن
پاييز و آغاز زمستان سخن مى گويد« :و ِ
لكن َّ ُه ا ِ ْكتَش َ
َف أ َّن األ ْشهُ َر ال َعشـْ َر َة أذَابَت مَالمِ َحهُم
الخَ ا َّص َةَ ،س َأ َل أَ َح ُد أف ْ َرا ِد الش ُّْر َط ِة ب ِ َك ٍ
لمات قَلِيلَ ٍة أ ْحيَا في أ ْذ َهانِهِ ْم َط ِريقاً َسبَ َق أنْ قَ َطعُو ُه في
بات ال َّظال ِم َسا ُروا .ب َ َدت ال ِجبَا ُل مَ َسا َح ٍ
ات ال َّص ْح َوةِ َو اللَّيَالِي المــُثَقَّلَ ِة ب ِ ُم ْك َع ِ
الن َّ َها َر ِ
ات مِن
ات مِن ا ِّلرمَا ِل؛
يح َخ ِريفِي َّ ٌة َش ُّموا فِي َها رائ ِ َح َة ال ِّشتَا ِء ال ُمقْبِ ِلُ .ح ِملَ ْت مَ َع َها ذ َّر ٌ
العُتْ َم ِةَ .هبَّت ِر ٌ
س بِها مُ ْص َط َفى فَ ْو َق َخ ِّدهِ الن َّاعِ ِم»(همان)49،؛ يعنى :امّا اینطور فهمید که ده ماه
فَأ َح َّ
گذشته ،چین و شکن های رویشان را ذوب کرده است .از یکی از پلیس ها ،چند کلمه
ای پرسید که در اذهانشان راهی را احیا کرد که بارها در آسمان صاف روز و شبهای
سنگین و تاریک آنرا پیموده اند.کوهها بخاطر تاریکی ،فقط به نظر می رسیدند! باد
34
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پايیزی وزید ،بوی زمستان آینده را در آن استشمام میکردند .باد با خودش ذرات شن
می آورد ،مصطفی روی گونه ی نرمش آنرا احساس میکرد.
 -12-3شب
قعيّد آخر شب را نيز وصف مى كند كه كسى در خيابان نيست و سكوت همه جا را
فراگرفته؛ گويى مردم در انتظار ماه مبارك رمضان هستند« :ال َوق ْ ُت مُتَ َأخ ٌّرَ ،ع َرفُوا َذلِك
مِن ال َّش َوا ِر ِع َو ا َلحا َر ِ
ين الَّتِي اليَقِ ُف
ات الَّتِي أ ْصبَ َحت َخالِيَ ًة مِن الن َّاسِ َو أب ْ ُ
واب ال َّد َكا ِك َ
َعلَيْ َها أَ َح ٌد ،ال َّش َوا ِر ُع مُ َضا َءةٌ .أَ ّو ُل َرمَضَانَ يَأْتِي بَعْ َد النُّو ِر تَ َف َّرقُوا»(همان)61 ،؛ يعنى :دير
بود .این را از خیابانها و محله هایی که از افراد خالی شده بود ،و از درهای مغازه هایی
که کسی مقابل آنها نبود ،فهمیدند .خیابانها روشن است؛ اولین روز ماه رمضان بعد از
چراغانی فرا می رسد.
 -13-3سپيده دم							
نويسنده چه زيبا هنگام سپيده دم را وصف مى نمايد« :أتَى ال َف ْج ُر ،ل َ ُه ذ ٌ
َيل أ ْح َم ُر عِن َْد
خ ِّ
َط األُفُقِ البَعِي ِد .اِنْتَش ََر بِبُ ْط ٍء َعلَى َصفْ َح ِة ال َّسماَ ِء ،اِلْتَ َق َط ن ُ ُجو ُم ال َّس َما ِء المـــُتناث ِ َرةِ َعلَى َس ْط ِح
ال َّسما ِء َكا َلح ِّب مِ ْن فَ ْو َق أ ْر ٍ
ض»(قعيد1993،م)78 ،؛ يعنى :بامداد فرا رسید ،امتدادی
سرخ رنگ داشت كه در خط افق دور دست ،بر روی صفحه آسمان به آرامی پخش مى
شد و ستارگان پراكنده آسمان را مانند دانه از روی زمین برمى چید .آری؛ قعيّد شناسه
«زمان» را در داستان بارها به زیبایی به کار برده است.
 -4شخصيّت
يكى ديگر از پديده هاى اصلى داستان ،شخصيت است كه محور مفاهيم انسانى و
انديشه ها و آراى كلّى است .بى ترديد همان كاركردى كه عنوان يك رمان براى متن
آن دارد ،اسم يك شخصيت نيز همان كاركرد را براى او به ارمغان مى آورد .يوسف
قعيّد نيز از اين قاعده استثناء نيست؛ چراكه وى نيز اسامى شخصيت هاى خود را براساس

سير حوادث داستان انتخاب كرده است .شخصيت ها در اين داستان و ميزان كاركردشان
در جدول زير نشان داده شده است:

نمودار :3شخصيت ها و القاب موجود داستان
مى توان شخصيت هاى اين داستان را به صورت زير دسته بندى كرد:
 -1شخصيت هاى محورى -2 .شخصيت هاى ثانوى -3 .شخصيت هاى حاشيه اى.
الزم به ذكر است كه در داستان مذكور ،قعيّد به جنگ به عنوان امرى كه حوادث آن،
استعداد پردازش داستانى داشته و جنبه جذابيت آن ،مى تواند خوانندگان زيادى را به
خود جلب كند ،پرداخته و با تلفيق حوادث آن با ملودرام هاى خانوادگى ،اثرى خلق
كرده است .از جمله نكات مهم در اين اثر داستانى ،شخصيت پردازى است .چنانكه مى
دانيم شخصيت ستون داستان است و اصوالً داستان بر آن بنا مى شود؛ چراكه داستان
ترسيم يا روايت حادثه يا واقعه اى است كه براى فردى اتفاق مى افتد؛ قعيّد براى به
نمايش گذاشتن آنچه كه رخ داده است ،شخصيت را وارد داستان مى كند .شخصيت هاى
ارائه شده در داستان مذكور ،در سه قالب مطرح شده به قرار زير هستند:
 قهرمان داستان كه به اجبار به خدمت نظام درآمده است.36

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی

 مردان فداكارى كه شامل سربازان هستند. مادر :صبر و استقامت و اميد مضمون داستان را تشكيل مى دهد .مادرى كه براىقهرمان دلتنگى مى كند.
 خواهر و برادر كوچك كه سعى مى كنند قهرمان داستان را درك كرده و با او ارتباطبرقرار نمايند.
 و در نهايت دشمن كه پليد و مهاجم است.قعيّد ،وقايع و ارزش هاى جنگ را از طريق فرم داستانى ثبت نموده است .بايد اذعان
كرد كه داستان او با پرداختى ساده و صميمانه به خوبى با خواننده ارتباط برقرار مىكند؛
به خصوص كه مسأله اى به عنوان پيچيدگى در اين داستان وجود ندارد و اين براى
مخاطب ،مزيّتى است .اكنون شخصيت هاى داستان در قالبهاى مطرح شده بررسى
مىشوند:
 -1-4شخصيت هاى محورى
شخصيت هاى محورى به ترتيب كاركردشان؛ مانند :مصطفى ،غزالى ،زن( :مادر ،نورا).
 -1-1-4مصطفى
نويسنده ،مصطفى(شخصيّت ا ّول) را چنين وصف مى كند« :في ال َعيْنَيْنِ ُطفُول َ ٌة؛ ول َ ِك ْن
فَ ْو َق مَالمِ ِح ال َو ْج ِه ب َ َد ْت ُخ ُط ُ
وط اإلعْيَا ِء َو ال ُجهْ ِد َو َرعْ َش ُة الل ِّ َقا ِء مَ َع المـــَ ْجهُو ِل و في
أ َصاب ِ ِع اليَ َديْنِ ب َ َدأَ ْت ُخشُون َ ُة ال َفأْسِ َو ال ِم ْح َر ِ
وب مَ َع ال َما ِء ال َّدافِئ َو ال َّصابُون»(قعيّد،
اث تَ ُذ ُ
1993م)24،؛ يعنى :در چشمان وی ،طفولیت است؛ اما در چین و شکن های صورتش،
خطوط خستگی و رنج و لرزش دیدار چیزى ناشناس پیداست .در انگشتان دستانش،
زبری و خشونت تبر و داس است كه با آب گرم و صابون ذوب میشود.
مصطفى در خانواده اى كشاورز زندگى مى كند .او هر روز دام ها را براى َچرا بيرون
اب ال َّشيْ ِخ
مى برد و هنگام غروب به خانه بازمى گرداندَ « :رفَ َع مُ ْص َط َفى َعيْنَيْ ِهَ ،كانَ ِجلْبَ ُ
مات الغ ُُر ِ
وبَ .حا َو َل أنْ يَ ْس َر َع في َسيْ ِره ،البَ َهائ ِ ُم
أ ْح َمد فَ ْو َق مِئ َْذن َ ِة المــَ ْس ِج ِد ،تَعْبَثُ ب ِ ِه ن ََس ُ
َكان َْت ب َ ِطيئَ ًة في البي ِت َدخ ََل ال َّز ِريبة ،تَماماً مِث َْل ُك ِّل َ
األمَانِيَ ،رب َ َط البَهائ ِ َمَ ،و َض َع ال َعلَف ل َ َها في
َ َ
َْ
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المداو ِد .أثْنَا َء خ ُُرو ِج ِه مِن ال َّز ِريبَ ِة ،ل َ َف َت ن َ َظ َر ُه ب َ ْطن ا َلجامُو َس ِة المــُنْتَفِ ِخَ ،و ب َ َد ْت ل َ ُه قَ َدمَا َها
الخَ ل ْ َفيَتَ ِ
ان مَقُو َستَيْنِ مِ ْن ثِقْ ِل ا َلح ْم ِل َعلَيْهِما»(همان)19،؛ يعنى :مصطفی به باال نگاه کرد.
شیخ احمد ،باال بلندگوی مسجد بود که نسیم غروب با آن بازی می کرد .کوشید تندتر
راه برود .چهارپایان در درون خانه آرام بودند .به درون آغل (اصطبل) رفت؛ مثل همه
غروب ها ،چارپایان را بست و برای آنها علف داخل آخور ریخت .هنگام بیرون آمدن
از آغل ،چشمش به شکم ورم کرده گاومیشی افتاد .از سنگینی حمل ،پاهای پشتش به
شکل کمان قوس برداشته بود.
همانطور كه گفته شد ،موضوع اين داستان ،جنگ است .نويسنده شبى را كه به
مصطفى اطالع داده بودند كه بايد به سربازى برود ،چنين توصيف مى كند« :بَعْ َد ال ُّس ُحو ِر
َذ َه َب ُك ُّل وا ِح ٍد مِنْهُ ْم إلَى مَ َك ِ
ان ن َ ْومِ ِهَ ،خي َّ َم َعلَى البَيْ ِت َص ْم ٌت مَ ْش ُحونٌ؛ ل َ ِك َّن أ َحدا ً ل َ ْم يَن َْم،
راب بَيْن ِد َ
ب َ َدت اللَّيْ ُل ب ِ ُطو ِل العُ ْم ِر ُكل ِّ ِه ،مُ ْص َط َفى يَنْتَ ِظ ُر َصيْ َح َة ِد ٍ
يك ِة
يك تَنْش ُُر ال َف َز َع َو اال ْض ِط َ
البَلَ ِد ُكل ِّ َها  ...انتظر َهاَ ،ول َ ِكن َّ َها تَأخ ََّر ْت َكثِيرا ً َه ِذهِ اللَّيْلَة»(قعيد1993،م)21،؛ يعنى :بعد از
سحر ،هر کدام به جای خواب خود رفتند .سکوت سنگینى بر خانه سایه افکنده بود؛
اما هیچ کس نخوابید .طول شب ،اندازه همه عمر شده بود .مصطفی منتظر صدای خروس
بود که ترس و اضطراب را بین همه خروس های شهر می انداخت .منتظر صدای او بود؛
اما امشب بسیار تأخیر داشت.
 -2-1-4غزالى
دومين شخصيت اصلى داستان مذكور ،غزالى استَ « :كانَ يَ ْرتَ ِدي ِجلْبَاباً مُقلماً بِاأل ْز َر ِق
س القُ َماشِ  ،ال َفا ِر ُق ال َو ِحي ُد أ َّن ُخ ُط َ
َو األ ْخ َض ِر َو األ ْح َمرَ .علَى ال َّرأْسِ َطاقِيَ ٌة مِ ْن نَفْ ِ
وط
اب بِال ُّطو ِل تَبْ َدأُ مِ ْن َص ْد ِرهِ َهاب ِ َط ًة ن َ ْح َو األ ْر ِ
ال ِجلْبَ ِ
ض .ال َّطاقِيَ ُة ُخ ُطو ُط َها دائ ِ ِري َّ ٌة ،تَلْتَ ُّف َح ْو َل
ض ،ال َغ َزالِي َدقِيقُ األ ْط َر ِ
افَ ،ضئِ ُ
ال َّرأْسِ بِال َع ْر ِ
يل ا َلح ْج ِمَ ،كان ُوا ي ُ َس ُّمون َ ُه (ال َول َ ُد بَلِيه) ،ل َ ْوال
تَ ْدخ ُُل أُمُّ ُه في األمْ ِر َخ ْوفاً مِ ْن أنْ يَلْتَ ِص َق ب ِ ِه َذل ِ َك الل َّ َق َب بَعْد َذلِك(همان)55،؛ يعنى :لباسی
هماهنگ به رنگهای آبی و سبز و سرخ می پوشید و روی سرش ،کالهی از همان پارچه
داشت .تنها فرقش خطهای عمودی لباسش بود که از سینه تا زمین امتداد داشت؛ امّا
کاله ،خطهایش دايره ای شکل بود و دور سرش به عرض کشیده می شد .غزالی دست و
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پایی ظریف داشت ،کوچک اندام .او را كودك احمق می نامیدند؛ اگر مادرش به خاطر
ترس از اینکه این لقب برایش بماند ،دخالت نمی کرد(اين لقب برايش مى ماند).
غزالى ،كودكى است كه روزه نمى گيرد؛ اما غروب قبل از همه خودش را به میز غذا
ين أنْفُ َسهُم  ...ال َغ َزالِي
مى رساند« :ال َغ َزالِي اليَ ُصو ُم َرمَضَانَ ؛ َول َ ِك َّن ُجلُو َس ُه لِل َّط َعا ِم يَ ْسبِقُ ال َّصائ ِ ِم َ
يَ ْرفَ ُع يَ َد ُه ن َ ْح َو ال َّسما ِء َه َك َذا يَفْ َع ُل ا ِّلرجا ُل َسا َع َة ا ُّلدعا ِء في المــَ ْس ِج ِد  ...ال َغ َزالِي ي ُ َح ِّر ُك
َش َفتَيْ ِه و يَفْ َه ُم األمْ َر ُكل َّ ُه َعلَى أن َّ ُه ُد َعا ٌء مِ ْن أ ْج ِل مُ ْص َط َفى ال َّ ِذي يَتَنا َو ُل إفْطا َر ُه اآلنَ في
مَ ٍ
كان اليَعْ ِرف ُ ُه (»...همان)36-37،؛ يعنى :غزالی روزه نمیگیرد؛ اگر چه غروب قبل از
همه خودش را به میز غذا مى رساند  ...غزالی دستش را به طرف آسمان بلند مىکند.
این کاری است که مردها در مسجد وقت دعا انجام می دهند  ...غزالی ،لبانش را تکان
میدهد و از همه قراين پیداست که به جان مصطفی دعا مى كند؛ در حالی که نمی توان
گفت کجاست.
 -3-1-4زن
زن در اين اثر از جمله شخصيت هاى اصلى و محورى است .شايد اين به دليل جايگاه و
نقش مادر و خواهر در خانواده از ديدگاه نويسنده باشد .زنان محورى و اصلى در اين
داستان ،مادر و نورا هستند:
								
 مادربعد از غزالى ،مادر از كاربرد بااليى در اين داستان برخوردار است .روابط خانوادگى،
بنياد و جوهره اصلى داستان را تشكيل مى دهند .نويسنده از مادرى سخن مىگويد
كه از رفتن پسرش به جنگ ابراز ناراحتى مى كند« :روح يا ابنِي َربَّنَا يَفْتَ ُح َها في َوش ٍ
َك
َو يَ ْج َع ُل ل َ َك في ُك ِّل ُخ ْط َوةٍ َسالمَ ًةَ .كل ِ َم ًة َو الث َّانِيَ ُة َو تَهْ َد ُج ال َّص ْو ُت ،األ ْح ُر ُف تَخ ُْر ُج مِن
االت الَّتِي فَ َشلَت األُمّ في ال َّسيْ َط َرةِ َعلَيْ َها،
ال َف ِم َه َّش ًة مُتآ ِكلَ ًة ،ال َو ْج ُه غاب َ ٌة مِن الت َّ َجاعِي ِد ،االنْفِ َع ُ
َح َف َر ْت أُ ْخ ُدودا ً َع ِميقاً يَ ْمتَ ُّد مِن ال َعيْنِ إلَى ال َّرقَبَ ِة َو ِخالل َ ُه ان ْ َزل َ َق ْت أ َّو ُل قَ ْط َرةِ َدمْ ٍع ،اِن َْح َد َر ْت
ب ِ ُس ْر َع ٍة ،تَ َر َكت َخل ْ َف َها مَ ْجرى المِعاً ،ب َ َدأ ل َ َم َعان ُ ُه َو َس َط رما ِدي َّ ِة المــَ َسا ِء ال َّ ِذي ب َ َدأَ يَهْبِ ُط َعلَيْهِ ْم
في َذل ِ َك ال َوقْت(قعيّد1993 ،م)36،؛ يعنى :پاشو پسرم؛ خداوند به زودی کار و بار را
بر ما آسان کند و در هر گام برایت سالمتی قرار دهد .یک کلمه می گفت و صدایش
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می لغزید .سخنانی که از دهان بیرون می آمد ،تُرد و شکننده بود .صورتش ،جنگلی
از چین و شکنها و احساساتی بود که نتوانسته بود بر آنها غلبه کند .چاله ای گود(بر
روی صورتش) پدید آورده بود که از چشم تا گردنش کشیده شده بود و از وسط
آن ،اولین قطره ی اشک لغزید و به سرعت پايین افتاد و باعث شد که مجرای اشکش
درخشان شود .درخشندگی آن ،وسط غروب خاکستری که در آن وقت فرا می رسید،
کام ً
ال مشخّص بود.
مادرى كه ترانه هاى دخترش نورا درباره سرباز ،قلبش را تسكين مى داد« :األغْنِيَ ُة
لمات ُجنْ ِد ّي ،يَ ْط َمئِ ُّن ب ِ َها قَل ْ ُب األُمِّ قَبْ َل ال َّس َف ِر:
كان َْت َك ُ
إي َّ َ
ين.
اك يَا أمَّه تَبْ ِكي .في ال َوابو ِر مُ َف ْرف ِ ِش َ
إي َّ َ
ين.
اك يَا أمَّه تَبْ ِكي .في الخَ يْ َم ِة مُتَ َج ِّمعِ َ
يم و بَعْ َد ُه ا ْس َماعِ َ
يل(قعيّد1993 ،م.)34-35 ،
و إنْ مُ ُّت يَا أمَّه اب ْ َعتِي .اب ْ َرا ِه َ
ترانه همان سخنان سرباز بود که دل مادر را قبل از سفر تسكين مى داد:
 مادر؛ مبادا گريه كنى - .در وابور پراكنده مى شويم. مادر؛ مبادا گريه كنى - .در چادر جمع مى شويم. و اگر مُردم؛ مادر بفرست -.بعد از من ابراهيم و اسماعيل.مادرى كه هنگام افطار ،براى مصطفى دعا مى كند .دعايى آميخته با نغمه ی عشق و
اشتیاق و ترسُ « :د َعا ُء األُمِّ يَتَ َج َّو ُل إلَى نَغْ َم ِة ُح ٍّب َو ا ْشتِ ٍ
ياق و َ َخ ْو ٍف ،يَ َدا َها تَقْتَ ِر ِ
بان مِن
ال َو ْج ِه ،تَلْتَ ِحم أَ َصابِعُ َها ب ِ َ
األخَا ِدي ِد َو الت َّ َجاعِي ِد ،فَيَبْ ُدو ُج ْز ٌء مِن ال َو ْج ِه ،تَ ْم َس ُح بِهِ َما َعلَيْ ِه(قعيّد،
ُ
1993م)37، ،؛ يعنى :دعای مادر ،تبدیل به نغمهی عشق و اشتیاق و ترس مى شود.
دستانش به صورتش نزدیک شد و انگشتانش با چین و شکن ها و خطهای صورتش یکی
شد؛ گویی جزيی از آن است ،با آنها صورتش را لمس کرد.
 نورانورا نيز از جمله شخصيت هاى اصلى داستان است .قعيّد ،او را هنگام روشن كردن تنور،
ير ُة المــُ ِحي َط ُة ب ِ ِذقْنِ َها،
چنين توصيف مى كند« :مَ َّد ْت يَ ُد َها ب ِ ِرفْقٍ َو أن ْ َزل َ ْت أ َصابِعُ ُه ال َّصغِ َ
ا ِ ْستَدا َر ْت َواقْتَرب َ ْت مِ ْن فَ ِم ا َ
لكان ِ
ُون ،تَ َح َّو َل فَ ُم َها إلَى ُك َرةٍَ ،جلَ َد ال ُّص ْد َغيْنِ مَ ْش ُدو ٌد َعلَى
َ
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يرةٌ في َح ْج ِم َحب َّ ِة التُّ ِ
وت»(همان)31،؛ يعنى :دستش را با مهربانی
آ ِخ ِرهَ ،و ال َف ُم دائ ِ َرةٌ َصغِ َ
دراز کرد .انگشتان کوچک او را كه روى چانه اش بود ،پایين آورد .چرخید و به
دهانه تنور نزدیک شد .دهانش را غنچه کرد .پوست گیجگاهش به انتهایش بسته بود.
دهانش ،دایره کوچکی به اندازه یک دانه توت بود.
با توجه به آنچه گفته شد ،مى توان چنين نتيجه گرفت كه قعيّد در ترسيم
شخصيت هاى اصلى و محورى اين داستان ،مهارت نشان داده است .قعيد با به
تصوير كشيدن شخصيت هاى مذكور ،تالش كرده تا مسايل اجتماعى و خانوادگى را
مطرح سازد و در كنار آن ،تكوين و ساختار فكرى خانواده داستان خود را نيز به
تصوير كشد .چنان كه ذكر شد ،قعيّد تالش مى كند تا شخصيت مصطفى را به خوبى
معرفى كند؛ به طورى كه مى توان گفت اين شخصيت ،قهرمان داستان است؛ زيرا
نويسنده به خوبى درك كرده كه اين شخصيت به او امكان مى دهد كه از اجتماع آن
دوره پرده برگيرد .همانطور كه مشخص است بيشتر وقايع داستان ،پيرامون شخصيت
مصطفى دور مى زند و نويسنده به آشكار ساختن واقعيت قهرمانش در قبال وقايع
و حوادث جنگ اهتمام ورزيده است .مؤّلف خواسته عكس العمل خانواده و قهرمان
داستان و ترس و نگرانى غالب بر آنان را در قبال جنگ را به خواننده انتقال دهد.
البته الزم به ذكر است كه شخصيت مصطفى ،محور حوادثى است كه در داستان
مى گذرد .قعيّد كوشيده در طول داستان ،تأثير وقايع خارجى را بر اين شخصيت نشان
دهد و به طور مداوم ويژگيهاى او را براى خواننده آشكار سازد تا درك بيشترى از او
داشته باشد.
عالوه بر مصطفى؛ شخصيتهاى اصلى ديگرى نيز در داستان حضور دارند .در برخى
مواقع مشاهده شده كه نويسنده به توصيف وضع ظاهرى شخصيت ها پرداخته كه اين
كار ،احساسى در خواننده برمى انگيزد كه گويى در برابر شخصيتى قرار دارد كه درون
خويش ،مفاهيم اميد ،نوميدى ،خشم ،خوشحالى و  ...را تجربه مى كند و اين نمونه ،رمز
گروه بزرگى از مردم است كه تحت فشار شرايط نامساعد به سر مى بردند.
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 -2-4شخصيت هاى ثانوى
در كنار شخصيت هاى اصلى داستان ،با شخصيت هاى ثانوى روبرو هستيم .شخصيتهايى؛
مانند پدر ،بدر و افسران جنگى.
 -1-2-4پدر
ات مُنْ ُذ
از جمله شخصيتهاى فرعى داستان ،پدر است .پدرى كه مُرده است« :أبُو ُه مَ َ
َسنَ َو ٍ
ات»(قعيّد1993 ،م)47،؛ يعنى پدرش سالها پيش فوت كرد .پدرى كه غزالى بخاطر
األب قَبلي
رفتن برادرش مصطفى به سربازى ،بهانه او را مى گيرد و مى گويد« :ل ِ َم يَنَا ُم ُ
البَلَد؟ و متَى يَقُو ُم مِ ْن َرق ْ َدت ِ ِه؟»(همان)31،؛ يعنى :چرا پدر در قبرستان ورودی شهر
خوابیده است و کی از خوابش بیدار می شود؟!
 بدربر ُه ْم ِسنّاً َول َ ٌد
بدر به عنوان برادر بزرگ از ديگر شخصيت هاى داستان است« :أ ْك ُ
ا ِ ْس ُم ُه ب َ ْد ٌر ،يَعْ ِر ُف مَااليَعْ ِرف ُ ُه أ َح ٌد .يَش َْر ُح لَهُ ْم ُك َّل أُمُو ِر ا َلحيَاةِ ال َّصعْبَ ِة َو المــُ َعقَّ َدةِ َو هي
يرةٌ .ب َ ْد ٌر في ال َّسنَ ِة ال َّسا ِد َس ِة اإلبْتِدائِي َّ ِة  ...يَفْ ِص ُل بَيْنَ ُه َو بَيْ َن ال َغ َزالِي أ ْرب َ ُع َسن ٍ
َوات مِن
َكثِ َ
العُ ْم ِر(همان)55-56،؛ يعنى :از همه ی آنها بزرگتر از لحاظ سن پسری به نام بدر است.
هر آنچه که هیچ کس نمی دانست ،او می دانست و همه امور سخت و پیچیده زندگی که
زیاد هم بود ،برایشان توضیح می داد .بدر ،در سال ششم ابتدایی تحصیل می کند  ...بین
او و غزالی چهار سال فاصله است.
بدر همه مفهوم ها و اطالعات را در مورد جنگ و کشتار را مى دانست« :إن َّ ُه ي ُ َج ِّر ُب
فِيهِ ْم ُك َّل مَ َفا ِهي ِم ِه َو مَعْلُومَات ِ ِه َعن ا َلح ْر ِب َو القِتَال»(همان)56 ،؛ يعنى :او ،همه مفهوم ها و
اطالعات را در مورد جنگ و کشتار تجربه می کند.
 -2-2-4افسران جنگى
همانطور كه گفته شد ،اين داستان مربوط به جنگ است .شخصيت هايى در اين داستان
هستند كه در كنار شخصيت هاى اصلى ،جنگ را متبلور مى كنند .آنها همان افسـران
جنگى هستند كه در بخش هاى مختلف داستان ،حضورشان احساس مى شود .مصطفى
ض ،ال َّص ُّف يَبْ ُدو َط ِوي ً
مى گويد« :فَتَ ْح ُت َحقِيبَتِيَ ،و َو َضعْ ُت مُهِ ّماتِي َعلَى األ ْر ِ
ال َو الضَّاب ِ ُط
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يَتَ َوق َّ ُف َكثِيرا ً أمَا َم ُك ِّل فَر ٍد لِيرا ِج َع مُهِ َّمات ِ ِه .في الل َّ ْح َظ ِة األُولَى أ َخ ْذن َا َ
األمْ َر ب ِ ِج ِدي َّ ٍة .بَعْ َد
ْ ُ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
قَل ِ ٍ
ص م ْن
يل أ ْصبَ ْحنَا ُجنُودا ً ق ُ َدامَى بالفعْ ِل .ب َ َدأ ك ٌّل من َّا يَ ْسأل ال َواق ُف ب ِ َج َوا ِره ،أنْ يَ ْسل َف ُه الن َّاق ُ
مُهِ َّمات ِ ِه؛ َحتَّى يَ ُم َّر ُدو َره في التَّفْتِ ِ
يش؛ ث ُ َّم يَ ُر َّد َها إلَيْه .تَنَب َّ َه الضَّاب ِ ُط لِل ْ َم ْسألَةَ .كش َ
زات
َف أمْ َرن َا َغ َم ُ
العُيُ ِ
ات .أمْ َس َك ب ِ َزمِ ٍ
يل ي ُ َحا ِدثُ آ ِخ َر بِاإلشَا َرةِ ،يَ ْطل ُ ُب مِنْ ُه مُلَ َعقَّ ًة .ل َ ْم
مات َو ال َّض َح َك ُ
ون َو البَ َس ُ
يَ ُك ْن مِن ال َّسهْ ِل النُّ ْطقُ بِال َّطلَ ِب؛ َو ل ِ َذا َح َّر َك يَ َديْه مُمث ِّ ً
ال ل َ ُه ل ِ َك ْي يَفْ َه َم َطلَبَ ُه َو بِنَفْ ِ
س ال َّط ِري َق ِة
ف .الضَّاب ِ ُط أَمَامِي َرغْ َم ُوقُوفِي في َذي ْ ِل ال َّص ِّ
يش مِ ْن أ َّو ِل ال َّص ِّ
ف،
تَ َص َّر ُف مَ َعنَا الضَّاب ِ ُط .ب َ َدأَ التَّفْتِ ُ
وع :اال ْس ُم،
ُس َؤال ُ ُه األ َّو ُل َكانَ القُ ْرصى ال َمعْ َدنيَ .كانَ مَعِي .أخ ََذ ُه ،قَ َرأ بَيَان َاتِه ب ِ َص ْو ٍت مَ ْس ُم ٍ
يخ ال ِميالد ،فَ ِصيلَ ُة ال َّد ِم (»...قعيّد1993 ،م)70،؛ يعنى:
يخ الت َّ ْجنِيد ،تا ِر ُ
ال َّرقَ ُم ال َع ْس َك ِري ،تا ِر ُ
کیفم را باز کردم و وسایلم را روی زمین گذاشتم .به نظر صف طوالنی آمد و افسر
جلوی هر کسى ،مدتی می ایستاد تا تمام وسایلش را بررسی کند .در لحظه ی اول ما
کار را جدی گرفتیم؛ امّا کمی بعد عم ً
ال ما سربازان قدیمی و (کار ُکشته) شدیم .هرکس
از ما شروع به سؤال از بغل دستی اش کرد و از او می خواست که لوازم ناقصش را بگيرد
و در نوبت بازرسی بگذارد و سپس آنها را به او بازپس دهد .افسـر متوجه مسأله شد.
در واقع؛ چشمکها ،لبخندها و خنده ها کار ما را برمال کرد .یکی از دوستان با اشاره از
دیگری قاشق درخواست کرد .گفتن آنچه می خواست ،راحت نبود؛ برای همین دستش
را مانند او تکان داد تا درخواستش را بفهماند؛ همانطور كه افسر با ما رفتار مى کرد.
بازرسی از صف اول شروع شد .من ته صف بودم ،افسر مقابل من ایستاد .اولین پالک
شناسایی خواست .همراهم بود .آن را گرفت و اطالعاتش را با صدایی که شنیده می شد،
خواند .اسم ،شماره نظامی ،تاریخ شروع سربازی ،تاریخ تولد و گروه خونی.
 -3-4شخصيت هاى حاشيه اى
از جمله شخصيت هاى حاشيه اى كه نويسنده ضمن داستان به آنها پرداخته ،شيخ عبداهلل،
شيخ سليمان و شيخ احمد هستند.
 -1-3-4شيخ عبداهلل 								
شیخ عبداهلل خطیب مسجد بود كه عکسش را نشان داده و مى کوشید که نگاه ها را

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی

43

به کاله شاپو باالی سرش و سه سردوش بر کتف راست و کفش بزرگ در پاها و گالش
يب ال َم ْس ِج ِد َكانَ َم ْو ُجودا ً
پشمی که دور ساق پیچیده بود ،جلب کند« :ال َّشيْ ُخ َعبْداهلل َخ ِط ُ
ين مِن ال ُع ْم ِر إالّ أن َّ ُه أخ َْر َج َحاف ِ َظ َة نُقُو ِدهِ ،فَتَ َح َها بِبُ ْط ٍء َعبَث َْت أ َصاب ِ ُع ُه
َو َرغْ َم أن َّ ُه فَ ْو َق الث َّمان ِ َ
ب ِ َجيْبِ َها ،أَخ َْر َج ْت ُصو َر ًة تَ َك َّس َر ْت َمالمِ ُح َها َو تَا َه ْت َم َعال ِ ُم َها .أف ْ َس ُحوا ب ِ ُرؤو ِسهِ ْم َم َم ّرا ً لِل َّض ْو ِء.
شَا َه ُدو َها ،قَا َل :إن َّ َها ُصو َرت ُ ُهَ ،م َّد أ َصاب ِ َع َه ،أشَا َر ب ِ َهاَ ،حا َو َل أنْ يَلْفِ َت الن َّ َظ َر ل ِ َط ْربُوشٍ فَ ْو َق
ال َّرأْسِ َو ثَالثَ ِة أش ُْر َط ٍة َعلَى ا َ
لكتِ ِ
ف األي ْ ُمنِ َو ِح َذا ٍء َض ْخ ٍم في ال َق َد َميْنٍ َو قَالِشينٍ ُص ٍ
وف يَل ُ ُّف
ال َّساقَيْنِ»(همان)15،؛ يعنى :شیخ عبداهلل خطیب مسجد ،آنجا بود .با وجود آن که بیش
از هشتاد سال داشت،کیف پول خود را بیرون آورد و آن را به آرامی گشود .انگشتانش
بیهوده در جیب آن بود ،عکسی را بیرون آورد که چهره اش شکسته بود و نشانه هایش
گم شده بود .با سرهایشان راه نور را باز کردند .آن را دیدند .گفت :این عکسش است،
انگشتانش را دراز کرد و با آن اشاره کرد .کوشید که نگاه ها را به کاله شاپو باالی
سرش و سه درجه بر کتف راست و کفش بزرگ در پاها و گالش پشمی که دور ساق
پیچیده بود ،جلب کند.
						
 -2-3-4شيخ سليمان
شيخ سليمان ديگر شخصيتى است كه كمتر در داستان به وى پرداخته شده است .او
وقايع و رويدادها را براى مردم شرح مى داد« :ال َّشيْ ُخ ُسلَيْ َمان يَ ُم ُّر َوق ْ َت الض َُّحى في
َحوا ِري البَلَد(قعيّد1993 ،م)96،؛ يعنى :شیخ سلیمان وقت چاشت در حومه شهر بود .و
«ال َّشيْ ُخ ُسلَيْ َمان ،مُ َو ِّز ُع ال ِخ َطاب َ ِ
ْـر ُح لِلن َّاسِ َما يَ ْح ُدثُ ؛
ات ل َ ُه أ ْكث َُر مِن َع َم ٍل آخر .أ َه ُّم َها أن َّ ُه يَش َ
يح ل َ ُه في َح َكايَا ُه َه ِذه(همان)102،؛ يعنى:
اليَ ْد ِري أَ َح ٌد مِ ْن أي ْ َن يَ ِج ُد اليَقِ َ
ين ال َّ ِذي يَ ْستَ ِر ُ
شیخ سلیمان ،بیشتر نامه ها و روی سخن با او بود و مهمترین کارش این بود که برای
مردم شرح بدهد که چه چیزی رخ داده است .هیچ کس نمی دانست که چگونه و از کجا
نسبت به حکایتهایی که این شیخ می گفت یقین می کند.
						
 -3-3-4شيخ احمد
شيخ احمد هم از جمله كسانى است كه در اين داستان حضورى كم رنگ دارد:
ات
اب ال َّشيِ ْخ أحمد فَ ْو َق مِئ َْذن َ ِة ال َم ْس ِج ِد تَعْبَثُ ب ِ ِه ن ََس َم ُ
« َرفَ َع مُ ْص َط َفى َعيْنَيْ ِهَ ،كانَ ِجلْبَ ُ
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وب»(همان)19 ،؛ يعنى :مصطفی به باال نگاه کرد .شیخ احمد ،باال بلندگوی مسجد
بود که نسیم غروب با آن بازی میکرد .چنانچه از شخصيت هاى داستان برمى آيد،
برخى اسمها داراى رنگ و بوى دينى هستند؛ مانند :شيخ احمد ،ابوالعباس ،مصطفى و ...
و برخى ديگر از اين اسم ها با اضافه كردن يك اسم به يكى از صفات خدا شكل گرفته
اند؛ مانند :عبداهلل و فتح اهلل .در كنار اين اسم ها ،با القابى نيز در داستان مواجه هستيم
كه اين القاب در جدول با توجه به كاركردشان نشان داده شده اند:

نمودار :4القاب موجود در داستان
 -5اصطالحات نظامى
از آنجا كه موضوع اين داستان جنگ و وقايع آن است و نويسنده آن را چهارچوب
جريان حوادث قصه قرار داده؛ بنابراين حضور اصطالحات نظامى در آن طبيعى به نظر
مى رسد .از جمله واژگان و اصطالحات نظامى اى كه در اين داستان بكار رفته ،مى
توان به نمونه هاى در جدول زير اشاره نمود:
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 -6اعتقادات مذهبى شخصيت هاى داستان
با مطالعه اين داستان ،با بسيارى از اصطالحات مذهبى روبرو هستيم كه اعتقادات مذهبى
شخصيت هاى داستان را به ما مى نماياند .نويسنده بازگشت جوانان از مزارع و دكانها
را چنين توصيف مى كند« :الشُّبانُ ل َ ْم يَ ُك ْن َوق ْ َت ُو ُجو ِد ِه ْم في البَيْ ِت قَ ْد َح َّل فَهُ ْم إمَّا في
ال ُحقُو ِل أ ْو َعا ُدوا مِنْ َها َو َذ َهبُوا إلَى ال َم ْس ِج ِد لِل َّصالة(قعيّد1993 ،م)9،؛ يعنى :زمان بودن
چوپانان در خانه فرا نرسیده است .آنان یا در مزرعه هستند یا از آن برگشته و برای
نماز به مسجد رفته اند ،یا سر محله ها یا مقابل دکان ها در انتظار اذان مغرب ایستاده اند.
رمضان(قعيّد1993 ،م 96 ،92 ،83 ،76 ،74 ،61 ،37،41،50،53،54 ،11 ،و  )...و
اذان (همان 92 ،53 ،41 ،9 ،و  )...در اين داستان از بسامد بااليى برخوردار هستند كه
ص ّحه اى بر اعتقادات مذهبى شخصيت هاى داستان است .در صفحات قبل ،ضمن بررسى
زمان و شخصيت ،مطالبى درباره اين اسمهاى مبارك ذكر شد.
 -7درونمايه داستان
قعيّد وقايع جنگ را چهارچوب جريان حوادث قصه قرار داده است .داستان مربوط به
زمان جنگ جهانى د ّوم است كه مصر شاهد حمالت هوايى بود و جو ترس و وحشت از
اين حمالت ،غلبه داشت .بيشتر وقايع داستان ،پيرامون شخصيت مصطفى دور مى زند و
نويسنده به آشكار ساختن واقعيّت قهرمانش در قبال وقايع جنگ اهتمام ورزيده است.
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داستان پايان مى يابد و افتخار قهرمانى آن براى مردم مصـر به جا مى ماند .اين داستان
از نظر قالب و مفهوم ،تعبير هنرمندانه زيبايى از زندگى كشاورزان مصــر است كه آن
ها را به اجبار به خدمت سربازى مى بردند.
نگرش و انديشه قعيّد در البالى گفتارهاى نویسنده درباره سرنوشت ،آیین و فرهنگ
مردمان و دیگر مواردی که نویسنده در کتاب خود به آنها اشاره داشته ،نمود می
یابد.
به کار بردن عاطفه و حاالت درونی گوناگون در یک نوشتار ادبی باعث گیرایی بیشتر
آن خواهد شد .او در ُرمان خود حاالت گوناگون شادی ،اندوه ،خشم ،خنده ،گریه،
بیان عشق و شوق به میهن و  ...را گنجانیده است و این کار او بر گیرایی و جلب توجه
بیشتر خواننده افزوده است .یکی از شرایط زیبایی متن ،دارا بودن خیالی گسترده است
تا نویسنده با یاری آن بتواند تصاویر گوناگون ،زیبا و شگفت انگیزی بیافریند .قعيّد
از خیالی پهناور در به تصویر کشیدن شخصیت ها ،توصیفات چشم اندازهای طبیعی،
سرزمین ها و دیگر جلوه های کتاب خود بهره می جوید .او گوشه چشمی نیز به
باورهای دینی می افکند که این خود نشان از فرهنگ اسالمی شخصيت هاى داستان
دارد .نویسنده در البالی کتاب خویش با لحنی ادبی و زیبا به بیان مضامین دیگری از
درون مایه داستانش؛ یعنی «جنگ ،سربازى ،شجاعت و جسارت» می پردازد.
با بررسی ساختار و درون مایه این داستان روشن شد که رنگ و بوی داستان ،راستی
و سادگی بوده كه نويسنده با بهره ُجستن از توان عاطفه ،احساس و خیا ِل هنری و فنی
باال در نشان دادن شخصیتها و چشم اندازهای طبیعی و پنداشت های خود ،گرایشش
به دو مکتب رئالیسم(صدق و راستی) و رمانتیک(عاطفه و خیال) را نشان داده است.
با توجه به توصیف واقعی رخدادهای مکان و زمان ،همچنین با توجه به موضوع
داستان ،می توان مکتب رئالیسم قعيّد را که رنگ و بوی واقعی به داستانش بخشیده
است ،دریافت .سبک قعيّد هم رمانسی بوده ،هم به سبک واقع گرایی روی آورده است.
می توان گفت او حد فاصل میان رمانسی نرم و لطیف با واقع گرایی خشک و خشن را
برگزیده است.
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 -8نتيجه گيرى
داستان «في األ ْسبُوع سبعة أيام» مربوط به جنگ و وقايع آن در مصر است كه جوانان
به اجبار به جنگ فرستاده مىشوند .شخصيت اصلى و قهرمان اين داستان ،شخصى به
نام مصطفى است .قعيّد در شرح حوادث داستانی به توصیف ظاهر افراد ،مکان و فضای
حاکم در داستان میپردازد که اين امر ،به آگاهی بخشی به خواننده کمک می کند.
نويسنده در قلمرو انديشه و شیوه پرداخت داستان ،مسايل ساده را که هر روز همه ما
در زندگی با آن مواجه هستیم را با نگاهی دقیقتر مطرح میکند .در بیشتر بخش هاى
اين داستان ،نويسنده شخصیت های ساده با ويژگى های طبیعی و ثابت را انتخاب می
کند که عموماً مردمی عادی و دارای تمام ويژگی های انسانی هستند و مصاديق آن را
به وفور می توانیم ببینیم .يوسف قعيّد در پیرنگ بخش هاى اين مجموعه ،حوادث را
چنان تنظیم و ترکیب می کند که در نظر خواننده منطقی جلوه کند .روايت داستان «في
األ ْسبُوع سبعة أيام» داراى زبانى فصيح و بافتى ساده ،قابل فهم است؛ اگرچه در برخى
موارد از لهجه عاميانه استفاده شده تا اصالت و سن ّت ها را نشان دهد.
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