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چکیده:
داستان مجموعهای از حوادث مرتبط با شخصیتهای انسانی است که نویسنده آن را روایت میکند .هر داستان
از اجزا و عنا صر گوناگونی ت شکیل شده که مهمترین آنها عبارت ست از :پیرنگ ،شخ صیت ،درونمایه ،گفتگو،
زمان و مکان .احالم م ستغانمی از نوی سندگان م شهور الجزایری ا ست که آثارش مورد ا ستقبال طیف و سیعی از
مردم قرار گرف ته و به ویژه ر مان های ( عابرسرررریر ،فوض الحواس ،ذاکرة الجسرررد) او از محبوب یت باالیی
برخوردارا ست .رمان عابر سریر با درون مایه رمانتی سم فردگرا به همراه رمانت سیم جامعهگرا ،با آثار پی شین این
نویسررنده در ارتبات تنگاتنگی اسررت به گونهای که حضررور قهرمانان آنها و نیز حضررور خود آنها در البهالی
حوادث این رمان مؤید این موضرروا اسررت .مقاله حاضررر بر آن اسررت تا با تکیه بر روش توصرریفی تح ی ی،
شگردها و تکنیکهای حاکم بر رمان عابر سریر ،اثرِ این نویسنده سرشناس الجزائری را مورد بررسی و کنکاش
قرار دهد .نتایج تحقیق ن شان میدهد شخ صیت و شخ صیت پردازی احالم م ستغانمی در این رمان ن سبت به
دیگر عناصر داستان از قدرت بیشتری برخوردار است .مستغانمی از دانش فرهنگی و زبانی خود در بیان وقایع
رمان خویش به وفور بهره ج سته ا ست .زبان و کارکردهای مخت ف نحوی ،بالغی و معنایی آن در این رمان از
نکات برج ستهی این رمان به شمار میرود .ساختار عامیانه زبان عربی به لهجه الجزایری و ساختار ف صیح و
قدرتمند آن در بعد لغوی و بالغی که نشر ت گرفته از روش شرراعری نویسررنده اسررت و همرنین حضررور زبان
فرانسوی به جهت اینکه نویسنده تحصیالت خود را در فرانسه گذرانده است ،در برخی بخشهای آن حاکی از
توانایی این نویسنده در به کارگیری ساختارهای این زبانها است.
کلیدواژهها :رمان ،عناصر داستان ،عابرسریر ،احالم مستغانمی.

 .1مقدمه
هرمتن ادبی و بخ صوص هر متن دا ستان خوب از ساختاری من سجم و به هم پیو سته ت شکیل شده ا ست و دارای
انسررجام و پیوندی اسررت که تمامی عناصررر و اجزای آن را به هم پیوند میدهد .عناصررر داسررتان به طور مسررتقیم به
دیدگاه و نگرش نوی سنده به عالم ه ستی ب ستگی دارد و بر تحمیل هویت و ت شخص او برمجموعهی دا ستان نقش
بسزایی دارد .نقشی که هر یک از این عناصر در داستان میآفریند متفاوت است .اما آنره مس م است قوت و ضعف
یک اثر به نحوهی بکارگیری این عناصررر برمیگردد و درسررت آنسررت که عناصررر داسررتانی بتوانند در کنار هم تفکر
اصررر ی نویسرررنده را در اثر بیان کنند .رمان ،یک تجربهی ادبی نثری اسرررت که از طریق تصرررویر زندگی ،مجموعه
شررخصرریتها را که در یک چهارچوب اجتماعی دارای زمان و مکان معین و امتداد کمی معین ،حرکت مینمایند ،به
تصویر میکشد(.وادی)56 :1996،
پیدایش رمان در الجزایر تحت تاثیر عوامل مخت ف سرریاسرری و اجتماعی نسرربت به سررایر کشررورها با تاخیر انجام
گرفته ا ست .ح ضور ا ستعمار فران سه در این ک شور که سیا ست محا صره فرهنگی را اعمال مینمود تاثیر زیادی در
فقدان ف ضای فرهنگی این ک شور گذا شت و این و ضعیت موجب تزلزل فرهنگی الجزایر و به تبع آن محو و نابودی
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هویت و ارزش های این کشرررور در کنار گرسرررنگی ،فسررراد ،ویرانی ،بیکاری و دیگر عوامل گردیده اسرررت(.سرررامی
المیة2015،م)11:

رمان سیا سی الجزایر زاییدهی اندی شههای سیا سی و میهنپر ستانه ا ست زیرا رمان این ک شور با همهی تحوالت
سیا سی جامعه در مراحل مخت ف همراه بوده ا ست .بعد دیگری که میتوان در رمان الجزایر مورد برر سی قرار داد،
بعد ادبی آن ا ست که با ظهور نوا جدیدی از رماننوی سی در الجزایر که همان رمان محنت و بحران ا ست نمود پیدا
کرد .این جنبه از رماننوی سی از سوی رمان نوی سان بزرگی مثل وا سینی االعرج ،أحالم م ستغانمی ،ر شید بو جدرة،
الطاهر وطار ،بشیر مفتی و دیگر نویسندگان جدید مثل سفیان ردادفة مورد توجه قرار گرفت .رمان در ادبیات الجزایر
به مانند سررایر کشررورها انعکاسرری از واقعیت موجود و تحوالت و تغییراتی اسررت که در جامعه روی میدهد .این
تغییرات تجربهی رماننوی سی را ایجاد میکند .خ شونت و ترور از جم ه تحوالتی ا ست که در دههی نود در الجزایر
بروز یافته و به شکل قابل توجهی در رمان این ک شور تاثیر گذا شته و تغییرات جدیدی در م سیر ابداا ادبی الجزایر
ایجاد نموده است .به ویژه در متون روایی و رمانهایی که به نام «ادب المحنة »شناخته شده است .واقعیت این است
که محنت در دهه نود ظهور کرد و حضور قوی خود را در نویسندگی ادبی اثبات نمود(.شارف2008،م)82:
پژوهش حاضر با درک اهمیت موضوا ،با هدف تعیین وضعیت عناصر داستان در رمان عابرسریر ،درصدد پاسخ
به این پر سش ا ست که احالم م ستغانمی از کدام تکنیک در دا ستان خود ا ستفاده میکند و نقات قوت و ضعف آنها
در چیست؟
 .2پیشینة پژوهش:
بررسرریهای صررورت گرفته در پایگاههای اطالعاتی حاکی از این واقعیت بود که هر چند پژوهشهای متعددی در
مورد احالم م ستغانمی و آثار وی صورت گرفته است ولی در این مورد خاص(بررسی تکنیکهای رمان نوی سی در
رمان عابر سریر) به پژوهش م ستق ی در این زمینه د ست نیافتیم که این امر حاکی از جدید و بدیع بودن این نو شتار
اسررت .از جم ه پژوهشهای دیگری که در مورد دیگر احالم مسررتغانمی صررورت گرفته میتوان به موارد زیر اشرراره
کرد:
"نقد جامعه شناسی رمانهای سه گانة احالم مستغانمی با تکیه بر رمانتیسم جامعهگرا" ع ی صباغی ن و دیگران،
پایاننامه کارشناسی ارشد.1393 ،
"زبان و جنسیت در رمان ذاکرة الجسد نوشتة احالم مستغانمی" شکوه السادات حسینی ،مقاله ع می پژوهشی،
.1395
دراسة سوسونصیة فی روایة ذاکرة الجسد ألحالم مستغانمی" فاطمه اکبریزاده و دیگران ،مقاله.1393 ،
" مطالعة تطبیقی رمانهای احالم مسرررتغانمی و زویا پیرزاد در پرتو نۀریة چندآوایی باختین" فاطمه اکبریزاده،
رساله دکتری.1393 ،
"بررسی عناصر داستان در رمان ذاکرة الجسد" معصومه زندنیا ،پایاننامه کارشناسی ارشد.1391 ،
"بازتاب نقد پسااستعماری در رمان ذاکرة الجسد"شهناز بدری ،پایاننامه کارشناسی ارشد.1393 ،
" شعریة النص الروائی فی روایة ذاکرة الج سد ألحالم م ستغانمی" سامیه حامدی ،پایاننامه کار شنا سی ار شد،
2008م
 .3زندگینامه احالم مستغانمی و آثار وی:
احالم م ستغانمی نوی سنده و شاعر برج سته الجزایری در آوریل سال 1953م در ق سنطینه الجزایر زاده شد ،پدر او
محمد ال شریف الم ستغانمی از رهبران انقالبی الجزایر بود .احالم در کوران مبارزات پدرش بارها تجربه زندان رفتن
پدر و تنهایی را داشته است و این امر موجب خ ق چهرهی شاعرانه حماسی در وی شد که تا سالیان متمادی در آثار
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شعری و نثری او نمود داشت .خانواده م ستغانمی به دنبال نا آرامیها و به زندان افتادن پدر ،در تونس اقامت داشت
و منزل آنان پیوسررته مرکز دیدارهای حزب مقاومت بود .پس از اسررتقالل در سررال 1962م خانوادهی مسررتغانمی به
الجزایر بازگ شت و احالم به مدر سهی دولتی عرب زبان رفت و زبان عربی را که حتی مردان معا صر از آموزش آن
محروم بودند ،فراگرفت .از این رو ،وی از جم ه نخ ستین گروه دانش آموختگان زبان عربی پس از ا ستقالل الجزایر
به شمار میرود .در آغاز دههی 1960م و پایان 1970م او نخستین زنی بود که به زبان عربی مینوشت و میسرود و
نوشررتهها و چکامههای عربیاش از رادیو م ی پخش میشررد .او با یک روزنامه نگار لبنانی ازدواج کرد و به بیروت
رفت و در آنجا به سال 1993م نخستین داستان ب ند خود به نام «ذاکرة الجسد» را منتشر کرد .این اثر توجه بسیاری
از خوانندگان عرب زبان در سراسر کشورهای عربی را به خود ج ب نمود و پس از دریافت نشان ادبی جایزه نجیب
محفوظ به سال 1998م تو سط دان شگاه آمریکایی قاهره با نام« »memory in the fleshبه انگ ی سی ترجمه شد .این امر
او را به نگارش آثار دیگرش تشرررویق نمود که ثمرهی آن دو رمان دیگرش بود بعدها در محافل ادبی به «ثالثیة
أحالم مستغانمی» مشهور شد .این دو اثر عبارت است از «:فوضى الحواس 1997م وعابرسریر2003م» با انتشار این
سه اثر و استقبال بی نۀیر خوانندگان از آنها ،آثار أحالم مستغانمی عنوان پرفروشترین تالیفات را به خود اختصاص
داد (.به نقل از سایت رسمی نویسنده)https://www.ahlammosteghanemi.com ،
 .4خالصه داستان:
اکثر درونمایههای رمانهای «ذاکرة الجسددد و فو ددی الحوا » در این رمان یعنی سرررومین رمان «ثالثیة أحالم
م ستغانمی» به چ شم میخورد .دا ستان این رمان از زبان خالد ،همان شخ صیت رمانهای قب ی این نوی سنده روایت
میشود و موضوا آن دربارهی ماجرای اعطای جایزه بهترین عکس خبری سال است که به خالد تع ق گرفته است و
او مجبور است برای دریافت آن به پاریس سفر کند .این عکس جنازهی سگی را نشان میدهد که کودکی در کنار آن
نشسته است و گویا صاحب آن است .کودک در سوگ از دست دادن خانواده و سگ خود که به دست ترورویستها
کشته شدهاند و از فرت ترس و نگرانی در زیر تختخواب زانوی غم در بغل گرفته است .عکاس با آگاهی از برنده
شدن این جایزه ،اولین چیزی که به فکرش خطور میکند این ا ست که دوباره به رو ستا سفر کند و دنبال آن کودک
بگردد و ت صمیم میگیرد ن صف مب غ جایزه را صرف کمک به آن کودک نماید .پس به همراه یکی از همکارانش راه
آن روسررتا را در پیش میگیرد و پس از رسرریدن به روسررتا ،با صررحنههای دلخراش مواجه میشررود که چگونه آن
رو ستاییانی که قبال با شوق درهای شان به روی همه باز بود و اکنون از شدت ترس دولت طاغوت درهای شان را به
روی کسی باز نمیکنند و دل های مردم همانند درهای خانه امواتشان بسته شده است .عکاس پس از آنکه نمیتواند
اطالا دقیقی از آن کودک بد ست بیاورد ت صمیم به ترک رو ستا میگیرد .و پس از آن در یک پاییز زم ستانگونه وارد
پاریس میشرود .خالد در پاریس به بازدید از نمایشرگاه تاب وهای هنری یکی از نقاشران الجزایری میرود که سربک
هنری او بسیارشبیه سبک خالد در رمان ذاکرة الجسد است .اتفاقا راهنمای نمایشگاه نیز بسیار شبیه شخصیت زنی
است که در همان رمان وجود داشت .او پس از مدتی متوجه می شود که آندو همان شخصیتهای حا ضر در رمان
ذاکرة الجسد هستند که قبال آنها را خیالی می پنداشته است .خالد از طریق راهنمای نمایشگاه که فرانسواز نام دارد
به مالقات زیان می رود .خالد ا ص ی در دا ستان ذاکرة الج سد ،اکنون زیّآن نام دارد و به ع ت بیماری در بیمار ستان
بستری شده است .پس از دیدارهای میان خالد و زیان ،و گفتگویشان در مورد تاب وهای نقاشی ،خالد متوجه میشود
که زیان هدیه ای از طرف حیاة دریافت نموده است و در ج ستجوی آن است رابطه پنهانی میان آنها را ک شف کند.
حیاة نام زنی است که خالد در گذشته با او رابطه داشته است و اکنون به همراه مادرش برای دیدار برادرش ناصر و
بازدید از نمای شگاه نقا شی زیان به پاریس آمده ا ست .چند روز بعد ،زیّان در بیمار ستان جان می سپارد و وظیفهی
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انتقال پیکر او به وطن به عهدهی خالد نهاده می شود و از اینجا به بعد ،داستان سوگوارهی خالد در فراق خالد اص ی
یعنی همان زیّان شروا میشود.
 .5پیرنگ:
یکی از مهمترین عنا صر در دا ستاننوی سی« ،طرش یا پیرنگ» ا ست .زیرا « سببیت یا روابط ع ت ومع ولی میان وقایع
همچون ریسمانی ناپیدا وقایع داستان را به هم پیوند میزند(».مستور )14:1379 ،از اینرو «پیرنگ کالبد و اسنخوانبندی
وقایع ا ست ،چه این وقایع ساده با شد ،چه پیریده ،دا ستان بر آن بنا می شود .درواقع پیرنگ س س ة حوادث را از
آشفتگی بیرون میآورد و داستان وحدت هنری پیدا میکند(.میرصادقی )86 :1394 ،پیرنگ را به دو دسته «پیرنگ باز» و
«پیرنگ بسته» تقسیم کردهاند.
پیرنگ باز :پیرنگی که نۀم طبیعی حوادث بر نۀم ساختگی و قراردادی آن غ به دارد .در این نوا داستانها اغ ب
گرهگ شایی وجود ندارد .نوی سنده در این نوا دا ستانها میکو شد تا خود را در دا ستان پنهان کند تا دا ستان همانند
زندگی ،م موس و بیطرفانه ج وه کند(.میرصادقی)104 :1394 ،
پیرنگ ب سته :پیرنگی ا ست که از کیفیتی پیریده و تودرتو و مخت صات فنی نیرومند برخوردار با شد«.به عبارت
دیگر نۀم سرراختگی حوادث بر نۀم طبیعی آن برربد .این گونه پیرنگها اغ ب در داسررتانهای اسرررارآمیز و هیجان
انگیز به کار گرفته می شود که گرهگ شایی و نتیجهگیری قطعی و محتومی دارد .بی شتر دا ستانهای ادگار آلن پو واجد
پیرنگی بسته است(».همان)103 :
ساختمان پیرنگ بر ا ساس انگیزهی وقایع صورت میگیرد و به همین دلیل حوادثی که در دا ستان رخ میدهد
باید دلیل و انگیزهای داشته باشد و به نتیجهای منطقی منجر گردد .بنابراین میتوان در مورد پیرنگ در این رمان چنین
گفت که نوی سنده ،نق شه و ساختار ا ص ی این رمان را بر ا ساس و شالودهی چند واقعه ک ّی طراحی کرده سپس در
طول داستان آنها را به هم پیوند داده است .این وقایع عبارتاند از :
برنده شدن عکاس خبری روزنامه به دلیل عکا سی از یک صحنه دلخراش ک شتار که رفته رفته این عکاس نام
خالد بن طوبال در رمان « ذاکره الج سد » را برای خود برمیگزیند .ح ضور در فران سه و آ شنایی با فران سواز که به
عنوان مدل تاب وهای نقا شان در دان ش سرای هنرهای زیبا کار میکرد و م سئول برگزاری نمای شگاه آثار نقا شی زیان
است ،یکی دیگر از وقایع این رمان است که ترتیب و وقوا منطقی آن با س س ه حوادث بعدی رمان در ارتبات است.
فران سواز ح قه و صل میان خالد و زیّان ،دو بازوی شخ صیتی پویا در این رمان ا ست که پس از آ شنایی آن دو نقش
فرانسررواز کمتر میشررود .آشررنایی با آثار زیّان و اسرررار نهفته آنها پیش از دیدار حضرروری آن دو یکی از بخشهای
ک یدی و مهم مسرریر منطقی حوادث این رمان به شررمار میرود زیرا پس از آنکه گفتگوهای میان این دو صررورت
میگیرد نقش این آشنایی پر رنگتر و موضوا گفتگوها منطقیتر به نۀر میرسد .حضور «حیاة» در مرح های از این
رمان صورت میگیرد که وقا یع مقدماتی ف ضا را برای آن آماده کرده ا ست و ک ید وقایع بعدی در این ح ضور نهفته
اسررت ،به طوریکه گلها و هدایای اتاق زیّان و کتاب اهدا شررده به او توسررط «حیاة» این حضررور را موجهتر ج وه
میدهد زیرا با برخی افکار و اندیشهها و حتی وقایع دیدار خالد با او پس از آن در ارتبات است ،در س س ه حوادث
اتفاق افتاده در این رمان مرگ زیّان است که اکنون باید با آن حالت مۀ ومانه و غریبانه خود ،رنگ دیگری به حوادث
این رمان بدهد و در آخر این اح ساس وظیفه دردآور خالد در برابر پیکر زیّان ا ست که مهر اختتامی بر س س ه به
هم پیو سته وقایع این رمان میزند به طوری که با باقیمانده پول جایزه ،یکی از تاب وهای مهم و با ارزش او را که پل
مع ق نام داشرررت خریداری کرده بود اما به دلیل هزینه های باالی حمل تابوت زیّان به الجزایر مجبور به فروش آن
می شود .همرنین حضور « حیاة » بر سر تابوت زیّان در لحۀات واپسین وداا با پیکر او از جم ه وقایع قابل توجه
این رمان اسررت .با توجه به اینکه حوادث و وقایع این رمان به نتیجهی محتوم و قطعی خاصرری منجر نمیشررود و
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نویسررنده درک نتیجهی آنها را به خواننده واگذار مینماید ،بنابراین میتوان گفت که پیرنگ این داسررتان از نوا باز
بوده و شرراید پیرنگ دو رمان قب ی وی یعنی «ذاکرة الجسددد» و«فوضرری الحواس» نیز اینگونه باشررد زیرا نویسررنده
قهرمان داسررتان خویش را از یکی به دیگری منتقل مینماید و این میتواند نشررانهای باشررد بر اینکه هنوز نتیجهی
داستان قب ی مع وم و قطعی نشده است.
 .6شخصیت:
شخ صیت از مهمترین عنا صر دا ستانی ا ست که تعارف متعددی از آن ارائه شده ا ست .بع ضی از کتابها نخ ستین
تعریف از شخصیت را به ارسطو نسبت دادهاند .شخصیت را میتوان یک ویژگی فردی و انسانی دانست که در جهان
واقعی به افراد و در جهان دا ستان به ا شخاص دا ستانی تع ق دارد .ری شه واژه شخ صیت از ک مة خارا سین در معنای
حکاکی کردن و عمیق خراش دادن ،گرفته شررده اسررت(.ن.ک :میرعابدینی )90 :1380 ،قهرمانان یا شررخصرریتهای داسررتان
تشکیل دهندة حرکت زندهی آن به شمار میروند ،بنابراین رخدادها و وضعیتهایی که در داستان ترسیم می شود به
همان اندازه ارزش دارد که حرکت انسانی در آن به چشم میخورد .گزینش شخصیت و به تصویر کشیدن او با هدف
فکری که داسررتان در پی آن اسررت ارتبات مسررتقیمی دارد و حرکت قهرمان بر اسرراس همان الگویی اسررت که هدف
فکری آن را ایجاب میکند .منۀور از آن هدف فکری ،این اسررت که مخاطب شررخصرریتها را الگو و نمونهای برای
خود قرار می دهد و با تطبیق دادن شرایط خود با آنها ،به رفتار خود تعادل بخ شیده و با اتخاذ ت صمیمات در ست به
زندگی خود سامان میدهد .شخ صیت دا ستان میتواند فردی یا گروهی ،م شخص یا مبهم ،پویا یا ساده ،ا ص ی یا
فرعی ،ب شری یا غیر ب شری با شد(.ب ستانی )47 :1371 ،معموال از سه روش برای ارائه شخ صیتهای دا ستانی ا ستفاده
میشود:
الف) روش مسررتقیم ،توصرریفی یا روایی :در این روش نویسررنده بگونهای مسررتقیم به دخالت آمرانه و تکیه بر
ک یگویی و تیپسازی ،در تح یل شخصیتها ،به بیان خصوصیت آنها میپردازد(.سی ،آرتور و دیگران)70 :1378 ،
ب) روش غیر م ستقیم و نمای شی :در این شیوه شخ صیتها از طریق رفتار و گفتار شان و بهگونهای غیر م ستقیم
شناخته میشوند(.ویینی ،میشل)50 :1377 ،
ج) روش ارائه درون شخصیت بیتعبیر و تفسیر(جریان سیال ذهن) :در این روش با نمایش اعمال و کنشهای
ذهنی وعواطف درونی شخ صیت و رخ دادن اعمال و رفتار درون شخ صیت ،خواننده غیرم ستقیم ،شخ صیت را
میشناسد و در جریان شعور آگاه و ناآگاه او قرار میگیرد (.میرصادقی)131 :1394 ،
انواع شخصیت:
شررخصرریتهای رمان حاضررر ،همانند شررخصرریتهای یک نمایش میتوانند نقشهای گوناگونی را در جهان خیالی
ساختة د ست رماننویس ایفا کنند .شخ صیتهای رمان را میتوان از جنبههای مخت یف تق سیمبندی کرد .برا ساس
نقش ،اهمیت محوری که در رمان دارند ،به دو دستة اص ی و فرعی ،و براساس میزان فعل و انفعال در روند داستان
به دو دستة ایستا و پویا و همرنین میتوان به تیپهای شخصیتی خاص و تزئینی تقسیمبندی کرد.
 6-1شخصیت اصلی:
در طرش دا ستان ،محور و مرکز حوادث ،شخ صیتی ا ست که همة حوادث و شخ صیتها به معرفی او میپردازد.
اوست که حوادث مهم را پیش میبرد و از همه مهمتر سرنوشت و پایان ماجراهای اوست که اهمیت پیدا میکند ،به
چنین شخصیتی ،شخصیت اول یا اص ی میگویند(میرصادقی .)138 :1377 ،پس از خوانش داستان مذکور در مییابیم که
شخ صیت ا ص ی این رمان که از آغاز تا انتهای رمان ح ضور دارد و نوی سنده حوادث دا ستان را بر محور او طراحی
کرده ا ست و حتی نۀرات خود را از زبان او جاری می سازد و می شود گفت که نمایندهی نوی سنده در رمان ا ست و
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نویسنده از زبان او و در قالب شخصیت او به بیان حوادث رمان خویش میپردازد ،در واقع عکاسی است که در این
ر مان نام خا لد را برای خویش برمیگزی ند و یکی از عکس های مطبو عاتیاش بر نده عکس سرررال مطبو عات در
مسابقه«ویزای عکس» شده است .این مسابقه در فرانسه برگزار می شود .وی جهت دریافت جایزه خود به فرانسه سفر
میکند و حوادث داستان و برخورد او با دیگر شخصیتهای آن در پاریس اتفاق میافتد .نویسنده در توضیح داستان
عکس مزبور را از زبان عکاس چنین می گوید :زمانی که خبر برنده شدن جایزه عکس سال را دریافتم به یاد داستانی
افتادم که در مارس سرال 1942م به وقوا پیوسرته بود که طی آن جان ژنه به دلیل سررقت نسرخه نادری از دیوان پل
فرلین به زندان افتاده بود.وی که به دلیل فقر مالی توانایی خرید آن را نداشررت و به همین دلیل مجبور به سرررقت آن
شده بود،درپاسخ بازجوی خود که از او پرسیده بود":أتعرف ثمن هذه النسخة التی سرقتها؟"«آیا میدانی قیمت این
نسرررخهای که دزدیدهای چند اسرررت؟»چنین گفته بود":ال...بل أعرفقیمتها"« قیمت آن را نمیدانم اما ارزش آن را

میدانم».عکاس با ذکر این واقعه چنین میافزاید« :ربما ألننی عندما سددرقت تلک الصددورة من فکالموت ،لم أکن
أعرف کم سیکون سعرها فی سوق المآ سی الم صورة .ولکننی حتما کنت أعرفقیمتها ،وأعرف کم یمکن ل صورة

أن تکون مکلفة ،وقد کلفتنی قبل ع شر سنوات ،عطبا فیذراعی الی سرى «».شاید دلیل اینکه من به یاد این دا ستان
افتادم این با شد که من نیز هنگامی که این عکس را از میان آوارههای مرگ سرقت کردم نمیدان ستم که بهای آن در
بازار م صیبتهای به ت صویر ک شیده شده چقدر خواهد بود اما بدون تردید میدان ستم که ارزش آن چقدر ا ست و
میدان ستم که یک ت صویر میتواند چقدر پر هزینه با شد زیرا گرفتن این عکس،حدود ده سال پیش به بهای معیوب
شدن بازوی چپ من تمام شد(».مستغانمی2003 ،م)27 :
نوی سنده با همه مقدماتی که از آغاز رمان فراهم نموده ا ست تا قهرمان دا ستان خود را به پاریس و ح ضور در
این نمای شگاه نقا شی بر ساند در واقع نقطه آغازین حوادث مهم و ح ضور دیگر شخ صیتهای دا ستان را از افتتاحیه
این نمای شگاه رقم میزند ،گویا افتتاش آن ،افتتاش رمان او نیز میبا شد .در گفتگوی باال ،نوی سنده سعی کرده ا ست با
آوردن جمالتی ،حاالت روحی و ظاهری شررخصرریت اصرر ی را به خواننده نشرران دهد و به خوبی ،محتوای فکری،
تمایالت و دغدغه و عم کرد بعدی او را نشان داده است.
زیان ،یا همان خالد بن طوبال سابق ،که در واقع ادامهی نقش خود در رمان «ذاکرة الج سد» را در این رمان ایفا
میکند اما با نام جدید ،دیگر شخ صیت ا صلی دراین رمان ا ست .او اکنون در بیمار ستان ب ستری شده و دیدارش با
قهرمان اص ی این رمان در تخت بیمارستان شکل گرفته است.
نوی سنده از زبان زیّان ،که یکی از شخ صیتهای ا ص ی و همه جانبه دا ستان ا ست چنین مینوی سد« :ماکنت
ألظن وأنا أقصددد بعد یومین ذلک الرواق یوم االفتتا  ،أن کالألقدار الغریبة سددتتفددافر الحقا انطالقا من ذلک
المعرض،لتقلب قدری رأ سا علىعقب «».در حالیکه پس از دو روز برای ح ضور در مرا سم افتتاش آن نمای شگاه به
سویی گالری میرفتم گمان نمیکردم تمامی سرنو شتهای عجیبی که بعدا با آن مواجه خواهم شد از آن نمای شگاه
آغاز میشود تا سرنوشت مرا به طور ک ی زیر و رو کند(».مستغانمی)53 :2003 ،
در اولین دیدار میان خالد و زیان ،زیان دربارهی دوسررتی و دشررمنی چنین میگوید«:البعضُ تبدو لک صداقتُه
ثُمینةً وهو جاهزٌ لیتخلى عنک مقابل  500فرنک یک سبها من مقالَیشتُمک فیه ،وآخر ی ستدین منک مبلغاً ال یحتاجه
وإنما یغتبط لحرمانک منه ،وآخر أصبحعدوَّك لفرط ما أحسنت إلیه " ثَمّة خدمات کبیرة إلى الحد الذی الیمکن

الردُ علیها بغیرنکران الجمیل «».دوستی برخی برای تو بسیار ارزشمند است اما او حاضر است در مقابل  500فرانک
که ازنوشررتن مقالهای بدسررت میآورد به تو ناسررزا و دشررنام گوید ودیگری مب غی را از تو قرض میگیرد که به آن
احتیاج ندارد و فقط به این شاد ا ست که تو را از آن مب غ محروم نموده ا ست و دیگری از آن همه خوبی که در حق
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او نمودهای با تو عداوت و دشرررمنی میکند .گاهی خدمت های بزرگ به اندازهای هسرررتند که نمیشرررود به جز
نمکنشناسی پاسخ آنها را گفت(».همان)115-114:
خالد از او میپرسررد«:وکیف تعیش بدون أصدددقا ؟»« چگونه بدون دوسررت زندگی میکنی ؟»زیان جواب
ق
میدهد که« :ال حاجةَ لی إلیهم..أصددبه همی العرورُ على أعدا ٍ کبارٍأکبر بهم.تلک الفددفادعُ الصددغیرةُ التی تُنقَنِ ُ
تحت نافذتِک وت ستدرجک إلى منازلتها فیم ستنقع ،أ صغر من أن تکون صالحة للعداوة «».نیازی به دو ست ندارم
ب که اکنون تنها هم وغم من پیدا کردن دشررمنان بزرگ اسررت تا با آنان بزرگ شرروم وآن قورباغههای کوچکی که در
زیر پنجره اتاق تو را برای نزاا با خود میخوانند کوچکتر از آن هستند که شایسته دشمنی باشند(».همان )115 :زیان
با این تمثیل و ت شبیه زیبا به خالد میفهماند که برخی افراد شای سته والیق د شمنی هم نی ستند ،او سپس در پا سخ
سررروال خالد که میپرسرررد«:أنت إذن تعیش وحیداً؟»« بنابراین االن تنها زندگی میکنی؟» با خنده چنین پاسرررخ

میگوید«:ردَّ مبت سماًأبداً..أنا موجودٌ دائماً لکل من یحتاجنی ،إنی صدیقُ الجمیع ولکن ال صدیقَ لی.آخرُ صدیقٍ

فقدتُهکان شاعراً فل سطینیاً تُوُفّی منذ سنوات فی بیروت أثنا االجتیا اإل سرائیلی«».ا صال چنین نی ست ،چون من
ک سی ه ستم که همی شه با هر ک سی که به من احتیاج دارد ،ه ستم و در واقع من دو ست همه ه ستم ولی دو ستی
ندارم ،تنها دو ست من که او را از د ست دادم یک شاعر ف سطینی بود که چند سال پیش در بیروت در یک هجوم
متجاوزانه اسرائی ی از دنیا رفت(».همان)115 :
همانگونه که مشاهده می شود در واقع نویسنده ،در معرفی شخصیتهای رمانش از شیوة مستقیم و تح ی ی بهره
جسته است و از زبان آنها به گفتگو و بیان نۀرات خویش میپردازد.
 6-2شخصیت فرعی
شخ صیتهای فرعی که بی شتر نمونههای واقعی از ان سان را در محیط طبیعی زندگی به ت صویرمیک شند و با اعمال و
رفتار شان و همن شینی با شخ صیتهای ا ص ی دا ستان را به پیش میبرند و نوی سنده را در جهت ر ساندن پیام اثر به
مخاطب یاری میرسانند .این شخصیتهای فرعی با استفاده از هنر و ذوق نویسنده و میزان گستردگیشان میتوانند
تا حد زیادی برای رسرراندن آنره نویسررنده میخواهد به مخاطب خود القا کند مورد اسررتفاده قرار گیرند(.میرصررادقی،
 )51 :1390شخصیتهای فرعی این رمان براساس درجة اهمیتشان عبارتند از:
شررخصرریت مراد :از جم ه شررخصرریتهای این رمان که با حضررور خود در میان حوادث آن و نقش آفرینی در
کشمکش ذهنی با خالد سیر رمان را رقم میزند ،مراد است .حضور مراد منحصر به بخشی از رمان است که نویسنده
قصررد دارد با گرد آوری برخی شررخصرریتهای دیگر رمان در پاریس از جم ه خالد ،ناصررر ،حیاة و مادر آن دو و
همرنین فرانسواز بخشی از دغدغههای مهاجران الجزایری در غربت را به تصویر بکشد و در واقع مراد پس از آن در
سیر رمان به چشم نمیخورد و به نۀر می رسد کارکرد شخصیت او در این رمان تا آنجا بوده است .شخصیت او در
این رمان در دو بعد نمود پیدا میکند :یکی زمانی اسررت که او درالجزایر سررکونت دارد و دیگری آنگاه که در غربت
است؛ بعد اول زندگی و شخصیت او از زبان خالد اینگونه نقل می شود :مراد یک فرهیخته معروف در قسنطینه بود و
به گرایشهای چپ و آتشرررین ع یه جنایتکاران شرررهرت داشرررت وی همرنین مدیر یک انتشرررارات بود ودر اغ ب
فعالیتهای فرهنگی شرکت مینمود و گاهی در روز نامههای مح ی مط ب مینوشت..مراد سمبل سرنوشت یک فرد
فرهیخته الجزایری بود که برخی در مسرراجد فتوای قتل او را صررادر کردند به بهانه اینکه چپ گراسررت و از جانب
حکومت نیز محکوم به زندان شد به اتهام وابستگی به گروههای اسالمگرا.
پس از این ،دیگر شخ صیت های فرعی این رمان ،حیاة ،نا صر و مادرش ،فران سواز ،پر ستار بیمار ستان ،پیرزن و
دختر جوان در هواپیما و  ...هستند.
بنابراین میتوان گفت که شخ صیتهای فرعی دا ستان به یک دا ستان سر و شکل میدهند و باعث می شوند که
خواننده با دید عمیقتری داستان را پیش ببرد.
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 6-3شخصیت ایستا و پویا:

" شخ صیت ای ستا" شخ صیتی ا ست که یا هرگز تغییر نکند و یا اندک تغییری را بپذیرد .به عبارت دیگر در پایان
داسررتان نیز همان باشررد که در آغاز بوده اسررت و خوادث داسررتان بر او تاثیر نگذارد(میرصررادقی .)133 :1394،در مقابل،
"شخصیت پویا" به شخصیتی اطالق میشود که یکریز و مدام در داستان ،دستخوش تغییر و تحول باشد( .همان)134 :
نا صر ،شخ صیت و نق شی ای ستا دارد که به اتهام واب ستگی به گروههای م س ح ا سالمگرا از ک شور آلمان پناهندگی
سیاسی گرفته است وبه همراه مراد درآنجا به سر میبرد و اکنون برای دیدار مادرش به پاریس میآید که به قول خالد
حتما حیاة نیز همراه او به پاریس آمده اسررت و مادرش نمی تواند به تنهایی به آنجا بیاید .شرراید قصررد نویسررنده از
ک شاندن پای نا صر به پاریس وح ضور مادرش در آنجا آن ا ست که بی شتر خالد را با «حیاه» خواهر نا صر رو در رو
نماید و برخی حوادث مربوت به گذ شته و آینده را با او رقم بزند .در ق سمتی از دا ستان ،نا صر درباره حالت ع شق
خودش به خالد چنین میگوید « :سنتان من االنقطاع ،...،فقد أحببتُها لحظةَ دُوارِ ع شقی کمن یقفز فی الفراغ دون
ن
أن یفتهَ مظلةَالهبوط،ثم..ترکتُها کما أحببتُها،کما یلقی یائس بنفسدده من جسددر بدون النظر إلى أسددفل.أما کنتُاب َ

قسنطینة حیث الجسورُ طریقةُ حیاة ٍوطریقةُ موتٍ..وحب!»«دو سال پس از جدایی من در آن لحۀه سرگشتگی عشق
شیفتهی او شدم همانند کسی که بدون باز کردن چتر خود را در فضا میرهاند و سپس او را به همان حال رها نمودم
مانند ک سی که بدون نگاه کردن به پایین خود را از روی پل به پایین میاندازد ،آیا من فرزند ق سنطینه نی ستم؟ ،جایی
که پلها در آن ،راه زندگی و مرگ وعشق است؟!»(مستغانمی)95 :2003 ،
مادر ناصر ،نیز شخصیتی ایستا دارد و فقط در بخش اندکی از رمان حضور مییابد و فقط وظیفهی انتقال حس
مادرانه به فرزندش و داشتن دغدغهی خوراک و غذای او را در حضور اندکش در سیر رمان به عهده دارد.
شخ صیتهای فوق ،شخ صیتی ای ستا به شمار میروند چرا که هیچگونه تغییری در رفتار و اعمال و کنش آنها
م شاده نمی شود و در پایان ق صه همان شخ صیت آغاز ق صه را دارند ..درواقع چنین میتوان گفت که شخ صیتهای
فرعی مکمل شخصیتهای اص ی به شمار میروند.
 6-4شخصیت پویا:
در دا ستان مورد برر سی ،حیاة جزو شخ صیتهای پویای دا ستان به شمار میآید .او در رمان ذاکرة الج سد مع شوقة
زیان بوده اسررت و بعد از آن ،بطور مخفیانه با خالد در ارتبات بوده اسررت ،و اکنون در این رمان با ورود به صررحنه
هایارتبات میان خالد و زیان ح قهی واسررط بین دغدغههای خالد و اسرررار نهانی زیان اسررت و در اصررل هم وغم دو
شخصیت اص ی داستان کشف حقیقت رابطهی عشقی او با دیگری است .البته حیاة در این رمان فقط به صورت گذرا
و مبهم به دیدار زیان در بیمارستان میرود و اصل ارتبات میان آن دو در رمان قب ی نویسنده است که ادامهی آن را در
این رمان به پیش میبرد .در فصل ششم رمان ،خالد با دیدن حیاة حس خواستن دوبارة او در وجودش زنده میشود و
از حیاة میخواهد با او در مکانی دیدار کند اما با جواب آمیخته با اندوه او مواجه میشرررود و به او میگوید که به بهانة
دکتر به پاریس آمده است و دیدار آن دو کامال تصادفی میباشد .اکنون به گزیدهای از رمان توجه کنید.
ت
« إنها مصددادفة ال أکرر..أمدنی أخی ناصددر ببطاقة إعالن عن هذا المعر ددلعلمه أننی أحبُ الرسددم...غادر ُ
باریس منذ  10سنوات وما عدتُ منذ ذلک الحین أُتابِعُالحیاةَ الرقافیة هنا «».این فقط یک ت صادف ا ست نه بی شتر،
برادرم ناصر اطالعیه این نمایشگاه را به من داد چون میدانست من به نقاشی عالقه دارم...من ده سال پیش پاریس را
ترک کردهام و از آن موقع تاکنون عرصه زندگی فرهنگی در اینجا را دنبال ننموده ام(».مستغانمی)185 :2003 ،
بنابراین حوادثی که برای حیاة اتفاق میافتد بطور ک ی شرررخصررریت او را دگرگون میکند .این دگرگونی آنرنان
است که گذشته خود را فراموش کرده است و انگار به شخصی دیگر تبدیل شده است.
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زیان ،عالوه بر شخ صیت ا ص ی ،شخ صیتی پویا نیز به شمار میرود.او ک سی ا ست که در رمان ذاکرة الج سد
قهرمان ا ص ی دا ستان یوده و اکنون در این رمان ،نقا شی ا ست که در بیمار ستان ب ستری شده و سعی بر آن دارد که
اتفاقات پیرامونش را مخفی نگه دارد ،گویا که از چیزی خبر ندارد .سپس در بیمار ستان جان می سپارد و حمل جنازه
اش برعهدة خالد نهاده میشود.
«هذه أولُّ مرةٍ أدخلُ فیها الم ست شفى مذ بِتُرت ذراعی منذ أکرر منأربعین سنة.الأحبُّ مهانةَ المرض.ما أنقذنی
أننی تَعَوَدّتُ فی الحیاة أن أواجه النظراتِالتی تعرّی عاهتی بأن أتغابى...فلم أفعل غیرَ مواصلة ذلک هنا .ثم واصل :
التغابی هو بعضُ ما اکتسبته من الیتم.عندما تعیش یتیماً ،تتکفل الحیاة بتعلیمکأشیا َ مختلفةً عن غیرك من الصغار.
تعلِّمک الدونیّة ،ألنّ أولَ شی تدرکه هو أنک أقل شأناً من سواك ،وأنه ال أحدَ یردّ عنک
بعدهم

رباتِ اآلخرین ،ومن

ربات الحیاة ،وعلیک أن تُدافِعَ عن نفسک بالتغابی ،عندما یستقوی علیک أطفالٌآخرون ،فتتظاهر بأنک لم

تسددمع..وأنک تدری أن لهم آبا ً یدافعون عنهم وال أبَلک « ».بعد از اینکه چهل سررال پیش بازویم قطع شررد وارد
بیمارستان نشده بودم ،از خواری و ضعف بیماری خوشم نمیآید ،چیزی که من از یتیمی آموختهام این است که خود
را به نادانی بزنم ،وقتی که یتیم میشررروی زندگی عهده دار آموزش چیزهایی به تو میشرررود که دیگر کودکان آن را
تجربه نمی کنند ،اولین چیز ،کم ارزش و دون پایه بودن اسرررت؛ زیرا اولین چیزی که درک میکنی این اسرررت که از
دیگران کم ارزشتر ه ستی و اینکه ک سی تو را از ضربات دیگران و ضربات زندگی محافۀت نمیکند .و تو باید به
وسرری ه تۀاهر به نادانی از خود دفاا کنی هنگامی که برههای دیگر زور و قدرت خودشرران را به رخ تو میکشررند و
ت ۀاهر کنی که نمیشرررنوی و نمیفهمی زیرا می دانی که تو پدر نداری که از تو د فاا ک ند ا ما آ نان پدر دار ند».
( مستغانمی)245 :2003،

فران سواز ،زنی دو ستدار هنر و شاغل در دان ش سرای عالی هنرهای زیبا بعنوان مدل نقا شان ،ح ضور خود را در
این رمان بعنوان شخصیتی واسطه به ثبت میرساند .او در واقع راهنمای نمایشگاه است و نقطه اتصال دیدار بین خالد
و زیان اسررت .پس از مرگ زیان ،که حمل جنازهاش بردوش خالد گذاشررته میشررود ،برای تشررییع جنازهاش مجبور
می شود تاب وی زیان را که قبال خریداری کرده بود را بفرو شد تا صرف او کند ،فران سواز از خالد میپر سد«:إن کنت
ترید أن تعرض ال وحةل بیع ،ع یَّ أن أُخبر فوراً کارول ک سباً ل وقت.ف حیاناً ال تتم األمروب سرعة،خا ّصة أننا فی نهایات
السنة،والناس فی مواسم األعیاد ال یم کون ماالً إلنفاقه فیمثل هذه المشتریات«».اگر خواهان فروش تاب و هستی بگو تا
سریعا با کارول در این مورد صحبت کنم تا زمان از د ست نرود زیرا االن زمان پایان سال ا ست و مردم آماده انجام
مراسم عید هستند و شاید پولی برای چنین خریدی کنار نگذاشته باشند(».مستغانمی)252 :2003 ،
نقش فران سواز تا فروختن تاب وی نقا شی بوده ا ست و از آنجا به بعد ح ضورش کمرنگتر می شود و حتی بر سر
تابوت زیان نیز حضور نمییابد.
 6-5شخصیّتهای تزئینی:
بیشتر رمان ها چند شخصیّت تزیینی دارند که ت ثیرچندانی برروال داستان ندارند و وقتی رمان نویس درصحنه یاحادثه
ای گروهی ازافراد راتوصررریف میکند ،تعدادی سررریاهی لشرررکرراهم وارد میکند که به چنین شرررخصررریتی ،تزئینی
گویند(.بورنوف )188 :1378 ،از جم ه شخ صیتهای تزئینی این رمان که در سیر حوادث آن ح ضور دارند ،میتوان به زن
مسررؤول پرسررتاران بیمارسررتان و...اشرراره نمود که هر کدام از آن ها به عنوان عنصررری تزئینی و سرریاهی لشررکر در
شخ صیتهای این رمان ح ضور دارند .سیا ستمداران ،شاعران،فرهیختگان و یا متفکرانی که نوی سنده با ذکر نام و یا
جم هی معروفی از آنها در رمان خود آنها را به شرکت در حوادث رمان خود بهره ج سته ا ست .برخی نماد تیپهای
شخصیتی خاصی هستند که برای تبیین بیشتر درون مایهی داستان ،ایفای نقش میکنند .و در واقع حضور آنان در این
رمان ذهنی بوده و از لحاظ فیزیکی وج سمی در میان قهرمانان دیگر دا ستان قرار نمیگیرند ب که هر کدام تیپ خاص
خود و اندیشهی خاص خود را به کمک شخصیتهای اص ی ارائه میدهند.
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 .7مفمون ودرونمایه رمان عابرسریر:
درونمایه فکرحاکم و م س ط در هر اثر هنری ا ست ،خط یا ر شتهای که در خالل اثر ک شیده می شود و و ضعیت و
موقعیتهای داسرتان را به هم پیوند میدهد(.میرصرادقی)229 :1394،این درونمایه اسرت که به کمک موضروا ،عناصرر
دیگر را انتخاب کرده و به خدمت میگیرد(.پروینی )76 :1379 ،همه عناصر و شخصیتهای این رمان ،چه اص ی و چه
فرعی ،که در جای جای فصول آن حضور دارند در خدمت نویسنده هستند تا بتواند فکر و اندیشهی مورد نۀر خود
را به خواننده انتقال دهد .از جم ه محورهای مورد نۀر نویسررنده در این رمان میتوان به حوادث ت خ و ناگوار هرج
و مرج ناشرری از انقالب که به دنبال اسررتقالل الجزایر به وقوا میپیوسررت وهمرنین ترور بزرگان و فرهیختگان و
غربت و وطن ا شاره نمود که در واقع درونمایهی تاریخ معا صر الجزایر و محنتهای آن ا ست.غربت در پاریس به
عنوان پایتخت فرانسرره ،همان کشرروری که خود زمانی الجزایر را مسررتعمره خویش قرار داده بود و همرنین شرراهد
برخی حوادث هولناک کشتارغربانیان غربت بوده است نمود پیدا میکند .قسنطنیه که نماد وطن است همان وطنی که
اکنون پس از آزادی به ا ندازه آن گر بهای که فرز ندان خود را در ح ما یت خود میگیرد نمیتوا ند از فرز ندان و
فرهیختگان و بزرگان خود حمایت کند به دست دزدان یقه سفید و آدم کشان افتاده است.
احالم م ستغانمی در این رمان در ارائه عنا صر دا ستان خویش ا س وب خا صی خود را دارد .در ارائه مو ضوا
آنکه مو ضوا اجتماعی فردگرا ست همانند رمانهای قب ی خود عمل نموده ا ست و با انتقال شخ صیتهای آنها را به
آثار بعدی خودش سبکهای خاصی ایجاد نموده است و در واقع رمانهای قب ی او در این رمان نیز در ابعاد مخت ف
حضور دارند .در معرفی شخصیتهای رمانش از شیوه مستقیم و تح ی ی بهره جسته است به گونه ای که با تکیه بر
روایت دانای کل ،شخصیتهایش را از خارج ترسیم مینماید و عواطف و احساسات و افکار آنها را شرش میدهد.
حوادث و وقایع رمان که شررخصرریتهای آن در طول حضررور خود با آن مواجه هسررتند حوادث روزمره آمیخته با
ت ثیراتی از حوادث تاریخی گذ شته ه ستند .به عنوان مثال راوی در بیان حادثه تۀاهرات  17اکتبر سال 1961م که در
پاریس اتفاق افتاده است ،از صحنه تاب وی نقاشی زیّان بهره جسته و سپس آن را با حادثه دو قرن پیش آن در انقالب
فران سه پیوند می دهد .این سبک و ا س وب نوی سنده در پیوند افکار در وقایع رمان با وقایع تاریخی و افکار گذ شته
امری ست که به وفور در سیر رمان به وقوا پیو سته ا ست .نوی سنده عالوه بر ح ضور قهرمانهای دا ستان های قب ی
خود در این رمان ،خود رمانها را نیز با ذکر نام در موقعیتهای مخت ف در م سیر دا ستان وارد کرده ا ست .عبارت«
عابر سریر » که نام این اثر نوی سنده ا ست در چند مورد و چند موقعیت از آن تکرار شده ا ست و به نوعی تو ضیح و
تفسیری است بر انتخاب نام اثر و بیان موضوا آن.در آغاز رمان از شناخت اولیه و درک خود از زنان چنین میگوید:
«النسا ُ جمیعهنّ کنّ یختصرن فی جدّتی ألبی،المرأة التی احتفنت طفولتی األولی مذ غادرت سریر أمّی ر یعا
و انتقلت للنوم فی فراشها لعدّه سنوات علی فراشها األر یّ،بدأت مشواری فی الحیاة کعابر سریر ستتلقفهاألسّره
واحدا بعد اآلخر حتی السریر األخیر«» .همهی زنان در نۀر من در مادر بزرگ پدریام خالصه میشدند ،آن زنی که
از لحۀهی ترک تخت مادرم در شرریرخوارگی ،دوران کودکی اولیه مرا در آغوش کشررید و در رخت خواب زمینی او
چندین سررال خواب را تجربه کردم و تجربهی زندگیام را به عنوان رهگذر تخت خوابها شررروا کردم و به دنبال
آن ،تختها یکی پس از دیگری مرا در خود جای داد تا تخت خواب آخرم(».م ستغانمی2003،م )46-47:در این ق سمت
نویسنده از زبان خالد ،عبارت « عابرسریر » را جاری میکند که مقصود او مراحل آغازین زندگی و حیات او و فراز
و ن شیبهای گوناگون زندگی ا ست که تا آخرین ای ستگاه قطار زندگی با آن مواجه خواهد شد که از آنها به تخت
خواب تعبیر کرده است.
از جم ه مواردی که این رمان را که از یک رمان ساده که حوادث و شخ صیتهای خود را در یک قالب معین
و مشرررخصررری به خواننده معرفی میکنند خارج می کند اشررراره به حوادث تاریخی وذکر جمالت وسرررخنانی از
شخ صیتهای مخت ف ا ست .تنوا این شخ صیتها که شامل شاعران ،نوی سندگان ،سیا ستمداران ،هنرمندان،بزرگان
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تاریخی و دینی و...میشود به گونهای است که گویا خود نویسنده نیز به مانند عکاس قهرمان رمان و یا نقاش حاضر
در آن خواهان رسرررم تاب ویی رنگارنگ از شرررخصررریتهای مخت ف و سرررخنان آنان اسرررت و خود او نیز در کنار
آنان،سخنان بسیار زیبا و معنی داری را در مورد موضوعات مخت ف از زبان قهرمانان داستان خویش بیان میکند.این
امر نشان از چیزی جز دانش گسترده و آگاهی وسیع وی از تاریخ ،فرهنگ و هنر جهان ندارد .نویسنده با آوردن نقل
قول از دیگران و سررخنانی از زبان قهرمانان خودش در موقعیتهای مخت ف بیان نموده اسررت که چیزی جز عقاید
خود او نیستند .نویسنده با نقل مضون سخن گراهامگرین در مورد نوشتن رمان مینویسد «:فکتابةُ روایةٍ تُشبه وَ ع
رسالةٍ فی زجاجةٍ و إلقائها فی البحر،و قد تقع فی أیدی أصدقا أو أعدا غیر متوقّعین یقول غراهام غرین،ناسیا
أن ی فیف أنه فی أغلب الظّن ست صطدم بجرث کانت لع ّشاق لنا یقبعون فی قعر محیط الن سیان بعد أن غرقوا
مربوطین إلی صددخرة جبروتهم و أنانیّتهم«» .نوشرررتن رمان مانند قرار دادن نامهای در یک بطری و انداختن آن در
دریاسررت و ممکن اسررت به دسررت دوسررت یا دشررمن بیفتد که انتۀارش را نداری گراهامگرین این را میگوید و
فراموش میکند در ادامه بگوید که به گمان بیشررتر این بطری با پیکرهای عاشررقانی از ما برخورد میکند که در قعر
اقیانوس فراموشی آرمیدهاند پس از آنکه به حالت بسته شده به صخرهی جبروت و منیت خودشان غرق شده اند(».
مستغانمی2003 ،م)23 :

نوی سنده از زبان خالد در تو صیف صحنه عکا سی از طف ی که در کنار جنازهی سگش ن ش سته ا ست و به
پیکرهای جان باختگان و خانواده خودش چشرررم دوخته و ترس و وحشرررت و خجالت او را از کالم و راحتی در
نشستن باز داشته است به نقل سخنی از یک عکاس آمریکایی میپردازد که در موقعیت مشابهی چنین گفته است« :
کیف تریدوننا أن نضبط العدسه و عیوننا م یئه بالدموا؟ »«چگونه از ما میخواهید که عدسی دوربینهایمان را کنترل
نماییم در حالی که چشمانمان پر از اشک است؟»(همان)32 :
مستغانمی در ذکر نام پل میرابو و رودخانهی سن گریزی به حادثه تاریخی کشتار مردم فرانسه و به آب انداختن
آنها و غرق شدن شان در رودخانهی سن در سال  1789به نام انقالب به ذکر حادثه غرق شدن الجزایریها در همان
رودخانه به فاص ه دو قرن میگوید« :أنا أَثِقُ فی برا ة األنهار،و ال أشک سوی فی النوایا الطّیبه للجسور،شکٌی فی
ال شعارات الکبیرة للرورات«».من به بی گناهی رودخانهها اطمینان دارم و به غیر از حسررن نیت پلها در شررعارهای
بزرگ انقالبها تردید دارم».سررپس به ذکر سررخن معروف میرابو،خطیب فرانسرروی پرداخته و مینویسررد «:فعندما
أعطت الرورةُ الفرن سیّةُ ا سمَ أحدِ خطبائها لج سر،کان فی األمر خدعة ما.میرابو الذی وقف فی البرلمان الفرن سی
لیقول جملته ال شهیرة «نحن هنا بإرادة الشعب و لن نغادر إلّاعلی أسنّه الرما ».أکان یدری انّه بعد قرنین سیکون
شاهدا علی حرب دّ إرادة شعب آخر؟»«زمانی که انقالب فران سه ا سم یکی از خطبایش را بر پ ی نهاد ،در این
کار فریبی نهفته بود.میرابو که در پارلما فران سه ای ستاد تا جم هی م شهورش را بگوید که«:ما با اراده خوا ست مردم
اینجا هسررتیم و جز با زور نیزه ها ایجا را ترک نمی کنیم» آیا می دانسررت که پس از گذشررت دو قرن این پل شرراهد
جنگی ع یه اراده ی م تی دیگر خواهد بود؟»(همان)102:
احالم مسررتغانمی به عنوان نویسررندهی این رمان تنها به روایت حوادث داسررتان و ذکر حوادث تاریخی و پیش
بردن شررخصرریتهای آن در روند طولی آن اکتفا نمیکند ب که عالوه بر نقل سررخنان بزرگان ،خود نیز در نقش یک
متفکر واندی شمند ظاهر شده و نۀرات و افکار خویش را برزبان قهرمانان خود جاری می سازد این امر در سیر رمان
به وفور مشاهده می شود .از جم ه مواردی که مستغانمی در مورد آن نۀرات متعددی داده است ،عشق و مرگ است.
البته تم اص ی این رمان به نوعی بر مدارعشق میچرخد.
نویسررنده در مورد زیبایی مینویسررد« :لیس الجمال سددوی بدایة ذعر یکاد ال یحتمل« ».زیبایی جز سرررآغاز
وح شتی تحمل ناپذیر نی ست(».م ستغانمی2003 ،م)19 :در مورد مردگان از زبان خالد چنین مینوی سد «:لیس ثمه موتی
غیر اولئک الذین نواریهم فی مقبرة الذاکرة.إذن یمکننا بالن سیان،أن ن شبع موتا من شئنا من األحیا ،فن ستیقظ ذات
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صددبا و نقرّر أنهّم ما عادوا هنا«».مردگانی جز آنان که میخواهیم آنان را در گورسررتان ذهنمان به خاک بسررپاریم
وجود ندارد بنابراین میتوانیم با فراموشرری،زندههایی را که میخواهیم از مرگ سرریراب کنیم و یک روز صرربح بیدار
شویم و تصمیم بگیریم که آنان دیگر اینجا نیستند(».همان)22:در جایی دیگر نویسنده مرگ و عشق را چنین توصیف
میکند « :الموت،کما الحبّ،فیه کریرمن التفا صیل العبریّه.کالهما خدعة الم صادفات المتفنة«».مرگ به مانند ع شق
در درون خود جزئیات بیهودهی ب سیاری دارد و هر دوی آنها نیرنگ بیمانند اتفاقات ه ستند(».همان )35 :غربت که
در واقع مکان ا ص ی وقوا حوادث این رمان ا ست از نۀر نوی سنده چنین ا ست  «:الغربة لی ست محطة..إنها قاطرة
أرکب ها حتّی الوصددول األخیر ،قصدددار الغر بةیکمن فی کون ها تنق

م نک ما ج ئت تأ خذ من ها.ب لد کلّ ما

احت فنک،ازداد ال صقیع فی داخلک.ألنها فی کلّ ما تعطیک تعیدك إلی حرمانک األول.و لذا تذهب نحو الغربة
لتکتشف شیئا..فتنکشف باغترابک«».غربت یک ایستگاه نیست.ب که لوکوموتیوی است که تا رسیدن نهایی سوار آن
میشوم .قصاص غربت دراین نهفته است که همان چیزی را که برای گرفتنش از آن آمده ای از تو میگیرد سرزمینی
ا ست که هر گاه تو را در آغوش میک شد سوز سرمای درونت بی شتر می شود زیرا در هر چیزی که به تو میدهد تو
را به محرومیت و ندا شتههای نخ ستین باز میگرداند و بدین ترتیب تو به غربت میروی تا چیزی ک شف نمایی اما
غربت خودت را کشف مینمایی(».همان)110 :
 .8عنصر زمان:
منۀور از عن صر زمان در دا ستان ،ایام و ساعاتی ا ست که جریانات و حوادث دا ستان در آن هنگام رخ میدهد .زمان
روایت ،زمان سرراختگی و سررامانیافتهای اسررت که نویسررنده با مهارت تمام ،همانند دیگرعناصررر روایت ،آنرا ایجاد
میکند تا از طریق ان ،صررفحههای روایت او از تقدم ،ت خر و توالی مسررتند در جهان واقعیت برخوردار شررود(.صررهبا،
 )100 :1387احالم مسررتغانمی در رمان عابرسررریر ،زمان را در دو بعد عادی و تکراری روزانه با اوقات مخت ف روز و
شب و زمان تاریخی که نشانگر حوادث گوناگون تاریخی فرانسه و الجزایر است به تصویر کشیده است .شب ،اولین
و آخرین زمان مورد نۀر نویسررنده اسررت که در ابتدا شررب دیدار دو عاشررق را بیان میکند .شرربی که در پاریس و در
لحۀهای بارانی و لحۀاتی آمیخته با اندوه ،دو عاشق پس از دو سال دوری به هم رسیدهاند و در پایان رمان هواپیمای
حامل پیکر زیّان ،شب هنگام زمانی که مردم و حتی خود شهر ق سنطینه هم در خواب ا ست بر زمین مین شیند .در
اغ ب شب های این رمان که شاهد وقوا حوادث آن هستیم ،باران با آن همراه است و تاریکی و باران ،اندوه خاصی
را با خود به همراه دارد.
«ک نا مسدددا الله فةاألولى ،عاشددقین فی دد یا فة المطر ،رت بت له ما المصددداد فة مو عدا خارج ال مدن
العربیةللخوف «».در شب اولین اشتیاق ،ما دو عاشق میهمانی باران بودیم که اتفاق و تصادف زمانی را برای دیدار آن
دو در خارج از وحشرررت و ترس شرررهرهای عربی ترتیب داده بود(».مسرررتغانمی2003،م«)9 :لکن الطائرة حطت على
األرض بتلک السددرعة االرتطامیة القصددوىالتی تنزل بها الطائرات.کان أزیر محرکاتها یعلو وهی تسددرع بنا على
مدرج المطار ،ولمیعد بإمکان أحد تبادل أیّ حدیث…هنا نفترق أنا وهو.هنا ینتهی مهرجان السددفر..إنه اللیل،

والوقت غیر منا سب للإلرتما فیح فنها .باکراً تذهب إلى النوم ق سنطینة«».هواپیما با آن سرعت که هواپیماها بر
زمین فرود میآیند فرود آمد .صدای موتورهای آن بسیار ب ند بود و کسی حرفی نمیزد...منو او در اینجا از همدیگر
جدا می شویم ،ج شنواره ی سفر در اینجا به پایان می ر سد...اکنون شب ا ست و زمان برای پرت شدن در آغوش
قسنطینه مناسب نیست زیرا او زود می خوابد(».همان)317:
 .9عنصر مکان:
محل یا مح هایی که اتفاقات داستان در آن رخ میدهد عنصر مکان میگویند .مکان در عمل روایی اهمیت زیادی
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دارد زیرا حوادث رمان در آن واقع میشررود و شررخصرریتهای رمان در آن حرکت مینمایند و هر حادثهای باید در
مکانی معین رخ دهد و با شرایط و اصول خاصی با مکان وقوا خود در ارتبات باشد(مریدن1980،م.)28 :
احالم مسررتغانمی در رمان عابرسررریر ،نقش مکان را در جای جای این رمان به خوبی بیان کرده اسررت .در یک
نگاه به ا سم رمان میتوان دریافت که حتی مکان ،در دو ک مهی نام اثر نیز نمود دارد .عابر و رهگذر این رمان م سیر
و راهی را میپیماید که م سیر سرنو شت ا ست و تقریبا اکثر شخ صیتهای رمان م سیری م شابه را آغاز نمودهاند امّا
عاقبت این مسیر برای هر کدام متفاوت است .البته میتوان گفت که این مسیر یک مکان ذهنی است که نویسنده در
طول رمان ،قهرمانان خود را در آن به پیش میبرد .سریر یا تخت خواب که محل آ سودگی و راحتی ان سان ا ست در
این رمان به اشکال گوناگون توصیف شده است .در بخشی از آن ،مح ی است امن و راحت که کودک روستایی از
ترس و وحشت جنایتکاران در زیر آن پنهان می شود و جان سالم به در میبرد تا قهرمان عکسی باشد که بواسطه آن
جایزه بهترین عکس سرررال مسررراب قه ویزای عکس به قهر مان این ر مان یعنی خا لد اع طا شرررود«.فی مذب حةبن
طلحة.......,هاللموت هذه المرة کان أکرر لطفا ،وترك لفرط تخمینه بعض األروا تنجو من بینفکیه؟کان ال صغیر
جال سا أخبرنی أحدهم أنهم عررواعلیه تحت ال سریر الحدیدی ال فیق الذی کان ینام علیه والده.حیث ت سلل من
مطرحه األر یالذی کان یتقاسمه مع أمه وأخویه ،وانزلق لیختبئ تحت السریر.أو ربما کانت أمه هیالتی دفعت به
هناك إلنقاذه من الذبه.وهی حیلة ال تنطلی دائما على القتلة ،حیث انهفی قریة مجاورة ،قامت أم بإخفا بناتها
تحت ال سریر ،غیر أنهم عرروا على مخبئهن،نظرا لبؤ

الغرفة التی کان ال سریر ی شغل ن صف م ساحتها ،ف شدوهن

من أرجلهن ،وسدحبوهم نحوسداحة الحوح حیث قتلوهن ونکلوا بجررهن«».در کشررتار روسررتای بن ط حه...گویا
مرگ،از شررردت پرخوری اش،ارواش برخی را از میان آرواره های خود رها کرده بود تا زنده بمانند.این کودک که به
گفته بعضرریها او را از زیر تخت خواب ف زی تنگ پدرش در آورده بودند در آن یورش شرربانه به زیر تخت خواب
خزیده بود و یا شاید مادرش او را به زیر تخت هل داده بود تا از کشتار جان سالم به در برد(».مستغانمی2003 ،م-31 :
.)32

پاریس ،پایتخت فران سه ،همان ک شوری که روزی مردم الجزایر برای رهایی ک شور خود از ا ستعمار آن ،مبارزه
کردند و عاقبت به اسرررتقالل رسررریدند ،و اکنون در زیر سرررایه حکومت خود الجزایریها ،شررردیدترین تهدیدها و
شکنجهها و ک شتارها ،تبعیدها ع یه فرزندان وطن اعمال می شود مح ی ا ست که کعبه آمال الجزایری ا ست و احالم
م ستغانمی بی شتر قهرمانان خود را در این شهر گرد آورده است تا در خارج از وح شت شهرهای عربی آزادانه م سیر
زندگی خود را برگزینند و به پیش بروند .پاریس محل تالفی عا شقان و نگاهبان آنان ا ست برای یک شبی فراموش
کردیم که احتیات و حذر کنیم ،به گمان اینکه پاریس عهده دار حفاظت ازعشق آنان است پلهای پاریس و رودخانه
سن که در زیر آنها جاری ست در این رمان شاهد حوادث ب سیاری ه ستند که در تاریخ ک شور فران سه و الجزایر به
وقوا پیو سته ا ست،در تۀاهرات  17اکتبر سال  1961مردم به همراه خانوادههای خود در پاریس در یک راهپیمایی
مسالمت آمیز خواهان برداشته شدن منع آمد و شد ع یه الجزایریها شرکت کردند،قربانیان این حادثه توسط پ یس به
فرماندهی شخصی به نام  paponبه آبهای رودخانه سن ریخته شدند و بیست هزار تن از آنان جان باختند،چیزی
که در حدود دو قرن پیش برای مردم خود فرانسررره اتفاق افتاد .مردم را از روی پل ها به رودخانه ها میریختند ،از
جم ه کارکردهای پلها،عالوه بر حضرور تاریخی آنها در این رمان،حضرور آنها در تاب وهای نقاشری زیّان اسرت ،و
اهمیت تاب ویی که زیّان در سنین جوانی آن را ک شیده بود به پل مع قی ا ست که دو طرف آن مع وم نی ست و شاید
بتوان گفت این تاب و عزیزترین اثر اوست زیرا این پل ح قه وصل او میان دو وطن است که برای خود برگزیده است
وطن ا ص ی او ،الجزایر که از آن عبور کرده و وطن دوم ،فران سه که در آن روزگار عمر خویش را با ح سن غریبی به
سر کرده است و شاید مقصود از این پل ،مسیر زندگی انسان باشد که از این دنیا از جهانی به جهان دیگر باشد.
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قسنطینه ،پایتخت الجزایر ،در این رمان نماد مۀ ومیت و محرومیت است و گویا قهرمانان رمان ،آن را در پاریس
با پلها و خیابانها و غذاها و رقصهایش در تبعیدگاه اختیاری خویش زندگی میکنند.پیوسته به آن عشق میورزند
و حس میکنند که در آن و با آن زندگی میکنند.خانهای که محل اجارهای م شترک زیّان و فران سواز ا ست،از جم ه
دیگر اماکنی اسررت که در این رمان نقش مهمی دارد ،زیّان ابتدا آن خانه را اجاره نموده اسررت تا هم محل زندگی و
هم کارگاه نقاشی او باشد ،فرانسواز که مدل نقاشان در برخی تاب وهایشان است به این خانه برای همین امر رفت و
آمد میکند و سپس با سفر زیّان به الجزایر در آن اقامت میکند و محل دیدار خالد با او و «حیاة» می شود و شاهد
حوادث مخت فی اسررت که در فواصررل مخت ف رمان به وقوا میپیوندد .تخت خواب این خانه و وسررایل آن،همگی
شاهد صحنههای مخت فی از این رمان ه ستند که عابران و رهگذران تخت خوابها به تعبیر و نوی سنده رمان از آن
عبور کردهاند.
بیمار ستان « »ville juiveمحل ب ستری شدن زیّان ،جایی ا ست که دیدارهای میان خالد و زیّان در آن اتفاق
افتاده است و در واقع زیان آن روزهایی را که در این رمان حیات داشته است در آن سپری کرده و پس از مرگش به
هواپیما منتقل می شود تا به الجزایر بازگردانده شود.تخت بیمارستان آخرین تخت زیّان است که با عبور از تختهای
مخت ف روی آن جان میدهد .تناقض نامح سو سی که این ک مه«مملکة البیاض» و سرای سپیدی ها و نقاش زاینده
سپیدیها دارد در نوا خودش جالب توجه ا ست،زیّان که عمری با ق م موی نقا شی خود سفیدی تاب وهای سفید را
با زنگ های مخت ف میزدوده است اکنون در پادشاهی سپیدیها از زندگی و صحنه روزگار زدوده میشود.
آخرین صحنههای این رمان در هواپیما به وقوا میپیوندد تابوت زیّان در قسمت زیرین هواپیما در میان وسایل
و چمدان های م سافران ا ست و خالد به همراه دیگر م سافران و پیرزن و دختر مجاور خود در ق سمت باالی هواپیما
قرار دارند،نقطهای که در این بخش وجود دارد این ا ست که گویا هواپیما همان زمین ا ست که زیّان در زیر آن دفن
شده ا ست و در ق سمت باالی زندگی جاری ست زیرا به نۀر میر سد در خاکی که هواپیمای حا صل پیکر زیّان به
آنجاست قبری در انتۀار او نیست و شاید تصدیق این سخن پایان یافتن رمان در همان فرودگاه باشد که حتی نعش
زیّان از آن خارج نمیشود و رمان به پایان میرسد.
 .10عنصر زبان و گفتگو:
گفتگو عبارت اسررت از سررخن قهرمانان با دیگران و یا خود .بدیهی اسررت که این عنصررر ،زنده بودن داسررتان را در
باالترین سطح نشان میدهد .زیرا گفتگوی با دیگران یا با خود ،همان چیزی است که انگیزهها و تمایالت شخص و
کشمکشها و آرامشهای او را نشان میدهد(.بستانی)122 :1371 ،
نوی سنده در این رمان ،با توجه به موقعیتهای مخت ف شخ صیتهای آن و نیز موقعیتهای ارتباطی میان آنان،
از کارکردهای مخت ف ساختاری و معنایی زبان بهره جسته است .وجه غالب زبان این رمان زبان فصیح عربی است
که از زبان راوی آن یعنی خالد بیان می شود و در گفتوگوهای میان شخصیت رمان و با توصیف وقایع و حوادث
آن به کار گرفته می شررود .البته آن بخش از گفتوگوهای شررخصرریتهای عرب رمان که محتوای روزمره و تبادل
تعارفات و شرروخیها و مثلهای مح ی دارد ،به لهجه مح ی الجزایر بیان می شررود و این امر نشرران از این دارد که
نویسررنده در هر دو وجه سرراختار زبان عربی مهارت و توانایی الزم را دارد .آغاز حضررور زبان مح ی در این رمان با
ح ضور«مراد» ا ست که فردی شوخ و بی خیال ا ست و همین خ ص ت او ست که او را از چنگال مرگ رهانیده و به
آلمان رسانده است ،در تماس ت فنی که میان آن دو واقع می شود مراد با لحنی آمیخته با شوخی به او میگوید که به
جای عکس گرفتن از الشهی سگ بیاید از او عکس بگیرد که خوش تیپیاش موجب بیهوش شدن دختران می شود
وآمبوالنس از پشت سرش برای جمع کردن آنها حرکت میکند.
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«األمبیالنس» یا خویا ورائی...أنا نم شی و هی تهزّ بالبنات.کیفاح ندیر ،قل لی یرحم باباك»(م ستغانمی2003،م :

 .)71البته در موقعیتهای جدّی میان شخصیتهای رمان و حتی خود مراد که تقریبا در ابتدا به لهجه مح ی سخن می
گوید.زبان به کار رفته تو سط نوی سنده زبان ف صیح ا ست .هنگامی که خالد ،با مراد و نا صر در خانه ا ستیجاری مراد
دیدار می کند و سررخن از اهانتهایی که در فرودگاهها به آنها میشررود ،به میان میآیدمراد میگوید« :واح تدیر یا
خویا«...وجه الخروف معروف!»(همان .)119:جم ه آخر مث ی اسررت که در الجزایر به کار برده میشررود و یا در ادامه
میگوید«:واح تحبّوا تأکلوا یا جماعه؟»(همان.)120:

در ف صل آخر رمان ،آنگاه که خالد با آن پیرزن م سافر روبرو می شود که نماد پیرزنان الجزایر است ،آن پیرزن با
لحن مادرانه به خاطر کمکی که خالد در حمل چمدانهای او میکند میگوید «:یعیشددک یا ولیدی...یسددرك و یهّز
عنک هم الدنیا...ربّی یزیّن سعدك(».همان)304:

با توجه به اینکه اغ ب حوادث این رمان در فران سه و شهر پاریس اتفاق میافتد و بع ضی از شخ صیتهای رمان
فران سوی ه ستند ،از جم ه فران سواز ،و پر ستار بیمار ستان ،نوی سنده جمالتی را از زبان آنها به زبان فران سوی نقل می
کند .البته این جمالت مربوت به بخش تعارفات و یا جمالت عادی گفتوگوهای میان آنهاست و بخشهای دیگر آن
به دلیل اینکه حوص ه مخاطبی را که فرانسه نمیداند نبرد و یا نویسنده به دنبال آن توضیحی ارائه ندهد به زبان عربی
آورده شده است .در اولین دیدار میان خالد و فرانسواز در نمایشگاه نقاشی زیّان ،فرانسواز به فرانسه به او می گوید:
(? ( )bonjour..jesuis-francoise…quepuis-jepour-vousسررالم ،من فرانسررواز هسررتم چه می توانم برای شررما انجام
دهم؟)(همان .)56:این جم ه حاوی احوال پر سی و خوش آمدگویی او به فران سه و پاریس ا ست که بر زبان میآورد و
سپس گفتوگویی میان آن دو به زبان عربی فصیح ادامه مییابد و در اغ ب موقعیتهایی که این دو با یکدیگر سخن
میگوید چنین وضرعیتی وجود دارد.زمانی که زیّان با «حیاة» دیدار میکند و حیاة دفتر سریاه رنگی را به او میدهد تا
چیزی در آن بنویسد،هنگام دادن دفتر به فرانسه می گوید( » bon-anniverssaive-« :تولدت مبارک).این جم ه از زبان
یک الجزایری به هموطن خود و محبوب خود گفته میشود،تع ی ی که نویسنده برای آن می آورد این است« که چنین
جم ه ای را یا باید به فران سه و یا به زبان ف صیح عربی گفت زیرا در لهجه الجزایری ساختار و یا عبارتی که بتوانی با
آن تولد کسی را تبریک بگویی وجود ندارد در حالیکه پر است از واژه های تس یت و اظهار همدردی»(همان.)97:
بعد معنایی زبان و جنبههای بالغی آن،از جم ه مواردی اسررت که نویسررنده رمان آن را به کار گرفته اسررت گویا
مفاهیمی که نیاز به صراحت بیان ندارد و یا زبان سهل و آ سان اغ ب رمانها آنها را بر نمیتابد ،نوی سنده را وادار به
استفاده از عبارت های مجازی و یا کنایات نموده است .تشبیه و استعاره و یا تمثیل نیز از جم ه مواردی است که در
ساختار معنایی این رمان به چ شم میخورد «.و قبل سیجارة من حکتها الماطره التی رطّت کبریت حزنک کنت
سددتالها،کیف ثغرها فی غیابک بلغ سددنّ الرشددد؟»(همان )10:در این جم ه عبارتهای اسرررتعاری « ددحکتها
الماطره،کبریت حزن و عبارت مجازی بلغ ثغرها سن الر شد»نویسررنده به صررورت پوشرریده و پنهان به اشررتیاق
بوسیدن محبوب توسط شخص اشاره دارد.
«کیف لی ان اعرف قیا امراه ما سددبرت جسدددها إال بشددفاه اللهفه؟ امراه اقیس اهتزازاتها بمعیار ریختر
الشبقیّ اعرف الطبقات السفلیه لشهواتها.اعرف فی ایّ عصر تراکمت حفریات رغباتها،و فی ایّ ز من چیو لوجیّ
استدارحزام زالزلها،و علی ایّ عمق تکمن میاه انوثتها الجوفیه(».همان )14:عبارت به کار رفته در این جم ه کنایه از
سردی و کم رنگ شدن عاطفه و اح ساس دارد .و یا عبارت مم که البیاض که کنایه از بیمار ستان ا ست ودر آغاز
ف صل پنجم رمان به کار برده شده ا ست بدین صورت که«فکل غرف المر ی رقم من مملکه البیاض...کان فی
یافه البیاض( »...همان)105:
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تعبیر کنایی« أبنا الصمت» توسط نویسنده به نقاشان داده شده است که در ادامه عبارت کنایی «أبنا الصبر» را نیز
برای عکاسان به کار میبرد «.قد تحدثت کریرا،ماده أنا

نین فی الکالم،فالرّسامون حسب أحدهم«أبنا الصمت»

قلت و أنا أمازحه :ال تهتم..فالمصوردن«أبنا الصبر(».همان)116:

همرنین ن وی سنده از به کار بردن صنایع لفۀی و معنوی مانند جناس و طباق در متن رمان خویش غافل نمی شود
به گونهای که میگوید «:فکیف یمکن مقاربه الحیاه انطالقا من الموت لکان عقارب الوقت التی و هبتک سددمّها
لعقارب ساعتک تدور دك و فی کل دوره ت ستعجلک الفنا (».همان )294:در این بند میان الحیاه و الموت طباق
وجود دارد و عقارب الوقت و عقارب السررراعه نیز دارای جناس هسرررتند،البته در عقارب الوقت صرررنعت ابهام نیز
م شاهده می شود که در نگاه اول مفهوم نزدیک آن یعنی عقربههای زمان به ذهن متبادر می شود ولی با قرینه سمّ در
جم ه فهمیده میشود که مقصود عقرب یا همان حیوان گزنده است.
نتیجه گیری:
موارد زیراز جم ه نتایجی است که از بررسی تکنیکهای داستان در رمان عابرسریر اثر احالم مستغانمی بدست آمده
است:
 -1درون مایه این رمان ،رمانتیسررم فردگرا به همراه رمانتسرریم جامعه گرا ،با آثار پیشررین این نویسررنده درارتبات
تنگاتنگی اسررت به گونهای که حضررور قهرمانان آنها و نیز حضررور خود آنها در البهالی حوادث این رمان موید این
موضوا است.
-2پیرنگ رمان عابر سریر از نوا پیرنگ باز ا ست که در آن حوادث دا ستان به نتیجهی قطعی و نهایی نمیر سد
زیرا در پایان این داستان گویا نویسنده میخواهد نتیجهی برخی حوادث و سرنوشت نهایی برخی شخصیتها را به
خواننده واگذارد و یا اینکه همانند این رمان که نتیجهی رمان قب ی خود یعنی ذاکرة الج سد را در آن مع وم نمود ،در
رمانی دیگر که خواهد نوشت بیاورد.
 -3شخصیتهای این رمان دارای تنوا خاصی است و می توان گفت که تقریبا از انواا مخت ف شخصیتها در
آن به کار گرفته است .شخصیتها و شخصیت پردازی احالم مستغانمی در این رمان نسبت به دیگر عناصر داستان
از قدرت بیشتری برخوردار است.
-4درون مایهی رمان عابرسررریر بر محور غربت ،وطن،عشررق نافرجام و ممنوا ،ترور ،عقب ماندگی و برآورده
ن شدن خوا ستههای م تی که د ست به انقالب ع یه ا ستعمار فران سه زدند ،م صیبتهایی که مردم الجزایر از د ست
واپسگرایان وطنی الجزایر میکشند بیشتر و فجیعتر از آنهایی است که از استعمار فرانسه کشیده بودند ،میچرخد.
-5مستغانمی از دانش فرهنگی و زبانی خود در بیان وقایع رمان خویش به وفور بهره جسته است به گونهای که
با نقل سخنان بزرگان و ذکر نام ب سیاری از آنها در م سیر رمان تاب وی رنگارنگی از شخ صیتهای مخت ف در اثر
خویش خ ق نموده است.
-6زمان و مکان در این رمان ،هر کدام نمادی از آنره که نویسنده در این اثر برای به کار گیری آن است میباشد؛
الجزایر نماد وطن ناتوان و عاجز از حمایت شررهروندان خود اسررت و غربت که در فرانسرره و پاریس نمود می یابد
پناهگاه مهاجرانی اسرررت که هر کدام به دلی ی از وطن گریخته و در آن زندگی می کنند اما باز از آنره در وطن می
گذرد غافل نی ستند و وطن در درون آنها زنده ا ست هر چند همراه آنان نی ست و رعب و وح شت ترور و ک شتار
بی گناهان و مخالفان همه جا با آنان همراه اسرررت حتی در کشرررور غربت تا جایی که زندگی مخفی و در هراس و
وحشت در آنجا نیز گریبانگیرآنان است.
-7زبان و کارکردهای مخت ف نحوی،بالغی و معنایی آن و تنوا آن از نکات برجسررتهی این رمان به شررمار می
رود .ساختار عامیانه زبان عربی به لهجه الجزایری و ساختار ف صیح و قدرتمند آن در بعد لغوی و بالغی و همرنین
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ح ضور زبان فران سوی در برخی بخشهای آن حاکی از توانایی این نوی سنده در به کارگیری ساختارهای این زبانها
است.
-8به طور ک ی اح الم مستغانمی از آن جم ه نویسندگان موفقی است که توانسته است در آثار خود به ویژه این
رمان اهداف مورد نۀر خود را به نیکی به خواننده منتقل نماید.
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