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Introduction: There has been a special literature in each era, which shows the
beliefs, and political, social and economic conditions of that era. When a
catastrophic event happens, it can damage the mental, moral and spiritual health of
the society and make it disturbed. A fast transition from tradition to modernity and
its exposure to social-political changes make a fundamental development in culture
and ethics, which affects art, literature and philosophy. If these changes are negative
and catastrophic, dark literature with negative tendencies is formed. Sonallah
Ibrahim wrote some books studied, reviewed and analyzed by Arabs and Persians
using modern writing techniques. “That Perfume”) ) تلک الرائحةby Sonallah Ibrahim
is a modern story narrated fluently and expresses the social concerns of modern
humans. The story is full of ambiguity, nihilism, death thinking, tendency for inner
world, emotional helplessness, and other salient features of dark romanticism.
Although there exist other components and features of this type, we analyze the
factors that are more frequent in this story.
Methodology: With a descriptive-analytical method, this research analyzes the
manifestations of the current literature in the novel, including narration, story
elements, space, conversation, etc. It seeks to answer the questions ‘how can we
analyze the pessimism, death think, despair, and nihilism in “That Perfume”? And
‘how can the content analysis of this story help to better understand the concept of
this story according to the literary flow of dark romanticism?’
Findings: In this research, by analyzing the art of story and the way of writing, we
find a tendency for black romanticism in the dialectics of the elements and structure
of “That Perfume”. In this story, Sonallah Ibrahim shows the death of humanity and
wants to express that others do not value life. He describes the physical and evil
dimension of love in a detailed way. The main character of this novel is captivated
by evil fantasies; it is a kind of reminder of erotic illusions. Components such as
wandering, repetitive life, returning to the past, father and mother’s death, broken
loves, pessimism, and despair from existential world show nihilism in this story. The
frequent use of opium and narcotics is very evident in the story. The main character
of the story just smokes, which is a sign of destruction and darkness. By criticizing
the story according to the romanticism components, we can recognize Sonallah
Ibrahim as an eminent writer in the Arab world. Another point of criticizing is that
the reader can understand and analyze the motif, theme and main concepts of story
and characters fundamentally.
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Results and Discussion: Since dark romanticism is a new and special view of the
broad doctrine of romanticism, there is no precise component for it in any reference
book. However, with a precise analysis of this doctrine, we extract the most
important features of dark romanticism such as loneliness, death thinking, despair
and nihilism, using erotic themes ae well as opium and narcotics. In that story, death
has a prominent manifestation in material and psychological dimensions. Sonallah
Ibrahim portrays the death of the modern human, while he is alone in a crowd.
Sonallah Ibrahim portrays the death of humanity and shows no one values the souls
of others. The mentioned loneliness and death thinking can be the result of despair,
hopelessness and nihilism and also a base for this spiritual misery. We can see the
examples of hopelessness and nihilism throughout the story. When the main
character of the story is freed from the prison, he seeks an inner feeling, such as
happiness, but he cannot find anything. Another component of black romanticism is
evil love which is contrasted with virgin love in the Arabic literature. Today, the evil
love is defined as erotic literature. This feature is the most important component of
dark romanticism in “That Perfume”. We can see this feature in the social life and
fancies of the main character. When the main character meets Najva, the writer
describes the scene precisely and approaches the border of dark romanticism. In this
story, the main character just smokes, but the repetition of the same concept of
opium can be a motif to show the destructiveness and darkness throughout the story.
In addition to the protagonist's excessive use of cigarettes as a mental sedative, there
are his judgments about the use of opium by others, who look at it in a positive light,
a view that is contrary to rationality and logic. This is because we are talking about
the mentality of a character who has all the components of dark romanticism.
Keywords: Arabic short stories, Black romanticism, Pessimistic, That Perfume,
Sonallah Ibrahim.

دو فصلنامة علمي نقد ادب معاصر عربي
مقاله پژوهشي /سال یازدهم /بيست و سوم پياپي 12 /علمي ()2011

بررسي و تحليل مؤلفههاي رمانتيسمِ سياه در داستان «

» از

مهران نجفي حاجيور ،1دکتري زبان و ادبيّات عربي و استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه
شهرکرد
تاریخ دریافت2900/10/10 :

تاریخ پذیرش2011/19/12 :

چکيده
اثرپذيري از مکتبِ رمانتيسم و نحلههاي فلسفي اروپا از يک سو و تحوّالتِ اجتماعي-سياسي اخير
جهان عرب از سوي ديگر ،دگرگونيهايي را در حوزهي ادبيات معاصر عربي بهوجود آورد .در اين
دوره ،نويسندگانِ عرب گاه از روي تقليد و گاه با نوآوريهاي خود در حوزهي مکتب رمانتيسم ،دست
به خلق آثاري زدند که در سايهي عواملي همچون شکستهاي نظامي ،حکومتهاي ديکتاتوري و غيره
جنبههاي منفي و سياه رمانتيسم در اين آثارشان قابل مشاهده است .از جملهي اين نويسندگان،
(1291م) است .او با استفاده از تکنيکهاي مدرنِ داستاننويسي ،آثاري را بهرشتهي تحرير
درآورده که هم در جهان عرب و هم در ميان تحليلگران و خوانندگان فارسي زبان ،مورد مطالعه ،نقد و
تحليل قرار گرفته است .اين پژوهش بر آن است تا با روش توصيفي-تحليلي و بر اساس مؤلفههاي
رمانتيسم سياه ،جلوهها و نشانههاي اين جريان ادبي را در داستان «

رديابي و تحليل کند.

نتايج بهدست آمده در اين پژوهش حاکي از آن است که در اين داستان ،گرايش به رمانتيسم سياه از نوع
هيجانمداري و احساسگرايي صرف نيست ،بلکه با نگرشي ديالکتيکي و ارگانيسمي ،تمام اجزاء،
ساختار داستان و عناصر داستاني را در بر گرفته و از لحاظ مفهومي و محتوايي نيز ،نشاندهندهي
تنهايي ،انزوا ،ابهام ،پوچگرايي ،مرگانديشي ،روابط جنسي نامشروع و ناهنجار ،توصيفات اروتيک،
استفادهي مکرر از افيون و مواد مخدر خصوصاً سيگار و ديگر مشخصههاي بارزِ رمانتيسم سياه است.
کليد واژهها :ادبيات داستاني عربي ،رمانتيسم سياه ،بدبيني،
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مقدمه
در هر دوره ،ميتوان ادبيات خاصي را مشاهده نمود که نمايانگر کارکردهاي اعتقادي،
سياسي ،اجتماعي و اقتصاديِ همان دوره ميباشد .هنگاميکه حوادث سنگين و
مصيبتباري رخ ميدهد ،در اثر آشفتگيهاي برآمده از آن ،سالمت فکري ،اخالقي و
روحي از جامعه رخت برميبندد و فروپاشي ذهنيت کهن و تشتّت افکار حاصل مي-
شود .از سويي ،سير سريع يک جامعه از فضاي بسته به فضاي باز يا گذارِ جامعه از
سنّت به مدرنيته و قرارگرفتن در جريان تحوّالت اجتماعي–سياسي ،تحوّالت بنياديني
را در حوزهي فرهنگ و اخالق ايجاد ميکند که تأثير چشمگيري بر حوزهي هنر،
ادبيات و فلسفه خواهد داشت و در صورتيکه اين تحوّالت و دگرگونيها ،منفي و
مصيبتبار باشند ،ادبيات سياه با گرايشهاي منفي شکل ميگيرد.
«بنمايهي اصلي ادبيّاتِ سياه ،رمانتيسم است که پيشينهاي طوالني و گسترده در
ادبيات جهان دارد؛ امّ ا احياي اين نوع نگرش به عنوان يک جنبش ادبي و سپس در
قامت يک مکتب هنري با برخي ويژگيهاي جديدتر و افزونتر ،محصول دوران
مدرنيته است» (شيري و همکاران .)19 :1921 ،مدرنيته در کنار پيامدهاي مثبت ،تبعاتي منفي
نيز بهدنبال داشت که از جملهي اين پيامدهاي منفي ميتوان به نيهيليسم ،گرايش به
تنهايي ،شهرنشيني و مهاجرت از روستاها به حاشيهي کالنشهرها و مواردي از اين
دست اشاره کرد (ر.ک :احمدي .)54-99 :1919 ،ادبيات معاصر عربي نيز ،با اثرپذيري از
مدرنيته و تحوّالت اجتماعي-سياسي ناشي از آن و دگرگونيهاي فکري ،در برخي از
موارد ،رنگِ تيرگي و بدبيني بهخود گرفت؛ تا جاييکه کمتر ژانر ادبي را ميتوان يافت
که اين صبغهي بدبيني در آن موج نزند.
در قرن بيستم ،مهمترين گرايشهاي بدبينانه در ادبيات معاصر عربي ،از سويي با
مسألهي فلسطين و شکست اعراب از اسرائيل ارتباط دارد که استعمار مستقيم يا
غيرمستقيم بيشتر کشورهاي عربي را بهدنبال داشت و از سوي ديگر ،جهانشمولي
نظريات روانشناسي و فلسفي که توسط افرادي چون شوپنهاور ،1نيچه ،9کامو ،9کافکا،5
سارتر 4و غيره مطرح شد ،بر نويسندگان دنياي عرب نيز اثر گذاشت و آثار داستاني
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آنها را تحتالشّعاع خود قرار داد« .در دورهي رمان پسامحفوظي ،رمان نو عربي سعي
ميکند دروازههاي جهان را بکوبد و بهسوي نوعي رمان مدرنيستي و پسامدرنيستي
حرکت کند که نگاه پديدارشناسانه به اشياء و هستي مردمان در آن اهميّت دارد.

،

با رويکردي شکآلود به جهان نگاه کردهاند؛ جهانِ

و

تکهپارهاي که غيرقابل دسترس شده و فهمِ ذات و جوهرش ناممکن شده است»
(عطيه.)14 :1921،

 ،داستاني مدرن است که به شيوهي سيال ذهن روايت

اثر

ميشود و دغدغههاي اجتماعي انسان مدرن را بيان ميکند .اين داستان ،سرشار از ابهام،
پوچگرايي ،مرگانديشي ،پناهبردن به دنياي درون ،درماندگي روحي و ديگر
مشخصههاي بارزِ رمانتيسمِ سياه است .هرچند که ميتوان براي رمانتيسم سياه مؤلفهها
و شاخصههاي ديگري از ميان منابع استخراج کرد ،اما در پژوهش پيشِرو ،مواردي که
در داستان بسامد بااليي داشتهاند ،مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.
اين پژوهش بر آن است با روشي توصيفي-تحليلي و بر اساس مؤلفههاي رمانتيسم
سياه ،جلوههاي اين جريان ادبي را بررسي و تحليل کند و به اين پرسشها پاسخ دهد
که بدبيني ،مرگانديشي ،نااميدي و پوچگرايي موجود در داستان

از چه

زوايايي قابل بررسي و کشف است؟ و تحليل محتوايي اين داستان بر اساس مؤلفههاي
جريان ادبي رمانتيسم سياه ،چگونه ميتواند به درک بهتر مفهوم داستان کمک کند؟

پيشينهي پژوهش
دربارهي

و آثار او ،پژوهشهاي قابل توجّهي نوشته شده است که بخشي

از آن به شرح ذيل ميباشد:
» نوشتهي ابراهيم آرمن و زهرا پاک نهاد

در پژوهشي با عنوان «

روايت در رمان «
جريان سيال ذهن نقد و بررسي شده است.

» ،تحليل و انواع تکنيکهاي
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عليرضا کاهه در رسالهي خود با عنوان «
»( ،)1929به بيان
نوآوريهاي رماننويسان دههي شصت مصر پرداخته و دو رمانِ «
و

نوشتهي

را بررسي و تحليل

نوشتهي

نموده است.
خليل پرويني و همکارن در مقالهاي با عنوان «
به بررسي بُعد شخصيت و

»
شخصيتپردازي در رمان «

» پرداخته شده است.

پژوهش ديگري با عنوان «خوانش اگزيستانسياليستي رمان ستاره آگوست» ()1925
بهقلم علي افضلي و فاطمه اعرجي نوشته شده و در مجلهي ادب عربي ،شماره 1
بهچاپ رسيده است .در اين مقاله ،مشخّصهها و مؤلفههاي اگزيستانسياليسم در رمان
«ستارهي آگوست» مورد تحليل قرار گرفته است.
در مقالهاي با عنوان «

»

 ،روند حرکت قهرمان را بررسي و تحليل ميکند.
در حوزهي رمانتيسم سياه نيز مقالهاي با عنوان «بررسي تحليلي رمانتيسم سياه در
سرودههاي نصرت رحماني» توسط قهرمان شيري و همکاران (پژوهش زبان و ادبيات
فارسي ،شمارهي  )1921 :91نوشتهشده که در آن ،به بررسي برخي از عوامل پيدايش
رمانتيسم سياه و بازتاب آن در شعر نصرت رحماني بهعنوان شاعر شعر سياه پرداخته
شده است.
با توجّه به پژوهشهاي بهعمل آمده ،تاکنون پژوهشي در حيطهي تحليل داستان
که با عنوان «آن بو» توسط نيايش سلطاني به فارسي ترجمه شده ،با توجّه
به مؤلفههاي رمانتيسم سياه ،مشاهده نشد؛ اين در حالي است که داستان

با

آنکه در نگاه نخست مؤلفههاي رئاليسم را در خود دارد ،امّا با دقّت نظر و تحليل دقيق،
ميتوان دريافت که اين رمان ،داستاني رمانتيک است که نقد مؤلفههاي رمانتيسمِ سياه
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در آن ،هم به درک بهتر مفهومِ داستان کمک ميکند و هم راه را براي نقد و تحليلِ
سبکشناسانه و يا روانکاوانه ،پيشِروي پژوهشگران ميگشايد.

خالصهي داستان
داستان

به شيوهي سيال ذهن روايت شده است که اين نوع روايت ،از

شيوههاي روايي مدرن در دنياي ادبيات محسوب ميشود؛ از نظر

،

«توانسته [از] تکنيکهاي جريان سيال ذهن منجمله مونولوگ ،تداعي ،تکگويي
و ديگر ابزارها به خوبي استفاده کند»

بههمين سبب طرح در بيشتر

داستانهايش ،پراکنده و از زمان خطي و بيروني پيروي نميکند .اين داستان وصف حال
بحراني و زندگي شخصي است که بهتنهايي داستان را به پيش ميبرد؛ شخصيتي که از
درگيري دروني و رواني رنج ميبرد .داستاني که قهرمانِ بي نام و نشان ،با آزاد شدن از
زندان آن را آغاز ميکند .در ادامه ،اين قهرمانِ شکستخورده به همراهِ سرباز زندان به
خانهي برادرش ميرود ،اما او را نميپذيرند و مسافرت را بهانه ميکنند .به خانهي
دوستش ميرود ،که او نيز بهدليل حضور خواهرش در خانه ،دست رد بر سينهي او
ميزند و قهرمان به ناچار همراه با سرباز به زندان برميگردد .فضاي زندان را با
دشواريها و تباهيهايش توصيف ميکند و دوباره از زندان بيرون ميآيد تا شايد جايي
را پيدا کند .به خانهي خواهرش ميرود و سرباز آدرس او را ثبت ميکند؛ او هرشب
بايد رأس ساعتي خاص در اين مکان حضورش را اعالم و در دفترچه ثبت کند.
روزمرگي و نگاهِ منفي شخصيت اصلي به جهان بيرون ،در ارتباط با همه خود را نشان
ميدهد .او بهدنبال تعيين دقيق زمان و مکان مرگ مادر است ،پرسشي که پاسخش براي
او بسيار مهم هم نيست! در اين بين از طريق دنياي درون و ذهن ،به گذشتههاي دور و
دراز سفر ميکند .اين روند تا پايان داستان ادامه دارد امّا آنچه
داستان روايت ميکند ،تباهي ،شکست ،يأس و اندوه است.

در اين
تابلويي است

که نقاش آن ،تنها ،رنگ مرگ را بر آن پاشيده ،رنگي که گاهگاهي در اين داستان به
تيرگي بيش از حد ميرسد.
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رمانتيسمِ سياه و ویژگيهاي آن
داستاننويسي جديد به معني واقعي آن ،در دورهي پيشرمانتيسم شکل گرفته و همين
امر اهميت عصر رمانتيسم در شکوفايي داستان را به اثبات ميرساند .در واقع« ،مکتب
رمانتيسم ،لوازم رشد و تکامل ادبياتي داستاني را فراهم کرد که تا به امروز نيز با
تحوّالت و دگرگونيهايي تداوم يافته است»

بهدليل گسترش

دامنهي مکتب رمانتيسم در ادبيات ،ارائهي تعريف دقيقي از آن ميسر نيست؛ چراکه
هرکدام از پژوهشگران ،ويژگيهايي را براي آن برگزيدهاند .اين مکتب در اواخر قرن
هجدهم در انگلستان پديد آمد و در قرن نوزدهم در ساير کشورهاي اروپايي گسترش
يافت .زرينکوب دربارهي درونمايهي اين مکتب ميگويد« :اين مکتب برعکس
کالسيسم که بر عقل تکيه دارد ،متکي به شور ،ذوق ،احساس و تخيّالت است و اساس
بينش و ادراک رمانتيک ها ،عنصر شخصي و فردي است و عقايد آنان بيشتر مشتمل بر
نسبي بودن زيبايي و هنر ،برتري احساس و عاطفه بر ساير قواي ذهني ،تأکيد بر وحدت
و هماهنگي شعر و موسيقي ،رهايي از قيد و بندها و پرداختن به عواطف فردي
است»(زرينکوب)594/9 :1932 ،؛ به عقيدهي

 ،رمانتيسم شورش و قيامي عليه

اصول خشک کالسيک بوده که هدف آن ،رهايي ادبيات از سيطرهي معيارهاي هنري
غيرقابلانعطاف است

رمانتيسم «داراي اصول زيادي از جمله:

آزادي بيان ،شخصيّت ،هيجان واحساسات ،گريز و سياحت ،کشف و شهود ،افسون
سخن [و مواردي از اين دست] است» (سيدحسيني .)139-131 /1 :1931 ،بررسي جنبههاي
منفي و بدبينانهي رمانتيسم سببشده تا منتقدان شاخهاي از رمانتيسم را با عنوان
رمانتيسم سياه و بهشکلي جداگانه تحليل نمايند و از آن با عناويني سياه و منفي همچون
بيماري قرن (همان )139 :ياد کنند و آن را داراي ابعادي شيطاني بدانند (جعفري:1913 ،

.)949
موريس پکهام ،3از منتقدان معاصر براي توصيف بيماري قرن و ديگر ابعاد
ناخوشايند و بيمارگونهي رمانتيسم ،اصطالحِ رمانتيسم منفي را وضع کرده است .او
«اصطالح جديد رمانتيسم منفي را جعل کرد که مراد از آن ،نوعي رمانتيسم مأيوس و
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نيهيليستي است» (ولک« .)93 :1919 ،منتقدان ديگر از جمله ولک ،اصطالح رمانتيسم منفي
را با معنايي معموليتر و مترادف با حالتهايي ذهني همچون بيماري قرن و بدبيني
بهکار ميبرند» (جعفري.)945 :1913 ،

از آنجاييکه اين شاخه از رمانتيسم ،نگاهي جديد و خاص به مکتب گستردهي
رمانتيسم بهحساب ميآيد ،مؤلفههايي دقيق و تعريفشده براي آن ،در هيچ کتاب
مرجعي يافت نميشود .امّا با بررسي دقيق و تاريخي اين مکتب ،ميتوان مهمترين
مشخّصههاي رمانتيسم سياه يا منفي را استخراج نمود که تنهايي و انزوا ،مرگانديشي،
نااميدي و پوچگرايي ،استفاده از مضامين اروتيک 1و همچنين افيون و مواد مخدر ،از
جملهي اين مشخصهها هستند.
يکي از مؤلفههاي بارز در داستانهاي رمانتيک و بهخصوص رمانتيسم سياه ،فرار
شخصيت اصلي داستاني از جهان واقعي و دنياي بيرون ،پناهبردن به عالم درون و
گوشهگيري از ديگران است« .تضاد ميان آرمان و واقعيت و ارتباط ناخوشايند فرد با
محيط اجتماعياي که در آن بهسر ميبَرَد ،رمانتيکها را دچار پريشاني و رنج ميکند و
آنها را هر چه بيشتر به سوي خودمحوري و انزوا ميکشاند» (جعفري .)949 :1913 ،مرگ
انديشي« ،مرگ زودرس و خودکشي ،يکي از جلوههاي ديگر رمانتيسم منفي است.
حس درماندگي و ناسازگاري با محيط پيرامون ،رنج و پريشاني ناشي از مواجهه با
ماديتِ جهان ،سرسختي غيرهمدالنهي جهان در مقابل احساسات رقيق ،درک شهودي
هنرمند رمانتيک و پارهاي مسائل ديگر ،بسياري از رمانتيکها را که قادر به برقراري
سازشي در ميان ذهن و عين نشدند ،به خودکشي وادار کرده است» (همان.)919 :
براي شخصيتهاي داستاني که در ساختار رمانتيسم سياه پرورش مييابند« ،همه
چيز در پيوند با منِ شخصيشان معني پيدا ميکند ،آنها نميتوانند از خود بهدرآيند و
همين درخودماندگي و عطف توجّه به خود است که تراژدي قهرمان رمانتيک را
ميآفريند و به افسردگي و پريشانياي منجر ميشود که در همان عصر با اصطالح
فرانسوي بيماري قرن مشخص شده است» (همان.)949 :
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رمانتيسمِ سياه همانگونه که از نام آن پيداست« ،حالتي افراطي دارد و عالوه بر
داشتن تمامي عناصر رمانتيسم ،بهجهت برخورداري از پارهاي ويژگيها ،با آنها متفاوت
است .اين ويژگيها عبارتند از :طبيعتگرايي در حدّ استحاله در آن و توصيف و تشريح
جزئيات مناظرِ طبيعي ،ايجاد فضاهاي آگنده از اشباح و ارواحِ دهشت انگيز،
مرگانديشي ،حزن و نااميديِ شديد ،خلق فضاهاي کابوسوار و پر از خشونت و
پرخاش ،پرداختن به مسائل اروتيک و زمينههاي گناه آلود و شيطاني» (خاکپور و اکرمي،

 .)995 :1932هرچند رمانتيسم نيز در بطن خود تنهايي ،انزوا و برخي ديگر از
مشخّصههاي فوق را دارد ،اما همانطور که گفتهشد رمانتيسمِ سياه با نوعي افراط و
شدّت بيش از حد به اين مؤلفهها ميپردازد.
يکي ديگر از مشخصّههاي بارز رمانتيسم و بهخصوص رمانتيسم سياه ،استفادهي
بيش از حد شاعر يا نويسندهي رمانتيست از افيون و مواد مخدر در شعر يا داستان
است« .استفاده از افيون و مواد مخدر نيز از مواردي است که بايد آن را از عوارض
رمانتيسم منفي بهشمار آورد .در قرن هجدهم ،افيون و فرآوردههاي آن بهعنوان دارو
مصرف ميشده است» (جعفري .)915 :1913 ،در ادامهي پژوهش ،به بررسي و تحليل
مولفههاي رمانتيسم سياه در داستان

پرداخته ميشود:

تنهایي و انزوا
در داستان

با توجه به زاويهي ديد اوّل شخص و همچنين تکنيک تکگويي

دروني ،3از آغاز مخاطب با فرديت و تنهايي شخصيت اصلي داستان روبرو ميشود.
«تکگويي دروني شيوهاي از روايت است که در آن ،تجربيات دروني و عاطفي
شخصيتهاي داستان در سطوح مختلف ذهن در مرحلهي پيش از گفتار نمايانده
ميشوند» (بيات .)13 :1931 ،در نخستين سطرهاي داستان ،خواننده با شيوهي تکگويي
دروني ،در ذهن شخصّيت اصلي داستان جا خوش ميکند .انتخاب اين شيوهي روايي،
بسيار به همذاتپنداري خواننده با قهرمان داستان کمک ميکند و خودمحوري
شخصيت را نشان ميدهد:
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) .نويسنده با استفاده از اين تکنيک ،تنهايي و انزواي شخصيت را هم در
عناصر داستاني و اليهي رويين داستان نشانداده و هم از نظر مفهومي ،اين مشخّصه را
در اليهي معنايي وارد کرده است .شخصيت اصلي داستان ،نه آدرسي دارد ،نه جايي
براي سکونت و نه کسي را که بعد از آزادي از زندان به همراه سرباز به آنجا برود .در
ادامه ،شخصيت داستان با رفتارِ سرد و زنندهي اطرافيان روبرو ميشود که بيش از پيش
نشاندهندهي تنهايي او است:
(همان) .در اين دو نمونه ،برادرش راهي سفر است و
دوستش نيز با بهانهتراشي مانع حضور او در خانه ميشود .شخصيت داستاني
تنها است و با همين تنهايي مجدداً به زندان بر ميگردد؛ چراکه کسي مشتاق
همراهي با او نيست.
يکي ديگر از شيوههايي که

انتخاب کرده تا تنهايي و انزوا يا

خودمحوري شخصيت داستاني را نشان دهد ،توصيفات جزئي و دقيق از محيط کم
اهميت اطراف است .اين توصيفها و صحنهپردازيها ،نشاندهندهي کمتوجهي انسان
تنها و منزوي معاصر است که چيزي براي انديشيدن ندارد؛ جامعه ،انسانها و خلقت و
آفرينش همه محو ميشوند و شخصيت داستاني در حمام ،مسير آب را با دقّت دنبال
ميکند ،شخصيتي که رنجهاي بسياري را در زندگي متحمل ميشود:

(همان.)99-91 :
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در جاي جاي داستان ،اين جزئينگريها را ميتوان مشاهده کرد و توجّه شخصيت
به اين جزئيات و تنهايي او تا جايي نشان داده ميشود که بر تخت دراز ميکشد و به
سقف اتاق فکر ميکند:
(همان.)99 :

«از آنجا که نويسندهي رمانتيک ،احساس تنهايي و تنفر نسبت به بيشتر مردم دارد ،در
و يا از نزديکشدن به پنجره دوري

تنهايي خود به فکر فرو ميرود»
ميکند:

چراکه پنجره ،نشاندهندهي مدنيت ،جامعه و انسانهاي
اطراف است و شخصيت اصلي

از تمام اين موارد گريزان است و در غار

تنهايي خود بين سالن ،آشپزخانه و اتاق راه ميرود و سيگار ميکشد؛ «نويسندهي رمانتيک
در زمانهي خود تنها و غريب است»

و اين غربت را از طريق

داستان و شخصيت داستاني به خواننده انتقال ميدهد.
تنهايي و انزوا که از آغاز تا پايان داستان ادامه دارد ،هم در بافت معنايي و محتواي
داستان ديده ميشود و هم با نگرشِ ارگانيسمي

 ،در عناصر داستان از

جمله زاويهي ديد ،طرح ،پيرنگ و غيره رخنه کرده تا خوانندهي داستان با
همذاتپنداري از طريق اين عناصر و تکنيکهاي داستاننويسي مدرن ،بتواند بهتر و
دقيقتر تنهايي شخصيت اصلي داستان و بهدنبال آن ،تنهايي ،انزوا و خودمحوري انسان
معاصر را دريابد.

مرگاندیشي
يکي ديگر از مهمترين مؤلّفههاي رمانتيسمِ سياه ،مرگانديشي است که هم در ميان
نويسندگانِ رمانتيک شايع است و هم از طريق شخصيتهاي داستاني در بافت
داستانهاي رمانتيک نمود پيدا ميکند .در اين نوع داستانها ،مرگِ انسان ،بسيار
بياهميت جلوه مينمايد؛ مرگ مادربزرگ راوي در رمان «در جستجوي زمان از
دسترفته» نوشتهي مارسل پروست 15يا مرگ «مادام بوواري» در رماني با همين نام از
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گوستاو فلوبر 14و يا در داستانهاي نويسندههاي روسي همچون «جنايت و مکافات»
داستايفسکي 13و يا خودکشي «آناکارنينا» در شاهکار تولستوي ،11تمامي تحت تاثير
مرگ و مرگانديشي شخصيتهاي داستاني شکل گرفتهاند.
لوکاچ 13دربارهي رمانتيکها مينويسد« :فلسفهي زندگي آنان جز فلسفهي مرگ
نبود و هنر زيستن آنان جز هنر مردن» (لوکاچ .)11 :1919 ،همچنين مرگانديشي را
ميتوان جزئي الينفک از داستانهاي رمانتيک بهويژه رمانتيسم سياه دانست؛ «مرگ
زودرس و خودکشي يکي ديگر از جلوههاي رمانتيسم منفي است .حس درماندگي و
ناسازگاري با محيط پيرامون و رنج و پريشاني ناشي از مواجهه با ماديتِ جهان و
سرسختي غيرهمدالنهي جهان در مقابل احساسات رقيق و درک شهودي هنرمند
رمانتيک و پارهاي مسائل ديگر ،بسياري از رمانتيکها را که قادر به برقراري سازشي در
ميان ذهن و عين نشدند ،به خودکشي وادار کرده است»(جعفري.)919 :1913 ،

در داستان

مرگ هم در بُعدِ مادي و هم در بعد روحي-رواني و

شخصيتي ،نمودي بارز و چشمگير دارد.

در اين داستان ،مرگ انسان

مدرني را بهتصوير ميکشد که در عين ازدحام جمعيت در جامعهي شهري مدرن ،تنها
و بيکس است؛ وي مرگ انسانيت را به تصوير ميکشد و اين موضوع را بيان ميکند
که کسي براي جان و روان ديگران ارزشي قائل نيست .زمانيکه شخصيت اصلي در
قهوهخانه نشسته و منتظر نوشيدني است ،جواني را ميبيند که در حال غرق شدن است.
آن جوان با ترس و نااميدي از دوستش کمک ميخواهد ،امّا پاسخي دريافت نميکند:

)؛ واکنش شخصيت اصلي داستان نيز
جالب است؛ وي با مشاهدهي اين وضعيت ،بدون توجّه به غرقشدن آن شخص ،به
فکر نوشيدن قهوهي خود است.
در

نيز رايحهي مرگ پراکندهشده که در گفتگوهاي زير به وضوح

ميتوان آن را احساس کرد؛ همگي با حالتي بسيار عادي از مرگِ اطرافيان خود سخن
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ميگويند که همين موضوع عادي نشاندادن مرگي است که بهعنوان يکي از مؤلفههاي رمانتيسم سياه
در اين داستان نمود دارد:
(همان.)43 :
ناسازگاري با محيط در

سبب ميشود تا شخصيت اصلي داستان ،گاه و بيگاه

به پدر خود فکر کند و در جريان داستان ،بارها با تکنيک جريان سيال ذهن به گذشتهها رفته
و روزهاي مرگ پدر را بهخاطر بياورد:

(همان:

 .)34-42سايهي مرگ و رايحهي آن تا پايان داستان ادامه پيدا ميکند ،گويا شخصيت اصلي
داستان در پي پاسخي است براي مرگ مادر؛ کوچهها و خيابانها را سپري ميکند تا بفهمد
مادر چه زماني و در کجا مرده است:
(همان.)33 :
مرگ و مرگانديشي در اين داستان ،از مؤلفههايي است که ساختارِ رمانتيکي داستان
را تقويت ميکند و نهتنها شخصيت اصلي داستان ،بلکه همهي شخصيتها در گفتگوها
يا حضور محدود و کمرنگشان ،با آن سروکار دارند .همانگونه که پيش از اين ذکر شد،
نمودِ مرگ نهتنها در روابط مادي و جسماني افراد جريان دارد بلکه فراتر از آن،
مرگِ هويت ،عاطفه ،انسانيت و مواردي از اين دست را در جامعهي معاصر مصر
و فراتر از آن ،با ديدي جهانشمول در دنياي خشک و بيروح مدرن نشان ميدهد.

نااميدي و پوچگرایي
را ميتوان از جمله نويسندگان و متفکرانِ يأسانديشي معرفي کرد که
چهرهي سياه و طاقتفرساي زندگي ،نگاهي سراسر مأيوسانه به آنها بخشيده؛ تا
آنجاييکه انديشهي آنها را با پرسشهاي فراوانِ فلسفي و عميقي دربارهي زندگي
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درگير ساخته است .اين دست از متفکّران در تنهايي بيمارگونهي خود ،انسان را
موجودي ناتوان و فرورفته در مصيبت نشان ميدهند .شخصيت اصلي در داستان
نيز از اين تنهايي زهرآلود رنج ميبرد .تنهايي و مرگ انديشياي که پيش از اين
تحليل شد ،هم ميتواند نتيجهي يأس ،نااميدي و پوچگرايي باشد و هم ميتواند
زمينهساز اين بيچارگي روحي باشد .در جايجاي داستان ميتوان نمونههاي نااميدي و
پوچي را احساس کرد؛ زمانيکه شخصيت اصلي داستان از زندان آزاد ميشود ،بهدنبال
احساس شادماني ،خرسندي يا هر احساس دروني است ،امّا در درون خود چيزي
نمييابد:
.
پيرنگ و طرح اين داستان از همان آغاز ،نوعي سرگرداني ،پوچي ،بيکسي و بدبيني را
به خواننده انتقال ميدهد .فضاي بيرون از زندان که قهرمان داستان بسيار انتطار آن را
ميکشيد ،هيچ تفاوتي با قبل ندارد و مردم بسيار عادي رفتار ميکنند .اين تنهايي،
احساس سرگرداني و «فرديت منمحور و خودآگاهي تشديدشدهي رمانتيکها ،سرانجام
آنها را به جانب اندوه و افسردگي ،بيقراري ،عدم ثبات عاطفي ،عدم رضايت از
واقعيت موجود ،گريز به روياهاي مبهم و اشتياقهاي نامفهوم و لذتبردن از رنج مي-
کشاند» (جعفري .)949 :1913 ،در ادامه ،شخصيت اصلي داستان به کتابخانهاش ميرود تا
قلم بردارد و بنويسد ،امّا توان اينکار را در خود نميبيند و بهدليل غلبهي نااميدي و
پوچي ،جانب روياها و تصاوير ذهني را ميگيرد:
(

او براي فرار از موقعيت اندوهبار و دردناکِ واقعي ،به افکار و روياهايي چنگ
ميزند که حتي در صورت محققشدن آنها تواني در خود نميبيند که بخواهد کاري
انجام دهد:
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(همان.)45 :
شخصيت رمانتيک «خود را اسير سرنوشتي کور و قرباني تقديري شوم تصور
ميکند .بُعد فلسفي اين يأس و بدبيني در فلسفهي شوپنهاور بهصورت نظامي فکري
تدوين ميشود» (جعفري .)945 :1913 ،سرگرداني و زندگي روزمره و تکراري شخصيت
اصلي ،مالقات با همسر دوستش که بهشکلي نامعلوم کشتهشده ،بازگشت به گذشته و
مرگ پدر و مادر ،عشقهاي شکستخورده ،همه و همه نشانگر پيرنگ داستاني است
که در سراسر آن ،بدبيني ،يأس و سرخوردگي از هستي و عالم وجودي موج ميزند.
اين شخصيت دليلي براي خوشحالي نميبيند ،براي خوشگذراني وقت و زماني خاص

و طوالني ميخواهد که شايد هيچ وقت در خواب هم نبيند« :
»

حتي در

جاي ديگر نيز به صراحت اين مطلب را بيان ميکند که چرا و به چه دليل بايد
خوشحال باشد:

(همان.)51 :

همانگونه که گفته شد ،در جايجاي داستان بهخوبي ميتوان اين بدبيني و يأس را
احساس کرد که در برخي موارد ،زمينهاي اجتماعي در وراي آن است و گاهي تنشهاي
روحي-رواني نيز در آن دخيل است .براي نمونه ميتوان برخورد با سرباز را بررسي
کرد:
(همان .)92 :در اين عبارتها خواننده مستقيماً با ذهن شخصيت
اصلي داستان روبرو ميشود ،ذهني بدبين که ددمنشي و حس خصومت را در چشمان
سرباز ميبيند و شيوهي درمان اين درد را رشوه و پول ميداند؛ «براي چنين انساني
چيزي شايستهي خواستن نيست و هر کوشش و مبارزهاي بيهوده است .بسياري از
رمانتيکها ،از يک سو ،تحت تأثير اندوه و يأس ،انزوا و گوشهگيري اختيار ميکنند و از
سوي ديگر همين انزوا و گوشهگيري موجب خيالگرايي و يأس بيشتر آنان ميشود و
البته خودآگاهي بحراني و پرتب و تاب آنان را هم تشديد ميکند» (جعفري.)949 :1913 ،
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همانگونه که در مقدمهي پژوهش گفتهشد ،عالوه بر داليل سياسي-اجتماعي
جهان عربي ،جهانشمولي نظريات روانشناسي -فلسفي که توسط افرادي چون
شوپنهار ،نيچه ،کامو ،کافکا ،سارتر و غيره مطرح شد ،سبب گرديد تا نويسندگان
عربزبان ،دست به خلق آثاري فلسفي و روانشناسانه بزنند که در آنها ،دنياي درون و
ذهن شخصيتهاي داستاني ،بيش از عالم بيرون مورد اهميت باشد .بدبيني و يأسي که
موج ميزند را بايد تا حد بسيار زيادي ناشي از اين رويکرد دانست.

در

اين اثرپذيري را هم در بعد مفهومي داستان ميتوان يافت و هم در برخي موارد.
با استفاده از عنصر گفتگو و از طريق شخصيت داستاني ،مستقيماً اين
اثرپذيري را بيان ميکند؛ براي نمونه در بخشي از داستان که شخصيت اصلي نزد
ميرود ،از او ميپرسد آيا رمان طاعون را خوانده است؟ که در اين گفتگو اثرپذيري از
(ابراهيم.)51 :9449 ،

آلبر کامو به-وضوح قابل مشاهده است:

هر چند خود کامو -نويسندهي رمان طاعون -نيز اين نوع نمود فلسفه در نوشتهي ادبي
را نميپذيرد و اعتقاد دارد «در يک رمان خوب ،فلسفه در تصاوير محو ميشود ،امّا
همين که فلسفه در اشخاص و اعمال داستاني وارد شود ،مثل انگشت زخمي نمايان
ميگردد و طرح داستاني از اصالت ميافتد و رمان هم از زندگي» (کامو به نقل از دورانت،
.)999 :1933

اين بدبيني نه تنها در شخصيت اصلي داستان ،بلکه در همهي جهاني که
آفريده موج ميزند؛ جواني که در حال غرق شدن است ،يأس و نااميدي بر او
غلبه ميکند و پارو را رها ميکند:
يا تابلوي تبليغات سينمايي که فيلمي را به
نمايش گذاشته است و همهي دنيا را ديوانه نشان ميدهد:
(همان )39 :و يا حتي سگي که بر احساسات او ادرار ميکند:
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(همان)42 :؛ همه و همه نشانگر دنيايي بيارزش و پوچ است که
شخصيتهاي داستاني در آن بهدنبال لحظهي رسيدن مرگ سرگردان هستند.
99

پرداختن افراطي به مضامين اروتيکي

از ديگر مؤلفههاي رمانتيسمِ سياه که از ديرباز در ادبيات عربي وجود داشته ،استفاده از
عشق شيطاني است که گاه در مقابل عشق عُذري قرار ميگرفت و امروزه از آن با
عنوان ادبيات اروتيک ياد ميشود .در تعريف آن آمده است« :نوعي ادبيات که در آن به
عشق جسماني و جنبههاي جنسي عشق پرداخته ميشود .اروتيسم همهي جنبههاي
عشق جسماني و امور جنسي را ،از عشقورزيهاي لطيف تا نمايش و توصيفهاي
بيپرده را دربرميگيرد» (انوشه ،)95 :1913 ،که «مالمت خويشتن ،تظاهر به فسق و فجور،
افشاي اعمال شيطانيِ خود ،نظربازي و کامجويي ،بدنيات و نفسانيات ،وسوسهي گناه،
دفاع از شيطان و انتساب اعمال و صفات شيطان به خويشتن ،مهمترين مؤلفههاي آن را
تشکيل ميدهد» (خاکپور و اکرمي.)993 :1932 ،

اين مؤلفه را نيز ميتوان از جمله مؤلفهها و مشخّصههاي بارز رمانتيسم سياه در
داستان

بهحساب آورد .از آغاز داستان اين جريان هم در بُعد اجتماعي و

زندگي بيروني شخصيت اصلي قابل رديابي است و هم در خيالپردازيها ،توهّمات و
تنهايي سياه و تاريک او نمود بارزي دارد .هنگاميکه شخصيت اصلي داستان با
روبرو ميشود،

با صحنهپردازي دقيق و توصيفهاي جزئي ،به مرز

رمانتيسمِ سياه نزديک ميشود و گاهي در آن غوطهور ميشود:

در ادامهي همين توصيفها ،شخصيت داستان از بيعالقگي خود نسبت به سخنگفتن
پرده بر ميدارد .تمايل او بر اين است تا در دنياي سرشار از عشقبازيها و تصاويري
غرقشود که در تنهايياش به مرور آنها ميپردازد:
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(همان )93-91 :و يا در ادامه-
ي همين توصيفها ،درخواستهاي شيطاني و خارج از عرف و شرعي که شخصيت

اصلي بيان ميکند ،نوعي عشق جسماني محض را به خواننده القاء ميکند:
(همان)92 :؛ توجّه به جنبههاي
شيطاني رمانتيسم سابقهي طوالني دارد و «يک دليل انتساب رمانتيکها به شيطانگرايي
اين است که بسياري از آنان با تجليل و احترام با شخصيت شيطان در منظومهي بهشت
گمشده سرودهي ميلتون رويارو شدهاند» (جعفري.)944 :1913 ،

با توصيفهاي جزئي و دقيق ،بُعد جسماني و شيطاني عشق را
بهشکلي دقيق به خواننده انتقال ميدهد و تا جايي در اين صحنهپردازيها افراط ميکند
که به نوعي ميتوان گفت اين جنبههاي فرعي داستان ،به بدنهي اصلي داستان تبديل
ميشود .در همهي داستان اين تصاوير و توصيفها نمود بارزي دارد که به دليل حجم
زياد نمونهها و رعايت برخي داليل از آوردن آنها معذور هستيم .براي نمونه ميتوان به
وصف جزئي و دقيق و همچنين استفاده از تشبيهات در اين عبارتها اشاره کرد:

شخصيت اصلي

 ،اسير خيالپردازيها و رؤياهاي آلوده است و بهنوعي

يادآور توهّم اروتيکي است که فرويد 95مطرح ميکند« .فرد رمانتيک بيش از آنکه به
زن ،آنچنان که در عالم واقع هست ،توجّه داشته باشد ،اسير رؤياها و خياالت و
هوسها و بازيهاي ناخودآگاه خويش است» (پريستلي:)199 :1949 ،

شايد بتوان گفت که «فرد
رمانتيک عمدتاً با خيال معشوق سر و کار دارد .از همين روست که از ديدگاه
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روانشناسي فرويدي ،رمانتيسم نوعي درمان خيالي و فريبنده يا آن چيزي است که خود
فرويد ،اصطالح توهّم اروتيک را براي آن بهکار ميبرد» (جعفري .)943-941 :1913 ،عشق
پرشور شخصيت اصلي داستان به زن خيالي و آرماني ،هر چند از بُعد جسماني ،مي-
تواند نتيجهي تمايل او به آرامش و امنيتي باشد که به هر دليل اعم از سياسي ،اقتصادي،
فرهنگي و مسائلي اين چنيني از جامعه رخت بربسته ،اما از جهت ديگر ،اين عشق به-
خاطر منمحوري و درخودماندگي اغلب رمانتيکها ،در واقع نوعي عشقورزي به خود
نيز محسوب ميشود که يکي از پيامدهاي اين امر ،دلبستگي رمانتيکها به ايدهي عشق
آزاد و مخالفت آنان با نهاد ازدواج است« .عشقِ آزاد رمانتيکها در بسياري موارد ،چون
با دلزدگي از وضع موجود و بيزاري از نزاکت بورژوازي همراه ميشود ،آنان را به
رابطهي با روسپيان و زنان بدنام ميکشاند» (همان .)914 :نمود بارز اين رابطه را در
داستان

ميتوان در صفحهي  ،93صفحههاي  49و  49و با بياني مستقيم در

صفحهي  45مشاهده کرد؛ جاييکه شخصيت اصلي داستان بدون هيچگونه شرم و
خجالتي درخواست خود از حسن را بيان ميدارد:

استفاده از افيون و مواد مخدر
اين مؤلفهي رمانتيسم سياه تا حدّي در ادبيات معاصر نمود دارد که بهنوعي کليشه در
شعر و داستانهاي سياه رمانتيکي تبديل شده است .در

نيز استفادهي

شخصيت اصلي داستان از افيون ،به سيگار محدود ميشود؛ امّا استفادهي بيش از حد از
عبارتهاي مشابه ،هم ميتواند نشاندهندهي اعتياد شخصيت به سيگار باشد و هم
بهعنوان موتيفي در داستان جلوه دارد که رايحهي تباهي ،سياهي و دود ناشي از سيگار
را در همه جاي داستان پخش ميکند؛ تا جاييکه استفاده از سيگار تقريباً در همهي
صفحات داستان ديده ميشود .براي نمونه به موارد زير ميتوان اشاره کرد که مستقيماً
در آنها عبارتهايي مشابه آمده است:
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(همان )99 :و يا

،

(همان) .در برخي موارد ،روشن-
کردن سيگار بهسبب تنهايي شخصيت در فضاي جامعه است و گاهي بههنگام سيل
تراوشات ذهني او؛ تا جاييکه به همه چيز فکر ميکند در ظاهر به سقف خانه اما شايد
(همان) .او

با ديدي فراتر به سرپناه يا امنيت:
حتي با خواندن و مطالعه نيز سيگار ميکشد:

(همان )91 :و زمانيکه توان مطالعه و يا نوشتن را در خود نميبيند ،باز هم
سيگار ميکشد:
(همان )59 :و اين روند تا پايان داستان ،تکراري معنيدار دارد:
(همان،)55 :
(همان،)53 :

(همان،)53 :

(همان،)51 :
(همان،)44 :

(همان:

(همان)،

،)45
(همان،)34 :

(همان،)42 :
(همان )31 :و يا
(همان.)39 :

عالوه بر استفادهي بسيار زياد خود شخصيت اصلي داستان از سيگار بهعنوان
تسکين دهندهي ذهني ،قضاوتهاي او دربارهي استفادهي ديگران از افيون نيز مشاهده
ميشود که با ديدي مثبت به اين مسأله نگاه ميکند ،ديدي که خالف عقالنيت و منطق
است؛ زيرا صحبت از ذهنيت شخصيتي است که تمامي مؤلفههاي رمانتيسم سياه را
دارد .او در مواجهه با مصرف افيون توسط رانندهي تاکسي ،وي را فردي سعادتمند
تلقّي ميکند و مستقيماً از ذهنيات خود پرده برميدارد که البد او براي تحمّل زندگي
اين کار را انجام ميدهد نه تفريح و سرگرمي:
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(همان.)59:

نتيجه
در اين پژوهش ،با بررسي صنعتهاي داستاني و شيوهي نگارش داستان
اين نتايج بهدست آمد که گرايش به رمانتيسم سياه در داستان

،
 ،با نگرشي

ديالکتيکي و ارگانيسمي ،تمام عناصر و ساختار داستان را در بر گرفته است.
با آگاهي تمام از مشخّصههاي مکتب رمانتيسم و با اثرپذيري از نويسندگان
مدرن جهاني اين داستان را نوشته است؛ زيرا هم در بُعد مفهومي و درونمايهي داستان
و هم با اشاره به شخصيتهايي همچون آلبر کامو در متنِ داستاني ،اين اثرپذيري را به
ناقد و تحليلگر القاء ميکند .همچنين شخصيت اصلي داستان از نظر توصيفات و
شخصيتپردازي ،شباهت بسيار زيادي با شخصيتهايي داستاني نويسندگاني چون
کامو ،کافکا ،سارتر و ديگران دارد .بيشتر مؤلفههاي رمانتيسم سياه در اين رمان ديده
ميشود؛ همچنانکه عنوان داستان ،نمادين انتخابشده و منظور از

در عنوان،

مفاهيمي چون نااميدي ،تنهايي و مرگانديشي انسان مدرن است که از مهمترين
مؤلفههاي رمانتيسم سياه محسوب ميشود.
در اين داستان ،مرگِ انسانيت را بهتصوير کشيده و اين مطلب را
بيان ميکند که ديگران براي جان و زندگي ارزشي قائل نيستند .او با توصيفهاي
جزئي و دقيق ،بُعد جسماني و شيطاني عشق را بهشکلي دقيق بيان کرده است.
شخصيت اصلي اين رمان ،اسير خيالپردازيها و رؤياهاي آلوده بوده و بهنوعي يادآور
توهّم اروتيکي است .مؤلفههايي مانند سرگرداني ،زندگي تکراري ،بازگشت به گذشته و
مرگ پدر و مادر ،عشقهاي شکستخورده ،بدبيني ،يأس و سرخوردگي از هستي و
عالم وجودي ،نشاندهندهي پوچگرايي در اين داستان است .استفادهي مکرر از افيون و
مواد مخدر در اين داستان مشهود است و استفادهي شخصيت اصلي داستان از افيون،
به سيگار محدود ميشود که استفاده از سيگار ،ميتواند نشاندهندهي تباهي و سياهي
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باشد .در مجموع نقد اين داستان بر اساس مؤلفههاي رمانتيسم ،هم در شناخت سبک
داستاني

 ،بهعنوان يکي از نويسندگان مطرح در جهان عرب ،مؤثر است

و هم سبب ميشود تا خوانندهي داستان بهشکلي بنيادين بتواند موضوع ،درونمايه و
مفاهيم اصلي که داستان و شخصيتهاي داستاني حول آنها شکل گرفتهاند را دريابد و
آنها را تحليل کند.
پينوشتها
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arthur Schopenhauer
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Albert Camus
Franz Kafka
Jean-Paul Charles Aymard Sartre
Morse Peckham
Erotic
8. Interior monologue

 .2افسر گفت :آدرس؟ گفتم :آدرسي ندارم .با تعجب به من خيره شد :کجا ميروي ،کجا زندگي
ميکني؟ گفتم :نميدانم .کسي را ندارم.
 .14به خانهي برادرم رفتيم .از باالي پلکان گفت عازم سفر است و بايد دربِ آپارتمان را قفل کند.
 .11لباسهاي تميز را برداشتم و به حمام رفتم .در را پشت سرم بستم .لباسهايم را درآوردم و برهنه
زير دوش ايستادم .با صابون بدنم را کف ماليدم و دوش آب را باز کردم .سرم را باال گرفتم و به
چشمهاي دوش خيره شدم .آبها از آن سرازير شد .مرا وادار کرد تا چشمهايم را ببندم .سرم را خم
کردم و کف صابون را دنبال کردم که از بدنم سرازير ميشد و ميرفت تا توي آبشي کف حمام .دوباره
بدنم را کف مالي کردم و باز هم آب را دنبال کردم که صابونها را برميداشت و درون لولههاي
فاضالب ميريخت...
 .19سيگاري روشن کردم .به سقف فکر ميکردم .بار ديگر سرباز آمد .بدون آنکه بخوابم ،روي تخت
دراز کشيدم و تا ميتوانستم سيگار کشيدم.
 .19بينِ سالن و آشپزخانه و اتاق مدام جابهجا ميشدم ،سيگار ميکشيدم و به پنجره نزديک نميشدم.
Marcel Proust
Gustave Flaubert
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Lev Nikolayevich Tolstoy
György Lukács

14.
15.
16.
17.
18.
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 .12پارو را به شکلي عجيب در دستش تکان ميداد .نااميدي در چهرهاش نمايان شد .ناگهان پارو را
انداخت و دو دستش را جلوي دهانش گرفت و دوستش را که در قايقي دورتر بود صدا زد .امّا
دوستش پاسخي نداد ،شايد صدايش را نشنيد .قهوهي من هم هنوز آماده نشده بود.
 .94خواهرم گفت :مادربزرگ نهاد مريض است و آنها تحملّش را ندارند .دخترعمهام گفت :قبل از
آنکه مادرم بميرد ،چندماهي در بستر افتاده بود ،از جايش بلند نميشد و جايش را خيس ميکرد.
خواهرم گفت که زن پسر عمويم بچهاش در ماه ششم سقط شد .گفتم :اين برايش بهتر بود.
 .91روي تخت دراز کشيدم و به پدر فکر کردم .شب بود و پدر از درد فرياد ميزد .ميخواستم بخوابم.
وقتي او را به بيمارستان بردند تنها در خانه ماندم .احساس خوشبختي داشتم .وقتي پيش او رفتم با
چشمهاي گرد و عصبانياش روبرو شدم .از من پرسيد چرا دور کردم و بعد از آن ديگر با من سخن
نگفت  ...ملحفه را از صورتش برداشتم امّا چشمهايش بسته بود.
 .99ميخواستم دقيق بدانم مادرم کي و کجا مرد  . . .کنارم نشست .به او گفتم :مادرم دقيقاً کي مرد؟
 .99اين همان لحظهاي است که سالها آرزويش را داشتم .درون خودم به دنبال حس تازهاي ميگشتم،
شادي ،ذوق يا هر احساسي ،پيدا نکردم .مردم ميرفتند و حرف ميزدند و بسيار عادي رفتار ميکردند،
گويا هميشه در کنار آنها بودهام و اتّفاقي نميافتاد.
 .95به کتابخانه برگشتم و قلم را برداشتم امّا توان نوشتن نداشتم .چشمانم را بستم و دختر جواني که
ديروز ديده بودم با آن بدن سفيدش را در کنارم تصور کردم.
 .94حسن آمد .به او گفتم بايد زني را براي امشب به خانه بياوريم .گفت :سعي خودم را ميکنم .از
خانه خارج شد .بعد از نيم ساعت به خانه بازگشت .گفت :برادرم در راه پله با زني ايستاده است...
حسن خارج شد و به من گفت :نوبت توست .او را کناري کشيدم و به او گفتم :نميتوانم .با تعجب
نگاهم کرد :چطور؟ گفتم :نميدانم .هيچ ميلي ندارم...
 .93به کازينو-قمارخانه -رفتيم .نامزد خواهرم گفت :ميخواهيم خوشحالت کنيم .به او گفتم :اين کارها
وقت ميبرَد .گفت :چطور؟ گفتم :عشق آسان نيست...آنها را ترک کردم و نزد سامي رفتم.
 .91چرا بايد شادي کنيم؟
 .93به خيابان برگشتيم .سرباز خشمگين شد و ميشد خشونت را در چشمانش ديد .با خودم گفتم
احتماالً ده قروش بخواهد.
 .92آيا رمان طاعون را خواندهاي؟
 .94پارو را به شکلي عجيب در دستش تکان ميداد .نا اميدي در چهرهاش نمايان شد .ناگهان پارو را
انداخت.
 .91در خيابان قصرالنيل به راه افتادم تا به سينما رسيدم .تبليغات فيلمي را ديدم که نشان ميداد اين دنيا
ديوانه است!
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 .99سگ دخترعمهام به من نزديک شد در حالي که سرش را تکان ميداد .دستم را دراز کردم تا او را
نوازش کنم ،به پشت خوابيد و بر زمين ادرار کرد.
 .99در تحليلهاي اين بخش ،بنابر مالحظاتي از آوردن ترجمهي متنِ داستاني معذورم.
34. Sigmund Freud

 .94کيفم را روي زمين گذاشتم و سيگاري روشن کردم.
 .93لباسهايم را پوشيدم و از حمام بيرون آمدم .سيگاري روشن کردم.
 .91در حالي که سيگار دود ميکردم بين سالن ،آشپزخانه و اتاق قدم ميزدم.
 .93سيگاري روشن کردم و به سقف اتاق فکر ميکردم.
 .92نامه را به آرامي خواندم ،سپس سيگاري روشن کردم.
 .54سپس به اتاقم برگشتم .با حرص سيگاري روشن کردم .فقط فکر ميکردم ،نميتوانستم بنويسم.
 .51نهاد گفت :تو شخصيتي هستي .سيگاري روشن کردم.
 .59سيگاري روشن کردم .خواهرم آمد.
 .59عادل و همسرش آمدند .سيگاري روشن کردم.
 .55دفتر را بررسي کردم و کمي درنگ کردم تا اينکه سيگاري روشن کردم و پاکت سيگار را با خود
برداشتم.
 .54سيگاري روشن کردم و روي تخت دراز کشيدم.
 .53سيگاري روشن کردم و يکي به او تعارف کردم.
 .51سيگاري روشن کردم .رمزي آمد و به او گفتم که من نميتوانم با زن بخوابم.
 .53به اتاق برگشتم و سيگاري روشن کردم .در تخت دراز کشيدم و به پدرم فکر کردم.
 .52در سالن تاريک نشستم و سيگاري روشن کردم.
 .44چراغ سالن و آشپزخانه را روشن کرد و سيگاري روشن کردم.
 .41قهوه نوشيدم و سيگاري روشن کردم.
 .49راننده در راه ايستاد تا تکهاي افيون در دهانش بگذارد و چاي بنوشد .با خود گفتم که او خوشبخت
است چرا که راهي براي مواجههي با زندگي يافته است.
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