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دهیچک
شبرد حوادث داسـتان و  یر در پرگذایار تأثیبسیداستان، نقشياز عناصر هنریکیعنصر مکان به عنوان 

انـد از  چگـاه نتوانسـته  یسان توانمند هینورمان. م آنها داردیها و تفهتیشخصيهایژگیاز ويبردارپرده
بـه  یاهـداف خاصـ  يا بـرا خـود آن ر يعبور کنند، بلکه با مهارت هنرین عنصر به طور سطحیکنار ا

.اندخدمت گرفته
»  الشمالیإلةموسم الهجر«ن رمان خود یز در مشهورترین-س نابغه جهان عربینورمان -ب صالحیالط

یت شناسـ یـ ه رواینظریه بر مبانین مقاله در نظر دارد با تکیا. به عنصر مکان نموده استياژهیتوجه و
يدهد، مسأله تقابل مکان و کارکردهـا یمیمکان روائيریگبه عنصر زبان در شکلیت خاصیاهمکه

.دینماین رمان بررسیرا در ایداستانيهاتیف آن و ارتباطش با شخصیتوصینگو چگوییمعنا
م مفهـوم تقابـل   یتفهـ يها براتوانسته است از مساله تقابل مکانیب صالح به خوبیرسد الطیبه نظر م

ف یتوصـ «کـه بـا   يبه طـور . ل گرفته است، بهره ببردن رمان بر اساس آن شکیشرق وغرب که ايایدن
ها بـه خواننـده، بـه آنهـا     نن مکایاندن ایآنها ضمن نما» ات مؤثریجزئ«ان یمختلف و بيهامکان» خلّاق
ییخواننده استفاده نموده است، تـا جـا  يختن حس کنجکاویبرانگيده و از آن براین بخشینمادیشکل

ق فهم یا از طرداستان تنهت رازآلود قهرمان یکشف شخصیعنین داستان ین گره ایمهمترییگشاکه گره
.دینمایعنصر مکان ممکن م
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مقدمه
يساختارت به یو روا. دیآیآن بشمار میه اساسیت پایکه روابرتر است یادبنوعرمان 

،1998مرتاض، (را شکل داده یفرعيتهایگر حکایو ديت مرکزیشود که حکایاطالق م
ـ  یط و تسلسل فنو موجب ارتبا) 27ص ،1998ط ،یشـرب (گـردد ین حـوادث مـ  یمحکـم ب
افـت کننـده   یس بـه در ینوشود که شالوده رمان از داستانیمحسوب میو کانال) 28ص

.)45ص،1991،یلحمدان(ابدییانتقال م
ه و مضـمون رمـان   یـ درونمات مهـم تـر از  یـ وه انتقال حکاین اساس شکل و شیبر ا
يکند، بـه طـور  یدا میپیت خاصیک رمان اهمین در جه عنصر زباید، در نتیآیبشمار م

چـرا کـه   .)28ص،1998مرتـاض،  (دهدیت را مین اهمیشتریس به زبان بیوک رمان نیکه 
.بخشدیمیند و به آنها رشد و بالندگیرآفیزبان است که عناصر داستان را منیا

که اگر رمان را يبه طور. در رمان عنصر مکان استیار مهم زبانیاز عناصر بسیکی
-یت دور مـ یرامون  چنـد شخصـ  یالباً پگرا که غت گونه واقعیروایلیمتن منثور تخک ی

ـ امکان ندارد کـه ا .)99ص،2002،یتونیز(میهستند، بدانیمهميار حادثهیزند، که درگ ن ی
تـا  هسـتند یازمنـد فضـا و مکـان   یدهنـد، بلکـه ن  هـا و حـوادث در خـأل رخ    تیشخص
ار ین اساس بسیبر ا. ونددیند و حوادث در آن بوقوع پیها در آن به حرکت درآتیشخص

يطور کـه بـرا  ده انگارد، همانیمساله مکان را نادییل گر متن روایسخت است که تحل
سـد یخـارج از چهـارچوب مکـان بنو   یانز نـاممکن اسـت رمـ   یـ سـنده رمـان ن  یک نوی
.)122ص،1998مرتاض،(

ـ ةموسـم الهجـر  «ن رمان خـود  یورترب صالح در مشهیالط یبـه خـوب  » الشـمال یإل
.ردیبه خدمت بگان مفهوم مورد نظر خودین عنصر را در بیاتوانسته است

: دیایر بیزسواالتيبراییهاتا پاسخکندین مقاله تالش میا
توجه دارد؟یمی، به چه مفاهتیو رابطه آن با شخصف مکانیسنده در توصینو-1
ست؟ین رمان چیمکان در اییمعناين کارکردهایمهمتر-2
ـ یرمـان  یم موضـوع اصـل  یبـه تفهـ  تـا چـه انـدازه    چگونه ومسأله تقابل مکان-3 یعن

شرق و غرب کمک کرده است؟يایدنییارویرو
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قینه تحقیشیپ
خ رمـان عـرب   یدر تـار یاستثنائک حادثه ی» الشمالیإلةموسم الهجر«از آنجا که رمان 

ــ ــورد توجــه ) http://dvdtarab.maktoob.com:2008،جابرعصــفور(رودیبشــمار م م
ـ یاز اهتمام ناقدان به ان حجم گسترده یا. از ناقدان قرار گرفته استياریبس -ین رمان ب

ن نکتـه را ید ایالبته با. عرب داردیسیات رمان نویت ممتاز آن در ادبیل بر اهمیشک دل
يافتـه اسـت کـار   ین نقدها که در پهنه جهـان عـرب انتشـار    یبه ایابیذکر نمود که دست

ن نقـدها  یاز اییهابعد از تالش فراوان به نمونهیول. ناممکن استیار سخت و حتیبس
:گرددین آنها اشاره میمهمترم که بهیافتیدست 

صـه  قیبعد از بررسـ »ثهيي«محمد زغلول سالم در کتاب 
کـه از  ین رمان را بـه عنـوان رمـان   ی، ااشگانهسهيهاش آن و دورهیدایوعلل پیسودان

ال یان سـ یـ جر«یعنـ ید یـ جدیسـ یوه داستان نویت خارج شده و به شیروایشکل سنت
را همـان مؤلّـف   يت راویاو شخص.قرار داده استیمورد بررس،رو آورده است» ذهن

ـ الطانگارد، اگر چـه  یم ،2007ه ، یـ محمد(کنـد یآن را رد مـ ياصـالح در مصـاحبه  بی
.رودیرمان فراتر نمیاو از حد معرفیالبته بررس.)151ص

د یسـع یمصطف«با عنوان یدر فصل» «ز در کتاب ین  نیمحمد شاه
د متمرکز شده است و بـر اسـاس   یسعیت مصطفیشخصيبر رو» 

در یعربـ یده ناخودآگـاه جمعـ  یـ د را زائیسـع یت مصـطف ی، شخصـ یل روانشناسیتحل
ودن داستان را به بحـث و  و مساله راز آلود ب. داندیاروپا میبا خودآگاه جمعییارویرو

.شـود یدن آن است راز ما مـ یمشتاق فهميکه راويکه رازيکشاند، به طوریمیبررس
س، عصفور مـن الشـرق    یل ادریسهینیالالتیثل الحن رمان را با نظائر خود میایاو حت

و بـه مسـاله   . کنـد یسه مـ یبه طور گذرا مقایحقییحیل أم هشامیم و قندیق الحکیتوف
،1996،یسوعیال(ب صالح به آن معترف است یود الطسنده از کونراد که خینويریپذریتأث
رفتارهـا و  یرسبه بر» یالروائقاع یاالفی «در یأحمد الزغبو . کندیاشاره م) 795ص،2ج

پـردازد، تـا  یمختلف ميت در زمانها و شهرهایصن دو  شخیايهاشهیعملکردها و اند
در » ديسعي«ن در مقاله یاو همچن.عمق رابطه آنها را باهم آشکار سازد
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در رادیسعی، سال سوم، شماره اول، سه چهره ازمصطف1405ع االخر یرب،»ابداع«مجله 
درهـم شکسـته   ياو بـرا یقلبـ يآرزو: چهره اول. کشدیر میمتفاوت به تصويایسه دن

ـ دن: چهـره دوم .ها قبل از مسافرت به اروپـا ن انسانیبيو تساويض نژادیشدن تبع يای
قا را در هـم  یاست که عظمت آفریجنگ با اروپائیاو که نوعیتیجنسيهايماجراجو

یزنـدگ يقـا بـرا  یکوچک در آفريدوباره در روستایشروع: چهره سوم.شکسته است
یبـ یمحمد ه. آن را نداردات خود تحمل ادامه ید با توجه به روحیسعید که مصطفیجد

2010»يــ«ز در یــن

,)http://www.aljabha.org(کـه در  » نـا األ«د، مسـاله  یآیازعنوان آن بر مطور که همان
انگر یـ کـه ب » اآلخر«افته و ییو حسنه بنت محمود تجليد و راویسعیت مصطفیشخص
ـ  دهد و از آن بیمقراریزنان است، را مورد بررسیاروپائيهاتیشخص ن یه برخـورد ب

ـ ته او به رمزگونه بـودن ا الب. کندیر میشرق و غرب تعب .معتقـد اسـت  هـا  تین شخصـ ی
بر اساس مسـاله تقابـل   »  شرق و غرب، «خود در کتاب یشیجورج طراب

ل رمزگونـه بـودن   یـ سـت، بـر تحل  افتـه ا ییت تجلـ یشرق و غرب که در مسـأله جنسـ  
نـده گـروه و نسـل خـاص     ینماک را یـ کند و هـر  ید میکأداستان تیعربيهاتیشخص
ـ العیمنیو . پردازدین اساس میرد آنها بر اات و عملکن حرکییکند و به تبیمیمعرف د ی

ـ   «با عنوان یدر فصل»«در کتاب  ی فـی انتاجـه دالالت   زمـن السـرد الروائ
ت یمالک«زان ی، مساله  مییو واقع گراییمساله ساختارگرایبعد از بررس» التملک للوطن

د و آن را  بر اساس مساله زمـان  ینماید را مطرح میسعیو مصطفيرد راودر مو» وطن
اسـت  یک سودانید با آن که خود یسعین اساس مصطفیکند، که برایل میرمان تحلدر 
. ت و اصالت خود را حفـظ کنـد  یتوانسته است هويراویول. به استیک غریباز یول

، 1970، آگوسـت  »«در » ب صالحیالجنوب أو عالم الطعصفور من «در یفاطمه موس
و مسائل مربوط به یسودانين رمان ارزشمند، روستایگاه ایان جای، بعد از ب164ه شمار

ر ت پـدر بـزرگ را د  یر شخصـ یـ نظییهـا تیل و شخصـ یر نخل، رود نیآن را نظيایدن
. کندیمیب صالح بررسیالطيداستانها
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داسـتان بـه خصـوص    يهـا تیها، مساله شخصـ لین تحلیمشترك تمام اباًینقطه تقر
ا مرکـب راز آلـود در   یـ ده یچیپيهاتید است که به عنوان شخصیسعیو مصطفيراو

ها به خصـوص قهرمـان داسـتان ذهـن     تین شخصیدر واقع فهم ا. شوندیرمان ظاهر م
و ذوق ییبراساس توانال گران را به خود مشغول کرده است و هر کسیاز تحلياریبس

ـ بودن ایکیمسأله بخصوصها تین شخصیايایاز زواياهیخود زاو ت ین دو شخصـ ی
.انده استیانندگان نمارا به خو
ا شـرق  یـ يرغـرب مـدا  «بـاعنوان کوتـاه يادر مقالهانیرضا ناظمز دکتر یران نیدر ا

،  90، تابسـتان  ن، سال دوم، شماره چهـارم ی، فصلنامه لسان مب»یعربيهادر رمانيزیگر
ل ینوشـته سـه  » نـی یی الالتالحـ «، یحقـ یـی حیاثر  » ل أم هاشمیقند«یقیتطبیبه بررس

مسـاله  یمگـ ب الصالح پرداخته است، که هیعالء األسوانی و رمان ط» کاغویش«س، یإدر
را مـورد توجـه قـرار    یغربيورها و فن آيبا آزادیشرقيهاباورها و سنتییارویرو

.اندداده
سـنده  یکه نويحدتا-ت از تقابل شرق و غرب دارد یاما مساله تقابل مکان که حکا

یگرچـه  در برخـ  . نگرفتـه اسـت  قـرار  ین رمان مورد بررسیدر ا-ق نموده استیتحق
پراکنـده و کوتـاه در   ینمودن رمـان عبـارات  یها و معرفتیشخصيها بنابر واکاولیتحل

.میااله از آنها بهره بردهن مقیز در نوشتن ایمورد مکان آمده است، که ما ن

صالحبیشه الطیو اندیزندگان
ل یـ ف جبـران خل یـ سان جهان عرب، هـم رد ین رمان نویمشهورترازیکیب صالح یالط

» س نابغه عربیرمان نو«ب محفوظ است که ناقدان به او لقب ین و نجیجبران، طه حس
.)www.ar.wikipedia.org/w/index.php?title(اندداده

ا آمـد و بعـد از   یـ کرمکول سودان بـه دن يحلفا روستايدر وادم 1929او در سال 
و و سودان یرادرا در یمختلفيهان الملل از دانشگاه لندن سمتیأخذ مدرك تجارت ب

گونـاگون بـه   يسـفرها .)794ص،2ج،1996سـوعی،  یال: ك.ر(ونسکو تجربه کـرد یسازمان 
ن احـوال  تـر از آ ا و مهـم یو دنیشرق و غرب و شمال و جنوب، او را نسبت به زندگان
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-نوشـته .)www.ar.wikipedia.org/w/index.php?title(ار آگاه ساختیملت خود بس
ـ است و یمسأله سیاو به طور کليها آن بـا غـرب را   و روابـط  یاستعمار و جامعه عرب

یرا کـه  دربـاره چگـونگ   یراه حلـ و.)15ص،2007ه، یمحمد(دهدیقرار میمورد بررس
سـازد، مسـاله بازگشـت بـه أصـل و      ین رمان مطرح مـ یا فرهنگ غرب در ابییارویرو

-یمـ ح و درست اسـت،  یصحيشک آغازیکه بیسرچشمه خود و آغاز دوباره زندگ
.)66ص،همان(دباش

ـ نخلـۀ ود، یـ ت، مریـ ود حامد، ضـوء الب دومۀن، یتوان به عرس الزیاز آثار او م یعل
.الشمال اشاره نمودیإلةالجدول و موسم الهجر

الشمالیإلةگاه رمان موسم الهجریجا
ن یات عرب دمشق به عنوان مهمتـر یادبیاز طرف آکادميالدیم2001ن رمان در سال یا

سـت صـد رمـان    یدر ل2002ستم انتخاب شد و در سال یدر قرن بیرمان عربن یو برتر
خـتن  ین رمـان در درهـم آم  یـ چـه بسـا راز اقبـال از ا   «.برتر جهان عـرب قـرار گرفـت   

ک یـ د از یـ در رمان جدیت داستانیبا رازآلود بودن شخصیسنتیفن داستانيزیسحرآم
ـ اگر باشـد، کـه  یديال از سویت و خیوند واقعیطرف و پ ن رمـان را بـه اوج رسـانده    ی

ياک رمـان، آوازه یـ ن یها به واسطه همـ ب صالحتنیو الط.)107ص،1996ن ،یشـاه (»است
.کسب نمودیسیرمان نويایخاص در دن

بـر  «یعنـ یيک موضوع تکرارین رمان یااست که یازات رمان در حالین امتیتمام ا
نسبت به نظائر خـود  -ن رمان یایول. دهدیمقراریرا مورد بررس» خورد شرق وغرب

است کـه  يابرتر است  و منتسب به مرحلهیکینتکو یاز نظر فن-دیشتر ذکر گردیکه  پ
فراتر رفته اسـت یعربيدا کرده است و از محدوده کشورهایپیجنبه جهانیرمان عرب

.)95ص،1970،یموسفاطمۀ(
ا ترجمـه  یـ زبـان دن یاز سـ ش ین رمان ممتاز به بیکه انیگر ایاز نکات قابل توجه د

ن مسـاله  یـ ترجمه شده اسـت کـه ا  یبه فارسيعامرز توسط رضایراً نیو اخ. شده است
.کندیق را دو چندان مین تحقیانجام اضرورت
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ک نگاهیدر » الشمالیإلةموسم الهجر«
ت اروپـا رفتـه، در    ید به عنوان دو شخصیسعیبا مصطفين داستان با روبرو شدن راویا
بـه  ن روسـتا  یـ شـتر حـوادث داسـتان در ا   یشود و بیمنام و نشان آغازیبيروستاک ی

ـ اگر چه از طر. افتدیک مکان محدود اتفاق میعنوان  ق اسـترجاع حـوادث رخ داده در   ی
.شودیداستان، از زبان خود او بازگو مقهرمان يلندن برا
روسـتا  یبه اهالمتفاوت او نسبت يک سو و رفتارهاید از یسعیبودن مصطفهیغرب
ت ی، حساسـ ینیک شـب نشـ  یدر یسیک شعر انگلیگر، بخصوص خواندن یدییاز سو

ن سوال یکند و ایدو چندان م» ست؟ید کیسعیمصطف«:ن مساله کهیرا نسبت به ايراو
ـ .گردد یبدل مداستان تيهان گرهیاز مهمتریکیمان ابتدا به از ه یناگهـان مصـطف  یول
که همگان گمـان  يشود، بطورید میزند، ناپدیان میسر به طغل یک روز که نیدر د یسع

.کرده استیا خودکشیل غرق شده و یا در نیکنند که او یم
د آگاهانـه بـوده اسـت،    یسـع ین حرکت مصطفیم ایشویبا خواندن داستان متوجه م

مهر و مـوم شـده،   ينامه ای، طيراويخود برایف ناتمام زندگیچرا که او پس از تعر
. ت خانواده خود را به او سپرده استیخود انتخاب نموده و مسؤولیاو را به عنوان وص

ل یمسـتط «د اتـاق  یتش را کشف کند، کلیشخصقتیبتواند حقيکه راونیايبرایاو حت
.سپاردیميرا به و» قرمزيسبز و آجرهايپنجره هايدارایمثلثیشکل با سقف

از ياکه در دوره-د یسعیت مصطفیا شخصار کنجکاو است تیبسز با آنکهینيراو
یاسـباب خودکشـ  ییجاد رابطه با زنان اروپایخود به جنگ استعمار رفته و با ایزندگان

نامعلوم در گشـودن  یلینا به دالبیرا کشف کند، ول-و قتل  آنها را فراهم آورده است 
د یسـع یز همسرمصـطف یـ عد از مرگ فاجعه آمکه بنیورزد، تا ایاتاق تعلل م» نیهندر آ«

نـه و  یسرتاسـر خشـم و ک  یس داده اسـت بـا حسـ   یکه به اجبار تـن بـه ازدواج ودالـر   
ـ . دیگشـا یرود و آن را مـ یگناهکارانه به سراغ اتـاق مـ   ـ ایول در دل ین اتـاق اروپـائ  ی

، خسـته از  یطـوالن او بعـد از کنکـاش  .سـازد یاو را شـگفت زده مـ  یسـودان ییوستار
امـا  . سـپارد یل میرود و خود را به آغوش نیل میها، برهنه به سمت نادداشتیخواندن 
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ن یبـد . دهـد یسـر مـ  » کمک، کمـک «اد یرد زنده بماند و فریگیم میک لحظه تصمیدر 
.رسدیباز و معنادار به اتمام میانیاصورت رمان با پ

در رمانت آن یمکان و أهم
هـا در آن بـه حرکـت در    تیا نامشخص که شخصـ یمشخص يابه عنوان گستره1مکان

ل دهنده ساختار هر داسـتان  یتشکیاز عناصر اصلیکی«. )127ص،1998، مرتاض(ند یآیم
ارزش یبیسن عنصر اسایکه نقد هر داستان بدون در نظر گرفتن ا... کوتاه و بلند است

.)29ص،1388،ياصغر(»و ناقص خواهد بود
ز ایکیست که آن یت مکان در رمان تنها بدان سبب نیداشت که اهمد توجهیالبته با
ان یـ که حوادث داستان در آن جرا ظرفی استیدهد، یل میداستان را تشکيعناصر هنر

اگر چه همه –ند یآیمدر چهارچوب آن به حرکت دریداستانيهاتیابد و شخصییم
ن عامل یایبلکه علّت اصل-ار استگذریثأافتن مکان در داستان تیت یا در اهمین قضایا

شـود  یل مـ یتبد» یفضائ«ز مکان به یآثار برجسته و متماین است که در برخیاز ایناش
-یمـ ن آنها را در بریها و روابط بتیصر داستان از جمله حوادث و شخصعنایکه تمام

مسـاعد  ط یباشد و شـرا یقهرمان داستان ميهاو نگرشيراويهادگاهیانگر دیرد و بیگ
اد یـــز(دیـــنمایداســـتان را فـــراهم مـــیل ســـاختار فنـــشـــرفت و تحـــویپيبـــرا

.)www.diwanalarab.com:2005محبک،
در داسـتان  )33ص،1990،يبحـراو (»ر زائـد یـ عنصـر غ «ن ین وجود حضور ایبا ایول

.باشدیر نمیپذف امکانیبدون توص

فیتوصمکان و مساله
. زنـد یآن مـ یف حسـ ین در متن دست به توصمکایفراخوانيس در واقع برایرمان نو

ه حـوادث داسـتان در آن بـه    اسـت کـ  یطـ ینش فضا و محیف در واقع آفریفه توصیوظ
یت ابزار حرکت زمانیاگر روا«. خته استیت در آمیف با روایتوصن ید و ایآحرکت در

-یدن مکان را به وجود میر کشیابزار به تصوف یدهد، توصیت را شکل میک حکایدر 
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،1991لحمـدانی، (»ردیـ گیرمان شـکل مـ  يف فضایت و توصیرواوندیق پیآورد و از طر
.)80ص

-اء را واضـح ین است که ما اشیورد اآیميف رویکه به توصیهدف هنرمند هنگام

رد رمـان  یـ ات و ابعادش صـورت گ یف مکان با تمام جزئیکه توصنیايبرا«و . مینیتر بب
را بـا  ین کـار جهـان خـارج   یو با ا... ردیگیمکان را به خدمت میکیزیعناصر فس ینو
کنـد کـه   یکه خواننده احسـاس مـ  يزد، به طورسایرمان میلیتخيایاتش وارد دنیزئج

البتـه  )  6ص،2010م بتقـه ،  یسـل (» بـرد یبه سر میالینه در جهان خیواقعواقعاً در جهان 
ا مخاطب یال خواننده یدر خنه در جهان خارج بلکه یکه مکان داستاند توجه داشت یبا

خـود آن را خلـق   يگـر ق قدرت الهـام یاست که زبان از طریرد و آن مکانیگیشکل م
تفاوت قائل یروائياین مکان در جهان واقع و مکان در دنید بیل باین دلیبه هم. کندیم

.شد
ذکـر  » مـرتبط «و » مـؤثر «ات یـ کـه جزئ ن استیف مکان ایمساله قابل توجه در توص

را بـه خواننـدگان   یتیخصـ است تـا ش یات کافیا دو مورد از جزئیک یتنها یگاه. شود
ـ ند، زهسـت یداسـتان » ات مـؤثر یـ جزئ«گـر ق و روشنیدقيهاافتهین یا.میبشناسان را از ی

ا یـ ت یازشخصيرشتیتر و بيروند تا به خوانندگان درك قویممشاهدات محض فراتر
نـه  » نشـان دادن  «ات به ین جزئیدر واقع ا.)19-20صص،1388،وود(مکان داستان بدهند

دا ینمود پيابه گونهیق مکان روائین طریاز او. کندیار میمکان کمک بس» شرح دادن«
.از آن عبور نکنندین به شکل سطحکند که خوانندگایم

ا و یـ ات بـه جغراف یـ ن صـورت ادب یـ را در ایز. ات افراط نمودیان جزئید در بیالبته نبا
-یال را سلب میو رها بودن خيآزادگردد و یخ بدل میک رمان به تاریتابناك حوادث

است که بـا  يدل ترفنیان تفاصیمعتقدند که بیاگر چه برخ. )128ص،1998مرتاض،(کند
ــود آن خواننــده مــ   ــدارد آنچــه مــ  یوج ــخوانــد واقعیپن یلــیســت نــه تخ ت ای

آورنـد، چـرا کـه    یب  به شمار مـ یعیگر آن را نوعیدیاما برخ.)1002ص،1999زراقـط، (
از ياسـتد و حجـم گسـترده   یایک مکان محدود و کم وسعت میقابل س در میرمان نو

د در مـورد  یکـه شـا  يامسـاله .)188ص،2006،يالکـرد (دهدیمتن را به آن اختصاص م
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ـ  -آمدطور که خواهد همان-دیسعیمصطفیف اتاق لندنیتوص ـ بایصادق باشـد، ول د ی
ن یتـر کوچـک ین گره داستان را دارد و حتـ ن اتاق، حکم باز شدیدانست که باز شدن ا

ف یار حجم توصـ یپس مع. استت قهرمان داستان مؤثر یتواند در فهم شخصیات میجزئ
جـاد مجـال   یر؛ متوقف کردن روند حوادث و ایآن نظيزان کارکردهایتواند با میمکان م

ل چهـارچوب حادثـه و   یال خواننـده، تشـک  یـ ک خیـ ختن شوق و تحریبرانگاستراحت،
ت، یل شـدن بـه شخصـ   یک داللـت رمزگونـه، تبـد   یـ شبرد داستان، داشـتن  یر آن، پیتفس
.)1001-2صص،1999زراقط ، (در ارتباط باشدینش معنیو آفريرت پندایواقع

تیمکان  و شخص
ـ بلکـه در  ها و حوادث رمان در خأل خلق شـوند،  تیاز آنجا که امکان ندارد شخص ک ی

رمـان  یصر فنـ ت و مکان به عنوان دو عنین شخصیرند، بیگیشکل میچهارچوب مکان
که يد، بطوریآیر و تأثر به وجود میو رابطه تأثن آن دیو ب. شودیجاد میایگره خوردگ

ـ  یـ ز از طریت نیشود و شخصیت میگر شخصانیمکان ب ک یـ ه خـود در  ق کسـب تجرب
مکان بـه مطابقـت دادن   یس هنگام طراحیجه رمان نویدر نت. دهدیمکان، به آن ارزش م

ـ البتـه ا .)2ص،2010م بتقـه، یسـل (آوردیمـ يت رویها و خصائص شخصیژگیآن با و ن ی
ـ تراست چرا کـه در ا مملوسیکیرمانتيهارابطه در رمان رگر یهـا مکـان تفسـ   ن رمـان ی

و یو زنـدگ یهسـت ها نسبت بهتیو همسو با نگرش شخصها تیشخصیاالت روانح
.)www.diwanalarab.com:2005اد محبک،یز(افکار اوستيارنده پارهیدربرگ

ق نفـوذ  یـ ن است کـه مکـان رمـان تنهـا از طر    ینه این زمیگر در اینکته قابل توجه د
ـ  یدر رمـان هـ  . ردیگیدر خود شکل میداستانيهاتیا شخصیقهرمان  ش یچ مکـان از پ

که توسط قهرمان داستان رقـم  یثحواديها از البه الن شده وجود ندارد، بلکه مکانییتع
.)29ص،1990، يبحراو(شودیخورد، خلق میم

کند، بلکه الزم است عامـل  ینمیکمکییروايمکان به خلق فضاف یپس تنها توص
د یـ ه دیـ داشته باشد و آن را از زاویستیکند و با آن تعامل و همزز به آن نفوذینیانسان

.ل شودیکارآمد و مؤثر تبديق مکان به عنصرین طریخود ارائه کند تا از ا
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الشمالیإلةمکان در موسم الهجر
چـرا  .ب صالح را به خود اختصاص داده استیاز رمان الطیعیگستره وس» مکان«عنصر 

، »متمدن«، » استعمارگر«در قالب یکیابل دو جهان را که مساله تقن رمان در واقع یکه ا
» شـرق «، »جنـوب «، »عقـب مانـده  «، »استعمارشـده «در قالب يگریو د» غرب«، »شمال«

.گذاردیمیکند، به نقد و بررسیدا میپیتجل
دارد، کـه  » غـرب «و » شرق«ییایجغرافت از دو قطبین اصطالحات حکایایتمام

مفهـوم ثابـت و متـداول    -قـا  یآفر-خودییایوطن جغرافيبنا بر اقتضاسنده داستان ینو
ان تـو ین خـاطر مـ  یبه همـ . دهدیر مییتغ» جنوب و شمال«را به » تقابل شرق و غرب«

.)142ص،1997،یشیطراب(دینام» الغربیموسم الهجرة إل«ب صالح را یعنوان داستان الط
داللـت بـر بعـد    »موسـم «کلمـه  . از دو بعد زمان و مکان اسـت یبین عنوان، خود ترکیا

ناقـدان معتقـد   یبرخ. داردیداللت  بر بعد مکان» الشمال«و » هجرت«و دو کلمه یزمان
» لیـ رح«طـور کـه در کلمـه    است همانیمکانغلبه با بعد» هجرت«هستند در اصطالح 

ـ از همـان ابتـدا اهم  ینمکـا بعـد پـس .)268ص،1985د ،یالع(استیبعد زمانغلبه با  ت ی
.کندیدا مین رمان  پیدر اياژهیو

يهـا دارد که گـروه یت از موسمیوان حکان عنیکه اگر چه انیگر ایمساله قابل توجه د
ـ  یل داشـته مـ  یبه اروپا گسییهاأتیدر قالب هییقایروشنفکر آفر رمـان بـا   یشـدند ول

آغـاز  )http:/narssiralaoui.maktoobbloq.com:2010،يالعلـو (» مهاجرت معکـوس «ینوع
ان بـرده بـه وطـن بـاز     یرا به پاکه موسم هجرتنین معنا که راوي بعد از ایبد. شودیم
ز بـه وطـن بازگشـته و در تـالش     ید که  او نیگویسخن ميمردیگردد و از زندگانیم

ن یپـس بـرا  . دنـ خود آغـاز ک ينو و متفاوت از آنچه در اروپا داشته را برایاست زندگ
ـ یرمـان  يبـرا يگـر یده عنوان دکننیتداع» مهاجرت معکوس«ن یاساس ا موسـم  «یعن

.باشدیم» الجنوبیإلةالعود
ـ ، و دنباشد با عنصر مکان گره خورده اسـت عنوان رمان هر چه  ـ  يای ن دو یتقابـل ب

زنـد و نقـش   ین و رسوم و مردمان متفاوت را رقم مـ یبا فرهنگ و آئییایحوزه جغراف
ـ ز. کننـد یفا مین رمان ایدر ا» تقابل«را در برجسته کردن مفهوم يموثر را کـه بـا ذکـر    ی
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ن رمـان  یـ گـر در ا یدییاز سو.کندیدا میپیبل آن جنوب در ذهن تداعشمال نقطه مقا
يهـا جلـوه یم که اکنون به بررسـ یها هستگر مکانیدر مورد دیتقابل مکانیشاهد نوع

.میپردازیمختلف آن م

بزرگيکوچک در مقابل اروپایمکان:نام و نشانیبییروستا
رمـان موسـم   . سـت » روسـتا «ب صالح مفهـوم  یالطيهام پرتکرار در رمانیاز مفاهیکی

-یخود آغـاز مـ  يآباء و اجداديوستابه ريز با بازگشت راویالشمال هم نیإلةالهجر
در گسـتره  یطـوالن يسفرهاد که بعد ازیسعیاو با مصطفییو با برخورد و آشنا.شود

د خـو ید زنـدگ یـ جدين مکان را به عنوان مرحلـه یحدودترن می، اییاینامحدود جغراف
گونـاگون  يهـا بیت بعـد از فـراز و نشـ   ید و در نهاکنیدا میانتخاب کرده است ادامه پ

.ابدیین روستا خاتمه میدرهم
کنند در یروستا تجربه من ید در ایسعیصطفو ميکه راویآرام و راحتین زندگیا

یتیهـو یو بـ یر از درد غربـت و تالطـم روحـ   است که سرشایاروپائیتقابل با زندگ
ـ را بـه د ياق راوین وجود هفت سال غربـت عطـش اشـت   یبا ایول. است وسـتا و  دن ری

ه ل و ساحل آن دو صد چنـدان کـرد  یو رود نيکشاورزيهانیمردمان و مرغزارها و زم
ـ  یان تصورميجايکند در جایمیسعيراون خاطر یبه هم. است ن یر روسـتا و همچن

ياز روستایناماگر چه او. اندیبه خوانندگان بنمایمردمان آن را به خوبيهاتیمحروم
.کندیان میمبهم آن را بییایعت جغرافیآورد و تنها موقیان نمیخود به م

ب یالط(»لييي«
.)11ص،2010صالح،

ـ ین است که بازگشته ام و اشـت یمهم ا« ـ بـه د یاق فراوان يدن خـانواده ام در آن روسـتا  ی
»ل دارمینیکوچک واقع در منحن

سـودان  يقع از همه روستاهان خاطر است که او در واید بدیشاين عدم نامگذاریا
بخـش تمـدن   یست بلکـه تجلـ  یک روستا نین روستا صرفاً یا«در واقع .دیگویسخن م

هـر  .)96ص،1970،یموسـ فاطمۀ(»استیطوالنیخیتاريهاشهیريدارایعرب-ییقایآفر
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ین مکان خـارج دیر کشیبه تصویک مکان در پیيسنده داستان با نامگذاریچند که نو
ان یـ سه میرا نقش بزند و هر گونه مطابقت و مقایکوشد مکان روائیست، بلکه تنها مین
ف یا توصـ یـ ياز مقوله نامگذاريکمک گرفتن راو. نادرست استیقین دو مکان تطبیا

اد یــــز(ال مخاطــــب اســــت یــــخــــتن قــــوه خ یبــــر انگيتنهــــا بــــرا 
.)www.diwanalarab.com:2005محبک،

يهـا نهنـگ «که ینیروپا  به عنوان سرزموسعت ایبزرگن روستا کوچک است ویا
هرگز نتوانسته است بعد از هفـت سـال   ) 11ص،2010ب صالح،یالط(»رندیمیآن از سرما م

یدارد، که حتيدر ذهن راویر چنان ثباتین تصویا. دیبزدايت آن را از ذهن راویجذاب
.اد داردیبه یاو تفاوت زوزه باد را به خوب

. --. حيي«
.)11-12صص،همان(»ي

ن صـدا  یا. شناسمین صدا را میم که من ابه جان خود. باد سپردميم را به آوایهاگوش«
چـد بـا آن کـه بـر     یپیکه در نخلستان ميباديصدا. ارددین خوشین من طنیدر سرزم

. »وزد با هم تفاوت داشتندیگندم زار م
ر ارائه شده از روسـتا   یم آنچه که در تصاویابییف روستا در رمان در میبه توصیهبا نگا

.استيت و آرامش داشتن راویدارد اصالت، هویخاصیبرجستگ
ي«

ي. نةي
.)12ص، همان(»

سرسـبز  يهـا اش و شـاخه ن فـرو رفتـه  یدر زميهاشهیرومند و متعادل آن و ریتنه نبه«
دنگاه بـاد  یدر وزيکنم که پریاحساس م. کنمیو احساس آرامش منگرمیزان آن میآو
.»است وهدفمنددارشهیدار و رکه اصالتيادهین نخلم، آفریستم، بلکه مثل این

ي«: دیگویگر میدییا در جای
يي... ال. . 

.)15ص،همان(»
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-یرا مـ زمیـ برهيتبريا صداییا پارس سگیدهد یمسرییرا که نواياپرندهيصدا«
ت دارم، ادامـه دارم و  یـ کنم که اهمیکنم، احساس میثبات و آرامش مشنوم و احساس 

هستم که در کشـتزار  يذربلکه ب. شودیستم که در آب افکنده مینین سنگنه م...کاملم
» ندینشیبه ثمر م
صـالت  دن ثبـات و اسـتقامت نخـل در ورزش بـاد ا    یر کشیدر واقع با به تصويراو

د و ت داریشخصـ یشـه در آگـاه  یدر واقع نخل ر«اند ینمایداشتن خود را به خواننده م
ـ با نخل واقـع در ح ن داستان او یابد و در اییمیراث در آن تجلیگذشته و م ات خانـه  ی

.)98ص،1970، یفاطمه موس(»شودیمیکی
ـ یـ ز. استيت راویاز هوين نخل نمادیا ت یبـا شخصـ  ییارویـ کـه در رو یرا وقت

«: زندیکند، باز سخن از نخل میمیتیهویقهرمان داستان احساس ب
ـ الط(»هـا  ب ی

.)59ص،2010صالح،
ده اسـت  یما روئاط خانهیطور که آن نخل پابرجا در حهمان. نجا هستمیاهل ااما من... «

.»يگرینه در خانه د
ي... ييي«:رینظییهاگفته

خـود  تیـ هويشود که راویان میدر رمان بیزمان.)57ص،همان(»
د یسـع یه مصطفیشبیز ممکن است سرنوشتیکند که او نیند و گمان میبیرا در خطر م
.داشته باشد
ير آن فضـا ییک طرف و عدم تغیخود از یت ملیاو به هويو وفاداريراواصالت 

ر است دو مساله قابل ییکه جهان در حال تغیمانه حاکم بر روستا آن هم در هنگامیصم
يروستا و خانـه پـدر  يدن فضایرکشیق به تصوین رمان است که از طریتوجه در آغاز ا

.ي
» . .

،همـان (.»ييي
)12ص
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خواهرم آمد، برادرانم . آمدد و یان رسانیپدرم نماز و ذکرش را به پا. آمدییمادرم با چا«
م ازهمان زمان که چشمانم یزدم حرف میخوردیمییکه چایم و در حالینشست. آمدند

.»میطور بودنیگشوده شد ایبه زندگ
ر یـ است برعدم تغيدیخانواده در واقع تأکيو ذکر تک تک اعضا» جاء«تکرار فعل 

ـ از یکه نمونه کوچکيحاکم بر خانواده راویمیصميآن فضا چـک  کويک روسـتا ی
.»رييطي«:دیگوین خاطر در ادامه میاست به هم

ـ  يو با آنکه فرد.ن روستا و ساکنان آن استیهميراويایدن یفرنگ رفته اسـت ول
.                                                                             ن روستاستیبرخاسته از همیار قضاوت او در مورد زندگیمع

یمه بومیو نیر بومیو غیبوميهاها و ساختمانخانه
خانه پدربزرگ

ت یو قهرمـان داسـتان اسـت، شخصـ    يار مورد توجه راویکه بسییهاتیاز شخصیکی
خ یاو در واقـع تـار  ینام واقعکه نام مستعار او حاج أحمد است و «است يپدربزگ راو

.)179ص،1997شی،یطراب(»است
ن پدربزرگ است، خانـه  یایتیشخصيهایژگیانگر ویکه بمسائل مورد توجه ازیکی

بـه تمـام   يادارد و به عنوان خانـه یخیالت تاراوست که بسان صاحب آن قدمت و اص
.شودیکه ره آورد غرب هستند مطرح مییهادر مقابل ساختمانیبومیمعن

بـا دقـت   يو راو. ر از روستاسـت یسازنده آن ود البصین خانه و حتیتمام مصالح ا
که هـر کـدام آن کـارکرد    یاتیجزئ.کندیف میات آن توصیه را با تمام جزئن خانیتمام ا

.رودیستان بشمار نمه دایرایده  و پیفایبیفیرا دارد و توصیخاصیشناختمعنا
کنـد، در  یک خانه توجه همگان را به خود جلـب مـ  یز که هنگام ورود به ین چیاول
ر بـا اسـتفاده از   یاست که مهندس روستا ودالبصـ يتنومندن در، در یا. آن استيورود

.ک درخت حراز آن را ساخته استیالوار کامل 
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ي. «
ـ ي ي

.)80ص،2010ب صالح ، یالط(»
ش در برابـر حـوادث  یسخت آن و مانـدگار يریپذنشان از نفوذن در که یاستحکام ا

ن خانـه را  یو کهن بودن اک سو قدمتیدهد که از یک در خاص  نشان میدارد، آن را 
شـان را  ید درهایجديهاگر که  نسلیديهاگر آن را از خانهیديدهد و از سوینشان م

. سازدیز میسازند متمایا آهن  میو » زان«از چوب درخت 
نيي«
)81ص،همان(»يف
است که گنـدم  ین خانه بزرگ نه از سنگ است و نه از آجر قرمز،  بلکه از همان گلیا«

.»شودیدر آن کاشت م
ده از آجر قرمز و سـنگ در  پس استفا.تقابل داردیت از نوعیز خود حکاین تمایو ا

بـودن آنهـا دارد  یو غربـ یر بومیغن رمان نشان ازیوابسته به دولت در ايهاساختمان
ن یـ گ ابکار رفته در خانه پـدربزر یبا توجه به مصالح ساختمانیول) 74ص،همان:ك.ر(

يهـا نظم با اتاقیبيابودنش خانهیو با توجه به روستائاست یبومیخانه به تمام معن
کشـتزارها و  از ساخته شده اسـت و رونـق آن بـه رونـق    یفراوان آن است که بر اساس ن

. روستا گره خورده است
: لـة يمدييي«

ي... ي
يي. بعض

ييح. ي
ني

ي... . لييي
يعلقويي

ي. . يهن.... 
. ي
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ني. 
است آشفته که بدون نظـم  ياخانه«. )81-82صص،همان(»ي

به خود گرفتـه  ین طوالنایسالیخود را در طیل کنونیساخته شده است و شکل و شما
ده بـه هـم   یچسب... ختلف ميهامتفاوت که در زمانيهاار در اندازهیبسيهااتاق. است

دارند که یکوتاهيهاشان درهایگر راه دارند، بعضیکه به همدياهاتاق،اندساخته شده
پنجـره دارنـد و   یرخـ ها اصالً در ندارند، بیو بعضيد خم شویچار باهنگام ورود به نا

ه ایمخلوط از شن درشت و گل سـ يااند و با مادهش صافیوارهاید. اندپنجرهیبیبرخ
نـه  هـا از ت سـقف . ن طورنـد یز همـ یها نپشت بام. اندشدهیه مالیرویوانیو فضوالت ح

یرون به آن نگاه کنیز باگر ا... چ یچ درپیپياخانه.ندیا و شاخه خرماینخل و چوب اقاق
ـ بـا چ یاست که توان استقامت ندارد ولـ یپوشالیجهانیکنیاحساس م ه بـه  یشـب يزی

انـد تـا   رها پهـن کـرده  یحصـ يخرما رويمقدارآنجا ... معجزه بر زمان فائق آمده است
گنـدم و بـادام   يهـا سـه یو فلفل قرمز است وآن طـرف تـر ک  از یطرف پآن.خشک شود

ول مشغيبزيابازند و در گوشهیوخته شده و برخشان دیها سرهایگونی، برخینیزم
ن خانه سرنوشتش به سرنوشت مزرعه گره یا. اش استردادن به بزغالهیخوردن جو و ش

یگـاه کـه خشکسـال   ز رونق دارد و آن ین خانه نیاخورده است اگر مزرعه سرسبز باشد
.»نورددیز درهم میا نن خانه رینوردد ایمزرعه را درهم م

توانسـته اسـت   یوه آن به خوبیف شده و شیات توصیار پر واضح است که جزئیبس
رد خود باشـد کـه آن را   منحصر به فيهایژگیبا آن وییک خانه کهن روستایگر یتداع

کـه خواننـده همـراه    يسازد، به طـور یز میمتمايد روستا و شهریجديهااز ساختمان
ب یـ آن عینظمـ یبـ یکـه حتـ  ياخانـه . کشدین خانه سرك میه ابه گوشه گوشيراو

-یرا اقتضـا مـ  یبین  عدم ترتینچنیاییروستایعت زندگیشود چرا که طبیمحسوب نم
حسـاب شـده سـاخته شـده     از و یز بر اساس نی، همه چینظمین بیبا وجود ایول. کند

شـتر از دو وجـب باشـد، چـرا کـه      ید بیـ اط نبایـ که ارتفاع تخت داخل حيبطور. است
ب صالح،یالط(»ي«

.)81ص،2010
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یمه بومیک خانه نید یسعینه مصطفخا
یکنـد، سـع  یشام به منزل دعوت مـ ياو را برادیسعیدار که مصطفین دیدر اوليراو

ـ  یچیو پز ت مرمویبه ابعاد شخصید پیسعیدارد از خانه مصطف ن یده او ببرد، چرا کـه ب
وجـود دارد و بنـابر   م یمسـتق ياکند رابطـه یمیکه در آن زندگیت فرد و مکانیشخص

.)288ص،1972ولک،(»ت صاحب آن استیخانه امتداد شخص«گفته محققان 
يعنييح«

س ييي. يي
ييي. ييي

ينيميي» ي« ه ي
ي. يمستط

)21ص،2010ب صالح،یالط(»
کند به اطرافم نگـاه  یاد به من توجه نمیافتم که زییمکرد و دریسخن فروکش میوقت«
یسـواالت يبرایپاسخشیوارهایخانه و ديهاکردم تا در اتاقیتالش مییکردم گویم

ياهـ بود، نه بهتـر و نـه بـدتر از خانـه    يعادياخانهیابم، ولیم  بپروراندیکه در سر م
-یم مـ یها به دو قسمت تقسخانهگر یهمچون د.دیرسیکه دستشان به دهنشان میکسان

در قسـمت راسـت   . مردانيدر آن بود برا» وانید«که یزنان و قسمتيبرایشد، قسمت
دم، سـقفش طبـق   یـ سـبزرنگ د يهـا شکل با پنجرهیلیمستطاز آجرقرمز،یاتاقیرونیب

.»بودیمثل پشت گاو مثلثیمعمول مسطح نبود ول
یخانـه مصـطف  . شودیجا تمام منید همیسعیخانه مصطفف یدر توصيسخن راو

ساخته شده و یبراساس سنن وفرهنگ سودانها،گر خانهیمثل دياد به عنوان خانهیسع
متفـاوت ظـاهر   » یاتـاق «ن متن یدر ایول. کندیرا به خود جلب نميتعجب راويزیچ
-مثـل سـاختمان  قـاً ین تفاوت از رنگ  و شکلش مشخص است، چرا که دقیشود و ایم

.ف آنها خواهد آمدیاست که توصیئاروپايها
ک خانـه  ی. دخورید به چشم میسعیدرون خانه مصطفر هم تقابل درین تصویدر ا

و تقابـل  یانگر دوگـانگ یک اتاق متفاوت که بیو یسودانيهاگر خانهیهمچون ديعاد
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یماز  سبک بـو يازهیرا که آميخانه ای، و به نوعباشدید میسعیمصطفیدرونيایدن
.دهدیاست به ما نشان میر بومیو غ

خن خواننده، سيختن حس کنجکاوی، با برانگییک داستان سرایبنا بر تکنيراویول
ز مثـل  مرمـو ین اتـاق بـه اتـاق   یـ کـه ا يگذارد، بطـور ین اتاق را مسکوت میدر مورد ا

شـدن در آن  صبرانه منتظر گشودهیشود که خواننده بیل مید تبدیسعیت مصطفیشخص
شـود و  یتـر مـ  م حضورش پررنگیرویها هر چه جلوتر مگر اتاقیاست و بر خالف د

.دهدیداستان را شکل میگره اصل

ره آورد غربیر بومیغيهامکان
مدرسه

بـودن آن را بـه   یفرهنگـ یعنین استعمار یاست که شکل نوین رمان مدرسه مکانیدر ا
نـه  یها نهادرا  در بچه» چشم گفتن«د زبان یجدياوهیکشد، که در واقع  به شیر میتصو

دان خود را از رفتن بـه  زار بودند و فرزنیل مردم در آن زمان از آن بین دلیبه هم. کندیم
ان اشـغالگر بـه   یپنداشـتند کـه بـا سـپاه    یمـ یآن را شر بزرگ«را که چکردند؛یآن منع م

)30ص،همان(»سراغشان آمده بود
ن خـاطر مـأمور   یبـه همـ  . داشته باشـد ییبایزيد فضایها بابچهمدرسه براي جذب 

ي«: دیگومی»ست؟یمدرسه چ«د که یسعیدولت در پاسخ به سوال مصطف
. ذي. لييي

.)31ص،2010،صالحالطیب (»
خورد و همـراه  زنگ می. غی بزرگ بر ساحل نیل استبا از سنگ وسط بایزیساختمان«

.»يریگیاد میو خواندن و نوشتن و حساب کردن يشومیدانش آموزان وارد کالس 
ـ . شـود ه زیبایی بخشی نیل  چند برابر میمدرسه با توجه به جنبییباینجا زیدر ا یو وقت

«.کندرود این مساله را تأیید میهمراه مأمور به مدرسه میفی سعید مصط
)31ص،همان(»ييي
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ل، کـه دور تـا   یـ ف کرده بود از سنگ، بر سـاحل ن یطور که توصبرد همانییمرا به جا«
.»احاطه کرده بودندها دورش را درختان و گل

رنگ بـاز  یاست بر نيدییأتيد سخنان مأمور دولت از طرف قهرمان داستان مهرییأت
در دو گفتـه،   2»من الحجر«و بی شک تکرار کلمه . ظاهري خودبودن استعمار در چهره 

چرا کـه  . تن ساختمان ذکر شده اسیصه بارز ایدارد که به عنوان خصیخاصییبار معنا
ن بـود یآن برجسته سازد و بر وارداتـ یسودان و بومیسنتيهادیگر ساختمانآن را از 

.دینماآن و غیر بومی بودنش تأکید  می

شیسالن هما
هـاي مختلـف   پدیده شوم استعمار را در نقـاب » لالشمایإلةموسم الهجر«که رمان با آن

را کـه  ییقـا یدولتمردان آفرز یاز رمان نییهاولی درقسمت. دهدآن مورد هجمه قرار می
عنصـر  «و در واقـع  . گیـرد استعمار نیست، به بـاد انتقـاد مـی   خطرشان کمتر ازیبه نوع
.ردیگدمت مین انتفادها به خیان ایبيمناسب برايرا به عنوان بستر» مکان

امکانـات در روسـتا نسـبت بـه     ان گفتگو با محجوب که از فقدانیجریدر طيراو
آن را يهاتیگله مند است، سالن کنفرانس و شخص-داخت مالیاتبا وجود پر-خرطوم

هـا  بودن و بیهوده بـودن ایـن کنفـرانس   ت از شعار گونهیکند که حکامیریتصويطور
.دارد

ن یـ ايهـا تیشخصـ یاست، ولـ یقا معروف به قاره فقر و گرسنگیکه قاره آفربا آن
مـردم  یت زنـدگ یـ تأسف بار با واقعار یآن در تقابل بسيکنفرانس و سالن محل برگزار

ر در ایـن مکـان مـی پـردازد کـه      حاضـ يهاتیف شخصیاو ابتدا به توص. قا هستندیآفر
ییهـا ت و لبـاس مـ یگرانقيهـا یف دارند و با انگشترهایی از سـنگ نرم و لطيهاچهره

هـایی کـه نـور    بهـا و کفـش  هاي فاخر و حریر گرانفید و آبی و سیاه و سبز از پارچهس
ـ الط(کنـد  هاي مرمرین صـدا مـی  کند و بر روي سنگ فرشها را منعکس میانشمعد ب ی
تمام این توصیفات نشان .دارندیتجمالتيرین مکان تصویبسان ا) 126ص،2010صـالح، 

دمان گرسنه آفریقا و در نهایـت  سپردن مریدرد بودن و به فراموشیو بییگرااز تجمل
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گزنده و تلـخ اسـت و   يهجويکه به نحویفاتیتوص. ن کنفرانس داردیجه بودن اینتبی
مردمـان زجـر کشـیده آن بـه     قـا در مقابـل   یرا از رهبران مرفه آفريزیپارادوکس طنزآم

.کشدتصویر می
يبه طور.ت کرده استیز سرایبه سالن کنفرانس نیحتيثمرگرایی و بیاین تجمل

.را به خود جلب کرده استيشتر از خود کنفرانس توجه راویکه مکان کنفرانس ب
» «قيييلن «

ييي
ييي

ـ يطالي ي
ييييي
ي. ميي
ييييقيي

ييتيييعل. 
)127ص،همان(»يقيألفر

یقـا در محجوب اصالً باور نخواهد کرد که آنها نه روز درباره سرنوشت آموزش در آفر«
کـه  یسـالن . ن منظور بنا شده بود بحث و تبادل نظر کردنـد یايکه برا» سالن استقالل «
شـه  یمان و مرمـر و ش یاز سنگ و سيبود قصرره درآن خرج شدهیون لیک ملیش از یب

د بـود کـه   یآن از مرمر سپيراهروها. شده بودیکامالً مدور که در لندن طراحیبه شکل
-ی که در شبکهکوچکيهای بود که تکهها رنگي پنجرههایشها آورده شده بود شیتالیاز ا

ـ یفاخر ايهایلکف سالن با قا. ه شده بودندیبا مهارت تعب) ساج(ک یاز چوب تيا یران
شـده بـود کـه از اطـراف آن     يشکل با آب طال، طالکاريفرش شده بود و سقف گنبد

. زان بـود یـ ک شـتر بـزرگ بـود آو   یـ هـا بـه انـدازه    یک از آنکه اندازه هرییهایشمعدان
ن شـده بـود و سـطح آن    ید تـزئ یـ ه به مرمر قبر نـاپلئون در انول یاز مرمرقرمز شب...بونیتر

ي و در سـردر ورود یروغنيتابلوهايوارهایديچوب آبنوس بود روصاف و براق از 
.»بود، وجود داشتیبه رنگيکه هر کشوریقا از مرمر رنگیبزرگ از آفريانقشه
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ف یهـا هـم در قسـمت توصـ    یـن صـحنه  باور جلوه دادن اریغو یبعجيبرايراو
-یرا م» کندیاصال باور نم«ف سالن اجالس عبارت یها و هم در قسمت توصتیشخص
.آورد

ساخته و پرداختـه خـود مـردم    ییقایک خانه آفریاگر خانه پدربزرگ به عنوان نماد 
اسـت کـه هـر    ین سـالن هـزار رنگـ   یاید ولیآیبشمار مید بومیک تولیقاست و یآفر

بـا  یتیچ گونـه سـنخ  یکه هییگرایقا و روح تجملآمده است به جز آفريرنگش از جا
پس با آنکـه نـام سـالن    . زندیآن موج ميهاتیکره و شخصیر پقا ندارد، دیت آفریواقع

ش  ین همـا یـ ایآموزش، وليدیار مهم و کلیش مساله بسیاستقالل است و موضوع هما
.  ساختن آموزش آن برنخواهد داشتیقا و بومیسودمند در جهت استقالل آفریگام

ییاروپايف قاهره  و شهرهایتقابل توص
قاهره

ل در اوان یادامـه تحصـ  يد بـرا یسـع یاست که مصطفین شهر عربیآخرن ویقاهره اول
آنچه در مورد حضور قاهره در داستان جالـب توجـه اسـت    .کندیمبه آن سفرینوجوان

و یخیک شهر تـار یاز قاهره به عنوان یف خاصیچ توصید هیسعین است که مصطفیا
گـذارد  یاروپـا مـ  یعنید یجدياینکه قدم به دنیبعد از ایاو حت. دهدیارائه نمیباستان

ي«:دیـ گویافتد و میخود در قاهره میاد زندگیدن آنجا به یبا د
ي. . 

 : » .« .
ـ الط(». ي ،2010ب صـالح، ی

.)35-36صص
رقابل یاد شد و حوادث کوچک وغیاطالعاتم ز. فتادیم در آنجا اتفاق نیبرايرعادیزغیچ«

:تمن متنفر شد و بـه مـن گفـ   پس ازم عاشقم شد و سیهمکالس. م رخ دادیبرایتیاهم
قـاهره  يهـا ابـان یدر خ» یتومثـل سـنگ  ! یک ابـزار سـخت هسـت   یتو یستیتو انسان ن«
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یز خاصـ یچ. کردمیل را با شنا طیک بار هم عرض نی. کردم به اپرا تئاتر رفتميولگرد
. »م رخ ندادیاصال برا
و . دهـد ینشـان نمـ  یالعمل خاصعکسید نسبت به زنان عربیسعیکه مصطفبا آن

ـ  ینمـ یتلقـ ير عادیز غیش نسبت به خود را چیعشق همکالسیحت ن یهمـ یکنـد، ول
و در بـدو ورود او بـه شـهر،    . کنـد یمـ یتجلـ یک زن اروپـائ یاو در قالب يقاهره برا

ک زن یـ که مرکبش او را به آنجـا آورده بـود،   ی، آن کوه بزرگکند که قاهرهیاحساس م
و رنگ چشـمانش  . کشدیسن است که  او را در آغوش مه خانم روبنیکامالً شبیاروپائ

چون نـور کـرم   ي، سبز است که در شب به نوريبسان رنگ قاهره در ذهن او خاکستر
.)35،همان(شودیشب تاب بدل م

ـ  یدا میپیت انسانیجا قاهره شخصنیدر ا نـه  یک زن اروپـائ یـ در قالـب  یکنـد ول
ـ ی. ه رنگ قاهره استیشبیرنگ چشمان زن اروپائی، و حتیعرب قـاهره بـه عنـوان    یعن

ن نوع نگاه به قاهره چندان یبه نظر ا. کندیدا میپيریت رنگ پذیقابلیک مفهوم انتزاعی
.نداردیتیست و جنبه جنسینیو اتفاقیتصادف

مـرتبط اسـت و بـه اراده    یب تمـدن یک ترکیو یخیت تاریک واقعینجا مساله به یدر ا«
ده و اگر ید عمالً از قاهره فقط خانم روبنسن را دیسعیمصطفپس اگر . ستیاو نيفرد

ک یشـر يروزگـار يوین خاطراست که قاهره خدیده است بدیقاهره را با چشمان او د
.)150-151صص،1997،شییطراب(» درحکومت و اداره سودان بوده استلندن

اروپايشهرها
کـه خـود او   ياز غرب و اروپا در سخنان راويبا آنکه ما در خالل رمان شاهد حضور

ـ یسـع یمصطفیول. میستیهم هفت سال را در آنجا گذرانده، ن بـا  ییارویـ ن روید در اول
-یآن مـ يو نظم حاکم بـر شـهرها  ي، سرسبزيفته شکل معماریجهان غرب سخت ش

.شود
ية ينيميي«

... .ي. 
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ي
نيقائق، ي. ةينييتس

.)37ص،2010ب صالح،یالط(». ينيي
-یها نگاه مـ ن دامنه تپهیساکسون نشيروستاهاو کبود، يهابه چب و راست، به سبزه«

يهـا چـه آب ... حـدب  ها قرمز بودنـد و بسـان کوهـان گاوهـا م    خانهيهاسقف. کردم
هـا و کشـتزارها و   خانـه . منظم اسـت ییاینجا دنیا... یعیوسيزارهاو چه سبزهیفراوان

ـ یچننیز ایها نبرکه. بودندیدرختانش بر اساس نقشه و طرح سـبب پراکنـده   ین بود ب
سـتگاه توقـف   یدر اياقهیقطار چند دق. روان بودندین دو کانال مصنوعیاند بلکه بنشده

شوند، سپس قطـار حرکـت   یشوند و به سرعت سوار میاده میمردم به سرعت پ. کندیم
.»ستینییچ سر و صدایه. کندیم

ـ ا.شـود یم میترسیاروپائيهان سطور ابتدا سبک ساختمانیدر ا ین سـبک سـبک  ی
ن قسـمت رمـان اسـت    یق همی، و فقط از طرییقایآفريهاخاص است، متفاوت از خانه

-گـر خانـه  یو دیسـودان ییدر روستاد آن همیسعیبودن خانه مصطفیکه  مدل اروپائ

.خواننده قابل فهم استيبراشده به سبک آنیطراحيها
هـا  برکـه یها و حتقه ساخت خانهیف سخن از نظم حاکم بر طریاما بخش دوم توص

موجـود در  یزدگـ و شتابینیماشیکننده زندگیمردم است که اگر چه تداعیو زندگ
متضاد و متقابل باشـد  يریتواند تصویمیول. باشدیبه خود گرفته  ميآن که شکل عاد

د را به خود جلـب کـرده   یسعین مصطفیچننیکه اییقایآفريشرق و شهرهايایبا دن
.          است

ام مشتركیک پیمتفاوت با ییستگاه قطار و اسکله، دو جدایا
اسـت کـه   ده شـده یر کشیقهرمان داستان به تصوين رمان دو صحنه شروع سفرهایدر ا

ـ  یسـع یت مصـطف یاز شخصيگریدر فهم بعد دخواننده را ه یـ و توجید از لحـاظ روان
د بـه  یسـع یاست کـه مصـطف  یصحنه اول زمان.کندیار کمک میخاص او بسيرفتارها

سـت از مـادر   یبایشود که میقاهره میل راهیادامه تحصينابغه برايعنوان دانش آموز
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از محبـت و  یروح کـه اصـالً نشـان   یسرد و بیک خداحافظی. دینمایخود خداحافظ
.شودیده نمیدر آن ديو فرزنديتعلق خاطر مادر

ي. . «
ديي. ي. ي

.)33ص،2010ب صالح،یالط(»
-دو مخلوق که پـاره . يادیو نه داد و فرياو نه بوسهینه اشک. ن ما بودیآن وداع آخر«
ر لم را دیوسـا . رفتنـد ییکرده بودند و سپس هر کدامشان به سویاز راه را با هم طيا

یم تکان نـداد و اشـک  یبرایچ کس دستیگذاشتم و سوار قطار شدم، هیچمدان کوچک
.»ختمینریبر فراق کس

ـ از مادر و شهر و دیم آن هم در ده سالگیتیيانگار نه انگار که پسراصالً ار خـود  ی
سـتگاه قطـار، حرکـت آن ،    یایفات هندسیبه  توصیچ عنوان توجهیبه ه.شودیجدا م

ـ ا.سـت یه مسـافران ن یو غربت و حضور بقیحس دلتنگها و بروزغمبار بودن لحظه ن ی
ـ . د داللـت دارد یسـع یمصـطف »روحيعاطفه بودن و سردیب«مساله بر ز یـ مـادر ن یحت

.شودیعت مادرانه ظاهر میمتفاوت از طب
از مـادر  ییم صحنه دوم کامالً در تقابل با صحنه اول است، با آنکه نه جـدا یاما ترس

ـ یمرحله دوم سفر اوسـت کـه او را از محـ   است و نه زادگاه، بلکه بـه  ) قـاهره (یط عرب
ـ  یشـ یت اروپائیو دو شخص. خواهد برد) لندن(یط اروپائیمح یعنـ ییفته فرهنـگ عرب
.کنندیرابنسن و خانمش با او وداع ميآقا
يي. ييي«
يه عليديينيي

.)36ص،همان(»نيييي
-یه حرکت کردم، آن دو کنار اسـکله بودنـد از دور مـ   یبخار از اسکندریبا کشتیوقت«
. کـرد یداد، سـپس اشـک چشـمانش را پـاك مـ     یتکان مم یدمش که دستمالش را براید

ـ . سـتاده بـود  یکنارش شوهرش بود که دست بر کمر نهاده، ا يصـفا بـاً یاز دور تقریحت
.»دمیدیاش را میچشمان آب
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ـ . ده شـده اسـت  یاز احساس بر آن پاشـ ین صحنه بر خالف صحنه اول رنگیا یول
در هـر دو صـحنه سـرد و    دیسـع ین است که مصـطف ینقطه مشترك در هر دو صحنه ا

گـذارد؛ چـرا   ینميریها در او تأثها و دست تکان دادنن اشکیا. شودیخشک  ظاهر م
.برسد-گر بزرگترازقاهرهیدیکوه-ن است که به لندنیکه تمام هم و غم او ا

هـا جـزء   تیشخصـ يهـا العمـل ف عکـس یمواقع توصیم  گاهینیبیطور که مهمان
رد و بـه  یـ گیمکـان را مـ  یف هندسـ یتوصـ يگردد و جایمر عنصر مکان یناپذییجدا
ن یـ حـاکم بـر ا  يو بر اساس فضا. کندیار کمک میک مکان بسیحاکم بر يم فضایترس

ک یـ د نسبت بـه وطـنش را بـه عنـوان     یسعیزان تعلق خاطر مصطفیتوان میدو مکان م
.کردیابیمکان ارز
به زادگاه خود داشـت، اصـالً   يدید بر خالف راوي که تعلق خاطر شدیسعیمصطف

داشت کـه آزاد اسـت و   یاو احساس گرم.نداردیچ مکانیبه هيچ گونه تعلّق خاطریه
مشـخص  ین و مکـان یمعیر او را به محلیخ و زنجیست که چون مینيزاده پدر و مادر

خـود را  یو عدم تعلق بـه خـوب  ین عدم وابستگیا. )29ص،2010ب صالح،یالط(گره بزند
.دهدیهنگام شروع سفرغربت بروز م

دو شـب در  یکـ یزند و یاست که در کنار آن چادر میاو مکان در حکم کوهيبرا
گر راه خـود  را ادامـه خـواهم    یديمقصديسپس به سوو بردیکنارش شب را به سرم

. داد
ي«

. ي
يي

.)34ص،همان(»يغانيييل
در آن زادگـاهش را  يکـه راو ياار واضح و مبرهن بـا صـحنه  یبسیصحنه باال تقابل

-یبـه مـا مـ   یآن رابه خوبيهاتیآن وشخصياو روستا و فضا. کند، داردیف میتوص
ـ . اندینما اسـت کـه آن را پشـت    ینیسـرزم «د زادگـاهش در حکـم   یسـع یمصـطف یول

داشت، یخاصییمکان کارکرد معناف یپس همان طور که آنجا توص. »سرگذارده است
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.   داردیخاصییف داللت معناینجا عدم توصیا

يزیو حاصلخیتقابل خشک: لیصحرا و ن
صحرا

خشک و مرگبـار آن اسـت،   يهاابانیقا، صحراها و بیبارز قاره افريهااز مشخصهیکی
يو حـوادث و افکـار  یک سفر صحرائیف یاز رمان خود به  توصیدر  فصليکه راو

ه زائد و نامتناسب یدهد، که در نگاه اولید، اختصاص میآیکه در خالل آن به سراغش م
ـ افـت کـه ا  یتوان دریق میدقیبا نگاهیول. رسدیبا داستان به نظر م ز در یـ ن بخـش ن ی
ن قسـمت در  یباشد چرا که ایهاست، متقابليایرمان که همان دنیخدمت مضمون کل

ده بـودن و مرگبـار   یو خشکین سودان است که باتمام داغیاز سرزميریتصوواقع ارائه
ز آن قـرار  یـ م دل انگیو نسیات بخشیو حيزیل و حاصلخیر نیبودنش، در مقابل تصو

. دارد
و یدگیـ ت از گرما و تفتیکشد حکایر میما به تصويازصحرا برايآنچه را که راو

دبخش یـ ک ابـر نو یـ کـه آسـمان داغ آن   يبطور.و مرگ داردیخشک بودن و گرسنگ
نـدارد، بلکـه   یچ ارزشـ ینجا هیروز در ا. از جهنم استيرواندازییشود، گویافت نمی

.استییک عذاب است و  شب تنها راه رهایتنها 
ي. مي«

ـ الط(»ي. لييي ب ی
.)115ص،2010صالح،
چرا که . کندیدا میز نمود پیاز صحرا نيرسازین تصویدر دل ایتقابل حتياین دنیا
کشـد کـه مـردم    یمـ ر یرا به تصویک شب صحرائید کننده ین روز ناامیدر برابر ايراو

ر آسمان مهربـان خـود   یاند در ززمندانه برگشتهروین را که از جدال با صحرا پیصحرانش
یرا بـه خوشـ  یکنـد  تـا لحظـات   یخودجوش دور هم جمع میکوبیک جشن و پایدر 
.کننديسپر
ک سو و ینان از یبودن صحرانشيو بدوفقرو یانگر سرسختیها بفین توصیایتمام
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. گـر دارد یدياز سویو طاقت فرسائین سختیغلبه بر بر ابهانه شاد بودنشان جهت یب
ن مرتبه خـود  ید چندیسعین است که مصطفیاما نکته قابل توجه در مورد کلمه صحرا ا

کنـد کـه از   یدا مین پینمادين تکرار، کلمه صحرا کارکردیجه ایدر نت. نامدیرا صحرا م
گر یديدهد و از سویان مران کننده اش نشیدن به هدف ویک سو عطش او را در رسی
گذارد؛ چـرا  کـه صـحرا در    یش میاو را به نما) 8ص،2010بتقه،(» اسارتو عدميآزاد«

و رها بـودن  ین خصلت آزادگیکه ا. ستیچ کس نیاست که تحت سلطه هیحکم مکان
. م دادیتوان به مردم صحرا تعمیز میرا ن

ل ین
يهاه گونهن رمان دارد، و بیاست که حضوري پر رنگ در اییهااز مکانیکیل یرود ن

ر ین رود، چنـد تصـو  یر مختلف ایان تصاویدر م. ردیگیقرار ميمختلف مورد توجه راو
رحرکت آن و ی، مسلینيبایت و زیجذاب: دارد که عبارتند ازيشتریه نمود بینسبت به بق

.ن رودیبه ايشدن سرنوشت قهرمان و راویمنته
خشـک و  ياا در قـاره یـ دنيهـا ن رودخانـه یتـر ازمعـروف یکـ یل به عنوان یرود ن

است، یدنیجذاب و ديانندهیهر شنونده و بيشک برایان است که بیدر جریصحرائ
ن یـ ز از ایـ د نیسـع یمصـطف . ل اشـاره شـد  ین کارکرد نیف مدرسه به ایدر توصکه قبالً

.کندیخود استفاده ميدهایل جهت به دام انداختن صینیژگیو
يمور پـا یال سـ یزابیـ در گفتگو با ایک داستان ساختگید در یسعیکه مصطفیزمان

شود، کـه هرگـاه شـب از    یل متصور میکشد و خانه خود را در ساحل نیل را وسط مین
کرده تـا  یميل بازیداده و با آب نیرون میشده، دستش را از پنجره بیدار میبستر خود ب
د یصـ ياتازهیصفت قربانین خداوندگار افعیل ایافتد و نید، پرنده به دام مخوابش ببر

:زندیاد میجان فریزنند و با هیال برق میزابیکه چشمان ايبطورکند،یم
»ل؟ينا«
»لي«
»ل؟يي«
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ييييييتنا علي« 
.)48-49صص،2010ب صالح،یالط(»ييي

بودن یاتین رود مورد توجه قرار گرفته است جنبه حیکه در رابطه با ايگریمساله د
. ر حرکت آن استین رود و مسیا

يييي«
ييي

)79ص،همان(»يي
شمال در حرکت اسـت  يبه سو. یبود و نه فرجاميکه اگر نبود نه آغازيو رود، رود«

دهد یر میر مسییمانعش شود به سمت شرق تغیست، اگر کوهیز جلودارش نیچ چیو ه
ر یا زود در مسیر یاما د. کندیق روبرو شود به سمت غرب حرکت میعمياو اگر با دره

.»ا در سمت شمال آرام خواهد گرفتیدريخود به سویحتم
ـ . خ آن گره خورده استیدارد و با تاریاتیقا نقش حیقاره آفريبرال یدر واقع ن یول

عـت  یا غـرب حاصـل قـانون طب   یـ حرکت به سمت شمال و انحراف آن به سمت شرق 
سندگان را بـر آن داشـته   ینوین رود به سمت شمال برخیر حرکت اید بر مسیتأک. است

.همان غرب قلمداد کنندایان مهاجرت به شمال یرمزگونه از جريریاست که آنرا تعب
ل آساست یان سین جریداستان ا. ن نهر استیشک داستان ایموسم هجرت به شمال ب«

، گروه گروه ازمردمان جنـوب را بـه سـمت    يک کوچ اجباریستم، در یکه از آغاز قرن ب
ن ین و سخت مثل قوانین پوالدیکه محکوم به قوانياجباریبرد ، کوچیشمال با خود م

گر یمانند دییایک جهت جغرافیگر ید دیقرن جديچرا که شمال از ابتداعت است؛یطب
»جهـان اسـت  يتمـام مـدارها  يبـرا يز تمـام نهرهـا و مرکـز   یـ جهات نبوده، بلکه آبر

.)143-144صص،1997،یشیطراب(
داسـتان  يشدن سرنوشت قهرمـان و راو یل مساله منتهیگر در رابطه با نیاما مساله د

اسـت کـه قهرمانـان    یالشمال مکانیإلةرود در موسم الهجر«واقع در ن رود استیبه ا
،1970،یفاطمـه موسـ  (»شـوند یا دوبـاره متولّـد مـ   یشوند و یسنده در آن هالك مین نویا

ر از افکار یل جهت تطهید را به نیسعیسندگان ورود مصطفینویاگر چه برخ. )97ص
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.)73ص،2007،ۀیمحمد(دانندینامناسب او م
ـ اما ن. شوندیل میک حرکت آگاهانه وارد نیداستان در يو راوقهرمان  ل در هنگـام  ی

ن مسـاله خـود   یـ کامالً متفاوت و متضاد با هـم دارد کـه ا  ياک از آنها چهرهیورود هر 
.و قهرمان استيراویتیانگر تقابل شخصیب

ـ ا در نیل شده و ینيهاا خوراك تمساحید به گمان همگان یسعیکه مصطفیشب ل ی
ييولييي«کرده استیخودکش
نييي

.)55ص،2010،ب صالحیالط(»
کم سـابقه  يهاانیاز آن طغیکیل در آن سال ین. بوديماه جواليهاگرم از شبیشب«

افتـد و بـه صـورت    یک بار اتفـاق مـ  یسال یا سیست یخود را انجام داده بود که هر ب
.»کنندیف میفرزندان خود تعريد که پدران برایآیدر میداستان اسطوره ئ

ک سـو و از طـرف   یـ د از یسـع یل نشان از روح پر تالطم مصـطف یخروشان بودن ن
ن یـ که انتخاب کرده است دارد، چرا که از ايریمودن مسینشان از شهامت او در پگر ید

.بردیجان سالم بدر نمیل کسیسابقه نیان بیطغ
ده دم، کـامالً  ید، سـپ یسعیکه بعد از گشودن اتاق مصطفيکه راویده دمیاما در سپ

ــه تأک ــه کــ ــبرهنــ ــر یــ ــم یاند«د بــ ــه رحــ ــت بــ ــه بازگشــ ــفور،(» شــ جابرعصــ
2008:www.dvdtarab.maktoob.com (د یسـع یمصـطف يهابا گاميموازيهادارد، با گام
:یشود ولیل میوارد ن

ـ ...قييييي« ي
يي...مي

.)174-175صص،2010ب صالح، یالط(». بلو
ن و داغ کـم  یآتشـ يان پرآب اسـت و نـه مثـل روز هـا    یطغيرودخانه نه مانند روزها«

شـنا  ...ن حال سـاکن یاما در عيبود، جاريخود جاریشگیهميرودخانه با صدا...آب
هـدف  .برسمیکه عزمم را جزم کرده بود که به ساحل شمالیکردم و شنا کردم در حال

، ی، مـرگ و زنـدگ  یو ناآگاهین آگاهیبیدر حالتين هنگام راویدر ایول.»ن بودیهم
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ش یماند و نه توان بازگشت دارد و نه توان پـ ین شمال و جنوب گرفتار میانه راه بیدر م
ک آن یـ آورد و در یبه خود مـ کند که آب خنک نهر او را یاحساس غرق شدن م. رفتن
»!کمک! کمک«:آوردیاد بر میجه فریرا انتخاب کند و در نتیرد که زندگیگیم میتصم
که قهرمان يبطور. زندیرقم ميقهرمان و راويمتفاوت برایل سرنوشتین نیچننیو ا

بلعد و فرصـت کمـک خواسـتن    یداستان را به عنوان نسل دوره استعمار در خود فرو م
ات بخش خود بـه خـود   ینسل ما بعد استعمار را با آب خنک و حیول. دهدیو را نمبد
ادیـ دست به دامان نسـل سـوم شـوند و فر   یفید و بالتکلیاز تردییرهايآورد تا برایم
.آورندسر بر» !کمک!کمک«

دیسعیمصطفيهاتقابل اتاق
د اسـت کـه   یسعیمصطفيهان رمان اتاقیدر ایتقابل مکانيهان جلوهیاز مهمتریکی

او در دو دوره متفـاوت  یتیشخصـ يهـا یژگـ یانگر ویـ ها در واقـع ب ن اتاقیک از ایهر 
و ییقـا یآفريو حال و هوایون عربیدارد با دکوراسیاو در لندن اتاق.باشدیش میزندگ

.یاروپائيهایژگیدارد با ویگردد اتاقیمآنگاه که به روستا بر

در دل اروپایاتاق عرب
خود نسبت به استعمار را محقق یشه انتقام جوئیکه اندنیايد در اروپا برایسعیمصطف

ـ اگر چه همه چ. مرتب کرده استیسازد، اتاق خود را با سبک عرب : ریـ ن اتـاق نظ یـ ز ای
يهایها و نقاشعاج و آبنوس، عکسيهاشترمرغ، مجسمهيچوب صندل، بخور، پرها

موز و قهوه يها، باغالنوبۀمنطقه یمی، کاروان شترها، معابد قدلیسواحل نيهانخلستان
يهـا و فـرش یب شده با خط کـوف یتذه) یسینه انگل(یعربيهادر خط استواء، کتاب

د با فرهنـگ  یسعیت از عدم قطع ارتباط مصطفیبا ساختن اتاق، حکایعالوه بر زیرانیا
.خود دارد

ک گورسـتان  یـ در حکـم  یزنان اروپـائ يش براییبایزت ویجذابین اتاق با تمامیا
يایـ ن آن را در برابـر تمـام زرق و بـرق دن   ید جو عطرآگیسعیکه مصطفيبطور. است
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اتاق او در واقـع بسـان   . شودیروز میا پین دنین اتاق بر ایدهد و از ایقرار میتمدن غرب
. سازدیست او مبرد و رام دیآن شکارش را از هوش مياست که فضایاتاق جراح

يييحدي«
يي. يي

... يي. نةيا معي
ـ ...ي ي

.)40-41صص،2010ب صالح ،یالط(»ي
بـا  ش از نوع گل سرخ بود کهیهاک باغ ، پردهیاست مشرف به یاتاق خوابم گورستان«

هـاي از پـر شـترمرغ،    با پالشینرم و تختیشمیفرش ابر. ت دقّت انتخاب شده بودینها
. زان شده بـود یمشخص از اتاق آويایو بنفش که در زوایکوچک سرخ و آبيهاچراغ

ياتاق را و عطرهـا يحه صندل سوخته و عود فضایرا... وار بودیبر دیبزرگيهانهیو آ
. »مارستان بودیبیه اتاق جراحیاتاق خوابم شب... کرده بودحمام را پر يتند فضایشرق

ين اتاق که در واقع صحنه جدال شرق وغرب است که بـا توجـه بـه تفکـر شـکارها     یا
ـ ا.ردیگیمختلف به خود ميهاا جنوب رنگید نسبت به شرق یسعیمصطف ن جـدال  ی

ک یـ د کـه  یسـع یمثل آن همند برعکس مصـطف یزاست چرا که شخصیگاه مسالمت آم
-و آفتـاب ییاستوايفته آب وهوایاست شيخبندان است، فردیمشتاق شمال و یجنوب

ا ق ین اشـت ید در نظرش رمز همه ایسعیو مصطفیارغوانيهاتند و سوزان و افقيها
ن یرحمانه و مرگبار بـه خصـوص در مـورد جـ    یو گاه سخت و ب.)40ص،همان(هاست

دانـد و بـه   یز مـ ینماد شرق زشت رو و نفرت انگد را به عنوان یسعیمورس که مصطف
.                                                                                                                         )43ص،همان:ك.ر(شودیرام او نمیآسان

شـرق وجـود دارد کـه    وه نگاه به ینسبت به شیز تقابلینیپس در درون جامعه غرب
ت هر دو طرف یدر نهایول. سازدیدا میهویآن را به خوبیحاکم برعنصر مکانيفضا
.شوندین اتاق نابود میدر ایغرب

ن در برابـر قهرمـان داسـتان    ین مورس جهت تمکین است که جینکته جالب توجه ا
کند و آنها را جلو یاب را طلب میار کمیبسیل اتاق به خصوص نسخه خطیوسایبرخ
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تمـدن غـرب خـود را    «ن نشـان از آن دارد کـه   یـ و ا. کندیچشم قهرمان داستان نابود م
جدا کنـد و رابطـه او را بـا    خ خودیکه او را از تارنیکند مگر ایم خواهان خود نمیتسل

ن، جـدا  یـ چه رسـد بـه د  ،ت متمدنشیراث و شخصید و او را از میاش قطع نماگذشته
.)164-165صص،1997،یشیطراب(»دینما

ییقایآفريدر دل روستایاتاق اروپائ
قهرمـان  یکه به عنوان اتـاق خصوصـ  ییقایآفريدر دل روستاین اتاق لندنیدر واقع ا

گـر  یديگران است و از سـو یاو بر دياو را که نشانه برترییک طرف تنهایاز «داستان 
مان یسل(»کندیان میاو با آنها را دارد، را بيریگران که نشان از درگیمتفاوت بودن او با د

د یسـع یت رازآلـود مصـطف  یفهم شخصين مرحله برایآخر.)205-206صص،1985ل،ینب
. کنـد یار تعلّل مـ یدر باز کردن آن بسین مساله آگاه است ولیبا آنکه بدياست، که راو

ت یـ کنـد تـا واقع  ید که چرا در اتاق را باز نمـ یسعیاو در پاسخ به سوال همسر مصطف
:دیگویکند، بلکه تنها با خود میذکر نمیل خاصیشود دلآشکار

»
.)100ص،همان(»ي

-یم و داخل میکردیروشن میم و در آن لحظه چراغیشدیاو االن پا مرم که من و یگ«
.»میکردیدا مین پیزميرويادر گوشها چمباتمه زده یزان از سقف یا او را آویم آیشد

يزیچ چیکند که هید میکأدر داخل اتاق است، تيزیا در پاسخ به محجوب، که چه چی
.ستیدر آن ن

يي. .». «
.)116ص،همان(»«. يس فيل

ن یـ جـه ا یدر نت. اسـت یسـ ینوک داستانیها در واقع برخاسته از تکنن تعللیایتمام
داسـتان  ن گـره  یتـر و مهـم » اتاق اسرار«به یداستانيهاتیخواننده  و شخصياتاق برا

. د صبر کنندیبا» ست؟ ید کیسعیمصطف«که بدانند نیايچرا که آنها برا.گرددیل میتبد
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ـ الط(»دي. «:دیگویميرا که راویز ،2010ب صـالح ، ی
.آن استيرین بودن درب، نشانه عدم نفوذ پذیوآهن) 116ص

خـود را در  ید که به نـوع یسعیبعد از مرگ فاجعه بار همسر مصطفيکه راونیتا ا
رد درب اتـاق را بـاز کنـد و بعـد از فهـم اسـرار       یـ گیم مـ یداند، تصمیمرگ او مقصر م

.د آن را به آتش بکشدیسعیمصطف
از رمان را يادیدر داستان حجم زین عنصر مکانین اتاق به عنوان مهمتریف ایتوص

ات آن را بـا تمـام   یـ شکل اتاق و تمام محتويکه راويدهد بطوریبه خود اختصاص م
یات کمکـ یـ ن جزئید ایکند شایبودن آن دارد، را ذکر میت از اروپائیات که حکایجزئ

.د بکندیسعیت مصطفیبه فهم شخص
ـ زي. ي... يي« ي

يه
ـ ييي ر ي

.)143ص،همان(»ييي
د یـ تصور کن. يک بخاری! یعجب حماقت..... ناگهان او . دستم بود داخل شدمچراغ در «
با مرمـر سـبز و   يو مقابلش مربع آجریمسیبانیش سای، باالیسیتمام انگليک بخاری

ییایـ کتوریویدو صـندل يو دو طرف بخار. استیاز مرمر آب) نهیشوم(يطاقچه بخار
.»دور پر از کتاب و دفتر استميزیانشان میر مشجر که در میده از حریپوش

در يهاکتابیف کتاب است، برخیف ردین تا سقف ردیزميوار از رویچهار طرف د
ها را که از کتابياریبسيراو. نیزميرویها، و برخیصندليرویها، برخصندوقچه

از آنهـا از خـود   یبرد، برخـ یسندگان آنها نام میدر مورد موضوعات مختلف است با نو
.قا نوشته شده استید است که در مورد استعمار و اقتصاد و آفریسعیمصطف

ک کتـاب  یـ ی، حتـ ین اتاق بر خالف اتاق قبلین است که در اینکته جالب توجه ایول
ست؟ینها نشانه چیا.شودیافت نمییعرب

»        آغاز کند؟یدر زندگيدیخواهد صفحه جدیاست که مین انسانیا ایآ«
ک یک به یاند، د شدهیسعیرا که شکارمصطفیزنان اروپائيهاقاب عکسيراو
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يهـا عکـس یکند او حتیان مید در مورد آنها را بیسعیمصطفيهاکند و گفتهیمرور م
مطالب مربوط به تنها روزنامه موجـود  یدهد و حتیشرح میکییکید را یسعیمصطف

ـ  یاست را ذکر م26/9/1927خ یمز به تاریدر اتاق که روزنامه تا ن یـ هـر بـار ا  یکنـد ول
»دارد؟یخاصيا معنایاست ینها اتفاقیا حضور ایآ«کند که یمسوال را ذکر

-اتی یـ حقصۀ«:ابد که درصفحه اول آن نوشته شده استییرا ميان اتاق پوشهیاو در ا
يين ي«:ي. »دیسـع یبقلم مصطف

.)158،همان(»ييييي
م نوشـته  یو در صفحه بعـد در بخـش تقـد   » دیسعیبه قلم مصطف-منیداستان زندگ«

اء یکننـد و اشـ  یک زبان صحبت مینند، و با یبیک چشم میکه با یبه کسان«:استشده 
ز نوشـته نشـده   یـ چ چیدرصفحات بعد هیول»نند؟یبیمیا غربیید، شرقیا سفیاه یرا س
.است
يموجـود در اتـاق نشـان از روشـنفکر    يهـا ها و دسـت نوشـته  ن کتابیشک ایب

ـ او در تکمییها به عدم  توانانوشتهن دست ید و ناتمام گذاردن ایسعیمصطف ل کـردن  ی
ییعـدم توانـا  «آن نشـان از  ییون اروپـا یو دکوراسـ . ش اشـاره دارد یمرحله سوم زنـدگ 

،1996،یسـوع یال(»داردیخود نسبت به فرهنگ غربیفتگیاز شیید در رهایسعیمصطف
.)90ص،1ج

یمصـطف يهـا نوشتهکند و یر میرا سخت غافلگينات آن راویدکور اتاق و تزئیول
ل موجود در آن بارهـا از  یدن اتاق و وسایکه با ديکند به طورید او را سر درگم میسع

دارد؟یخاصيا معنایاست ینها تصادفیا ایپرسد که آیخود م
يهـا ن اتـاق بـرگ  یداند در ایشود و با آنکه میها خسته مکه از خواندن برگهنیتا ا

ن معمـا را ناتمـام   یا. کندید میسعیمصطفيمدفون است که کمک به حل معمايادیز
.سپاردیل میسازد و خود را به آغوش نیگذارد و حل آن را به خواننده محول میم
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ج بحثینتا
مشـهود اسـت   ن تقابل در عنصر مکان کامالًیهاست و اتقابليایدنین رمان به نوعیا-

، در مقابل قاهره بـه  یر بومیغيهاپدربزرگ ساختمانیکه در مقابل خانه بوميبه طور
ل یـ در مقابـل ن سـتگاه قطـار اسـکله،   ی، در مقابـل ا یاروپائيشهرهایعربيعنوان شهر

یعربـ ياو در روستاید در اروپا، اتاق اروپائیسعیمصطفیصحرا و در مقابل اتاق عرب
ـ از ایدر درون برخـ یحتو . ده شده استیر کشیبه تصو ز مثـل خانـه   یـ هـا ن ن مکـان ی
.خوردیبه چشم میز تقابل مکانید نیسعیمصطف

شـرق و غـرب دارد   يایـ م تقابـل دن یدر ترسـ ین رمان کارکرد قابل توجهیمکان در ا-
ن یعنـوانش آشـکار اسـت و از مهمتـر    یعنیرمان ين مساله از همان ابتدایکه ايبطور

ختن ی، بـرانگ انـه یتوان به کارکرد رمزگراین رمان میان در اعنصر مکییمعنايکارکردها
.شبرد حوادث داستان اشاره کردیخواننده و پيحس کنجکاو

هـا در آن  تیرخدادن حوادث و حرکت شخصـ يک فضا براین رمان تنها یمکان در ا-
سـنده، در خصـوص مسـاله تقابـل و     ینويهـا شهیان اندیبياست برايست، بلکه ابزاین

ر یدن مسـ یر کشیق به تصویاروپا از طريان روشنفکران عرب به سویجریحتمحرکت 
.ل  به سمت شمالیحرکت ن

کنـد و ضـمن   یدا مـ یـ هـا پ تیبا شخصـ یناگسستنيوندین رمان پیعنصر مکان در ا-
ـ باشد که ایز میشه و افکار آنها نیآنها حامل اندیتیشخصيهایژگیح ویتشر ن مسـاله  ی

.هاسته مکانید آشکار تر از بقیسعیمصطفيهادر مورد اتاق
بـر خـوردار اسـت کـه کـم کـم بـه        یت قابل تـوجه ین رمان از چنان اهمیمکان در ا-

د یسـع یمصـطف «یعنـ ین گره داستان یتریشود و با اصلیل مین گره داستان تبدیمهمتر
ن گـره منـوط بـه بـاز شـدن در اتـاق      یـ که باز شدن ايخورد، بطوریوند میپ» !ست؟یک

.باشدیقهرمان م
توانسته است آنها را بـه  یها بخوبف مکانیات مؤثر در توصیان جزئیب صالح با بیالط-

سپرده و گمان یبودن مکان را به فراموشیلیکه خواننده تخيبطور. اندیخوانندگان بنما
گـذارد و از آن خـارج   یسنده پا به آن مـ یبرد و همراه نویبسر میکند در مکان واقعیم
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ار ید بسـ یسـع یمصـطف يهـا ن مساله در مورد خانـه پـدر بـزرگ و اتـاق    یکه ا. شودیم
.ملموس است

سـتگاه قطـار و اسـکله بـه انـدازه      یک مکان مثل قـاهره، ا یف یمواقع عدم توصیگاه-
.را به خواننده القاء کندیخاصییتواند معنایها مگر مکانیف دیتوص

امتـداد  یمحـدود کـه بـه نـوع    يعنـوان فضـا  هـا بـه  ژه به اتاقین رمان توجه ویدر ا-
د در دل یسـع یمصـطف یکـه اتـاق لنـدن   يت صاحب آن است شده است، بطوریشخص
.دهدیف را به خود اختصاص مین حجم توصیشتریبیسودانيروستا

بـودن  یبه مصالح آن بخصوص سـنگ یتوجه خاصیساختمانيهاف مکانیدر توص-
ز سـاختن  یآن شده تـا ضـمن متمـا   يهاها و سقفاتاقآجرقرمز بودن آنها و شکل ز ا ای

.بودن آنها را نشان دهدیر بومیا غیبودن یآن، بوميمعماريهاجنبه
پررنـگ  يل حضـور یـ ب صالح، روسـتا و ن یالطيهاگر رمانیز بسان دین رمان نیدر ا-

. اندفات را به خود اختصاص دادهین حجم توصیشترید بیسعیدارد و بعد از اتاق مصطف

نوشتپی
گر مصطلحات در عرصـه نقـد بـا    یبسان د) يفرانسو(espaceو) یسیانگل(spaceاصطالح -1

سـندگان  ینویبرخیز روبروست و حتیالمکان، الفضاء، الموقع و الح:ریتعدد واژگان معادل نظ
ـ ۀیاشکال، 2010یجانفره،یزوزو نص:ك.ر.برندیهم بکار ميآنها را به جا یالفضاء و المکان ف

بسـکره  –ضـر یمحمـد خ جامعـۀ اآلداب و اللغـات  ۀیکلالمعاصر، مجله یالعربيالخطاب النقد
.العدد السادس) الجزائر(
را به آجـر ترجمـه   » الحجر«ن نکته یبه خاطر عدم توجه به ایمتاسفانه مترجم محترم فارس-2

انتشـارات  ،چـاپ اول ،1390،يموسم هجرت به شمال، ترجمه رضـا عـامر  : ك.ر.کرده است
.26-25ص، صچشمه
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.روتیب،الطبعۀ الثالثۀ،ةدیاآلفاق الجدالنص، منشورات دارمعرفۀ، فی )م1985(یمنید، یالع-
.، اتحاد الکتاب العرب، دمشقۀیۀ السوریۀ العربیالروا، بناء )م1995(یصل، سمر روحیالف-15-
.ةاآلداب، القاهرمکتبۀ، ۀ المعاصرةیالروا، السرد فی )م2006(می، عبدالرحيالکرد-
.عیو النشر و التوزللطباعۀیالعربی، المرکز الثقافيالنص السردۀیبن، )م1991(دی، حمیلحمدان-
، أغسـطس، العـدد   مجلـۀ المجلـۀ  ب صالح، یالجنوب أو عالم الط، عصفور من )م1970(، فاطمهیموس-
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