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مولفههای پایداری
در مجموعه داستانی "حدث ذات جدار" اثر سناء الشعالن
*دکتر نعیم
مینا
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مجدم2

چکیده
ادبیات همواره عرصهی مفاهیم واالی انسانی بوده و نهانیترین صحنههای زندگی بشر را به تصویر میکشد و
جنگ و مقاومت بهعنوان یکی از مهمترین جلوههای زندگی بشرررر در ادبیات نمود بارزی یا وه و همواره ادی ان و
نویسررندگان از این مهم مسرروننی ن وده و به آلا زار زی ایی در این زمینه د ررت یازیدهاند .ررناش الررازن از
نویسندگان برجسوه عصر حاضر ا ت که ر الت آود را در جهت اهداف مقاومت و رویکرد ویزهجویانه ن و به
منظور زاد ازی رزمینهای ا زمی از لطهی رژیم صهیونی ست اآو صاص دارد و با ازرپذیری از موزههای
دینی و باورهای ا رررزمی موج ات ارتقای روح یهی م ارزان را راهم ورد .مقاومت و جاودانگی ،واالی در ز نان،
تر یم چهرهی دالمنان ،هجو دالمنان و وارگی اضطراب و الفوگرررری دالمررررن مهمترین جلوههای پایداری در
مجموعه دا وانی او بشمررررار می یررررد .پژوهش حاضر به ن ا ت که به برر ی ادبیات پایداری و مؤلفههای ن
بپردازد .مقاله حاضررر به منظور پیگیری مفهوم ادبیات پایداری و نقد و برر رری ن در مجموعه دا رروانی «حدث
ذات جدار» با روش توصیفی-تحلیی نوالوه الده ا ت.

واژگان کلیدی :ادبیات پایداری ،مجموعه حدث ذات جدار ،ناش الازن.

( - 1نویسنده مسئول) دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه شهید چمران اهواز
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مقدمـه
عنوان ادب یات پایداری ماموالً به زاری اطزق میالرررود که تحت تأزیر الررررایطی چون اآوناق و
ا ررو داد داآلی ،ن ود زادیهای ردی و اجوماعی ،قانونگریزی و قانون ررویزی با پایگاههای قدرت و
غصب رزمین و رمایههای ملی و ردی و  ....الکل میگیرد ( .آوندزادگان)2 :1395.
بنابراین جان ما یه این زار با بیدار داآلی یا تجاوز بیرونی از همه حوزه های ررریا ررری ،رهنگی،
اقوصادی یا اجوماعی و ایسوادگی در برابر جریانهای ضد زادی ا ت ( نگری)26 :1381.
ادبیات پایداری ل سطین به مجموعه زار ادبی (اعم از الار ،دا وان و  )...گفوه می الود که تو ط
مردم لسطین باالد نیز اطزق می الود چرا که لسطین از حد و چارچوب یک منطقه جغرا یایی آاص
تجاوز کرده و به م سئله و مو ضوعی جهانی ت دیل الده ا ت .اکنون مردم ل سطین با د المنی رو به رو
هسرروند که اگر بوواند ،مسررلمانان را از صررفحهی روزگار محو می ررازد و در این کار ن تردید نمیکند؛
د المنی کرررره کمورین جرم او ن سلک شی و نابود اآون ری شهی ل سطینیان و بلکه هر م ارزی ا ت
(مجیدی)1390:1 ،؛ ب نابراین میتوان گفت ادبیات مقاومت همان ریاد الرررجاعانه در چهرهی ظالم و
صیحهی مظلوم در صورت غاصب مسو د ا ت و ادبیات پایداری از رزندان ملت میآواهد که این ننگ
را نپذیرند ( .ادون ،1388 ،ص  .)52در پژوهش حاضر ای بر ن ا ت که مجموعهی دا وانی «حدث
ذات جدار» ازر ناش الازن بر ا اس نقد ادبیات پایداری مورد برر ی قرار گیرد تا به پر شهای زیر
پا خ داده الود:
 -1مهمترین مؤلفههای ادبیات پایداری از نگاه ناش الازن چیست؟
 -2دیدگاه ناش الازن در زمینه تأزیرات ظلم و وم دالمن بر ملت لسطین چیست؟
 -3محور اصلی و بنیادی مجموعهی حدث ذات جدار چیست؟

فرضیهها
 -1محور بنیادی که نویسنده دا وانهای این مجموعه را بر ا اس ن نگاالوه دیوار حائلی ا ت که
نمادی تمام عیار از چهره آصمانه دالمن ا رائیلی و اعمال ظالمانه او ت.
 -2الازن در پی ق صههای آود ملت ل سطین را ملوی الجاع و مقاوم میآواند که گرچه د المن
طی رررال های مومادی از هیچ جور و رررومی در حا نان دریک نکرده ،اما روح یهی جهادگرانه نان
همچون نگین صزبت و ا وواری ا ت.
 -3نویسرررنده در ازنای مجموعهی آود مؤلفههای همچون مقاومت و جاودانگی لسرررطین ،دالوری
زنان ،اضطراب و الفوگی دالمن ،تر یم چهرهی دالمن ،هجو دالمنان و وارگی را به تصویر میکشد.
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هدف از پژوهش حاضررر برر رری «مجموعه حدث ذات جدار» ازر ررناش الررازن از نظر نقد ادبیات
پایداری ا ت.

پیشینه پژوهش
نچه دربارهی دا وانها و رمانهای ناش الازن نوالوه الده ا ت میتوان به زار زیر االاره کرد:
«راوی در قصههای کوتاه اردنی» ( صالح محمود رحان الخزاعله ،دانشکده ادبیات ،دانشگاه ها المیه،
الزرقاش اُردن.)2015 ،
« -2مشارکت زن عرب در زمان عربی نو»( .ماراج احمد ،پژوهشکدهی زار عربی و ریقایی ،دانشگاه
جواهر لال نهرو ،دهلی نو ،هند.)2010 ،
« -3مکان پردازی در مجموعه ق صهی حدث ذات جدار» ( هیز بلاربی ،دان شکده ادبیات ،دان شگاه
محمد أبوضیاف ،جزائر )2016 ،و بسیاری زار ارزالمند دیگر که در اینجا مجال ذکر نها نیست.
نچه در این مقاله به ن پرداآوه الده ا ت مو ضوع برر ی مؤلفههای ادبیات پایداری در مجموعه
دا رروان حدث ذات جدار ا ررت که در هیچ یک از این زار به این موضرروع پرداآوه نشررده ا ررت؛ اما در
زمینه ادبیات پایداری مقاالت عدیدی به چاپ ر یده ا ت که میتوان از میان نها به :جلوههای کهن
الگویی ادبیات پایداری در زار یمین دان شور ازر رئی سی رحدی و تأزیر پایداری ل سطین بر گفومان
ان سانی در دیوان دوی طوقان ازر ترک شوند و برر ی مولفههای ادبیات پایداری در ا الاار ر ضوی دع ل
آزاعی ازر محمدی ،االاره کرد.

ضرورت و اهمیت تحقیق
م سئله ل سطین و مظلومیت مردمانش ،از زمان تأ یس دولت غا صب ا رائیل همواره مورد توجه
ادی ان و الاعران بوده ا ت .لذا اقو ضای غالب بر ادبیات اکنر ک شورهای ا زمی موأزر از این اجاهی
ان سانی ا ت بهگونهای که با ضاً ادبیات پایداری امروزه با م سئله ل سطین میتپد .ناش الازن بهعنوان
نویسنده و ادی ی مسلمان در زار آود روح این نوع ادبیات را زنده کرده ا ت؛ بنابراین بازآوانی مجموعه
زار او برای جهان ا زم دارای ارزش و اهمیت راوانی ا ت.
گذری بر زندگی سناء شعالن
ناش کامل احمد الازن نویسنده اردنی در ال  1977م در منطقهای قدیمی در الهر «صویلح» که
اغلب اکنانش از گروههای مهاجرین این الهر بودند ،به دنیا مد .اولین کواب ق صهای که در  3الگی
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آواند «دراجه عماد» بود که در زمینه زبان عربی بود .پس از ن به نویسررندهی کوچک لقب داده الررد؛
زیرا با نوی سندگی الفت آا صی دا الت و از همان کودکی دا وانهایش را به مجلههای اردنی «و ام»
می ر واد.
پس از ن تحت تأزیر رمان قرار گر ت و کواب را در زمینه نمایشرررنامه و رمان و کوابهای نقد غاز
کرد .همچنین دارای دکورای ادبیات مدرن ا ت و اکنون ا واد این دان شگاه و ع ضو انجمن نوی سندگان
اردن و انجمن ادبیات عرب نیز ا رررت .از مجموعه زار او میتوان به کواب «تالیم اللغه الاربیه الناطقین
غیرها»« ،مجموعه ق صههای قا له الاطش ،نا ک ال صو صاه ،أر ضا الحکایه و  »...و رمانهای أع ش ضی،
السقوط ی الشمساد و  ...را نام برد.

خوانشی بر مجموعه داستان
مجموعهی دا وانی «حدث ذات جدار» نوالوهی ناش الازن در ال  2013م .با لهجه اردنی تو ط
مؤ سه ن شر و توزیع عمان به چاپ ر ید .این مجموعه از  23دا وان ت شکیل الده که همهی نها
گویای ظلم و ررومی ا ررت که دیوار حائل به ملت لسررطین روا داالرروه ا ررت .دیواری که وارد قلمرو
لسطینیان الده و نویسنده در هر یک از قصهها نمونهای از عواقب این غصب را باالخصیتهای مخولف
مینگارد .در برآی از وارگی و دوری اج اری این ملت از ررررزمین و اهل آود حکایت میک ند و در
برآی دیگر ک شوار بیرحمانه ملت ل سطین را به ت صویر میک شند .نوی سنده این مجموعه را بر دو وجه
ا صلی تق سیم میکند -1 :وجهی که الخ صیتهای دا وان آود گویای مظلومیت آود ه سوند -2 .در
وجهی دیگر دیوار حائل ا ت که آود راوی اعمال ظالمهای میالود که به

ب آرررود او بر مرررردم روا

می الود بهگونهای که نفرت و انزجار رژیم صهیونی سوی را علیه آود برمیانگیزاند .همچنین الازن نور
امید را در دل آواننده آاموش نمیکند و رالررادتها ،الررجاعتها و روحیهی مقاوم و جهادگرانهی ملت
رنج کشیده را در ازنای قصهی آود می واید .در نهایت قصههای او با موضوع مشورک پایداری ا ت و
تنوع الخ صیتها که نمودی از واقعگرایی نوی سنده ا ت بر ا اس جاماه ل سطین مقاوم زآم آورد
ا ت.

فلسطین اسطوره مقاومت و جاودانگی
مقاومت گزینه راه ردی ملت ل سطین و حقی م شروع در برابر رژیم غا صب صهیونی سوی ا ت و تا
تحقا تمامی اهداف مورد نظرش از این حا د ت بر نخواهد داالت .ملت قهرمان لسطین بارها و بارها
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اینار و داکاری آود را در مقابله با اقدامات جنایتکارانه نیروهای ا رائیلی به از ات ر انده ا ت که این
امر تنها نشان از ایمان به حقانیت و عدالت بهعنوان رمان لسطینیان ا ت.
نویسنده در ازنای این مجموعه اظهار داالوه که اعمال آشونت میز و غیرانسانی صهیونیسوی همانند
ترور الررخصرریتهای مردمی و کشرروار کودکان و ررلب زادگی و منحل کردن بنیانهای آانواده و ...
هیچگاه نووان سوه ا ت ازر من وی دا الوه با الد جز اینکه روحیهی انوقامجویی و م ارزه و مقاومت را در
مردم بیشررور میکند .همان طور که در گذالررت روزگار باعف راموالرری رررزمین لسررطین نمیالررود
صداهایی که از اطراف جهان پیرامون راموالی لسطین زده می الود و صح تهایی که ا وک ار جهانی
با ن گوش لک را کر کرده ا ررت باعف نمیالررود که لسررطین رامش آود را از د ررت بدهد چرا که
لسطین برای همیشه باقی آواهد ماند ( .ضلاهلل)380 :
یکی دیگر از مراحل مقاومت دریا ت ا رار دالمنان و کشف نقشه نان ا ت« .اگر بخواهیم در برابر
دالمن پایداری کنیم ،باید نان را آوب بشنا یم و از نقشههای نان گاه الویم تا عکسالامل منا ی
در برابر نان داالوه باالیم» (میرقادری.)74 :1391 ،
به میزانی که انسرران به توطئهگریها و ونههای دالررمنان واقف گردد ،میتوان با ا رروراتژیکها و
تاکویکهای مونا ب از هر گونه حرکت تجاوزگرانه نها جلوگیری کرد.
«در زمان ماین جهت عملیات دالمن که تو ط نفوذیهای نان به د ت ورده بودند هولی را برای
د ررروگیری انقزبیون لسرررطین در نظر گر وه و منوظر غاز عملیات بودند که آ ر در هم الرررکسرررون
پایگاهشان و اطزعات غلطی که تو ط جا وسهای دروغین به گوش نها ر یده بود را به نها منوقل
کردند» (الازن.)75 :2013 ،
نوی سنده د ر این مون از دا وان روح مقاومت انقزبیون ل سطینی را در اطزع از توطئه و نق شههای
د المن زنده میکند و نها را رزندان با ا صالوی میداند که جهت د اع از وطن آویش به قلب د المن
نفوذ کرده و نان را در هم میالکنند.

قر ن دراینباره می رماید﴿ :یا أیها الَّذین آمنُوا َل ت تَّخ ُذوا بطانةً م ْن ُدونک ْم َل یأْلُونک ْم خب ًاَل وُّدوا ما

ورُه ْم أک َُب ق ْد بینَّا لک ُم ْالیات إ ْن کْنتُ ْم ت ْعقلُون﴾
ُّم ق ْد بدت الْب ْغضاءُ م ْن أفْ واهه ْم وما ُُتْفی ُ
ص ُد ُ
عنت ْ
ل عمران118/

دالوری زنان
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جایگاه زن در ادبیات مقاومت ،جایگاه مهم عن صر عاطفه و اح ساس در الار و رمان ا ت «در طول
تاریخ بشریت زنان در بسیاری از حرکتهای اجوماعی -یا ی و در همه انقزبها و نهضتها آصوصاً
ا زمی دارای نقش محوری اعم از من ت و منفی بودهاند( ».علم.)1391:58 ،
مشارکت نظامی زنان لسطین با ا وواری هر چه تمامتر با توطئهها و مقاصد آرابکارانه برای بیرون
راندن دالمن از رزمین آود نادیده گر ون حقوقشان انجام میالد (حجاب.)255 :1990 ،
نویسنده نیز در قصههای زلهی نور آود از دالوریهای زنان لسطینی اینگونه مینویسد:
«کمربند انوحاری به کمر ب سوه و به

مت دیوار حائلی که هر نچه دو ت میدا الت از او گر ت،

میرود .کنار درب ورودی میایسرررود و ناگهان به الررراله تشررری م دل میالرررود که همهی رررربازان
صهیونیست دور آود را می وزاند» (الازن.)70 :2013 ،
الررازن در این قصرره آشررم زن لسررطینی نسر ت به تادی و بیدادگریهای رژیم صررهیونیسررت را
همچون تشرری میداند که آاکسررورش هیچگاه آاموش نمیگردد و گدازههای ن در برابر جور و جفای
دالمن همیشه الالهور آواهد بود.

ترسیم چهرهی دشمنان
در نوالوههای بیداری ا زمی ،توصیف جنایتها و بیدادگریهای دالمنان در کشورهای ا زمی به
آوبی نمایان ا ت؛ و ادبیات از ابزارهای ا ت که نوی سنده تو ط ن چهرهی ا صلی د المن را از پس
پردهی آشرررونت و جنایتهای ظالمانه بیرون میکشرررد؛ زیرا «ادبیات پایداری و د اع مقدس روایوگر
دردها ،داغها ،رنجها ،رودهها و مرزیههای مردم ا ت .مردمرررری کرررره گدازههای درون را در االکها و
هها نشان میدهند» ( .نگری)62 :1389 ،
از این رو نویسنده برای نشان دادن اوج ظلم مسو دان نس ت به دیوار حائلی که ا رائیل غاصب ن
را مانای بین مادر و رزند بیمارش قرار داده ،قلم به د رررت میگیرد و اینگونه مینگارد «مادر با وجود
ربازان صهیونی که پو الیده از زح و ترس و ه شدار بودند ت صمیم به گذ الون از دیوار حائل کرد تا
رزند بیمارش را به غوش کشد اما به محض آروج از ن دیوار به زندگی آود پایان داد و از ن جسدی
را ر گلوله به جرم تخریب ن دیوار بر روی زمین ا واد که نگه ان الب ن را پوتین

ربازیاش له

کرد و د وور داد او را به کناری انداآوند درحالیکه مادر د وش همچون چوب آشک الده بر ینهای
باقی ماند که رزوی الیر دادن بچهاش حوی اگر یک بار هم الده را داالت»( .الازن.)28/
در این بخش از دا ررروان ،نویسرررنده مادر را به الررریوهای تر ررریم کرده که هیچ قدرتی را روی او
نمیتواند مانع به غوش کشررریدن رزندش گردد ،حوی به بهای از د رررت دادن جان آود و اینچنین

| 18مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال دوم ،شماره  ،2تابستان 1399

دالوریها از زنانی همچون وی که پو وههای ظلم و ا و داد بیگانگان در برابر الجاعت و پایداری الان
پو وهای بس نازک ا ت ،هرگز باید نخواهد بود.

اضطراب و آشفتگی دشمن
مرور مکرر آاطرات ناراحتکننده از رویداد ،واکنش های یزیکی الررردید در زمان یاد وری رویداد
کابوس و ا سررردگی ،اضررطراب همه و همه عواملی هسرروند که انسرران مجرم پس از اعمال جرم آود
اح ساس میکند و در نویجه دچار الفوگی میگردد که ممکن ا ت هر لحظه به آود یا دیگران

یب

جدی بزند.
« قول زن و رزندان لسطین که تنها گناهانشان ع ور از دیوار حائلی بود تو ط رباز صهیونی در او
حالوی از اضطراب و تشویش به وجود ورد که تنها راه عزج این الفوگی را در کشون همسر و رزندان
آود میدید ،قول آانوادهای که نها را بیش از هر کس دو ت میدا الت؛ زیرا مدام ت صویر ن آانواده
مظلوم لسطین رهایش نمی اآت( ».الازن 64 :2013 ،و .)65
نوی سنده ای کرده در این ق صه از مجموعه دا وانی اآوزالت روانی که مجرم پس از ارتکاب عمل
ظالمانه آود دچار ن می الود را بهگونهای به ت صویر بک شد که روح ان سان مظلوم همی شه زنده آواهد
ماند و دالررمن با اعمال الررنیاانه و کردار زالررت آود به تشررویش دچار میالررود که مرگ تدریجی را با
قا یانهترین حاالت برایش رقم میزند.

ص نة أ ْو م ْن وراء ُُ ُدر بأْ ُُ ُه ْم
قر ن کریم در این باره می رمایدَ﴿ :ل یقاتلُونک ْم جی ًعا إََّل فی قُ ًری ُُم َّ
َّه ْم ق ْوٌم َل ی ْعقلُون﴾ حشر14/
بین ُه ْم شدی ٌد َْتسبُ ُه ْم جی ًعا وقُلُوبُ ُه ْم شتَّی ذلک بأن ُ
در ادبیات هجویه یا هجونامه ،الار یا ننری ا ت که ضد مدح باالد و برای مقاصد گوناگونی به کار گر وه
میالود؛ لحنی گزنده ،صریح و گاه توهین میز دارد اما اگر برای بیان دردهای اجوماعی – یا ی به کار
رود؛ با زبانی مزیمتر روده میالود( .محمدرضا .رهنگ واژگان و اصطزحات طنز.)1385 ،
به این نوع هجو ( یا ی ،اجوماعی) هجو غیرمسوقیم یا نزاهت هم میگویند که از غرضهای ردی
راتر ر وه و جن ههای رریا رری اجوماعی به آود میگیرد ،تأزیر بیشرروری دارد و مهارت ادبی بسرریاری
میطل د( .همان).
اما هجوگرایی در ادبیات لسطین بنمایهایست که نویسندگان و الارا ن را به کار میگیرند تا هویت
اصلی دالمن را به او موذکر الوند در واقع هجو دالمن ،توانایی م ارزان و جهادگران را در انوخاب مسیر
حا و ادامه ن یاری میدهد .ناش الازن در این مجموعه ق صه تزش کرده تا در پس واژهها و تاابیری
که ظلم و تجاوزهای دالمن را بهگونهای وحشیانه به تصویر میکشد ،دالمن را هجو کند.
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هجو در قصررههای او انسررانیت و الرررا ت دالررمن را مورد هدف قرار میدهد و رژیم صررهیونیسررت را
محکوم به جهلی میداند که او را از الناآت مالیکت اصلی این رزمین باز میدارد.
«همانا ب شر نوات آود را با حادزههای مهم و ویژه تاریخگذاری میک شد؛ اما نها ( صهیونی ستها)
تاریخ گنجشرررکان « لسرررطین» را نمیدانند که میگوید :گنجشرررکان در دالرررتها و جنگلها و مزارع
لسطین در امینت به ر میبرند تا زمانی که دالمن مد و درآوان را قطع کرد و زمینها را تصرف کرد
و دیوار حائلی بین انسررران ها ررراآت ،پرونده ها دلیلی برای موجودیت او و حقی برای تحریم ن ها از
النهالان نمیدانند» (الازن)79:2013 ،
نویسنده در این قصه لسطینان را به گنجشکانی تش یه کرده که جای جای رزمینشان مأمن نها
بود اما تجاوز صررهیونیسررتها به این مأمن و این رررزمین و ادعا مالکیت نها و بنای دیوار حائلی که
مصالح ن جز اعمال ومهای این رژیم نیست ،این مأمن را بدون هیچ حقی غصب کرده ا ت.

بیخانمانی فلسطینیها:
واژهای ا ت که در ا الاار و نو الوههای ادبیات پایداری حکایت از ظلم و ومی میکند که بیش از
 400000تن لسرررطینی مسرررلمان را مج ور به ترک آانه و کاالرررانه آود کرد .وارهی لسرررطینی اما
نار ضایوی آود را از پذیریش رنو الوی که بر او تحمیل الده بود و او را موجودی پاکباآوه و بیارزش
می رراآت با صرردای بلند اعزم میکند و نویسررنده با هنر ادبی آود ریاد بلندش را اینگونه به تص رویر
میکشد:
« لسررطینیان که رررزمین آود را به ر ب وارگی که دیوار حائل برای نها رراآوه بود و مانع از
دیدار و برقراری ارت اط نها با یکدیگر الده بود ،رزمین ریادها نامیدند و ریادالان گردید ( ».الازن،
.)55:2013
همانگونه که محمود درویش در توانایی انسان ومدیده اینگونه می راید:

ما کنت أعرف َتت ُلودنا میالد عاصفه و عرس ُداول
نمیدانسوم که در زیر پو تهای ما تولد طو ان و عرو ی جوی اران ا ت.
الاعر در این درام حما ی آ ر از پیو ون جوی اران (مسوضافین) و تولد طو ان (انقزب) میدهد و
به قدرت اعراب برای زادی ایمان االاره دارد.
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نتایج:
در این پژوهش به موارد زیر د ت یا ویم:
رناش الرازن که آود لسرطینی راندهالرده از ررزمینش ا رت ،ظلم و روم االرغال گران را در این
مجموعه دا وانی بیان نمود.
-2جدار «دیوار» در تمامی مجموعه نماد جدایی لسطینیان از رزمینشان ا ت.
 -3الشررازن در مجموعه دا رروان حدث ذات جدار تزش نمود زندگی واقای رررا ررر مظلومیت مردم
لسطین را در دا وانهایی پراکنده با محوریت دیوار جداکننده بیان نماید.
-4نویسررنده در این مجموعه ررای داالرروه تا روحیهی زادگی و جهاد و ا رروقزلطل ی را به وا ررطه
برانگیخون حس وطندو وی و انساندو وی را تقویت کند.
-5زنان در قصررههای الررازن جایگاه ارزالررمندی در د اع از هویت ملی و حفت عزت و زادگی آود و
آانواده آود دارند.
-6نوی سنده برآی ق صههای آود را از زبان صهیونی ست غا صب روایت میکند و هدف او از این حرکت
مار ی چهره اصرررلی دالرررمن به روایت آودالررران ا رررت که نفرت و بیزاری دالرررمن را از نفس آود
برمیانگیزاند.
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