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 . مقدّمه7

ههای داسهتان در ایهن فبها بهه       شخصیّتصحنه یا زمینه یکی از عناصر موم و زیربنایی داستان است؛ زیرا 

منظور از صحنه یا محهی  داسهتان، همهان    »دهد:  پردازند و حوادث داستان در آن رخ می آفرینی می نقش

 ؛دیگهر عبهارت   بهه   .(012: 0929)نجهم،  « گیهرد  است که در آن عمل داستانی صورت مهی زمان و مکان 

صهحنه  . »(439: 0224)یونسهی،   «کننهد  ای است که اشخاص داستان، نقش خود را در آن بازی می زمینه»

ای  ای، صهحنه  ای داشته باشد و ههر نویسهنده   ممکن است در هر داستان متفاوت باشد و عملکرد جداگانه

 . (449: 0293)میرصادقی،  «ای منظور خاصی به کار گرفته باشدرا بر

یه  عنصهر    که این واژهچرا نیست؛ برخوردار چندانی جذابیت از باشد، پردازی صحنه فاقد که داستانی»

جدا از دیگر عناصر داستان نیست که بدون آن داستان معنا پیدا کند و ارتباط تنگاتنگی با دیگهر اجهزای   

هها عمهل را    دهند. خواننده بهه کمه  صهحنه    ها به داستان کیفیت زندگی مانندی می صحنه داستان دارد.

)آسهیموف و   «هها بسهتگی دارد   شنود. جذّابیّت هر داستان به تنظیم دقیهق صهحنه   وگو را می بیند، گفت می

 توجّهه ههای داسهتان بسهیار     شخصهیّت نویسندگان بزرگ امروز به تأثیر محهی  بهر   ». (66: 0222دیگران، 

کهاربرد   د، از ایهن نظهر  بیفتهد و در زمهانی بهه وقهوی بدیونهد      اتّفها  دارند، زیرا داستان حتماً باید در جایی 

همچنهین گفتهه شهده؛    . (449: 0293)میرصهادقی،  « افزایهد  درست صحنه بر اعتبار و پهذیرش داسهتان مهی   

 .(421: 0224)یونسی،  «وقوی داستان، بستگی به نوی داستان دارد محلّ اهمّیتمیزان »

های مشوور میسهلون ههادی، نویسهندة معاصهر عراقهی اسهت کهه در آن         از جمله داستان نبءة فرعوء   

پردازی، بخش مومّهی از داسهتان را    صحنه به صورت کامل در خدمت هدف داستان قرار گرفته و صحنه

بنابراین این مقاله سعی دارد پس از نگاهی گذرا بر زندگی میسهلون ههادی    .به خود اختصاص داده است

پردازی در این داستان بدردازد تا از طریق دریافت درست از دو عنصر زمان و مکهان در   به بررسی صحنه

دسهت آورد.  هاین داستان، تصویر روشنی از فبای حاکم بر جامع  عرا  در خت  نبهرد خلهیج فهارس به    

سی مسئل  پژوهش از آن جوت اسهت کهه صهحن  داسهتان بهه عنهوان یکهی از عناصهر بنیهادی          برر اهمّیت

، مایهه درونهها و پیشهبرد حهوادث داسهتان دارد و همچهون       شخصیّتداستان حاضر، تأثیر عمیقی بر رفتار 

 شود.   جزئی از عناصر سازندة داستان و چارچوب اصلی آن محسوب می

 . میسلون هادي5

در بغهداد متولّهد شهد و در آنجها اقامهت      .م(  0954) معاصر عراقی، در سها   نویس داستانمیسلون هادی، 

شد و مدّتی در  آموخته دانشاز دانشکدة مدیریت و اقتصاد دانشگاه بغداد .م(  0926) گزید. وی در سا 
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و ؛نشریات فرهنگی مانند  الهف بها     و بخهش فرهنگهی مجلّه     ليعو فادبيي واصط ف فمجل و و غري املءسوءو فاص  

 قصّهه  نوشهتن  سالگی بیست در او» همچنین(. 0: 3101ه، حوامدن.ک: هفتگی عرا  مشغو  به کار شد )

 «نگاشهت کودکهان نیهز    ادبیّهات ههایی در زمینه     و رمهان، کتهاب   قصّهکرد و عتوه بر  شروی را داستان و

. ایهن  منتشر شهد .م(  0925)در سا  الثخص الثّالشّوی با عنوان  قصّ ین مجموع  اوّل»(. 2: 3116کاظم، )

 «گیرد که همگی پیرامون غم و اندوه زن عراقی و موضوی جنگ اسهت  می را دربر قصّهدوازده مجموعه 

: ههای زیهر اشهاره کهرد    و داسهتان  هها  قصّهه تهوان بهه    (. از دیگر آثار منتشرشدة وی می64: 3116)ربیعی، 
،ف(.مف6891)فاصنجوءمفادريووريفصبءاوعفاصع ووع ،ف(.مف6891)(،فاصفعاشوو ف.مف6891)أسوطريريفاصنوووءبفاص  وعف»

،فاصخطو فاص طتو ف(.م6881)ف،فأشويطةف فت و  (.مف6899)فاصبطئنفاصغعيعف،فس ف(.مف6891)اصخطتمفاصعجيعف

،فاصعوط فنطص وط ف(.مف6881)اصطوطئعفاصحو عوفلاصو وطلفاصو   فف(،.مف6881)رج فريلففاصبوط فف(،.مف6881)

،ف(.مف1226)ف،فيءاصيووافادر (.مف1222)رلمووطن فف(،.مف6888)(،فالفتوظووعف افاصحووطو ف.مف6888)لاحوو ف

شوطوفاصعوعل فف(،.مف1228)،فحلمفلربوفروطت فاصلوء ف(.مف1221)،فاص  لبفاصربي ف(.مف1262)اصعيء فاصحءبف

لفف(.مف1261)ف،فمطمووطفتووءرفيطيووطفتووءر(.مف1266)،فحفيوو فاصبوويسف ف ف(.مف1266)،فنبووءة فرعوووء ف(.مف1262)

   (.1:ف1261اص  ي يس،ف .فک:ف)ف«(.مف1266)فاصليطيلفاصنطبئ 
 (7)نبوءة فرعون. خالصة داستان 9

، تان حبرت موسی و فرعهون در قهرآن اسهت   که در حقیقت تناصی برگرفته از داس نبءة فرعوء داستان 

ههای   شخصهیّت چرخهد، بنهابراین    مهی  های آن در زمان جنهگ  حو  خانوادة عراقی و مشکتت و دغدغه

خهانوادة منصهور ماشهی سهالمدار در      . در اواخر قرن بیستماند خانواده انتخاب شدهداستان همگی از ی  

نام « هنیه» وی اوّ همسر  .سه همسر داشت ،کردند. پدر خانواده، منصور ماشی سالمدار بغداد زندگی می

ههای شهاکرین و    های توفیق، صتح، فهتح و نجهاح و دو دختهر بهه نهام      داشت که دارای چوار پسر به نام

ههای عهدنان، قحطهان، نعمهان، غسهان، عمهران و        نیز شش پسهر بهه نهام   « ختام»او  دوّمابرین بود. همسر ص

بود که ی  روز بعد از کشته شدن منصور ماشهی سهالمدار   « بلقیس»عبدالرحمن داشت و همسر سومش 

دنیها  بهه   را که قورمان داسهتان اسهت،   «یحیی»، پسرش های ناشی از جنگ خلیج فارسمباراندر جریان ب

« هنیهه »هفهت روز بعهد،    .بهه دنیها آمهد    ا عهر  خت بمباران و حمل  آمریکا بهه در شرای  س« یحیی»آورد. 

با بیماری سهندرم دون متولهد شهد و    « شاکرین»ها به نام  دختران دوقلویش را به دنیا آورد که یکی از آن

کهرد. از   ود و گریهه مهی  در نهوزادی بسهیار نهاآرام به    « یحیهی »هم در شکم مادر خفه شده بهود.  « صابرین»

عراقی در داستان مجبور بود برای تأمین مایحتاج  سرپرست یببه عنوان نمایندة زنان « بلقیس»آنجایی که 

« هنیهه »را بهه ههووی خهود    « یحیهی »هایی از روز  بنابراین در ساعتزندگی خود خارج از خانه کار کند؛ 
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کهه   «عبهدالمل  »د این خهانواده بهه نهام    هنرمن کرد. روزی همسای  نگوداری می« یحیی»سدرد و او از  می

را در محهل کهارش   « بلقهیس » ،کهرد  ها پیش فوت کرده و با سهه دختهر خهود زنهدگی مهی      همسرش سا 

ادارة  ولیتکنهد. هنیهه نیهز مسهئ     کنهد او را بهه خهود وابسهته     سهعی مهی  شود و مند می بیند و به او عتقه می

وی بهه  کنهد، سهه پسهر     تصادی و مالی خانواده را مدیریت مهی سختی امور اق خانواده را بر عوده دارد و به

اسهترالیا و سهوئد موهاجرت    کردن کار به کشهورهای دانمهارک،    برای پیدا های صتح، نجاح و فتح نام

سها    پهنج . یحیهی در  کند ، زندگی میدر حا  ادام  تحصیل در بغداد است که« توفیق»و وی با  کنندمی

، به همین دلیل به آینه  شکسهت  مهادرش کهه ظهاهراً نقهش تنوها        اش قادر به حرف زدن نیست زندگی اوّ 

زند تا سرانجام در روز زکریها بها    . بلقیس به هر دری میا برای او داشت، بسیار وابسته استر یباز اسباب

تئکهه دختهر   از طهرف دیگهر توفیهق، عاشهق م    گیهرد.   دعا، نماز و روزه گرفتن، شهفای او را از خهدا مهی   

و  التحصهیل شهدن   واج کنهد، او بعهد از فهار    تواند ازد نداشتن شغل نمی دلیلولی به شود،  عبدالمل  می

شهود. هنگهامی کهه     مهی کار کردن در نشاکاری و گلخان  گیاهان پرورشی، مشغو  به کار در تلویزیهون  

در حا  فکر  دائماًیحیی  .بردرود، بلقیس به نابغه بودن او پی میشود و به مدرسه میساله می ششیحیی 

 زمان همدید.  کردن به مسائل مختلف و سؤا  پرسیدن بود و در رؤیاهای خود، امور عجیب و غریبی می

با شروی جنگ و کوچ بیشتر مردم به روستاهای مجهاور، فبهایی بحرانهی بهر شهور حهاکم شهد. در ایهن         

یابنهد کهه دربهارة بمبهاران شهورها و تولیهد        های پسر و مستشار حبهور مهی   قسمت از داستان دو نفر به نام

مریخ و تغییر سرنوشت انسهان،   سیّارةابریشم و تحقق بخشیدن به رؤیای پدر در مورد پیدا کردن آب در 

افتند تها   وسایل موردنیاز می کردن جمعوگوهایی دارند. سرانجام زمانی که خانوادة مذکور به فکر  گفت

شهود. بلقهیس    کهان هجهرت کننهد، یحیهی در آن شهب گهم مهی       در صورت شروی دوبارة جنگ از این م

نهد و  ک گردد و اثری از او پیدا نمی همسایه و با  را به دنبا  یحیی می جا، کوچه، خیابان، خانه، خان  ههم

روند و فالگیر پس از تهتش فهراوان    به سرا  فالگیر می چشم همسایه زن سیاه« کحیله»باالخره به پیشنواد 

یحیی در رودخانه است. بلقیس برای پیدا کردن رد پایی از یحیی در ساحل رودخانهه  شود که  مدعی می

 نشیند. به انتظار می

 . پیشینة پژوهش4

تهوان   میسلون هادی و بررسی آثار وی انجام گرفته است که از آن جمله مهی  اندکی دربارة یها پژوهش

غو فاصل ففجامصیوط »ای تحت عنهوان   در مقاله(، ه.ش 0229های زیر اشاره کرد: میرزایی و رحمتی ) به نمونه

ف بهه بررسهی زیبهایی     «(منءذجوط ف«فحلمفلرب فرطت فاصلوء »فاصءصففيفف بة فوو فمیحلء فاطب ف)براساصس 
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انهد کهه    میسلون هادی پرداخته و به این نتیجه رسهیده « رؤیای صورتی»ی عنصر وصف در کتاب  شناسانه

 بها ای  (، در مقالهه .م 3104برگرفتهه اسهت. عبدالحسهین )   وصفی اندوهگین سراسر داسهتان مهذکور را در   

نبوءة فمحتوای رمهان   در دو صفحه به بحث دربارة« صل طص فلفاصعلائی فمیحلء فاوطب فنبءة فرعوء »عنوان 

قرآنهی   قصّه  ن را به صورت تناص ابتکاری از کند که میسلون هادی این داستا پرداخته و بیان می رعوء 

ای تحهت   (، نیهز در مقالهه  .م 3112فرعون و موسی آورده که در پایان روایت غلبه با فرعون است. ناصر )

محتهوا و مبهمون روایهت مهذکور      ، توضیح مختصری دربهارة «نبءة فرعوء فعن میسلون هادی و»عنوان 

بهه بررسهی   « میسهلون ههادی  المکان فی روایات »ای تحت عنوان  (، در مقاله.م 3102بیاتی )دهد.  ارائه می

 ای گهذرا و در ضمن این مقالهه، اشهاره  های میسلون هادی پرداخته  عنصر مکان در چند داستان از داستان

اص ضوءرفلف»ای تحهت عنهوان    (، در مقالهه .م 3106داشته است. جبوری ) نبءة فرعوء به مکان در داستان 

پهس از توضهیحی در خصهوص     «اوطبوفمیحولء فنبوءة فرعووء اصغیط فریفاصخطوط فادن وء فيففرلاةو ف

و بهه   و... در رمهان مهذکور پرداختهه اسهت     هها  های مردمی و اسهطوره  مبمون روایت به بررسی حکایت

داشهته و آن را برگرفتهه از داسهتان قرآنهی حبهرت       توجّهه ل  زن و اوضای آن در ایهن رمهان   ئبررسی مس

ههای   رسهاند و بهه تنهاص    پسر را به قتل مهی گذاشت و فرزندان  داند که فرعون زنان را زنده می موسی می

اما تهاکنون دربهارة بررسهی صهحنه در ایهن داسهتان پژوهشهی         .قرآنی این داستان نیز اشاراتی کرده است

 .ل  حاضر در پی بررسی این موضوی استخاص و مستقل صورت نگرفته است که مقا

 نبوءة فرعونپردازي در داستان  . صحنه2

 زمان. 2-7

ی زیرا هر داسهتانی از نقطه  زمهانی خاصّه     ؛دهندة هر داستان عنصر زمان است مومّ تشکیلیکی از عناصر 

پیوسهته   ههم  زمهان و مکهان، عناصهری بهه    »رسد. البتهه   شروی شده و در ی  بره  زمانی خاص به پایان می

زمان و مکانی را که در آن عمل داستانی صهورت  ها مستلزم دیگری است،  یکی از آن هستند که بررسی

(. برای اینکه صهحن  داسهتان بهرای خواننهده واقعهی      449: 0293میرصادقی، )« گویند گیرد، صحنه می می

باید خود نویسنده آن را به چشم ی  صحن  واقعهی ببینهد و بها آن آشهنایی نزدیه  داشهته        اوّ »بنماید، 

، دربارة اوضای و احوا  نسل عراقهی دهه  آخهر قهرن     نبءة فرعوء داستان »(. 423: 0224یونسی، ) «باشد

آمریکا علیه عرا  که در نتیج  حمل  عهرا   .م(  0991) کند، زمان این داستان با جنگ بیستم صحبت می

ن.ک: )« رسهد  آمریکها بهر ضهد عهرا  بهه اتمهام مهی       .م(  3112) شود و با جنگ به کویت بود، شروی می

 (.3: 3106الجبوری، 
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وی نقطه  آغهازین    .میسلون هادی، مخاطب خود را از زمان شهروی و پایهان داسهتان آگهاه سهاخته اسهت      

های میهانی تلویزیهونی کهه آن را سها  بهدبختی بهزرگ        حوادثِ داستان را پایان قرن بیستم و اواخر سده

ههایی   ی، یعنی سا های میانی تلویزیون در پایان قرن بیستم میتدی و اواخر سده» کند: می معرّفیداند،  می

)ههادی،   «که پر از توپ و تفنگ بود، بلقیس بنوره فرزندش یحیی منصور ماشی سالمدار را به دنیها آورد 

وی همچنین این سا  را با تمثیلی زیبا به دلیل حمل  ناگوانی و یورش بیگانگان به کشهورش   (.02: 3112

همان سالی که اصحاب فیل حملهه کردنهد، بهه     او را در بیست و هشتم ژانویه در »الفیل دانسته است:  عام

 .داند و پایان داستان را نیز زمان دستگیری صدام به دست نیروهای آمریکایی می(. 09)همان: « دنیا آورد

شاکرین فریاد زد: من دانش آمهوزان را  »: او این مسئله را از زبان شاکرین برای مخاطب بیان کرده است

 .(066)همهان:  « انداختنهد  های صدام را پاره کهرده، در ههوا مهی    و عکس گشتند یبرمدیدم که از مدرسه 
ههای جنهگ و درگیهری در     بنابراین داستان حاضر به بیان وقایع و حوادث مدّت زمان سیزده سا  از سا 

های عهرا  در   و شب هاها، روز ها، ماه دوران معاصر کشور عرا  پرداخته و نویسندة آن به توصیف فصل

 .پرداخته استاین دوران 

 هاي سال . ماه2-7-7

انی هایی که نویسنده از همان ابتدا در داستان خود به توصهیف آن پرداختهه، مهاه کهانون الثّه      یکی از زمان

 )ژانویه( است که قورمان داستان در این ماه، همراه با درد و رنج و مشکتت فهراوان متولّهد شهده اسهت:    

مصیبت بزرگ به دنیا آورد و پدرش ی  روز بعد از تولهدش در  او را در بیست و هشتم ژانویه در سا  »

با توصیفاتی که نویسندة داستان، پیرامون این ماه داشته است، ماهی پر از . (21)همان: « جنگ، کشته شد

 شود. می معرّفیهای داستان و پر از جنگ و خونریزی  شخصیّتحزن و اندوه برای 

شهود  )فوریه( همان سا ، رنج دیگری بر این خانواده افزوده مهی پس از آن در ماه بعدی، یعنی شباط  

در روز چوارم ماه فوریه، هنیه، » آورد: خود را به دنیا می یدوقلوهابمباران  در آنو هنیه با رنج فراوان و 

رد و بعهد از  هها م ه   یکهی از آن  .بهه دنیها آورد   دوقلو بچّ و هووی بلقیس از ی  شکم، دو  -مادر توفیق -

ثبت کردند، او را در خراب  کنهار خانهه بهه خهاک      شدگان فوتکه با نام صابرین، اسم او را در لیست این

پهس هنیهه    .خندید کرد و نه احساس گرسنگی داشت و دائماً می ها نه گریه می سدردند. یکی دیگر از آن

مل ، همسهای   خدا را به خاطر این نعمت در این وضعیت و در همه حا  شکر گفت و به پیشهنواد عبهدال  

زیرا معتقد بود کهه در ایهن اسهم، طعنهه و متله  آشهکاری علیهه         ،هنرمندش، نام او را شاکرین گذاشت

 (. 02)همان:  «...هایی وجود دارد که باعث مرگ کودکان و ویرانی این دیار گشتند سرزمین
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از زبان هنیه در روز آخر حهاملگی او و هفتمهین روز تولهد     ضای حاکم بر جامعه را در این ماهنویسنده او

با وجود سهرما و تهرس و    در صبح روز هفتم تولد یحیی» کرده است: معرّفییحیی پر از ترس و وحشت 

زد، هنیهه مهادر توفیهق بنهد نهاف       ای ههم پهر نمهی    که در آن پرنده های خالی از انسان و وسیل  نقلیه خیابان

سهدس بهه    .ای کوچکی گذاشهت و پیهاده آن را بهه سهوی دانشهکدة پزشهکی بهرد        یحیی را در پارچ  پنبه

محوّط  آن داخل شد و بند ناف را آنجا انداخت و برای یحیی دعا کرد که موفق شود و عشق این مکان 

در قلبش بیفتد. بمباران کمی آرام شده بود و خورشید تابان، سرمای سخت زمستان را در ههم شکسهته و   

ها نشاند اما ناگوان آژیر خطر بهه صهدا درآمهد و باعهث شهد مهردم خورشهید را         در جان اندکی شادمانی

کهه هنیهه ناگوهان خهود را تنوها یافهت، مهردم        فراموش کنند و با شتاب به گوشه و کنار پناه برنهد. تها ایهن   

ده خسهته و درمانه   کهامتً رفهت، او   دویدند ولی او تنوا کسی بود که آهسته راه مهی  همچنان با سرعت می

 (.42)همان: « قلوها بوداش به دو آخرین روز بارداری ،زیرا آن روز ،شده بود

تر جلوه دادن حهوادث و برقهراری    آید، میسلون هادی برای واقعی گونه که از متن مذکور برمی همان 

ارتباط نزدی  با مخاطب خود به یکی دیگر از آداب و رسوم و فرهنگ عامیان  مردم عرا  اشاره کرده 

که عامه  مهردم عهرا  بهه آن      شود، بر آیندة او که ناف نوزاد در آن انداخته می وی به تأثیر مکانی .است

های زیادی را تحمل کرده اسهت   در نتیجه در آن شرای  سخت، هنیه سختی .معتقدند، اشاره کرده است

 شود.به این امید که در آینده پزش   ،تا بتواند ناف یحیی را در دانشکدة پزشکی بیندازد

هایی  گذرد، یکی دیگر از پربسامدترین ماه دار می ماه رمبان و حوادثی که در این ماه بر مردم روزه 

است که نویسنده در داستان حاضر به آن پرداخته است. وی در این ماه به بیهان شهدّت فقهر و قحطهی در     

ای تهأمین افطهاری و سهحری    ماه رمبان، بر اوّ پردازد. هنیه در  های محاصره و تحریم در عرا  می سا 

هنیه گفت: ابهو عربانهه را بهه خهاطر فهروش درب اتهاقم       » شود: خانواده، مجبور به فروختن فرش خانه می

خهدا... اشهکالی نهدارد     نگاه کن. بلقیس گفت: پناه بهر  ...: نگاه کنکرد یمام. یحیا همچنان تکرار  آورده

 بفروشی. هنیه گفت: چه احتیاجی بهه ایهن درهها دارم     دهم درها را اما اجازه نمی ...فرش اتا  مرا بردارد

... من و شاکرین به دری که بر روی خود چفت کنیم، احتیاجی نداریم. بلقیس گفت: باید منتظهر باشهیم   

 اوّ گوید  هنیه گفت: پس برای افطار چی بخوریم در حهالی کهه امهروز     که توفیق بیاید تا ببینیم چه می

 .(29 - 22)همان:  «ماه رمبان است!(

اذان نماز مغرب، از مسهجد محلهه بهه    » گشاید: ای لب به افطار می یا اینکه بلقیس، تنوا با شیرینی مانده 

و روزههای زیهادی در    که مقهداری لوزینهه روی آن ریختهه بودنهد     زرد شلهای  صدا درآمد. بلقیس کاسه
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 (.059)همان:  «افطار کردتا افطار کند پس به سختی با آن  یخچا  مانده بود را بیرون آورد

کهه مهانع از افطهار     یا در جایی دیگهر از داسهتان، تهرس و وحشهت حهاکم بهر جامعهه را در ایهن مهاه          

پهی،   پهی در  ،در ایهن هنگهام  ، دیفرارسه زمهان افطهار   » شود، چنین به تصویر کشیده اسهت:  داران می روزه

 بهر روی مهردم  به وسیل  هواپیماههای جنگهی    اخت  آتش از زمین و آسمان و دریاهای گد انفجارها و تکّه

« شد. تا جایی که صدای اعتم زمهان افطهار از صهدای گلولهه و موشه  قابهل تشهخیص نبهود         ریخته می

 (.21)همان: 

شهود و   یحیی گم می آمریکا دوّمکه در چوارم ماه نیسان )اواخر مارس(، همراه با شروی حمل  تا این 

در روز چوارم ماه مهارس افتهاد،    اتّفا آن » گیرد: ای خانواده را میدرد و رنج عمیقی سراسر وجود اعب

ای که او را از تخت به زمین انهداخت و   وقتی که بر اثر صدای انفجار قوی ،در آن شب بلقیس چرتی زد

های خانه را ریز ریز کرد، از خواب کوتاه خود بیدار شد، پرسید: یحیی کجاسهت  و شهاکرین در    شیشه

کرد، گفت: قبل از اینکه موش  به خراب  کنار خانه برخورد کنهد، مهن کهل شهب را      میحالی که گریه 

شهده و در خهواب    زده خهواب بیدار بودم، دیدم درهای خانه خود به خود باز شد و یحیی مانند کسی که 

به توصهیفات ذکهر شهده، مهردم عهرا  در تمهامی        توجّهبا (. 029)همان:  «رود، از خانه خارج شد راه می

میسهلون ههادی بها بهه کهار بهردن        .برنهد  های سا  در ترس و وحشت و بمبهاران و سهختی بهه سهر مهی      ماه

های وصفی مختلف به داستان خود روح و حرکت بخشیده و در راستای به تصویر کشیدن غم و  ترکیب

 از عنصر وصف بوره برده است. خوبی به های مختلف سا  در این دوران اندوه حاکم بر ماه

 ز زکریا. رو2-7-5

شود، روز زکریا است که مهردم در   یکی از آداب و رسومی که در عرف مردم عرا  هر ساله برگزار می

دهنهد و از   هها و شهیرینی و شهمع قهرار مهی      کننهد و در آن انهوای خهوراک    این روز ی  سینی آمهاده مهی  

بنهابراین در ایهن روز    .جایی که خداوند، یحیی را در زمان پیری به حبرت زکریها هدیهه داده اسهت    آن

کننهد کهه اگهر خداونهد      و نذر می فروکردهها  رسم بر این است که زنان نازا سنجاقی به یکی از این شمع

کهه   چنهان  .(2: 3102الجبهوری،  ن.ک: ) .فرزندی عطا کند، هر سا  سینی زکریها را برپها دارنهد    ها آنبه 

شود. زنهان عراقهی در طهو      ه شعبان برگزار میین یکشنب  مااوّلنویسنده آورده است، مراسم این روز در 

گونه کهه بلقهیس بارهها     دارند و همان ها هر ساله مراسم این روز را برپا می ها با وجود هم  سختی این سا 

لهین روز  در اوّ» کند، او یحیی را در این روز از خداوند هدیهه گرفتهه اسهت:    و بارها در داستان تکرار می

آیهد، متئکهه و خهواهرانش بها  را پهر از شهمع        رمبان و پس از ماه رجهب مهی   که قبل از ماه ماه شعبان
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بردند. بلقیس گفت: یحیی نگاه کهن کهه مهن تهو را      ها می را برای همسایه زرد شلههای  کردند و کاسه می

در روز زکریهها از خههدا خواسههتم... و ا ن روز زکریاسههت... چکههار کنههیم  هنیههه گفههت: نگههران نبههاش... 

یی و توفیق و صتح و نجاح و فتح موجوده و همچنین کوزة شهاکرین و درخهت یهاس و    آبریزهای یح

هها   مونهه... آیها آن را از همسهایه    مهی  عبرگ پرتقا  و آرد و برنج هم هست. بلقیس گفت: پس فق  شهم 

ای شهمع   توفیق از دور آمد و در دستش بسته ...کمی از حقوقم مانده است.قرض کنیم ...توفیق گفت: نه

ایسهتاد و   و از کنار کحیله گذر کرد، کحیله که بنا بر عادت همیشگی بین درختان پشت منهزلش مهی  بود 

ف.(010: 3112)هادی،  «خندید کرد و رهگذران را تماشا کرده و می را باز می پرپشتشمژگان سیاه 

 . شب2-7-9

 توجّهه ههایی اسهت کهه     شب به دلیل داللت صریحی که بر ترس و وحشت و انهدوه دارد، یکهی از زمهان   

جهای داسهتان بهه آن اشهاره شهده       ها به خود معطوف داشته است و در جهای  راوی را بیشتر از دیگر زمان

 هها  آنکنهد کهه کهل دنیها بهرای       های داستان این مطلب را بیان مهی  شخصیّتاست. نویسنده بارها از زبان 

شهود، شهاکرین او را چنهین مهورد      به عنوان نمونه در شبی که یحیهی گهم مهی    .همانند شب تاری  است

روی  گویی حهرفم را نشهنید،    کجا می ه او گفتم: دنیا همه شب است، یحییپس ب» دهد:خطاب قرار می

دانم چرا در آن لحظه به زمین نگاه کهردم و دیهدم کهه     از راهرو عبور کرد و به بیرون از خانه رفت، نمی

و  پابرهنهه هها   ان شاکرین را شنید، ماننهد دیوانهه  ه سخنکرود... بلقیس به محض این ماری پشت سرش می

سربرهنه به سوی خرابه رفت تا دنبا  یحیی یا دنبا  نشانی از او بگردد. وقتی کسی غیر از خهودش را در  

 (.041)همان:  «خیابان نیافت، بار دیگر به خانه بازگشت

اشت آزادانه در بیرون از منهز   دوست د غالباًدر قسمتی از داستان هنیه این واقعیت را به شاکرین که  

 «آیی، دنیا تاریه  و تهار اسهت    هنیه او را صدا زد و گفت: چرا به خانه نمی» کند: گوشزد می ،بازی کند

گیهرد، هنیهه    در قسمت دیگری از داستان در گفتگویی که بین هنیه و بلقیس صهورت مهی  (. 026)همان: 

کرد  هنیه همچنان با پریشانی و اضطراب به او نگاه می» همین مفووم را خطاب به بلقیس نیز آورده است:

 «ه سهتمگر شهده  بیهنم... دنیها خیلهی وقهت اسهت که       خوبی نمهی  چیز هیچسدس گفت: دنیا تاری  است و 

 (.62)همان: 

های مردم عرا  را به خاطر غم و اندوه فراوان همراه با گری  تلخ توصیف  این نویسنده شب عتوه بر 

در آن شب، بلقیس بسیار تلخ گریست زیرا یحیی از خانه خارج شده و گم شده بود بهدون  » کرده است:

و تاریکی وجود زن گندمگون را گرفت  ای از او به دست آورد اینکه او را بیابد یا پس از آن رد و نشانه
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 (.059)همان:  «ای که هیچ نوری در آن نیست، عادت داد کرده، به سیاهی دیناامو او را 
، میسلون هادی با توصیف عاطفی عنصر شب حاالت روحی و دیآ یبرمکه از مطالب باال  گونه نهما 

های داستانش را بیان کرده است و شب در داستان او نمادی از اوضای خفقان حهاکم بهر    شخصیّتروانی 

 جامع  عرا  و در پس آن بیانگر ناامیدی مردم است.

هنگام به سرا  قورمان داسهتان آمهده    و ناآرامی، شب از طرفی دیگر تمام توهمات و ترس و وحشت 

شباهنگام، آنگاه که زیر آسمان صاف دراز کشیده بود، چوهار سهتاره را   » و آسایش را از او ربوده است:

ها رفت، یحیهی   آمد و به سمت طناب لباس بام پشتکردند... در آن لحظه مادرش به  دید که حرکت می

هها را بهاال بهرد و     ی نداد بلکه طناب لباساهمّیتکنند  بلقیس به او  سقوط نمیها  به او گفت: چگونه ستاره

از زیر آن گذشت سدس در آن تاریکی شب به سمت دیوار بام رفت. یحیهی او را در حهالی کهه بهر لبه       

او بهه   ،بعهد از اینکهه یحیهی صهدای برخهورد      انهداخت، دیهد...   مهی  بام پشتدیوار ایستاده و خودش را از 

نبهود کهه او را در مقابهل تهرس از تهاریکی و       کهس  ههیچ را شنید، تنوا و ترسان شهد و دیگهر    سکوی با 

در » آید: یا اینکه در شب، رؤیاهای گوناگونی به سرا  او می (.53)همان:  «ستارگان فراوان حمایت کند

ا ههای سهفید خهود پهایین آمدنهد ته       در رؤیا پرسهتاران الغهری را دیهد کهه از کالسهکه      یهمان شب، یحی

 (.002)همان:  «ها بگذارند... هایی را بر درب خانه عتمت

، با قدرت تخیل نویسنده و تمام شرای  دیگهر داسهتان همهاهنگی    نبءة فرعوء عنصر زمان در داستان  

تهاریکی قیرگهون حصهار     ههای رؤیهایی متئکهه    شهب  .ابقهت دارد مط کامتًداشته و با زمان وقوی جنگ 

شدن یحیی،  های سخت بلقیس در گم بام و صدای انفجار در نیم  شب، تاریکی عصرگاهان و شب پشت

 دهد. همگی خفقان دوران جنگ در شور بغداد را نشان می

 . مكان2-5

نهه از ایهن نظهر کهه یکهی از عناصهر هنهری         .ای برخهوردار اسهت   ویژه اهمّیت عنصر مکان در داستان از»

هها در آن   شخصهیّت افتهد و   مهی  اتّفها  یا اینکه ظرفی است که حوادث مختلف در آنجها   ،محسوب شده

شهود کهه همه  عناصهر داسهتانی و       بلکهه از آن جوهت کهه فبهایی محسهوب مهی      کنند،  محل حرکت می

در راسهتای پیشهبرد    ها آنمناسب را برای  وِّرا شامل شده و جَ ها آنها و رواب  مابین  شخصیّتحوادث و 

 (. 0: 3115زیاد محب ، « )سازد فراهم می داستانهنری ساختار 

فراوانهی در ایهن    اهمّیهت اسهت و از   نبوءة فرعووء گیری داسهتان   یکی از عناصر موم در شکل مکان 

از گونه    نبوءة فرعووء است که داستان  دلیلمکان در این داستان به این  اهمّیتداستان برخوردار است. 
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و موضوی آن درد و رنج مهردم عهرا  در برابهر نیروههای متجهاوز آمریکهایی       ژانر پایداری است ادبی و 

او در ابتدا به خلهق مکهان و بعهد بهه خلهق       ؛بنابراین .بغداد در گردش استو تمام حوادث پیرامون  است

هها و وقهوی حهوادثی کهه      واب  میهان آن ها در مورد مکان و ر ها و نشان دادن آرا  و نظرات آن شخصیّت

 باعث ایجاد فبای داستان شده، دست زده است.

. مکان استات داستان همان بغداد اتّفاقعرا  است و صحن  اصلی  نبءة فرعوء فبای اصلی داستان  

گهذارد تها جهایی کهه همهین مکهان و درد و        ههای داسهتان مهی    شخصیّتدر این داستان تأثیر مستقیمی بر 

صتح، نجاح و فهتح در داسهتان( را در پهی     ؛های شخصیّتای از مردم عرا  ) ناشی از آن عده های رنج

بلقهیس، هنیهه، یحیهی، توفیهق،      ؛هها  شخصیّتکند و برخی دیگر ) تری مجبور به مواجرت می پناهگاه امن

هها وارد   ههایی کهه بهر آن    دارند، با وجود تمام سهختی  مذکورکحیله( به خاطر عتق  فراوانی که به مکان 

داشتنی خود دارنهد. ایهن روایهت     ، باقی مانده و تا حد امکان سعی در حفاظت از مکان دوستشده است

گنهاه وارد آمهده    هایی که بر اثر جنگ بر زنهان و کودکهان بهی    های عراقی و مصیبت حو  محور خانواده

عراقهی انتخهاب   ههای آن همگهی از یه  خهانوادة      شخصهیّت گونهه کهه    همان ؛بنابراین .چرخد است، می

هایی واقعی و برگرفته از همین محی  ماننهد خانهه و اجهزای مختلهف      نیز مکان داستانهای  مکان .اند شده

هها بهه    که به بررسی ایهن مکهان   استبام خانه  منز ، خراب  کنار منز  و پشت  ها، با  ها، کوچه آن، خیابان

 پردازیم.میصورت جداگانه 

داسهتانی واقعهی    جایی کهه داسهتان حاضهر   پیوندد و از آن به وقوی می بغداد تمام حوادث داستان، در 

نویسنده تتش کرده است که مکان وقوی حهوادث نیهز مکهانی واقعهی و ملمهوس بهرای        است، در نتیجه

 مخاطب باشد.

 . خانه2-5-7

 های میلسون ههادی از جایگهاه بهاالیی برخهوردار اسهت و چنهان بها بافهت داسهتان گهره           خانه در داستان»

ای خهاص اسهت و از    بلکهه خانهه  ها نیست،  خورد که به منزل  رشت  محوری است که مانند دیگر خانه می

هایش این است که از نظر ساختار ظاهری و معماری و محتوای کامتً عراقی اسهت. تها    ترین ویژگی موم

« ی از سهکنه باشهد  هرچنهد کهه خهال   ی دائماً آباد و پر از زندگی اسهت،  های و ها در داستان آنجا که خانه

 (.312: 3116)العزاوی، 

یکی از افتاده است.  اتّفا مکانی است که حوادث اصلی داستان در آن  نبءة فرعوء خانه در داستان  

های نویسهنده دارد، خانه  محهل زنهدگی      نقش پررنگی در وصف نبءة فرعوء هایی که در داستان  مکان
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اشخاص داستان است. مکان تولد قورمان داستان همین خان  عراقی است. در زمان تولد یحیی بلقیس در 

دارد و بهه   دیگهران  کم  به مبرم نیاز ای است که وی گونه که شرای  زایمان به خانه تنوا است، درحالی

سنده آن را در داستان تکرار کهرده اسهت و زمهان آن را سها  مصهیبت بهزرگ       موضوی نوی اهمّیتدلیل 

و بمباران شهدید شهد، بهه سهراغش آمهد و او را در       درد زایمان زمانی که در خانه تنوا بود» آورده است:

بیست و هشتم ژانویه در سا  مصیبت بزرگ به دنیا آورد و پدرش ی  روز بعهد از تولهدش در جنهگ،    

این مکهان نسهبت بهه بلقهیس و یحیهی و هنیهه، مکهانی واقعهی و          ؛بنابراین. (21: 3112 )هادی، «کشته شد

کند کهه در همهین خانهه یحیهی را از خداونهد       بلقیس بارها در طو  داستان ذکر می .داشتنی است دوست

منهد اسهت کهه در آن     وجود عتقه دهد و با تمام عتق  فراوانی به آن نشان می ؛بنابراین .طلب کرده است

ههای سهینی زکریها     سهنجاقی در یکهی از شهمع    ،بلقیس به هنیه گفهت: در همهین خانه  تهو    »: زندگی کند

چگونه با تو زنهدگی نکهنم در حهالی کهه تهو ماننهد خهواهرم         ... پسو یحیی را از خدا خواستم فروکردم

 (.34)همان: «هستی

سرپرسهتی ندارنهد، مجبهور    کهه   زند و زنان موجهود در ایهن خانهه    هرچند در همین خانه فقر موج می 

اند برای تأمین مایحتاج زندگی خود یا در محی  بیرون کار کنند یا در خانهه از طریهق پخهت نهان و      شده

بهار هنیهه   ی  خود را تأمین کنند. حتّهی یه   اوّلمر  و کاشت فلفل و... در باغچ  خانه نیازهای  فروش تخم

ود. نویسندة داسهتان ایهن فقهر و فتکهت را در     ش برای رفع گرسنگی مجبور به فروش درب اتا  خود می

وقتی قحطهی و  » کشد: ای برخوردار است، چنین به تصویر می ویژه اهمّیتبرای بلقیس از  که روز زکریا

و مادر چیزی جز مقدار کمی برگ یاس و ی  کوزة سفالی قدیمی کهه در   تنگدستی خانه را فراگرفت

روی سینی زکریا بگذارد، به سوی توفیق که بعد از رفتن نهای   اش مشتی جو کاشته بود، نیافت تا بر دهانه

تازه از کتس موسیقی برگشته بود، آمد و در حالی که برگ انگوری در دستش داشت، به او گفت: بهه  

خان  عبدالمل  برو و ی  پیاله شر برای ما بیاور. توفیق ندذیرفت و گفت: چای را تلخ بخورید. نای که 

کهه   خهواهم  یمه ا این درخواست رو از او نکردید  بلقیس گفهت: شهکر را بهرای ایهن     ا ن اینجا بود، چر

. پس بغهض  روم ینمروی نان بداشم و به جای شیرینی آن را در سینی زکریا بگذارم. توفیق گفت: هرگز 

 (. 39همان: « )ریختروی برگ یاس فرو برهایش  بلقیس ترکید و اش 

میسهلون ههادی ایهن وفهاداری را بها       .ندهست دارب آن وفاو صاح با این حا  هنیه و بلقیس به این خانه 

ای که بلقیس از محهل کهار خهود آورده و زیهر قهاب عکهس همسهرش منصهور ماشهی           وجود گیاه عشقه

بلقیس گل پیچکی را که در خانه زیر عکس » سالمدار کاشته بود، برای خواننده به تصویر کشیده است:
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ای قرار داد، بلقیس، سهاق  آن را بهاال بهرد و بهر روی      خاک تازه شوهرش کاشته بود، در گلدان جدید و

های آن رشد کرد و باال رفت و مسافت زیادی از خانهه   میل  آهنی پردة پنجره گذاشت تا جایی که برگ

 (.25)همان:  «را در برگرفت

خانه را تنوا رشهت   هایی که در این خانه دیده است، امّا این  نیز با تمام رنج و سختی عتوه بر این هنیه 

هنیه، » کند که دوری از این خانه برای او مساوی با مرگ است: داند و اعتم می پیوند خود با زندگی می

و اگر از آن جهدا شهود، از    بارها به فرزندانش اعتم کرد که این خانه، تنوا رشت  پیوند او با زندگی است

از فرزندانش، سخن او را جدی نگرفتند... و خانه را در زمان نیاز   ی چیهمیرد، ... اما  غم و اندوه آن می

اش دار  هنیه بهه خهاطر از دسهت دادن بوشهت گمشهده      ،جا بود که نزدی  بودو سختی فروختند... و این

 (.62)همان:  «فانی را ودای گوید

چنهین بیهان    ههای داسهتانی   شخصهیّت خانه در این داستان نماد و نشان  وطن است کهه راوی از طریهق    

 .گهردد  کند که خارج شدن از وطن منجر به آوارگهی و در نتیجهه نهابودی هویهت انسهان عراقهی مهی        می

های داستان به عنوان نمادی از ملّت عرا  این است که با وجهود همه  درد    شخصیّتتمام تتش  ؛بنابراین

 ه دارند.اها آن را با چنگ و دندان برای خود نگ و رنج

 بام . پشت2-5-5

های تابستان، جایی برای بازی کردن شهاکرین و   این مکان محلی برای خوابیدن اعبای خانواده در شب

های تابستان جونمی که سه ماه بیشتر به پایان قرن بیسهتم   ... در آخرین شببام پشتبر روی » یحیی است:

 -بها خهود    - ار آهستهکرد و با صدایی بسی نمانده بود، شاکرین زیر نور ماه شب چوارده رجب بافتنی می

خواند و بلقیس در حا  پاشیدن آب خن  بر روی آجرههای خانهه بهود کهه بهه سهرعت هرچهه         آواز می

 (.96)همان:  «شد در گرمای سوزان آن شب تبخیر می تر تمام

یحیی مکانی معمولی و محلهی بهرای    جز بههای داستان  شخصیّتاین مکان برای هم   کلّیبه صورت  

آمیهز و دشهمن    مکهانی خصهومت  »است، امّا نسبت به قورمان داسهتان   ها آن ةانجام برخی کارهای روزمرّ

جها  اش مخصوصهاً مهادرش از آن   اعبهای خهانواده   ،کنهد  زیرا؛ دائماً در رؤیاهای خود احساس می .است

 .(043: 3102)البیاتی، « کند سقوط می

ها  ها رفت، یحیی به او گفت: چگونه ستاره آمد و به سمت طناب لباس بام پشتدر آن لحظه مادرش به » 

ها را باال برد و از زیر آن گذشهت سهدس در    ی نداد بلکه طناب لباساهمّیتکنند  بلقیس به او  سقوط نمی

یسهتاده و خهودش را از   آن تاریکی شب، به سمت دیوار بام رفت. یحیی او را در حالی که بر لب  دیهوار ا 
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نید، تنوها و ترسهان   بعد از اینکه یحیی صدای برخورد او به سکوی بها  را شه   انداخت، دید... می بام پشت

)ههادی،   «کس نبود که او را در مقابل ترس از تاریکی و ستارگان فراوان، حمایت کنهد  شد و دیگر هیچ

3112 :52.) 

 شهاکرین از ایهن مکهان سهقوط خواههد کهرد:       کند تنوها دوسهتش   وی همچنین هر لحظه احساس می 

برگشت و با دستش آن را بلنهد کهرد و    بام پشتسدس به آرامی به طرف طناب لباس کشیده شده روی »

صدای برخهورد او   ییحی .از زیرش گذشت و به طرف دیوار رفت و خودش را از آنجا به با  پرت کرد

با خودش گفت که اگر به بها  بهرود و او را    برود...که با آن شاکرین به بوشت  دیو ترسرا با زمین شنید 

نند. به جایی ببرند که پشهت  اجازه نخواهد داد که او را دور ک ها آنو به  ردیگ یممرده بیابد محکم او را 

که شاکرین تا ابد  خواهد یمهاست و همراه دب اکبر و دب اصغراست و مردگان زیاد هستند... او  ستاره

همهراه بها سهتارگان     که یطوردیگر نباشد به  یها مردهو  اش مردهبا او بماند و پشت ستارگان همراه پدر 

این مکان برای قورمان اصلی داستان منبع ترس و وحشت و توهمات  ؛بنابراین. (96)همان:  «سقوط کنند

گذراند، همیشه از سقوط سهتارگان و از   های خود را در این مکان می گوناگون است. وی که بیشتر شب

 دست دادن عزیزانش در این مکان واهمه دارد.  

اشاره  نویسندة داستان از خت  مطالب مذکور به اختت  روانی بلندی هراسی یا همان ترس از ارتفای 

دارد که قورمهان داسهتان بهر اثهر شهرای  سهخت محیطهی در بحبوحه  جنهگ بهه آن دچهار شهده اسهت.              

نفسهه   ی کهه فهی  موقعیّتگردد تا شخص از چیزی یا  می که سبببیا نوعی اختت  اضطرابی است آکروفو»

هها را   ت پیدایش و بروز فوبیها . علّ دهد طبیعی بروز  های غیر و واکنش بترسد  نیست،  و خطرناک  ترسناک 

فهرد مبهتت بهه     و محیطهی دانسهت.   یشهناخت  روان،  ، ژنتیکهی  ای از عوامل زیستی توان به سبب مجموعه می

به سهرگیجه و سهقوط نیهز     شدن مبتتدر بلندی و  گرفتن قرارحتی از تصور  است ممکن ،ترس از بلندی

کننهد و   مهی  بهه  ههای تعهادلی گهوش میهانی غل     های دیداری بر داده افراد داده نیا دردچار اضطراب شود. 

ظرفیت توانایی محاسباتی مغهز   ،اطتعات دیداری ،افراد نیا در.  شوند می ها آنرفتن تعاد   سبب ازدست

ههادی بها بهه تصهویر      سهلون یم .(0: 0295وری، نه « )شود به اطتعات تعادلی می توجّهکند و مانع  می  را پر

 ویهژه  به، به وجود اختتالت روانی که مردم عرا  فراگرفتهکشیدن اضطراب و تنشی که وجود یحیی را 

 کنند، پرداخته است. زنان و کودکان عراقی پس از جنگ با آن دست و پنجه نرم می

 . خرابه2-5-9

هایی است کهه نمهادی بهرای نشهان دادن ویرانهی و خهالی از        خراب  کنار منز  این خانواده از جمله مکان
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بهه   در داسهتان ر آید. ایهن مکهان دو بها    های عراقی در زمان جنگ به شمار می بودن بسیاری از خانه  سکنه

 شده است. معرّفیعنوان مکانی برای مردن و از دست دادن 

در »در ابتدای داستان، هنگام زایمان هنیه، وی دخترش صابرین را در همان خرابه دفن کهرده اسهت:    

یکهی   .به دنیا آورد دوقلو بچّ و هووی بلقیس از ی  شکم، دو  -مادر توفیق -روز چوارم ماه فوریه هنیه

ثبهت کردنهد، او را در خرابه      شدگان فوتها مرد و بعد از اینکه با نام صابرین، اسم او را در لیست  از آن

، تنوا فرزنهدش را در ایهن مکهان از    «بلقیس»در پایان داستان نیز (. 02)همان: « کنار خانه به خاک سدردند

 دهد: دست می

کرد، گفت: قبل از اینکه موش  به خراب  کنار خانه برخورد کنهد، مهن    شاکرین در حالی که گریه می» 

شهده و   زده خوابکل شب را بیدار بودم، دیدم درهای خانه خود به خود باز شد و یحیی مانند کسی که 

کهه سهخنان شهاکرین را شهنید، ماننهد      رود، از خانه خارج شد... بلقهیس بهه محهض ایهن     در خواب راه می

و سر برهنه به سوی خرابه رفت تا دنبا  یحیی یا دنبا  نشهانی از او بگهردد. وقتهی کسهی      پابرهنهها  دیوانه

 (.029)همان:  «غیر از خودش را در خیابان نیافت، بار دیگر به خانه بازگشت

خرابههه نسهبت بههه بلقههیس، مکههانی واقعههی و  »شههود کههه  ایههن نتیجههه حاصهل مههی  چهه گفتههه شههد؛ از آن 

هرچنهد کهه    .(042: 3102)البیهاتی،  « دهد این مکان یحیی را از دست می زیرا او در .آمیز است خصومت

 انگیز است. این مکان برای هنیه نیز مکانی ناخوشایند و نفرت

 . خانة صورتی2-5-4

پسر همهراه بها    شخصیّتاست که محل زندگی « خان  صورتی»، نبءة فرعوء ین مکان خیالی داستان دوّم

ارات مختلف و برآورده کردن آرزوهایشهان،  ها و سیّ از همان مکان برای انسان ها آنکه  مشاورش است

پسر در حالی که بهه آینه    » در آمریکا است:« کاخ سفید»کنند. در حقیقت این مکان نماد  ریزی می برنامه

کمها  رضهایت    و بها ، با خودش گفهت... کرد یمآویزان در خان  صورتی باقی مانده از نسل گذشته نگاه 

« مرد در این سهرزمین کیسهت    نیتر یقو ای آین  دیوار... : ای آین  دیوار...گفت یملبخند زد و گویا او 

امها   کنهد،  هایی دارد که بر کاخ سفید آمریکا داللت مهی  چند این مکان ویژگی. هر(020: 3112)هادی، 

ایهن مکهان نسهبت بهه     »نویسنده اسمی خیالی بر آن گذاشته است تها رنهگ واقعیهت را از آن دور سهازد.     

در آن احساس قدرت و سیطره بر تمهام   ؛زیرا .انگیز است پسر در داستان، مکانی دوستانه و د  شخصیّت

 (.052: 3102البیاتی، ) «جوان را دارد

 . خیابان و کوچه2-5-2

نهاامنی و تهرس و وحشهت حهاکم بهر       وضوح بهستای هدف داستان سعی کرده است میسلون هادی در را
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شهدن یحیهی و    های بغداد را برای مخاطب به تصویر بکشاند. راوی داستان هنگهام گهم   ها و کوچه خیابان

هها از مهردم و    گردد، از این فرصت استفاده کرده و به خهالی بهودن کوچهه    زمانی که بلقیس د رپی او می

کسهی غیهر از   »ها به دلیل جنهگ و بمبهاران اشهاره کهرده اسهت:       ها از این مکان جمعی آن دستهمواجرت 

 یجمعه  دستهبه صورت  ها موش کوچه از ترس بمباران هواپیماها و انفجار  ی... اهالدر کوچه نبود ها آن

مهورد یحیها    دیگر کسی را پیدا نکردند تها در  و اصیل فرار کرده بودند یها عربها و مناطق  به شورستان

 (.040: 3112)هادی،  «بدرسند یسؤالاز او 

ههای   وی همچنین به صورت مستقیم از طریق گفتگوی بین توفیق و بلقیس، ناامنی موجود در خیابهان  

ت: آیها  فه دوباره آتشی در د  بلقیس زبانه کشید و به توفیق گ» گونه به تصویر کشیده است: بغداد را این

گفهت: و امها دزدهها در     قیه توف باید بهرویم و در ههر جهایی دنبها  او بگهردیم.     یحیا را بیووده رها کنیم  

 (.042)همان: « شود یمو هر لحظه از خانه دزدی  دیآ یمصدای گلوله  جا همهگردند و در  ها می خیابان

 . ساحل رودخانه2-5-6

رفتهه و فهالگیر بهه او    شهود، نهزد فهالگیر     در پایان داستان و زمانی که بلقیس از یافتن فرزنهدش ناامیهد مهی   

دهد که فرزندش در رودخانه است و باید در آن مکان دنبا  او بگردد، بنهابراین او بتفاصهله    اطمینان می

در چوهارمین روز از صهبح روزی   » نشیند: اش می شده به سوی ساحل رودخانه رفته و در انتظار فرزند گم

نهان و یه  مشهت خرمهای اشرسهی بهه همهراه         یا هتکّکه از خان  پیشگوی زشت برگشتند، در حالی که 

وقهت روی   هرچنهد کهه   و زیر درخت بیدی که سای  بزرگهی داشهت نشسهت    داشت کنار رودخانه رفت

شهده   و مردگان و اسیران چشمانشان کور شدگان غر ت گریه بر که از شدّ انداخت یمرهگذرانی سایه 

بودند، به همین خاطر مردم اسم درخت کوران بر آن نوادند. بلقیس بعهد از اینکهه بهه آب تمیهز نگهاهی      

را بشنویم شاید بهین   ها قصّهو  ها حرفانداخت، آنجا نشست و به خودش گفت: پس باید اینجا بنشینیم و 

و درختهی کهه در    شریع  النور»؛ بنابراین. (022)همان: « چیزی باشد مرا به سوی یحیا راهنمایی کن ها آن

انهدازد کهه    آن است، مکانی دردسرساز و ناخوشایند است که امید واهی و دروغین در قلب مادرانی مهی 

 (.044: 3102)البیاتی،  «اند در غم از دست دادن فرزندانشان به سوگ نشسته

را بهرای   عنصر وصهف بهه صهورت زنهده و ملمهوس واقعیهت       یریکارگ بهنویسنده با  کلّیبه صورت  

 مخاطب خود بیان کرده و او را به صورت دقیق در حا  و هوای مکان و زمان داستان قرار داده است.

 گیري. نتیجه6

و وضعیت زندگی مهردم از نظهر    و احوا   ی  اثر اجتماعی و سیاسی است که اوضای نبءة فرعوء رمان 
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اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و باورهای عامیانه را در دورة معاصر عرا  نشان داده و مشهکتت  

کند. نویسنده در این داستان به نقد جنگ و تبعهات   های موجود در سرزمین عرا  را بازگو می و واقعیت

واقعهی اسهت کهه نویسهنده از طریهق آن       کامتًای  صحن  داستان حاضر صحنه .ناشی از آن پرداخته است

گونهه کهه هسهت و بایهد دیهده شهود، بها تمهام          آن واقعیات اجتماعی عرا  در خت  نبرد خلیج فهارس را 

همگی در راستای بیان هدف اصهلی داسهتان    شده انتخابهای  ها و زمان بیان کرده است. مکان جزئیاتش

اند و تأثیر زیادی در باورپذیر بهودن حهوادث دارنهد. او در انتخهاب محهی  داسهتانش        به کار گرفته شده

توصهیف آمیختهه بهه نقهل و گفتگهو       از شهیوة  داسهتانش خاصی دارد و برای انتقها  محهی     توجّهدقت و 

حهزن و انهدوه    یروشهن  بهه استفاده کرده است. توصیفاتی که همراه با زمان و مکان داستان آمهده اسهت،   

 اسهت ها در داستان مهذکور   زمان نیپربسامدترنمایاند. شب از جمله  جامعه را برای خواننده میحاکم بر 

ای از ظلم و ستم و خفقان حاکم بر جامع  عراقی بهه کهار گرفتهه     نماد و نشانه عنوانکه نویسنده آن را به 

؛ دو صورت مکان باز رود و به به شمار می نبءة فرعوء است. مکان نیز به عنوان عنصری پویا در داستان 

خانهه، خانه  صهورتی، خرابهه، کهارکرد      ؛ مکان بستههمچنین و  ، خیابان، کوچه، ساحل رودخانهبام پشت

 از وطن دارد. جانانهمومی در بیان مقاومت و پایداری ملت عرا  در مقابل اشغا  و استعمار و دفای 
 

 نوشتپی
 است. ، از نگارندگان مقالهاز عربی به فارسی، نبءة فرعوء متن شواهد ذکر شده از رمان  ترجم الزم به ذکر است که  (0)

 منابع
توران: چاپ اوّ . ، )خیام فوالدی تاری( هاي علمی و تخیلی عناصر داستان(، 0222آسیموف، ایزاک و دیگران )

 نشر نی.

،فيإرشاف:فمنطفرطرلقفوب اص طبرفاصنو ال ،فاملکان فی روایات میسلون هادی(،ف3102اصبیطتی،فبوطةفص طط فوبط ف)

ف.ف061-031،فصصفل ل،فاملجل فاالف312مجل فادستطذ،فاصع بف

الحضور و الغیاب فی الخطاب األنثوی روایة نبوءة فرعون ملسیون هادی (،ف3106اصجبءرو،فححینفاح  فايعاایمف)

ف(،فمءصعفاصوطص فاصععاصی.02)ملففف،(2)
http://www.alnaked-aliraqi.net/article/38052.php 

الحضور و الغیاب فی الخطاب األنثوی روایة نبوءة فرعون ملسیون هادی (،ف3102)ف---------------------------------

ف(،فمءصعفاصوطص فاصععاصی.06)ملففف،(3)
http://www.alnaked-aliraqi.net/article/38469.php 

فف،فريبعفيففمءصعفزيتءن .2103ميسلون هادي أفضل روائية لعام (،ف3102اص  ي يس،فننطبف)
http://www.zaitona.net/news-11،N-10977.html 

،فجعةو هفمیسلون هادی: األردن يسیر علی الطریق الرسیع فی مجاا  اننععااا الثفااي(،ف3101حءام ه،فمءسیف)

http://www.alnaked-aliraqi.net/article/38052.php
http://www.alnaked-aliraqi.net/article/38469.php
http://www.zaitona.net/news-11,N-10977.html


 0292 زمستان، 35، شمارة هفتم سا فصلنام  پژوهشنام  ادبیّات داستانی، / 91

 

ف.01002ت  رفونفاصرشک فادربنی فصل  طر فلفاصورش،فاصع بف–اص ستءرف
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\ArtsAndCulture\2010\05 

و البحث عن عنرص املفاجأة، طبع فی کعاب الفراشة « الشخص الثالث»قصص (،ف3116اصعييعيس،فوب فاصعح نفمجي ف)

،ف و ابفلفت  ةم:فنجمفوب اصلهفکطظم،فووام  :فبوت )دراسات ي أدب میسلون هادي الفصيص و الروایي(و العنک

فبارفاصرشلق.

ففبيءا فاصعع .مءصعف،فنرشفيففجامليات املکان ي الرواية(،ف3111زيطبفم بک،فاح  ف)
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article2220 

،فريبوعفيففکتوط فاصفعاشو فلفاصعوتبوء فحلا  العاودة ي قصاص ميسالون هاادي(،ف3116اصعزالو،فنطبيو فاوطزوف)

)براسط فيففأب فميحلء فاطبوفاص  يصفلفاصعلاييس(،ف و ابفلفت و يم:فنجومفوب اصلوهفکوطظم،فبارفاصرشولق،ف

 أرب .ف–وام ف

کتوط ف،فريبوعفرویفأدب میسلون هادي الفصيص أجنحة فراشات للمسافات الطویلاةم(،فف3116کطظم،فنجمفوب اصله،ف)

اصفعاش فلفاصعوتبء ف)براسط فيففأب فمیحلء فاطبوفاص  يصفلفاصعلاةويس(،ف وو ابفلفت و ةم:فنجومفوب اصلوهف

فکطظم،فوام  :فبارفاصرشلق.

 ، چاپ هشتم. توران: سخن.عناصر داستان(، 0293میرصادقی، جما  )

طيع ،فيیعل :ففّصةفن ال(،ف0121نجم،فم   فةءسفف) فبارفاص  طر .،فاصط بع فاصح 

 در سایت پزشکی امروز. منتشرشده، ترس از بلندي(، 0295نوری، مودی )
)http://pezeshkyemrooz.com/Site/News/Detail.aspx?id=20113616490104( 

فصل راسط فلفاصورش.،فاصطبع فادلصی،فيیعل :فاملؤسح فاصععيی فنبوءة فرعون(،ف3112اطبو،فميحلء ف)

 ، چاپ هشتم. توران: نگاه.نویسی داستانهنر (، 0224یونسی، ابراهیم )
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