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  چكیده
داستان به  خاللمدرنیسم، تکنیکی است که در آن راوی در های پستترین انواع داستانیکی از شایعبه عنوان فراداستان   

کوشد خواننده را از غیر می نویسنده با ورود به عرصة داستانکند؛ اشاره می  بودنِ داستان و به داستاننویسی فرآیند داستان

ر معاصر لبنانی است که در برخی نگار برجسته و مبتکّنویس و روزنامهکند. ربیع جابر نویسنده، رمانواقعی بودن آن آگاه

سوی فراداستان  هایش را بهکوشد با شگردهای گوناگون، نوشتهمدرنیستی است و میهایش دارای رویکردی پسترمان

از این  الفراشة الزّرقاءمؤلّفة فراداستان در رمان بررسی تحلیلی به  -دهد. نگارندة این پژوهش با تکیه بر روش توصیفیسوق

مدرنیسم و ارائة تعاریفی از فراداستان بر اساس دیدگاه گیری پستاست. پژوهشگر ابتدا به فرآیند شکلنویسنده پرداخته

منتقدان و همچنین مختصری از زندگینامة ربیع جابر پرداخته و در ادامه شگردهایی که ربیع جابر برای نظران و صاحب

 ؛نمایاندکه ربیع جابر با شگردهایی چوناست. این پژوهش میکردهگرفته بررسیها بهرهخلق فراداستان در این رمان از آن

های واقعی تاریخی در اطب، توصیف، حضور شخصیّتاشارة صریح راوی به داستان نویسی، مخاطب قرار دادن مخ

است غیرواقعی بودن رمان خود را به توانسته ،داستان، ادغام خیال و واقعیّت و دادن اطّالعات دربارة کتاب و نویسندة آن

 کند و به خوبی از عهدة خلق یک فراداستان برآید.خوانندگان القا
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 مقدّمه .7

در غرب  اغلبهایی است که ترین رویکردهای نظری و عملی در حوزة ادبیات، حاصل تالشعمده

 کند. میها نیز سرایتشود و سپس به ادبیات سایر ملّتو تثبیت می یابدمی، تداومشودمیتولید

ساز در آغاز قرن بیستم است که به این رویکردها و تحوّالت عظیم و جریانمدرنیسم یکی از پست

های سیاسی و اجتماعی و تغییر دنبال تغییر و تحوّل در نگرش فلسفی انسان معاصر و تحوّالت و انقالب

های مختلف ادبی، فلسفی، هنری گرفت و به تدریج همة عرصهدر سبک زندگی در جهان غرب شکل

ادبیات به ویژه ادبیات داستانی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با  قرار داد.تأثیر خود تحترا  و اجتماعی

های مختلف از جریان پست مدرنیسم بسیار متأثر واقعیّات و تحوالت جامعه و بازتاب آن در شکل

اظهار پردازانه یا خودآگاهی داستان»؛ مدرنیسمهای پستها و کلید واژهاز میان تمام ویژگیاست. بوده

 مدرنیسم در حوزة هنر و ادبیات است، ترین تغییر و تحوّل پستمهم« پردازیخودآگاهی در داستان

 های پست مدرنیسم را ترین ویژگی است که دیگر شاخهگفت که کلیدیتوانمی که ایگونهبه

نک: ) است.شدهرایج « فراداستان»دهد؛ این ویژگی با عنوان اصطالحی میشعاع و تأثیر خود قرارتحت

 .(1331 محمدی،

ها تحلیلی، شگردهایی که ربیع جابر به وسیلة آن-روش توصیفی حاضر درصدد است با تکیه بر پژوهش

زیر  هایپرسشنموده و در این راستا به دهد بررسیرمانش را نشانسعی دارد تصنّعی و ساختگی بودن 

 پاسخ دهد:

 یک فرا داستان است؟ الفراشة الزّرقاءآیا رمان   .1

 است؟گرفتهربیع جابر برای خلق فراداستان در این رمان از چه شگردهایی بهره  .2

 هاي پژوهش.  فرضیه7-7

ق شده با تکیه بر جریان ادبی پسامدرنیسم و به ربیع جابر در رمان مذکور با خالقیت و ابتکار موفّ .1

 تری در خواننده بیافریند.و لذت ادبی عمیق ها فراداستان خوبی خلق کندکارگیری برخی مؤلفه

وی با شگردهایی چون اشاره صریح راوی به داستان نویسی، مخاطب قرار دادن مخاطب، توصیف،  .2

ت دربارة کتاب و ت و دادن اطالعاهای واقعی تاریخی در داستان، ادغام خیال و واقعیّحضورشخصیت

خلق  کند و به خوبی از عهدةگان القاخود را به خوانند است غیرواقعی بودن رمانآن توانسته نویسندة

  یک فراداستان برآید.
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 پژوهش . پیشینة7-4

 ،آوردشمارهتوان از نویسندگان پرکار معاصر عرب بتعدّد آثارش می وجود اینکه ربیع جابر را به دلیل با

 تااوان بااه مقالااة زمینااه ماایتنهااا در ایاان اساات و آثااار او چناادان مااورد بررساای قرارنگرفتااه امّااا تاااکنون

کارد. در  اشااره .ش( اها  1331ل )جواد اصغری در ساا  از «های فرمی در آثار داستانی ربیع جابرنوآوری»

این مقاله پژوهشگر در پی شناساندن ابعاد خلّاقیّت اندیشه و ابتکار ربیع جابر در هفت اثار داساتانی او در   

هاای  ناو، بینامتنیات و نگارش پساا اساتعماری، ناوآوری      چهار بخش زبان و واقعیت، طراحی زاویة دیاد  

 دهد. میها را نشانشکلی این داستان

امّا در حوزة  ،استای صورت نگرفتهمطالعهویژه در حوزة فراداستان در ادبیات عرب تاکنون به طور     

روایة براری  دراسة مالمح ما بعد الحداثة فی»نخست؛  توان به دو مقاله اشاره کرد:پست مدرنیسم می
بررسی »دوم؛  است.شدهنگاشته .ش(اه 1331ل )زاده در ساعالیه جعفریاز « إلبراهیم نصراهلل الحّمی

به ( 1332ل )در سااثر یوسف العقید که رؤیا خبازه  الحرب فی مصرهای پسامدرنیسم در رمان مؤلّفه

های پسامدرنیستی مانند فراداستان، تعدّد راوی و ترین مؤلّفهدر این مقاله مهم .استدهورتحریر درآ رشتة

 الحرب فی مصرزاویه دید، عدم قطعیّت و ابهام، روایت غیر خطّی رویدادها و عدم انسجام در رمان 

 ربیع جابر . در این مرور مشخّص شد تاکنون در باب بررسی فراداستان در آثاراستبررسی شده

انتخاب   الفراشة الزّرقاء های ربیع جابر به ناماین مقاله یکی از رمانلذا در ؛ استنگرفتهای صورتمطالعه 

  .استدهشتحلیل و بررسی و 

 فراداستان . 4

نویسی مدرن و پسامدرن است. این تکنیک نیز مانند بسیاری از  های داستانفراداستان یکی از تکنیک

نویسی غرب، وارد ادبیات مدّتی پس از شکل گرفتن در داستان ،نویسیهای دیگر داستانتکنیک

 توان دید.های معاصر میهای آن را در برخی از داستانداستانی عرب شد که نمونه

است. سیما داد در فرهنگ اصطالحات ادبی، فراداستان  (Metafiction) واژة فراداستان ترجمة واژة     

( fiction) و درپس است و در ترکیب با واژةدر لغت به معنی  فرا  (meta)» کند:را چنین تعریف می

نویسی به نوع خاصّی داستان دهد که در حوزةرا تشکیل می (Metafiction))ادبیات داستانی( اصطالح 

تی رئالیسم به شدّت از عناصر سنّ« وراداستان»شود. فراداستان یا مدرن اطالق میاز رمان در ادبیات پست

موضوع، قالب، سبک، توالی زمانی و ترکیب  های تازه در زمینةها با تجربهگسلد. این رمانس مییا رمان

ان را ناکام شده از رمرویدادهای روزانه با تصوّرات و تخیاّلت و اسطوره با کابوس، توقّعات پذیرفته
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روبرت ، 3گاس ، ویلیام2جان بارت ،1پینچونتوماس  تواننویسندگان فراداستان می گذارند. ازمی

: 1362)داد، « نامندنیز می (fabulation)ها را گاه را نام برد. این گونه داستان 5اشمال رید و 2کوور

382.) 

مند توجّه خواننده را به ماهیّت یا وضعیّت خود به عنوان امری فراداستان به شکلی خودآگاه و نظام

میان داستان و واقعیّت  رابطة هایی را دربارةسشکند تا از این طریق پرمیساختگی و مصنوع معطوف

واقعیّت را تبیین خواستند از طریق داستان، ان که میگرای(. برعکس واقع6: 1332وو، نک: ) .مطرح کند

خواند چیزی جز زبان و کنند؛ فراداستان سعی دارد این حقیقت را به خواننده القا کند که آنچه می

ن، داستانی فراداستا» ،8وارد گرفت. از نظرنباید داستان را با واقعیّت اشتباهنویسی نیست و صنایع داستان

نویسنده در فراداستان، از یک سو »پاینده نیز تأکید دارد که  .(23: 1361)وارد،  «داستان است دربارة

)پاینده، « کندسازد و از سوی دیگر غیر واقعی بودن آن را به خواننده گوشزد میدنیایی شبیه واقعیّت می

1362 :22 .) 

زیرا  ؛توان یک فراداستان دانستذکر این نکته ضروری است که هیچ داستانی را به طور کامل نمی     

داستان سخن بگوید، دیگر نه  ن است و اگر به طور کامل دربارةهر داستانی باألخره در ذات خود، داستا

توجّه خواننده را به فرآیند نگارش داستان جلب  داستان است و نه فراداستان. راوی یک اثر فراداستانی،

خواند، اثری ساختگی است؛ به بیانی دیگر، کند آنچه که مینمیگاه فراموشخواننده هم هیچ ،کندمی

روی خواننده ای ازحقیقت پیشواقعگرایانهمند و نه تصویر ای صناعتفراداستان خود را به عنوان نوشته

مقصود از فراداستان، آن داستانی است که دائماً به خواننده » نویسد:باره میایندهد. پاینده در قرار می

« خواند کامالً تخیّلی است و نه گزارشی از واقعیّت یا رویداد حادث شدهشود که آنچه مییادآور می

 (.333: 1332)پاینده، 

دگی هستند و آنچه در قالب قت زنحقی ةکنند که قادر به ارائمیهای رئالیستی این باور را القانرما     
نشان بدهند  ،مدرنیسم سعی دارندهای پستکه رمانتصویری از واقعیّت است، در حالی، آیدداستان می

                                                           
1 .Thomas Ruggles Pynchon 

2 .John Barth 

3  .William Howard Gass 

4 .Robert Coover  

5 .Ishmael Scott Reed 

6 .ward 
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کنند نمیمدرن نه تنها سعینویسان پستذهن بشری است. با چنین رویکردی داستان ت ساختةکه واقعیّ
گیرند که خواننده را از ساختگی کارمیشگردهایی را بههند، بلکه به عمد بدداستان خود را واقعی جلوه

 شان آگاه کنند.و تخیّلی بودن داستان

 ربیع جابر زندگینامه و آثار .9 
ترین نویسندگان نسل امروز جهان عرب است. او در سال ربیع جابر از نویسندگان جوان لبنان و از مطرح

مدرک کارشناسی ، در بیروت متولّد شد و در رشتة فیزیک در دانشگاه آمریکایی بیروت .م( 1312)
است که در لندن  الحیاه، پیوست فرهنگی روزنامة آفاقنامة خود را دریافت کرد. وی سردبیر هفته

است های متعدّدی ترجمه شدهترین آثار داستانی ربیع جابر که اغلب به زباند. برجستهشمیچاپ

 رالف رزق اهلل فی املرآة(، .م2991) الفراشة الزّرقاء(، .م2991) شای أسود(، .م2991) سید العتمةرتند از: عبا
بریوت (، .م2999) یوسف اإلجنلیزی(، .م2991) نظرة أخریة علی کنی سای، (.م2991) کنت أمریا  (، .م2991)

 (،.م1001) األخری البیت (،.م1001)1العاملبریوت مدینة (، .م1001) رحلةالغرناطی(، .م1001) مدینة العامل
 (. .م1022) دروزبلغراد (،.م1009) کاأمر  (،.م1001) إلعرتافا (،.م1001) تقریرمیلیس

نک: ) .شد« بوکر عربی»برندة جایزة  دروزبلغراد رمان نوشتندلیل  به.م(  2212) ربیع جابر در سال      
شد و پیش از « بوکر»دریافت جایزة نامزد  آمریکا نبا رما.م(  2212) (. پیشتر در سال21: 1331اصغری، 

بود. موضوع عرب زیر چهل سال دریافت کرده را به عنوان بهترین نویسندة« 33تبیرو» ةآن نیزجایز
های مذهبی آن است. در تمام آثار داستانی شهر بیروت و اقلیّتهای ربیع جابر، لبنان به ویژه اصلی رمان

کند. او در برخی آثار خودنمایی می، درگرفت.م(  1362) لبنان که از سال او موضوع جنگ داخلی

لفراشة اپردازد. ربیع جابر رمان بار آن میبه وقایع جنگ و پیامدهای انسانی فاجعه به طور مستقیمخود 
یابی به چاپ رساند. او در این رمان، علل جنگ داخلی لبنان را ریشه« نور خاطر»را با نام مستعار  الزّرقاء

اقتصادی استعمار در لبنان عامل این  سیاسی یا غیرمستقیم از نظر ربیع جابر، حضور مستقیم .کندمی

که دهد که باوجود اینمیجنگ است. این رمان با ارائة تصویری روشن از استعمار فرانسه در لبنان نشان
 امّا با استفاده از عوامل خود و با تأسیس و ، استعمار فرانسه در لبنان حضور نظامی و سیاسی ندارد

پردازد. همچنین این رمان کشی از نیروی کار این کشور میهای تولید ابریشم به بهرهاندازی کارگاهراه

 برند.از بیماری ارثی سِل رنج میکشد که به نوعی زندگی مردمانی را به تصویر می

 الفراشة الزّرقاء .2
دید اوّل  رخدادها از زاویةاین رمان شامل چهار فصل است؛ راوی در داستان کامالً حضور دارد؛ 

 .(1: 2213)جابر، « سأکتُب روایة ، قلُت و قلُت إنّنی سأبدأها جبنازِة جّدتی» :آیندشخص به روایت درمی
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 که من آن را در کنار جنازة مادربزرگم آغاز گویی گویم گویم و میخواهم نوشت، می)ترجمه: رمانی را 
 .مکنمی

امّا با ترفندی زیرکانه آن را به زندگی ، کندراوی حکایت را با خاکسپاری مادربزرگ شروع می    

بورتالیس و  کارگاه ابریشم مالک فرانسوی بروسبر رجی و در ادامةبرادران بابازواغلی یعنی جوزف و جُ

های محکم میان سه نسل، گذار زمانی طوالنی کشاند. ربیع جابر با ایجاد حلقهمی« س»داستان محبوبش 

 رسد به مادربزرگ خودش.بخشد. از پدربزرگ پدرش شروع می کند تا میرا عینیّت می

در پایان، همة حرف رمان و  .)همان( «و قلُت إنّنی سأبدأها جبنازِة جّدتی» شود:میرمان با مرگ شروع     

و ال أریُد هلذه الّروایة أن تنتهی أبدا  و أریُدها أن تأکَلنی کأّّنا دودٌة و کأنّنی شجرُة » کند:نهفته تجلّی پیدا می
خواهم که او مرا بخورد گویی او کرمی خواهم این روایت تمام شود میترجمه: من نمی) (.161)همان:  «توت

 .است و من درخت توت(

و ذات یوٍم ترکتنی، فبقیُت » :شود؛ عشق به نوشتن و مادربزرگ و محبوبشپایان رمان در عشق خالصه می 
)ترجمه: و آن روزی که مرا با مادربزرگم و حکایات  .)همان( ««س» وحدی مَع جّدتی و احلکایات و مَع ذکری

 گذاری(.تنها می («س» )عشقم و خاطرات

  تحلیل رمان .5

اند تا پس از آفرینش یک اثر ادبی، حضورشان هرئالیستی، نویسندگان همواره در صدد بودهای در رمان

خالق اثر ادبی مانند خدایی است که پس از » د:نگویدر این باره می .در اثر به هیچ وجه محسوس نباشد

ارد تا گذگیرد یا به عبارت دیگر میهایش را میایستد و ناخناش، کنار میآفریدن دنیای تخیّلی

(. امّا در 23: 1362)پاینده، « ها مطابق  قوانین حاکم بر اثر، سرنوشت خودشان را رقم بزنندشخصیّت

های پسامدرنیستی، نویسندگان در صدد آن هستند که با هرچه بیشتر محسوس کردن حضورشان رمان

ظریفی از فراداستان  که نمونة قاءالفراشة الزّر بردارند. در رمان در متن، مرز بین تخیّل و واقعیّت را ازمیان

 کند و موفّق شده با های معمول رمان بازی میها و سنّتاست، ربیع جابر زیرکانه و آگاهانه با عرف

کارگرفته شده در های بهلق کند. در ادامه برخی مؤلّفهها، فراداستان خوبی خکارگیری برخی مؤلّفهبه

 .مدهیمی بررسی قرار را رمان

 نویسیصریح راوي به داستان اشارة. 5-7

شود و خواننده را از غیرواقعی فراداستان این است که نویسنده خود وارد داستان می ترین جنبةصریح

ترین نوع (. این نوع فراداستان معمول36: 1333پارسا و محبی،  نک:) .کندمیبودن داستان آگاه
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(. در این روش نویسنده 25: 1332وو، نک: ) .نامید« صریحفراداستان »توان آن را فراداستان است و می

خواند، حقیقت ندارد و کند که در حال نوشتن داستان است و آنچه خواننده میاعالم می صریح

کند. از نظر هایی از رمان تصنّعی بودن آن را به خواننده گوشزدمیداستانی بیش نیست و در بخش

و در جای دیگر « نظرات فراداستانی»نظرهای نویسنده در متن  ظهارها و اگونه دخالتاین 1دیوید الج

از این  ؛ (186و  152: 1363الج، نک: ) «استنامیده شده« های فراداستانی خطاب به خوانندهصحبت»

شود. این شگرد مینویسی است و نوعی فراداستان محسوبداستان داستانی دربارة الفراشة الزّرقاءرو رمان 

دانم قابل خواندن فقط چهار سطر نخستش قابل خواندن بود. می » شود:میهایی از رمان مطرحدر بُرش

نویسم، در چون حاال به وضوح مقابلم قرار دارد، روی این میز، جایی که این داستان را می .است

بار اند، چون برای دانم کلمات واضحاست، میشرایطی که سر و صدای بیرون سرم را به درد آورده

  (.23: 2213:)جابر1.«خوانمشان..هزارم است که می

کشم. به از نوشتن دست می» راوی را به داستان بودن داستان دریافت. توان اشارةمی نمونهاین  در 

 گذارم و آن راگذارم. تنباکویی روی قلیان میروم. قوری چای را روی اجاق میآشپزخانه می

کنم. میشویم. به آینه نگاهمی  کنم. انگشتانم را از مرکب قلممیروشنگیرانم. چراغ دستشویی را می 

پوشاند. باید چراغ مطالعه بخرم. نشینم. سایة  سرم کاغذها را میگردم. پشت میز میبه اتاقم برمی

های عصر شوم سرعت نوشتنم باالست. این خوب نیست. نزدیکیزنم. متوجه میکاغذها را ورق می

ام؟ دیشب سطر دوم شب است. وقت چگونه گذشته؟ تا حاال چند صفحه نوشتهحاال نیمهکردم و شروع

تر بودم. عالمتی با مرکب قرمز روی کلمة شب است. جملة نخستی است که حکایت برادر کوچک

 بخش از رماناین  (.51)همان: 2.آورمها را به یاد میام: پس این جوری همیشه آن سالامروز نوشته

دهد؛ راوی پس از چند صفحه روایت داستان فرعی، بار دیگر میفراداستانی بودن آن را نشان یحصر

کند و ذهن ای بین خواننده و داستان فرعی ایجادمیذهن خواننده را از داستان جداکرده و فاصله

 د که بیشتر جنبةبربه پایان می هاکشد. ربیع جابر سرانجام رمان را با این عبارتمی خواننده را به چالش

بعد از به پایان بردن این داستان چه کنم؟ چرا نوشتن را ول » کند:فراداستانی بودن رمان را تأیید می

تر ای را آغاز نکنم؟ من هنوز بیست و هشت سالم بیشنکنم و به جای دوری پناه نبرم؟ و زندگی تازه

                                                           
1 .David Ladge 
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بردن این داستان است. کتاب حکم یک هرم را  ام را بفروشم. منظورم بعد از پایانتوانم ارثیهنیست؟ می

 (.165)همان:  3«طور نیست؟دارد. این

 ب قراردادن مخاطباطخ .5-4

کند که در حال خواندن یک داستان است و برای میدر فراداستان نویسنده پیوسته به خواننده یادآوری

 (. یکی دیگر از 111: 1333پیروز و همکاران، نک: گیرد )میاین کار از شگردهای مختلفی بهره

ب قراردادن اطخگیرند، میمدرن برای خلق فراداستان از آن بهرههایی که نویسندگان پستتکنیک

مخاطب است. داستان در اصل روی سخنش با مخاطب است، امّا راوی با استفاده از این تمهید، 

فراداستان از  نویسندة، که پیشتر اشاره شد گونهناسازد. همخصوصیّت فراداستانی رمان را آشکار می

کند میقعی بودن آن را به خواننده گوشزدواسازد و از سوی دیگر غیراقعیّت مییک سو دنیایی شبیه و

 دهد. ربیع جابر در چند جای رمان از این تکنیک و به نوعی داستانی بودن داستان را تذکّرمی

 است:بردهبهره

های سهیل کنم. مثال حرفدانم فقط حرف کسانی دیگر را تکرار میگویم، میوقتی این را می»

های فهمید که من هم کمابیش همان حرفبگیرید، میطور هم اگر ادامة قصه را پیبابازواغلی. اما همین

 (.12: 2213)جابر،  2«کنممسیو پروسپرتالیس فرانسوی را دارم تکرار می

کنم کنم و فکر میدانم بعدش چه بنویسم. دردی در سینه حس مینمی ام را بخوان، چونآخرین جمله»

راوی، مخاطب را طرف  هااین نمونهدر  (.122)همان:   5«که باید قلم را پرت کنم و به رختخواب بروم

 دهد.داستان به او می دربارةگفتگو قرار داده و اطاّلعاتی 

 توصیف .5-9

زند و لذا با رئالیسم سرِ کند سرباز میهمچون زندگی واقعی جلوهفراداستان از اینکه در نظر خواننده 

(. شگرد دیگری که ربیع جابر در این رمان برای تقویّت فراداستان از 15: 1366پاینده، ) .سازش ندارد

کارگرفته که با آن توصیفات رئالیستی را ای بهصیف است. او در توصیف شیوهگرفته، توآن بهره

 خورد، نگاه نافذ و قوی پورتالیس است، انگار به مااولین چیزی که به چشم می» کند.مینقض

شدة قشنگش شویم که تقریباً به ریش سپید آرایشاست. و بعد متوجّه سبیل پرپشتش میشدهخیره 

دهندة صالبت و عزم استوار اوست، ریش کوتاهی تر نشاناست. ریش بلندی نیست و بیشوصل شده

ده و زبر است. پیشانی پهنی دارد؛ و موها که خطوط سپید پیرانه به وضوح گندمگونش که انگار برن

 ربیع جابر چهرة ،این نمونهدر (. 12: 2213)جابر،  8«اند.کرده، با فرق راست به دقت شانه شده
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کند و تنها هدفش این است که به خواننده یادآور شود که میرا با جمالت طوالنی توصیف« تالیسبور»

هایی دیگر از رمان، او از توصیف نمایشی استفاده این متن داستان است و واقعیّت ندارد. در بخش

 .زندمیکند که در مقابل خواننده نشسته و دارد برای او حرفمیکه وانمود ایگونه است بهکرده

ده کرده، قطع ای بر توصیفات رئالیستی استفاشگرد دیگری که ربیع جابر از آن به عنوان نقیضه    

کند تا بار دیگر به خواننده گوشزد کند که ناگهانی توصیف است؛ به این معنا که توصیف را رها می

بنابراین نباید آنها را جدّی گرفت.  ،چیزی برخاسته از ذهن نویسنده هستند و واقعیّت ندارندا، هتوصیف

 خورد:این شگرد در جای جای رمان به چشم می

دانم قابل خواندن است چون حاال به وضوح مقابلم ستش قابل خواندن بود. میفقط چهار سطر نخ»

نویسم. در شرایطی که سر و صدای بیرون سرم را قراردارد. روی این میز، جایی که این داستان را می

 (.23)همان:  1«است... به درد آورده

جا برگشت شدند. بعد به اینمحومیپیچیده پشت کلبه ایستاد و نگاهشان کرد که در پس درختان درهم»

 (.32)همان: 6«و نشست و به گندمزار خیره شد

کردم. سمت راستم راهرو دارزی بود و در سمت چپ هم های کثیفم نگاهوسطش ایستادم و به کفش»

راهرو درازی قرار داشت. یک لحظه فکر کردم صدا از این سمت است، ولی بعد صدا را از آن طرف 

 .(36ان: )هم 3«حس کردم

جا، روی این تختخواب بلند فلزی که وسط اتاق بعد از ظهری شبیه این، برای اولین بار کنار )س.(، این»

 (.122)همان:  12«خواهد همیشه با من بماندمادربزرگم است، دراز کشیدم. گفت که می

بیدن نباشد. شاید به ها قادر به خواکند. و سردرد. و دیگر شبمثالً وقتی که رنج و خستگی بر او غلبه»

 (.136)همان:  11«سبب کابوس. خصوصا آن کابوس گاو سربریده و قلبی که...

 (.136)همان:  12«پوشاند...رنگ میکرد و دهانش را با دستمالی تیرهاما جوزف سرفه می»

هایش ذکر این نکته ضروری است که ربیع جابر به طرزی ماهرانه بازار سنّتی بیروت را با تمام ویژگی

شناخت و این که چگونه بوی بازار در بازارهای شهر را مثل کف دستش می»: کندتوصیف و تصویرمی

ای که از چند ها و دروازهشد. بوی تند جمعیت در ورودی بازار دباغمیهای مختلف عوضمیان راسته

تی بوی باران شدند، و حمیهایی که آخر بازار سالخیشده بود. بوی دامدر ورودی چوبی تشکیل

هایی که شد، قهوهی فاسد قاطی میروهای بندر با بوی نمک دریا و قهوهسیاهی که میان سنگفرش پیاده

 (.23)همان:  13«شناختریخت همة آن بوها را میها در مسیر اسکله تا بازار میاز گونی
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 هاي واقعی تاریخی در داستانحضور شخصیّت .5-2

آفرینی استانی است، نقشهای تاریخی در متنی که آشکارا دشخصیّتهای پسامدرن گاه در داستان

این است که این  الفراشة الزّرقاء(. ویژگی دیگر فراداستانی بودن رمان 125: 1363لوئیس،نک: ) .کنندمی

آید که با تخیّل محض روبرو سو به نظرمیبنابراین از یک؛ رمان، بین تخیّل و واقعیّت در نوسان است

. استخورد که بیانگر ارتباط با دنیای واقعیّت میچشمهایی در متن رمان بهدیگر نشانه از سوی هستیم و

ها این آن به اشخاص واقعی و بیان زندگینامةهای رمان های مکرّر ربیع جابر در برخی فصلاشاره

نگارانی روزنامه نویسندگان و کند. این اشخاص هم در زمرةمیهتفاوت بین داستان و واقعیّت را برجست

چون جرجی زیدان، امیل زیدان و فارس نمر هستند و هم شامل پزشکان و دانشمندانی چون زائر بروخ، 

 « پیوند دوگانه»آن را « بری لوئیس»شوند. تکنیکی که رابرت کخ، لوئی پاستور، رابرت داروین می

 های خیالی است. نامد، حضور این اشخاص واقعی در کنار شخصیّتمی

های ما از یک مصیبت ریشه گرفته: دختری را که جوزف دوست داشت، برایش از همه همة مصیبت»

اش به هتل بود که با خانوادهبار هنگامی دیدهتر بود: روبی، دختر فارس نمر. او را اولینچیز عالم مهم

 (.128: 2213)جابر،  12«گذراندندها تعطیالت تابستانی را در اسکندریه میآمدند، آن

خواست. با درشکة پر از هدایا به محلة داشت. و روبی او را نمیجرجی گفت: این داستان سه سال ادامه»

آمد که یادآور بوی بیروت بود، جوزف برای میرفت و چون فارس نمر از گل فل خوششعبادی می

بی همچنان تن به داد. اما روآمدند سفارش گل فل میهایی که از سوریه میهر آخر هفته به کشتی

 .(123)همان:  15«داد. تا آن که جوزف مریض شد...ازدواج نمی

است که کردهادغامچنان  های تاریخی را با داستانواقعیّت، زیرکانهربیع جابر به طرزی ماهرانه و     

رای ازدواج نکردن یکی از دختران کند با صفحاتی از تاریخ روبروست. او از ماجخواننده احساس می

 فارس نمر نویسنده معروف عرب در رمان خود به عنوان شگردی در خلق فراداستان 

 است.کردهاستفاده

 دادن اطّالعات دربارة کتاب و نویسندة آن .5-5

و مسائلی مرتبط با زندگی واقعی نویسنده، شگرد  نویسندة راوی در متن داستان به عنوان کتاب، اشارة

در این جابر نیز گیرند. ربیع یمدیگری است که نویسندگان پست مدرن برای خلق فراداستان از آن بهره

که زدم، بدون آنوار فریادمیگفتند دیوانهاز ظهر به دنیا آمدم. پاییز بود. میبعد: »استبردهبهرهاین شگرد از  رمان

دانم هایم که درست نمیبود. یکی از خالهنکردهخواست اسمم را آنتوان بگذارد. مادرم قبولکنم. مادربزرگ میگریه 
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18«نکرد، و از سر شوخی اسم نور را رویم گذاشتپیشنهاد کرد اسمم را سلیم بگذارند. اما پدر قبول شان بوده،کدام
 

کند که میاشاره« نور»نویسنده است به نام  خودِدر این قسمت از رمان، راوی که  (.122: 2213)جابر،

 یکی است. ،این نام با نام مستعار نویسنده

 ادغام خیال و واقعیّت .5-7
ریخ را از وضعیت کوشند تا از راه ادغام خیال و واقعیّت، ادبیات و تاها میمعتقد است فراداستان1هاچن

: 1363هاچن، نک: ) .گیردمیدر شکل صورت کنند. این ادغام هم در مضامین و همای آن جداحاشیه

هایی از های فرمی در متن داستان از جمله: آوردن شعر، مقاله و یا بریدهکارگیری تکنیک(. به283

نیز نمود  الزّرقاءالفراشة هایی از رمان ها به این موضوع اشاره دارد. این تکنیک در بخشروزنامهة اعالمیّ

  است:یافته

به  لسان الحالای به نام در آرشیو روزنامه هاسال به طور اتفاقی در دانشگاه آمریکایی بعد از نوزده»

القاطنین در دکانش پیداشد، به احتمال زیاد این عبود از اهالی جبلز جسد آنتوانخبری برخوردم: امرو

قاتالنش  شوداست. گفته میاست. دکان بسته بوده و جسد متعفن شده روز پیش صورت گرفتهقتل سه

اند و مقامات مسئول در ای قدیمی کشتهاند که وی را از روی کینهمردمانی از اهالی کوهستان بوده

  (.125: 2213)جابر،  11«(1611تشرین  12)دوشنبه  .شان هستندجستجوی

. صفحة حوادث النهار. مادربزرگ کوشید که 2825است. شماره  1352ایلول  15این روزنامه جمعه »

ایلول  15جملة کناری را خواند: اسامی کارگرانی که باید در ساعت سه بعد از ظهر روز جمعه  بخواند.

 (.111)همان:  16«به دفتر کارگران بازنشستة ارتش فرانسه در وزارت دفاع مراجعه نمایند

و روزنامه، دو جهان تخیّل  ن رمان خود با آوردن این دو بریدة فوق از اعالمیةربیع جابر در مت     

است؛ در نتیجه بار دیگر ذهن خواننده را درگیرکرده و خواننده با این کردهواقعیّت را در هم ادغام

 خواند تخیّل است یا واقعیّت؟ شود که آیا رمانی که میمیال مواجهؤس

 گیرينتیجه. 7
ربیع جابر که آن را به نام  نوشتة الفراشة الزّرقاءتوان گفت که رمان بر اساس بررسی به عمل آمده می

این رمان با هدف  مدرنیسم از نوع فراداستان است.اثری پست، استاطر به چاپ رساندهمستعار نور خ

کند. ربیع نوشتن داستان بنیان نشده، بلکه رمانِ نوشتن است که بر عمل نوشتن در متنِ داستان تأکید می

های است و برعکس رماننویسی رئالیست را نقض کردهدهای رمانجابر در این رمان بسیاری از قراردا
                                                           
1 . Hochen 
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از  تصویری، نمایندمی کنند که آنچه در قالب داستانرند این باور را به خواننده القارئالیستی که سعی دا

بدهد، بلکه به عمد از شگردهایی  جلوه کند داستان خود را واقعیواقعیّت است، او نه تنها سعی نمی

 واننده را از ساختگی و تخیّلی بودن رمانش آگاه کند. کند که خمیاستفاده

صریح راوی  کارگرفته عبارتند از: اشارةبه که ربیع جابر برای خلق فراداستان در این رمان شگردهایی    

های واقعی تاریخی در داستان، دادن مخاطب، توصیف، حضور شخصیّتنویسی، مخاطب قراربه داستان

آن و ادغام خیال و واقعیّت. کاربرد این شگردها باعث  تاب و نویسندةالعات دربارة کدادن اطّ

ها برای این نوع رمان کنند.شوند و ذهن خواننده را برای درک داستان درگیرمیپیچیدگی رمان می

 شوند خواننده چندین بار بهعث میکنند و بامیبرقراری ارتباط با متن داستان، ذهن خواننده را فعّال

 شود.و آن را بازخوانی کند؛ این عمل موجب جذّابیّت بیشتر رمان می بازگرددابتدای رمان 

 وشتنیپ
 

فقط الّسطوُر األربعُة األولی ما تزاُل واضحة . أعرُف أّّنا واضحٌة ألّّنا أماِمی، عَلی هذه الطّاولة، حیُث أکتُب هذه الّروایَة، » .1
 (.23: 2213)جابر: «فیما األصوات القادمة مَن اخلارج تصدُّع رأسی، و أعرُف أیضا  أّّنا واضحٌة ألنّنی أقرأها للمّرة األلف...

َعِن الکتابة. أدخل إلی املطبخ. أضُع إبریَق الّشای علی البوتوغاز. أحشو الغلیون تبغا  و أولعه. أضیء ملبه احلمام.  أتوّقفُ » .2
أغسل یدّی من احلرب اّلذی لّطخ رؤوس أصابعی. أنظر إلی املرآة. أعوُد إلی غرفتی. اجلس إلی الطّاولة. ظّل رأسی یفطی 

تصّفح األوراق. اکتشف أنّنی أکتب بسرعٍة. هذا أمر سّیء. لقد بدأت عند العصر و األوراق. جیب أن أشرتی ملبه مکتب. أ
اآلن جتاوز الوقُت منتصَف الّلیل. کیف مَضی الوقُت؟ کم صفحة کتبُت فی هذه الّلیلة؟ البارحة توّقفت عند الّسطر الثّانی من 

هکذا أتذّکر ». إذا ، اجلملة األولی الّتی کتبُتها الیوَم کانت:«العشاء»حکایة األخ الّصغری. هناک إشارٌة بالبحر األمحر فوَق کلمة 
 (.51)همان: ً«تلک الّسنوات دائما

ماذا سأفعُل بعد أن أنتهی من کتابة هذه الّروایه؟ ملاذا ال أسافُر إلی مکاٍن بعیٍد و أترُک الکتابة؟ و أبدأ حیاة  جدیدة ؟ فأنا ». 3
قدُر اآلَن أن أبیَع املنزل. أقصد بعَد اإلنتهاء من هذه الّروایة. فالکتاب ینوُب عن هرٍم. ألیَس  مازلُت فی الثّامنة و العشریَن فقط؟ أ

  (.165)همان:  «کذلَک؟

لکن أیضا ، و کما ستکتشفون إذا تابعتُم حنَی أقوُل ذلَک أعرَف أنّنی فقط أکّرر کالَم آخرین. کالم سهیل بابازواغلی مثال . » .4
 (.12: 2213)جابر،  «أکّرر تقریبا  کالم املسیو الفرانسوی برسبور بورتالیس القراءة، فأّنی

فال أعرُف ماذا سأکتُب بعَدها. أحسُّ بأمٍل فی صدری و أفّکر أن علّی أن أرمی القلَم ِمن یدی و أن  اجلملة األخریة أقرأ» .5
 (.122)همان:  «أمضی إلی الّسریر

النظرُة القویُّة الّتی تنبثُق من عینّی بورتالیس. کأنّه حیدق بنا و بعد ذلک ننتبه لشاربیه الکثیفنِی اّول ما تقُع علیه العنُی تلک » .6
الّلذین یّتصالن تقریبا  بلحیه البیضاء املشّذبة و األنیقة. إّّنا لیست حلیة طویلة  و هی نوحی بصالبة صاحبها و عزمه األکید و 

 



 13/ اثر ربیع جابر« الفراشة الزّرقاء»های فراداستانیِ رمان تحلیل و بررسی جنبه

 
 

 «جلبهة عریضة. و الّشعر اّلذی خیططه الّشیب بوضوح، مفروق إلی الیمنی و مصّفف بعنایةشعریاهتا القصریة تبدو حاّدة کاإلبر. ا
  (. 12: 2213)جابر، 

 أمامی، علی هذه الطّاولة، حیُث أکتُب هذه الّروایة،فقط الّسطور األربعة األولی ما تزال واضحة. أعرف أّّنا واضحٌة ألّّنا » .7
 (.23)همان:  «فیما األصوات القادمة من اخلارج تصدّع رأسی ...

 (.32)همان: «وقف وراء اخلیمة و راقبهم خیتفون بنی أشجار املّلول. مثّ عاد إلی ُهنا و جلَس و أخذ ینظُر إلی سنابل القمح» .8

طویل. فی حلظٍة أفّکر أن الّصوت یأتی وقفت وسطُه و نظرت إلی حذائی املّتسخ. عن میینی ممّر طویل و عن یساری ممّر » .9
 .(36)همان:  «من هذه اجلهة و فی الّلحظة الّتالیة أحسب أنّه قادٌم من اجلهة األخری

للمّرة األولی و هنا علی الّسریر الّنحاسی العالی اّلذی یتوّسط غرفة « س.»فی مساء یشبه هذا املساء متّددت إلی جانب » .10
 (.122)همان:  «أن تبقی معی دائما   جّدتی، قالت لی إّّنا ترید

إذا أصابُه الّتعب مثال . الّصداع. و مل یعد قادرا  علی الّنوم فی الّلیل. رّّبا بسبب الکوابیس. خصوصا  ذلک الکابوس عن » .11
 (.136)همان:  «الّثور املذبوح و القلب اّلذی...

 (.136)همان:  ...«أّما جوزف فکان یسعل و هو یغّطی فمه ّبندیل غامق الّلون» .12

إنه یعرف أسواق هذه املدینة کما یعرف راحة یده. یعرف کیف تتبدل الرائحة بنی الزقاق و آخر. یعرف رائحة الزمه عند » .13
مدخل سوق الّدباغه، حیُث البّوابة احلجریّة املتداعیه، و یعرف رائحة احلیوانات الّتی یسلخ جلدها فی آخر الّسوق، و یعرف 

اجتة عن نزول الّدم األسود بنی بالطات رصیف املیناء القریب إذ متتزج برائحة ملح البحر و برائحة بقایا النّب الفاسد الرائحة الن
 (.23)همان:  «اّلذی یتساقط من األکیاس الکبریة فیما یرفعوّنا

فارس  روبی، إبنةمصائبنا کّلها جاءت من مصیبٍة واحدٍة: الفتاة الّتی أحّبها جوزف فلم یعد یرید شیئا  غریها من العامل کّله: » .14
 (.128: 2213)جابر،  «. رآها ألّول مّرة حنی جاءت مع أهلها إلی فندقنا و کانوا یقضون الّصیف فی اإلسکندریةمنر

ثالَث سنواٍت و روبی ال تریده. یذهب بالعربة إلی املعادی حممال  باهلدایا. و ألّن فارس  و قال جورجی:"استمّرت احلکایة» .15
منر جیب زهرة الفّل الّتی تذکره و رائحتها ببریوت کان جوزف یوصی له علی باقات الفّل عرب البواخر القادمة من الّشام فی ّنایة  

 (.123)همان:  «ریضا ...کّل أسبوع. لکن روبی ظّلت تأبی الّزواج. و جوزف بات م

ُوِلدُت فی املساِء. خالَل اخلریف. قالوا إنّنی کنُت أصرخ کاجملنون دوَن أن أبکی. جّدتی أرادت أن تسّمینی أنطون. أّمی مل » .16
 «نور» تقبل. خالٌة من خاالتی، ال أعرف َمن بالّضبط، إقرتحت أن یسّمونی سلیم. لکن أبی حسم املوقف، فأطلَق علّی إسم

 (.122: 2213)جابر، «ی سبیل الّدعابهعل

املوجود فی اجلامعة األمریکّیة علی اخلرب « لسان احلال»بعد مرور تسعَة عشَر عاما  عثرت بالّصدفة فی أرشیف صحیفة » .17
أیّام. الدّّکان   3منذ الیوم ُوِجَد أنطون عّبود من أهالی اجلبل القاطننَی فی بریوَت مقتوال  فی دّکانه و ظّن أّن قتله جری » الّتالی:

کانت مقفولة فأنتّنت جثّته و قیل إّن قاتلیه رجال من أهالی اجلبل قتلوه أخذا  بثأر قدمی هلم علیه و قد أخذت احلکومة بالبحث 
 (.125: م2213)جابر،  «(1877تشرین الثانی عام  12)اإلثننی  «عنهم

حاولت جّدتی أن تقرأ. قرأت مجال  «. حوادث الّنهار»ة . صفح 4605. العدد 1950أیلول 15إّّنا صحیفة اجلمعة » .18
أمس الئحة أمساء العّمال اّلذین علیهم أن یتقّدموا إلی مکتب تصفیة تعویضات العّمال املسرحنی من اجلیش  مبعثرة :"نشرت
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)همان:  «أیلول... 15اجلمعة الفرنسی فی وزارة الّدفاع الوطنّی لتقاضی الّتعویض العائد لکّل منهم فی الثّالثة من بعد ظهر یوم 
111.) 
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