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پژوهشی انجمن ایرانی زیان و ادبیات  مجلة علمی 

، م 2020ش . ه 1398 ، زمستان53 شماره، عربی

 103-122صص 

 ییگفتمان روا ندایفر نیزمان در تکو یکاربرد شگردها

 یاثر غسان کنفان« الشّمس یرجالٌ ف»در رمان  
 2زادهواقف یشمس، 1کیتاج دیسع

 شوایپ، نیواحد ورام یآزاد اسالمدانشگاه  فارسیزبان و ادبیات  یدکتر یدانشجو. 1

 پیشوا، نیواحد ورام یدانشگاه آزاد اسالم یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد. 2
 1398/ 10/ 10: پذیرش تاریخ    1397/ 07/ 07: دریافت تاریخ

 چکیده
و  گرردد یم دیهر دو تأک ،گفتمان یعنیآن  انیب یداستان و چگونگ رب، «ژنت» ییروان در گفتما

سره   کردیرو نیگفتمان در ا. شودیم ستهیداستان و گفتمان نگر انیم یعنوان تعامل به تیبه روا

 یرة نظر. لحن( ج ؛وجه( ب ؛تکرار، تداوم، نظم: زمان که خود متشکل است از( الف: جنبه دارد

 یتگرر یروا شرده و ارچوب نمودههدر چ تیروا، شدهتیجهان روا انیروابط م فیبه توص ژنت

ژنت و  یةنظر یعالوه بر معرف شده یسع یلیتحل ر  یفیجستار به روش توص نیدر ا. پردازدیم

 یهرا کرانون ، سراختار زمران   یبرا بررسر  ، یعرب یهارمان لیبر تحل کردیرو نیاثبات کاربست ا

 یری مرتن روا  لیر بره تحل ، کاررفته در رمانبه دگاهیانواع د و یراو انیب با تیروا ةلفاص، تیروا

 دهیسنج، رمان ییساختار روا نظام و در شکل دادن به سندهینو یپردازداستان ییتوانا پرداخته و

به  ییهاآن بازگشت یاصل یهاتیبرخوردار است اما شخص یمثبت ییرمان از نظم روا نیا. شود

 سرنده ینو. اسرت هنگر ساختگذشته یشیپررا دچار زمان تیروا این امر، خود دارند که خاطرات

 یدادهایر داستان استفاده کرده و گاه با حرذ  رو  یفرع یهاتیشخص یمعرف یبرا صیاز تلخ

گراه  ، اضطراب داسرتان  زانیهد  باال بردن م با. بخشدیسرعت م یتگریبر روند روا، شدهواقع

. معنادارنرد  یینمادهرا  یتکرارهرا همگر  . ابدییم انیآزاد جر میمستق ولقصورت نقل به، صحنه

 .پردازدیخود نم یهادهیو شن هادهید یابیکل است و به ارز یو دانا یداستانبرون، یراو

  .الشّمس یرجالً ف؛ یغسّان کنفان؛ نیفلسط؛ ژنت؛ تیروای شناسگفتمان: هاکلیدواژه

                                                                                                                   

 
مسئولة نویسند          mailto:shvaghefzadeh@yahoo.com 
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 مقدمه. 1
( م 1969) شناسی را بررای اولرین برار در   اصطالح روایت« تودورو »منتقد ساختارگرای روسی 

کوشرد ترا   دهرد و مری  روایتی ساختارگرایانه از نظریرة ادبری بره دسرت مری     »وی . پیشنهاد کرد

کاربست آن در مترون ادبری را    ۀها و مفاهیم اصلی آن و همچنین نحومقوله، اصول، چهارچوب

از احکام  ایمجموعه، شناسیروایت» (7: 1382، تودورو ) «.طور فشرده به خوانندگان بشناساندبه

: 1385، مکاریرک ) «رنگ استساختار پیو حاکم بر روایت  هاینظام، ژانرهای روایی دربارهکلی 

در . شرود ساختارگرایی و پساسراختارگرایی تقسریم مری   ، ساختارگرایی پیش دورةو به سه  (149

رومرن   هرا برا آرا   پرردازی ظریره تررین ن مهرم ، ساختارگرایی که موردبحث این مقاله استدورة 

در  آن را ادامره دادنرد و   برارت و ژنرت  ، پراپ، استروسیگرانی همچون دآغاز شد و  یاکوبسن

 .بررسی ژانرهای گوناگون موردبحث قرار گرفت

بازگویی اموری است که ازلحاظ زمانی و ارتباط میان حوادث با یکردیگر  ، منظور از روایت

، تأکیرد برر آن  دانرد و برا   ترین عنصر روایت میژنت اصل زمان را مهم. وار دارندارتباط زنجیره

، داسرتان : وی با تفکیک سه سطح. کندمعرفی می« زمان متن»پرداز خود را تأثیرگذارترین نظریه

شامل مواردی اسرت کره   ، ازنظر او داستان. کندنظریة خود را تکمیل می، گفتمان و عمل روایت

نیرز همرة    ،گفتمران . شرماری اسرت  و ترتیبشان بر روند گراه  استههنوز به لفظ یا کالم درنیامد

آرایرة خودآگراه   ، رفرت زمرانی   ویژه تغییر پیبه، افزایدچیزهایی است که نویسنده به داستان می

 .(77: 1386، مارتین) ها و رابطة راوی با داستانشخصیت

 طروری بره  ژنرت  آن است که نظریة، «رجالً فی الشّمس»در رمان ژنت  رواییگفتمان  بررسی علت

و  نظرم  مرورد  در بحرث  طریر   از روایرت  در زمانی هایارتباط به نسبت را ما و فهم درک مالحظهقابل

بلکه برر چگرونگی بیران    ، بر خود داستان تنهانهژنت . بردمی باال، بسامد یا و تکرار روایت تداوم، ترتیب

و چگرونگی بیران   ( داسرتان ) شرود مری گفتره   آنچهتعامل میان  به عنوانوی روایت را . آن نیز تأکید دارد

گفتمران اجرزای اصرلی روایرت را تشرکیل       داسرتان و کره  و ازآنجرایی ؛ کندمیمطالعه ( گفتمان) داستان

 هرای انرواع دیردگاه   راوی و بیران  برا روایت  ةفاصل، روایت هایکانون، بررسی ساختار زمانبا  ،دهندمی

روایری   نمرت  منسرجم  بره تحلیرل دقیر  و   تروان  می، وحطس نبا بررسی و تحلیل ای ورمان  در کاررفتهبه

 .یدسنجرمان روایی  ساختار و نظام بهدادن نویسنده را در شکل پردازیداستانتوانایی  و یافت دست
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 های تحقی سؤاالت و فرضیه، روش

 :استهپرسشبه این  دادن در پی پاسختحلیلی  رتوصیفی  جستار به روش این

ایرن الگرو    کاربست(2 ؟داردها را توانایی تحلیل کدام روایت گفتمان روایی ژنت نظریة (1

 (3 ؟کنرد مری فرراهم   از آن را بررای خواننرده   ترری ژر امکان درک چگونه ، موردنظر رمانبر 

 مرورد  درذهنری نویسرنده    هرای درگیرری تا چه میزان توانسته در انعکراس   ژنت گفتمان روایی

 موف  عمل کند؟ملت فلسطین در این رمان  مشکالت

 :فرض آن است که

  در ارتبراط برا    ژنت نظریةدستاوردهای عملی که تاکنون  نظری و هایظرفیتبا توجه به

 .دارد نیز را عربیمعاصر  هایرمانتوانایی تحلیل ، داشته و فارسی اروپاییهای روایت تحلیل

  بهره بررده روایی مختلفی  هایتکنیکاز ، «رجالً فی الشّمس» رمانروایت  براینویسنده 

 .استهآوردفراهم روایات را از این  تریخالقانه هاینشخوااز این طری  امکان و 

  قرارگرفتره نویسرنده   موردتوجره بیشرتر  ، یکی از عناصرر اصرلی روایرت    به عنوانزمان ،

 رنرگ و پری ، کنرد مری بر اساس تغییراتی که در نظم خطی آن ایجاد  و که به کمک آن ایگونهبه

 .سازدمیداستانی خود را بنا  ةپیچید شکل مطلوب و

 تحقی  ةپیشین
دانند که نگارندگان میتاآنجا «فی الشمس رجالٌ»در مورد کاربست گفتمان روایی ژنت بر رمان 

ها به بحث سرعت جریران وقرایع در مقیراس زمران     اکثر مقاله. استهاز این منظر نگریسته نشد

صرفحاتی  سرطرها و  ، اما سرعت روایت در مقیاس مکان نیز از حیث تعداد کلمات، اندپرداخته

رویکرد دیگر گفتمران   در این مقاله عالوه بر دو. شودسنجیده می، یافته که به داستان اختصاص

 .تعاملی میان داستان و گفتمان نیز تأکید دارد به عنوانروایت  بر، یعنی وجه و لحن

 شده در رابطه با گفتمان روایی ژنتهای انجامبرخی پژوهش
 گفتمان برر اسراس نظریرات ژرار     تفاوت میان داستان و شناسی وروایت» ،(ش 1391) یعقوبی

 .پردازدمی ژنتگفتمان از دیدگاه  داستان و هایتفاوت نویسنده به بیان. «ژنت
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 ةنامر پایران در ایرن  . «ی ژرار ژنرت سر شناروایت ةبررسی نظری» ،(م 1392) صادقی مرشت 

 پرداختره ، ترامتنیرت و شناسری ژنرت برا گریرز بره رویکررد بینامتنیرت        روایرت د به بررسی ارش

 .استشده

 :«مسفی الشّ رجالٌ» شده در مورد رمانهای انجامبرخی پژوهش

 شررگردهای روایررت زمرران در ادبیررات پایررداری »در مقالررة  ،(م 1390) مرررادیو  میرزایرری

عنصرر   ،(ان کنفرانی از غسّ« لکم ماتبقی» و« مسفی الشّ رجالٌ»: پژوهانهمورد مطالعة)، «فلسطین

 .اندکرده بررسی را پریشیزمان ازجملهشگردهای روایی آن  زمان و

 ان کنفرانی  تحلیل ساختاری داستان مردان آفتراب غسّر  »در مقالة  ،(م 1396) سقلی اسدی و

پیونردی  ، ایزنجیرره توالی  ساده و بررسی انواع توالی مرکب و به، «اساس الگوی کلود برمونبر

 .انددر رمان پرداختهانضمامی  و

 غسّان کنفانی
آمرد و در   دنیرا  به عکا شهر در( م 1936) در سال است که فلسطینی هنرمند و مبارز، ادیب وی

او  .(53: 2000، حمرود ) تررور شرد  ، یرروت ب در، موسراد ی تروریستحادثة در یک ( م 1972) سال

. اسرت هنهراد  جای بهنقاشی نیز آثاری از خود  نقد و، نگاریدر روزنامه، نویسیداستانعالوه بر 

و برخی به شکل نمایشرنامه   هتمام تألیفات او بارها به عربی و چندین زبان دیگر به چاپ رسید

نویس عررب معاصرری نتوانسرته فاجعره     هیچ رمان. استهو فیلم سینمایی به تصویر کشیده شد

ادبیرات داسرتانی بره     ةکنفانی در قالب و حوز ملّت فلسطین را به شکلی مؤثرتر و قدرتمندتر از

محمود درویش بر این باور است کره وی آغرازگر نثرر جدیرد     . (112: م 1986، آلن) تصویر بکشد

و « جبررا ابرراهیم جبررا   » کنفانی را در کنار دو فلسطینی دیگرر . (13: 1977، کنفانی) فلسطین است

نویسی جدید فلسطین و حتری  تکامل رمانعطف بزرگ در مسیر نقطه یکی از سه« امیل حبیبی»

 تمرام  ازاز راوی دانای کل و استفاده  گیریاز سوی دیگر بهره .(39: 1981، وادی) اندعربی دانسته

ویرژه بره آن    امری است که توجره ، «مسفی الشّ رجالٌ»آن در پیشبرد روند روایت  هایکارایی

سرتادن  یکره دور ا ای گونره بره ، اسرت هدداستان شر  خمیرمایةموجب توفی  نویسنده در پرورش 

توجره بره   ، ررویدادی دیگر  گرانة وی در پس ورود مداخلهدادها و سی رویتن برخماز  روایتگر
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شرگردهایی اسرت کره     ازجملره ، مختلف هایبرههگفتار اشخاص داستان در  قولنقلچگونگی 

 .(259: 1390، عبدی) استهنمود رعایت نویسیداستاندر امر  «مسفی الشّ رجالٌ»روایتگر 

 «مسفی الشّ رجالٌ» خالصة داستان
 و هرا رنر  اسرت کره در پری    ، «مرروان » و «اسرعد »، «ابروقیس »، داستان سه شخصیت، این رمان

برا   وبگریزنرد  « کویرت »ترا بره   گیرنرد  مری تصرمیم  ، آوارگان هایاردوگاهزندگی در  مشکالت

انتخراب   بلدراه به عنوانرا « ابوالخیزران»ها آن. بخشی از مشکالتشان را حل نمایند، درآمدشان

 از مررز ردّ ، بازرسی هایایستبعد از  قبل و، وتا با مخفی شدن در مخزن آب کامیون ا کنندمی

پس از حردود بیسرت دقیقره کره درون مخرزن سروزان در       ، اما در دومین ایست بازرسی. شوند

جان خرود را از  ، گرمای زیاد درون مخزندر اثر ، آورندبرنمیصدایی ، انتظار آمدن ابوالخیزران

، خیزرانالابرو  و گرردد مری وارد کویرت   روحشران بری  هرای جنرازه ، در پایران  و دهنرد میدست 

 دربرگیرنردة ایرن داسرتان   . (203: 1989، عبردال ) کنرد مری از زباله رها ای کومه رویاجسادشان را 

قبرر اسرت کره     سرراب و ، خورشرید ، راه، معاملره ، مرروان ، اسعد، ابوقیسهای متعددی از تابلو

 یعنری سرال  ، ده سال بعد از اشرغال فلسرطین  ، واحد یعنی مسافرت برای کار به کویت ایحادثه

 .(21: 2004، صالح) دهدمیبه هم ربط  ها راآن، خیزرانالدر داخل تانکر تریلی ابو ،(م 1958)

 نظر ژنت گفتمان روایت از
جرای بررسری آنچره     دانند و بهرویدادها توسط راوی می روایت را بازگویی، انشناسروایتبرخی از 

بودنرد   معتقرد ها آن. پردازندهای روایی و چگونگی روایت داستان میبه بررسی گفتمان، هشد روایت

شرود کره همران    هرایی مری  باعث نادیده گرفتن بسیاری از شیوه، شدهتمرکز بر ساختار مطلب روایت

تررین افرراد ایرن    از برجسرته  .(7: 1394، پررینس ) بازبینی کرد هاساس آنا توان بررویدادها را میسلسله

روایرت برا سرگذشرت یرا      به عنروان هر گزارش یا داستان »: وی معتقد است. ژرار ژنت است، گروه

 «اسرت هسخن با شکل بیان روایی که خود برگزیرد  به عنوانکند وابسته است و ای که روایت میقصه

روایت را با توجه به پن  اصرل  ، شناسی در سطح گفتمانژنت با تمرکز بر روایت .(315: 1380، احمدی)

وجره و  ، شرده بسامد مطالب روایت، تداوم و سرعت سیر روایت، هارفتنظم منطقی کارکردها و پی



 1398زمستان ، 53شماره   مجلة علمی  پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

108 

، او با پیروی از الگوی دستور زبان در سطح جملره . دهدلحن روایت موردبحث قرار می دید و ةزاوی

 چهرارچوب روایرت در  ، شدهوجه و لحن را برای توصیف روابط میان جهان روایت، سه عنصر زمان

 .(190: 1980، ژنت) کندو روایتگری انتخاب می شدهنموده

 «مسفی الشّ رجالٌ»بندی روایت در رمان زمان
اسراس ایرن    وقایع داستانی از یک نظم منطقی برخوردارند و توالی رخدادها بر، در سیر داستان

کلید فهم کارهرای نروین ادبری و ابرزار     ، زمان روایت»و ؛ دهندروایت را شکل می، منطقینظم 

هرای امرروزی   گیری درونمایة داستانو نقش مؤثری در فرایند شکل استهشدکشف داللت آن 

گیررد کردام رویرداد را در آغراز و     نویسنده تصمیم می. (21: 1397، سوسونی و دیگران) «کندایفا می

تواند رویدادهای گذشته یا خاطرات خود را و می؛ پایان یا در میانة داستان قرار دهد کدام را در

« نگراره پریش »هایش را با نگریها و آیندهبینیپیش، حدسیات، و رویدادهای آینده« هرنگاپس»با 

توانرد از  ی مری پریشر زمران . کنرد پریشی یاد مری زمانژنت از این دو مقوله با عنوان . شرح دهد

انرد و در  هرا یرا درونری   یپریشزمانهمچنین این . لحظة کوتاه تا چندین سال را شامل شودیک

اند و پیش از آغاز داستان یرا  گیرند و یا بیرونیزمانی روایت اصلی داستان جای می چهارچوب

  یعنری جرز  ؛ انرد بافتاین رویدادها یا هم. اندگرفته زمانی بیرون از بازة زمانی داستان شکل در

. (91: 1395، مرارتین ) انرد و خرارج از خرط اصرلی روایرت     انرد و یرا دگربافرت   خط اصلی داستان

ی آن است که فاصلة پریشزمانمراد از برد ». ها ازنظر ژنت دارای برد و دامنه هستندیپریشزمان

چقردر از داسرتان   ، یعنی این پرش؛ زمان حال روایی چقدر است با، گرد یا پیشرویزمانی عقب

 .(99: 1396، ترکمانی و دیگران) «دهدبه خود اختصاص میرا 

در معرفی شرایط و روزگار گذشرتة چهرار شخصریت اصرلی     ، «مسفی الشّ رجالٌ»در رمان 

. انردازد ها را به یاد گذشته مری هر حرکتی آن، استهشد نگر استفادهی گذشتهپریشزماناز ، رمان

انردازد کره دو مراه    او را به یاد تولد حُسنا میماهة همسرش بارداری هفت، در ماجرای ابوقیس

زمانی که مرد چاق قاچاقچی از او پانزده دینار قبرل  ، در معرفی اسعد. استهپس از تولدش مرد

بره او داده  ، افتد که پنجاه دینار بابت ازدواج او با دخترشیاد عمویش می، خواهدمیاز حرکت 

انگلیسی و شوهرش  او را به یاد زن، آوردمیها را زمانی که مرد چاق نام مسافرخانة موش. بود
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ای نامره  یراد ، آیدکه باسیلی مرد چاق از مغازة او بیرون میهنگامی، در ماجرای مروان اندازد.می

یاد تمرام  ، و همگی پیش از رفتن به درون تانکر و گذر از مرز؛ د که به مادرش نوشته بودافتمی

 .ندافتمیشان خاطرات تکراری

در بسریاری  ، هانگریعامل پس. تأخیری استاز نوع  هانابهنگامیوجه غالب ، رماندر این 

را  هاآنافکار ، درنتیجهکه  گیردمیشکل  هاشخصیتدر ذهن ، تداعی معانی واسطةبه، از موارد

جلویی ماشین که  ةاز شیش« تابش نور شدید خورشید»: مانند؛ دهدمیسوق  گذشته دربه زمانی 

و همین عامل یعنی نرور دوبراره   ؛ کندنور اتاق جراحی را در ذهن ابوخیزران تداعی می خیرگی

بررای   وجرو جست و هانگریو در برخی مواقع عامل پس؛ گرداندذهن او را به زمان حال برمی

مانند حس خوبی که مروان بعرد از  ، استهکرد یافتن دلیل حسی است که شخصیت داستان پیدا

که عامل آن حس خوب به زمان نوشتن نامه ؛ داشت« مرد چاق»با  نکردنش بگومگو و توافقش

 .گرددبه مادرش بازمی

ها یا تنها به خلر  یرک داسرتان فرعری در دل     نگریاکثر پس، «مسفی الشّ رجالٌ»در رمان 

و ؛ ارتباط با داستان اصلی استمانند داستان استاد سلیم که داستانی بی، انجامدداستان اصلی می

آفرینرد و بره وقرایع زمران حرال      داستان فرعی را درون روایت اصلی می، راوی از این طری  یا

اصرلی   هرای شخصریت  پیشینةاز ، افزایش آگاهی خواننده، هانگریپسهد  از ». دهدپیوند می

ی پریشر زمران تمام این موارد در زمرة  .(183: 1390میرزایی و مرادی ) «استروحیات آنان  داستان و

 .شوند چون ارجاعات راوی به زمانی خارج از محدودة زمانی داستان استمحسوب می بیرونی

دامنرة  . ای برین یرک ترا ده سرال دارد    ی فاصرله پریشزمانبُرد ، «مسفی الشّ رجالٌ»رمان  در

درصرد مرتن را   در معرفی چهار شخصیت حردود پنجراه  ، ی در این داستان زیاد استپریشزمان

داسرتان از نظرم روایری مثبتری     . یابرد به سی درصد تنرزل مری  ، کتاب دهد و در ادامةتشکیل می

جرویی فراوانری در   صرفه، افتدهایی که در طول روایت اتفاق مینگریبرخوردار است و با پس

 .شودزمان روایت ایجاد می

جویرد ترا خواننرده را از نافرجرامی     نگر نیز بهره میی آیندهپریشزمانراوی از  ،در این رمان

نگرری راوی از  اگرچه با ایرن آینرده  . آگاه سازد« ابوالعبد»بازی برای فرار و نیرنگ« اسعد» اقدام

و ؛ کنرد در خواننرده همچنران تقویرت مری     را اما شوق پیگیرری مراجرا  ، کاهدهیجان داستان می
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در ، که راویِ دانای کل تنها کسی است که از ابتدا و انتهای حوادث داسرتان آگراهی دارد  ازآنجا

 .شودوسیله او روایت میها بهنگریر موارد آیندهبیشت

 «مسفی الشّ رجالٌ»تداوم روایت در رمان 
اولری در مقیراس زمران    ، بین سرعت جریان وقرایع و سررعت روایرت آن تفراوت وجرود دارد     

سرطرها و صرفحاتی کره بره     ، شود و دومی در مقیاس مکان از حیث تعداد کلمرات سنجیده می

زمانی که رابطه بین مدت، تداوم همان سرعت روایت داستان است. استهیافت داستان اختصاص

افتد و تعداد صفحاتی از متن روایی که بره  رخدادی معین در طول آن زمان در داستان اتفاق می

 .(124: 1986، العید) توصیف و نقل آن رخداد اختصاص دارد

؛ هصورت گرفت( م 1958) تا( م 1948) طی ده سال مابین« مسفی الشّ رجالٌ»حوادث در رمان 

که تعداد صفحاتی از مرتن کره   درحالی. استهاما حکایت اصلی فقط در طی سه روز اتفاق افتاد

. اسرت هشرد  صفحه است که در هفرت فصرل نقرل    109، یافتهبه روایت آن رخدادها اختصاص

سایر . تاس« قبر»و کمترین آن مربوط به فصل « طری »بیشترین حجم صفحات مربوط به فصل 

 20برا اختصراص   « طریر  »یعنی روایت در فصرل  ؛ فصول تقریباً از حجم یکسانی برخوردارند

صرفحه از بیشرترین سررعت و در     4با اختصراص  « قبر»صفحه از کندترین سرعت و در فصل 

برا  « مرروان »، صرفحه  12برا اختصراص   « اسرعد »، صرفحه  13با اختصاص « ابوقیس»های فصل

 16برا اختصراص   « الشرمس و الظرل  »و  صفحه 12ا اختصاص ب« صفقه»، صفحه 15اختصاص 

 .استهصفحه تقریباً از سرعت روایت ثابتی برخوردار بود

 کنرد اشاره می، چکیده و حذ ، نمایش، ژنت به چهار حرکت روایی و تداوم یعنی درنگ»

 .(99: 1396، ترکمانی و دیگران) «کندثابت و منفی تقسیم می، و این شتاب را به سه نوع مثبت

. کره توصریف نرام دارد    هاسرت تیتصراویری از اشریا  و شخصر    هر عمل روایی شرامل : درنگ

گیررد و گراه   درنگری در روایرت شرکل مری    ، کنرد راوی شروع به صحبت یا توصیف می که یهنگام

بسریار مهرم    لیر یکری از دال ، توصریف . کنرد کامل متوقف و از سیر خود خارج می طوربهداستان را 

مستقیم و بیران   یپردازتیاصلی نویسنده برای شخص ابزار و شودیکندی سرعت روایت محسوب م

 .سازدیواقعی و ملموس م، و آن را زنده دهیعد و فضا بخشجهان داستان بُ بهو کیفیت رویدادهاست 
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محوطرة  ، مخرزن کرانتینر  ، توصیف بیابران و منظررة سروزانش    «مسفی الشّ رجالٌ»در رمان 

ی سیاه در پهنرای آسرمان در ابتردای داسرتان و     اپرندهداخلی گمرک و همچنین توصیف پرواز 

هتل از زاویة دید  ةتکرار آن برای بار دوم در ادامة داستان و نیز توصیف فضای صبحگاه محوط

 بر ترس و اضطراب داسرتان  کهآنعالوه بر  هاآن با بیانتوضیحاتی هستند که نویسنده ، «مروان»

و  هرا مکران ة ئر اراروایتگرر خرارج کررده و بره      چهارچوبی خواننده را از زمانمدت، دیافزایم

درنگری  ، ها دارندیی که شخصیتهانگاهپسهمچنین در تمام . پردازدیم جزییات آن انیب بارویدادها 

 .کندمتوقف و از سیر خود خارج می طور کاملبهگیرد و گاه داستان را در روایت شکل می

، رودیمر پریش   هرا تیشخصی وگوگفتیی که داستان بر اساس هازماندر  :(صحنه) شینما

دادن رویدادها یعنی سرعت روایت داستان با سرعت رخ؛ روایت از شتاب ثابتی برخوردار است

 ،در نمرایش  .(78: 1991، لحمردانی ) استهدر این هنگام روایت از صحنه سود جست ؛یکسان است

 .رسدیمپنهان است و وصف به حداقل  نظر ازراوی 

اسرتفاده   زیراد  نویسرنده از شرگرد صرحنه   ، یی استوگوداستان پرگفت، این رمان کهازآنجا

هرا  ی شخصریت وگوگفت، ها با مرد چاق قاچاقچیتک شخصیتی تکوگوگفتمانند ؛ دنکیم

و  کدخردا استاد سرلیم برا   ، ابوقیس با همسرش، زن موطالیی و شوهرش با اسعد، با ابوخیزران

 .ابوخیزران با مرزبانان

از زمران  ترر  کوتراه خیلری  ، یک حکایت کوتاه است که در آن زمران مرتن   :(تلخیص) چکیده

. که جزئیرات آن اهمیتری نردارد    رودمیاین ابزار در خالصه کردن حوادثی به کار . داستان است

حروادث و وقرایعی    اقدام به روایت، نویسنده برای سرعت و زیبایی بخشیدن به اثر روایی خود

را فقط در  هاآناما وی ، باشند دادهرخ ماه و یا ساعت، که ممکن است در طی چند سال کندمی

 .کندمیبیان  سطر و یا کلمه، چند صفحه

فرعری داسرتان    هایشخصیتشگرد تلخیص برای معرفی  از» «مسفی الشّ رجالٌ»در رمان 

همچنرین   .«سرعد »مانند معرفی شخصیت فرعری   ؛(193: 1390مرادی میرزایی و ) «استهشد استفاده

امرا در  ، هقطعره و پراکنرده در مرتن آمرد    ها اگرچه قطعره زندگی و ماجرای هر یک از شخصیت

 یک برار که پس از چنان ؛استهبرد کار چکیدة آن را به، نویسنده در تداوم روایت، برخی موارد
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در ایرن  . شوندزدن ندارند و در افکار خود غرق می یک نای حر هیچ، تجربة ماندن در مخزن

 .دهدای از ماجرای هریک ارائه میخالصه، صورت چکیده نویسنده به، هنگام

، بخشرد مری روند روایتگرری را سررعت   ، شدهواقعبا حذ  رویدادهای  راویگاهی : حذ 

بررخال  درنرگ    روازایرن ، کنرد نمری نقرل  ، مقداری از زمان مربوط به داستان را در متن»یعنی 

ولری  ، شرود نمیکه روایت  آیدمیجود و بیشترین شتاب و سرعت در زمان داستان به، توصیفی

، در حرذ  میران زمران روایرت و زمران داسرتان       .(130: 1391، گودرزی و باباپور) «شودمیفهمیده 

آنکه در روایرت سرپری   شود بییعنی زمان در داستان طی می، گرددای معکوس برقرار میرابطه

 .(195: 1390، میرزایی و مرادی) دشو

با همسرش و « ابوقیس»خداحافظی  ةمانند حذفی که بین لحظ «مسفی الشّ رجالٌ»در رمان 

به سراغ « چاق مرد»غمی که هنگام رسیدن به بصره و رفتن نزد  فشرد باغمی که گلویش را می

حاول أن أ» :گرذارد اند ناگفته باقی مری داده میان این دو رخ ةو اتفاقاتی را که در فاصل آیداو می
هوأمتوموًأحنیألصلأغصةأذاقأمثلأ...کونتأغصةأدامعةأمتزقأحلقه،أأللکنهأملأیستطع،أیقو أشیئو

 .(21: 1980، کنفانی) (1)«...إلیأالبصرةألذهبأإلیأدکو أالرجلأالسمنی

 «مسفی الشّ رجالٌ»تکرار یا بسامد در رمان 
آوردن تکررار یرک   . پرردازد تکرار یا بسامد به تعداد دفعات روایت یک رویداد در داسرتان مری  

روابرط  ». بار و حتی حذ  رویرداد اتفراق بیفترد    چند، بار دو، یک بارصورت تواند بهماجرا می

توانرد موضروع   مری های روایت برای تکررار نیرز   های داستان برای تکرار و ظرفیتمیان ظرفیت

 .(144: 1388، مکوئیالن) «بسامد و بررسی تکرارها در متن باشد

 یرک برار  پیش مرد چاق برای هر فررد   تکرار موضوعِ رفتن به «مسفی الشّ رجالٌ»در رمان 

زدن برر سرر نررخ    موضروع چانره  ، شرود موارد یک موضوع مطرح می ةشود اما در همتکرار می

: 1980، کنفرانی ) (2)«...ءيعلیأشاأجربكا أننوأالأ...أ»مرد چاق که شدن از مرز و جملة تکراری رد

همچنین تکرار دوبارة این مطلب که ابوقیس روی زمین نمرداری کره برا آن احسراس      .(23و  20

بار یادآوری پولی  دو. چرخد در بخش نخستهد  در آسمان میانس دارد و پرندة سیاهی بی

بار یادآوری این جملة زکریرا کره    دخترش ازدواج کند و دوکه عموی اسعد به او داده بود تا با 
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نکتة اصلی بسامدهای ایرن داسرتان   . فایده استگفته بود درس خواندن و به مدرسه رفتن او بی

خیرزران و تکررار دوبرارة     مانند تکرار دوبارة رفتن در مخزن ابو، در تکرارهای دوگانة آن است

زمان گرذر طروالنی   هم، گذرد ولی بار دومها میمه سختیاین نکته که بار اول با ه. گذر از مرز

باعث رشد هیجان روایت و ، گیرند تاکمی تفریح کنندشود و هم مرزبانان او را به سخره میمی

اما نویسندة زیرک این تکرارها را برا تغییرر شررایط بره نفرع روایرت       ؛ شودنقطة اوج داستان می

. کندمحو ماجرا می، هایی که در این تکرارها داردا نوآوریگیرد و خواننده را بداستان به کار می

کنرد و گرواه   کرم خواننرده را متقاعرد مری    کرم ، کنفانی با استفاده از تکرار و باال بردن بسامد آن

 .استهعمومی بود، ها در جامعة عربی فلسطین آن روزگیرد که این اتفاقمی

 «مسفی الشّ رجالٌ»وجه یا حالت در رمان 
شود یا بره تنظریم و کنتررل اطالعرات روایری      نوع گفتمانی که توسط راوی استفاده می وجه به

راوی و مستقیم یا غیرمستقیم بودن روایرت   با بیانهمچنین به بررسی فاصلة روایت . اشاره دارد

نزدیک کنرد   ش را به فضای روایتخواهد مخاطبینراوی چقدر و چطور می اینکهو ؛ پردازدمی

، ترکمانی و دیگرران ) های داستان برقرار کندمخاطبان و شخصیت میان ارتباطی راو قصد دارد چه 

، کنرد به چهار دسته تقسریم مری   ،جایگاه راوی در داستانها را براساس داستانژنت  .(100: 1396

 :هایی کهداستان

  راوی یا شخصیت حضور ندارد به عنوانراوی. 

  شخصیت حضور دارد عنوانبه راوی حضور ندارد اما  به عنوانراوی. 

  شخصیت حضور ندارد به عنوانراوی حضور دارد اما  به عنوانراوی. 

  (317: 1380، احمدی) شخصیت حضور دارد به عنوانراوی و هم  به عنوانراوی هم. 

 بره عنروان  راوی در داسرتان حضرور دارد نره     به عنوانراوی ، «مسفی الشّ رجالٌ»در رمان 

، کره ابروخیزران  شرود ماننرد هنگرامی   هایی که داستانی در دل رمان بیان مری زماناما ؛ شخصیت

راوی و هم  به عنوانراوی هم ، کنداش را در اتاق عمل روایت میدادن مردانگیدستداستان از

 .شخصیت حضور دارد به عنوان

 .(172 -171: 1980، ژنت): وگوهای داستان شامل چندگونه استروایتِ گفت
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آنچره شخصریت   . شرود گفتار دستخوش تغییر و تبردیل نمری  ، در این سبک: مستقیمسبک 

کلمره بره   بره کلمره صرورت مسرتقیم و   به، بدون هیچ دخل و تصرفی توسط راوی، داستان گفته

 .شودمخاطب منتقل می

گفترار   صرورت  به، جریان دارد که در زمان حال «خیزران ابو» کوتاه گوییتک، در این رمان

املراحاِلأ نصاعب:أیلارأا أغرفاة أیأیاخلل أالاأذاِتأنفِساهألأهاوأقاو أي...أ»: شرود مری ل مستقیم نقر 
 .(71: 1980، کنفانی)أ(3)«...إنتهت

اما آن را از زبان خودش و ، کندراوی محتوای گفتار شخصیت را حفظ می :سبک غیرمستقیم

ازنظرر دسرتوری برا    ها را راوی در این حالت اقوال شخصیت. کندبیان می، نه از زبان شخصیت

 .کندروایت خود ادغام و سپس آن را به مخاطب ارائه می

خویش را از  تعجب، کندمیسخن عمویش را نقل  آنکه از پس« أسعد»: مانند، در این رمان

: یابرد مری  هرایش خواسرته  و خود را بازیچة عمویش برای رسیدن به داردمیچنین سخنی ابراز 

ن أیشاییهأأیریاخ...أنْ أیتزلجهاو  یریاخنّاهأقو ألهأإأيالذَمنألهأالشیوطنَی أاِأیوأأوأطخطوةة! ننّأقو أهلمأ»
 .(29: همان) (4)«...للحقلِألِثأالرَأأکیسأأيإلةنتهأمثلموأیشرأ

سریاق   تنهرا نه، در این شیوه. سبکی میان سبک مستقیم و غیرمستقیم است: «غیرمستقیم آزاد»سبک 

 .گرددمیاو نیز آزادانه نقل  هایگفتهبلکه بخشی از شود میحفظ  یواکالم شخصیت از جانب ر

ألموء ألمسوء،أموجودأءينّنوأشأالةخّأ»: مانند هاییجمله، در این رمان أّخأالةا...أِمْنأحجر ألتراب 
أنشاااجو وجااخأالت أ...أال...أالألصاارو اًأیرکنااو أةاانَیأا شااجو ِأأل جااواًلألنسااوءًأوًأََثااةأنةقااًةألشااوا عأن  أ
 .اندهشد عرضه، رهستند که از زبان روایتگ «ابوقیس» ذهنی هایتراوش، (18: همان) (5)«...نوكه

آنکره  ای کنش گفتراری را بری  هسته راوی صرفاً محتوای اصلی و: «شدهگفتار بازگویی»سبک 

مرادرم را از  » جملرة مانند ؛ کندبه مخاطب منتقل می ضبط کرده و ثبت و، عناصر آن را نگه دارد

 .(100: 1396، دیگران ترکمانی و) «تصمیم خود نسبت به ازدواج با دوستم آگاه کردم

 دهرد مری  اجرازه  وپنهان است  ازنظر، هاشخصیتی وگوگفتهنگام  راوی در این رمان گاه

 ماننرد ( 197: 1390، میرزایری و مررادی  ) مسرتقیم آزاد جریران یابرد    قرول نقرل  صرورت به، تا صحنه

أ...احلجأ ضوأینتظر أ..أ.نعمأ!/نةوأاخلیز اِ أمتعجل!أالیوم...أ»: و مرزبان «خیزران ابو» یوگوگفت
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أمثلِا ...أالأََتف،أ/احلجأ ضوألنأیطردك.أينطردأإذاأتألرت أنْ أیعثَرأعَلیأشاوب   (6)«...الأمیکن 

 .استاد سلیم ی کدخدا باوگوگفتمانند ، حضوری گذرا دارد راوی گاهی و (71-70: 1980، کنفانی)

در حقیقت منظور از وجه آن است که راوی چگونه مخاطبران خرود را بره فضرای روایرت      

کنفرانی برا روایتری    . های داستان برقرار کندنزدیک کند و چه ارتباطی بین مخاطب و شخصیت

در پی ایجاد این رابطه میان مخاطب و راوی اسرت ترا بره    ، هایی نمادینگراییطرفانه و واقعبی

تحلیرل نمادگرایانرة ایرن روایرت     . کنند با دیدی نمادین نگاه کندای که در آن زندگی میهجامع

رساند تا عالوه بر لذت و تأثیرپذیری حاصل از یرک  مخاطب روشنفکر را به لذتی دوچندان می

 .(15: 1973، عباس) شده نیز لذت ببردهای به کار گرفتهاز درک سمبل، نگارش و روایتگری موف 

 «مسفی الشّ رجالٌ»سازی در رمان کانونی
تفراوت قائرل   ( گیررد که از دیدگاه او روایت صورت مری ) ژنت میان راوی و شخصیت کانونی

اسرت کسری کره     نروایرت ممکر   هر در. شودسازی نامیده میدید راوی کانونی ةزاوی. شودمی

امّرا  ، وی اسرت کرانون روایرت همران را   ، حالت ندر ای. یکی باشد، گویدمیبا کسی که  بیندمی

 ندر ایر . کندمی فو آن را توصیدهد میمجال بروز  هاشخصیتراوی به دیدگاه یکی از  گاهی

وی با توجه به وجه داستان و اینکه چه کسی وقرایع  . استهسازی صورت گرفتکانونی، صورت

 :کندهای روایت را به سه نوع کلی تقسیم میکانون، کندرا بازگو می

 بینرد و  هرا مری  آنچره از شخصریت   طرفانه هرر راوی دانای کل است و بی: ساز صفرکانون

 .کندداند گزارش میمی

 نظرر  چیز ازنقطههای داستان است یا همهراوی یا خود یکی از شخصیت: ساز درونیکانون

ما به درونیات راوی شخصیت دسترسی داریرم و دنیرای داسرتان را از    . شوداو دیده و درک می

 .کنیممی زاویة او درک

 های ظراهری  طر  و خنثی است و تنها بیانگر رفتارها و جلوهراوی بی :ساز بیرونیکانون

 .(101: 1980، ژنت) هانه درونیات آن، هاستاحساسات شخصیت

دانرای کلری اسرت کره     ، سراز صرفر اسرت   یک راوی کانون، «رجالٌ فی الشمس» راوی

 بره عنروان  اسرت و   نراظر  جرا همهبیرونی  او دیدزاویة . کندچیز را روایت میطرفانه همهبی
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افزودن به هرول   منظوربه، متن مقتضایبهبنا  اگرچه گاهی. شودنمیکنشگر در داستان ظاهر 

، ماننرد ؛ کاهرد مری دانرایی خرود    از دامنرة ، و والی داستان و در شرایطی ویرژه و داوطلبانره  

، است و در پی یافتن دلیرل آن اسرت   خبربی اشدرونیشادمانی  از دلیل «مروان» کههنگامی

در جریران  ، و خواننده را زودتر از شخصریت  کندمی اطالعیبیآن اظهار  نیز از علت راوی

أِمِنأاإل تیوِحأ ملوذاأکو أحیسأيیخ أأللکّنهألیس». دهدنمی کار قرار أفای موأالسابب...أتَاَریةنوع 
 .(36: 1980، کنفانی) (7)«...عِنأالسببِأأيلتقصهأةون أیشرَلأنفسأذل  ألقخأنحب

 «مسفی الشّ رجالٌ»لحن یا آوا در رمان 
چره کسری صرحبت    »اصطالح لحن در ارتباط با این سؤال که در مرتن روایری    ةانشناسروایتمفهوم 

هرا جرواب   وی به این سؤال با اسرتفاده از انرواع مختلرف راوی   . توسط ژنت معرفی گردید« کند؟می

 کشراند مری ، کنرد ین موضوع که راوی از کجا و کری صرحبت مری   دهد و بحث را فراتر از آن به امی

مکرانی   ر   های زمانیاز دیدگاه موقعیت، مناسبت راوی با روایت»لحن به بررسی  .(306: 1391، یعقوبی)

هرایی برا یکردیگر    دیگر باید دانست که زمان روایرت و زمران مرتن چره نسربت     عبارتبه. پردازدمی

 «کنرد مکانی را در یک داستان روایرت مری   ر  های متفاوت زمانیموقعیتچگونه یک راوی ، یابندمی

. مکان و موقعیت راوی ممکن اسرت درون داسرتان یرا بیررون از داسرتان باشرد      » .(317: 1380، احمدی)

شخص یرا  داستانی نیز راوی سومراوی برون. شخصشخص است یا دومیا اول، داستانیدرون راویِ

دانرای  . دانای کل محدود یا دانای کل نمایشری باشرد  ، تواند دانای کل نامحدودمیدانای کل است که 

دانرای کرل   . چیرز آگراه و دانرا اسرت    راوی است و برر همره  ، کل نامحدود هنگامی است که نویسنده

لرذا  . کنرد ها داسرتان را روایرت مری   از دریچة نگاه یکی از شخصیت، محدود هنگامی است که راوی

کند و تنها رفترار  های داستانی را درک و گزارش نمیها و درونیات سایر شخصیتراوی دیگر انگیزه

دانای کل نمایشی هنگامی اسرت  . کندبیان می، شدهها را از دریچة همان شخصیت انتخابو گفتار آن

، گونره ارزیرابی و داوری  طرفانره و بردون هریچ   هرم کرامالً بری   آن، هرایش تنها به بیان دیده، که راوی

 .(102 -101: 1396، ترکمانی و دیگران) «ازدپردمی

دانای کرل  . شخص و دانای کل استسوم، داستانیراوی برون، «مسفی الشّ رجالٌ»در رمان 

طرفانره و بردون   اگرچره بری  ، چیز آگاه است و همچون دانای کرل نمایشری  نامحدود که بر همه
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روایرت   اما هنگرام ، پردازدهایش نمیشنیدهها و کند و به ارزیابی دیدهداوری مطالب را بیان می

دلیرل مررگ    و؛ همردل نیسرت  ، اندگرفتهبا تصمیمی که  دهدیمنشان  هاتیشخصاز  هرکداماز 

فرار  و ندیآیبرنمکه در پی رهایی جمعی  داندمیسرخوردگی ملتی  احساس شکست وآنان را 

 .دهندیمرا ترجیح 

 گیرینتیجه
گفتمان و روایت را از یکدیگر جدا کررده و برا   ، عنصر داستان سه، روایی خود در گفتمانژنت 

، بسرامد ، ترداوم ، روایت را با توجه به پن  اصل نظرم ، شناسی در سطح گفتمانتمرکز بر روایت

 :دهدیمن نشا «رجالٌ فی الشمس»بررسی ساختاری . دهدقرار می موردبحث، وجه و لحن

 بر اساس تغییراتی که در نظم خطری   و آن زمان ابزاری روایی است که نویسنده به کمک

 .سازدیم رنگ مطاب  میل خود راپی، کندیمایجاد آن 

 توالی زمانی رویردادها  یختگیرهمبهاز طری  که مخاطب  انتظار در القای حس تعلی  و ،

در  ایجراد جرذابیت   یهرا وهیشیکی از بهترین ، ردیگیمشکل  هایپریشزمانو  هاگسستایجاد 

جرویی فراوانری در زمران    صرفه، افتدهایی که در طول روایت اتفاق مینگریبا پس. رمان است

 .شودروایت ایجاد می

 رویردادهای   ینگرر درونهمچنرین  . تاسنگر واپس از نوع، در این داستان هایپریشزمان

کره   ردیر گیمر شکل  هاتیشخصدر ذهن ، تداعی معانی ةبه واسط، در بسیاری از موارد، داستان

افرزایش آگراهی   ، هرد  از آن  کره  دهرد یمر سروق   گذشته دررا به زمانی  هاآنافکار ، جهیدرنت

 .هستروحیات آنان  اصلی داستان و یهاتیشخص ةنیشیپاز  خواننده

 اسرتانی فرعری را   و د شرود یموارد  هاینگرپسبه  شمارانگشتتنها در مواردی  نویسنده

 .ندیآفریمدر دل داستان اصلی 

  مرتبط با  به داستان مصداقی بیرونی و، واقعی یهامکان و هاصحنهبردن از نام بانویسنده

 .سازدیمروایتگری خارج  چهارچوباز  را خواننده، یزمانمدت وداده واقعیت 

  استهشد استفادهفرعی داستان  یهاتیشخصشگرد تلخیص برای معرفی  این رمان ازدر. 
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  و کنرد یمحوادث را متوقف  یارهیزنجروایت ، باال بردن میزان اضطراب داستان باهد راوی 

 .پردازدیمها فضا توصیف برخیبه ، فاصله گرفتن از اصل ماجرا و یتگریروادن روند کربا کند 

  بخشدیمروند روایتگری را سرعت ، شدهواقعبا حذ  رویدادهای  نویسندهگاهی. 

  ی در پریشر زمران ة دامن. ای بین یک تا ده سال داردفاصله، روایتی در این پریشزمانبُرد

دهرد  متن را تشکیل می درصدپنجاه در حدوددر معرفی چهار شخصیت ، این داستان زیاد است

 .یابددرصد تنزل میبه سی، ة رمانادامو در 

 بره ، ترا صرحنه   دهدیماجازه  پنهان است و نظر از، هاتیشخصی وگوگفتهنگام  راوی 

 .گاهی حضوری گذرا دارد مستقیم آزاد جریان یابد و قولنقل صورت

  در چند  برعکس مخاطب و و انتقال از ضمیر غائب به متکلم و زاویة دیدایجاد تغییر در

 .است مشاهدهقابلمرحله از داستان 

 امرا مکران  ؛ اسرت هاز بصره تا مرز عراق و کویت اتفاق افتراد ، وقایع روایت دریک مکان 

 1948) قیس از فلسطین کمی قبل از نکبرت ه زمان قصه مختلف است در نزد ابوروایت نسبت ب

و بره   شودیمو نزد مروان از اردوگاهی در عراق آغاز  در نزد اسعد از بازداشتگاهی در اردن ،(م

بین بصرره و کویرت    دائمکه مکان ثابتی ندارد و  زرانیخ ابوو  شودیممرز عراق و کویت ختم 

 .ل حرکت استدر حا

  هر سه  که مرگ کندیمثابت  در قالب نظریة گفتمان ژنت، رویدادهای رمانبررسی زمان

زمان الزم برای عبرور  زیرا ، مردندیم هرحالبهسه یعنی آن ، از همان آغاز حتمی بوده فلسطینی

کند  یهالحظهآن پس . همین مدت برای مردن کافی است ه دقیقه است وعادی از مرز کویت نُ

 نویسرنده  و؛ حقیقت نیسرت ، خیزران با مرزبانان در جریان استی ابووگوگفتکه  یایطوالن و

مررگ   یسو به آن سه تن را، خودش را قانع کند که منبع آب تا ما و قصد دارددر بازی نوشتن 

، تصرویری ادبری اسرت    صررفاً  دهرد یمر منبع آبی که کنفانی در داستانش نشان  نیبنابرا؛ بردیم

منتقرد برا نویسرنده همدسرت      خواننرده و . کنرد ینمر در حقیقت قضیه شک  کسچیه حالنیباا

لذا نویسنده . دمعنا تأکید کنن تا حقیقت خیالی بودن منبع آب را پنهان کنند تا بر رمز و شوندیم

پنهران مرتن را از طریر      یهرا هیر ال ز منظر تحلیل گفتمان روایی بسیار موفر  عمرل نمروده و   ا

 .سازدیمآشکار ، جایگاه راوی در داستان روایی و کانون تغییر در، یپریشزمان
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 هانوشتپی
آن مثل  اندوهی که، بنددیمیش را گلو راه باراشک اندوهی. تواندینماما ، چیزی بگوید کندیمسعی . 1

 .چشیده بودبصره و به مغازه مرد چاق به  ورودش را هنگام

 .کنمینممن تو را مجبور به چیزی . 2

 .مراحل تمام شد نیترسختبا خود گفت  شدیموارد اتاقی دیگر  کهیدرحال. 3

با آن دختر ازدواج کند؟  خواهدیمچه کسی گفته ، لعنت بر شیطان، گفت دخترش نامزد دارد هاآنبه . 4

 .مزرعه برایکود  یاسهیکاو را برای دخترش بخرد مانند خرید  خواهدیم. 5

، زنی، مردی، خیابانی، یاکوچهالبد آنجا ... آسمانی، آبی، خاکی، سنگی، البد آنجا چیزی هست. 6

 .شودینمآنجا درختی پیدا ... نه... نه، یی که بین درختان بدوندهابچه

/ .کندینم/ نترس بیرونت .کندیم/ دیر کنم بیرونم است. امروز عجله داری؟/ بله حاج رضا منتظر. 7

 .پیدا کند تواندینمجوانی مثل تو را 

  .کندتحقی   بارهنیدرادوست داشت  .داردرضایت  احساسچرا  داندینماو اما . 8
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 خطاب السرديتطویر عملیة ال یالزمنیة عل اتیتطبیق التقن

 لغسان كنفاني «الّشمسرجاٌل في »في روایة  
 2ةزادواقف يشمس، 1 كیتاج دیسع

أااأپیشواأفرعأل امنیالسالمیةأاأآةادلآداهبوأجبومعةأأفو سیةيأاللرةأالطولبأدکتو اهأ.أ1
أااأپیشواأفرعأل امنیاالسالمیةأأآةادلآداهبوأجبومعةأأفو سیةالاللرةأأقسمأينستوذةأمسوعخةأ.أ2

 صالملخّ 
أحتل أجلألیي أعلأرّکزیأنیتیجأا ریأاخلطوبأالرلائي أمعوًأأةیفیلکأةیالرلاأیالنوقخ ألطوهبو أنداء أالرلا، أد اسة أةیلتتّم

أةیالزمنأنيأعالقةأةمنأالرلا(أن:أاخلطوبأيأهذاأاإلجتوهأثالثةأنةعودأتنّمنی.ألاخلطوبأةیالرلاأنیةوعتبو هوأتعوماًلأة
أهيأالنظمألالتنوسقأثةثالأیةخل هأإلأنقسمیةزمنأاخلطوبألالذيأ احلولةأ(ألالتکرا أب،أةیلإستمرا أالرلا،أجمموعوت 

القّصأجزءاًأأةیعملأهیالذيأتصبحأفالصوتألاللحنأنيأاالنسلوبأ(أجأةیالرلاأمیلالصو ةأنيأد جوتألنشکو أتقخ
هذاأأقیتخ سأتطب،أنیتیجأةینظرأأفیفناًلأعنأتعرأ،أیلیالتحلأأیفهذهأاملقولةألمنألال أاملنهجأالوصف.أةیمنأالرلا

لننواعأاإلجتوهوتأفیهوأأةیلعنوصرأالزمو ألحمول أالرلا،أ لایةأ" جو أيأالشمس"ألرسو أکنفوينأیاإلجتوهأالنقخيأعل
أالرلا.أةیّأالفنأتهویمجولأو یلةأتهی لاأوغةیصأی أذل أموهبةأالرلائيأفمنألالأنیتبیلکيأ ةنظمأ لائيأأةیمتتوةأهذه

ألکنأشخص أإلأاًأریأکثأأةیالرلاأوتیلوّص أترجع أةولرلاأوتیّأالذکرأأیمو أنلّل أأةیممو أ. نسلوبأأستخخمیکوتبأالرلایة
کموأ،أأمنألال أحذفأةعضأا شخوصأةیمنأسرعةأالرلاأخیزأیلأأةیالفرعأوتیلبعضأالشخصأفهیتعرأأیفأصیالتلخ

أبوشرةوخلطوبأاملأقومیأوتیعنأنسلوبأتسلسلأا حخاثأليأَتوطبأالشخصأنصرفیاإلثو ةأأول حینن هأعنخموأ
ألوّصة أ ألو جأالرلا؛ألن  أعنوصرأالتکرا أکّلهوأذاتأدالالت  أالراليأهوأشخص! ا حخاثأأوتیمبجرأأعلمیلهوأأةیفإ  

أ.نظراتهأمیّأقیإاّلأنن هأالأ
أ
أيأالّشمس»؛أغّسو أکنفوين؛أنیفلسط؛أنیتیج؛أاخلطوبأالرلائيألیحتل:أرئیسةال الکلمات أ.« جو !

أ
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