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کاربرد شگردهای زمان در تکوین فرایند گفتمان روایی
در رمان «رجالٌ فی الشّمس» اثر غسان کنفانی
سعید تاجیک ،1شمسی

واقفزاده2

 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین ،پیشوا
 .2استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین ،پیشوا
تاریخ پذیرش1398 /10 /10 :

تاریخ دریافت1397 /07 /07 :

چکیده
در گفتمان روایی «ژنت» ،بر داستان و چگونگی بیان آن یعنی گفتمان ،هر دو تأکید میگرردد و
به روایت به عنوان تعاملی میان داستان و گفتمان نگریسته میشود .گفتمان در این رویکرد سره
جنبه دارد :الف) زمان که خود متشکل است از :نظم ،تداوم ،تکرار؛ ب) وجه؛ ج) لحن .نظریرة
ژنت به توصیف روابط میان جهان روایتشده ،روایت در چهارچوب نمودهشرده و روایتگرری
میپردازد .در این جستار به روش توصیفی ر تحلیلی سعی شده عالوه بر معرفی نظریة ژنت و
اثبات کاربست این رویکرد بر تحلیل رمانهای عربی ،برا بررسری سراختار زمران ،کرانونهرای
روایت ،فاصلة روایت با بیان راوی و انواع دیدگاه بهکاررفته در رمان ،بره تحلیرل مرتن روایری
پرداخته و توانایی داستانپردازی نویسنده در شکل دادن به نظام و ساختار روایی رمان ،سنجیده
شود .این رمان از نظم روایی مثبتی برخوردار است اما شخصیتهای اصلی آن بازگشتهایی به
خاطرات خود دارند که این امر ،روایت را دچار زمانپریشی گذشتهنگر ساختهاسرت .نویسرنده
از تلخیص برای معرفی شخصیتهای فرعی داستان استفاده کرده و گاه با حرذ
واقعشده ،بر روند روایتگری سرعت میبخشد .با هد

رویردادهای

باال بردن میزان اضطراب داسرتان ،گراه

صحنه ،به صورت نقلقول مستقیم آزاد جریان مییابد .تکرارهرا همگری نمادهرایی معنادارنرد.
راوی ،برونداستانی و دانای کل است و به ارزیابی دیدهها و شنیدههای خود نمیپردازد.
کلیدواژهها :گفتمانشناسی روایت؛ ژنت؛ فلسطین؛ غسّان کنفانی؛ رجالً فی الشّمس.

نویسندة مسئول

mailto:shvaghefzadeh@yahoo.com
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 .1مقدمه
منتقد ساختارگرای روسی «تودورو » اصطالح روایتشناسی را بررای اولرین برار در

( 1969م)

پیشنهاد کرد .وی «روایتی ساختارگرایانه از نظریرة ادبری بره دسرت مریدهرد و مریکوشرد ترا
چهارچوب ،اصول ،مقولهها و مفاهیم اصلی آن و همچنین نحوۀ کاربست آن در مترون ادبری را
بهطور فشرده به خوانندگان بشناساند( ».تودورو « )7 :1382 ،روایتشناسی ،مجموعهای از احکام
کلی درباره ژانرهای روایی ،نظامهای حاکم بر روایت و ساختار پیرنگ است»

(مکاریرک:1385 ،

 )149و به سه دورة پیش ساختارگرایی ،ساختارگرایی و پساسراختارگرایی تقسریم مریشرود .در
دورة ساختارگرایی که موردبحث این مقاله است ،مهرمتررین نظریرهپرردازیهرا برا آرا رومرن
یاکوبسن آغاز شد و دیگرانی همچون استروس ،پراپ ،برارت و ژنرت آن را ادامره دادنرد و در
بررسی ژانرهای گوناگون موردبحث قرار گرفت.
منظور از روایت ،بازگویی اموری است که ازلحاظ زمانی و ارتباط میان حوادث با یکردیگر
ارتباط زنجیرهوار دارند .ژنت اصل زمان را مهمترین عنصر روایت میدانرد و برا تأکیرد برر آن،
خود را تأثیرگذارترین نظریهپرداز «زمان متن» معرفی میکند .وی با تفکیک سه سطح :داسرتان،
گفتمان و عمل روایت ،نظریة خود را تکمیل میکند .ازنظر او داستان ،شامل مواردی اسرت کره
هنوز به لفظ یا کالم درنیامدهاست و ترتیبشان بر روند گراهشرماری اسرت .گفتمران ،نیرز همرة
چیزهایی است که نویسنده به داستان میافزاید ،بهویژه تغییر پی رفرت زمرانی ،آرایرة خودآگراه
شخصیتها و رابطة راوی با داستان (مارتین.)77 :1386 ،
علت بررسی گفتمان روایی ژنت در رمان «رجالً فی الشّمس» ،آن است که نظریة ژنرت برهطروری
قابلمالحظه درک و فهم ما را نسبت به ارتباطهای زمانی در روایرت از طریر بحرث در مرورد نظرم و
ترتیب ،تداوم روایت و تکرار یا بسامد ،باال میبرد .ژنت نهتنها بر خود داستان ،بلکه برر چگرونگی بیران
آن نیز تأکید دارد .وی روایت را به عنوان تعامل میان آنچه گفتره مریشرود (داسرتان) و چگرونگی بیران
داستان (گفتمان) مطالعه میکند؛ و ازآنجراییکره داسرتان و گفتمران اجرزای اصرلی روایرت را تشرکیل
میدهند ،با بررسی ساختار زمان ،کانونهای روایت ،فاصلة روایت برا بیران راوی و انرواع دیردگاههرای
بهکاررفته در رمان و با بررسی و تحلیل این سطوح ،میتروان بره تحلیرل دقیر و منسرجم مرتن روایری
دست یافت و توانایی داستانپردازی نویسنده را در شکلدادن به نظام و ساختار روایی رمان سنجید.
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روش ،سؤاالت و فرضیههای تحقی
این جستار به روش توصیفی ر تحلیلی در پی پاسخ دادن به این پرسشهاست:
 )1نظریة گفتمان روایی ژنت توانایی تحلیل کدام روایتها را دارد؟ )2کاربست ایرن الگرو
بر رمان موردنظر ،چگونه امکان درک ژر ترری از آن را بررای خواننرده فرراهم مریکنرد؟ )3
گفتمان روایی ژنت تا چه میزان توانسته در انعکراس درگیرریهرای ذهنری نویسرنده در مرورد
مشکالت ملت فلسطین در این رمان موف عمل کند؟
فرض آن است که:
 با توجه به ظرفیتهای نظری و دستاوردهای عملی که تاکنون نظریة ژنت در ارتبراط برا
تحلیل روایتهای اروپایی و فارسی داشته ،توانایی تحلیل رمانهای معاصر عربی را نیز دارد.
 نویسنده برای روایت رمان «رجالً فی الشّمس» ،از تکنیکهای روایی مختلفی بهره بررده
و از این طری امکان خوانشهای خالقانهتری از این روایات را فراهم آوردهاست.
 زمان به عنوان یکی از عناصرر اصرلی روایرت ،بیشرتر موردتوجره نویسرنده قرارگرفتره،
بهگونهای که به کمک آن و بر اساس تغییراتی که در نظم خطی آن ایجاد مریکنرد ،پریرنرگ و
شکل مطلوب و پیچیدة داستانی خود را بنا میسازد.

پیشینة تحقی
در مورد کاربست گفتمان روایی ژنت بر رمان «رجالٌ فی الشمس» تاآنجاکه نگارندگان میدانند
از این منظر نگریسته نشدهاست .اکثر مقالهها به بحث سرعت جریران وقرایع در مقیراس زمران
پرداختهاند ،اما سرعت روایت در مقیاس مکان نیز از حیث تعداد کلمات ،سرطرها و صرفحاتی
که به داستان اختصاص یافته ،سنجیده میشود .در این مقاله عالوه بر دو رویکرد دیگر گفتمران
یعنی وجه و لحن ،بر روایت به عنوان تعاملی میان داستان و گفتمان نیز تأکید دارد.

برخی پژوهشهای انجامشده در رابطه با گفتمان روایی ژنت
 یعقوبی ( 1391ش)« ،روایتشناسی و تفاوت میان داستان و گفتمان برر اسراس نظریرات ژرار
ژنت» .نویسنده به بیان تفاوتهای داستان و گفتمان از دیدگاه ژنت میپردازد.
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 صادقی مرشت ( 1392م)« ،بررسی نظریة روایتشناسری ژرار ژنرت» .در ایرن پایراننامرة
ارشد به بررسی روایرت شناسری ژنرت برا گریرز بره رویکررد بینامتنیرت و ترامتنیرت ،پرداختره
شدهاست.
برخی پژوهشهای انجامشده در مورد رمان «رجالٌ فی الشّمس»:
 میرزایرری و مرررادی ( 1390م) ،در مقالررة «شررگردهای روایررت زمرران در ادبیررات پایررداری
فلسطین»( ،مطالعة موردپژوهانه« :رجالٌ فی الشّمس» و «ماتبقی لکم» از غسّان کنفرانی) ،عنصرر
زمان و شگردهای روایی آن ازجمله زمانپریشی را بررسی کردهاند.
 اسدی و سقلی ( 1396م) ،در مقالة «تحلیل ساختاری داستان مردان آفتراب غسّران کنفرانی
براساس الگوی کلود برمون» ،به بررسی انواع توالی مرکب و ساده و توالی زنجیررهای ،پیونردی
و انضمامی در رمان پرداختهاند.

غسّان کنفانی
وی ادیب ،هنرمند و مبارز فلسطینی است که در سال ( 1936م) در شهر عکا به دنیرا آمرد و در
سال ( 1972م) در یک حادثة تروریستی موسراد ،در بیرروت ،تررور شرد (حمرود .)53 :2000 ،او
عالوه بر داستاننویسی ،در روزنامهنگاری ،نقد و نقاشی نیز آثاری از خود به جای نهرادهاسرت.
تمام تألیفات او بارها به عربی و چندین زبان دیگر به چاپ رسیده و برخی به شکل نمایشرنامه
و فیلم سینمایی به تصویر کشیده شدهاست .هیچ رماننویس عررب معاصرری نتوانسرته فاجعره
ملّت فلسطین را به شکلی مؤثرتر و قدرتمندتر از کنفانی در قالب و حوزة ادبیرات داسرتانی بره
تصویر بکشد (آلن 1986 ،م .)112 :محمود درویش بر این باور است کره وی آغرازگر نثرر جدیرد
فلسطین است (کنفانی .)13 :1977 ،کنفانی را در کنار دو فلسطینی دیگرر «جبررا ابرراهیم جبررا» و
«امیل حبیبی» یکی از سه نقطهعطف بزرگ در مسیر تکامل رماننویسی جدید فلسطین و حتری
عربی دانستهاند (وادی .)39 :1981 ،از سوی دیگر بهرهگیری از راوی دانای کل و استفاده از تمرام
کاراییهای آن در پیشبرد روند روایت «رجالٌ فی الشّمس» ،امری است که توجره ویرژه بره آن
موجب توفی نویسنده در پرورش خمیرمایة داستان شردهاسرت ،برهگونرهای کره دور ایسرتادن
روایتگر از متن برخی رویدادها و سپس ورود مداخله گرانة وی در رویدادی دیگرر ،توجره بره
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چگونگی نقلقول گفتار اشخاص داستان در برهههای مختلف ،ازجملره شرگردهایی اسرت کره
روایتگر «رجالٌ فی الشّمس» در امر داستاننویسی رعایت نمودهاست (عبدی.)259 :1390 ،

خالصة داستان «رجالٌ فی الشّمس»
این رمان ،داستان سه شخصیت« ،ابروقیس»« ،اسرعد» و «مرروان» ،اسرت کره در پری رنر هرا و
مشکالت زندگی در اردوگاههای آوارگان ،تصرمیم مریگیرنرد ترا بره «کویرت» بگریزنرد و برا
درآمدشان ،بخشی از مشکالتشان را حل نمایند .آنها «ابوالخیزران» را به عنوان راهبلد انتخراب
میکنند تا با مخفی شدن در مخزن آب کامیون او ،قبل و بعد از ایستهای بازرسی ،از مررز ردّ
شوند .اما در دومین ایست بازرسی ،پس از حردود بیسرت دقیقره کره درون مخرزن سروزان در
انتظار آمدن ابوالخیزران ،صدایی برنمیآورند ،در اثر گرمای زیاد درون مخزن ،جان خرود را از
دست میدهنرد و در پایران ،جنرازههرای بریروحشران وارد کویرت مریگرردد و ابروالخیزران،
اجسادشان را روی کومهای از زباله رها مریکنرد (عبردال .)203 :1989 ،ایرن داسرتان دربرگیرنردة
تابلوهای متعددی از ابوقیس ،اسعد ،مرروان ،معاملره ،راه ،خورشرید ،سرراب و قبرر اسرت کره
حادثهای واحد یعنی مسافرت برای کار به کویت ،ده سال بعد از اشرغال فلسرطین ،یعنری سرال
( 1958م) ،در داخل تانکر تریلی ابوالخیزران ،آنها را به هم ربط میدهد (صالح.)21 :2004 ،

گفتمان روایت از نظر ژنت
برخی از روایتشناسان ،روایت را بازگویی رویدادها توسط راوی میدانند و به جرای بررسری آنچره
روایت شده ،به بررسی گفتمانهای روایی و چگونگی روایت داستان میپردازند .آنها معتقرد بودنرد
تمرکز بر ساختار مطلب روایتشده ،باعث نادیده گرفتن بسیاری از شیوههرایی مریشرود کره همران
سلسلهرویدادها را میتوان بر اساس آنها بازبینی کرد (پررینس .)7 :1394 ،از برجسرتهتررین افرراد ایرن
گروه ،ژرار ژنت است .وی معتقد است« :هر گزارش یا داستان به عنروان روایرت برا سرگذشرت یرا
قصهای که روایت میکند وابسته است و به عنوان سخن با شکل بیان روایی که خود برگزیردهاسرت»
(احمدی .)315 :1380 ،ژنت با تمرکز بر روایتشناسی در سطح گفتمان ،روایت را با توجه به پن اصرل
نظم منطقی کارکردها و پیرفتها ،تداوم و سرعت سیر روایت ،بسامد مطالب روایتشرده ،وجره و
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زاویة دید و لحن روایت موردبحث قرار میدهد .او با پیروی از الگوی دستور زبان در سطح جملره،
سه عنصر زمان ،وجه و لحن را برای توصیف روابط میان جهان روایتشده ،روایرت در چهرارچوب
نمودهشده و روایتگری انتخاب میکند (ژنت.)190 :1980 ،

زمانبندی روایت در رمان «رجالٌ فی الشّمس»
در سیر داستان ،وقایع داستانی از یک نظم منطقی برخوردارند و توالی رخدادها بر اسراس ایرن
نظم منطقی ،روایت را شکل میدهند؛ و «زمان روایت ،کلید فهم کارهرای نروین ادبری و ابرزار
کشف داللت آن شدهاست و نقش مؤثری در فرایند شکلگیری درونمایة داستانهرای امرروزی
ایفا میکند» (سوسونی و دیگران .)21 :1397 ،نویسنده تصمیم میگیررد کردام رویرداد را در آغراز و
کدام را در پایان یا در میانة داستان قرار دهد؛ و میتواند رویدادهای گذشته یا خاطرات خود را
با «پسنگاره» و رویدادهای آینده ،حدسیات ،پیشبینیها و آیندهنگریهایش را با «پریشنگراره»
شرح دهد .ژنت از این دو مقوله با عنوان زمانپریشی یاد مریکنرد .زمرانپریشری مریتوانرد از
یک لحظة کوتاه تا چندین سال را شامل شود .همچنین این زمانپریشیهرا یرا درونریانرد و در
چهارچوب زمانی روایت اصلی داستان جای میگیرند و یا بیرونیاند و پیش از آغاز داستان یرا
در زمانی بیرون از بازة زمانی داستان شکل گرفتهاند .این رویدادها یا همبافتانرد؛ یعنری جرز
خط اصلی داستانانرد و یرا دگربافرت و خرارج از خرط اصرلی روایرتانرد

(مرارتین.)91 :1395 ،

زمانپریشیها ازنظر ژنت دارای برد و دامنه هستند« .مراد از برد زمانپریشی آن است که فاصلة
زمانی عقبگرد یا پیشروی ،با زمان حال روایی چقدر است؛ یعنی این پرش ،چقردر از داسرتان
را به خود اختصاص میدهد» (ترکمانی و دیگران.)99 :1396 ،
در رمان «رجالٌ فی الشّمس» ،در معرفی شرایط و روزگار گذشرتة چهرار شخصریت اصرلی
رمان ،از زمانپریشی گذشتهنگر استفاده شدهاست ،هر حرکتی آنها را به یاد گذشته مریانردازد.
در ماجرای ابوقیس ،بارداری هفتماهة همسرش او را به یاد تولد حُسنا میانردازد کره دو مراه
پس از تولدش مردهاست .در معرفی اسعد ،زمانی که مرد چاق قاچاقچی از او پانزده دینار قبرل
از حرکت میخواهد ،یاد عمویش میافتد که پنجاه دینار بابت ازدواج او با دخترش ،بره او داده
بود .زمانی که مرد چاق نام مسافرخانة موشها را میآورد ،او را به یاد زن انگلیسی و شوهرش
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میاندازد .در ماجرای مروان ،هنگامیکه باسیلی مرد چاق از مغازة او بیرون میآید ،یراد نامرهای
میافتد که به مادرش نوشته بود؛ و همگی پیش از رفتن به درون تانکر و گذر از مرز ،یاد تمرام
خاطرات تکراریشان میافتند.
در این رمان ،وجه غالب نابهنگامیها از نوع تأخیری است .عامل پسنگریها ،در بسریاری
از موارد ،بهواسطة تداعی معانی ،در ذهن شخصیتها شکل میگیرد که درنتیجه ،افکار آنها را
به زمانی در گذشته سوق میدهد؛ مانند« :تابش نور شدید خورشید» از شیشة جلویی ماشین که
خیرگی نور اتاق جراحی را در ذهن ابوخیزران تداعی میکند؛ و همین عامل یعنی نرور دوبراره
ذهن او را به زمان حال برمیگرداند؛ و در برخی مواقع عامل پسنگریها و جستوجرو بررای
یافتن دلیل حسی است که شخصیت داستان پیدا کردهاست ،مانند حس خوبی که مروان بعرد از
بگومگو و توافقش نکردنش با «مرد چاق» داشت؛ که عامل آن حس خوب به زمان نوشتن نامه
به مادرش بازمیگردد.
در رمان «رجالٌ فی الشّمس» ،اکثر پسنگری ها یا تنها به خلر یرک داسرتان فرعری در دل
داستان اصلی میانجامد ،مانند داستان استاد سلیم که داستانی بیارتباط با داستان اصلی است؛ و
یا راوی از این طری  ،داستان فرعی را درون روایت اصلی میآفرینرد و بره وقرایع زمران حرال
پیوند میدهد« .هد

از پسنگریها ،افزایش آگاهی خواننده ،از پیشینة شخصریتهرای اصرلی

داستان و روحیات آنان است» (میرزایی و مرادی  .)183 :1390تمام این موارد در زمرة زمرانپریشری
بیرونی محسوب میشوند چون ارجاعات راوی به زمانی خارج از محدودة زمانی داستان است.
در رمان «رجالٌ فی الشّمس» ،بُرد زمانپریشی فاصرلهای برین یرک ترا ده سرال دارد .دامنرة
زمانپریشی در این داستان زیاد است ،در معرفی چهار شخصیت حردود پنجراهدرصرد مرتن را
تشکیل میدهد و در ادامة کتاب ،به سی درصد تنرزل مرییابرد .داسرتان از نظرم روایری مثبتری
برخوردار است و با پسنگری هایی که در طول روایت اتفاق میافتد ،صرفهجرویی فراوانری در
زمان روایت ایجاد میشود.
در این رمان ،راوی از زمانپریشی آیندهنگر نیز بهره میجویرد ترا خواننرده را از نافرجرامی
اقدام «اسعد» برای فرار و نیرنگبازی «ابوالعبد» آگاه سازد .اگرچه با ایرن آینردهنگرری راوی از
هیجان داستان میکاهد ،اما شوق پیگیرری مراجرا را در خواننرده همچنران تقویرت مریکنرد؛ و
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ازآنجا که راویِ دانای کل تنها کسی است که از ابتدا و انتهای حوادث داسرتان آگراهی دارد ،در
بیشتر موارد آیندهنگریها بهوسیله او روایت میشود.

تداوم روایت در رمان «رجالٌ فی الشّمس»
بین سرعت جریان وقرایع و سررعت روایرت آن تفراوت وجرود دارد ،اولری در مقیراس زمران
سنجیده میشود و دومی در مقیاس مکان از حیث تعداد کلمرات ،سرطرها و صرفحاتی کره بره
داستان اختصاص یافتهاست .تداوم همان سرعت روایت داستان است ،رابطه بین مدتزمانی که
رخدادی معین در طول آن زمان در داستان اتفاق میافتد و تعداد صفحاتی از متن روایی که بره
توصیف و نقل آن رخداد اختصاص دارد

(العید.)124 :1986 ،

حوادث در رمان «رجالٌ فی الشّمس» طی ده سال مابین ( 1948م) تا ( 1958م) صورت گرفته؛
اما حکایت اصلی فقط در طی سه روز اتفاق افتادهاست .درحالیکه تعداد صفحاتی از مرتن کره
به روایت آن رخدادها اختصاصیافته 109 ،صفحه است که در هفرت فصرل نقرل شردهاسرت.
بیشترین حجم صفحات مربوط به فصل «طری » و کمترین آن مربوط به فصل «قبر» است .سایر
فصول تقریباً از حجم یکسانی برخوردارند؛ یعنی روایت در فصرل «طریر » برا اختصراص 20
صفحه از کندترین سرعت و در فصل «قبر» با اختصراص  4صرفحه از بیشرترین سررعت و در
فصل های «ابوقیس» با اختصاص  13صرفحه« ،اسرعد» برا اختصراص  12صرفحه« ،مرروان» برا
اختصاص  15صفحه« ،صفقه» با اختصاص  12صفحه و «الشرمس و الظرل» برا اختصراص 16
صفحه تقریباً از سرعت روایت ثابتی برخوردار بودهاست.
«ژنت به چهار حرکت روایی و تداوم یعنی درنگ ،نمایش ،چکیده و حذ  ،اشاره میکنرد
و این شتاب را به سه نوع مثبت ،ثابت و منفی تقسیم میکند» (ترکمانی و دیگران.)99 :1396 ،
درنگ :هر عمل روایی شرامل تصراویری از اشریا و شخصریتهاسرت کره توصریف نرام دارد.
هنگامی که راوی شروع به صحبت یا توصیف میکنرد ،درنگری در روایرت شرکل مریگیررد و گراه
داستان را بهطور کامل متوقف و از سیر خود خارج میکنرد .توصریف ،یکری از دالیرل بسریار مهرم
کندی سرعت روایت محسوب میشود و ابزار اصلی نویسنده برای شخصیتپردازی مستقیم و بیران
کیفیت رویدادهاست و به جهان داستان بُعد و فضا بخشیده و آن را زنده ،واقعی و ملموس میسازد.
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در رمان «رجالٌ فی الشّمس» توصیف بیابران و منظررة سروزانش ،مخرزن کرانتینر ،محوطرة
داخلی گمرک و همچنین توصیف پرواز پرندهای سیاه در پهنرای آسرمان در ابتردای داسرتان و
تکرار آن برای بار دوم در ادامة داستان و نیز توصیف فضای صبحگاه محوطة هتل از زاویة دید
«مروان» ،توضیحاتی هستند که نویسنده با بیان آنها عالوه بر آنکه بر ترس و اضطراب داسرتان
میافزاید ،مدتزمانی خواننده را از چهارچوب روایتگرر خرارج کررده و بره ارائرة مکرانهرا و
رویدادها با بیان جزییات آن میپردازد .همچنین در تمام پسنگاههایی که شخصیتها دارند ،درنگری
در روایت شکل میگیرد و گاه داستان را بهطور کامل متوقف و از سیر خود خارج میکند.
نمایش (صحنه) :در زمانهایی که داستان بر اساس گفتوگوی شخصیتهرا پریش مریرود،
روایت از شتاب ثابتی برخوردار است؛ یعنی سرعت روایت داستان با سرعت رخدادن رویدادها
یکسان است؛ در این هنگام روایت از صحنه سود جستهاست (لحمردانی .)78 :1991 ،در نمرایش،
راوی از نظر پنهان است و وصف به حداقل میرسد.
ازآنجاکه این رمان ،داستان پرگفتوگویی است ،نویسرنده از شرگرد صرحنه زیراد اسرتفاده
میکند؛ مانند گفتوگوی تکتک شخصیتها با مرد چاق قاچاقچی ،گفتوگوی شخصریتهرا
با ابوخیزران ،زن موطالیی و شوهرش با اسعد ،ابوقیس با همسرش ،استاد سرلیم برا کدخردا و
ابوخیزران با مرزبانان.
چکیده (تلخیص) :یک حکایت کوتاه است که در آن زمران مرتن ،خیلری کوتراهترر از زمران
داستان است .این ابزار در خالصه کردن حوادثی به کار میرود که جزئیرات آن اهمیتری نردارد.
نویسنده برای سرعت و زیبایی بخشیدن به اثر روایی خود ،اقدام به روایت حروادث و وقرایعی
میکند که ممکن است در طی چند سال ،ماه و یا ساعت رخداده باشند ،اما وی آنها را فقط در
چند صفحه ،سطر و یا کلمه بیان میکند.
در رمان «رجالٌ فی الشّمس» «از شگرد تلخیص برای معرفی شخصیتهای فرعری داسرتان
استفاده شدهاست» (میرزایی و مرادی )193 :1390؛ مانند معرفی شخصیت فرعری «سرعد» .همچنرین
زندگی و ماجرای هر یک از شخصیتها اگرچه قطعرهقطعره و پراکنرده در مرتن آمرده ،امرا در
برخی موارد ،نویسنده در تداوم روایت ،چکیدة آن را به کار بردهاست؛ چنانکه پس از یک برار
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زدن ندارند و در افکار خود غرق میشوند .در ایرن

هنگام ،نویسنده به صورت چکیده ،خالصهای از ماجرای هریک ارائه میدهد.
حذ  :گاهی راوی با حذ

رویدادهای واقعشده ،روند روایتگرری را سررعت مریبخشرد،

یعنی «مقداری از زمان مربوط به داستان را در متن ،نقرل نمریکنرد ،ازایرنرو بررخال

درنرگ

توصیفی ،بیشترین شتاب و سرعت در زمان داستان به وجود میآید که روایت نمیشرود ،ولری
فهمیده میشود» (گودرزی و باباپور .)130 :1391 ،در حرذ

میران زمران روایرت و زمران داسرتان،

رابطهای معکوس برقرار میگردد ،یعنی زمان در داستان طی میشود بیآنکه در روایرت سرپری
شود (میرزایی و مرادی.)195 :1390 ،
در رمان «رجالٌ فی الشّمس» مانند حذفی که بین لحظة خداحافظی «ابوقیس» با همسرش و
غمی که گلویش را میفشرد با غمی که هنگام رسیدن به بصره و رفتن نزد «مرد چاق» به سراغ

او میآید و اتفاقاتی را که در فاصلة میان این دو رخ دادهاند ناگفته باقی مریگرذارد« :حاول أن أ
یقو أشیئو،أللکنهأملأیستطع أ،أکونتأغصةأدامعةأمتزقأحلقه...أغصةأذاقأمثلهوأمتوموًأحنیألصلأ
إلیأالبصرةألذهبأإلیأدکو أالرجلأالسمنی( )1(»...کنفانی.)21 :1980 ،
تکرار یا بسامد در رمان «رجالٌ فی الشّمس»
تکرار یا بسامد به تعداد دفعات روایت یک رویداد در داسرتان مریپرردازد .آوردن تکررار یرک
ماجرا میتواند بهصورت یک بار ،دو بار ،چند بار و حتی حذ

رویرداد اتفراق بیفترد« .روابرط

میان ظرفیتهای داستان برای تکرار و ظرفیتهای روایت برای تکررار نیرز مریتوانرد موضروع
بسامد و بررسی تکرارها در متن باشد» (مکوئیالن.)144 :1388 ،
در رمان «رجالٌ فی الشّمس» تکرار موضوعِ رفتن به پیش مرد چاق برای هر فررد یرک برار
تکرار میشود اما در همة موارد یک موضوع مطرح میشرود ،موضروع چانرهزدن برر سرر نررخ
ردشدن از مرز و جملة تکراری مرد چاق که

«...أننوأالأاأجربكأعلیأشايء( )2(»...کنفرانی:1980 ،

 20و  .)23همچنین تکرار دوبارة این مطلب که ابوقیس روی زمین نمرداری کره برا آن احسراس
انس دارد و پرندة سیاهی بیهد

در آسمان میچرخد در بخش نخست .دو بار یادآوری پولی

که عموی اسعد به او داده بود تا با دخترش ازدواج کند و دو بار یادآوری این جملة زکریرا کره
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گفته بود درس خواندن و به مدرسه رفتن او بیفایده است .نکتة اصلی بسامدهای ایرن داسرتان
در تکرارهای دوگانة آن است ،مانند تکرار دوبارة رفتن در مخزن ابو خیرزران و تکررار دوبرارة
گذر از مرز .این نکته که بار اول با همه سختیها میگذرد ولی بار دوم ،همزمان گرذر طروالنی
میشود و هم مرزبانان او را به سخره میگیرند تاکمی تفریح کنند ،باعث رشد هیجان روایت و
نقطة اوج داستان میشود؛ اما نویسندة زیرک این تکرارها را برا تغییرر شررایط بره نفرع روایرت
داستان به کار میگیرد و خواننده را با نوآوریهایی که در این تکرارها دارد ،محو ماجرا میکند.
کنفانی با استفاده از تکرار و باال بردن بسامد آن ،کرمکرم خواننرده را متقاعرد مریکنرد و گرواه
میگیرد که این اتفاقها در جامعة عربی فلسطین آن روز ،عمومی بودهاست.

وجه یا حالت در رمان «رجالٌ فی الشّمس»
وجه به نوع گفتمانی که توسط راوی استفاده می شود یا بره تنظریم و کنتررل اطالعرات روایری
اشاره دارد .همچنین به بررسی فاصلة روایت با بیان راوی و مستقیم یا غیرمستقیم بودن روایرت
میپردازد؛ و اینکه راوی چقدر و چطور میخواهد مخاطبینش را به فضای روایت نزدیک کنرد
و قصد دارد چه ارتباطی را میان مخاطبان و شخصیتهای داستان برقرار کند

(ترکمانی و دیگرران،

 .)100 :1396ژنت داستانها را براساس جایگاه راوی در داستان ،به چهار دسته تقسریم مریکنرد،
داستانهایی که:
 راوی به عنوان راوی یا شخصیت حضور ندارد.
 راوی به عنوان راوی حضور ندارد اما به عنوان شخصیت حضور دارد.
 راوی به عنوان راوی حضور دارد اما به عنوان شخصیت حضور ندارد.
 راوی هم به عنوان راوی و هم به عنوان شخصیت حضور دارد

(احمدی.)317 :1380 ،

در رمان «رجالٌ فی الشّمس» ،راوی به عنوان راوی در داسرتان حضرور دارد نره بره عنروان
شخصیت؛ اما زمان هایی که داستانی در دل رمان بیان مریشرود ماننرد هنگرامیکره ابروخیزران،
داستان ازدستدادن مردانگیاش را در اتاق عمل روایت میکند ،راوی هم به عنوان راوی و هم
به عنوان شخصیت حضور دارد.
روایتِ گفتوگوهای داستان شامل چندگونه است:
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سبک مستقیم :در این سبک ،گفتار دستخوش تغییر و تبردیل نمریشرود .آنچره شخصریت
داستان گفته ،بدون هیچ دخل و تصرفی توسط راوی ،بهصرورت مسرتقیم و کلمرهبرهکلمره بره
مخاطب منتقل میشود.
در این رمان ،تکگویی کوتاه «ابو خیزران» که در زمان حال جریان دارد ،به صرورت گفترار

مستقیم نقرل مریشرود...« :أقاو أيأ ِ
ذات ِ
أنفساهألأهاوأیاخللأالایأغرفاةأاألأاری:أنصاعب املراح ِالأ
إنتهت)3(»...أ(کنفانی.)71 :1980 ،
سبک غیرمستقیم :راوی محتوای گفتار شخصیت را حفظ میکند ،اما آن را از زبان خودش و
نه از زبان شخصیت ،بیان میکند .راوی در این حالت اقوال شخصیتها را ازنظرر دسرتوری برا
روایت خود ادغام و سپس آن را به مخاطب ارائه میکند.
در این رمان ،مانند« :أسعد» پس از آنکه سخن عمویش را نقل میکند ،تعجب خویش را از
چنین سخنی ابراز میدارد و خود را بازیچة عمویش برای رسیدن به خواسرتههرایش مرییابرد:

ننوأطخطوةة! أیوأأاِ
لهأالشیوطنی أ َمنأالذيأقو ألهأإنّاهأیریاخ ن ْ أیتزلجهاو ...أیریاخأن أیشاییهأ
«قو أهلمأ ّأ
َ
الر ِ
للحقل( )4(»...همان.)29 :
لثأ ِأ
إلةنتهأمثلموأیشريأأکیسأ َأ
أ
سبک «غیرمستقیم آزاد» :سبکی میان سبک مستقیم و غیرمستقیم است .در این شیوه ،نهتنهرا سریاق

کالم شخصیت از جانب راوی حفظ میشود بلکه بخشی از گفتههای او نیز آزادانه نقل میگردد.

در این رمان ،جملههایی مانند« :الة ّأخأ ّننوأشيءأموجود،أ ِم ْنأحجرألترابألموءألمسوء...أالةا ّخأأ

انیأا شااجو ِأأال...أال...أالتأوجااخأنشااجو أ
ن أأََثااةأنةق اةًألش اوا عوًأل جااوالًألنسا أ
اوءًألصاارو اًأیرکنااو أةا َ
هنوك( )5(»...همان ،)18 :تراوشهای ذهنی «ابوقیس» هستند که از زبان روایتگر ،عرضه شدهاند.
سبک «گفتار بازگوییشده» :راوی صرفاً محتوای اصلی و هستهای کنش گفتراری را بریآنکره
عناصر آن را نگه دارد ،ثبت و ضبط کرده و به مخاطب منتقل میکند؛ مانند جملرة «مرادرم را از
تصمیم خود نسبت به ازدواج با دوستم آگاه کردم» (ترکمانی و دیگران.)100 :1396 ،
در این رمان گاه راوی هنگام گفتوگوی شخصیتها ،ازنظر پنهان است و اجرازه مریدهرد
تا صحنه ،بهصرورت نقرلقرول مسرتقیم آزاد جریران یابرد (میرزایری و مررادی )197 :1390 ،ماننرد

گفتوگوی «ابو خیزران» و مرزبان...« :أنةوأاخلیز ا ِ
أمتعجلأالیوم!/أنعم...أاحلجأ ضوأینتظرأ...أ
!
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أیعثرأعلَیأشاوبأمثلِا ...
إذاأتألرتأطردين.أ/احلجأ ضوألنأیطردك،أ َ
الأَتف...أالأمیکنأن ْ َ

»()6

(کنفانی )71-70 :1980 ،و گاهی راوی حضوری گذرا دارد ،مانند گفتوگوی کدخدا با استاد سلیم.
در حقیقت منظور از وجه آن است که راوی چگونه مخاطبران خرود را بره فضرای روایرت
نزدیک کند و چه ارتباطی بین مخاطب و شخصیتهای داستان برقرار کند .کنفرانی برا روایتری
بیطرفانه و واقعگراییهایی نمادین ،در پی ایجاد این رابطه میان مخاطب و راوی اسرت ترا بره
جامعهای که در آن زندگی میکنند با دیدی نمادین نگاه کند .تحلیرل نمادگرایانرة ایرن روایرت
مخاطب روشنفکر را به لذتی دوچندان میرساند تا عالوه بر لذت و تأثیرپذیری حاصل از یرک
نگارش و روایتگری موف  ،از درک سمبلهای به کار گرفتهشده نیز لذت ببرد

(عباس.)15 :1973 ،

کانونیسازی در رمان «رجالٌ فی الشّمس»
ژنت میان راوی و شخصیت کانونی (که از دیدگاه او روایت صورت مریگیررد) تفراوت قائرل
میشود .زاویة دید راوی کانونیسازی نامیده میشود .در هر روایرت ممکرن اسرت کسری کره
میبیند با کسی که میگوید ،یکی باشد .در این حالت ،کرانون روایرت همران راوی اسرت ،امّرا
گاهی راوی به دیدگاه یکی از شخصیتها مجال بروز میدهد و آن را توصیف میکند .در ایرن
صورت ،کانونیسازی صورت گرفتهاست .وی با توجه به وجه داستان و اینکه چه کسی وقرایع
را بازگو میکند ،کانونهای روایت را به سه نوع کلی تقسیم میکند:
 کانونساز صفر :راوی دانای کل است و بیطرفانه هرر آنچره از شخصریتهرا مریبینرد و
میداند گزارش میکند.
 کانونساز درونی :راوی یا خود یکی از شخصیتهای داستان است یا همهچیز ازنقطهنظرر
او دیده و درک میشود .ما به درونیات راوی شخصیت دسترسی داریرم و دنیرای داسرتان را از
زاویة او درک میکنیم.
 کانونساز بیرونی :راوی بیطر

و خنثی است و تنها بیانگر رفتارها و جلوههای ظراهری

احساسات شخصیتهاست ،نه درونیات آنها

(ژنت.)101 :1980 ،

راوی «رجالٌ فی الشمس» ،یک راوی کانونسراز صرفر اسرت ،دانرای کلری اسرت کره
بیطرفانه همهچیز را روایت میکند .زاویة دید او بیرونی همهجرا نراظر اسرت و بره عنروان
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کنشگر در داستان ظاهر نمیشود .اگرچه گاهی بنا بهمقتضای متن ،بهمنظور افزودن به هرول
و والی داستان و در شرایطی ویرژه و داوطلبانره ،از دامنرة دانرایی خرود مریکاهرد؛ ماننرد،
هنگامیکه «مروان» از دلیل شادمانی درونیاش بیخبر است و در پی یافتن دلیرل آن اسرت،
راوی نیز از علت آن اظهار بیاطالعی میکند و خواننده را زودتر از شخصریت ،در جریران

تیوحأتَاَری...أموأالسابب فایأ
کار قرار نمیدهد« .للکنّهألیسأیخأيأملوذاأکو أحیس ةنوع ِأم ِنأاإل ِ
أالسبب( )7(»...کنفانی.)36 :1980 ،
ِأ
أیشرلأنفسهأةولتقصيأع ِن
ذل ألقخأنحبأن
َ
لحن یا آوا در رمان «رجالٌ فی الشّمس»
مفهوم روایتشناسانة اصطالح لحن در ارتباط با این سؤال که در مرتن روایری «چره کسری صرحبت
میکند؟» توسط ژنت معرفی گردید .وی به این سؤال با اسرتفاده از انرواع مختلرف راویهرا جرواب
میدهد و بحث را فراتر از آن به این موضوع که راوی از کجا و کری صرحبت مریکنرد ،مریکشراند
(یعقوبی .)306 :1391 ،لحن به بررسی «مناسبت راوی با روایت ،از دیدگاه موقعیتهای زمانی ر مکرانی
میپردازد .بهعبارتدیگر باید دانست که زمان روایرت و زمران مرتن چره نسربتهرایی برا یکردیگر
مییابند ،چگونه یک راوی موقعیتهای متفاوت زمانی ر مکانی را در یک داستان روایرت مریکنرد»
(احمدی« .)317 :1380 ،مکان و موقعیت راوی ممکن اسرت درون داسرتان یرا بیررون از داسرتان باشرد.
راویِ درونداستانی ،یا اولشخص است یا دومشخص .راوی برونداستانی نیز راوی سومشخص یرا
دانای کل است که میتواند دانای کل نامحدود ،دانای کل محدود یا دانای کل نمایشری باشرد .دانرای
کل نامحدود هنگامی است که نویسنده ،راوی است و برر همرهچیرز آگراه و دانرا اسرت .دانرای کرل
محدود هنگامی است که راوی ،از دریچة نگاه یکی از شخصیتها داسرتان را روایرت مریکنرد .لرذا
راوی دیگر انگیزهها و درونیات سایر شخصیتهای داستانی را درک و گزارش نمیکند و تنها رفترار
و گفتار آنها را از دریچة همان شخصیت انتخابشده ،بیان میکند .دانای کل نمایشی هنگامی اسرت
که راوی ،تنها به بیان دیدههرایش ،آنهرم کرامالً بریطرفانره و بردون هریچگونره ارزیرابی و داوری،
میپردازد» (ترکمانی و دیگران.)102 -101 :1396 ،
در رمان «رجالٌ فی الشّمس» ،راوی برونداستانی ،سومشخص و دانای کل است .دانای کرل
نامحدود که بر همهچیز آگاه است و همچون دانای کرل نمایشری ،اگرچره بریطرفانره و بردون
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داوری مطالب را بیان میکند و به ارزیابی دیدهها و شنیدههایش نمیپردازد ،اما هنگرام روایرت
از هرکدام از شخصیتها نشان میدهد با تصمیمی که گرفتهاند ،همردل نیسرت؛ و دلیرل مررگ
آنان را احساس شکست و سرخوردگی ملتی میداند که در پی رهایی جمعی برنمیآیند و فرار
را ترجیح میدهند.

نتیجهگیری
ژنت در گفتمان روایی خود ،سه عنصر داستان ،گفتمان و روایت را از یکدیگر جدا کررده و برا
تمرکز بر روایتشناسی در سطح گفتمان ،روایت را با توجه به پن اصل نظرم ،ترداوم ،بسرامد،
وجه و لحن ،موردبحث قرار میدهد .بررسی ساختاری «رجالٌ فی الشمس» نشان میدهد:
 زمان ابزاری روایی است که نویسنده به کمک آن و بر اساس تغییراتی که در نظم خطری
آن ایجاد میکند ،پیرنگ مطاب میل خود را میسازد.
 القای حس تعلی و انتظار در مخاطب که از طری بههمریختگی توالی زمانی رویردادها،
ایجاد گسستها و زمانپریشیها شکل میگیرد ،یکی از بهترین شیوههرای ایجراد جرذابیت در
رمان است .با پسنگریهایی که در طول روایت اتفاق میافتد ،صرفهجرویی فراوانری در زمران
روایت ایجاد میشود.
 زمانپریشیها در این داستان ،از نوع واپسنگر است .همچنرین دروننگرری رویردادهای
داستان ،در بسیاری از موارد ،به واسطة تداعی معانی ،در ذهن شخصیتها شکل مریگیررد کره
درنتیجه ،افکار آنها را به زمانی در گذشته سروق مریدهرد کره هرد

از آن ،افرزایش آگراهی

خواننده از پیشینة شخصیتهای اصلی داستان و روحیات آنان هست.
 نویسنده تنها در مواردی انگشتشمار به پسنگریها وارد میشرود و داسرتانی فرعری را
در دل داستان اصلی میآفریند.
 نویسنده با نامبردن از صحنهها و مکانهای واقعی ،به داستان مصداقی بیرونی و مرتبط با
واقعیت داده و مدتزمانی ،خواننده را از چهارچوب روایتگری خارج میسازد.
 در این رمان از شگرد تلخیص برای معرفی شخصیتهای فرعی داستان استفاده شدهاست.
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 راوی باهد باال بردن میزان اضطراب داستان ،روایت زنجیرهای حوادث را متوقف میکنرد و
با کند کردن روند روایتگری و فاصله گرفتن از اصل ماجرا ،به توصیف برخی فضاها میپردازد.
 گاهی نویسنده با حذ

رویدادهای واقعشده ،روند روایتگری را سرعت میبخشد.

 بُرد زمانپریشی در این روایت ،فاصلهای بین یک تا ده سال دارد .دامنة زمرانپریشری در
این داستان زیاد است ،در معرفی چهار شخصیت در حدود پنجاهدرصد متن را تشکیل میدهرد
و در ادامة رمان ،به سیدرصد تنزل مییابد.
 راوی هنگام گفتوگوی شخصیتها ،از نظر پنهان است و اجازه میدهد ترا صرحنه ،بره
صورت نقلقول مستقیم آزاد جریان یابد و گاهی حضوری گذرا دارد.
 ایجاد تغییر در زاویة دید و انتقال از ضمیر غائب به متکلم و مخاطب و برعکس در چند
مرحله از داستان قابلمشاهده است.
 وقایع روایت دریک مکان ،از بصره تا مرز عراق و کویت اتفاق افترادهاسرت؛ امرا مکران
روایت نسبت به زمان قصه مختلف است در نزد ابوقیس از فلسطین کمی قبل از نکبرت (1948
م) ،در نزد اسعد از بازداشتگاهی در اردن و نزد مروان از اردوگاهی در عراق آغاز میشود و بره
مرز عراق و کویت ختم میشود و ابو خیزران که مکان ثابتی ندارد و دائم بین بصرره و کویرت
در حال حرکت است.
 بررسی زمان رویدادهای رمان ،در قالب نظریة گفتمان ژنت ثابت میکند که مرگ هر سه
فلسطینی از همان آغاز حتمی بوده ،یعنی آن سه بههرحال میمردند ،زیرا زمان الزم برای عبرور
عادی از مرز کویت نُه دقیقه است و همین مدت برای مردن کافی است .پس آن لحظههای کند
و طوالنیای که گفتوگوی ابوخیزران با مرزبانان در جریان است ،حقیقت نیسرت؛ و نویسرنده
در بازی نوشتن قصد دارد تا ما و خودش را قانع کند که منبع آب ،آن سه تن را به سوی مررگ
میبرد؛ بنابراین منبع آبی که کنفانی در داستانش نشان مریدهرد صررفاً تصرویری ادبری اسرت،
بااینحال هیچکس در حقیقت قضیه شک نمریکنرد .خواننرده و منتقرد برا نویسرنده همدسرت
میشوند تا حقیقت خیالی بودن منبع آب را پنهان کنند تا بر رمز و معنا تأکید کنند .لذا نویسنده
از منظر تحلیل گفتمان روایی بسیار موفر عمرل نمروده و الیرههرای پنهران مرتن را از طریر
زمانپریشی ،تغییر در کانون روایی و جایگاه راوی در داستان ،آشکار میسازد.
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پینوشتها
 .1سعی میکند چیزی بگوید ،اما نمیتواند .اندوهی اشکبار راه گلویش را میبندد ،اندوهی که مثل آن
را هنگام ورودش به بصره و به مغازه مرد چاق چشیده بود.
 .2من تو را مجبور به چیزی نمیکنم.
 .3درحالیکه وارد اتاقی دیگر میشد با خود گفت سختترین مراحل تمام شد.
 .4به آنها گفت دخترش نامزد دارد ،لعنت بر شیطان ،چه کسی گفته میخواهد با آن دختر ازدواج کند؟
 .5میخواهد او را برای دخترش بخرد مانند خرید کیسهای کود برای مزرعه.
 .6البد آنجا چیزی هست ،سنگی ،خاکی ،آبی ،آسمانی ...البد آنجا کوچهای ،خیابانی ،مردی ،زنی،
بچههایی که بین درختان بدوند ،نه ...نه ...آنجا درختی پیدا نمیشود.
 .7امروز عجله داری؟ /بله حاج رضا منتظر است /.دیر کنم بیرونم میکند /.نترس بیرونت نمیکند/.
جوانی مثل تو را نمیتواند پیدا کند.
 .8اما او نمیداند چرا احساس رضایت دارد .دوست داشت دراینباره تحقی کند.
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تطبیق التقنیات الزمنیة علی تطویر عملیة الخطاب السردي
في روایة « ٌ
شمس» لغسان كنفاني
رجال في ال ّ
سعید تاجیك  ،1شمسي

واقفزادة2

.1أطولبأدکتو اهأيأاللرةأالفو سیةألآداهبوأجبومعةأآةادأاالسالمیةأفرعأل امنیأااأپیشوا أ
.2أنستوذةأمسوعخةأيأقسمأاللرةأالفو سیةألآداهبوأجبومعةأآةادأاالسالمیةأفرعأل امنیأااأپیشوا أ

المل ّخص

لتتم أد اسة أالرلایةأ
ي أحتلیل أاخلطوب أالرلائي أجل أریا أجینیت أیرّکز أالنوقخ أعلی أالرلایة ألکیفیة أنداء ألطوهبو أمعأوً ،أ ّ
تنمنأاخلطوبأيأهذاأاإلجتوهأثالثةأنةعود:أن)أالزمنأنيأعالقةأةمنأالرلایةأ
ةوعتبو هوأتعومالًأةنیأالرلایةألاخلطوب.أی ّ
ةزمنأاخلطوبألالذيأینقسمأةخل هأإلیأثالثةأجمموعوتأهيأالنظمألالتنوسق،ألإستمرا أالرلایة،ألالتکرا أب)أاحلولةأ
القصأجزءاًأ
لالصو ةأنيأد جوتألنشکو أتقخمیأالرلایةأج)أالصوتألاللحنأنيأاالنسلوبأالذيأتصبحأفیهأعملیةأ ّ
نظریةأجینیت،أتخ سأتطبیقأهذاأ
أعنأتعریفأ أ
أ
منأالرلایة.أفهذهأاملقولةألمنألال أاملنهجأالوصفیأأالتحلیلی،أفنالً
اإلجتوهأالنقخيأعلیأ لایةأ" جو أيأالشمس"ألرسو أکنفوين،ألعنوصرأالزمو ألحمول أالرلایةألننواعأاإلجتوهوتأفیهوأ
لکيأیتبنی أمنألال أذل أموهبةأالرلائيأفی أصیوغة أ لایته ألةیو أمجولیتهو أالفنأیّة.أمتتوةأهذهأالرلایة أةنظمأ لائيأ
أنلل أةولرلایة.أأکوتب أالرلایة أیستخخم أنسلوبأ
لوص ألکن أشخصیوت أالرلایةأأکث أریأاً أمو أترجع أإلی أ أ
ّ
الذکرأیّوت أممو ّ
تعریفهألبعضأالشخصیوتأالفرعیةأألیأزیخأمنأسرعةأالرلایةأمنألال أحذفأةعضأا شخوص أ،أکموأ
التلخیصأفیأ أ
ننهأعنخموأحیول أاإلثو ةأینصرف أعنأنسلوبأتسلسلأا حخاثأليأَتوطبأالشخصیوت أیقوم أةوخلطوبأاملبوشرأ
مبجریوتأا حخاثأ
اليأهوأشخصألو جأالرلایةألهوأیعلمأ أ
ألوصةأ؛أفإ أالر
لن أعنوصرأالتکرا أکلّهوأذاتأدالالت ّ
!
ّإالأننهأالأیقأیّمأنظراته .أ
أ

أيأالشمس» .أ
غسو أکنفوين؛أ« جو !
ّ
الکلمات الرئیسة:أحتلیلأاخلطوبأالرلائي؛أجینیت؛أفلسطنی؛أ ّ
أ
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