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  و بیان مساله مقدمه -1 

در ادک اات   یداستان نعیص ا عاور مفاصر ی،سار ف  اثر غسان نففانی «ما تبقّی لکم» رمان

گعناه ناه    ا آن رادمای عامار  ه کا  ذهن جریان س الن هایرماننخست ن  ةدر زمرورکی 

خشم و »رمان تح  تاث ر  شدر نگارش ا ساختار این رمان ای نفدمینففانی خعد اذوان 

قارار   یکاایی رمشاهعر آم  داساتان ناعیص   (William Faukner) ای، ا  یعنفر اثر ،«یاهوه

 هاا اندیشهتح  تاث ر  شجریان س ال ذهن ادک ات داستانیِ .(151: 2006)زوربش گریته اس 

آن که کفد  از ح ات گذاع . ةپا که ورص شمفاصر ةا نظریه های و،م راانشفاسی ا ی،سف

 فاری جا مص  ناد تاا در پاساه کاه دواعت هِ     اهسفی داعات همعاره  رمان نعیسان مفاصر

(Henry James)رمان مفاصار را کا ا از    شش رمان نعیص ا مفتقد آمریکاییراان عفا  ش

 شعاد مای نام اده   «توهم واقعیت» نچه در رمان ااقفگرایی نالس کآپ ا که ااقف   ا یا 

یففای   شان نالسا ک نخست ن وفصر از وفاصر داست شر پی تحقق این مهمدنففد.  ترنزدیک

زیر سعال ریا ؛ زیارا راای داناای ناغ ا ایشگای عامعل   ا        شراای دانای نغ مر،ق

مشرف کار   راایِ چرا نه ؛کعدنامال در تضاد  شتعهم ااقف   ةکا اندیش شگستردگی و،م اا

هماعاره اوتمااد    کایسا  مای  داساتانش  هاای عخص  امعر که هفگا  تعص ف دران  ةهم

این همان امری کعد نه مانع تعهم ااقفای کاعدن امار     ا نردمی خعانفده را که خعد ج،ب

راای  اساات   کای  شخاعد عخصا    رمان نع در تالش کعد نه  شکفاکراین .عدمیداستان 

یکای از مفتقادان ادک اات     جاا ناه   تاا آن  ارائاه نفادش  احساسات دران خعد را  شخارجی

 اصدد نفار گذاعتن راای  در شذهن النس  جریانِ داستانی کر این کاار اس  نه: داستانِ

کا تعجه که تالش رمان مفاصر کرای  کفاکراین ؛(422: 1980 یضغش)ن در داستان اس  آ نقا

جایگاه  نه: آیدمی ا پ این سعال  ش)راای( تحقق تعهم ااقف   ا حذف وامغ اسات 

چگعناه ترسا م    شداستانی ا که خصعص رمان معرد کحث دید در این نععِ ةراای ا زاای

 ؟نفدمیحعادث داستان را راای   شچه نسی ا از چه زاایه ای ؟عدعمی

 تحقیق ةپیشین -1-2

تا الی زیادی صعرت گریته اس ش  هایپشاها شغسان نففانی ادک ات داستانیِ کارةدر

دیده  شنفعن پشاها خاصی در خصعص راای ا نانعنی سازی در رمان معرد کحث
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این  ادک ات داستانیِدر خصعص    عدهنارهای انجا ترینمهم کرخی از .نشده اس 

 ( 1 د از:فوبارت نعیسفده

  نففانی پرداخته اس  هایداستاننعیسفده در این اثر که تح، غ ساختاری مجمعوه 

 چهارا ن،ی در قالب  نعیسفده در این نتاب که صعرت گذرا

.پردازدمیصفحه که تح، غ محتعایی ا ساختاری این اثر 

کا وفعان  ای مقاله (4 ؛پرداخته اس  که تعر ن،ی که جفبه های نعین این رماننه 

ین ؛ نعیسفده در ااز احمد رضا صاودی «کاربست امپرسیونیسم در رمان ما تبقی لکم»

                                                         معرد تح، غ ا کررسی قرار داده اس . شامپرس عن سم را در این رمان هایایشگی شمقاله

                                                                                                                                                                                       

 ادبیات نظری مفاهیم و -1-3

وفاصری هستفد نه در  ترینمهماز  «التبئیر»یا  (Focalisation) راای ا نانعنی سازی

در ااقع  نانعنی سازی .نففدمینقا کسزایی ایفا  شداستان ساختاری وفاصر تح، غ

اتخاذ  شضمفی ةخعانفد ا خعد م انراای کرای دیدن ا ایجاد یاص،ه اضف تی اس  نه 

 ةیا ناستن زاای ا ش دق ق نردنداستانی که مففای محداد نردن الحِا در اصر .نفدمی

رداخ  دا مبحث مهم راای  پ .(40 :2002 زیتعنیش) اس ای  مف،عمات راای ا دیدِ

 «نانعنی سازی» (G.Genette) (1) ن  ژار ژریا که تفب ر  «دید ةزاای» ا «راای» یففی

امکان پذیر  پاسه که دا پرسا اساسی در در ااقع (65: 1982 الفمامیش ا198 :1997 )جف  ش

از م ان  .(199 :1997 )جف  ش ؟گعیدمی سخنچه نسی  (2؟ ک فدمی چه نسی (1 :اس 

 اکا تعجه که اضعح در صدد اس   صعرت گریتهش این مقاله هایکفدیانبعه تقس م 

 پاسه سعال شن  ژرار ژ ا (.TodorovT) (2) تعدارف گعنةریاضی  جامف   تقس م کفدی

 .(61 :1992  شا تعدارف 207 )همانش نفدنبال د هانظریهتفها از مفظر این  کاال را یاه

دانای نغ  نه تعسط یک راایِ اس  حکایتی مفظعر عخص   داستان؛ <راای  -1

نانعنی سازی  ةدرج ا یعقانی )از پش ( یا دید زاایةدر این حال   ؛ععدمیراای  

 اس . صفر
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خعدش یکی از  شمفمعال راای شعخص   داستان؛ در چف ن حالتی =راای -2

معازی اس  کا یکی یا چفد تن  ا دید مساای زاایةکفاکراین  داستان اس . هایعخص  

 ذاتی ا دران هایراای نه مخصعص  چف ن حالتی در داستان؛ هایعخص  از 

عفاخ  ا یهم راای در حد  ش(48 :1991 شا لحمدانی189 :2010 ش)تعماتشفسکی گراس 

 استفاده شداستانی ساختار غالب کر این نععِ .ا نه ک شتر نه نمتر شاس   عخص   داستان

حضعر پررنگ آن را در  تعانمی(؛ 92 :2010 ش)ل فتف،  اس )من(  عخص اال ضم راز 

نانعنی  ذهن که خعکی احسا  نرد. النجریان س  هایِداستانیا  مدرن ا هایداستان

  درانی اس . شعدگی این نعع راای 

عخص   داستان؛ مقصعد حکایتی اس  نه و،م راای آن نمتر از و،م  >راای -3

 شن  ژخارجی یا ک رانی اس . از نظر  شدید چف ن داستانی ةش زاایاس استان دعخص   

ارجی اس ش که این مففی نه داستان از مفظر خ ییهاراای نانعنی سازی چف ن  ةجرد

  .)جف  ش همان(ععدمیراای   ترف ناظر ا کی یک راای خارجیش

 «لکم یقَّبَتَما » در رمان موقعیت راوی و کاربست انواع راوی و کانونی سازی -2

اص،ی داستان که تعر  هایعخص   که از پرداختن که این مهم الز  اس  نخس  ا پ

حامدش خعاهرش مریم  :نداص،ی این رمان پفج نفر هایعخص   ی ععد؛اعاره ا مختصر

الی حعادث داستانش چفان نه  )مچی ا دیعاری(. ا زنریا همسر مریمش صحرا ا ساو 

 -1 :ععدمیکه تصعیر نش ده  شاز چفد زاایه ا تعسط چفد راای در ادامه خعاهد آمدش

 مریمش -3 حامدش -2راای سع  عخص مفرعف که ذهن عخص   حامدش 

زنریا تفها از  ( ا)ساو  داستان مانفد زمان هایعخص  اما صدای دیگر  ؛صحرا -4

کا نعسان  «ما تبقی لکم» رمان .رسدمیدیگر که گعش  هایعخص   تریق ا تعسط

 های دید ةااینارکس  زچف ن گف  نه  تعانمیدر ااقع  ؛ععدمیدید راای   ةزاای

 آیدمیکارز ا غالب در راای  این داستان که عمار  هاییایشگاز  ا پی در پی متفعع

 این نععِ راای  ةع عنه دل غ این رایکرد را کاید در  رسدمیکه نظر  .(39 :1997ش )سعیدان

 )همفریش داستان هایعخص   ذهف   ةااسر یک مستق م ا ةارائ دنبال نرد: داستانی

تحقق  ه مفظعرذهن ک النجریان س  داستانِ ةنعیسفد کفاکراین؛ .(19 :1367 شایدل ا 62 :1984
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البته این  .از نارکرد راای دانای نغ نامحداد چشم پععی نفد کایس مییایتن این مهم 

این رمان اثری از نارکس  راای ک رانی یا همان راای سع  در که این مففی ن س  نه 

رمان مدرن  ش کر وکص ای تعانسته کا مهارت تماک،که  شععدنمیدیده نغ  عخص دانای

این مهم  ةدر نت ج که انجا  کرساند. شراای  ذاتی خعد را کا ترن بی از راای  معضعوی ا

ا  راای از خعد هایراای خعاه م دید نه ای چگعنه تعانسته اس  کرای هرندا  از 

دا امر خعد کهره جعید ا کا ت،ف ق  ا متفاسب کا راای خاص  نانعنی عدگی ةدرج

    رمان مدرن ارائه دهد. هایایشگی  ا یکپارچه کا رمانی یکدس شمتضاد

 دید بیرونی( ة)زاویبیرونیکانونی شدن -2-1

 ةن،ی اس  نه کر هم یِاجعد یک راای دانا شدیدی ةچف ن زاای ةچفان نه گذع  الزم

البته چفان نه گذع  در این  .(177 :1997)جف  ش  اعراف ا احاته داعته کاعد شجعانب

راای که احساسات ا وعاتف یکی از  دیدِ ةمفرعف ا محداد عدن زاایداستانی کا  نععِ

تقریبا صف  عمعل   خعد را در مففای نالس ک رایج در  داستانش هایعخص  

چفان از معضفی ک رانی  الی راای هم شدهدمیاز دس   سفتی نالس ک ا هایداستان

: »پردازدمیکه راای  داستان 

(153 :9861نففانیش )

اس  نه از صفحات نخس  رمان گ،چ ن  هاییقسم آن چه در کاال آمده اس  

نخست ن این  هایقسم ی گنانعنی عد ةعده اس  تا از ارای آن س مای راای ا درج

 ةاز زاای شرمان که تصعیر نش ده ععد. پر ااضح اس  نه نففانی در این قسم  از رمان

 کهره کرده اس ش کفاکراین ععدمینغ راای   نایِنه تعسط یک راای دا خارجیدید 

نانعنی عدگی ن ز صفر یا  ةدرج ش(198 :1997) ژرار ژنت ةنظری اسا  کرگف   تعانمی
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 رد تعانمینخست ن عاخص ا مف ار کر این مدوا را ؛ اس  نانعنی عدگی ةیاقد درج

اس  نه تا راای ن ز یک راای دانای نغ ( دانس . اا -نارکرد ضم ر سع  عخص )هع

حتی در کفضی  ؛داندمیرمان داستان یففی حامد هایفجای داستان همه چ ز در معرد ق

کا مراجفه  ؛داندمی)راای( ک شتر از قهرمان داستان  استدالل نرد نه اا تعانمی هاقسم 

 ةکه جم، تعانمیاز همان اکتدا  ؛این مساله را که خعکی دنبال نرد تعانمی شکه قسم  یعق

ااقع ک انگر و،م ا ک فا جامع راای داستان در این جم،ه  ؛اعاره نرد ()

تا نفعن قادر نبعده اس   حامدنه  داندمیراای داستان  شاس نسب  که قهرمان داستان 

ا کفد از تغ  ر ا تحعالتی  اآلن() الی انفعن نه که تعر مستق م که خعرع د خ ره ععدش

اس  ا البته نه راای عده اا قادر که انجا  چف ن ناری ش  دران اا رخ داده اس در نه

) ةجم، ادامه در داستان هم از این مساله غایغ ن س ؛

ن ز ک انگر و،م راای داستان نسب  که آن احسا  ا یا کرداع  ا  (

حامد پص از اراد که صحرا این مکان را این نه  .اس ت،قی نامال درانی ذهن حامد 

 ایامری اس  نامال درانی ک ن خعد حامد ا نگاه  ک فدمیجانداری پ چ ده ا ترسفاک 

نعع نگاه ا کرداع  حامد را نسب  که مکان  تعاندمیاما این نه راای داستان  ؛که مکان

سات ا جامع ای  نسب  که تما  احساتب فتا مست،ز  و،م  شاین گعنه مفتقغ نفد

این   خعاندمیرا  اا احساسات حامد .اس عخصی حامد  هایکرداع 

 » :نفدمیمساله در معرد جمالت کفد ن ز صدق 

 حامددر دران  چه آنا آگاه از  دانای نغ راایِ شدر این وبارت ؛«

حامد  گذاردنمیش احساسی نه نشدمیکه تصعیر امد را که راحتی احساسات ح گذردمی

هرچفد  شراحتی از غزه که مففای اتن ا خاک خعد دس  ککشد ا آن را یرامعش نفده ک

 اس مشغعل زادگاه خعد  چفان دل الی هم شاس اا در حال یاص،ه گریتن از این مکان 

عاید  س .ترف که غزه اصغ ا از یک شهمانفد یک نالف پشمی نفدمیاحسا   ا

» ةسفد کر این مدوا را کتعان در جم، ترینم،مع 

این جم،ه نه عاید خعانفده خعد عخصا کارها  دنبال نرد. (156 :1986 نففانیش) «

در ااقع ک انگر یک احسا  ا یک حال  راحی ا نامال  آن را تجرکه نرده کاعدش
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ففی احسا  یک انسان نه انفعن در حضعر جمع قرار گریته اس  ا ی درانی اس ش

در ااقع عاید ه چ تفب ری که این ع عایی  نشانه ریته اس ؛که سم  اا  هانگاه ةهم

که هفگا  قرار گریتن در  شک انگر این حال  عر  ا ضفف راحی عخص   تعانس نمی

گف  نه  معضع ا معقف   راای نسب  که  تعانمیی پرده چف ن جمفی کاعد؛ ک

از  .اس عخص    دران انامال ک رانی ا مشرف کر دن ای کران  شعخص   داستان

» -:ش وبارتنه که تعص ف خارجی حامد اعاره دارد هاییهجم، دیگر

 ؛(158 :1986 )نففانیشاس 

دراین دا جم،ه که خعکی پ داس  نه راای تفها که تعص فات ک رانی ا خارجی 

این نه اا کرای مدتی درنگ نرده ا که آسمان خ ره عده اس   عخص   پرداخته اس :

حامد تفها که تعص فات خارجی  شا یا دستانا را در ج ب پالتع خعد یرا کرده اس 

» :مانفد شالبته کرخی از ن،مات ؛اادرانی  ا احساسات هااندیشه نه ا ععدمیمرکعط 

ا  کعده سردی هعا ةالقا نففد شکه تعر غ ر مستق م «

 شاحسا  سرما نرده اس  اما راای که تعر مستق م شنه عخص   رساندمی خعکی که

نه که تعص ف درانی حامد  هاییهیا جم،ا  نفدنمیاین احسا  را که مخاتب مفتقغ 

» -تعسط راای پرداخته اس :

در این چفد  «

 درانی حامد هایکرداع  ا کر احسا   هایوبارتجم،ه 

هستفد نه  یا حامد که آنها یکر نرده  هاییوبارتدر اصغ  دارند. که تفب ری  دالل 

  .را احسا  نرده اس  هایا آن اس  ا

والاه کر ذنر معاردی نه ک انگر و،م ا آگاهی راای نسب  که اسرار  شدر پاراگراف کاال

نه  شش چفد معرد ن ز ک انگر این مساله اس  نه راای داستاناس   عکار ا نهان عخص آ

آگاهی اا از عخص   هعع اری ا  ةدرج شتفها از همه چ ز خبر دارد نه تا حدادی

نها آاز  حامد -احتماال-نه داندمیی یهانه ای نه اا چ زعداستان ن ز ک شتر اس ش که گ

 اری ا آگاهی الز  کرخعردار خبر اس ش یا در آن مقرع زمانی از آن سرح هععکی

گعیا از این ا  ال اعراف داردس  نه راای داستان کر این امر نامن س  ا این در حالی ا
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) کردمیاتالوی ا ناکخردی قهرمان ا عخص   داستان ن ز که نفع خعد کهره کی

کر خالف  انفعن شگذاردمیپص از این نه حامد سر که ک اکان  (161 :1986 شنففانی) ؛(

سرانجا  تصم م  شنفدمیدتی کا خعد یکر م شک فدمیگسترده  آن را شتصعر ساکقا

این در  .() رهسپار ععد صحرا که سم  اردناز راه  گ ردمی

 این سفی دارد ( ةجم،جا راای کا اضایه نردن 

که خعانفده مفتقغ نفد نه درس  اس  نه حامد انفعن صحرا را اس عش مبهم ا  را هانکته

نقدر کزرگ ا عاید آالی اا خبر ندارد نه این صحرا  شک فدمیوبعر  عاید غ ر قاکغِ

چه کرسد که این  شآن را پ معد تعاننمیی در تعل عانزده سال هم خررناک اس  نه حت

؛ تی نفد آن را -کار نخست نکرای  هم آن -تک اتفها ساله کخعاهد دهپانز ةنه یک کچ

نه عخص   داستان  داندمینه اا چ زهایی  ععدمیمتن یادآار  ةکه خعانفد ایکفاکراین 

 گ ردمیخره ع اری عخص   را ن ز که سُاا حتی هع شاتالوی نداردش در ادامه هااز آن

 .کردمیمر،ق راای پی  آگاهی اخعانفده که و،م  شگعنه ش ا این()

تفها محداد که ذهن یکی از  شک فا ا آگاهی راای شالبته در این داستان

داستان در صفحات  هر چفد راایِ ؛کفاکراین اص،ی داستان عده اس ش هایعخص  

 :1989)یقر نش معضعوی هایراای نالس ک ا  هایداستانه سبک نخست ن رمان ا ک

ی یدانا ةالی محداد عدن حعز شاس نغ  یراای دانا -کا اجعد ذاتی کعدن آن – (ش285

و،م ا ک فا  نسب   دیگر ک انگر داستانش که تفب ری هایعخص  راای که ذهن یکی از 

عخص کهره جعیدش   ی سعگعنه داستان مدرن تعانسته اس  از راا این ا؛ اس ای 

راای دانای نغ  داستانی مدرن ا ذاتی ن ز پایبفد کاعد. هایتکف کالی همچفان که 

 آنکهکی تفها محداد که ذهن حامد اس ش شدر تعل نخست ن صفحات رمان شغسان نففانی

اا  شکفاکراین از نظر معقف   مکانی .داستان خبری داعته کاعد دیگر هایعخص  از 

را در دیگر  حضعر اا تعاننمینفار عخص   حامد قرار گریته اس  ا همعاره در 

در ااقع تفها  مشاهده نرد؛ نالس ک ا معضعوی هایداستانکه سبک  داستانش هایمکان

را همزمان در نفار چفد عخص   احسا  نردش  حضعر راای تعانمیقسمتی نه 



 187/اثر غسان کنفانی « ی لکمما تبقّ»راوی و کانونی شدن در رمان  

» قسم  زیر اس :

    .(166 :1986نففانیش )
راای تفها مفرعف که ذهن  حامد اس ش الی چفان نه در متن  شتا این نقره از داستان

 گذردنمیاما چ زی  ععدمیقبغ ظاهر که صعرت  نی متراای در اکتدا کاال مشهعد اس 

مریم را ن ز در کرمی گ ردش یففی  شداستان دیگر عخص   اص،ی شنه آگاهی ا اعراف اا

دید راای مفرعف که عخص    ةزاای ععدمینه مخاتب متن متعجه  ای که گعنه

رد, نه حتی از حرن  جف ن در داخغ عکم مریم ن ز خبر دا تعریش که ععدمی دیگری

 نشدمیکه تصعیر  زنریا نسب  که داماد خعدشرا احساسات حامد  در اکتداکفاکراین راای 

اا را  خعاهدمی شداردنه که زنریا  کدیاین نه حامد از عدت نارضایتی ا ن ز احسا   ا

نه اا از انجا  چف ن ناری  دهدمیخبر  کی درنگفد چهر  کا دستان خعد خفه نفدش

 ،ه هم که مخاتب خعد کقبعالند نه اا از چ زی خبر دارد نه اسدین واجز اس ش تا ک

 هم این نه  ا ؛ناتعانی ای در قتغ داماد ش یففیاس  خبرن ز از آن کی  حتی خعد حامد

حتی عاید اظهار کرتری ا و،م در  از ترف دیگر در مقاکغ حص نفجکاای خعانفدهش ا

احساسات غ ر وم،ی  یرجا  نهش وجعال«» ةاردن جم،آکا  شمقاکغ مخاتب

از حرن   شا کفد از آن کر اسا  عمعل   و،م خعد نفدمیمفتقغ  که خعانفده حامد را

عاید کتعان که وفعان  .داردمیپرده کر  شر عخص   داستانگدی مریمش جف ن در عکم

ک فا راای نسب  که  وای کرتری ا رجحان و،م ادا ای اثباتمثال کر ترینم،مع 

 :که این جم،ه اعاره نرد شتانداس عخص  

       (.179 :1986 شنففانی
فاکراین که کنه حامد از حام،گی خعاهر خعد ه چ اتالوی نداردش  ک ف ممیدر این جم،ه 

 ؟ایتاده اس  این اتفاق نجا :پرسدمیاز خعدش  شمحض دیدن کرجستگی عکم خعاهر

نه راای  ک ف ممیع این یاجفه را حد  کزند؛ کفاکراین عسفی دارد زمان اق ادامه درا 

دش یففی اظهار کی اتالوی ای از محا ذهنِ سته نردن سعالِجکرچگعنه تعانسته اس  کا 

 ا از دمفری  ای را نسب  که معضعع که چالا ککش  ا در ااقع سرح آگاهی شمعضعع
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 م زان آگاهیا  )راای( نفع خعدکه  (78 :1996قعل تعداراف ) رار کهقاین ا ره ای 

   کهره کبرد. یاخع

 دیگری نه الز  اس  که آن اعاره ععدش حضاعر راای در چفاد مکاان اسا ش     ةمسال

 گفتگاع وقاد ماریم کاا هام      ةی نه حامد ا زنریاا قباغ از خربا   یجا شداخغ اتاق نخس 

آن دا را  هاای گفتگاع این اتاقش یففی جاایی ناه ماریم     گر پش  درا مکان دی؛ نففدمی

آن تعر نه در داستان کا هشا اری   شاین دا مکان ة؛ کفاکراین یاص،نفدمیگعش  صبرانهکی

 پاص  ؛نفاد مای از ک اران آن جادا    یک در اس  نه داخاغ اتااق را   تما  ذنر عده اس ش

در یاک لحظاه    شا معضعوی کنالس  هایداستانهمانفد  شدرس  اس  نه راای داستان

 متعجه عد نه حضعر راای در تعانمیالی کا اندنی تامغ  شحضعر دارد هامکان ةدر هم

زیاادی   ةیک مکان کسته ا نامال محداد صعرت گریته اس  ا از نظر جغرای ایی یاصا، 

 ؛اجاعد نادارد   شعاعد مای معضعوی دیاده   هایراای تعر نه در  نآ این دا مکانش م ان

 که استثفای ماعرد ذنار عادهش    مفرعف عدن راای که یک عخص  ش ه معازاتکفاکراین ک

 نففاانیش  ک. ر.) از نظر جغرای ایی ن ز حرن  ا حضعر ای محاداد ا کساته عاده اسا     

1986: 166)  

 جدال نانعنی عدگی ک رانی:
هانشانها  هاعاخص دید ةنانعنی سازی/زاای   راای 

ع  عاخص زکانی:  نارکس  ضم ر س

 عخص غایب.

:هاوالم ا  هانشانه  

ش ک رانی عخص  -اتالوات خارجی -

ن چه در اتراف ا پ رامعن آگاهی از آ

.دهدمیعخص   رخ   

گاهی درانی:که گعنه ای نه اا از آ -

احساسات ا هر آن چه در دن ای دران 

اتالع نامغ دارد. دهدمیعخص   رخ   

در معاردی حتی ک شتر از خعد  -

.داندمیعخص   داستان   

 )نانعنیقد درجه نانعنی عدگییا

زاایه دید عدن صفر(ش 

 ک رانی)مشرف(

 راای

 

غایب)سع   

 عخص)هع=اا(

 

ود  مشارن    

 در داستان
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مفرعف که  حات نخست ن تعسط یک راای سع  عخصرمان در صفچفان نه گذع  

نکته ای نه در این م ان قاکغ اعاره اس  این اس  نه  ؛ععدمیعخص   حامد راای  

در نفار صدای راای سع  عخصشدر  تعانمی شچف ن یرایفدی در داستان ةدر نت ج

 اادید خعد را که  ةزاای شنه راای داستان عف د کفضی معاقعش صدای عخص تی را

صدای راای ا صدای عخص   کا هم ترن ب  شمفرعف نرده اس ش یا که تفب ر دیگر

یففی  (که کفد 15 :1987 )ر.ک: کاخت نش «ترن ب صدایی» ةعده ا معجب عکغ گ ری پدید

)ک ا  ةدر ااقع در نت ج .دگردمی شترن ب صدای راای کا صدای عخص   نانعنی عده

از حد( نزدیک عدن یا همان مفرعف عدن راای که عخص   داستان که تعر 

صدای آن عخص   را ن ز در گفتار راای داستان دنبال نرد؛ هر چفد  تعانمی شناخعاسته

الی کا  شغ ر ممکن کاعد داستانش عاید هایقرائ در نخست ن   سالهنه پی کردن که این م

 کرای نمعنهکه این مساله پی کرد؛  تعانمی شاندنی تأمغ ا تفمق در گفتمان راای داستان

داستان کا ذهف ات مففی ا نعع نگرش تحق ر آم ز ا ناخععایفد  ةپص از آن نه خعانفد

که هفگا  راای  داستان  تعاندمیش ععدمی)همسر خعاهرش( آعفا  حامد نسب  که زنریا

تعسط راای ا از ارای تعص فات ا تشب هات مغرضانه ا نام معن که نار ریته در صدای 

مانفد راای

استفباط نفد نه این گعنه این گعنه  

در ااقع ک انگر آن نگاه تحق ر آم ز حامد نسب  که زنریا اس  نه در  شتفاک ر ا تعص فات

کی حتی  یاقد مففی ا شاستفمال این تفاک ر شاز مفظر راای اگرنه ذهن حامد س الن دارد

 در این رمان که چفد صعرت خعد را صداهاترن ب ا تداخغ  ةالبته مسأل اسا  اس .

گ ری کهره ذهنش النجریان س  هایداستانش یکی از عگردهای رایج در سازدمینمایان 

اصعل این  ترینسادهدر  .(59 :1984همفریش ) در رمان اس « تداوی آزاد» از مکان سم

خعدش قادر که  ةیفال   ا پعیایی پ عست ةنت ج در ذهن انسانش» تکف ک آمده اس  نه

 (.66-64: 1984 )همفریش رای مدتی تعالنی نخعاهد کعدتمرنز رای یک چ ز ا آن هم ک

 شهااندیشه شذهن انسان شگف  کر اسا  این اصغ راانشفاختی تعانمیکفاکراین 

 .دهدمیدارند که هم ارتباط  یا مفاه می را نه قاک،   یراخعاندن یکدیگر راات ساسحا
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 متفاقض صعرت گ ردمشترک ا یا حتی  هایصف از تریق تداوی  تعاندمیاین قاک،   

 (163 :1986 )نففانیشمانفد: 

 ةنه راای داستان در اکتدای جم،ه از زاای ک ف ممیکاال  ةکا اندنی دق  در جم،

دید خارجی که داخ،ی تبدیغ  ةزاای الیاص،هکاما  شپردازدمیخارجی که تعص ف حامد 

این چرخا در ااقع صدای راای کا صدای عخص   داستان یففی  ةنت ج درا  ععدمی

نبال آن دااقع صدای راای اس  الی که  رنخس  د ةزیرا جم، ؛ععدمیحامد ترن ب 

 ؛(163 :1392ر.ک:صاودیش )ععدمیعف ده  صدای عخص   از تریق مکان ز  تداوی آزاد

عب  ةمان تاریک ا پر ستارآس نکا دید ععدمیاقتی نه حامد که آسمان خ ره  اصغ در

 ةرازهای گذعته ا تجرک سم  تداوی که ذهن اا ناخعدآگاهکه تعر  ش)صحرا( نعیر

زندگی در یک خ مه ا چادر س اه  تداوی یففی شععدمیجه  گ ری داده  شای عخصی

 هایسعراخا  هاعکاف از دران احتماال از دران رازنه های آن ا یا عاید هم هی نرنگ

 .آسمان را ک ف د تعانستهمی راز های سخ  ا یقر ااس ش حکای  چادرش نه خعد

  صدای راای کا صدای عخص   کا هم ت،ف ق عده اس . شکفاکراین در این جم،ه

»زیر دنبال نرد:  های در جم،ه تعانمیهای دیگر از این ترن ب صدایی را نمعنه

 ، و.«.

پر (99 :1986)نففانیش

ته در اصغ نخس  که نار ری ةجم، سهااضح اس  نه تعص فات ا تشب هاتی نه در 

صدای حامد اس  نه در گفتار راای سع  عخص مفرعف که ذهن حامد  تب،عر یایته 

 ةنارکس  مکان سم تداوی آزاد در جم،  ة. اما نحعا کا صدای اا ترن ب عده اس  اس 

متن متعجه این مسأله  ةخعانفد شیعق ةکا مراجفه که جم، ال متفاات اس ؛امپایانی ن

ی یگعتک یا  گدر ااقع از تریق معنعلع - -ةخعاهد عد نه جم،

 ةجم، کااین جم،ه  م ان ةدنبال چرایی ا راکر که اما اگر درانی حامد ک ان عده اس .

نعر  که این مسأله اعاره نرد نه حامد کا دیدن تعانمی شاندنی خعب نگریسته ععد شقبغ

 ستی از تریق تداوی آزاد ماع ن گشتی صه عن )ن مه دارانی( قرمز ا متحرکِ هایچراغ



 191/اثر غسان کنفانی « ی لکمما تبقّ»راوی و کانونی شدن در رمان  

چراغی را که  پر جشن شاحتماال آن عب ا زندمیکه عب وراسی خعاهرش یالش کک 

نه نامال از آن ن ز  شکه ظاهر م معن راضی ن س  اا نه اصال از این عبِ ؛آاردمییاد 

ا جم،ه  گرددمیکه آن صحفه کاز  دعمن متففر خعدش ماع نِ نمتففر اس ش انفعن کا دید

» نه اصال راضی که انجا  آن نبعد؛ یففی جم،ه نفدمیکر زکان جاری  ای را

ح، ،ی تعض حی از ت ةمفظعر ارائه گف  نه نففانی ک تعانمی اسا  این کر

از مکان سم تداوی  شی درانی حامدیگعتک کازنمعد آن از تریق  س الن ذهن حامد ا

نارکرد تداوی آزاد این جم،ه  ة  نه در نحعاین همان تفااتی اس ا آزاد کهره کرده اس 

نه در این جم،ه ساز ا نار تداوی  کفالاه این .ععدمیاضعح دیده ه کا معارد پ ش ن ک

همانفدی ا عباه  ن س  نه از تریق هفجار  «»معرد  آزاد که سادگیِ

کر  ان انخست ن رم هایقسم معقف   راای در  خصعص دراما  صعرت گریته اس .

گف  نه راای دارای معقف   ک رانی ا خارجی  تعانمیترس م عدهش  جدالاسا  

ش اا (308 :1992)ر.ک: یضغش  این قسم  یک عخص   داستانی ن س  اس ش زیرا راایِ

تفها یک راای ک رانی اس  نه ه چ مشارنتی در رخدادها ا حعادث داستان ندارد ا 

 .پردازدمیتفها که راای  داستان 

                        درونی کانونی شدگیو  داخلی اویر -2-2

حات نخست ن رمان پرداخ ش نعک  که فکه راای  ص شپص از آن نه راای سع  عخص

گف   تعانمینه زما  راای  را که وهده گ رند؛ کفاکراین  رسدمیداستان  هایعخص  

آعکارا ا و،فی که  دیگر صدای راای سع  عخص که صعرت قبغ شنه از آن که کفد

گ ری ظاهری راای دیگر اثری از اا دیده ه؛ هرچفد کا اجعد نفاررسدنمیگعش 

داستان در ااقع این  هایعخص  گف  نه در ارای صدای  تعانمیاما  شععدنمی

 النداستان جریان س ا آرمان صدای راای داستان اس  نه که تبف   از سف  

ن ای متن ناگزیر از ا د متن ةااسره ک ن خعانفد مبفی کر حذف (65 :1984)همفریش ذهن

زما   ا رادمیداستان نفار  ةاز صحف از این پص شنغ دانایِ راای مخفی عدن اس .

 شش کفاکراینسپاردمیحامد ا مریم  داستان یففی صحراش دیگر هایعخص  داستان را که 

نفد صعرت داستا هایعخص  داستان تعسط چفد راای داخ،ی نه خعد از  راای ِ
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دید  ةال ن چرخا زاایا ها در نعسان ا تغ  ر اس .آندید پ عسته ک ن  ةا زاای گ ردمی

 ة: یففی زمانی نه راای  داستان که اس ،ایتدمیچهار  ا پفجم رمان اتفاق  ةدر صفح

 تداوی ذهن حامد محرکِ .یاکدمیتداوی آزادش از دانای نغ که اال عخص مفرد تغ  ر 

 ؛اس اع ن گشتی اسرائ ،ی اس  نه در صحرا در حال گش  زنی چراغ قرمز رنگ م

که تعر ناخعداگاه که سم  عب  شنعر چراغ ماع ن ةذهن حامد کا مشاهد شدر این صحفه

ا  آاردمیا آن عب را که یاد  ععدمیزیاف خعاهر ا احتماال ن مه چراغانی جه  داده 

» نفدمیراای  این جم،ه را  شکه دنبال آن ا از تریق تک گعیی درانی

ا حداد  ععدمینه داکاره راای دانای نغ در متن ظاهر  ک ف ممیا کفد کالیاص،ه  ؛«

ا این گعنه نشانه های حضعر خعد را در یرایفد تفااکی ا  نفدمییک سرر را راای  

رانی گعیی داما داکاره حامد از تریق  تک. سازدمیگردعی راای  داستان دائما نمایان 

اا این کار صحرا را مخاتب خعد ساخته اس  ا کا اا  الیش پردازدمیکه راای  داستان 

»: گعیدمیسخن 

  (.160 :1986نففانیش ) (9) «

این تک گعیی درانیش کالیاص،ه ا کدان ه ج نشانه ا قریفه ای  پص از پایان یایتن   

تک گعیی درانی مریم دق قا  شا جالب این نه نفدمیدید از حامد که مریم تغ  ر  ةزاای

» :ععدمیپایانی تک گعیی حامد عراع  ةکا جم،

 (10) 

 ش اااس نردن کا نعزاد داخغ عکم خعد  گفتگعمریم در حال در این صحفه  (.235 :همان)

 گ ردمی  راای  را که دس  نارکرد تک گعیی درانی که وفعان یک راای زما از تریق

راای در جریان این  کی آنکه شنفدمیدید از حامد که مریم تغ  ر  ةا این گعنه زاای

له تا انتهای داستان ادامه پ دا أالبته این مس دخالتی داعته کاعد. تریننم شتفااب ا گردش

ن داستان که دید در ای ةگف  تغ  ر زاای تعانمیکفاکراین  .(167 :1392)صاودیش نفدمی

چرا نه  رسال  ا نارنرد زیبایی عفاس ک خعد کرآید. ةخعکی تعانسته اس  از وهد

در الیه های زیرین راای   را تعانسته اس  متن را که آععب ککشاند ا صداهای خفته
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ا  گعنه متن ا ااقف   را از اقتدار معلف ا راای دانای نغ کرهاند این اک دار نفد. 

ظاهر ععد نه تعانسته اس  متن را و، ه استبداد نظا  تک صدایی  فشمفدمانفد عگردی نُ

از تریق تک گعیی های  تجه ز نفد ا که تمامی صدا های ناگفته ا کر زکان جاری نشدهش

که چفد صدایی ا  شدید های مخت،ف در رمان ةاجعد زاای مجال خعدنمایی دهد. شدرانی

این رمان که عمار  هایایشگی ترینمهما این خعد از  نفدمیپعیایی رمان نمک 

کا راای دانای نغ محداد که ذهن  -چفان نه گذع  -« »رمان  .رادمی

 ماندنمیدید ایادار  ةغسان نففانی که این زاای شگذع اما چفان نه  شععدمیحامد آغاز 

 .پاردسمیداستان نفعذ نرده ا راای  داستان را که آنها  هایعخص  در ذهن  شا پ عسته

یک نغ مفسجم ا  شنه در نهای  گ ردمیالبته این نار چفان کا مهارت ا ظرای  صعرت 

  .دهدمیرا که خعانفده ارایه  هپ عست

                                                                                                                      مراقب -راوی ناظر صحرا: -2-3

که ذهن  یا مفرعف راای دانای نغ محداد شدر صفحات نخست ن پص از آن نه

فد تک گعیی درانیش یکی دیگر چ ةیاص، هکه راای  داستان پرداخ  ک شحامد   عخص

 دیگر از . در ااقعگ ردمیدس  ه داستانش یففی صحراش زما  داستان را ک هایعخص  از 

 )مکان( اس . مکان در داستانِ ش صدای صحرادرسمیکه گعش  نه در داستان صداهایی

 :1998ش مرتاض ) ععدمیمانفد یک معجعد زنده ا پعیا ظاهر  شکر خالف نالس ک شمدرن

 نزد مادر خعد کرادشش زمانی نه حامد سفی دارد از تریق صحرا که اردن .(147

 شاظر(ن -)راای ؛ صحرا که وفعان یکععدمیاز داستان تعسط صحرا راای   هاییصحفه

تک گعیی  ةدر یاص، . در ااقع راای  صحراگ ردمیوهده  کرای  را ازما  ر

اا که وفعان یک راای ناظر ا مراقب که تعص ف  .گ ردمیداستان صعرت  هایعخص  

راای  داستان تعسط صحرا پص از تک  .پردازدمیداستان  اص،ی هایعخص  یکی از 

 :ععدمیاین گعنه آغاز  شگعیی مریم
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 .(240: 1986نففانیش) 

ران الی نم نم که د شگ ردمیخارجی صعرت  ةاکتدا از زاایدر راای  صحرا   

 این معقف   .نشدمیا احساسات درانی ای را که تصعیر  نفدمیعخص   حامد نفعذ 

اا یک راای ش معقف تی نامال درانی اس  شخست نن هایقسم کر خالف راای  راای

در معرد عخص   معرد اصف خعد همه  ش زیرا اارادنمینامحداد که عمار  دانای نغِ

این مساله قاکغ استفباط  شی  راای در قسم  کاالراا ةکا نگاهی که ع ع .داندنمیچ ز 

نامال که دران احساسات پفهان حامد نفعذ نفدش  دهدنمیاس  نه راای که خعد اجازه 

جفبه های درانی اا  که راای ِ شهرچفد نه اا کا ن م نگاهی که دران عخص   حامد

 سرانجا ین نه حامد ا. «...:پردازدمی

نفعذ راای که  نشان از شتصم م که سفر گریته اس  ا لبریز از خشم ا ناراحتی اس 

 .ددهمی ااا تصم مات  احساسات ازآگاهی ای خبر از ا  حامد داعته دران عخص  

» ةان ز جم،» کالیاص،ه کا نارکس  ق د ا در ادامه الی

که نعوی از راای  خعد قرف   زدایی  ش« ...

ا تکرار آن  «رکما»ق د  زیرا  ؛نفدمیتردید کرای خعانفده راای   کا ا داستان را نفدمی

ا ک ان  نفدمیگعیای این مساله اس  نه راای از راای  خعد قرف   زدایی  شکه تفهایی

که مففای  ن ز «وری »یفغ  در ادامه  دق ق ا صح ح ن س . انه راای  اا نامال نفدمی

 » :گعیدمیراای در ادامه  چرا نه شعک ا تردید که نار ریته اس 

حامد  هایگا م نه اقتی صحرا کرای نخست ن کار  کا مراجفه که متن کاال می ک ف

 ک فدمیاما اقتی نه حامد را  شسان غریبی اس نه اا ان نفدمیگمان  شنفدمیرا احسا  

نه اا یک ک گانه  ععدمیآن هفگا  مرمئن  ا ععدمیاا که یق ن تبدیغ  گمان ا تردید

کر این مساله  «»چرا نه اا در ادامه ا کا نارکرد یفغ ؛ عفاسدنمیرا  اا اس  ا

ای ادک ات داستانی مدرن چفان نه گذع ش این  خعد یکی از عگرده البته. نفدمیتان د 

  .راای اعاره نرد حدادِمنا دانای نغِ ةکه ع ع تعانمی شا از دل این نگرش اس ؛
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 جدال نانعنی عدگی درانی:

هانشانها  هاعاخص )صحرا(راای نانعنی سازی/زاایه دید   

عاخص زکانی:نارکس  

ش)من(ضم ر اال عخص تٌ  

.:هانشانه-  

  اهتما  عخص   که راای-

.داندمیچه  نآ  

زیرا راای در آن ااحد هم -

راای اس  ا هم از 

داستان هایعخص    

.راای=عخص  -  

نی سازی درجه نانع

 درانیش

زاایه دید مساای کا 

 عخص   داستان

 اال عخص

-معقف  : داخ،ی

 عخص   داستان

مشارک ا سه م در -

 داستان

نتیجه گیری    

تعانسته غسان نففانی  این رماندر  رمانی اس  مدرن ا معیق؛« ماتبقی لکم» رمان -

ا  نالس ک هایداستانحانم کر  راای  معضعوی هایتکف کاز  زمان هم اس  که تعر

 ای نه گعنه که ؛که تعر عایسته کهره جعید شمدرن هایداستانمعجعد در  ذاتی)درانی(

دیگر که  هایقسم از رمان تعسط راای سع  عخص ک رانی ا  هاییقسم راای  

 هایعخص  نه خعد از  ش  پردازی درانی ا تعسط راای اال عخصراای ةع ع

 هایداستانکه سبک  شراای در این داستانکه تصعیر نش ده ععد.  شاص،ی داستان اس 

هم یک راای خارجی ا  شراای  معضعوی ا ذاتی همزمان مدرن ا تح  تاث ر نارکس 

ن،ی ا  عضعوی نالس کشم هایداستان کر خالف دانا ا و،م اا البته ک رانی اس  نه

اص،ی داستان  هایعخص  نامحداد ن س  ک،که محداد که ذهن یک عخص   از 

ما در داستان عمعل تی از این راای  شیئکه جز چفد معرد ناچ ز ا کس ار جز اس  ا

یا کهتر گفته  شنانعنی عدگی متن راای  در این قس  ها  صفر ة. کفاکراین درجک ف منمی

. اما  قسم  اوظم این رمان که خصعص اس نانعنی عدگی  ةرجراای  یاقد د شععد
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راای  از  «صحرا»راای  داستان تعسط ن ز که هفگا   درانی ا یهفگا  تک گعیی ها

راای  داستان تعسط اال عخص که تصعیر نش ده  زیرا شمی کرد ها درانی کهر ذاتی

استان را کا د  اص،ی داستان اس  نه راای هایعخص  راای خعد یکی از  ا ععدمی

 ؛ا ک فا اا ن ز کراکر اس  کا خعد عخص   و،م ا نفدمیدید درانی دنبال  ةزاای

نانعنی عدگی درانی کر  ةگف  راای  این قسم  از داستان از درج تعانمیکفاکراین 

 .خعردار اس 

ش که گعنه ای نه اس پ عسته در حال تغ  ر ا نعسان  شدید در این رمان مدرن ةزاای -

 م اندید در  ةنش زااینخس  داستا ةگف  که استثفای ده تا پانزده صفح عانتمی

دید ک رانی که تک گعیی درانی ا سپص  ةا که ترت ب از زاای داستان هایعخص  

مهم ترین یکی از ا اس در گردش  دید درانی ا تعسط راای دران داستانش ةزاای

دیدش کهره گ ری نففانی از  ةا  زاایراهکار های معجعد در این رمان که مفظعر تغ  ر مدا

 زج گف  نغ این داستانش البته که تعانمینه  یتک گعیی درانی اس  که گعنه ا کتکف 

نخس  داستانش از تریق نارکس  مکان سم تک گعیی درانی راای  عده  ةچفد صفح

 اس .

 ةحضعر راای ا درج ادک ات داستانیش ةحعز نظرانِ کر خالف تصعر کرخی از صاحب -

نه تفها ناسته ا نم رنگ  شذهن دید در داستان جریان س الن ةان زااینانعنی عدن یا هم

داستان هر ندا  از  هایعخص  ایکار  س الن ةدر نت ج کروکصش نه ععدنمی

آن پ عسته راای   ةنت ج درنه  گ رندمیرا که دس   داستان زما  راای  هایعخص  

کفاکراین عاید کتعان  .ععدمیاایان متفددی دنبال ر تعسط ا داستان از زاایای گعناگعن

دیگر اثری از آن نعع راای دانای نغ حانم کر نغ داستان  شداستانی در این نععِ گف 

خالی از راای ا  شداستانی الی این امر که این مففی ن س  نه این نععِ شخبری ن س 

              .اس دید  ةزاای
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 ها پی نوشت

ش نظریه پرداز ادکی ا نشانه عفاسی 1930 ةزاد (gérard genette)کان یرانسعی ژرار ژن ش که ز-1

گردد نه یکی از کرمی راای  از ساختارگرایانه ةعهرت ا تأث رگذاری اا که مرالف ةومد اس  شیرانسعی

 .دهدرا ارائه می راایی متعن تح، غ هایترین چارچعبجامع

-ش ی ،سعفش معرخ ا نشانه عفا  ک،غاری1939 دمتعل (Tzvetan Todorov)تزاتان تعداراف -2

 ته تحریر در آارده اس .تاریهش نظریه های ادکی ا یرهفگ آثاری را که رع ةیرانسعی اس  نه در زم ف

 دیدمیمستق م که خعرع د نگاه نفد.. کرای نخست ن کار خعرع د را معجعدی زنده  تعانس میاالن  -3

از آن کعد  ترکزرگاما خعرع د . حال احشتفاک.. و ن درش مبهم ا نشدمینه در  امتداد چشمانا نفص 

زیر پای اا جسمی اس   احسا  نرد نه زم نِنفرت داعته کاعد..حامد از آن یا  کداردداس  آن را نه 

همانند کالفی پشمی که از یک  گم شد،ناگهان احساس سرگیجه کرد و در تاریکی شب ش نشدمینه نفص 

پشمی را به دورش تنیده بودند که  هاینخدر غزه متصل باشد، در طی شانزده سال آنقدر  اشخانهطرف به 

 کرده و خود را در دل شب  اکنون آن تعلقات را از خود باز و او )توپ( شده بود تبدیل به یک کالف

به او دوخته شده بود... پس از  هاچشم...آن هنگام که او رو در روی شیخ نشسته بود تمامی کندمیور غوطه

 آن را بپیماید.  شانزده سالپیاده روی در اردن، به گونه ای که هیچ کس حتی قادر نبود  هاساعت

 های بج را درپالتع اش را کاال نش د ا دستانا  ةیق-نرد ا که آسمان چشم داخ اندنی درنگ -4

 کزرگا یرا کرد.

ناگهان تر  رخ   -کرای اا مانفد جهفمی سرد ا مبهم کعد -آیا ااقفا ترس ده اس  دانس ینم -5

 ا چ زی نه انتظارش را داع  رخ نمعد. - کرکس  ا ری 

مش  کزرگا کفشارد ا یا این نه نایی کعد نمرش را کفشارد تا اا )حامد( را ک ن دا  تعانس می -6

 ن نفد الی حامد ناتعان ا ضف ف کعد ا خعاهرش مریم پش  در گعش ایستاده کعد ا جف اشخفه

 .زدمیدران عکما اا را لگد 

در زیر  اشکرآمدهنجا این اتفاق)حام،گی( ایتاده اس ؟ ا که عکم » در آن هفگا  از خعدش پرس د -7

 با  نگاهی انداخ .ل

 ا !نش فدمیسگی نه دامادعان خعاهد عد در نفارش  .مانفد م معن ضف ف کعدش اسما زنریا اس  -8

نعر قرمز رنگی از انتهای ماع ن درخش د ا در تاریکی عب  از پش  سرش زازه نش دسگ)زنریا(ش 

 اکان چرخان د.صعرتا را کر رای س فه گر  ک  -گم عد. خعاهر  را که همسری تع درآارد 

من داستی تع را . تعانم تع را داس  نداعته کاعم الی آیا تع را داس  خعاهم داع ..من نمی -9

 کرمی گزیفم من ناچار  تع را داس  داعته کاعمش چرا نه غ ر از تع نسی کرای من کاقی نمانده اس .
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نه دار هستیش  هر چفد نه غ ر از تع)جف ن( چ زی کرای من)مریم( کاقی نمانده اس .. ا تع هم  -10

در تختخعاب مفی... این)ساو ( را در یک تاکستان از کازار خرید ا که خانه آارد ا هفگامی نه که در 

 ن، د را کگ ردش ساو  را رای دا دستا قرار داده کعدش ساو ش آن گعنه نه  تعانس نمیخانه رس د 

 که من گف ش سفگ ن کعد.

صادایی جاز    نارد مای من)ک اکان( اارد  ةعک کر س ف کیا پ عسته ا ضرکه های سرعار از زندگی ر -11

در مقاکغ دیعار  س اه  رس دمیکه نظر   داع می)حامد( هر چه قد  کر  ا اا عدنمیصدای تر  عف ده 

ح عانی نعچک ا ناتعان تصم م که درنعردیدن گرمایی کی پایان داردش گرمایی آنفاده  . کزرگی قرار دارد..

نخست فا حد  زد  نه اا ک گانه اسا !   هایگا  دیش خفقان ا عاید هم مرگ؛ از همان از خشمش نا ام

  شاسا،حهش ا چاه کساا حتای     کای  شناامال تفهاا کاعد    ا زمانی نه اا را دید  که این امر یقا ن پ ادا نارد ش   

 تعاناد نمای چارا ناه    ؛ام د ا آرزا؛ کا این حال از همان لحظه آغازین گف  نه مان را داسا  دارد   کی

 .ستم نداعته کاعددا
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