راوی و کانونی شدن در رمان «ما تَبَقَّی لکم» اثر غسان کنفانی
احمدرضاصاعدی
استادیار دانشگاه اصفهان
()200-179
تاریخ دریافت ،1391/06/28 :تاریخ پذیرش1392/04/30 :

چکیده
رمان «ما تبقی لکم» اثر غساان نففاانیش عااور ا داساتان ناعیص مفاصار ی،سار فیش کار اثار نارکسا
تکف کهای جدیدِ داستان نعیسیش در زمرة نخست ن رمانهای مدرنی که عمار میراد نه تعانساته اسا
در راند نعآاری ا عکعیاییِ ادک ات داستانی ورکی سهم کسزایی داعته کاعد؛ از آن جا نه این رمان در
زمرة ادک ات داستانی جریان س الن ذهن قرار میگ ردش گسستگی زمان حانم کر این نععِ داستانی معجب
عده اس
راای

نه راای

داستان در صحفه های مخت،ف تعسط راایاان متفادد ا از زاایاه هاای گعنااگعن

ععدش کفاکراین؛ انتظار میراد نه یار ا عاکغ غالاب سافتی زاایاة دیاد ا راای در ایان رماان

کرخالف داستانهای نالس کش پ عسته در نعسان ا تغ ر کاعد؛ که هم ن و،
اس

تا از م ان وفاصر داساتانش راای ا ناانعنی ساازیش کار اساا

ساختارگرا مانفد ژرار ژن

در این مقاله سافی عاده

کرخای از دیادگاه هاای مفتقادان

ا تعدارافش معرد تح ،غ ا کررسی قرار گ رد.

واژههای کلیدی :غسان نففانیش ماتبقّی لکمش جریان س الن ذهنش راایش درجة نانعنی سازی.

 پس

الکتران ک نعیسفدهAhmadreza_saedi@yahoo.com :
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 -1مقدمه و بیان مساله
رمان «ما تبقّی لکم» اثر غسان نففانی داستان نعیص ا عاور مفاصر ی،سار فی در ادک اات
ورکی در زمرة نخست ن رمانهای جریان س الن ذهن کاه عامار مایراد ا آن گعناه ناه
تاث ر رمان «خشم و

نففانی خعد اذوان مینفد ای در نگارش ا ساختار این رمانش تح

هیاهو» ،اثر ای ،ا یعنفر ( )William Fauknerداساتان ناعیص مشاهعر آمریکاایی قارار
گریته اس

(زوربش .)151 :2006ادک ات داستانیِ جریان س ال ذهنش تح

تاث ر اندیشههاا

ا نظریه های و،م راانشفاسی ا ی،سفة مفاصرش پا که ورصة ح ات گذاع  .از آن که کفد
رمان نعیسان مفاصر همعاره سفی داعاتهاناد تاا در پاساه کاه دواعت هِفاری جا مص
()Henry Jamesش راان عفا ش رمان نعیص ا مفتقد آمریکاییش رمان مفاصار را کا ا از
پ ا که ااقف

ا یا آنچه در رمان ااقفگرایی نالس ک «توهم واقعیت» نام اده مایعادش

نزدیکتر نففد .در پی تحقق این مهمش نخست ن وفصر از وفاصر داستان نالسا کش یففای
راای دانای نغ مر،قش زیر سعال ریا ؛ زیارا راای داناای ناغ ا ایشگای عامعل
گستردگی و،م ااش کا اندیشة تعهم ااقف
همة امعر که هفگا تعص ف دران عخص

ا

ش نامال در تضاد کعد؛ چرا نه راایِ مشرف کار
هاای داساتانش مایکایسا

هماعاره اوتمااد

خعانفده را که خعد ج،ب مینرد ا این همان امری کعد نه مانع تعهم ااقفای کاعدن امار
داستان میعد .کفاکراینش رمان نع در تالش کعد نه خاعد عخصا

ش کای اساات

راای

خارجیش احساسات دران خعد را ارائاه نفادش تاا آن جاا ناه یکای از مفتقادان ادک اات
داستانی کر این کاار اس

نه :داستانِ جریانِ س الن ذهنش در صدد نفار گذاعتن راای ا

نقا آن در داستان اس

(یضغش )422 :1980؛ کفاکراین کا تعجه که تالش رمان مفاصر کرای

تحقق تعهم ااقف

ا حذف وامغ اسات

(راای)ش این سعال پ ا میآید نه :جایگاه

راای ا زاایة دید در این نععِ داستانی ا که خصعص رمان معرد کحثش چگعناه ترسا م
میععد؟ چه نسی ا از چه زاایه ایش حعادث داستان را راای

مینفد؟

 -2-1پیشینة تحقیق
درکارة ادک ات داستانیِ غسان نففانیش پشاهاهای زیادی صعرت گریته اس ش الی تا
نفعن پشاها خاصی در خصعص راای ا نانعنی سازی در رمان معرد کحثش دیده
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نشده اس  .کرخی از مهمترین نارهای انجا عده در خصعص ادک ات داستانیِ این
نعیسفده وبارتفد از)1 :
نعیسفده در این اثر که تح ،غ ساختاری مجمعوه داستانهای نففانی پرداخته اس
نعیسفده در این نتاب که صعرت گذرا ا ن،ی در قالب چهار
صفحه که تح ،غ محتعایی ا ساختاری این اثر میپردازد.
نه که تعر ن،ی که جفبه های نعین این رمان پرداخته اس ؛  )4مقاله ای کا وفعان
«کاربست امپرسیونیسم در رمان ما تبقی لکم» از احمد رضا صاودی؛ نعیسفده در این
مقالهش ایشگیهای امپرس عن سم را در این رمانش معرد تح ،غ ا کررسی قرار داده اس .
 -3-1مفاهیم و ادبیات نظری
راای ا نانعنی سازی ( )Focalisationیا «التبئیر» از مهمترین وفاصری هستفد نه در
تح ،غ ساختاری وفاصر داستانش نقا کسزایی ایفا مینففد .نانعنی سازی در ااقع
اضف تی اس

نه راای کرای دیدن ا ایجاد یاص،ه م ان خعد ا خعانفدة ضمفیش اتخاذ

مینفد .ا در اصرالحِ داستانی که مففای محداد نردنش دق ق نردن ا یا ناستن زاایة
دیدِ راای ا مف،عمات ای اس

(زیتعنیش  .)40 :2002پرداخ

یففی «راای» ا «زاایة دید» یا که تفب ر ژرار ژن

()1

دا مبحث مهم راای

(« )G.Genetteنانعنی سازی»

(جف ش 198 :1997ا الفمامیش  )65 :1982در ااقع در پاسه که دا پرسا اساسی امکان پذیر
اس  )1 :چه نسی میک فد؟  )2چه نسی سخن میگعید؟ (جف ش  .)199 :1997از م ان
انبعه تقس م کفدیهای صعرت گریتهش این مقاله در صدد اس
جامف

کا تعجه که اضعح ا

تقس م کفدی ریاضی گعنة تعدارف ( )T.Todorov( )2ا ژرار ژن

ش پاسه سعال

های کاال را تفها از مفظر این نظریهها دنبال نفد (همانش  207ا تعدارفش .)61 :1992
 -1راای > عخص
راای

داستان؛ مفظعر حکایتی اس

میععد؛ در این حال

صفر اس .

نه تعسط یک راایِ دانای نغ

زاایة دید (از پش ) یا یعقانی ا درجة نانعنی سازی
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 -2راای= عخص
عخص

های داستان اس  .کفاکراین زاایة دید مساای ا معازی اس

از عخص
گراس
عخص

داستان؛ در چف ن حالتیش مفمعال راایش خعدش یکی از
کا یکی یا چفد تن

های داستان؛ در چف ن حالتی نه مخصعص راای های ذاتی ا دران

(تعماتشفسکیش 189 :2010ا لحمدانیش )48 :1991ش عفاخ
داستان اس

ا یهم راای در حد

ش نه نمتر ا نه ک شتر .ساختار غالب کر این نععِ داستانیش استفاده

از ضم ر اال عخص (من) اس

(ل فتف ،ش )92 :2010؛ میتعان حضعر پررنگ آن را در

داستانهای مدرن ا یا داستانهایِ جریان س الن ذهن که خعکی احسا

نرد .نانعنی

عدگی این نعع راای ش درانی اس .
 -3راای< عخص
عخص

داستان؛ مقصعد حکایتی اس

نه و،م راای آن نمتر از و،م

داستان اس ش زاایة دید چف ن داستانیش خارجی یا ک رانی اس  .از نظر ژن

ش

درجة نانعنی سازی چف ن راای هایی خارجی اس ش که این مففی نه داستان از مفظر
یک راای خارجیش ناظر ا کی ترف راای

میععد(جف

ش همان).

 -2کاربست انواع راوی و کانونی سازی و موقعیت راوی در رمان «ما تَبَقَّی لکم»
پ ا از پرداختن که این مهم الز اس
مختصر اعاره ای ععد؛ عخص

نخس

که عخص

های اص،ی داستان که تعر

های اص،ی این رمان پفج نفرند :حامدش خعاهرش مریم

ا زنریا همسر مریمش صحرا ا ساو

(مچی ا دیعاری) .الی حعادث داستانش چفان نه

در ادامه خعاهد آمدش از چفد زاایه ا تعسط چفد راایش که تصعیر نش ده میععد-1 :
راای سع

عخص مفرعف که ذهن عخص

 -4صحرا؛ اما صدای دیگر عخص
تریق ا تعسط عخص
زاایة دید راای

حامدش  -2حامدش  -3مریمش

های داستان مانفد زمان (ساو ) ا زنریا تفها از

های دیگر که گعش میرسد .رمان «ما تبقی لکم» کا نعسان

میععد؛ در ااقع میتعان چف ن گف

متفعع ا پی در پی از ایشگیهای کارز ا غالب در راای

نه نارکس

زاایة دید های

این داستان که عمار میآید

(سعیدانش  .)39 :1997که نظر میرسد نه دل غ این رایکرد را کاید در ع عة راای
داستانی دنبال نرد :ارائة مستق م ا کی ااسرة ذهف

عخص

این نععِ

های داستان (همفریش

 62 :1984ا ایدلش  .)19 :1367کفاکراین؛ نعیسفدة داستانِ جریان س الن ذهن که مفظعر تحقق
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یایتن این مهم میکایس
که این مففی ن س

از نارکرد راای دانای نغ نامحداد چشم پععی نفد .البته این

نه در این رمان اثری از نارکس

راای ک رانی یا همان راای سع

عخص دانای نغ دیده نمیععدش ک،که کر وکص ای تعانسته کا مهارت تما ش رمان مدرن
خعد را کا ترن بی از راای

معضعوی ا راای

خعاه م دید نه ای چگعنه تعانسته اس

ذاتیش که انجا کرساند .در نت جة این مهم

کرای هرندا از راای های خعد از راای ا

درجة نانعنی عدگی خاص ا متفاسب کا راای
متضادش رمانی یکدس

خعد کهره جعید ا کا ت،ف ق دا امر

ا یکپارچه کا ایشگیهای رمان مدرن ارائه دهد.

-1-2کانونی شدن بیرونی(زاویة دید بیرونی)
چفان نه گذع

نه کر همة

الزمة چف ن زاایة دیدیش اجعد یک راای دانایِ ن،ی اس

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

در این

نععِ داستانی کا مفرعف ا محداد عدن زاایة دیدِ راای که احساسات ا وعاتف یکی از
عخص

های داستانش تقریبا صف

داستانهای نالس ک ا سفتی از دس
که راای

خعد را در مففای نالس ک رایج در

عمعل

میدهدش الی راای هم چفان از معضفی ک رانی

داستان میپردازد« :

(نففانیش )153 :1986

آن چه در کاال آمده اس
عده اس

قسم هایی اس

نه از صفحات نخس

تا از ارای آن س مای راای ا درجة نانعنی عدگی قسم های نخست ن این

رمان که تصعیر نش ده ععد .پر ااضح اس

نه نففانی در این قسم

دید خارجی نه تعسط یک راای دانایِ نغ راای
میتعان گف

رمان گ،چ ن

کر اسا

از رمانش از زاایة

میععد کهره کرده اس ش کفاکراین

نظریة ژرار ژنت ()198 :1997ش درجة نانعنی عدگی ن ز صفر یا
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یاقد درجة نانعنی عدگی اس ؛ نخست ن عاخص ا مف ار کر این مدوا را میتعان در
نه تا

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

ایفجای داستان همه چ ز در معرد قهرمان داستان یففی حامد میداند؛ حتی در کفضی
قسم ها میتعان استدالل نرد نه اا (راای) ک شتر از قهرمان داستان میداند؛ کا مراجفه
یعقش میتعان این مساله را که خعکی دنبال نرد؛ از همان اکتدا میتعان که جم،ة

که قسم

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

(

نسب

که قهرمان داستان اس ش راای داستان میداند نه حامد تا نفعن قادر نبعده اس

نه که تعر مستق م که خعرع د خ ره ععدش الی انفعن (اآلن) ا کفد از تغ ر ا تحعالتی
نه در دران اا رخ داده اس ش اا قادر که انجا چف ن ناری عده اس

ا البته نه راای

داستان هم از این مساله غایغ ن س ؛ در ادامه جم،ة (

) ن ز ک انگر و،م راای داستان نسب

که آن احسا

ا

ا یا کرداع

ت،قی نامال درانی ذهن حامد اس  .این نه حامد پص از اراد که صحرا این مکان را
جانداری پ چ ده ا ترسفاک میک فد امری اس

نامال درانی ک ن خعد حامد ا نگاه ای

که مکان؛ اما این نه راای داستان میتعاند نعع نگاه ا کرداع
این گعنه مفتقغ نفدش تب فتا مست،ز و،م جامع ای نسب

حامد را نسب

که مکان

که تما احساسات ا

کرداع های عخصی حامد اس  .اا احساسات حامد را میخعاند

این

مساله در معرد جمالت کفد ن ز صدق مینفد« :

»؛ در این وبارتش راایِ دانای نغ ا آگاه از آن چه در دران حامد
میگذرد که راحتی احساسات حامد را که تصعیر مینشدش احساسی نه نمیگذارد حامد
که راحتی از غزه که مففای اتن ا خاک خعد دس

ککشد ا آن را یرامعش نفدش هرچفد

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

مینفد همانفد یک نالف پشمیش از یک ترف که غزه اصغ اس  .عاید

م،مع ترین سفد کر این مدوا را کتعان در جم،ة «

» (نففانیش  )156 :1986دنبال نرد .این جم،ه نه عاید خعانفده خعد عخصا کارها
آن را تجرکه نرده کاعدش در ااقع ک انگر یک احسا

ا یک حال

راحی ا نامال
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درانی اس ش یففی احسا
همة نگاهها که سم
نمیتعانس

یک انسان نه انفعن در حضعر جمع قرار گریته اس

اا نشانه ریته اس ؛ در ااقع عاید ه چ تفب ری که این ع عایی
عر ا ضفف راحی عخص

ک انگر این حال

چف ن جمفی کاعد؛ کی پرده میتعان گف
عخص

ا

ش که هفگا قرار گریتن در
راای نسب

نه معضع ا معقف

داستانش نامال ک رانی ا مشرف کر دن ای کران ا دران عخص

که

اس  .از

دیگر جم،ههایی نه که تعص ف خارجی حامد اعاره داردش وبارت« -:
اس
دراین دا جم،ه که خعکی پ داس
عخص

(نففانیش )158 :1986؛

نه راای تفها که تعص فات ک رانی ا خارجی

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

ا یا دستانا را در ج ب پالتع خعد یرا کرده اس ش تفها که تعص فات خارجی حامد
مرکعط میععد ا نه اندیشهها ا احساسات درانی اا؛ البته کرخی از ن،ماتش مانفد« :

» که تعر غ ر مستق مش القا نففدة سردی هعا کعده ا
که خعکی میرساند نه عخص
این احسا

ش احسا

سرما نرده اس

اما راای که تعر مستق مش

را که مخاتب مفتقغ نمینفد ا یا جم،ههایی نه که تعص ف درانی حامد

تعسط راای پرداخته اس « -:

در این چفد

»

جم،ه وبارتهای
دالل
اس

کر احسا

ا کرداع های درانی حامد

دارند .که تفب ری در اصغ وبارتهایی هستفد نه یا حامد که آنها یکر نرده
نرده اس .

ا یا آنها را احسا

در پاراگراف کاالش والاه کر ذنر معاردی نه ک انگر و،م ا آگاهی راای نسب
آعکار ا نهان عخص

اس ش چفد معرد ن ز ک انگر این مساله اس

که اسرار

نه راای داستانش نه

تفها از همه چ ز خبر دارد نه تا حدادیش درجة هعع اری ا آگاهی اا از عخص
داستان ن ز ک شتر اس ش که گعنه ای نه اا چ زهایی میداند نه-احتماال -حامد از آنها
کیخبر اس ش یا در آن مقرع زمانی از آن سرح هعع اری ا آگاهی الز کرخعردار
نس

ا این در حالی اس

نه راای داستان کر این امر نامال اعراف دارد ا گعیا از این
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کیاتالوی ا ناکخردی قهرمان ا عخص

داستان ن ز که نفع خعد کهره میکرد (

)؛ (نففانیش  )161 :1986پص از این نه حامد سر که ک اکان میگذاردش انفعن کر خالف
تصعر ساکقاش آن را گسترده میک فدش مدتی کا خعد یکر مینفدش سرانجا تصم م
میگ رد از راه صحرا که سم

) .در این

اردن رهسپار ععد (

) سفی دارد این

جا راای کا اضایه نردن جم،ة
نکتهها را که خعانفده مفتقغ نفد نه درس

اس

نه حامد انفعن صحرا را اس عش مبهم ا

عاید غ ر قاکغِ وبعر میک فدش الی اا خبر ندارد نه این صحرا آنقدر کزرگ ا عاید
خررناک اس

نه حتی در تعل عانزده سال هم نمیتعان آن را پ معدش چه کرسد که این

نه یک کچة پانزده ساله کخعاهد تک اتفها -آن هم کرای نخست ن کار -آن را تی نفد؛
کفاکراین ای که خعانفدة متن یادآار میععد نه اا چ زهایی میداند نه عخص
از آنها اتالوی نداردش در ادامهش اا حتی هعع اری عخص

داستان

را ن ز که سُخره میگ رد

)ش ا این گعنهش خعانفده که و،م ا آگاهی مر،ق راای پی میکرد.

(

البته در این داستانش ک فا ا آگاهی راایش تفها محداد که ذهن یکی از
عخص

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

نخست ن رمان ا که سبک داستانهای نالس ک ا راای های معضعوی(یقر نش :1989

)285ش – کا اجعد ذاتی کعدن آن -راای دانای نغ اس ش الی محداد عدن حعزة دانایی
راای که ذهن یکی از عخص

های داستانش که تفب ری دیگر ک انگر نسب

ای اس ؛ ا این گعنه داستان مدرن تعانسته اس

و،م ا ک فا

از راای سع عخص کهره جعیدش

الی همچفان که تکف کهای داستانی مدرن ا ذاتی ن ز پایبفد کاعد .راای دانای نغ
غسان نففانیش در تعل نخست ن صفحات رمانش تفها محداد که ذهن حامد اس ش کیآنکه
از عخص

های دیگر داستان خبری داعته کاعد .کفاکراین از نظر معقف

همعاره در نفار عخص

حامد قرار گریته اس

مکانیش اا

ا نمیتعان حضعر اا را در دیگر

مکانهای داستانش که سبک داستانهای نالس ک ا معضعوی مشاهده نرد؛ در ااقع تفها
قسمتی نه میتعان حضعر راای را همزمان در نفار چفد عخص

احسا

نردش
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قسم

زیر اس « :
(نففانیش .)166 :1986

تا این نقره از داستانش راای تفها مفرعف که ذهن حامد اس ش الی چفان نه در متن
کاال مشهعد اس

راای در اکتدای متن که صعرت قبغ ظاهر میععد اما چ زی نمیگذرد

نه آگاهی ا اعراف ااش عخص

اص،ی دیگر داستانش یففی مریم را ن ز در کرمی گ ردش

که گعنه ای نه مخاتب متن متعجه میععد زاایة دید راای مفرعف که عخص
جف ن در داخغ عکم مریم ن ز خبر دارد,

دیگری میععدش که تعری نه حتی از حرن
کفاکراین راای در اکتدا احساسات حامد را نسب

که داماد خعدش زنریا که تصعیر مینشد

ا این نه حامد از عدت نارضایتی ا ن ز احسا

کدی نه که زنریا داردش میخعاهد اا را

کا دستان خعد خفه نفدش هر چفد کی درنگ خبر میدهد نه اا از انجا چف ن ناری
واجز اس ش تا کدین اس ،ه هم که مخاتب خعد کقبعالند نه اا از چ زی خبر دارد نه
حتی خعد حامد ن ز از آن کی خبر اس ش یففی ناتعانی ای در قتغ داماد؛ ا هم این نه
از ترف دیگر در مقاکغ حص نفجکاای خعانفدهش ا حتی عاید اظهار کرتری ا و،م در
»ش وجعالنه یرجا احساسات غ ر وم،ی

مقاکغ مخاتبش کا آاردن جم،ة «

حامد را که خعانفده مفتقغ مینفد ا کفد از آن کر اسا
جف ن در عکم مریمش دیگر عخص

عمعل

و،م خعدش از حرن

داستانش پرده کر میدارد .عاید کتعان که وفعان

م،مع ترین مثال کرای اثبات ادوای کرتری ا رجحان و،م ا ک فا راای نسب
عخص

که

داستانش که این جم،ه اعاره نرد:
نففانیش .)179 :1986

در این جم،ه میک ف م نه حامد از حام،گی خعاهر خعد ه چ اتالوی نداردش کفاکراین که
محض دیدن کرجستگی عکم خعاهرش از خعدش میپرسد :نجا این اتفاق ایتاده اس ؟
ا در ادامه سفی دارد زمان اقعع این یاجفه را حد
چگعنه تعانسته اس

کزند؛ کفاکراین میک ف م نه راای

کا کرجسته نردن سعالِ ذهنِ حامدش یففی اظهار کی اتالوی ای از

معضععش در ااقع سرح آگاهی ا مفری

ای را نسب

که معضعع که چالا ککشد ا از
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این اقرار که قعل تعداراف ( )78 :1996که نفع خعد (راای) ا م زان آگاهی

ره ای

خعیا کهره کبرد.
مسالة دیگری نه الز اس
نخس

که آن اعاره ععدش حضاعر راای در چفاد مکاان اسا ش

داخغ اتاقش جایی نه حامد ا زنریاا قباغ از خرباة وقاد ماریم کاا هام گفتگاع
در این اتاقش یففی جاایی ناه ماریم گفتگاعهاای آن دا را

مینففد؛ ا مکان دیگر پش

کیصبرانه گعش مینفد؛ کفاکراین یاص،ة این دا مکانش آن تعر نه در داستان کا هشا اری
تما ذنر عده اس ش یک در اس
درس

اس

نه داخاغ اتااق را از ک اران آن جادا ماینفاد؛ پاص

نه راای داستانش همانفد داستانهای نالس ک ا معضعویش در یاک لحظاه

در همة مکانها حضعر داردش الی کا اندنی تامغ میتعان متعجه عد نه حضعر راای در
یک مکان کسته ا نامال محداد صعرت گریته اس

ا از نظر جغرای ایی یاصا،ة زیاادی

م ان این دا مکانش آن تعر نه در راای های معضعوی دیاده مایعاعدش اجاعد نادارد؛
کفاکراین که معازات مفرعف عدن راای که یک عخص
از نظر جغرای ایی ن ز حرن

ش که استثفای ماعرد ذنار عادهش

ا حضعر ای محاداد ا کساته عاده اسا

(ر .ک .نففاانیش

)166 :1986

جدال نانعنی عدگی ک رانی:
راای
راای
غایب(سع
عخص(هع=اا)

عاخصها ا نشانهها

نانعنی سازی/زاایة دید
یاقد درجه نانعنی عدگی(نانعنی

عاخص زکانی :نارکس

عدن صفر)ش زاایه دید

عخص غایب.

ک رانی(مشرف)

نشانهها ا والم ها:

ضم ر سع

 -اتالوات خارجی-ک رانی عخص

ش

آگاهی از آن چه در اتراف ا پ رامعن
رخ میدهد.

ود مشارن

عخص

در داستان

 آگاهی درانی:که گعنه ای نه اا ازاحساسات ا هر آن چه در دن ای دران
عخص

رخ میدهد اتالع نامغ دارد.

 در معاردی حتی ک شتر از خعدعخص

داستان میداند.
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چفان نه گذع
عخص

رمان در صفحات نخست ن تعسط یک راای سع عخص مفرعف که

حامد راای

میععد؛ نکته ای نه در این م ان قاکغ اعاره اس

این اس

نه

در نت جة چف ن یرایفدی در داستانش میتعان در نفار صدای راای سع عخصشدر
کفضی معاقعش صدای عخص تی را عف د نه راای داستانش زاایة دید خعد را که اا
مفرعف نرده اس ش یا که تفب ر دیگرش صدای راای ا صدای عخص

کا هم ترن ب

عده ا معجب عکغ گ ری پدیدة «ترن ب صدایی» (ر.ک :کاخت نش  15 :1987که کفد) یففی
نانعنی عدهش میگردد .در ااقع در نت جة (ک ا

ترن ب صدای راای کا صدای عخص

از حد) نزدیک عدن یا همان مفرعف عدن راای که عخص
ناخعاستهش میتعان صدای آن عخص

داستان که تعر

را ن ز در گفتار راای داستان دنبال نرد؛ هر چفد

نه پی کردن که این مساله در نخست ن قرائ های داستانش عاید غ ر ممکن کاعدش الی کا
اندنی تأمغ ا تفمق در گفتمان راای داستانش میتعان که این مساله پی کرد؛ کرای نمعنه
پص از آن نه خعانفدة داستان کا ذهف ات مففی ا نعع نگرش تحق ر آم ز ا ناخععایفد
حامد نسب

که زنریا (همسر خعاهرش) آعفا میععدش میتعاند که هفگا راای

داستان

تعسط راای ا از ارای تعص فات ا تشب هات مغرضانه ا نام معن که نار ریته در صدای
راای مانفد
این گعنه استفباط نفد نه این گعنه
تفاک ر ا تعص فاتش در ااقع ک انگر آن نگاه تحق ر آم ز حامد نسب

که زنریا اس

نه در

ذهن حامد س الن دارد اگرنه از مفظر راایش استفمال این تفاک رش یاقد مففی ا حتی کی
اسا

اس  .البته مسألة ترن ب ا تداخغ صداها در این رمان که چفد صعرت خعد را

نمایان میسازدش یکی از عگردهای رایج در داستانهای جریان س الن ذهنش کهرهگ ری
از مکان سم «تداوی آزاد» در رمان اس
تکف ک آمده اس

(همفریش  .)59 :1984در سادهترین اصعل این

نه «ذهن انسانش در نت جة یفال

ا پعیایی پ عستة خعدش قادر که

تمرنز رای یک چ ز ا آن هم کرای مدتی تعالنی نخعاهد کعد (همفریش .)66-64 :1984

کر اسا

این اصغ راانشفاختیش ذهن انسانش اندیشههاش

کفاکراین میتعان گف

احساسات یا مفاه می را نه قاک،

یراخعاندن یکدیگر را دارند که هم ارتباط میدهد.
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این قاک،

میتعاند از تریق تداوی صف های مشترک ا یا حتی متفاقض صعرت گ رد

مانفد:

(نففانیش )163 :1986

کا اندنی دق

در جم،ة کاال میک ف م نه راای داستان در اکتدای جم،ه از زاایة

خارجی که تعص ف حامد میپردازدش اما کالیاص،ه زاایة دید خارجی که داخ،ی تبدیغ
میععد ا در نت جة این چرخا در ااقع صدای راای کا صدای عخص
حامد ترن ب میععد؛ زیرا جم،ة نخس
صدای عخص

در ااقع صدای راای اس

داستان یففی
الی که دنبال آن

از تریق مکان ز تداوی آزاد عف ده میععد(ر.ک:صاودیش )163 :1392؛

در اصغ اقتی نه حامد که آسمان خ ره میععد کا دیدن آسمان تاریک ا پر ستارة عب
نعیر (صحرا)ش که تعر ناخعدآگاه ذهن اا که سم
عخصی ایش جه

تداوی رازهای گذعته ا تجرکة

گ ری داده میععدش یففی تداوی زندگی در یک خ مه ا چادر س اه

رنگی نه احتماال از دران رازنه های آن ا یا عاید هم از دران عکافها ا سعراخهای
چادرش نه خعد حکای

راز های سخ

ا یقر ااس ش میتعانسته آسمان را ک ف د.

کفاکراین در این جم،هش صدای راای کا صدای عخص

کا هم ت،ف ق عده اس .

نمعنههای دیگر از این ترن ب صدایی را میتعان در جم،ه های زیر دنبال نرد« :
 ،.».و
(نففانیش )99 :1986پر
ااضح اس

نه تعص فات ا تشب هاتی نه در سه جم،ة نخس

صدای حامد اس
اس

که نار ریته در اصغ

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

ا کا صدای اا ترن ب عده اس  .اما نحعة نارکس

مکان سم تداوی آزاد در جم،ة

پایانی نامال متفاات اس ؛ کا مراجفه که جم،ة یعقش خعانفدة متن متعجه این مسأله
خعاهد عد نه جم،ة-

 -در ااقع از تریق معنعلعگ یا تک گعیی

درانی حامد ک ان عده اس  .اما اگر که دنبال چرایی ا راکرة م ان این جم،ه کا جم،ة
قبغش اندنی خعب نگریسته ععدش میتعان که این مسأله اعاره نرد نه حامد کا دیدن نعر
چراغهای قرمز ا متحرکِ (ن مه دارانی) ماع ن گشتی صه عن ستی از تریق تداوی آزاد
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که عب وراسی خعاهرش یالش کک میزند ا احتماال آن عبش جشن پر چراغی را که
یاد میآارد؛ اا نه اصال از این عبِ که ظاهر م معن راضی ن س ش نه نامال از آن ن ز
متففر اس ش انفعن کا دیدن ماع نِ دعمن متففر خعدش که آن صحفه کاز میگردد ا جم،ه
ای را کر زکان جاری مینفد نه اصال راضی که انجا آن نبعد؛ یففی جم،ه «

کر این اسا

نه نففانی که مفظعر ارائة تح، ،ی تعض حی از

میتعان گف

س الن ذهن حامد ا کازنمعد آن از تریق تک گعیی درانی حامدش از مکان سم تداوی
آزاد کهره کرده اس

نه در نحعة نارکرد تداوی آزاد این جم،ه

ا این همان تفااتی اس

کا معارد پ ش ن که اضعح دیده میععد .کفالاه این نه در این جم،ه ساز ا نار تداوی
آزاد که سادگیِ معرد «

نه از تریق هفجار همانفدی ا عباه

» نس

صعرت گریته اس  .اما در خصعص معقف
اسا

جدال ترس م عدهش میتعان گف

راای در قسم های نخست ن رمان ا کر
نه راای دارای معقف

اس ش زیرا راایِ این قسم

یک عخص

تفها یک راای ک رانی اس

نه ه چ مشارنتی در رخدادها ا حعادث داستان ندارد ا

تفها که راای

داستانی ن س

ک رانی ا خارجی

(ر.ک :یضغش )308 :1992ش اا

داستان میپردازد.

 -2-2راوی داخلی و کانونی شدگی درونی
پص از آن نه راای سع عخصش که راای
عخص

های داستان میرسد نه زما راای

صفحات نخست ن رمان پرداخ ش نعک

که

را که وهده گ رند؛ کفاکراین میتعان گف

نه از آن که کفدش دیگر صدای راای سع عخص که صعرت قبغ آعکارا ا و،فی که
گعش نمیرسد؛ هرچفد کا اجعد نفارهگ ری ظاهری راای دیگر اثری از اا دیده
نمیععدش اما میتعان گف
صدای راای داستان اس

نه در ارای صدای عخص
نه که تبف

از سف

های داستان در ااقع این

ا آرمان داستان جریان س الن

ذهن(همفریش  )65 :1984مبفی کر حذف ااسره ک ن خعانفدة متن ا دن ای متن ناگزیر از
مخفی عدن اس  .راای دانایِ نغش از این پص از صحفة داستان نفار میراد ا زما
داستان را که عخص

های دیگر داستان یففی صحراش حامد ا مریم میسپاردش کفاکراینش

راای ِ داستان تعسط چفد راای داخ،ی نه خعد از عخص

های داستانفد صعرت
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میگ رد ا زاایة دید پ عسته ک ن آنها در نعسان ا تغ ر اس  .اال ن چرخا زاایة دید
داستان که اس ،ة

در صفحة چهار ا پفجم رمان اتفاق میایتد :یففی زمانی نه راای

تداوی آزادش از دانای نغ که اال عخص مفرد تغ ر مییاکد .محرکِ تداوی ذهن حامد
چراغ قرمز رنگ ماع ن گشتی اسرائ ،ی اس

نه در صحرا در حال گش

زنی اس ؛

در این صحفهش ذهن حامد کا مشاهدة نعر چراغ ماع نش که تعر ناخعداگاه که سم
زیاف خعاهر ا احتماال ن مه چراغانی جه

عب

داده میععد ا آن عب را که یاد میآارد ا

که دنبال آن ا از تریق تک گعیی درانیش این جم،ه را راای

مینفد «

»؛ ا کفد کالیاص،ه میک ف م نه داکاره راای دانای نغ در متن ظاهر میععد ا حداد
یک سرر را راای
گردعی راای
که راای

مینفد ا این گعنه نشانه های حضعر خعد را در یرایفد تفااکی ا

داستان دائما نمایان میسازد .اما داکاره حامد از تریق تکگعیی درانی

داستان میپردازدش الی اا این کار صحرا را مخاتب خعد ساخته اس

ا کا اا

سخن میگعید« :
» (( )9نففانیش .)160 :1986

پص از پایان یایتن این تک گعیی درانیش کالیاص،ه ا کدان ه ج نشانه ا قریفه ای
زاایة دید از حامد که مریم تغ ر مینفد ا جالب این نهش تک گعیی درانی مریم دق قا
کا جم،ة پایانی تک گعیی حامد عراع میععد« :
()10

(همان .)235 :در این صحفه مریم در حال گفتگع نردن کا نعزاد داخغ عکم خعد اس ش اا
از تریق نارکرد تک گعیی درانی که وفعان یک راای زما راای

را که دس

میگ رد

ا این گعنه زاایة دید از حامد که مریم تغ ر مینفدش کی آنکه راای در جریان این
تفااب ا گردشش نمترین دخالتی داعته کاعد .البته این مسأله تا انتهای داستان ادامه پ دا
مینفد(صاودیش  .)167 :1392کفاکراین میتعان گف
خعکی تعانسته اس
تعانسته اس

از وهدة رسال

تغ ر زاایة دید در این داستان که

ا نارنرد زیبایی عفاس ک خعد کرآید .چرا نه

متن را که آععب ککشاند ا صداهای خفته را در الیه های زیرین راای
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را از اقتدار معلف ا راای دانای نغ کرهاند ا

ک دار نفد .ا این گعنه متن ا ااقف

مانفد عگردی نُفشمفد ظاهر ععد نه تعانسته اس

متن را و ،ه استبداد نظا تک صدایی

تجه ز نفد ا که تمامی صدا های ناگفته ا کر زکان جاری نشدهش از تریق تک گعیی های
درانیش مجال خعدنمایی دهد .اجعد زاایة دید های مخت،ف در رمانش که چفد صدایی ا
پعیایی رمان نمک مینفد ا این خعد از مهمترین ایشگیهای این رمان که عمار
»  -چفان نه گذع  -کا راای دانای نغ محداد که ذهن

میراد .رمان «

حامد آغاز میععدش اما چفان نه گذع ش غسان نففانی که این زاایة دید ایادار نمیماند
ا پ عستهش در ذهن عخص

های داستان نفعذ نرده ا راای

البته این نار چفان کا مهارت ا ظرای

داستان را که آنها میسپارد.

صعرت میگ رد نه در نهای ش یک نغ مفسجم ا

پ عسته را که خعانفده ارایه میدهد.
 -3-2صحرا :راوی ناظر -مراقب
پص از آن نه در صفحات نخست نش راای دانای نغ محداد یا مفرعف که ذهن
حامدش که راای

عخص
از عخص

داستان پرداخ

که یاص،ة چفد تک گعیی درانیش یکی دیگر

های داستانش یففی صحراش زما داستان را که دس

میگ رد .در ااقع از دیگر

صداهایی نه در داستان که گعش میرسدش صدای صحرا (مکان) اس  .مکان در داستانِ
مدرنش کر خالف نالس کش مانفد یک معجعد زنده ا پعیا ظاهر میععد (مرتاض ش :1998

 .)147زمانی نه حامد سفی دارد از تریق صحرا که اردنش نزد مادر خعد کرادش
صحفههایی از داستان تعسط صحرا راای
زما راای
عخص

میععد؛ صحرا که وفعان یک (راای -ناظر)ش

را کر وهده میگ رد .در ااقع راای

صحرا در یاص،ة تک گعیی

های داستان صعرت میگ رد .اا که وفعان یک راای ناظر ا مراقب که تعص ف

یکی از عخص

های اص،ی داستان میپردازد .راای

گعیی مریمش این گعنه آغاز میععد:

داستان تعسط صحرا پص از تک
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(نففانیش.)240 :1986

راای

صحرا در اکتدا از زاایة خارجی صعرت میگ ردش الی نم نم که دران

عخص

این

حامد نفعذ مینفد ا احساسات درانی ای را که تصعیر مینشد .معقف

راای کر خالف راای قسم های نخست نش معقف تی نامال درانی اس ش اا یک راای
دانای نغِ نامحداد که عمار نمیرادش زیرا اا در معرد عخص
چ ز نمیداند .کا نگاهی که ع عة راای
اس

راای در قسم

معرد اصف خعد همه

کاالش این مساله قاکغ استفباط

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

هرچفد نه اا کا ن م نگاهی که دران عخص

حامدش که راای ِ جفبه های درانی اا
 .»...این نه حامد سرانجا

میپردازد:
تصم م که سفر گریته اس
دران عخص

ا لبریز از خشم ا ناراحتی اس ش نشان از نفعذ راای که

حامد داعته ا خبر از آگاهی ای از احساسات ا تصم مات اا میدهد.

الی در ادامه ا کالیاص،ه کا نارکس

قد «

ان ز جم،ة «

» ...ش که نعوی از راای
مینفد ا داستان را کا تردید کرای خعانفده راای
که تفهاییش گعیای این مساله اس
مینفد نه راای

نه راای از راای

خعد قرف

زدایی

مینفد؛ زیرا ق د «رکما» ا تکرار آن
خعد قرف

زدایی مینفد ا ک ان

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

عک ا تردید که نار ریته اس ش چرا نه راای در ادامه میگعید« :

کا مراجفه که متن کاال می ک ف م نه اقتی صحرا کرای نخست ن کار گا های حامد
را احسا

مینفدش گمان مینفد نه اا انسان غریبی اس ش اما اقتی نه حامد را میک فد

تردید ا گمان اا که یق ن تبدیغ میععد ا آن هفگا مرمئن میععد نه اا یک ک گانه
اس

ا اا را نمیعفاسد؛ چرا نه اا در ادامه ا کا نارکرد یفغ «

» کر این مساله

تان د مینفد .البته چفان نه گذع ش این خعد یکی از عگردهای ادک ات داستانی مدرن
اس ؛ ا از دل این نگرشش میتعان که ع عة دانای نغِ نامحدادِ راای اعاره نرد.
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جدال نانعنی عدگی درانی:
راای(صحرا)

نانعنی سازی/زاایه دید

عاخصها ا نشانهها

اال عخص

درجه نانعنی سازی

عاخص زکانی:نارکس

درانیش

ضم ر اال عخص تٌ(من)ش

زاایه دید مساای کا

-نشانهها.:

معقف

 :داخ،ی-

عخص

داستان

-مشارک ا سه م در

عخص

داستان

-اهتما عخص

داستان

که راای

آن چه میداند.
زیرا راای در آن ااحد همراای اس
عخص

ا هم از
های داستان

-راای=عخص

.

نتیجه گیری
 رمان «ماتبقی لکم» رمانی اساس

مدرن ا معیق؛ در این رمان غسان نففانی تعانسته

که تعر هم زمان از تکف کهای راای

معضعوی حانم کر داستانهای نالس ک ا

ذاتی(درانی) معجعد در داستانهای مدرنش که تعر عایسته کهره جعید؛ که گعنه ای نه
راای

قسم هایی از رمان تعسط راای سع عخص ک رانی ا قسم های دیگر که

ع عة راای

پردازی درانی ا تعسط راای اال عخصش نه خعد از عخص

های

اص،ی داستان اس ش که تصعیر نش ده ععد .راای در این داستانش که سبک داستانهای
مدرن ا تح
ک رانی اس
نامحداد ن س
اس

تاث ر نارکس

همزمان راای

معضعوی ا ذاتیش هم یک راای خارجی ا

نه البته دانا ا و،م اا کر خالف داستانهای معضعوی نالس کش ن،ی ا
از عخص

ک،که محداد که ذهن یک عخص

های اص،ی داستان

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

نمیک ف م .کفاکراین درجة نانعنی عدگی متن راای
ععدش راای

در این قس

یاقد درجة نانعنی عدگی اس  .اما قسم

ها صفرش یا کهتر گفته

اوظم این رمان که خصعص
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هفگا تک گعیی های درانی ا ن ز که هفگا راای
ذاتی ا درانی کهره می کردش زیرا راای
میععد ا راای خعد یکی از عخص

داستان تعسط «صحرا» از راای

داستان تعسط اال عخص که تصعیر نش ده
های اص،ی داستان اس

نه راای

زاایة دید درانی دنبال مینفد ا و،م ا ک فا اا ن ز کراکر اس
کفاکراین میتعان گف

راای

این قسم

داستان را کا
؛

کا خعد عخص

از داستان از درجة نانعنی عدگی درانی کر

خعردار اس .
 زاایة دید در این رمان مدرنش پ عسته در حال تغ ر ا نعسان اس ش که گعنه ای نهمیتعان گف
عخص

که استثفای ده تا پانزده صفحة نخس

داستانش زاایة دید در م ان

های داستان ا که ترت ب از زاایة دید ک رانی که تک گعیی درانی ا سپص

زاایة دید درانی ا تعسط راای دران داستانش در گردش اس

ا یکی ازمهم ترین

راهکار های معجعد در این رمان که مفظعر تغ ر مداا زاایة دیدش کهره گ ری نففانی از
تکف ک تک گعیی درانی اس
چفد صفحة نخس

که گعنه ای نه میتعان گف

داستانش از تریق نارکس

نغ این داستانش البته که جز

مکان سم تک گعیی درانی راای

عده

اس .
 کر خالف تصعر کرخی از صاحب نظرانِ حعزة ادک ات داستانیش حضعر راای ا درجةنانعنی عدن یا همان زاایة دید در داستان جریان س الن ذهنش نه تفها ناسته ا نم رنگ
نمیععد نه کروکصش در نت جة س الن ایکار عخص
عخص

های داستان زما راای

را که دس

های داستان هر ندا از

میگ رند نه در نت جة آن پ عسته راای

داستان از زاایای گعناگعن ا تعسط راایان متفددی دنبال میععد .کفاکراین عاید کتعان
گف

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

خبری ن س ش الی این امر که این مففی ن س
زاایة دید اس .

نه این نععِ داستانیش خالی از راای ا
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پی نوشت ها
-1ژرار ژن ش که زکان یرانسعی ( )gérard genetteزادة 1930ش نظریه پرداز ادکی ا نشانه عفاسی
یرانسعیش اس

ومدة عهرت ا تأث رگذاری اا که مرالفة ساختارگرایانه از راای

کرمیگردد نه یکی از

جامعترین چارچعبهای تح ،غ متعن راایی را ارائه میدهد.
 -2تزاتان تعداراف( )Tzvetan Todorovمتعلد 1939ش ی ،سعفش معرخ ا نشانه عفا
یرانسعی اس

ک،غاری-

نه در زم فة تاریهش نظریه های ادکی ا یرهفگ آثاری را که رعته تحریر در آارده اس .

 -3االن میتعانس

مستق م که خعرع د نگاه نفد ..کرای نخست ن کار خعرع د را معجعدی زنده میدید

نه در امتداد چشمانا نفص مینشدش مبهم ا در و ن حال احشتفاک ...اما خعرع د کزرگتر از آن کعد
کدارد یا از آن نفرت داعته کاعد..حامد احسا

نه آن را داس

نرد نه زم نِ زیر پای اا جسمی اس

نه نفص مینشدش ناگهان احساس سرگیجه کرد و در تاریکی شب گم شد ،همانند کالفی پشمی که از یک
طرف به خانهاش در غزه متصل باشد ،در طی شانزده سال آنقدر نخهای پشمی را به دورش تنیده بودند که
تبدیل به یک کالف (توپ) شده بود و او اکنون آن تعلقات را از خود باز کرده و خود را در دل شب
غوطهور میکند...آن هنگام که او رو در روی شیخ نشسته بود تمامی چشمها به او دوخته شده بود ...پس از
ساعتها پیاده روی در اردن ،به گونه ای که هیچ کس حتی قادر نبود شانزده سال آن را بپیماید.
 -4اندنی درنگ نرد ا که آسمان چشم داخ -یقة پالتع اش را کاال نش د ا دستانا را در ج بهای
کزرگا یرا کرد.
 -5نمیدانس
کرکس

ا ری

 -6میتعانس

آیا ااقفا ترس ده اس  -کرای اا مانفد جهفمی سرد ا مبهم کعد -ناگهان تر
 ا چ زی نه انتظارش را داعاا (حامد) را ک ن دا مش

رخ

رخ نمعد.

کزرگا کفشارد ا یا این نه نایی کعد نمرش را کفشارد تا

خفهاش نفد الی حامد ناتعان ا ضف ف کعد ا خعاهرش مریم پش

در گعش ایستاده کعد ا جف ن

دران عکما اا را لگد میزد.
 -7در آن هفگا از خعدش پرس د« نجا این اتفاق(حام،گی) ایتاده اس ؟ ا که عکم کرآمدهاش در زیر
لبا

نگاهی انداخ .

 -8مانفد م معن ضف ف کعدش اسما زنریا اس  .سگی نه دامادعان خعاهد عد در نفارش مینش فد! ا
سگ(زنریا)ش از پش

سرش زازه نش د نعر قرمز رنگی از انتهای ماع ن درخش د ا در تاریکی عب

گم عد .خعاهر را که همسری تع درآارد  -صعرتا را کر رای س فه گر ک اکان چرخان د.
 -9من نمیتعانم تع را داس

نداعته کاعم الی آیا تع را داس

کرمی گزیفم من ناچار تع را داس

خعاهم داع  ...من داستی تع را

داعته کاعمش چرا نه غ ر از تع نسی کرای من کاقی نمانده اس .
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 -10غ ر از تع(جف ن) چ زی کرای من(مریم) کاقی نمانده اس  ..ا تع هم نه دار هستیش هر چفد نه
در تختخعاب مفی ...این(ساو ) را در یک تاکستان از کازار خرید ا که خانه آارد ا هفگامی نه که در
خانه رس د نمیتعانس

ن ،د را کگ ردش ساو

را رای دا دستا قرار داده کعدش ساو ش آن گعنه نه

که من گف ش سفگ ن کعد.
 -11ضرکه های سرعار از زندگی را پ عسته ا کی عک کر س فة من(ک اکان) اارد ماینارد صادایی جاز
صدای تر

عف ده نمیعد ا اا (حامد) هر چه قد کر میداع

که نظر میرس د در مقاکغ دیعار س اه

کزرگی قرار دارد ...ح عانی نعچک ا ناتعان تصم م که درنعردیدن گرمایی کی پایان داردش گرمایی آنفاده
از خشمش نا ام دیش خفقان ا عاید هم مرگ؛ از همان گا های نخست فا حد

زد نه اا ک گانه اسا !

ا زمانی نه اا را دید که این امر یقا ن پ ادا نارد ش ناامال تفهاا کاعدش کای اسا،حهش ا چاه کساا حتایش
کی ام د ا آرزا؛ کا این حال از همان لحظه آغازین گف
داستم نداعته کاعد.
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نه مان را داسا

دارد؛ چارا ناه نمایتعاناد

راوی و کانونی شدن در رمان «ما تبقّی لکم» اثر غسان کنفانی 199/

