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 1، ایران، نویسنده مسؤول(قم، پردیس فارابي دانشگاه تهران عربيزبان و ادبیات استادیار ) باغجريكمال دكتر 

 2(، ایرانكاشان، كاشاندانشگاه  زبان و ادبیات عربي یاربشیري )استاد علي دكتر
 

 نجیب محفوظاثرِ  )گدا( الشحاذتحلیل روایي رمان 
 

 چکیده

اثرِ نجیـ  محوـو      الشحاذ )گدا(شناختی از رمان رو خوانشی است روایتمقاله پیش

دیـد،  یـه  زاوشناختی این رمـان از بییـ     ها و عناصر روایتترین مؤلوهدر این مقاله، اصلی

، عنوان، توصیف، تشییه، زمان )زمان روایت و آغـاز  نحوه ارائه گوتار و افکار سازی،کانونی

یجه حاصـ  از  نتترین شناختی برار گرفته است  اصلیتحلی  روایت بوتهرمان( و مکان در 

با برخورداری از روایتی نسیتاً پیچیـده و ننـدآوا در کنـار     گدااین مقاله این است که رمان 

و یـا   وارروش آیینـه شناختی )در زمان نگارش رمان( نظیر ین روایتی نوهافنکارگیری به

سوم حیات ادبـی نجیـ  محوـو      مرحلههای ترین نمونه از رمانشعروارگی روایت، کام 

  شودشناختی یاد میروانرئالیسم فلسوی یا نیمه مرحلهعنوان است که از آن به

  شناسی، روایتگدا، الشحاذ ، رئالیسم فلسوی،نجی  محوو   هایدواژهكل

 هممقد

یسنده سرشناس مصری و برنده جایزه نوبـ  ادبیـات در   نو( 4001 - 4344نجی  محوو  )

اسـت  جایگـاه ویـژه محوـو  در ادبیـات نـوین عربـی و بـالبیال حجـم بـا ی            م 4311سال 

نویس مبرح اختصـا  یافتـه اسـت جـای     هایی که به این رماننامهها، مقا ت و پایانپژوهش

 گذارد نامه وی در این مقام بابی نمییزندگدانی برای معرفی شخصیت یا نن

مختلف  مرحلهگران و منتقدان ادبی عرب حیات ادبی محوو  را به نهار بسیاری از تحلی  

رئالیسـم انتقـادی    مرحلـه (، 4311-4393تـاریخی )  مرحلـه از   انـد عیـارت اند کـه  تقسیم کرده

بازگشت به رئالیسم  مرحله( و در نهایت 4391-4394سوی )رئالیسم فل مرحله(، 4311-4311)

، کــه در ایــن مقالــه ســعی در تحلیــ  گــدا )الشــحاذ(تــا پایــان عمــر(  رمــان  4314انتقــادی )
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 منصـه رئالیسم فلسوی نجی  محوـو  بـه    مرحلهشناختی آن داریم، در شناختی و نشانهروایت

، و میرامـار ، اللـ  والکـ ب  جملـه    ای که اکثر شاهکارهای وی ازظهور نشسته است؛ مرحله

هـای متعـددی را   توان ویژگـی را نیز در خود جای داده است  برای این مرحله می أو د حارتنا

ــارزترین آن ( و Objectivityهــا فاصــله گــرفتن نویســنده از عینیــت ) برشــمارد کــه شــاید ب

د  این ویژگی مهـم  سازی باش( و انتزاعیSubjectivityسازی و گرایش وی به ذهنیت )وابعی

گمـان نمـود بـارز و    خـورد، بـی  رئالیسم فلسوی به نشم می مرحلههای هرنند در تمامی رمان

جستجو کرد  در طول این مقاله خواهیم دید که ایـن ویژگـی    گدانمای آن را باید در رمان تمام

ایت، زمان ، از جمله عنوان، روگداشناختی رمان ی روایتهافنمهم نگونه در تمامی عناصر و 

 و مکان پدیدار گشته است 

 روایت داستان

 چکیده داستان .1

 از تن دو با جوانی روزگار در که است الحمزاوی عُمَر نامبه مصری روشنوکری داستان گدا

 ایجامعـه  بـه  نیـ   بـرای  خلیـ ،  عثمـان  و المنیـاوی  مصـبوی  یعنـی  اش،دانشـگاهی  دوستان

 بر عثمان تنها تن سه این میان از اما اکنون  پروراندندمی سر در را انق بی افکاری سوسیالیستی،

 دیگـر  تـن  دو اما  پردازدمی زندان در را پاییندی این هزینه و مانده پاییند اشانق بی هایآرمان

 و پسـند عامه هنر به روی مصبوی  اندشده خود عادی زندگی غرق و شسته افکار این از دست

 عمر و نیست، اصی  هنر برای جایی دیگر علم پیشرفت زمانه در که است معتقد و آورده میتذل

های گذشـته خـویش را پـو  و    آرمان و کرده کس  را هنگوت ثروتی وکالت راه از الحمزاوی

 دنـار  میهمی روانیِ -روحی بحرانِ به عمر که است ماهی دو حدود حا  اما  انگاردمعنا میبی

 ایـن  از رهایی برای وی  است شده سرخورده اشخانواده حتی و عادی زندگی روند از و شده

 وضـعیت  از سرمسـتی،  و جنسـی  لذت در شدنغرق با کندمی نخست ت ش بحرانی، وضعیت

 سـسس  و کندمی معاشرت( شیانه کلوپ ربصنده) مارگارت را با مدتی او  کند فرار خود معهود

 مـدتی،  از پـس   کنـد می ازدواج او با نهایتاً و ریزدمی دوستی طرح ورده نام به جوان دختری با

 خیابـانی  زنـی  با را ش  هر که شودمی تیدی  بارهزن مردی به عم ً و کندمی ترک نیز را ورده
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 بحران عثمان آزادی  شودمی آزاد زندان از هاسال از پس خلی  عثمان اثنا، همین در  گذراندمی

 وضـعیت  این  کندمی تیدی  پریشروان فردی به عم ً را وی و تشدید مرات به را عمر روحی

گیری و عزلت آورد و روی به گوشه شسته زندگی از دست کلیبه عمر شودمی سی  ساماننابه

 دیگـر  بـار  کـه  عثمـان  داسـتان،  پایـان  و در باغی دورافتاده در خارج از شهر سکنی گزیند  در

 عمـر  زنـدگی  مح  به یتیامن مأموران از گریز برای گرفته، پیش در را خود سیاسی هایفعالیت

 صـاح   او از و کـرده  ازدواج( عمـر  دختـر ) بُثینـه  با که دهدمی اط ع عمر به او  آوردمی پناه

 در  کندمی زده و ناامیدشگوت را عثمان عمر زدهافسون و نژندروان حالت اما است، شده فرزند

 شـدن زخمـی  و عثمان گیریدست با داستان  کنندمی محاصره را باغ امنیتی مأموران حین، همین

  پذیردمی پایان عمر

 زاویه دید .2

باید گوت که در این رمـان   رویندید مختلف روایت شده است و ازا یهاز سه زاو گدارمان 

روایت شده اسـت   شخص سومدید  یهاین رمان از زاو ی ازرو هستیم  بخشبا تعدد راوی روبه

رو بایـد آن را  کند و ازاینالحمزاوی نووذ میرمَیعنی عُ ،این راوی تنها به ذهن شخصیت اصلی

یـر مشـاهده   زهـای  دیـد را در بخـش   یـه هایی از این زاوشمار آورد  نمونهدانای ک  محدود به

نگـاه ننـدان طـول     درخشـید  آن گر میبازگشتند و نشمان زین  با نگاهی عشوه»    کنیم  می

کمـی مشـروب سسـتی را از او دور     عمر با خود اندیشیدکشید که زنگ خبر به صدا درآمد  

   انـواع شـگوت   عمر آماده بود تا در هوس را بکوبد»( و یا  10  4911، )محوو  (4)«کند   می

 (4)«  بیین که بیمـاری بـا مـا نـه کـرده اسـت          پوزشگرانه با خود گفتها را نگریست و آدم

  (99)همان  

از زمـان را بـه خـود     هیتـوج بابـ  اسـت کـه حجـم     شخصاولدید بعدی دیـدگاه   یهزاو

خـورد، لـیکن در اپیزودهـای    دید از ابتدای رمان به نشـم مـی   یهاختصا  داده است  این زاو

دید اصلی  یهرسد، به زاوروانی عمر به اوج خود می -، که بحران ذهنی43و  41ویژه پایانی، به

، خود، به سه داگشخ  در رمان دید اول یهشود  نکته درخور توجه این است که زاوتیدی  می
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یـ  مشـاهده   ذهای هـر یـر را در   صورت  متکلم، مخاط  و جمال به کار رفته است که نمونه

 کنیم می

دید برای آشکار کردن بحـران و آشـوتگی درونـی عمـر، بـه       یهاین زاو شخص متکلم؛اول

همانند خود شخصیت  کسیچشکلی برهنه و عریان، به کار گرفته شده است  بدیهی است که ه

 یـه طور که اشاره شـد، ایـن زاو  رو، همانتواند این بحران را برای خواننده بازگو کند  ازاینینم

فضـای بیشـتری    –شود تر میکه بحران روانی عمر وخیم – گدادید در اپیزودهای پایانی رمان 

 ناسازگار را بسرسـم       یزهایمصبوی کجاست تا از او معنای این ن»کند  از رمان را اشغال می

ها دراز کشـیدم  روی سیزه»و یا  ( 14)همان   (9)«نرا بعد از کار نوبت به زین  رسیده است    

هـایی    امـا مـن نیـزی     ایسـتد   نه خـواب  و به درختان خیره شـدم    شـیحی کنـار مـن مـی     

  (491)همان   (1)«بینم   نمی

، بـا ایـن   گـویی درونـی عمـر اسـت    دید در وابال همان تر یه؛ این زاوشخص مخاطباول

ای دیگـر  دهد  این صدای مخاط  جنیهتواوت که در این حالت او خودش را مخاط  برار می

هـا  گـویی ؛ بدین ترتی  که گاهی مخاط  ایـن تـر  کنداز روان عمر را برای خواننده بازگو می

یر ربـال بـرن کـور     ینکهازااز این پس تو پزشکی   تو آزادی    نشمانت پس» نهاد عمر است 

رسد کـه بثینـه   روزی می» گاهی فراخود وی ( و 41)همان   (1)«نگرد   مردمان را خیره می بوده،

 (9)«رود   کنـد و مـی  جمیله هم مثـ  او تـو را رهـا مـی     دنیال کار خود برود و تو را رها کند   

  (91)همان  

 دهـد و آن را از یـر مـنِ   دید حوزه روان عمر را گسترش می یهاین زاو شخص جمع؛اول

بحـران فـردی    ،دید یهکارگیری این زاودر وابال محوو  با به کند جمعی تیدی  می فردی به منِ

دهد  به بحران ک  جامعه مصر تعمیم می –تر به شکلی گسترده –عمر را به بحران نس  وی و 

فاضله درافتادیم و پذیرفتیم که جان ما هیچ ارزشـی نـدارد       ینهبا شتابی حماسی به اعماق مد»

  (41  همان) (1)«ای غیر از جاذبه نیوتن طرح کردیم   اذبه تازهج

کنیم که در حقیقت  شخصدید دوم یهزاوای نیز به اما غیر از زوایای دید مزبور، باید اشاره

راوی کسـی  »شخ  مخاط   در این دیـدگاه  دید سوم شخ  و اول یهتلویقی است از دو زاو



 55                                 اثرِ )گدا( الشحاذروایی رمان تحلی                                              مهفت سال  

خواهد که جای شخصـیت  ر وابال نویسنده از خواننده میدهد  دیا خواننده را مخاط  برار می

ـ اب  (19  4911، نیاز)بی« با روایت در تعام  برار گیرد  حالینداستان را بگیرد و درع د توجـه  ی

دیـد   یـه ای بـا زاو تنیـده شخ  بـه نحـو پیچیـده و درهـم    دید دوم یه، زاوگداکرد که در رمان 

شـخ   دیـد ایـن اسـت کـه در اول     یهدو زاوشخ  مخاط  درآمیخته است  تواوت این اول

دهد و در وابال خواننده را مخاط  برار می ویشتنمخاط ، شخصیت اصلی )عمرالحمزاوی( خ

شـخ  ایـن   دیـد دوم  یهرو است، لیکن در زاوگویی درونی به شیوه مخاط  روبهبا نوعی تر

ع وه بر اینکه  شخ دهد  زاویه دومصدای راوی است که عمرالحمزاوی را مخاط  برار می

دارد، هویت شخصیت مورد نظر )در اینجا  یمشارکت بیشتر خواننده در فرآیند خوانش را در پ

هـای  گـویی هایی را که ممکن است وی به هر دلیـ  در تـر  کشد و گوتهعُمَر( را به نالش می

ز آنکـه  نگرنـد، حتـی پـیش ا   ها خیره تـو را مـی  نشم»کند  اش بر زبان نیاورد، برم  میدرونی

 (1)«س مت را پاسخ گویند   گردن پهن و ضخیم زنت در گرییان پیراهن سسیدش آشکار است   

  (43  4911، )محوو 

سـی  تکثـر صـدا و ننـدگونگی      گداکارگیری تعدد راوی در رمان گوتنی است هرنند به

کـه درک  ای گونـه کنـد، بـه  ایت گشته، در برخی از موارد خواننده را دنار ابهـام مـی  ووجوه ر

شود  در اینجا تنها بـه یـر   دید روایت و صدای راوی بیشتر به یر معما بدل می یهدرست زاو

شخ  و دید سوم شخ ، دوم یهکنیم که در آن به ترتی ، سه زاونمونه از این ابهام اشاره می

  بیددار شدد  پس از نند ساعت خواب، صـی  زود،  » گشته است  یقشخ  با یکدیگر تلواول

هـایش بـه خرناسـی    از خـواب و خـوراک، لـ     انیاشته، خواب عمیقی فرو رفته بودزین  در 

، انگار مقدر است کـه بـا   تو پریشانيشود، و موهایش پریشان بود  خویف پیوسته از هم باز می

  (14و  10)همان   (3)   «دوستت ندارمخود بستیزی و این یعنی که دیگر 

 سازيكانوني .3

 سدازي كدانوني ت داستان باید بـدان پرداخـت تعیـین نـوع     یبه روایحنکته دیگری که در 

(Focalization  است )«شـناس مشـهور   سازی اصب حی است که ژرار ژنت ]روایـت کانونی

 ناپذیر و منظری محدود در روایـت برگزیـد  ایـن منظـر زاویـه     فرانسوی[ برای انتخاب اجتناب
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احسـاس، فهمیـده و ارزیـابی     غیرصـری  از رهگـذر آن دیـده،    طـور بـه دیدی است که نیزها 

یـه دیـد اسـتواده    زاو( ژنت معتقد اسـت زمـانی کـه از اصـب ح     401  4919)تو ن، « شود می

ایـن   آنکـه حـال گیـریم،  نخست موبعیت راویِ نسیت به متن را در نظر مـی  درجهکنیم، در می

شوند  الیته، ایـن  یدادهای داستان از آن دیده میروتواند موبعیتی باشد که نمی ضرورتاًموبعیت 

هـای ادراکـی،   شـود و در بسـیاری از مـوارد جنیـه    بصـری محـدود نمـی    جنیـه دیدن تنهـا بـه   

یـه  زاو( برای درک بهتر توـاوت  449گیرد  )همان  شناختی و ایدئولوژیر را نیز دربر میروایت

از   های مختلف این موهوم توجه کنیم که عیارت اسـت سازی، بهتر است به گونهدید با کانونی

( و Internal focalizationسازی درونـی ) (، کانونیZero focalizationسازی صور )کانونی

هـای  (  در نوع نخسـت، کـه معمـو ً در رمـان    External focalizationسازی بیرونی )کانونی

سـازی  یه دید و کـانونی زاوشود، دو موهوم یده میدک سیر و دارای راوی دانای ک  نامحدود 

هـا همگـی از   یدادها و درک و بینش شخصیتروبا یکدیگر منبیق است  در این حالت،  تقرییاً

دیگـر، در ایـن حالـت اط عـات راوی بیشـتر از      عیـارت شود  بهمنظر راوی دانای ک  دیده می

هــایی از احساســات و هاســت، زیــرا ممکــن اســت راوی از جنیــهاط عــات خــود شخصــیت

اطـ ع باشـند  در   هـا بـی  آورد که حتی خود ایشان از آنها سخن به میان های شخصیتاندیشه

، گداهای زیادی از رمان های مدرنیستی برن بیستم، از جمله بخشحالت دوم، که در اکثر رمان

شـود و  ی داستان از منظر یر یا نند شخصـیت دیـده مـی   رخدادهابه کار رفته است، وبایال و 

مانـده  ها بابیر حد اط عات و ادراک شخصیترو اط عات، ادراک و ایدئولوژی راوی دازاین

تواند به زمان و مکانی کـه  راوی داستان تنها می»رود  همچنین در این حالت و از آن فراتر نمی

سـوم،   گونـه ( در 14  4913)حسـنی راد،  « کند، محدود شـود  ساز درونی در آن سیر میکانونی

ر این حالت، بهرمان داستان در برابـر مـا   رسد  دمحدودیت در انتقال اط عات به اوج خود می

شـود ]   [  که خواننده هرگـز بـا افکـار و احساسـات او آشـنا نمـی      کند، درحالینقش بازی می

« آینـد سازی به شمار مـی از این نوع کانونی های سویدهای همچون فی تسهو  باتلینهای داستان

هـا  اط عات و درک و بینش شخصـیت سازی بیرونی، دیگر، در حالت کانونیعیارت)همان( به

 بیشتر از اط عات خود راوی است 
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مختلـف  حالـت   دارای دو گـدا  سازی داسـتان توان گوت که کانونیبنابر آنچه گوته شد، می

یکــی از آن دو  نویســنده میــان آن دو تــوازنی نســیی را بربــرار ســاخته اســت کــه باشــد مــی

مثال، در عنوانبه( 411  4314، است  )وصوی سازی درونیکانونیو دیگری  صورسازی کانونی

های سرخ کرد، و گ عمر به دیوارها و اثاثیه و تابلوها نگاه می»خوانیم  آغاز اپیزود دوازدهم می

گوت که او نـون آدم  کرد، و میهای اتاق شربی گوش میبویید، و به آهنگدرون گلدان را می

طور کـه پیداسـت، در اینجـا نگـاه راوی در     ان( هم401  4911)محوو ،  (40)«در بهشت است 

ســازی صــور بــر روایــت رو کــانونی( اســت و ازایــنOverhead visionورای شخصــیت )

سـازی  کشد کـه جـای خـود را بـه کـانونی     سازی طولی نمیفرماست  اما این نوع کانونیحکم

رد تا ایـن شـور و   عاشق و ساده  و زییا  خدایا، نه باید ک وردهنه وحشتناک  »دهد  درونی می

طـور  ( همان401)همان   (44)«سرمستی از بین نرود، یا شعری که مرده است دوباره جان بگیرد   

 Visionگویی درونـیِ عمرالحمـزاوی، نگـاه راوی همـراه شخصـیت )     بینیم در این ترکه می

withسازی درونی بر روایت سایه انداخته است رو کانونی( است و ازاین 

 گفتار و افکارنحوه ارائه  .4

 در کنـار ارائـه مسـتقیم آزاد افکـار     یوهگوت کـه شـ   بایددر مورد نحوه ارائه گوتار و افکار 

سـازی درونـی و   که اولی با کانونی باشندیم گدادر رمان روایت محض دارای فراوانی بیشتری 

 سازی مناسیت دارد با نقبه صور کانونی یگرید

این شیوه در  ،گدااین نکته شایان ذکر است که در رمان  نیزدر باب ارائه مستقیم آزاد افکار 

شود؛ زیرا موضوعی هیچگاه به شک  سی ن ذهن ارائه نمی ماند وگویی درونی بابی میحد تر

شود و در گیرد به شکلی منسجم و متسلس  ارائه میکه در ذهن شخصیت مورد کاوش برار می

خیـری نیسـت  بـدین     ،مکان و ترتی  منبقی اسـت  که آزاد از زمان و ،آن از تداعی آزاد افکار

ای برار داد که نیی  راغ  آن را در دستهرا توان این رمان ها میبندی رماناز لحا  تقسیمسی  

غالی شکری نیز به این موضوع اشـاره  ( 11  4000، حمدانیلنام نهاده است  ) شناختیرواننیمه

ذهـن، بـه ترتیـ  اصـب ح      ی ندرونی و سگویی کرده است، لیکن وی به جای اصب ح تر

کار برده است  وی معتقد است که گویی درونی مستقیم را بهو تر یرمستقیمگویی درونی غتر
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)مث  سی ن ذهن( از نویسندگانی نون جویس، کافکا و  دستینازا ییهانجی  محوو  در فن

ی از غیرمسـتقیم بـودن   رسد بصـد و ( به نظر می991  4314شکری، )  پروست بهره برده است

عنـوان  دادن افکار درونی شخصـیت بـه  دخالت وی در ترتی  محوو ، نزددر گویی درونی تر

بـه ایـن بضـیه     اختیشـن اگر از دیدی روایـت  است، زیراعنوان یر راوی یر نویسنده و نه به

اسـت   های درونی ننان که ذکر شد شکلی از ارائه افکارگوییخواهیم دید که این تر ،بنگریم

راوی  ،در این شک  از ارائـه افکـار    نامیمافکار می ارائه مستقیم آزاد شناسی آن راکه در روایت

بـه خواننـده منتقـ     صورت حدیث نوس های درونی بهگوییدخالتی ندارد و این تر گونهیچه

 بینیم را می گدادر رمان های به کار برده شده برخی از شیوه در ذی   شودمی

ای نسییده که مثـ   نرا دکتر به خاطره» گویي دروني(.به شکل مستقیم آزاد )تک کارافارائه 

 (41  4911محوو ، ) (44)«کند هوایِ نحسِ بیرون غیارآلود است  کی تمامش می

تو پزشکی  تو آزادی  و کاری که  پس ایناز » ارائه فکر به شکل مستقیم آزاد )حدیث نفس(.

 (41)همان   (49)«ی آفرینش است   گیرد نوعصورت بآزادی روی از 

تمسـخرآمیز و موذیانـه    4391اما در عین خواندن، سال » ارائه افکار به شکل روایت محض:

به یادش آمد، سال فـراق و آرزو و رازهـای پنهـان  سـالی کـه اضـبراب مـردم را فـرا گرفتـه          

 (93همان  ) (41)«بود   

ندیشید کمی مشـروب سسـتی را از او دور   عمر با خود ا» ارائه افکار به شکل غیر مستقیم:

)همان   (41)«تواند داستان عشق و زناشویی و تندرستی را به نمایش بگذارد کند و باز هم میمی

10) 

نقاشـی نگـاهی    پـرده در اتاق انتظار بـار دیگـر بـه    » ارائه افکار به شکل غیر مستقیم آزاد:

نگریست  این لیخند میهمی که در می اش بود و افق راانداخت  کودکی هنوز سوار اس  نوبی

شد آیا برای افق بود  افق که از هر سو به زمین نسییده، پـس پرتـویی کـه    نشمانش دیده می

 (41همان  ) (49)«بیند ها سال نوری در راه است نه میمیلیون

بیشـتر  کـه  ینا درمانی عج   -گوت   خوشحالیمصبوی با » ارائه سخن به شکل مستقیم:

 (40همان  ) (41) «است بازیشییه به 
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 چندآوایي بودن روایت .5

ننـدآوایی  جنیه پولیونیر یـا  خورد به نشم می گدابارزی که در رمان  ختیشنانکته روایت

ویژه در مرحله رئالیسم انتقادی است  در وابـال  های بیلی محوو  بهرمان در مقایسه بابودن آن 

ای به شمار آورد که میخاییـ  بـاختین در   ندآواییای کام  از رمان نرا نمونه گداتوان رمان می

هـای تولسـتوی   اش مبرح ساخت  باختین در توضی  منبق مکالمـه، رمـان  منبق مکالمه یهنظر

کند  وی معتقد است که جهان ( مقایسه میییهای داستایوفسکی )نندآوا( را با رمانییآوا)تر

  در ایـن جهـان آوای دومـی بـه گـوش      ییآواای تعییرناپذیر جهانی است ترگونهتولستوی به

، صرفاً ک م راوی )یا مؤلـف(،  ییآوارسد  آوای دیگری غیر از صدای مؤلف  در رمان ترنمی

هـا را  گیرد و آنشنویم که بر فراز هر صدای دیگری برار مییعنی آوایی منورد و منزوی، را می

گـویی راوی یـا   دست آخر تـر  شنویم، اماها را میکند  هر نند مکالمه شخصیتهماهنگ می

هـا از راه  های نندآوایی راببـه میـان شخصـیت   اما در رمان  همه نیز مسلط است نویسنده بر

شود  در رمان نندآوایی مکالمه عنصر اساسی است  ها دانسته میمناسیات نویسنده با شخصیت

هـا   شخصـیت ها، در گـام بعـد مکالمـه میـان     در گام نخست مکالمه میان نویسنده و شخصیت

های جدیـد ابتـدار   باختین معتقد است که در رمان ،دیگرعیارت( به400و  33  4919)احمدی، 

برنـد، و ایـن   اند که روایت را به پیش مـی های رماننویسنده از بین رفته است و این شخصیت

شـود  در وابـال   گر میای است که در مرحله رئالیسم فلسوی محوو  جلوهدرست همان ویژگی

های مرحله دوم توان در تواوت میان رمانهای تولستوی و داستایوسکی را میواوت میان رمانت

 و سوم محوو  نیز مشاهده کرد 

طـور کـه   )رئالیسم انتقادی(، محوو  خداوندگار متن است و همان های مرحله دومدر رمان

ویـژه در  سـوم و بـه  رسد  اما در مرحله تر اشاره کردیم تنها صدای اوست که به گوش میپیش

هـای مختلـف، کـه در    شـود و گوتمـان  مکالمه تیدی  به عنصر اساسـی روایـت مـی    ،گدارمان 

شـوند  پزشـر   شود، با گوتمان عمرالحمزاوی وارد مکالمه میگر میهای ثانویه جلوهشخصیت

 ثینـه )گوتمان علم و عق نیت(، مصبوی )هنر عامه پسند(، زین  )راحتی و رفـاه و آسـایش(، بُ  

انق بـی( همگـی    )عشـق(، عثمـان )شـورِ    ه)شعر و ادبیات(، مارگرت )شهوت و سکس(، ورد
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بـا گوتمـان عمرالحمـزاوی وارد     گداهایی از رمان اند که در بخش یا بخشهای ثانویهشخصیت

های داستایوسکی را باید طور که به اعتقاد باختین حقیقت رمانشوند  در وابال، همانمکالمه می

هاست کـه پیرنـگ   نیز این مناسیات میان شخصیت گدامیان افراد جست، در رمان  در مناسیات

سـی  گشـته تـا کـنش و حادثـه       گـدا برد  همین منبق مکالمه در رمـان  داستان را به پیش می

(Eventدر این رمان به حداب  برسد  از سوی دیگر، همان )  تـر اشـاره کـردیم،    طور کـه پـیش

وی بهره برده است که خود به جنیه نندآوایی این رمان افزوده از تعدد را گدا محوو  در رمان

توان صدایی یگانـه و مبلـق یافـت    هرگز نمی گدااست  به طور خ صه باید گوت که در رمان 

 ها برار داشته باشد که بر فراز صدای شخصیت

 عنوان

شود ا ناشی میترین دال آن متن به شمار آورد  این اهمیت از آنجعنوان هر متن را باید مهم

که عنوان از یر سو اولین دال متن و مرحله نخستین تعام  خواننده با متن اسـت و از سـویی   

کند، نظـامی  که ارتیاطی بوی با متن دارد و نوعی بینامتنیت را با آن بربرار می حالیندیگر درع

مـتن، پـیش از    هـر  دیگـر عنـوان  عیارتبه (491 :4001 محمد األمین البلیه،ذات است  )بهبائم

کند، و پس از فرآیند خـوانش،  نوسه افاده معنا میذات است که فیبهفرآیند خوانش، نظامی بائم

 شود شود که برطیق پیرنگ داستان تأوی  و توسیر میبه نظامی بینامتنی تیدی  می

های خویش را با وسـواس و  نویسانی است که عناوین داستاننجی  محوو  از جمله رمان

 هـای وی را بایـد بخشـی از فرآینـد آفـرینشِ     رو عناوین داستانگزیند  ازاینبسیاری برمی تأم 

، هـر  )الشحاذ( گدا( عنوان رمان مورد بحث، یعنی 419  4001عاشور، اش به شمار آورد  )ادبی

زمان با فرآیند خوانش برای های زیادی را در خود نهان دارد که همنند یر واژه است، د لت

اصلی رمان )عمرالحمزاوی( و یـا   یتشود  این واژه توصیوی است از شخصه آشکار میخوانند

ای کـه  طیقه بورژوازی مصر در دهه شصت می دی که عمرالحمزاوی بـه آن تعلـق دارد  طیقـه   

های بیست و سی برن بیسـتم  ویژه در دهه)به را های دورتر خویشوخروش سالآمال و جوش

و میـارزات ضداسـتعماری بـر عهـده داشـت( از       4343ن انق ب که نقشی محوری را در جریا

طلیـد  عمرالحمـزاوی،   شدن در ظواهر زندگی، گمشده خویش را میدست داده و اینر با غرق
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هـای دورتـر شـاعری    گـردد، در سـال  رمان نمایـان مـی   (هابرف شهایِ )نگاهپیشننانکه در 

ت او بـه جـایی رسـیده اسـت کـه در آغـاز       رمانتیر و میارزی انق بی بوده است  لیکن وضعی

خواند بـه  داستان از شدت پرخوری و کاهلی و از دردی که پزشر آن را بیماری بورژوازی می

پرسـتانه میـان   در نمازهـای بـت   حاصـ     در مبالعه بیهوده و شـعر بـی  »ستوه آمده است  وی 

)محوـو ،   (41)«ای دوزخیندر برانگیختن دل افسرده با خارخار ماجراه های شیانه   کدهعشرت

« اهلل»کـه جـرج طرابیشـی    را ( گمشده خویش، یعنی معنای حقیقی زندگی یـا آنچـه   30  4911

کند  در وابال ایـن دریـوزگی را بایـد محـور     ( دریوزگی می91  4311 خوانده است )طرابیشی،

( تـا  بلمداد کرد، نراکه شخصیت اصلی آن، از آغاز )گوتگو با دوست پزشکش گدااصلی رمان 

گـاه بـه آن دسـت    ای است که هیچانتهای رمان )روی آوردن به تصوف( در جستجوی گمشده

 یابد نمی

د لت آیرونیر آن در طول داستان است  برخ ف معنای  گدانکته دیگر در خصو  واژه 

کند و با ظاهری این واژه، یعنی شخصی که از طریق درخواست کمر مادی از مردم ارتزاق می

تنها هیچ نیازی به مال و اصلی این داستان، نه یتستاند، شخصترحم از آنان پول می ایجاد حس

اش است  ثروت ندارد، در رفاه و آسایش غرق شده و درصدد فرار از زندگی شخصی و شغلی

تو »کند  گونه توصیوش میای است که دوست پزشکش در آغاز داستان اینگونهاین وضعیت به

ای یا نزدیر اسـت کـه از یـاد بیـری، غـذای      دی، راه رفتن را از یاد بردهمردی موفق و ثروتمن

خوری، فکرت پیوسته درگیر دعاوی مـردم و ام کـت   های بوی مینرب و شیرین و مشروب

( این توصیف شخصیت اصلی، که در همان صوحات نخستین 41  4911، )محوو  (43)«است   

تدریج بهخواننده د  با ادامه این روند، کنمی تضادرمان وابال شده است، خواننده را دنار نوعی 

  گدایی که در طلـ   یابد که عنوان رمان اشاره به گدایی غیر از گدای عادی و معهود دارددرمی

 روزگار جوانی خویش است  گمشده

 آغاز رمان

آغاز روایت موبعیتی استراتژیر در متن روایی است که فرآیند خوانش را تعیـین کـرده و   »

کند  نویسـنده از یـر سـو بـه     دو سازوکار مهم، یعنی آگاهی و انگیزش، تناس  بربرار می بین
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دلی  پاییندی به ساختار رمان ناگزیر به ارائه اط عات و آگاهی بـه خواننـده اسـت و از سـوی     

کند بخشی از این اط عات را مخوی می ،( در خوانندهMotivationدیگر برای ایجاد انگیزش )

و  94  4004 ی،)زیتـون  «کنـد  کاری را پیشـه مـی  ها و توصیوات خود نوعی محافظهو در توسیر

99) 

نجی  محوو  با ارائه آغازی هنجارگریز و فنی، دو کارکرد مزبور، یعنی ارائـه اط عـات و   

ایجاد انگیزش، را به بهترین شک  ممکن به خواننده خویش القاء کـرده اسـت  وی بـرای ایـن     

( بهـره بـرده اسـت     Mise en abymeوار )موسوم به روش آیینه ختیناشروایت یمنظور از فن

اسلوبی فنی شییه به تضمین است که در آن، بـرخ ف تضـمین، بخشـی از خـود اثـر      »این فن 

دهـد   ای درونـی محتـوای کـ  اثـر را بازتـاب مـی      نامه، فیلم و    [ همچون آینه]رمان، نمایش

)القاضـی و  « شـود  یر متن در جزئی از آن منعکس میدیگر در این فن تمام محتوای عیارتبه

( این اصب ح هرنند نخستین بار از سـوی آنـدره ژیـد مبـرح شـد، بـی ً       31  4040 ،آخرون

افرادی نظیر ویکتور هوگو، در تحلی  آثـار شکسـسیر، و تزوتـان تـودروف، در بررسـی وجـوه       

ن( شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن      های هزارویر ش ، به آن اشاره کرده بودند  )هماروایتی بصه

کشد، ننانچه در ابتدای روایت برار بخش از اثر روایی، که نهارنوب کلی اثر را به تصویر می

نگاه داشته باشد و بالبیال از وبایعی سخن بگوید که در عم  به وبوع نسیوسته باشد، نوعی پیش

(Flash forwardو ننانچه در انتهای اثر وابال شده باشد و نگاه خ )   واننده را به ماسـیق سـوق

، این فن در همـان صـوحات   گداآید  در رمان ( به شمار میFlash backنگاه )دهد، نوعی پس

شده بر روی دیوار مب  پزشر پدیدار گشـته  نخستین رمان و با توصیف تابلوی نقاشی نص 

ین را سراسـر  اند که زمـ زاری سایه افکندهابرهای سسید در آسمان آبی شناورند، بر سیزه»است  

، هـیچ معلـوم   تـراود ینرند و از نشمانشان آرامشی ژرف مـ پوشانده است، و گاوهایی که می

نگرد و گونه نیست کدام گوشه دنیاست، و در پایین کودکی که سوار بر اسیی نوبین به افق می

شود  این تابلوی عظـیم را کـدام   نسش نمایان است و در نشمانش شیه لیخندی میهم دیده می

قاش کشیده است      از کودک بازیگوش و کنجکاو و گاوهای آرام خوشش آمد    کودک بـه  ن

نگرد که به زمین نسییده و آن را از هر سو در میان گرفته اسـت، وای کـه نـه زنـدان     افق می
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کنــد  نــرا گاوهــا ننــین سرشــار از نــه مــی ینجــابیکرانــی اســت  ایــن اســ  نــوبی در ا

 (4391  4911 ،)محوو  (40)«اند    آرامش

رو بایـد آن را  طور که گوتیم، این بخش از رمان در ابتدای آن وابال شده است و ازایـن همان

ویـژه  و بـه  گـدا ای از رمـان  نگاه به شمار آورد  در وابال، این تابلوی نقاشـی نکیـده  نوعی پس

زمـان بـا خـوانش رمـان بـرای      وضعیت شخصیت اصلی آن، یعنی عمرالحمزاوی، است که هم

کشف معنـای   درصددشود  بچه نمادی از وجود جستجوگرِ عُمَر است که ننده مکشوف میخوا

باشد  لـیکن مشـک  وی در ایـن مسـیر اسـ  نـوبین و       می« اهلل»زندگی و یا به بول طرابیشی 

بردن بـه لـذت   های سترونی همچون پناهغروب آفتاب است  اس  نوبین اشاره به راه و روش

ان و تصـوفی پوشـالی دارد کـه عُمَـر بـرای رهـایی از وضـعیت        جنسی و روی آوردن به عرفـ 

جـوانی و فرسـایش    ها پناه آورده است  غروب آفتاب نیز حاکی از پایـان دوره اش به آنکنونی

جدیـد را از او سـل     هـای ییبردن به مـاجراجو دست بوای جسمی و روحی اوست که اجازه

را بر او مستولی کرده است  الیتـه اسـ    خویش  کرده و عجز و ناتوانی برای رسیدن به گمشده

تواند د لت دیگری نیز داشته باشد و آن ایسـتایی زنـدگی عمرالحمـزاوی در طـول     نوبین می

تـوجهی را از  های باب ها موفقیتوپنج سال اخیر است  هرنند که وی در طول این سالبیست

مالی و    ( داشـته، بـا   )شغ  مناس ، برخورداری از ثروت و مکنت  یجهت ظواهر مادی زندگ

اش، که در میارزات سیاسی و سرودن شعر تیلور یافته بـود، نـوعی   کنار گذاشتن روحیه انق بی

خوانـد   اش را دوران کوری مـی درجازدن را تجربه کرده است  عُمَر، خود، این برهه از زندگی

 (41همان  ) (44) «نگرد  یر ربال برن کور بوده اینر مردم را خیره می ینکهازانشمانت پس»

، اطرافیان عُمَر همچون حامد تراودیگاوهای در حال نرا، که از نشمانشان آرامشی ژرف م

)دختــرش(، مصــبوی منیــاوی )دوســت  هصــیری )همکــ س بــدیمی و پزشــر عُمَــر(، بثینــ

انـد کـه غـرق در زنـدگی     اش( و دیگـران )معشـوبه  هاش(، یازبر )صاح  کاباره(، وردبدیمی

در محمـد سـعید   الزهـراء   هخیرند  دکتـر فاطمـ  بوده و از بحران درونی عُمَر بی یشروزمره خو

انـد و نگرانـی   ها دارای فرهنگی محـدود و روانـی آرام  آن»گوید  ها میخصو  این شخصیت

شناسـند و بـه ایـن دلیـ ، بـا راحتـی و       کند، نمیویرانگری که زندگی حمزاوی را مت شی می
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های حیات، آنان را به اضبراب و نگرانـی یـا   کدام از پدیدهکه هیچآنبی ،کنندآرامش زندگی می

هـا بگیـرد  بـرعکس حمـزاوی از     وجود ندارد که لذت زنـدگی را از آن  نیزیچتأم  وا دارد  ه

 (419  4911محمد سعید، « )برد کشمکش و نزاع درونی رنج می

 توصیف

توان به این موارد اشـاره  ن میتوصیف کارکردهای متعددی در متن روایی دارد که از آن میا

ها به شکلی که رمان را وابعی ها و مکانیعنی توصیف شخصیت ؛سازینقش وابعی اول،»کرد  

  که همان ارائه اط عات تـاریخی و جغرافیـایی و غیـره اسـت     ؛نقش شناختی  دوم، جلوه دهد

ـ « آهنـگ در رمـان   ایجـاد ضـرب  نهایتاً نهارم  و  ییاسازی نقش زسوم،  ( 414  4004، ونی)زیت

 یررو بارزترین جلـوه آن در بـه تصـو   توصیف ارائه تصویری ساکن از دنیای بیرون است، ازاین

  امـا غیـر از   بعداً در بخشی جداگانه به آن خواهیم پرداخـت شود که گر میمکان جلوه یدنکش

به نحو  گونه توصیواتدارد  این گداها نیز نقش بارزی در رمان ظاهر شخصیت مکان، توصیف 

مثال عثمان، عنوانها و افکارشان همخوانی دارد  بهتوجهی با خصوصیات اخ بی شخصیتباب 

، مـردی نهارشـانه  »گـردد   که میارزی سیاسی، آرمانگرا و مصمم است، به این شک  معرفی می

یده، با صورتی پهن، سرتراشـیده، بـا فـر و بینـی بـزر ، کـه       پررنگیک ، هدرشتبا  و میانه

نویسـنده  ( گوتنی است کـه  494  4911محوو ، ) (44)«درخشید اش سخت میهای میشیمنش

کـه شخصـیت اصـلی،    طـوری کـار بـرده اسـت بـه    ها تمهیـد خاصـی بـه   در توصیف شخصیت

ای یعنی پزشر، و عمرالحمزاوی، گاهی از زبان راوی، گاهی از زبان شخصیت فرعی و حاشیه

 د شوگاهی از زبان خود عُمَر توصیف می

ای، عـین  ای، دراز که بودی، نـاق هـم کـه شـده    ولی عج  غولی شده -»از زبان پزشر  

 (40)همان   (49)«غول   

کـه ابروهـای   خبوط نهره پهن و سیزه به خنده از هم باز شد، و درحالی -»از زبان راوی  

 (همان) (41)«برد عینکش را با اندکی سراسیمگی بر نشم نهاد ضخیمش را با  می

و در «    نـام  عمـر الحمـزاوی، وکیـ ، و سـن       -»زبان پزشر در حال گوتگو با عمـر   از 

 (44همان  ) (41)«وپنج سال نه  -»گوید  جواب عمر می
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زحمت ننـد مـوی   عمر دستی به موهای سیاه و پر پشتش کشید که به»و باز از زبان راوی  

تـر  اش سرختیزش لرزید و نهرهو نوکهای بینی دراز پره شد   های آن دیده میسسید در کناره

 (همان) (49)«شد   

کنشـی  مند طییعت و همنکته دیگری که باید در این جایگاه به آن اشاره کرد توصیف د لت

ویژه عمرالحمزاوی، است  سلیمان الشبی در این خصو  های رمان، بهنزدیر آن با شخصیت

نجیـ    ایوا کـرده اسـت    گداپیزودهای رمان طییعت نقش بسیار مهمی را در تمامی ا»گوید  می

کشد که سرشار از ابهام است محوو  در اکثر موابال طییعتی ناپایدار و عصیانگر را به تصویر می

کـه  ( 410  4001الشـبی،  « )های روحـی مختلـف عُمَـر دارد      و راببه بسیار نزدیکی با حالت

نهره بثینه درخشید و بل  عمر تیره شد    پـاییز در    »بینیمبارز آن را در این جم ت می نمونه

ای بر فراز درختان پراکنـد  و کـاروانی از ابرهـای سـسید     هوا نمایان گشت  و زردی رنگ پریده

های خاموش حـزن و  درخشش خود را بر آب سربی رنگ بازتاباند  فضای تهی پر شد از نغمه

 (13  4911، )محوو  (41)«اندوه   

کنشی توصیوات متواوتی از رود نی  باشـد کـه بـا حـا ت     رزترین جلوه این هماما شاید با

مَر بـه ایسـتایی و   مثال، در اپیزود دوم که عُعنوانخوانی بسیار نزدیکی دارد  بهمختلف عُمَر هم

درختـان هـیچ تکـان    »شـود   گونـه توصـیف مـی   اندیشـد، رود نیـ  ایـن   اش مـی رکود زندگی

هـای بـا ی درختـان، نیـ ،     ای از غیار فرا گرفته بـود  از روزنـه  هالهها را خوردند و نراغنمی

( اما در جایی دیگـر  49  همان) (41)«خاموش و سرد و تیره و تهی از شادی و معنا پدیدار بود   

شـویم   از داستان که بحران روانی عمر در حال تشدید است با تصویر دیگری از نی  مواجه می

هـوای طوفـانی او را    مد، به بالکن رفت و در را پشت سرش بست عمر از رختخواب بیرون آ»

برند و کف بر ل  به پایـه  وار به ساح  نی  هجوم میها را دید که دیوانهدر میان گرفت و موج

  همـان ) (43)«پراکندنـد    های ابر به هر سو مـی کوبند، زیر گنید کمرنگ آسمان تکهها میاتابر

گـردد و  پس از شکست در زندگی با ورده، دوباره به خانـه بـاز مـی    که عُمَر، ی( و باز زمان14

شـویم   رو مـی ، با تصویر دیگری از نی  روبهگیردیدگربار تکرار و یکنواختیِ زندگی او را فرام
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نی  همچنان در زیر بـالکن   بازگشت  به خانه بدون تغییر  نه بیزاری از زین  و نه عشق به او   »

 (490  همان) (90)«ایستادن نداشت    خروشید و خیال بازمی

 گـدا  ای در رمـان تر، در بحث مربوط به روایت، به مسئله نندآوایی و منبـق مکالمـه  پیش 

را بـه رمـانی    گـدا  هـایی کـه رمـان   ترین مؤلوهاشاره کردیم  باید توجه داشت که یکی از اصلی

توصیف در رمان بـه  »مو ً دانیم که معنندآوایی میدل ساخته، کارکرد توصیف در آن است  می

 Experessionistic( و ذهنی یا اکسسرسیونیستی )Objective Descriptionدو شک  عینی )

Descriptionگـدا ( حال بـا نگـاهی کوتـاه بـه رمـان      449  4911، نیاز)بی« گیرد ( صورت می 

نی است  ایـن  از نوع دوم یعنی توصیف ذه کاررفته در این رمانکه اکثر توصیوات به یابیمیدرم

های مرحله دوم نجی  محوو  )رئالیسم انتقادی( توصیف عینی بـر  است که در رمان یدر حال

فـی   کتـاب وکمال دارد  در همین خصو ، خانم نجوی الریـاحی در پایـان   ای تمامذهنی غلیه
، عیسی بن هشام حدیثُهایی نظیر در رمان»کند  گیری میگونه نتیجهاین الوصف الروائی هنظری

ابعاد گوناگون تجربه حسی و ]در مرحله رئالیسم انتقادی محوو [  زباق المدقو  مالر الحزین

تأکید فراوانی بر توصیف عینـی   زباق المدقویژه عینی متیلور گشته است  در این میان رمان به

بیشتر توصیوات نامرئی، یعنـی توصـیواتی کـه     )گدا( الشحاذها دارد    لیکن در رمان شخصیت

( ایـن  101  4001الریاحی، « )خورد گانه درک کرد، به نشم میها را با حواس پنجتوان آنینم

ها، طییعت ث  مکان، شخصیت)م شود که نجی  محوو  دنیای خارجیتواوت از آنجا ناشی می

ــان( و     ــرخ ف رم ــادی( از در را ب ــه رئالیســم انتق ــی خــود )در مرحل ذهــن  یچــههــای بیل

چـه ذهـن راوی سـوم شـخ   بـدیهی اسـت کـه        یکند و نـه از در میعمرالحمزاوی توصیف 

گونه توصیف نقش شخصیت اصلی رمان را بارزتر و در مقاب  ردپای نویسـنده را در خـط   این

توصیف ذهنیِ عمر از مب  پزشـر، کـه   مثال عنوانرنگ ساخته است  بهسیر روایت بسیار کم

شواهد بسـیاری حـاکی از آن   »ز کونه مدق  تر ذکر شد، را مقایسه کنیم با توصیف راوی اپیش

های روزگار بدیم است که همچـون کوکـ  دری، روزگـاری در    است که کونه مدق از تحوه

ای که مسـتقیم بـا شـی  تنـدی بـه محلـه       شدهفرشدرخشید ]   [ خیابان سنگتاریخ باهره می

« کنـد    ازی مـی نـو ونگارهـای زینتـی نشـم   خانه معروفی که بـا نقـش  رسد و بهوهصنادبیه می
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روایـت   یکنـد گونه توصیوات از یـر سـو منجـر بـه    این ( بدیهی است که1  4001)محوو ، 

 کند آوایی تیدی  میشود و از سوی دیگر داستان را به روایتی ترمی

 تشبیه 

توان گوت در سیر نویسندگی نجی  محوو  بوطیقا یا شعروارگی سـهم بـه   طورکلی میبه

ای برخوردار از جایگاه ویژه گدادر رمان  واهر شعروارگی تشییه است کهسزایی دارد  یکی از ظ

 بینیم های آن را در ذی  میدارای کارکردهای متعددی است که مصداقبالبیال بوده و 

 (94)«بیـرون  نحـس  هواینون  آلودای غیارخاطره» مانند  یر پدیده، دادنبرای زشت جلوه

(؛ بـرای زییـا و یـا    90همـان  ) (94)«اد کرده نون مشرغیغیی بزر  ب»( یا 41  4911محوو ، )

سوار کادی ک سیاه شد و نون کشتی عروس نی  حرکت »مانند   یر پدیده،دادن باشکوه نشان

 (91)«گر شدمصبوی نون یادمانی برای عشق و ازدواج برای او جلوه»یا و ( 41همان  ) (99)«کرد

همـان   ) (91)«شـد    می یدهای م یم دن رایحهدر نگاه گریزانش سرزنشی نو»( و یا 44همان  )

استوار نون بدر و سیر نون روباه، به سخره گیرنده »(؛ برای شدت و خوت و غیره مانند  11

نـون  »یـا   ( 44همـان   ) (91)«طوفـان خنـده سـاکت شـد       »( و یـا  401همان  ) (99)«نون مر 

همـان   ) (93)«رر نون گرما و غیار   خاطراتی مک»( و 491همان  ) (91)«شمشیری تیز پاسخ داد   

91)  

کنشی میان طییعت و شخصیت اصلی رمان اشاره تر در بحث مربوط به توصیف، به همپیش

سـزایی دارد  یکـی از   کنشی سـهم بـه  کردیم  گوتنی است که تشییه نیز در تصویرسازی این هم

ای مصرحه از هنر است که رهعنوان استعاکنشی استواده از خورشید بهبارزترین مصادیق این هم

ازآنکه مصبوی از مر  هنر سخن در اپیزود نهارم رمان نمایان گشته است  در این اپیزود، پس

( ناگهـان  11  همـان ) (10)«فلسوه و هنر را با هم نابود کرده است    ،اما علم»گوید  راند و میمی

ای رود  دایـره ا بیین که فرو مـی خورشید ر»گردد  تصویری از خورشید  در حال افول نمایان می

)همـان    (14)«کشـد    نیرو و حرارت سوزان آن را در کام خود فرو می ،سرخ و بزر  که تیرگی

بـه  نیز بار  ینکنشی تشییه گذر عُمْر به آفتابِ در حال غروب است که ا( نمونه دیگر این هم11

اما به کجا  به آفتـاب غـروب   رود، زندگی پیش می»پدیدار گشته است   استعاره مصرحه یوهش
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ای نـازک از شـوق در کنـار افـق آن را     اش نگریست کـه پوسـته  در آسمان صاف و رنگ پریده

 (19)همان   (14)«پوشانده بود   

 مکان

یـژه آن در میـان دیگـر آثـار     وخصو  اهمیت رمان گدا و جایگاه دکتر محمد الیاردی در 

ای کامـ  ]و  نکته جستجو کرد که این رمان نمونهرا باید در این  گدااهمیت   »گویدمحوو  می

هـای سـنتی و   پـردازی نه اولین نمونه[ از مرحله جدیدی است که محوو  با عیور از شخصیت

دار ، تصویر بهرمان مسئلهگداای متواوت از عناصر روایی وارد آن شده بود  در رمان ارائه نهره

و مکـان بـه طـور کامـ  بـه منصـه ظهـور         )پروبلماتیر( و ارتیاط تنگاتنگش با جهـان، زمـان  

ترین ( از بین عناصر رمان، مکان را باید مهمwww.awu-dam.org  4000باردی، « )نشیند می

شاخ  برای شناخت تغییر مسیر ادبی نجی  محوو  از مرحلـه رئالیسـم انتقـادی بـه مرحلـه      

ن هندسـی دارد کـه در   رئالیسم فلسوی بلمداد کرد  وی در مرحله نخست تأکید فراوانی بر مکا

هـای  گردد  حتی عناوین بسـیاری از رمـان  ها پدیدار میها و خیابانتوصیف دبیق شهرها، محله

الخلیلی، باهره الجدیـده،  خانهای باهره )مث  وی در این مرحله )رئالیسم انتقادی( به نام محله
مرحله رئالیسم فلسـوی،  و    ( نام گرفته است  لیکن در  زباق المدق، بصرالشوق، بین القصرین

به شمار آورد، از یر سو ذکر و  ها(الل  و الک ب )دزد و سگکه نقبه آغاز آن را باید رمان 

هـای بـاز   یابد و از سوی دیگر مکـان ها و     به شدت کاهش میها، خیابانتوصیف دبیق محله

مثـال در  عنـوان دهند  بهیخانه، آپارتمان و     مهای بسته مث  اتاق، مهمانجای خود را به مکان

ای به میدان سلیمان پاشا و میدان ازهار باهره و نویسنده برحس  ضرورت تنها اشاره گدارمان 

های بسته جریان دارد که ساح  اسکندریه دارد  در مقاب  حجم زیادی از پیرنگ رمان در مکان

مکانی است کـه تصـویر آن از    ،روانی یاد کرد  این نوع مکان-عنوان مکان ذهنیها بهباید از آن

ها و همگام بـا شـرایط   ذهن شخصیت یچهگیرد و از درحقیقت وابال ]مکان هندسی[ فاصله می

مثـال  عنوان( به49  4331 ،)النابلسی« شود ها به تصویر کشیده میهای خاطر آنذهنی و دغدغه

مبـ  دکتـر   شـود  در ابتدای رمان، اولین مکانی که حضور شخصـیت اصـلی در آن درک مـی   

برد  بـه  ای است که عمرالحمزاوی از آن رنج میباشد که این خود بازگوی نقیصه یا بیماریمی
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رو، در پایان داستان نیز عمرالحمزاوی، که از زندگی عادی خود بـه طـور کامـ  منسـلخ     همین

 شـود  همچنـین در  برد که از شهر دور است و در آنجـا تـارک دنیـا مـی    گشته، به باغی پناه می

داستان منظره را بـه زنـدانی بیکـران     توصیف منظره درون تابلوی نقاشی )در آغاز رمان(، راویِ

که همـواره محـیط اطـرافش را بسـان زنـدانی       ،روانی عُمَر-کند که با وضعیت روحیتشییه می

نگـرد کـه از هـر سـو آن را فراگرفتـه      کودک به افق می»انگارد، بسیار سازگار است  بیکران می

( ایـن نـوع مکـان را در زمـان     3  4911، )محوو  (19)«ای که نه زندان بیکرانی است   است، و

عمر وبتی به مح  کار خـو  »کنیم  بازگشت عمرالحمزاوی از اسکندریه به باهره نیز مشاهده می

گشت از دیدن میدان ازهار برآشوت و گوت  این میدان تغییری نکرده و همچنان گذرگاه باز می

( عُمَرالحمـزاوی در جـایی   11  همـان ) (11)«رونـد    برای کسانی که به سر کار میای است تیره

نه عجی  است که هر روز به دفتر کـار  »کند  گونه توصیف میدیگر نیز مح  کار خود را این

  همـان ) (11)«یـابی تـا آن را بینـدی    پس کی شهامت کافی می معنی   بروی، جایی عجی  و بی

)معشـوبه   هین نوع مکـان را در توصـیف آپارتمـانی کـه عمـر بـرای ورد      ( نمونه آشکارتر ا13

عمر نندین نور را به کار گماشـت تـا آپارتمـان جدیـد     »بینیم  جدیدش( فراهم کرده است می

هـای  تـرین مـدت ممکـن اتـاق    زودتر آماده شود  اثاثیه و دکورها و بار و آثار هنری  در کوتـاه 

هـای  شک  ساخته شد  اتابی به سیر شربی که صحنهخواب و غذاخوری و نشیمن به بهترین 

بینیم، توصیف ایـن  طور که می( همان14  همان) (19)«کرد   هزارویر ش  را در یادها زنده می

 یاگونههای هزارویر ش  به طور آشکاری بازگوکننده حالت رؤآپارتمان و تشییه آن به صحنه

طور کـه پادشـاه   خود دارد  در وابال همان عمرالحمزاوی است که سعی در فرار از وابعیت تلخ

دلزدگـی از   ،آن دنیـال بـه مـدت و  های هزارویر ش ، پس از آشوتگی روانـی طـو نی  داستان

، عمرالحمزاوی نیز دیدگو روی آرامش و خوشیختی را مجالست با زنان، به دست شهرزاد بصه

ز ورده )معشـوبه جدیـدش(   ا پوشـالی، کردن منزلـی رؤیـایی و الیتـه    کند تا با فراهمت ش می

ها با آشـوتگی پادشـاه هزارویـر شـ      شهرزادی دیگر بسازد  لیکن بحران درونی وی فرسنگ

 فاصله دارد 
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های بیلی محوو ، هایی که در این رمان وجود دارد، برخ ف رماناز سوی دیگر اکثر مکان

آپارتمـان جدیـد،    هایی بسته مث  مب  پزشر، منزل عمرالحمزاوی، مح  کارش، کاباره،مکان

خانه بیرون شهر و     است که با بحران فکری و روانـی شخصـیت اصـلی سـنخیت و تناسـ       

 بیشتری دارد 

دارد  این نـوع   گداهایی است که نمود بارزی در رمان مکان ایدئولوژیر نیز از جمله مکان

ارکردی رو کـ هاست و ازاینمکانی است که میین وضعیت اجتماعی و طیقاتی شخصیت»مکان 

ــدئولوژیر دارد ــ ، «  ای ــان    (491  4040)خلی ــلی رم ــیت اص ــه شخص ــداازآنجاک ــی گ ، یعن

عمرالحمزاوی، خود به طیقه بورژوازی تعلق دارد، مکان ایدئولوژیر نیز جایگاه بارزی در این 

 یهرمان به خود گرفته اسـت  توصـیف منـزل، آپارتمـان جدیـد، محـ  کـار، ویـ ی اسـکندر         

 باشند می دستینهایی ازامونهعمرالحمزاوی و     ن

 زمان

شناسان ساختارگرا، به تأسّی از منتقدانِ ساختارگرای پیشگام، برای نظریه زبانی نوین روایت

سزایی بائ  گشته و آن را در علـم  بر دال و مدلول است، اهمیت بهفردینان دوسوسور، که میتنی

شناسـان سـاختارگرا، خمیرمایـه داسـتان     شناسی پیاده کردند  در نظر این دسته از روایتروایت

( 400  4040)الحکــی( همــان دال اســت و کــنش داســتان )القصــه( همــان مــدلول  )خلیــ ،  

اسـت؛ امـا دو    "رفت زمانمندپی"دیگر، هر روایت هرنند در فاصله آغاز و پایان یر عیارتبه

مان دال و زمـان مـدلول    شوند، و زمان بیان کردن  یعنی ززمان دارد  زمان نیزهایی که بیان می

( برای مثال، نجی  محوو  در رمان ملحمه الحرافیش، تاریخ ده نسـ  از  419  4934)احمدی، 

نام عاشور را در حجمی حدود ششصد صوحه بازگو کرده است  در وابـال  ای مصری بهخانواده

ی تسـریال  هـا مند دیگری برار داده و بـا مکـانیزم  جای طرح زمانمند را بهمحوو  طرحی زمان

ای مصری را در حجمی محدود بـه خواننـده عرضـه کـرده     زمان، تاریخ نند صد ساله خانواده

است  در اینجا زمان ابژه روایت، یعنی تاریخ خانواده عاشـور، را زمـان دال و زمـانی را کـه در     

 نامیم  ی صوحات رمان محدود شده زمان مدلول می به
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شود  با این حال، فحوا و مضمون تقیمی به زمان دال نمیدر رمان گدا، تقرییاً هیچ اشاره مس

دارد  دورانـی کـه    4314رمان آشکارا اشاره به دوران پس از انق ب افسران آزاد مصر در سـال  

 -»های سوسیالیستی جمال عیدالناصر بر تارک نظام سیاسی مصـر سـیبره افکنـده بـود      اندیشه

اش تمام الیته، اما همه -ه فاضله را یادت هست  بگو بیینم روزهای سیاست و تظاهرات و مدین

با این حال، رؤیای بزر  تحقق یافته، یعنـی   –شده، و هیچ نیز جز بدنامی بابی نمانده است  

( از سوی دیگر، از اشارت محدود زمانی )همچون گـذر  49)همان   (11)«حکومت سوسیالیستی 

بازگشت خـانواده عمـر بـه بـاهره در مـاه       (، و یا404(، آمدن زمستان )همان  94پاییز )همان  

( و نیز برخی اشارات محتوایی رمان )همچون سیر وخامت وضعیت روحی 11 آگوست )همان 

توان حدس زد که زمان دال نیاید متجاوز عمر و یا ازدواج بثینه با عثمان و باردارشدن بثینه( می

اهمیـت دارد، زمـان مـدلول یعنـی     در بحث زمـان   آنچهاز نند سال )دو یا سه سال( باشد  اما 

تنیده ای درهمنحوه ارائه زمان دال در فضای محدود روایت است که با شیوه روایت رمان راببه

 و تنگاتنگ دارد 

شوند، نون داسـتان  هایی که با شیوه سی ن ذهن روایت میدانیم، در رمانطور که میهمان

شود، بیان احسـاس و  اعی معانی مربوط میروانی و نیز تد-به ک  حوزه آگاهی و دانش عاطوی

دهد و گذشته و حال و آینده اندیشه نظم خاصی ندارد و زمان سیر منبقی خود را از دست می

تـر در بحـث روایـت    که پیش( لیکن ننان190  4914آمیزند  )انوشه و دیگران، در یکدیگر می

هـا  گوییدرونی است، این تریی گوتر، هرنند تاحد بسیاری متکی به گدامبرح شد، داستان 

هـای پایـانی داسـتان، کـه بحـران      رو، حتی در بخش  ازاینشوندگاه تیدی  به سی ن ذهن هیچ

آمیزد، تسلس  و سیر منبقـی زمـان   گیرد و افکارش یکسره با توهم درمیروانی عمر شدت می

هـا بـا هـم بـه     شد  نهرهتر و آشکارتر میگذشت منظره روشنهر نه زمان می»شود  حوظ می

بازی پرداختند  زین  سرش را با سر ورده عوض کرد  عثمـان تاسـی مصـبوی را برداشـت و     

های عثمان به من نگریست  ناگهان سمیر بر زمین جهیـد و سـر عثمـان را بـه     مصبوی با نشم

 (491)همان   (11)«جای سر خود نهاد و به سوی من خزید   
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هـای مرحلـه رئالیسـم انتقـادی     تنها از رمـان مانی، نهنه این رمان را از لحا  عنصر زاما آن

( متمـایز  هـا دزد و سگهای دیگر مرحله رئالیسم فلسوی وی )مث ً محوو ، بلکه حتی از رمان

تنیده دو زمان حال و گذشته با یکدیگر در فراینـدی انتزاعـی و غیرعینـی    کند، تداخ  درهممی

تعـارض درونـی    گـدا تر اشاره کردیم کـه  پیش گردد های عمر نمایان میگوییاست که در تر

دلی  دلزدگی از رونـد زنـدگی   های دوره جوانی را وداع گوته، اما بهروشنوکری است که آرمان

ها از ذهن خویشـتن نیسـت  بـدیهی اسـت کـه ننـین مضـمونی        اش، بادر به زدودن آنکنونی

ا اسـت  عمـر الحمـزاوی از    ججا و گذشته/آنتاحدزیادی متکی بر جهش زمانی میان اکنون/این

جای خود سـرخورده شـده اسـت و از سـویی دیگـر، درصـدد       یر سو، از وضعیت اکنون/این

جاست کـه ایـن نوسـان    توجه اینجای خویش است  اما نکته باب سرکوب وضعیت گذشته/آن

؛ گرددهای راوی، پدیدار نمیبرها یا ف شنگاهشکلی عینی و ک سیر، یعنی در پیشزمانی به

کنـد  در مقابـ ،   تنها از نند مورد تجاوز نمـی  گدانگاه در رمان پیش فنو از همین روست که 

روست کـه در آن ذهـن بهرمـان داسـتان در     شناختی زمان روبهخواننده با نوسان ذهنی و روان

ها را بـه  کند و اجازه تیدی  آنت شی مذبوحانه هرگونه تداعی خاطرات گذشته را سرکوب می

عمـر از   پزشـر دهد  برای مثال، در آغاز داستان کـه دوسـت   عینی و ساختارمند نمی تصویری

نـرا دکتـر بـه    »کنـد   پرسـد، وی بـا خـود زمزمـه مـی     دیوان اشعارش )در روزگار جوانی( می

)همـان    (13)«کنـد  ای نسییده که مث  هوای نحس بیرون غیارآلود است  کی تمامش میخاطره

فهمیدم که تو هم شـاعر   -»شود  وی با دخترش نیز تکرار می ( و همین حالت در گوتگوی41

نـه       -بودی  دردی در جان عمر خلید، اما به تظاهر به شادی آن را از خود دور کرد و گوت  

نحـوی  ( و یـا زمـانی کـه بـه    91)همان   (10)«های کودکی بود   من شاعر نیستم، آن هم از بازی

شنود، به یاد عشـق و شـور ایـام جـوانی     دی غرییه را میوگوی عاشقانه زن و مرتصادفی گوت

آنان دوستی دیرینه را به یادم آوردند که نامش عشق بود  خدایا نه تلخ است عمـری  »افتد  می

( امـا  94)همـان    (14)«عشق به سر شود    نقدر دوست دارم که به یر دل عاشق راه یـابم     بی

هـا دیگـر خـاطراتی    اما همه ایـن »آید  ژیر برمیب فاصله درصدد سرکوب این احساس نوستال
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پوسیده است    براستی هیچ نیز برایم مهم نیست    روزهای میارزه دیگر نیزی جز خـاطرات  

 (99)همان   (14)«پوسیده نیست   

 نتیجه

یسنده سرشـناس مصـری، اسـت     نوکارهای نجی  محوو ، یکی از شاه الشحاذ )گدا(رمان 

نویسی، ویژگی نندآوایی و     غیـره، همگـی سـی     ی نوین داستانهافن روایت نسیتاً پیچیده،

زندگی ادبی نجی  محوو  باشد کـه از   مرحلهنما از سومین ای تمامشده است تا این رمان آینه

کننـد  در ایـن رمـان    شناختی یاد میرواننیمه مرحلهرئالیسم فلسوی یا  مرحلهبا عنوان  غالیاًآن 

های مراح  نخستین مسیر ادبی محوو  بـه  رمان مشخصهترین ، که اصلیسازیعینیت و وابعی

ای کـه منجـر بـه    دهـد؛ ویژگـی  سـازی مـی  آید، جای خود را بـه ذهنیـت و انتزاعـی   شمار می

آمـده  آوای بی  گردیده است  نتایج به دسـت های ترشدن این رمان در بیاس با رماننندآوایی

 ت خ صه کرد توان به این صوراز این پژوهش را می

شخ  و دانای ک  محدود( روایـت  شخ ، دومدید مختلف )اولبا سه زاویه گدا  رمان 4

منـد دارد، در  های رمان کارکردی د لتشده است  فن تعدد راوی هرنند در بسیاری از بخش

سـازی نیـز   مواردی منجر به ابهام و پیچیدگی در فرآیند خوانش گردیده است  از لحا  کانونی

سازی درونـی تناسـ  بربـرار    سازی صور و کانونیاست میان کانونی توانستهی خوببهسنده نوی

 کند 

وار( از یر سـو در  گیری از روش آیینهفنی )با بهره با ارائه آغازی هنجارگریز و  نویسنده 4

ـ  ای تمامخواننده ایجاد انگیزش کرده و از سوی دیگر آینه ده نما از ک  رمان را در اختیـار خوانن

 خویش برار داده است 

ای میان شخصیت اصلی و طییعت پدیدار گشـته کـه در   سابقهکنشی بی، همگدا  در رمان 9

مشهود است  بوطیقا و شعروارگی نیز به دلیـ  کـاربرد فـراوان     کام ًتوصیوات و تشییهات آن 

 گر شده است ویژه تشییه و استعاره( در این رمان جلوهصور خیال )به
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انـد کـه   هـایی بسـته و ذهنـی   مکان غالیاًها جریان دارد، هایی که پیرنگ رمان در آن  مکان1

سازگاری کاملی با وضعیت فکری و روانی شخصیت اصلی دارند  عنصر مکان در این رمـان را  

 باید بهترین شاخ  برای تغییر مسیر ادبی محوو  به مرحله رئالیسم فلسوی بلمداد کرد 

اتوـاق داسـتان سـایه افکنـده اسـت  حتـی       بـه خبی بر اکثـر بریـ   زمان  گدا  در داستان 1

دهد و تیدی  به جریان های شخصیت اصلی داستان سیر منبقی زمان را از دست نمیگوییتر

تنیـده دو زمـان حـال و گذشـته     حال، در این رمان با تداخ  درهـم شود  بااینسی ن ذهن نمی

های عمـر نمایـان گشـته اسـت  ایـن      گوییدر تریم که در فرایندی انتزاعی و غیرعینی مواجه

هـای راوی، پدیـدار   بـر ها یا ف شنگاهشکلی عینی و ک سیر، یعنی در پیشنوسان زمانی به

روست که در آن ذهن بهرمان شناختی زمان روبهگردد؛ بلکه خواننده با نوسان ذهنی و رواننمی

کند و اجازه تیـدی   شته را سرکوب میداستان در ت شی مذبوحانه هرگونه تداعی خاطرات گذ

 دهد ها را به تصویری عینی و ساختارمند نمیآن

 هایادداشت
واستدارا راجعین ونظرة د ل تمرح فی عینیها  ومرت النظرة طوی  حتی دق نابوس اإلنذار  وبال »  4

 (11)محوو ،    « لنوسه إنه بشیء من الشراب سیبرد الوتور   

ب الهوس  ورأی أنماط غرییه من الیشر، فقال لنوسه کالمعتذر  هذا ما فع  بنا وتوث  لبرق با  »4

 (90)همان  « المرض 

 (10)همان  « أین مصبوی ألسأله عن معنی هذه المتنابضات    لماذا یجیء دور زین  بعد العم       »9

یم فی الظ م     استلقیت علی ظهری فوق الحشائش رانیا إلی األشجار الرابصه بم طوات النس  »1

 (491)همان  « وانتص  شی  إلی جانیی  ما أکثر األح م ولکننی   أری شیئا   

 (49)همان  « من اآلن فصاعدا أنت البیی   فأنت حر    وعیناک ترمقان الناس بعد عمی ربال برن     »1

 (40)همان  « ویوما ستجد بثینه ما یشغلها عنر ومثلها جمیله     »9

نا برعشه حماسیه إلی أعماق المدینه الواضله  واختلت أوزان الشعر بتوجرات مزلزله  واتوقنا واندفع  »1

 (41)همان  « علی أ  بیمه الیته ألرواحنا  وابترحنا جاذبیه جدیده غیر جاذبیه نیوتن   

الوجوه تتبلال إلیه مستوسره  حتی بی  أن ترد تحیتر    وتیدی عنق زوجر من طابه فستانها   »1

 (41)همان  « ألبیض غلیظاً متین األساسا
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واستیقظ میکرًا بعد نوم ساعات معدودات، وطرق أذنیه صخ  األمواج العاصف فی سکون الصیاح   »3

وزین  مستغربه فی النوم، مکتظه بالنوم والشیال تنورح شوتاها عن شخیر خویف متواص ، مشعثه المعتم  

 (11)همان   «ط  نوسر  وهذا یعنی أنی لم أعد أحیر الشعر، وأنت متضایق کأنما کت  علیر أن تنا

وکان عمر ینظر إلی الجدران واألثاث واللوحات، ویشم الورد فی األصی ، ویستمال إلی أنغام   »40

 (409)همان  « الحجره الشربیه، ثم یقول إنه آدم فی الجنه   

یه النشوه من النعاس أو لیعث الشعر یا للرع   ورده محیه صادبه وجمیله    یا الهی  ما العم  لحما  »44

 (409)همان  « الذی مات   

 (49)همان  « ذکری غیراء کالبقس المنحوس فمتی یسکت عنها      »44

 (49)همان  « من اآلن فصاعدا أنت البیی   فأنت حرّ  فالوع  الصادر عن الحریه نوع من الخلق     »49

  عهد الحرمان واألم  واألسرار  وا ضبراب المبوق مداعیا ومعترضه 4391وتخل  براءته عام   »41

 (91)همان  « للعیاد 

« وبال لنوسه إنه بشیء من الشراب سیبرد الوتور ویمث  دور الح  کما یمث  الزوجیه والصحه  »41

 (11)همان  

لعا فی حجره اإلنتظار رفال عینیه مره اخری إلی الصوره  لم یزل البو  ممتبیا جواده الخشیی متب  »49

إلی األفق  وهذه الیسمه الغامضه فی عینیه أهی لألفق  ومازال األفق منبیقا علی األرض  فلماذا یری 

 (41)همان  « الشعاع الذی یجری م یین السنین الضوئیه 

 (49)همان  « یا له من ع ج هو باللع  أشیه   »41

عقیم    فی الصلوات الوثنیه فی باحات التسول  فی اللی  والنهار   فی القراءه المجدبه والشعر ال  »41

 (30)همان  « الم هی اللیلیه  فی تحریر القل  األصم بأشواک المغامرات الجهنمیه 

دعنی أصف لر حیاتر کما أستنیبها من الکشف، أنت رج  ناج  ثری، نسیت المشی أو کدت،   »43

اإلرهاق، ودماغر دائما مشغول  تأک  فاخر البعام، وتشرب الخمور الجیده، وترهق نوسر بالعم  لحد

 (3)همان  « بقضایا الناس وأم لر   

سحائ  ناصعه الییاض تسی  فی محیط أزرق  تظل  خضره تغبی سب  األرض فی استواء و   »40

أعینها طمأنینه راسخه  و   ع مه تدّل علی وطن من األوطان  وفی  امتداد  وأبقار تعکس

بلال إلی األفق عارضا جان  وجهه األیسر  وفی عینیه شیه بسمه و یت یمتبی جوادا خشیی طو  أسو 

غامضه  لمن اللوحه الکییره یا تری     وأح  البو  ال ع  المستبلال و األبقار المبمئنه    ولکن 
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وها هو األفق ینبیق  ازدادت شکواه من ثق  جوونه و تکاس  دبّات بلیه  وها هو البو  ینظر إلی األفق،

 (1)همان  « األرض، من أی موبف ترصده، فیا له من سجن   نهائی    ما ینبیق علیعلی األرض، دائ

 (49)همان  « وعیناک ترمقان الناس بعد عمی ربال برن     »44

ربعه متین الینیان، شاح  اللون، کییر الوجه، حلیق الرأس، بوی الوکین واألنف، یشال من عینیه   »44

 (490)همان  « العسلیتین نور حاد

 (9)همان  « ولکنر صرت عم ق بک  معنی الکلمه، کنت طوی  جدا وبا مت ء صرت عم با     »49

ضحکت أساریر الوجه األسمر المستبی  الممتلیء، وفی شیء من ا رتیاک ثیت نظارته فوق عینیه   »41

 )همان(« وهو یرفال حاجییه الکثیوین   

 (1)همان  « عاماً 11ا سم  عمر الحمزاوی، المحام، والسن       »41

 )همان(« مس  عمر علی شعره الغزیر األسود الذی   تری شعیرات سوالوه الییضاء إ  بحد الیصر     »49

الجو  یفتجهمت الدنیا، وتجلی الخریف ف هظافر هل  وجهها فاربد بلیه والتمعت عیناها بورحته  »41

ح  بیضاء نصاعتها فوق الماء الرصاصی  عالی الشجر اصورار باهت  وعکست بواف  من سأ یوانتشر ف

الجواب  وتضخمت کذبته  هعسیر همضنی هوالحزن، وأسئل همن الرب هاماً صامتغنأ یبخاوتضمن الوراغ ال

 « .حتی انذرته بالعدم

ولم تند عن األشجار حرکه واحده، وانتشرت حول المصابی  غ له توابیه وبدا النی  من ثغرات   »41

 (43)همان  « هامدا شاحیا معدوم المرح والمعنی   أعالی الشجر ساکنا 

ودخ  ثمّ أغلق الیاب وراءه  طوبه هواء عاصف ورأی األمواج وهی ترکض بجنون نحو الشاطیء »  43

فتلبم بزبدها الوائر أرج  الکیاین، تحت بیه باهته انتشرت ببعان السح  فی جنیاتها وغام جو الصیاح 

 (10)همان  « ها   الیاکر بللون الرمادی المشال من

العود إلی الییت دون التغیر،   کراهیه لزین  و  ح  لها    والنی  یجری تحت الشرفه ب  »  90

 (443)همان  « توبف   

 (49)همان  « ذکری غیراء کالبقس المنحوس   »  94

 (11)همان   « بربه ینتهی أسوله بلغد غلیظ منتوخ کأنه»  94

 (41)همان  « ء فتحرکت به کیاخره عروس النی  رک  الکادی ک السودا»  99

 (41)همان  « و ح له مصبوی کنص  تذکاری للح  والزواج »  91

 (11)همان « ورغم اشرابها لم  فی نظرتها المتهربه عتابا کالعییر الوانی   »  91
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 (99)همان     « خویف کالثعل ، ساخر کالموت راسخ کالقدر،»  99

 (49)همان  « ر سکتت عاصوه الضح»  91

 (444)همان  « أجابه کسیف باطال    »  91

 (90)همان   « والغیار ذکریات معاده، کالقیظ»  93

 (10)همان  « ب  بضی العلم علی الولسوه والون   »  10

)همان  « ها هی الشمس تتهاوی للمغی ، بر  أحمر کییر امت  المجهول بوته وحیوته الیاطشه»  14

14) 

ی الشمس الغاربه فی سماء صافیه باهته لم یعلق بها من الشوق إ  بشره سبحیه والتوت إل»  14

 (19)همان  « استدارت عند األفق 

األرض، من أی  وها هو األفق ینبیق علی األرض، دائما ینبیق علی وها هو البو  ینظر إلی األفق،»  19

 (1)همان  « موبف ترصده، فیا له من سجن   نهائی   

عمر لمرأی میدان األزهار وهو فی سییله إلی عمله وبال أنه لم یتغیر عما ترکه وأنه مازال  وامتعض»  11

 (14)همان  « معیرا کالحا للذاهیین إلی أعمالهم 

ما أغرب الذهاب ک  یوم إلی المکت   مکان غری    معنی له فمتی توجد الشجاعه الکافیه »  11

 (11)همان  « إلغ به

ج ٍ بالقیام بعم  فی تجهیز الشقه الجدیده  األثاث والدیکورات والیار والتّحف کلّف أکثر من ر»  19

وفی أبصر مده ممکنه تکوّنت علی أجم  صوره، حجرات للنوم والسوره والمدخ  وحجره شربیه 

 (13و  11)همان     « تحیی فی الخیال أح م ألف لیله

طیعا، وبد ولت جمیعا، ولم  -لمدینه الواضله  خیّرنی أما زلت تذکر أیام السیاسه واإلضراب وا -»  11

 (44)همان  « ومال ذلر فقد تحقق حلم کییر، أعنی الدوله اإلشتراکیه  –ییق إ  سوء السمعه  

وازداد مال الوبت دبه ووضوحا  وتیادلت أشخاصه األ عی   تیدت زین  برأس ورده وورده برأس »  11

لی عثمان  وإذا بسمیر یث  إلی األرض متخذا من زین   لیس عثمان صلعه مصبوی ونظر مصبوی إ

 (499)همان  « رأس عثمان رأسا له ثم یحیو نحوی   

 (49)همان  « ذکری غیراء کالبقس المنحوس فمتی یسکت عنها    »  13

            لست  -وعرفت أنر شاعر أیضاً  وخزه ألم فدفعه للتظاهر بالمزید من المرح وبال   -»  10

 (91)همان  «   کانت لعیه من لع  البووله شاعراً  
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ولکنهما ذکرانی بصدیق بدیم اسمه الح   یا الهی ما أطول العمر الذی مضی دون ح     کم »  14

  (41)همان  « أتمنی أن أتسل  إلی بل  عاشق   

د إ  ولکن ک  أولئر ذکریات محنبه    وثق من أنه   یهمنی شیء    فأیام الجهاد نوسها لم تع»  14

 (43)همان  « ذکریات محنبه   

 امهنكتاب
 تهران  نشر مرکز ناپ نهم    ساختار و تأوی  متن ( 4919)  احمدی، بابر

   ناپ سیزدهم  نشر مرکز  تهران های تصویری تا متناز نشانه(  4934ـــــ  )

د دوم  نـاپ دوم     جلفرهنگنامه ادبی فارسی )دانشنامه ادب فارسی((  4914انوشه، حسن و دیگران  )

 سازمان ناپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اس می  تهران 

  تهران انتشارات افراز  ناپ اول   شناسینویسی و روایتدرآمدی بر داستان(  4911)  اهللنیاز، فت بی

و سیده فاطمـه علـوی    ترجمه  انتقادی(-شناسی )درآمدی زبان شناختیروایت(  4919تو ن، مایک   )

 فاطمه نعمتی  ناپ اول  انتشارات سمت  تهران

منشـورات ا خـت ف     الدار العربیه للعلـوم ناشـرون/    4  ط بنیه الن  الروائی(  4040)  خلی ، ابراهیم

 الجزائر 

 بیروت  دارالوارابی   4ط   فی نظریه الوصف الروائی ( 4001)  الریاحی القسنبینی، نجوی

  ه لینان ناشرون  بیروت  مکتی4  ط مصبلحات نقد الروایهمعجم  ( 4004)  زیتونی، لبیف

 الهیئه المصریه العامـه للکتـاب     ط   الرمز و الرمزیه فی أدب نجی  محوو (  4001)  الشبی، سلیمان

  اهرهالق

 بیروت داراآلفاق الجدیده    9  ط أدب نجی  محوو ( یالمنتمی )دراسه ف(  4314)  شکری، غالی

دار البلیعـه للبیاعـه والنشـر       9  ط اهلل فی رحله نجیـ  محوـو  الرمزیـه   (  4311)  طرابیشی، جورج

 بیروت 

عـده  الراببـه الدولیـه للناشـرین المسـتقلین        4  ط معجم السردیات(  4040)  القاضی، محمد وآخرون

 بلدان 

قـافی العربـی    المرکـز الث   4  ط بنیه الن  السردی )من منظور النقد ا دبـی( (  4334)  لحمدانی، حمید

  بیروت
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مستویات اللغه فی السـرد العربـی المعاصـر )دراسـه نظریـه      (  4001محمد األمین البلیه، محمد سالم  )
   ا نتشار العربی  بیروت 4ط   تبییقیه فی سیمانبیقا السرد(

  ترجمـه دکتـر نجمـه رجـائی      سمیولیسم در آثار نجی  محوو (  4911)  محمد سعید، فاطمه الزهراء

 مشهد  دانشگاه فردوسی   پ اولنا

 المؤسسه العربیه للدراسات والنشـر    4  ط جمالیات المکان فی الروایه العربیه(  4331)  النابلسی، شاکر

  بیروت

   ط   مکتیه مصر )دار مصر للبیاعه(  القاهره الشحاذمحوو ، نجی   ) (  

 نتشارات نیلوفر  تهران محمد دهقانی  ناپ سوم  ا ترجمه  گدا(  4911محوو ، نجی   )

 مجالت

  91  کتـاب مـاه ادبیـات  شـماره     «گریسازی ابزاری برای روایتکانونی»(  4913حسنی راد، مرجان  )

 تهران 

 منابع اینترنتي

 سایت اتحاد الکتاب العرب   «انشائیه الخباب فی الروایه العربیه الحدیثه» ( 4000)  الیاردی، محمد
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