
Journal of Arabic Language & Literature, Vol. 12, No.2 Serial Number. 23 

 

 

 

 

An Analysis of Ghassan Kanafani’s Return to Haifa using Greimas’s Actantial 

Model 

 

Doi:10.22067/jallv12.i2.59942 
 

Amir Hussein Rasoulnia1 

Assistant Professor in Arabic Language and Literature, Kashan University, Kashan, Iran 

Ali Najafi Ivaki 

Associate Professor in Arabic Language and Literature, Kashan University, Kashan, Iran 

Samaneh Taghavi 

PhD in Arabic Language and Literature, Kashan University, Kashan, Iran 

 

Received: 30 October 2017      Accepted: 15 July 2018 

Abstract 

Structuralism is amongst the most current and ancient narrative schools. The school was 

founded based on linguistics to understand the structure for explicating main story structures. 

According to Greimas, every story consists several actants and every actant has some action 

models. The novel Return to Haifa written by Ghassan Kanafani was published in 1969. It 

emphasizes the necessity of facing Palestinians with Israel for achieving their rights regarding 

their relationship that exists between Palestinians (both Palestinians of 1948 and those living 

in Arab countries). Ghassan Kanafani writes about Palestine in a realistic framework and comes 

close to it from different perspectives. He presents facts artistically, the example of which is 

description of the relationships between land and Palestinians. The novel narratives events 

between 1948 and 1967. Coherent and narrative aspects of the novel has helped to reread the 

perspectives of literary criticism theory. So, the actions of the novel were explored using 

Greimas’s model. The study showed the ability of the approach in exploring Return to Haifa. 

It also showed that actants are the most parts of the novel and it also concludes that actants of 

the novel are the most significant elements of the story that include abstract concepts, events, 

episodes, and personal and physical features of characters.  
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 چکیده

ظر وی، درک الگوی منسجمی ارائه نمود که بر اساس نمندی نظام روایت، تخانیایی جهت ساوتگریماس، معناشناس لی

کُنشی و شوشی و  هایشود. و این معنا تنها با مبنی قراردادن انگارهبهتر متون ادبی با شناخت کامل از معنا حاصل می

در رمان  رو، به دلیل اهمیّت و جایگاهی که بررسی و شناخت معناشود. از اینرخدادی در قلمرو گفتمان حاصل می

کاوی و تحلیل تحلیلی به وا-از نگاه پژوهشگران داشته، در پژوهش حاضر سعی شده، با روش توصیفی« بازگشت به حیفا»

گیری از مبانی هو چگونگی سیرِ تولید معنا در این رمان با بهرعوامل کُنشی و شوشی و انواع نظام معناشناختی گفتمان 

اطفی که با تأثیر معناشناختی گفتمان گریماس پرداخته شود؛ تا نقش عملیّات انواع گفتمان حسی، ع _نظری تحلیل نشانه

یفا به دلیل قراردادن حبه  بر عوامل معنایی مُنجر به تولید معنا شده، کشف نماییم. نتایج حاکی از آن است، که رمان بازگشت

ور از نوع پویا های کُنشی و شوشی را دارد. نوع گفتمان رمان مذکمحوریّت پایداری قابلّیت تحلیل و بررسی با انگاره

یار( برای )کُنشاهلل به حیفا، به یاری همسرش صفیهاست؛ چراکه روایت با تغییر در افکار و حرکت سعید)کنشگر( از رام

ون چخویش)خلدون(، وضعیّت ابتدایی را به وضعیّت ثانوی یعنی مواجه شدن با نیروهای مخالفی رسیدن به هدف 

خالد در عضوّیت  ، مبنی بر آزاد نهادندیافکار سع هد که در نتیجه منجر به تغییر دردهای سعید و خلدون سوق میکشمکش

رخدادی و مرام مدار نیز  یهاگفتمانین رمان شاهد شود. البته در اگروه فدائیان و تولید معنای استقامت و پایداری می

 هستیم.

 .ت به حیفا، کُِنش، شَِوش، گریماسمعناشناسی، بازگش_نشانه :هادواژهیکل
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   . مقدمه1

پردازد و به دنبال ها و ساختارهایشان میروایت شناسی به استنباط قواعد داخلی انواع ادبی و استخراج نظم حاکم بر آن

شناسی، الگوی تحلیل جامدی نیست ها در متون روایی است و باید توجه داشت که روایتساخت و داللتشناخت سبک، 

توانایی  ۀاندازبهابزاری است که در دست منتقد و محقق ادبی که  ۀمثاببهکه محقق، آن را بر متون روایی تحمیل کند. بلکه 

ای توصیفی، تحلیلی و تأویلی آن به اکتشاف در متون ادبی هماهنگی متون با ابزاره ۀاندازبهو دیدگاه نقدی خود و 

شناسی عرصه تحلیل ادبی ساختارگرا، عرصه روایت نیترزکنندهیمتماترین و شاید جالب (7-9: 2005پردازد)ابراهیم،می

توان شناسی میروایتپردازان نظریه ترینر سر و کار دارد. از برجستهتر با نثها و از همه معمولبا انواع روایت»باشد که 

 (. 26-27: 2003ژنت، بارت، پراپ و آ.ژ.گریماس نام برد)عزام، از تودوروف،

-در روایت پردازهینظر نیروشمندتر عنوانبهم، 1928به سال « شناسی حکایتریخت»پس از پراپ و انتشار کتاب 

را مطرح کرد؛ « معناشناسی روایت»با تکمیل نظریۀ وی،  _شناس لیتوانیائی مقیم فرانسهروایت و معنی -شناسی، گریماس 

وی به دنبال مکتب فرانسه، تحلیل گفتمانی را، » است که در قالب روایت درآید. درکقابلوی معنا تنها وقتی  ازنظر چراکه

در زبان، که در یک  تنهانهگی ظهور معنا، کلیدی برای گشایش درهای متن یا کالم دانست و این نظریه به دنبال چگون

(.در نتیجه سیر اندیشۀ گریماس 4: 1381)شعیری،« ها استموضوع معناشناسی، بلکه به دنبال کلّیت معنایی در همۀ گفتمان

های نشانه معناشناسی های گوناگون گفتمان جستجو کرد که با در نظر گرفتن ویژگیرا باید در تالش او در تحلیل جنبه

 شود.روایت به سه دستۀ اصلی: گفتمان هوشمند، احساسی و رخدادی تقسیم می

 . پیشینۀ پژوهش1. 1

های های بسیار اعم از کتاباست. پژوهشگمان کم نوشته نشدهاش بیهمانند نویسنده« بازگشت به حیفا»دربارۀ 

جمله از ها اشاره داشت:توان به آنکه می یتوجهبلقادر این باره صورت گرفته، اما از آثار  هانامهانیپامستقل، مقاالت و 

بازگشت به »رمان  ازجملههای غسان کنفانی و گرفته در حوزۀ عربی و فارسی که به بررسی رمانهای صورتپژوهش

 ود.توان به موارد زیر اشاره کرد که البته در این تحقیق سعی شده از این منابع استفاده شاند میتوجه نشان داده« حیفا

های کنفانی از ( از فاروق عبدالقادرکه به رمان1967« )ينقُد األدب والفن؛ مأساة الفلسطين في أدب غّسان کنفان»مقالۀ  .1

 است.شده و بررسی گردیدهها توجه نشان دادهنظر جایگاه فلسطین در آن

 است.رمان مذکور پرداخته ( اثر فوزی کریم، نویسنده در آن خیلی مختصر به شرح1970« )عائد إلی حيفا»مقالۀ  .2

( اثر محمّد 2012) لغّسان کنفانی؛ من الُبنية إلی الداللة« عائد إلی حيفا»شعرّية الشخصّية والمکان الروائي في رسالۀ ارشد  .3

 است.جودی که رمان از منظر ساختاری و نشانه شناسی مورد بررسی قرار گرفته

های غسان کنفانی از یوسف که نویسنده به بررسی تعدادی از رمان( اثر یوسف ال1976)غسان کنفاني روائيًا مقالۀ  .4

 است.بر مبنای ساختاری توجه نشان داده عائد إلی حيفاجمله رمان 
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خلیل که نویسنده در این رساله  خالدة الشيخ( اثر 1987« )الرمز في أدب غسان کنفاني القصصي»رسالۀ دکتری  .5

 است.کنفانی نشان دادههای غسان های رمزی را در رمانداللت

این کتاب نخستین بار در عمان توسط  ،( غّسان کنفاني؛ جماليات السرد في الخطاب الروائي2005زعرب، )صبيحة عودة  .6

کنفانی پرداخته  های .نویسنده در این کتاب به تحلیل ساختاری رمانانتشارات مجدالوی به چاپ رسیده است

 است.

های نویسنده پرداخته در حدود چند صفحه به معرفی رمان (العربّية)مقدمة تاريخّية نقدّيةالرواية  .(1986روجر)  آلن، .7

 است

های  رمان و وجوه تفاوت و شباهت که شرحی بر محتوا و شخصیّت نا واآلخر في روايه عائد إلی حيفا از عادل األسطة .8

 با رمان أوریس از أکسودس پرداخته است.

دانشگاه تربیّت  تبریز: )پایان نامه کارشناسی ارشد( های غسّان کنفانی،ر رمانفلسطین د (1390خدیجه) عزیزی، .9

نویسنده در این پایان نامه به صورت گذرا و کلّی به عنصر زمان و مکان در رمان بازگشت به . معلم آذربایجان

 های کنفانی پرداخته است.حیفا و تحلیل محتوایی مسئلۀ فلسطین در رمان

در این پژوهشگران  (1391های غسان کنفانی، )نمادهای زنانه در رمان تحلیل عزت و آزاد مونسی؛ مالابراهیمی،  .10

 اند.های کنفانی مورد بررسی قرار دادهمقاله جایگاه و رسالت زن را در رمان

لیل متن از وۀ تحیانگیزد، ارائۀ تصویری تازه از متن و شبا این همه آنچه نگارندگان را به نوشتن پژوهش حاضر بر می

گفتمانی گریماس است. و سعی دارند در این نظریۀ ادبی، مخاطب را با دیدگاهی تازه در –منظر تحلیل نظام معناشناختی 

 .رو سازندروبه« بازگشت به حیفا»مواجهه با تحلیل رمان 

 . هدف و پرسش تحقیق2. 1

عوامل گفتمانی باشد، از اصل ُکنِش و اگر مبتنی بر نوع با توجه به اینکه اگر نظام گفتمانی مبتنی برکارکرد و یا عملکرد 

( و شناخت انگارۀ کُنشی تنها در قلمرو 107: 1386کند)شعیری،و یا شیوۀ حضور آن عوامل باشد، از اصل شوش پیروی می

شَِوشی شود، این پژوهش مهر تأئیدی است بر این ادعا که باید در کنار عوامل کنشی به حضور عوامل گفتمان حاصل می

رو سازد، از ایننیز دقت کرد و تنها در این صورت است که عوامل حسی، ادراکی، عاطفی در متن رمان خود را نمایان می

معناشناختی رمان بازگشت به حیفا اثر غسّان کنفانی و پاسخگویی به این پرسش  _هدف از جستار حاضر، واکاوی نشانه 

های گفتمان شناختی و احساسی و رخدادی نجر به تولید انواع نظامشی و شوشی مرتباط میان عوامل کُناست که؛ چگونه ا

 است؟در این داستان شده
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 های گفتمانی گریماس. نظام2

 عنوانبه، 1970«دربارۀ معنا»و  م1966« معناشناسی ساختاری»نتشار ( پس از ا1917-1922آلژیرداسژولین گریماس)

(. به نظر او در هر اثر هنری و یا داستانی باید 147:1370وایت شهرت یافت)احمدی،پرداز معناشناسی رترین نظریهمهم

ها منطق نوشتار را به دست ها را کشف نموده و از ایجاد ارتباط میان این انگارههای کنشی شخصیّتتعدادی از انگاره

است. او معتقد است نظام از پیش  های گفتماناندیشۀ گریماس حاصل تالش وی برای تجزیه و تحلیل تمامی جنبه آورد.

گردد. این تفکر او با نام موجود نیست؛ بلکه باید ساخته و تدوین شود که در فرایند تحلیل گفتمان این نظام حاصل می

گذاری نظام گفتمان دهد. بر همین اساس گریماس موفق به بنیانالگوی زایشی چگونگی تجدید معنا را در داستان نشان می

 .(5: 1389شود)شعیری،شناسی استاندارد میبه عبارتی نشانهروایی یا 

ساخت( در بررسی و مطالعۀ متون معتقد گریماس در تحلیل گفتمان رایج به نگرشی دو سطحی)روساخت و ژرف

را به و عوامل اصلی تولید معنا هستند، نظام گفتمانی  های مرتبط با تمام گفتماننوعبهاست. او بر اساس کُِنش و شِوش که 

 داند.عواملی فعال در متن می عنوانبهلّی هوشمند، احساسی و رخدادی تقسیم نموده و این انواع گفتمانی را کدستۀ 

 نظام شناختی گفتمان .1. 2

شود و ها روند حاکم بر حرکت متن از یک نقصان آغاز میمعناشناس در اکثر داستان -به اعتقاد گریماس این نشانه

گردد. الّیت ارزیابی شناختی آغاز میدر پایان این مرحله نیز فعگردد. اد یا پیمان وارد مرحلۀ کُنش میسپس با عقد قرارد

شود. این طرحوارۀ فرایند گذار حرکت و کُنش ارزیابی میتوسط خود قهرمان داستان و یا بدعت گرفتهانجامیعنی عملیّات 

 (91: 1381توان به شکل زیر نشان داد)شعیری،روایی را می

 توانش             کُِنش            ارزیابی و قضاوت            شناختی و عملی  عقد قرارداد              

ابزارهای متفاوت که  یریکارگبهکند که در ابتدای فرایند با را ایجاب می یگذاربدعتالقایی: عملیات القایی حضور 

، قرارگرفتههای القایی که در رأس عملیات ُکنشی کند. این گونهبیشتر جنبۀ شناختی دارند، کُنشگر را وادار به عمل می

 (. 66-67: 1395بر تشویق، اغوا، تهدید، ایجاد رعب و وحشت و یا تحریک کُنشگر است )شعیری، یمبن

 . الگوی کُنشی گریماس 2. 2

کارکرد او را به بیست مورد کاهش  کیویسکند، دنبال می ترعیوسای روایت پژوهی پراپ را در زمینهکار  گریماس

های دوگانه براساس تقابل (actant)« کنشگر»دهد و در عوض هفت دسته شخصیّت پراپ، سه دسته دوتایی می

و به ارتباط  گرفتهنام «عالقة الرغبة»نسبت خواست و اشتیاق: که در عربی  (163:1371گیرد)احمدی،معناشناسی در نظر می

ها با میان فاعل، موضوع ارزشی و فرستنده اشاره دارد و ارادۀ ُکنشگر اساس برقراری این رابطه است/ارتباط شخصّیت
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ه دارد و علم و آگاهی بین دو طرفین خوانده شده به ارتباط میان فرستنده و گیرنده اشار« عالقة التوّصل»یکدیگر: و در عربی 

کننده و نیروی نام دارد که به اختالف میان یاری« عالقة الصراع»اساس برقراری این رابطه است/ نسبت پیکار: در عربی 

(. بنابراین، روایت با ظهور کنشگران در ساختار 39:2008است)العابد،مخالف اشاره دارد و اساس آن بر قدرت حمل شده

، ی پیام/گیرندهشوند: فرستندهاند چنین معرفی میاین کنشگرها که دو به دو باهم در تقابل»گیرد.  یّه داستان شکل میطرح اول

 (.207:2008)تشاندلر،« قهرمان)فاعل( / موضوع)هدف(، یاری دهنده/ مخالف )رقیب(

 مدار(نظام گفتمانی اتیک محور)مرام .1. 2. 2

در مورد انسانی متعهد به کُنش مطرح شده که ُکنِش »مدار نیز نام ُبرده شده ام گفتمان مراماین نوع گفتمان که از آن با ن

آل دیگری او صرفاً آثاری داشته باشد که هم خود او، هم کُنِش و هم اهداف او را پشت سر گذاشته و صرفاً بر روی ایده

 (60: 1395به نقل از شعیری،  239: 2008)فونتنی،« متمرکز شود؛ یعنی جریان تعمیم پذیر را به وجود آورد

 .  نظام ارزشی گفتمان2. 2. 2

ای پردازد. از دید مرامی اخالقی به مثابۀ گونهشناختی و مادی به ارزش مینشانه معناشناسی از دیدگاه اخالقی، زبان

روحانی و زیباشناختی همان ( این غایت اخالقی، 61: 1388اختی دارد)شعیری،که غایت اخالقی، انسانی و زیباشننگرد می

 .(121: 1387اندازد)شعیری،چیزی است که کُنشگر به نام آن زندگی خود را به خطر می

 ادراکی گفتمان -. نظام حسی3. 2. 2

ای معیّن در پی وصال به هدفی معیّن است و در تقابل با منطق دنیای عاطفی یعنی خروج از فرایند پویا که با برنامه

گر داریم. نام شوش بهکنشگر، عاملی  یجابهدهد یعنی ا قرار دارد و شَوش پایۀ این نظام را شکل میهروایی و کُنش

ای، داند: احساس و ادراک برونهگیری معنا دارای سه مرحله میگریماس فرایند احساس و ادراک را در جریان شکل

گیرد و در جریان ای تصاویر ذهنی شکل میدرونه ای چیزی است که دیده شده. درای. احساس برونهای و جسمانهدرونه

 .(94:1385 دهد )شعیری،نشان می العملعکسای جسم انسان جسمانه

 نظام گفتمانی رخدادی .4. 2. 2

ادراکی است. و به  _سومین نظام گفتمانی، رخدادی است که در آن بروز معنا محصول جریانی نامنتظر از نوع حسی 

 (22: 1388شود)شعیری، ، مشّیت الهی و تصادفی غیر منتظره تقسیم میسه دستۀ تقدیر و اقبال

 گفتمانی بازگشت به حیفا  . تحلیل3

 های شهر حیفا رسید، احساس کرد غم یلش از راه قدس به نزدیکیبسعید با اتوم کهیهنگام»وضعیّت ابتدایی داستان 
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 چراکه(. داللت بر این دارد که گفتمان روایت، گفتمانی پویا است؛ 15،1977است)کنفانی:درون، وجودش را فرا گرفته

شود. با مشاهدۀ حیفا، گیری معنا میکند و مُنجر به شکلنویسنده)خود راوی( داستان را با حرکت به سمت حیفا آغاز می

» است. -های عصبی در وی گشتهتنشگر فعّال ساخته و موجب بروز شَوِش عنوانبهاساس جنبش عاطفی، سعید را 

شود، ناگهان آوار می همیرودیواری که آجرهایش  فروافتادنها با دیدن حیفا بعد از گذشت بیست سال، همچون خاطره

 (. 15،1977کنفانی:«)تلنبار شدند و پیکرش را آکندند همیبر روبه ذهنش هجوم آوردند و 

همچون آتشفشان در ذهن سعید فوران کند و یا به تیزی »ود تا گذشته شهمین عمل دیداری نقطۀ آغازی می جهیدرنت

برد. و همین حس م می1948مه  21( یعنی حس دیداری، سعید را به بامداد روز چهارشنبه 16: 1977تیغ فرا رسد)کنفانی،

شود رو میشی روبهبک به گذشته، خواننده با عمق فضای َشوشود و با یک فلشای بر گفتمان احساسی داستان میمقدمه

های حیفا دچار هرج و مرج باران از شرق آغاز شد؛ خیابانای را نداشت، ناگاه گلولهحیفا شهری بود که انتظار هیچ حادثه»

های این ( آغاز داستان با چنین حسی)دیداری( خود یکی از ویژگی21: 1977)کنفانی،« شد و وحشت شهر را فرا گرفت

دگرگونی،  یسوبهو راهی است  قرارگرفتههای حسی دیگر عملیات دیداری در صدر گونه چراکه»آید؛ داستان به شمار می

 .(130-129: 1395)شعیری،« تمایز، تفاوت و...

ه بین ای دو طرفرابطه چراکهدر کنار حس دیداری، حس شنیداری نیز از قابلیّت مهمّی در این رمان برخوردار است؛  

و در اثر این تعامل سعید از حالت سکون به  شودگر که سعید باشد ایجاد میوشو ش صدا)یعنی غریو شلیک گلوله(

ای)مخالف( چون سنگرها، کند تا با اتومبیلش به خانه برگردد و هربار که با نیروهای بازدارندهرسد و سعی میحرکت می

خلدون تنها  اشماههپنجش صفیه و پسر کوشد تا خود را به خانه رساند و تصویر زنشود، میگلوله و سربازان مواجه می

های عاطفی و هیجانی در وی -اهدافی بودن که در کنار حس شنیداری، او را متأّثر ساخته بودند و منجر به بروز گونه

زار انبوه و درهم تنیده باز رفت و راه ناممکن را در دل بیشهسعید همچون جانوری وحشی و فراری جلو می»گشته بود 

 ( 25: 1977کنفانی،)« کردمی

نماید و همین صدا)یعنی غریو ه ایجاد میفای دو طرگر شنیداری)صفیه( رابطهدر قسمت دیگر، رابطۀ بین صدا و شَوِش

زمانی که غریو جنگ از مرکز شهر به گوش رسید، زن »شود گر به سمت خیابان میشلیک گلوله( منجر به حرکت شوش

این حس  جهیدرنت(. 26: 1977)کنفانی،« خیابان دوید یسوبهخواهد، دقیقاً بداند چه می آنکهیبلذا  اندیشید،به سعید می

اش را نسبت به شلیک حرکتی با افزایش تپش قلب زن در رسیدن به هدف اصلی خویش )سعید( در سوی دیگر نگرانی

داد؛ نگرانی از سرنوشت یاش را کاهش معجلۀ زن برای دیدن مرد در میان راه، ترس و نگرانی»دهدگلوله کاهش می

 (. 26: 1977کنفانی،«)کردنامعلومی که با شلیک هر گلوله، صدها احتمال را در ذهنش زنده می

ناتوانی و  باوجوداست و  ماندهیباقآورد که خلدون کوچولو در رختخوابش درحلیصه به یاد می یزمانمدتبعد از 

راندن و تصمیم گرفت  بر زبانریاد زدن و واژۀ خلدون را صدها بار کند به فاش شروع میخستگی، با همۀ قدرتِ حنجره
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ای را در صفیه به وجود حرکتی درونه -قراری گونۀ حسیتابی و بی( یعنی بی27همان:«)به هر بهایی شده به خانه بازگردد.

و فریادزدن ایجاد  ای چون: دویدنحرکتی برونه-گر مبدأ آن است و عبور را برای گونۀ حسیآورده که جسمانۀ شوش

زند. شاید حس کرده بود که دیگر دود و فریاد میها در اختیارش باشد در میان جمعیت میکند. و صفیه بی آنکه گاممی

اش پیدا کوشید تا راهی در میان انبوه جمعیّت به سوی خانهتواند سعید را ببیند. با تمامی قدرت بازوانش میتا ابد نمی

راند و بعد از مدّت زمانی ها را به طرف ساحل میکند؛ امّا سیل جمعیّت آنل جمعیّت سعید را پیدا میکند، که ناگاه در د

گرچه گویای حال درونی صفیه؛ مادری خسته و درمانده در غم کودک به جا  ها دیدند. این تصویروار بر قایقخود را س

دهد که هر یک تنها در پی نی و غفلت مردمانی را نشان میانتهای اوست؛ اما سرگرداماندۀ خویش در خانه و فریادهای بی

 شنوند .گیرند و یا اصالَ نمیاند و صدای صفیه را به هیچ مینجات خویشتن

آورد؛ یعنی دقیقاً یک هفته پیش از اینکه سعید.س و صفیه راهی حیفا نویسنده بار دیگر زمان داستان را به حال می

روند، چرا ما به حیفا نرویم؟ مرد به زن گفت: چرا به حیفا برویم؟ مرد زمانی مه جا میصفیه به او گفت: مردم ه»شوند 

هاست نام خلدون ای گفت: خلدون. در همان لحظه دریافت که سالکه چشمان اشک آلود صفیه را دید، با صدای گرفته

 (این فضای تنشی )گریه و خواستۀ زن (30: 1977)کنفانی،« کردندتفا میاک« او»در این خانه برده نشده و تنها به گفتن 

گر به وجود آورد که او را از حال دور کرد و به گذشته سوق داد، یعنی آن زمانی که کودکی پنج جریان حسی در شوش

 ماهه به نام خلدون داشتند.

بار سفر  یار( برای رسیدن به هدف خویش )حیفا و خلدون(در این حال بود که تصمیم گرفت به یاری صفیه )کنش 

شود، سعید با مشاهدۀ خانه برای یک لحظه بندند و راهی حیفا شوند. بعد از مدت زمانی ناگهان خانه برای آن دو ظاهر می

ای تصوّر کرد که صفیۀ جوان با گیسوان بافتۀ بلندش از آنجا برای لحظه»شود تمام خاطرات گذشته در ذهنش تداعی می

کند؛ ای دیگر عمل میگر دیگر یعنی صفیه به گونهحسّ دیداری نسبت به شَوِش ( اما همین35همان:«)سر خواهدکشید

بندی حس دیداری به ( به دلیل تقسیم35)همان:« کندناگهان با صدای بلند شروع به گریه می»چرا که صفیه با دیدن خانه 

را بروز داده است. سعید با دیدن خانه ای متفاوت خود گر به گونهحوزۀ تقابلی حاضر/غایب و یا پیدا/پنهان در هر شَِوش

 سازد.شود و اما صفیه با گریه کردن این حس را ظاهری میاش فعّال میحس درونه

در ادامه نویسنده با توصیف حالت پیرزن یهودی )مریام( و خلق کُنش در داستان، اطالعات را مستقیم در اختیار 

ای در هاله«.های سیاه بر تن داشتتاه بود و لباس بلند آبی مُنقَّش به خالپیرزن که اندکی چاق و کو» دهد خواننده قرار می

توان به شود که نمییابد و استنباط میاز ابهام و لفافه پوشیده شده؛ چنانچه خواننده به درک عمیقی از ظاهر او دست نمی

گر پرچم کشور اسرائیل است و د تجّلیهای سفیدامن آبی با خال»حکم قاطع مریام را شخصیّتی منفی و یا مثبت نامید. 

در نتیجه  (.87:2012)جودی،« استنویسنده با مهارت تام میان هویت یهودی و پوشش ظاهری مریام هماهنگی ایجاد کرده
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شود و با خلق کنش در ای است که مخاطب با آن مواجه میتوان گفت ظاهر شخصّیت مریام به عنوان اولین صحنهمی

 باشد.می ب به واقعیّت و هویّت اصلی مریامذهن مخاطداستان فرستندۀ 

زده به سازد سعید و در کنارش صفیّه بُهتنویسنده به تدریج با این توصیف، داستان را به کُِنش اصلی نزدیک می

آمد؛ تر میتر و مرطوبکردند، تنگارزیابی اشیاء پرداختند، به نظرشان مدخل آپارتمان از آنچه که تصورش را می

(. حس دیداری آن دو باعث شد، وارد عمقِ فضای تنشی شوند و سعید خواستۀ خویش را از طریق نگاه حسرت 37)همان:

کند و گذشته در ذهن وی منعکس شود. تعامل گونۀ عاملی تصاویر آلود به اطراف خانه بعد از گذشت بیست سال بیان 

صحیح، در ماندن و استقامت تحت هرنوع شرایط سخت است.  سازد؛ که راهگر چنین واقعیّتی را آشکار میخانه و شوش

هایش تنها عکسی از قدس را که هنوز در جای اوّلش آویزان بود، مشاهده کرد و این یعنی قدس و باورهای در ادامۀ نگاه

 ها قادر به نابودی آن نیستند.ها و صهیونیستیدینی تا ابد زنده هستند و هیچ نیرویی اعم از انگلیسی

های صدف بود هایش را در آن دور و حوالی گرداند. در میان اتاق همان میز خودشان بود که آراسته به دانهعید نگاهس»

در آن قرار داشت که  پر طاووسگلدان بلوری، یک گلدان چوبی نشسته بود که چند عدد  یجابهنمود. ولی کمرنگ می

هایی که اند و آنها تغییر کردهبود و دید که پرده ماندهیباقاز آن پرها  اتپنجدانست قبالً هفت پر بودند. امّا اآلن فقط می

 راهراههای آبی ها پردهآن یجابهاند و برداشته آنجاکرده بود از  یدوزقالب رنگیشرابهای صفیه بیست سال پیش با نخ

 .(38-37 همان:)«.اندکردهنصب

که با تغییر آن به گلدان چوبی بر خشونت و سخت داللی داللت دارد  گلدان بلوری در متن رمز نرمی و لطافت است؛ 

ها نشاندند. فلسطینی یجابهها و یهودیانی است، که با خشونت و زورگویی خود را و تجّلی گر دو رفتار متناقض فلسطینی

نگ آبی نیز داللت دارد بر ها از رنگ شرابی به رگلدان بلوری نشسته است. تغییر پرده یجابهکه گلدان چوبی  طورهمان

 هاست.هرآنچه متعلّق به فلسطینی درآوردنها و به تملّک سلطۀ اسرائیلی

کند تا بفهمد که سعید و صفیه، صاحبان اصلی این همچنین، همین حس دیداری به مریام )پیر زن یهودی( کمک می

ایستادن شما در مقابل در، عکس و.... متوجه دانم، از شیوۀ شما صاحب این خانه هستید، من این را می»خانه هستند 

( اعتراف مریام مبنی بر اینکه این خانه، متعلّق به سعید و صفیه است، نشان از این دارد که یهودیان بر تعّلق 38همان:«)شدم

 دهند.ان میها قلباً ایمان دارند اما در عمل منکر این واقعیت هستند و از خود رفتار دیگری نشسرزمین حیفا بر فلسطینی

ای خاص منجر به تعامل میان دو نگاه سعید، صفیه و نگاه حیرت زدۀ پیرزن به اطراف خانه و نگریستن او به نقطه

سعید »نگریست پیرزن شد و سعید و صفیه نیز بی آنکه قصدی داشته باشند، شروع کردن به نگاه کردن به جایی که او می

( در ادامه حس 39)همان:« بینندنگرند، و چقدر آن را متفاوت میز میباخود گفت: عجیب است! شش چشم به یک چی

شود، به حدی که با دید منجر به کنش درون وی میدیداری سعید در حالی که ناگهان گلدان قدیمی را در کنار پنجره می

م آن دوتا پری که داناینجا هفت تا پَر بود، آن دوتای دیگر چه شد؟ پیرزن آهسته گفت: نمی»پرسدلحن زمختی می

شنیدن « ها بازی کرده و بعداً گُمشان کرده استهنگامی که بچه بود با آن« دوف»کنید چه شدند، شاید صحبتشان را می
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ادراکی و کُنش میان سعید و صفّیه شد و هردو با شنیدن این اسم از جایشان بلند -کلمۀ دوف، منجر به تولید فعالّیت حسی

دانم اسمش قبالً چه بوده و اگر برای شما اهمیّت آنگاه پیرزن ادامه داد: آری دوف، نمی»خیره شدند، و با ناراحتی به پیرزن 

 (42-41همان:«)داشته باشد باید بگویم که خیلی شبیه شماست.

آید شنیدن صدای ای بعد صدای موتور اتومبیلی در خیابان غرید و پیره زن با صدای لرزانی گفت: دوف دارد میلحظه

گر)صفیه( ابتدا واکنش جسمانی از خود نشان داده، جشمانش از ذوق شود تا عاطفه شکل گرفته و شَوِشور، سبب میموت

شود و همین حس شنیداری او را به بیست سال گذشته، درست زمانی که او ناخواسته کودکش را تنها در پر از اشک می

ای یعنی ترس از مواجه شدن با چهرۀ رنگ اکنش جسمانۀ درونهبرد اما همین حس در سعید به گونۀ وخانه رها کرده، می

 دوزد.کند و تنها چشمانش را به سمت در میپریدۀ همسرش صفیه بروز می

مرد بلندقامتی بالباس نظامی که به تن داشت وارد خانه شد.)لباس نظامی دوف، حاصل ترس و فرار پدر و مادری 

خواهم پدر و مادرت را به تو می»است( مریام به جوان گفت: ها شدهلیه آناست؛ که اکنون تبدیل به یک فرد نظامی ع

( جوان بلندقامت )دوف( به آهستگی گامی برداشت. 67)همان:« شناسممعرّفی کنم. جوان گفت: من جز شما کسی را نمی

نامتناسب و تاحدّی  رسید که وجود کاله در نزدیکی گلدان چوبی و پر طاووسکُالهش را روی میز گذاشت. به نظر می

مُضحک است. نویسنده وجود کاله نظامی را که نمادی از صهیونیست است و پرهای طاووس که متعّلق به سعید و صفیه 

ها نشینی اسرائیلیپندارد. او قصد داشته بگوید که همای میداند را در کنار هم چیز مسخرهها میبوده و نمادی از فلسطینی

 رسد و تنها باید جایگاه یکی از این دو باشد.دار به نظر میای خندهاین شهر مساله ها نیز درو فلسطینی

خواهید؟ سعید با آرامشی غافلگیرکننده پرسید: شما ارتشی هستید؟ با چه کسی جوان از سعید پرسید: آقا شما چه می

اد کُنش و واکنش در ذهن خواننده جنگید؟( و ایج( سعید با این پرسش)با چه کسی می69-70جنگید؟!)همان:و چرا می

بپرسد، دوف به عنوان شخصیّتی به ظاهر  سازد تا از خودساخت آن نزدیک میاو را بیشتر به محتوای متن خویش و ژرف

جنگد؟ در چنین سرنوشت تلخی چه کسی یا یهود، اما با اصل و نسب فلسطینی به راستی برای چه و با چه کسانی می

جنگید؟( مرد گیرد. جوان نیز در برابر چنین پرسشی)با چه کسی میکوتاهی از کجا سرچشمه میکسانی مقصر هستند و 

را محکوم می سازد که حق پرسیدن چنین سوالی را ندارد؛ چراکه او در طرف دیگر است. در نتیجه چنین جوابی منجر به 

بیان جسمانۀ خویش یعنی  را از طریق شود و این حسید( میگر )سعهای عاطفی مانند تنش و حس جنون در شوشگونه

 .دهدقهقهه زذن و بلند شدن بروز می

ام. زمانی که به من گفتند پدر و مادر ام. در مدرسۀ یهودیان درس خواندهدهد. من از کودکی یهودی بودهجوان ادامه می

من به اینجا تعلّق دارم. این چیز عوض نشد؛ چرا که در نهایت مسألۀ اصلی خود انسان است. ام عرب هستند. هیچاصلی

مریام زمانی گذشتۀ خلدون را برای او  توان فهمید،از این گفته می (.71شناسم )همان:خانم مادر من است و شما را نمی

دوف روبه دهد که یهودی بودن جزئی از وجود او شده و باور داشتن مادر و پدری فلسطینی بر او سخت است .شرح  می

کردید. طی این بیست را روی تخت رها می شدید و بچۀ شیرخوارهبایست از حیفا خارج میشما نمیسعید کرد و کفت: 
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گرفتم. خاطر این هدف، اسلحه به دست میسال کاری برای بازگرداندن فرزندتان انجام دادید؟ اگر من جای شما بودم به

 ( 79خاصّیت شماست.)همان:این سالح مسخره و بیشما ناتوانید! ناتوان! شما دو دهه را به شیون و زاری گذراندید. 

دهد، اوج هنرنمایی نویسنده است که سعی دارد غیرت مردم خویش زمانی که دوف، سعید را ناتوان و ترسو لقب می

همتی و ترسویی به ها را خوار کرده و انگ بیرا به جوش آورد؛ اینکه انسانی از جنس خودشان و با هویّتی فلسطینی آن

است همچنین سعی داشته تا با استفاده از تحقیر سعید برگ برنده را از آن خود کند، باشد از این طریق انتقام زده آنان

و دیگر اینکه سعی دارد گذشتۀ بیست ساله پیش خود را که کودکی شیرخواره بوده و تنها روی تخت رها شده را بگیرد.

که مایل است بسازد و هر آنچه از هویّت و ملیّت عربی است را خود را صورت دیگری بخشد و آیندۀ خویش را آن طور 

ها را بیدار سازد. همچمین نویسنده باتکرار دوبارۀ کلمۀ ناتوان، خواسته تا وجدان خاموش فلسطینی به یکباره فراموش کند.

فرار راه صحیحی  ها فدا کردند. گریه کردن وهایی است که طی این سالاین که خلدون تنها شکل کوچکی از قربانی

نیست، باید اسلحه به دست بگیرند تا صهیونیست را از کشور فلسطین خارج کنند و دیگر شاهد چنین اتفاقات اسف باری 

 نباشند.

کشد و های سعید را به رُخش میها و ناتوانیدوف از طریق تحریک کنشگر و ارائۀ تصویری منفی از او، بی لیاقتی

گردد تا به دفاع از خود و میهنش به در نهایت منجر به عمل کِنشی در مقابل دوف می همین باعث تحریک او شده و

مشاجره با او بپردازد و در نهایت با ملحق شدن خالد به گروه فدائیان موافقت نماید؛ چراکه اضطراب و نگرانی سعید 

گر و فرستنده، سبب به عنوان یاری حق خود را ادا نکرده در جهت مثبتنسبت به اینکه در رابطه با فرزند و میهنش 

شود تا از خالد بگذرد و او را در راه دفاع از وطن آزاد گذارد. آوردن چنین تصمیمی در پایان رمان توسط نویسنده، به می

رسیدند، به همسرش  اهللرامسعید و صفیه هنگامی که به نزدیک»دهدها را نوید میها بوده و آیندۀ روشن آننفع فلسطینی

 «ها پیوسته باشد و رفته باشدنگاه کرد و گفت: امیدوارم که خالد، در نبود ما به گروه چریکی

« مبارز»و « پناهنده»ای ایجاد کرد تا به فرقی که میان خودش به عنواننزاع لفظی سعید و دوف در ذهن سعید جرقه

کند، تا دو را برگزیند و او راه مبارزه را برای فرزندش خالد انتخاب میداند که باید یکی از این ببرد و میوجود داشته پی

دانست این تنها راه رهایی و جبران اشتباهی است که بیست سال پیش ناخواسته چرا که می ؛ها ملحق شودبه چریکی

دهد و به خود و ها و عذاب وجدان درونی خود را نشان نویسندۀ این رمان سعی داشته تشویش»مرتکب آن شده بود. 

او و ملّتی بوده که در برابر ظلم استقامت نکرده و حال دربرابر چنین سرنوشتی  هموطنانش گوشزد نماید که مُقصر اصلی،

( شدت این 51:1976،)الیوسف« ای جز سکوت و پذیرفتن این خفت ندارندبا احساسی مملو از گناه و شرمندگی چاره

گذار که در نقش فرستنده نظر خاصّ مخاطب را به طور عام و سعید را به شکلی خاص احساس گناه به عنوان ُکنشگر تأثیر

 نسبت به این فاجعه)ترک فرزند، کشور و خانۀ خویش( نشان داده است.

توان دریافت؛ سعید )کُنشگر اصلی داستان( با نقصان رو به رو است، نقصانی که نه از این گفتگوی نسبتاً طوالنی می

ملّت فلسطین طی این سالیان با آن مواجه بوده و ناخواسته از شهر و دیار خویش و باالجبار پراکنده  تنها سعید بلکه
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شدند.سعید در نقش پدر خانواده رمزی از برای ملّت فلسطینی است که فرار را در عوض مقاومت و مبارزه در خاک 

برابر از دست دادن فرزند و خانۀ خویش  ای جز تحمل اندوه درخویش برگزیدند و برای جبران چنین خسارتی چاره

(. در نتیجه این سعید است که مسئولیّت رفع نقصان را در داستان بر عهده گرفته است. 212:1987نداشتند)الشیخ خلیل،

های ادبیّات مقاومت معموالً پیرامون محور از دست رفتن و اشغال وطن است. و نویسنده سعی دارد با به نقصان در رمان

گری دست یابد و معنا را تغییر دهد. او سعی دارد تا با طرح ری عوامل کُنشی در این داستان به رفع این اشغالکارگی

به وجود « بایستن»گره زده و نوعی « توانستن»را با « خواستن»مسائلی چون مبارزه طلبی و مقاومت در کنشگر اصلی، فعل 

 آورد.

 بعد زمانی و مکانی گفتمان .4

کند. این وجود جدا می« جهان واقعی»ای است که آن را از گریماس هر روایت آغازی دارد و پایانی، و این نکتهبه نظر 

نمایاند. یعنی در هر روایت، موضوع زمانمند است و روایت بدون می« ساحت زمانمند»آغاز و پایان، هر روایت را یک 

 (.164:1370زمان بی معناست )احمدی،

فا رمانی پویا است و حرکت زمان در آن مشهود است و حالت یکنواختی ندارد، یعنی نویسنده به رمان بازگشت به حی

و دوباره  گرددیبازمداستان به گذشته  ی نپرداخته بلکه از میانۀ روایت،توالی و ترتیب زمان برحسبای از حوادث نقل رشته

باید « بازگشت به حیفا»نگری با رمان د. در ارتباط گذشتهافکنآید و در انتهای رمان نگاهی به آینده میبه زمان حال می

کند تا نسبت به آنچه اتفاق افتاده حسّ کنجکاوی در او تحریک گفت که نویسنده نوعی خأل در ذهن خواننده ایجاد می

ین هدف کنفانی از کشف هر آنچه به دنبال این حادثه اتفاق افتاده به خواندن ادامۀ رمان اقدام نماید. همچن منظوربهشود و 

هایی است محکوم ساختن، فلسطینی»تر ساختن حوادث گذشته و تر و عینیدرهم آمیختن زمان گذشته و حال، ملموس

 (. 82:1998، عودة زعرب«)رژیم غاصب صهیونیسم ترک وطن گزیدند در برابراستقامتی  چیهیبکه 

اند، زمان به محض اینکه هایی هستند که شکل نیافتهمادهمعناشناسی، زمان بدون مکان یا مکان بدون زمان -در نشانه»

زیرا اتفاق معنایی در خأل رخ  .(130-129: 1395)شعیری، «شودبه نحوی با مکان آمیخته می یابد،به دنیای گفتمان راه می

انی به واسطۀ های داستشود که در آن حوادث، زمان و شخصیّتدهد. مکان، از دیدگاه گریماس به فضایی اطالق مینمی

( عنوان 125:2005)ابوهیف،« کنندداستانی را خلق می عوامل و کنشگرهای مختلف ظهور پیدا کرده و در کنار هم کُنش

است. عالوه روایت )بازگشت به حیفا( دلیل محکمی است بر اینکه روایت اصلی در مکان مشخصی به نام حیفا رخ داده

بتاً باالیی برخوردار است، خانۀ قدیمی سعید و صفیه است که هم اکنون به تملک بر حیفا دومین مکانی که از اهمیّت نس

 آید.ها در این خانه انجام گرفته، خودی است و از اماکن بسته به شمار میها و شَوِشها درآمده و چون بیشتر کُنِشیهودی

 «بازگشت به حیفا»نظام ارزشی گفتمان . 5

 ای گونه ۀمثاببهپردازد. از دید مرامی اخالقی شناختی و مادی به ارزش میی، زباننشانه معناشناسی از دیدگاه اخالق
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( این غایت اخالقی، روحانی و زیباشناختی همان 61: 1388دارد)شعیری، یباشناختیزنگرد که غایت اخالقی، انسانی و می

در رابطه با نظام ارزشی گفتمان . (121: 1387)شعیری، اندازدچیزی است که کُنشگر به نام آن زندگی خود را به خطر می

ایجاد غیرت و پایداری و ایستادگی مردم فلسطین در تصویری زیبا، تعلّق خاطر  منظوربهاین روایت باید گفت که؛ نویسنده 

اش که بیست سال پیش، خانۀ فارس لبده را اجاره کردند به قاب عکس بدر )برادر فارس لبده( که در مرد عرب و خانواده

 کشد. راه میهنش شهید شده را به نمایش می

عمل مرد عرب، نوعی وفاداری به کسانی است که اسلحه به دست گرفتند و جنگیدند. ترک بدر و خانۀ بدر را نوعی 

زیر بار مهاجرت نرفته و ماندن در وطن خویش را برتری داده است و  رونیابیند؛ از خیانت به خود و جامعۀ خویش می

گر تنها با دست گرفتن سالح و بر این ادعا که راز موفقیّت و سربلندی در برابر صهیونیسم و رژیم اشغالدلیلی است 

تصویر بدر پل ارتباطی میان انسان فلسطینی است که در قید و بند زنجیر صهیونیسم پذیرد.همچنین استقامت تحقق می

 اسیرشده و پناهی برای دل رنجدیدۀ این انسان است

ها تأثیری مثبت داشته و کنشگر اصلی در این قسمت از رمان بر دیگر شخصّیت عنوانبهومت و ایثار خویش بدر با مقا

نیروی کنِشی مثبت و در نقش فرستنده، ذهن هر خوانندۀ عرب و همچنین سعید و مرد  عنوانبهشجاعت و مقاومت وی 

بدر و مبارزۀ وی در راه وطن، پرده برداری از واقعیّت  از سوی دیگر هدف از بیان نام نماید.عرب را به مقاومت تشویق می

پناهنده یا مبارز بوده پی ببرد و از طریق دوستی  عنوانبهجامعۀ فلسطینی است، تا عرب فلسطینی به فرقی که میان خودش 

 زد، حمله کند.پرستی، وفاداری و فداکاری بر شیوۀ استعمار که اختالف و تفرقه را دامن میو میهن

ارزش برای رسیدن به فرا ارزش است. »دیگر نکاتی که باید در نظام ارزشی گفتمان به آن توجه داشت این است که از 

ای زمینهکند. به همین دلیل، فرا ارزش پیشهای دیگر را تعیین میاست که شرایط بروز و ظهور ارزش یارزشهمفرا ارزش 

مسئلۀ هویّت و انسانیّت انسان ( بدین ترتیب، 61: 1388)شعیری،« سندها بتوانند در سایۀ آن به اثبات براست که ارزش

 یدوستوطنهایی که همه حول محور پرسش و پاسخ» صورتبهعربی  فرا ارزشی است؛ که این مسئله در طول رمان بیشتر 

شود: در دنیایی ط میاستنبا نیو چن( 65:1970)کریم،« شودچرخد میان دوف و سعید در رمان ردّ و بدل میو انسانیّت می

بوده،این دو مسئله در  سردرگمو مردم در پیدا کردن وطن واقعی خویش  دادهازدستکه انسانّیت معنای واقعی خود را 

 کنند.جلوه می زیبرانگتأملنوع خود مهم و 

دیگری از گیرد و هریک موضعی خصمانه نسبت به ای که میان سعید و دوف صورت مینمونه در مشاجره عنوانبه

جوان ناگهان از جا پرید: شما  -جنگید؟ سعید پرسید: شما ارتشی هستید؟ با چه کسی و چرا می-» دهند:خود نشان می

من؟ من در طرف دیگر هستم؟ سپس سعید باتمامی  –هایی بکنید. شما در طرف دیگر هستید. حق ندارید چنین پرسش

صهیونیسم ازخلدون یک مهندس یا معلم رد به این نکته اشاره نماید که، نویسنده سعی دا .(63:1977کنفانی،«)وجود خندید

دولت و ملت خویش به مبارزه برخواسته پرورش داده؛ تا به ملّت  که او را در قالب سربازی که علیهیا پزشک نساخت، بل

یم صهیونیست تنها به دنبال خویش بفهماند انسان با مبارزه و دفاع از میهنش زنده است و شاهدی است بر این ادعا، که رژ

آوردن سرزمین فلسطین نبوده بلکه به دنبال آن هویت و انسانیّت مردمان عربی را نیز به سلطۀ خویش  در نابودی و تملک
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ای یهودی تربیّت و رشد یافته، اینک هویّت خویش را فراموش در آورده است، خلدونی که طی بیست سال در خانواده

 (.68: 1975ودی بدل گشته است )ابواصبع، کرده و به شهروندی یه

از آن قضیۀ  ترمهمدرنتیجه باید اظهار کرد، حدیث غربت در بازگشت به حیفا، تنها قصّۀ ذلّت و اسارت نیست؛ بلکه 

غصب کشور، و سلب هویّت یک مّلت عربی مطرح است؛ چرا که آنان از یک کودک فلسطینی، جوانی مبارز در راستای 

 اند.اند و قصد نابودی حیات آنان و هویّت و ملیّت عربی را داشتهخویش تربیت داده های کشورحمایت

 نظام گفتمانی رخدادی .6

این تقدیر و مشیت الهی است که  چراکهنظام رخدادی که در این رمان با آن مواجه هستیم از نوع تقدیر و اقبال است؛ 

چگونه تقدیر الهی منجر  یراستبهشود. اما طی چند روز گرسنگی و تنهایی در خانه می ماههپنجسبب زنده ماندن کودک 

 آید؟به سرپرستی افرات کوشن و مریام درمیشود و در نهایت به زنده ماندن او می

کرد. صدای گریۀ زندگی می -زنی که دقیقاً باالی خانۀ سعید.س« تورازونشتاین» شود که؛قصه از آنجایی شروع می

آید طبقۀ دوّم از پلکان پایین می یسوبهخیزد و آمد. پس از ادامۀ گریه از جایش برمیشنود که از طبقۀ دّوم میضعیفی می

شود. درواقع صدای شود تا در را به روی او باز کنند، مجبور به شکستن در میمی دیناامکوبد. زمانی که و در را می

شود و در کنار شوِش عاطفی )دلسوزی و ای در پیرزن میگیری احساس درونههای کودک بالفاصله مُنجر به شکلگریه

شود فعّالیّت حسی، حرکتی و -احساس مسئولیّت زن نسبت به کودک( تحت تأثیر مدلول معرفت و مهربانی باعث می

کرد که فکر می« اتور»برد. کّنشی رخ دهد و پیرزن با شکستن در عامل نجات کودک شود.او کودک را با خود به خانه می

نزد بچّه را  که ردیگیمشود، لذا تصمیم پس از مّدت کوتاهی اوضاع عادّی خواهد شد، امّا پس از دو روز نقش بر آب می

بود که پس از مدّت کوتاهی به آژانس یهود آمد و زمانی که « افرات کوشن»این اقبال  ساننیبدیهود در حیفا ببرد.  آژانس

 -امتیاز ویژه عنوانبه –کودک بشود  ۀپدرخوانداگر »شود به او پیشنهاد کردند ر نمیداند که بچهجا فهمیدمسئوالن آن

( که همین عاملی بود تا به همراه همسرش برای همیشه در حیفا ماندگار 51همان:«) ای در حیفا به او خواهند داد.خانه

به نفع  زیچهمهگردد اما خانه و فرزند درواقع ........... شوند و گرچه همسرش در بدو ورود تصمیم داشت تا به ایتالیا بر

 افرات تغییر نماید و در حیفا ساکن شوند.

 ازجملههایی را شد که نعمتاین پیشنهاد برای افرات پس از اطمینان از نازایی مریام به مثابۀ بخشش الهی تلقی می

 .مریام را دگرگون خواهد ساخت کامالًدانست این کودک سکونت در حیفا به دنبال داشت و می

 نتیجه

های کُنشی و شوشی رمان بازگشت به حیفا به دلیل قراردادن محوریّت پایداری قابلّیت تحلیل و بررسی با انگاره .1

را دارد. نوع گفتمان رمان مذکور از نوع پویا است؛ چراکه روایت با تغییر در افکار و حرکت سعید)کنشگر( از 

یار( برای رسیدن به هدف خویش)خلدون(، وضعیّت ابتدایی را به یاری همسرش صفیه)کُنش اهلل به حیفا، بهرام
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دهد که در های سعید و خلدون سوق میبا نیروهای مخالفی چون کشمکش شدنمواجهوضعیّت ثانوی یعنی 

تولید معنای استقامت ، مبنی بر آزاد نهادن خالد در عضویّت گروه فدائیان و دیافکار سعنتیجه منجر به تغییر در 

 شود.و پایداری می

است، نقصانی که نه تنها سعید)کنشگر( بلکه مّلت فلسطین طی این سالیان با آن مواجه  روروبهاین رمان با نقصان  .2

بوده و ناخواسته از شهر و دیار خویش و باالجبار پراکنده شدند. در نتیجه این سعید است که مسئولیّت رفع 

های ادبیّات مقاومت معموالً پیرامون محور از دست ان بر عهده گرفته است. نقصان در رماننقصان را در داست

 یاشغالگرعوامل کُنشی در این داستان به رفع این  یریکارگبهرفتن و اشغال وطن است. و نویسنده سعی دارد با 

و مقاومت در کنشگر اصلی،  یبطلمبارزهدست یابد و معنا را تغییر دهد. او سعی دارد تا با طرح مسائلی چون 

 به وجود آورد.« بایستن»و نوعی  زدهگره« توانستن»را با « خواستن»فعل 

این تقدیر و مشیت الهی  چراکهنظام رخدادی که در این رمان با آن مواجه هستیم از نوع تقدیر و اقبال است؛  .3

 شود.در خانه میطی چند روز گرسنگی و تنهایی  ماههپنجاست که سبب زنده ماندن کودک 
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