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هاي غسان کنفانیتحلیل نمادهاي زنانه در رمان
آزاد مونسی، عزت مالابراهیمی

، »مردانی در آفتاب«نویسان فلسطینی است که در چهار رمان از مشهورترین رمانغسان کنفانی: چکیده

اخته هاي شخصیتی متنوعی را ساخته و پرد، گونه»سعدمأ«و » بازگشت به حیفا«، »تان مانده؟چه براي«
که چه استنویسندهکه بسیار مورد توجه استشخصیت نمادین، هاي شخصیتیگونهنیترمهمیکی از . است

شاید به نظر آید که نگاه نمادین . اندنث و چه نوع مذکر آن به وفور در چهار رمان فوق به کار رفتهؤنوع م
اما اصرار این ها افزوده استن رمانهایش بر غناي محتوایی و فنی ایهاي زن در رمانکنفانی به شخصیت

امري » سعدمأ«و » چه برایتان مانده؟«هاي زن دو رمان نویسنده بر پررنگ کردن بعد نمادین شخصیت

ها به وجود آورده و آزادي ی مشکالتی را براي بعد واقعی این شخصیتفنو نظريلحاظ هر دو است که از 
متعهد و متعصب به ةجا برگردد که این نویسندبه آنشاید ئلهمسۀریش. مل آنان را محدود کرده استع

خود درباره ةهاي خود با شور و اشتیاق به دنبال طرح ایدفلسطین در این دو رمان نیز همچون سایر رمان
ها نیز در هاي نمادین رمانشخصیت. هاستها و معضالت روز فلسطین و راه حل آنچیستی و چرایی بحران

اي از انقالبی؛ در نتیجه بخش عمدههاي غالباًزاري هستند در خدمت تبلیغ و ترویج این ایدهاین میان اب
هاي انسانی و طبیعی ی این دو رمان به جاي صرف شدن در جهت تقویت جنبهیهاي ذاتی و رواپتانسیل

ژیک داستان ها شده تا پیام ایدئولواي این شخصیتهاي زن، صرف تقویت ابعاد نمادین و اسطورهشخصیت
.تمام و کمال رسانده شود

.عربی، غسان کنفانینثر فلسطین، ادبیات زن، نمادگرایی، :هاي کلیديهواژ
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مسئلهمقدمه و بیان 
استراتژیک، بحرانی و حساس این خطه از اوضاعدلیلدر مطالعات ادبی جهان اسالم، ادبیات فلسطین به 

است، در نگاه ناقدان این سامانآنمبارزه و مقاومت ،شغالاۀالسجهان اسالم که مولود تاریخ شصت و چند
اما در همین قلمرو آن مقدار که به شعر مقاومت فلسطین و . اي برخوردار استحوزه از اهمیت و جایگاه ویژه

مان آور آن پرداخته شده، هنوز به ادبیات داستانی پربار این سرزمین و از آن میان به گونه ادبی رشاعران نام
حاضر که بر ۀمقال. ادیبان و منتقدان کشورمان نشده است،عنایت درخوري از سوي پژوهشگرانفلسطینی،

هاي غسان کنفانی در رمانزننمادین به رویکردبررسی و تحلیل ۀمسئلآن است گامی در این راستا بردارد، 
نویس مبارز ه ادبی بلند این رمانیکی آوازه و جایگا: دلیل موضوع جستار خویش قرار داده استرا به دو

.نویسان جهان عرب و دیگري کاربرد پررنگ شگرد بیانی نمادگرایی در آثارشفلسطینی در میان سایر رمان
عنصر کردنبرجستههاي مطالعاتی، و در هیچ یک از عرصهگاهچیه، گانچند به باور نگارندهر

،انسانیچندانمبرا باشد، همآمیز جنسیتی ه نگاه تبعیضاگر از شائب،شخصیتی زن و پرداختن جداگانه به آن
هر نوع نگاه جداگانه به زن اگر مسبوق به انسان پنداري وي نباشد ممکن و اصوالًنیستخوشایند و سازنده

یک نویسنده مرد شخصیت زن در چند رمانِۀپنداري او شود؛ با این حال مطالعاست منجر به شیء 
و بررسی نگاه اغلب نمادینی که در هاي دیگر آنمتمایز از شخصیتري مستقل وفلسطینی به عنوان عنص

رود که تالش دارد چرایی غلبه این پژوهشی انتقادي فراتر نمیةشده است از محدودجنسیت ها به این آن
بوته نقد و اشکاالت فنی ناشی از آن را به ) به عنوان بک نویسنده مرد(هاي غسان کنفانی نوع نگاه در رمان

. و نظر بکشد
شخصیت زن فلسطینی در «ادبیات داستانی عربی روشن است که ۀپردازان عرصبراي نظریهاصوالً
) 1هاي شصت و هفتاد قرن بیستمدهه(1965-1982هاي بین سالدر هاي فلسطینی منتشر شده اغلب رمان

عمیق با مسائل و مشکالت وطن هم در پیوندي ،انگشتان یک دستاز ترشمارکم به استثناي مواردي 
.)90:2004، الصالح(»خویش بوده و هم کم و بیش نماد سرزمین فلسطین یا خود فلسطین بوده است

،میهن و ملت،دین ساختن شخصیت زن به نماد خاكیکی از نویسندگانی که این پدیده یعنی نما
هاي وي داشته است، غسان کنفانی رمانبیشترین حجم ظهور و بروز را در میان دستاوردهاي ادبی و به ویژه

.شصت انتشار یافته استۀعرب به ویژه در دهپر تالطم جهان ۀتمام آثار غسان کنفانی نیز در همین دو ده1.
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میان دو سطح در در هاي وي غالباًفلسطینی است که شخصیت زن در رمانةنویس و منتقد پرآوازرمان
ها حضور دارد مانند هاي رمانهاي مردانه در حوادث و صحنهیا همگام و همسطح با شخصیت: نوسان است

هاي مرد پیشی گرفته و ابتکار عمل را در خلق بیش بر شخصیتوو یا کم » چه برایتان مانده؟«در » مریم«
در هر دو . در رمانی به همین نام» سعدمأ«و هدایت حوادث و افکار اثر در دست گرفته است؛ مانند شخصیت 

معینی از ۀمرحلةفلسطین است و نمایندکشورشناسانه برايهاي کنفانی معادلی زیباییسطح، زنِ رمان
.)90: 2004، الصالح(صهیونیسمآن سامان با جنبشزاتی اریخ مبارت

ةبه جاي وطن گمشدانهعنصر زنیبه جایگزینفراوانیتمایل نویسی است که ذاتاًغسان کنفانی رمان

ةخوش آوازةشاعر و نویسند،السمانةهاي خصوصی به خانم غادش در نامهایوي عالوه بر رمان. خود دارد

کنم وطن را با من تالش می«: نویسدین گرایش غیر ارادي خویش اعتراف کرده و میبه اسوري، صراحتاً
؟ اوائل سراغ داريتر از این تر و ناممکناي وحشتناكات معاملهزن معاوضه کنم آیا در تمام زندگی

با . با زنام، سپس با نوشتن، با خشونت و در نهایتمعاوضه کنم، سپس با خانوادهمکوشیدم وطن را با کارمی
بیدار این حال به چیزي که حقیقت اصلی خویشتن ماست همچنان نیازمندیم، حقیقتی که هر صبح هنگام 

.)43: 2005، حمود(»!بخشی از این عالم از آن توست پس برخیز: زند که داد مینسرمابر شدن، 
و سرزمین کردن خاك ،رسد که نماد ملتمیچنین به نظر کلییاز سویی دیگر و شاید در نگاه

به دهینویس دیگري، در واقع شکلی از اشکال ارزشنفانی یا هر رمانکهاي هاي زنانه در رمانشخصیت
لذا در نهایت امر به سود شخصیت زن خواهد .نشان از تکریم و تقدیس وي داردشخصیت زن بوده و حتی

فراتر و برتر از چیزي که هستند ها راپدیدهشگرد نمادگرایی را که چ.افزایدبود و بر حجم ارزشی آن می
شاید این تصور دستاویز اصلی نمادگرایان و مدافعان چنین نگاه نمادینی به شخصیت زن در . دهدنشان می

کم حاضر تنها در صورتی موجه و پذیرفتنی خواهد بود که دستۀاما این تصور به باور مقال. ادبیات باشد
و آن نادیده بگیریم-هاي کنفانیبه خصوص در رمان-اي زنانه را هیکی از عواقب نمادگرایی شخصیت

اش وارد بر بعد فردي و انسانیتر شخصیت زن و مشخصاًهاي درونیاین رهگذر، بر الیهاززیانی است که 
گري در آزادي عمل و محدودیت جلوه،یانِ از دست دادن استقالل ارادههاي زن، زبراي شخصیت. شودمی

قید تتواند یکی از پیامدهاي طبیعی هاي مرد رمان، میانسان واقعی و طبیعی مانند سایر شخصیتقالب یک
.    سرزمین و غیره باشد،ملت، آنان به قید نماد خاك
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با آوردن توصیفات افزاییم؛ کاري که غالباًبه شخصیت زنِ رمان، بعدي نمادین میکهنیابه محض 
گیرد، دیگر فقط با یک این بعد نمادین صورت میپردازشبا هدف اي براي آن وغیرعادي اسطوره

ایم که باید هم زن باشد و هم بلکه موجودي را آفریده،رو نیستیمهصرف روبشخصیت زن انسانی و واقعیِ
اما شاید بتوان ادعا کرد که افزودن این بعد سنگینِ . و غیرهملت ،هویت،سرزمین،خاكمفاهیمی چوننماد
واقعی ۀدین به بعد طبیعی و واقعی شخصیت زن، هر چند هم که ماهرانه بوده و تالش شده باشد که جنبنما

باز هم در غالب موارد به تضعیف بعد واقعی سیر منطقی و طبیعی خود دور نشود،شخصیت، بر اثر آن از خط 
چه . انجامدآن مییِنینمادریغشخصیت زن و محدود کردن آزادي اراده و عملکرد آن نسبت به حالت 

آن است که تمام اعمال -اشبه ویژه در بعد واقعی- کمترین مقتضاي نمادین بودن یک شخصیت داستانی 
کم در تقابل جزئی و باید در راستاي خدمت به بعد نمادین آن باشد و یا دست،زندو افکاري که از وي سر می

تواند میمهم و حساس چون نمادگرایی به همان اندازه کهبه دیگر سخن، ابزاري. کلی با این بعد قرار نگیرد
انبر دستنخستممکن است قیدي و بندي باشد نویسی به کار آید،در جهت اغناي محتوا و تکنیک رمان

نویس و دوم بر پاي شخصیت تا از اولی آزادي نوشتن را بگیرد و از دومی آزادي عرض اندام را در رمان
.      اجتماع رمان

نویسان آن که غسان کنفانی به عنوان یکی از رماناستطرح اشکال ماما آنچه در این مقال همچون 
رسالتی براي شخصیت زن قائل است؟هاي خود چه جایگاه ودر رمان،طراز اول فلسطین و جهان عرب

نفانی بر آیا اصرار کیست؟چهاي زن شخصیتةحوزعلت گرایش آشکار کنفانی به نمادگرایی دراصوالً
ها لطمه نزده از لحاظ فنی به استقالل شخصیتی و ابعاد انسانی او در قلمرو جامعه رمان،کردن زنیننماد

.رفته استهاپرسشاین رايبه دنبال یافتن پاسخی بحاضر است؟ جستار 

مفاهیم و ادبیات نظري 
نمادگرایی به این مفهوم . ادین استبه معنی عام، استفاده از نماد و مفاهیم نم«نمادگرایی یا سمبولیسم 

الطیر عطّار نیشابوري که در شرح منطقۀبراي مثال در منظوم. اي دیرینه اما پراکنده دارددر ادبیات سابقه
، 1387داد، (».اي از مردم استسفر نمادین پرندگان مختلف براي یافتن سیمرغ است، هر پرنده نماد دسته

.)نمادگرایی: ذیل
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نماد در لغت به معنی نَمود، نما و نماینده است و در برابر واژه «: اندهم گفته» نماد«ةژدر تعریف وا
نماد شیء . باشدبه معنی عالمت، نشانه و اثر می)Symbolon(آید که از کلمه یونانیمی)Symbol(فرنگی 

.)همان(» .یا موجود جانداري است که هم خودش است و هم مظهر مفاهیمی فراتر از خودشجانیب
در . حوزه بیان استهاي تکنیکدر ادبیات، نماد یکی از شگردها و ترفندهاي تصویرگري و از جمله 

شخصیتی است که به نویسنده «نیز )Symbolic Character(همین بستر مفهومی، شخصیت نمادین 
فرد نمادین کسی است . هاي روحی و معنوي را به قالب عمل درآورددهد مفاهیم اخالقی یا کیفیتامکان می

: ، ذیل1387داد، (».که عمل و گفتارش در مجموع خواننده را به مفاهیمی فراتر از خودش راهنمایی کند
.)شخصیت نمادین

هاي غسان کنفانی و میزان هاي زن نمادین در رمانشخصیتيریکارگبهبررسی و مطالعه ابعاد و عمق 
ش و اهداف و مقاصد او از هایهاي زنِ رمانبلیک به شخصیتهاي سمتمایل این نویسنده به بخشیدن جنبه

مسائلی است که در مجموعه ها و تبعات مثبت و منفی آن، این کار و البته نقد این گرایش و نشان دادن جنبه
. شودمقاله بدان پرداخته میدنباله

غسان کنفانی-3
معاصر عرب، منکر جایگاه و موقعیت ممتاز و ادبیات ةپردازان فعال در حوزهیچ یک از ناقدان و نظریه

. نویسی نوین فلسطین و جهان عرب نیسترمانۀدر عرص) 1936-1972(منحصر به فرد غسان کنفانی
نویس عرب معاصري نتوانسته است فاجعه ملت فلسطین را به شکلی مؤثرتر و قدرتمندتر از هیچ رمان«

محمود درویش بر این .)1986:112، آلن(».به تصویر بکشدادبیات داستانی ةغسان کنفانی در قالب و حوز
وي را در کنار دو هم کههمچنان. )1977:13،کنفانی(وي آغازگر نثر نوین فلسطینی استباور است که

قطار فلسطینی دیگرش جبرا ابراهیم جبرا و امیل حبیبی یکی از سه نقطه عطف بزرگ در مسیر تکامل 
حتی دکتر خالده سعید وي را در صف ). 1981:39وادي،(اندی و عربی دانستهنویسی نوین فلسطینرمان
ها شاید چندان جاي تعجب نباشد اگر این اما همه این.)1979:241، سعید(شماردنویسان جهانی میرمان

حقیقت را در نظر بگیریم که غسان کنفانی تمام زندگی کاري خود را هم در عرصه واقعیت و هم در عرصه 
هاي عربی در و نقیض دولتمواضع ضدۀاوضاع فلسطینیان و مطالعدنِیکشریتصوبه ادبیات داستانی، وقف

هاي عمر کوتاه خود که از سی و شش تجاوز نکرد، وي در طی سال«. ه استنمودفلسطین مسئلهقبال 
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سخنگوي جبهه ملی گرا و یکنویس تجربهموفق شد به طور پیوسته و موفق خود را به عنوان یک داستان
.)1986:112آلن، (».براي آزادي فلسطین مطرح کند

بازگشت به «، )1966(» مانده؟تانیبراچه «، )1963(»مردانی در آفتاب«هاي کنفانی چهار رمان به نام
شهادت وي توسط که عالوه بر این وي چهار رمان ناتمام هم دارد . دارد) 1969(» أم سعد«و ) 1969(»احیف
چه یاچیز دیگر«: ها از قرار زیرنداین رمان،ش گردیدها در زمان حیاتمانع تکمیل و انتشار آنمل موساد عوا

- 315: 1998، رشادالشامی). (1972(»آلوي آوریل«و» کور و کر«، »عاشق«، »را کشت؟لیلی حایککسی
و ) 1965(»هادها و تفنگمر«هاي داستان آثار دیگري هم به نامةحوزها وي در عالوه بر این). 312

: 1981، عاشور(استاختالف بودنشانکوتاه دارد که بر سر رمان یا مجموعه داستان) 1961(»بردگان«
چندین نمایشنامه و پژوهش ادبی نقادانه و پربار هم در کارنامه نویسندگی وي ثبت شده که از ). 110-102

مردانی در «شود از میان این آثار، چهار رمان یدر مقاله حاضر تالش م. 2قلمرو این بحث بیرون است
نمادین به زن در هر یک از دنگاه و رویکرو »3أم سعد«و » بازگشت به حیفا» «چه برایتان مانده؟«، »آفتاب

:  ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیردآن

هاي غسان کنفانیدر رمانتحلیل نمادهاي زنانه
)ی الشمسرجال ف(» مردانی در آفتاب«رمان 
و هنوشت1962شهورترین رمان غسان کنفانی است که آن را در سال منخستین و » مردانی در آفتاب«

انتشار بهعواملی چون .)1978:53القاسم، (دنمومنتشر در بیروت1963در اوضاع سیاسی نابسامان سال 
پرداخت که ده فلسطین میلت مهاي سه نسل متوالی ها و دغدغهاین رمان که به طرح و تصویر رنجوقت

، »عائد إلی حیفا«، »ما تبقی لکم؟«، »رجال فی الشمس«: هاي کاملرمان: عناوین اصلی آثار غسان کنفانی طبق ترتیب باال2.
برقوق «، »األعمی و األطرش«، »العاشق«، »الشیء اآلخر أو من قتل لیلی الحایک؟«: او) 1972(هاي ناتمام رمان. »أم سعد«

ضمناً کل مجموعه آثار این نویسنده به عالوه ). 1965(»الرجال و البنادق«و ) 1961(»العبید«هاي مجموعه داستانو»نیسان
کنون بارها بیروت تاانتشارات دارالطلیعه دراي چهارجلدي از سوي  مؤسسه فرهنگی غسان کنفانی وهاي او در مجموعهنمایشنامه

. تجدید چاپ شده است
هاي شان از اهمیت افزونتري نسبت به سایر رماناین چهار رمان در زمان حیات نویسنده منتشر شدند و به خاطر کامل بودن. 3

ها براي این مقاله علت گزینش آن. اندمندان به آثار این نویسنده بودهکنفانی برخوردارند و همواره در کانون توجه منتقدان و عالقه
.یت نشأت گرفته استنیز از همین واقع
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پردازش این اثر و پیام مؤثري که خاص فنی ةشیواضافهرا پشت سر گذاشته بودند، به 1948سال از فاجعه 
ها عرب بر سر زباننجهااز شرق تا غرب تقریباًرا ن نام آحامل آن بود، شاید مجموعه عواملی باشند که 

، مدیون کشیده شدهنظیرش را که تا امروز بیکنفانی شهرتبسیاري معتقدند.)1986:112، آلن(انداخت
» أم سعد«را به اوج رساند رمان اواما آنچه معرفی نموداي پیشتاز و نوگرا نویسندهرا این رمان است که وي 

.)1978:114، القاسم(هاي دهه شصت نوشتبود که آن را در آخرین سال
جا که نظیري از سوي مخاطبانش قرار گرفت ولی از آنبال بیهر چند رمان مردانی در آفتاب مورد استق

أم «و » چه برایتان مانده؟«نخستین تجربه جدي نویسندگی کنفانی است نسبت به آثار بعدي او همچون 
هاي فنی و محتوایی آن از نظر منتقدان رمان دور از پختگی فنی کمتري برخوردار است و اشکال» سعد

ه، برخی این اثر را یک رمان کامل به معنی ادبی ندانسته بلکه آن را با توجه به حجم نمانده است؛ براي نمون
منتقدي غربی بعد .)53: 1978، القاسم(اندتر دانستهبه داستان کوتاه شبیه) صد صفحهحدوداً(اندکش 

.)113: 1986، آلن(داندتر از حد الزم مینمادین این رمان را زننده و نمایان
مهري آشکاري روا داشته شده از آن بیاین رمان زن موجود در هايبه شخصیتنیز این مقاله از نظر 

ها اشاراتی هاي رمان بدانها و صفحهیا در پشت و یا در حاشیه صحنهعموماًآنهاي زن جهت که شخصیت
ان در چهار نمونه تواده شده است به طوري که این زنان را میدها اي کمرنگ بدانلوهتنها جگذرا شده و 

). م زکریاأم قیس و أمتجلی در (توقع نمونه زنِ مادر سنتی و کم: اول: اي خالصه کردزن کلیشهیِشخصیت
نمونه زنِ همسر بدجنس و بدعنق : سوم). متجلی در شفیقه و ندا(نمونه زنِ پیردختر یا دم بختیِ سربار : دوم

). متجلی در کوکب(نِ روسپی نمونه ز: و چهارم) زکریاأمباز هم متجلی در (
هایی هاي شخصیتی زن باال، همگی در یک خوانش عادي از رمانِ مردانی در آفتاب نمونهنمونه

هاي ثانویه، گویی در چون سایر شخصیت«آیند که اي و تکراري از زنان واقعی جامعه به حساب میکلیشه
اند تا این بافت سرشار از زنند، آفریده شدهیجهانی که تحوالت و حوادث بزرگ آن را تنها مردان رقم م

ول گذشته ئمردان مس) فلسطین(امعه مردساالر در جزیرا ) 2002:69، مناصره(».تحرك مردانه را غنا بخشند
. مقاومتندها نیز پایه و قوام مبارزه و بار آن بوده و همانسراسر شکست این سرزمین و حال نکبت
هاي یت زن در این رمان کنفانی باید گفت که بر خالف شخصیتدر خصوص سطح نمادگرایی شخص

بیش از حد آشکاري دارند، به - به تعبیر روجر آلن- هاي نمادین قدرتمند و مرد این رمان که هر کدام جنبه
ها برابر این شخصیت. بیابیمهاي نمادین اي زنِ آن جنبههاي کلیشهبراي شخصیتیمتوانزحمت می
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اند که نماد تر از آن معرفی شدهو کم اهمیتتررنگکم،اختصاص یافتههابه آنه توصیفات اندکی ک
. چیزهایی فراتر از خود باشند

تجربه رمان ینگفت تکنیک نمادگرایی در رمان مردانی در آفتاب که نخستتوانمیمختصربه طور 
رفته است اما کارهضوح بها به وهاي مرد رمان شده و در مورد آنشخصیتخرج نویسی کنفانی است 

اند و لذا اي و درجه دوم پس از مردان مطرح شدههاي کلیشههاي زن رمان تنها در قالب شخصیتشخصیت
.وجود نداردحاضر تر به این رمان در جستاردلیلی براي پرداختن افزون

) ما تبقی لکم؟(»چه برایتان مانده؟«رمان 
پرترین و محبوب«ارزیابی یک سان کنفانی است که هر چند بنا به دومین رمان غ» چه برایتان مانده؟«

مسئلهآید اما به دلیل مهارت و نوآوري به کار رفته در آن در پرداختن به رمان او به شمار نمینیترخواننده
فلسطین که مورد اهتمام بسیاري از نویسندگان معاصر عرب است و نیز به خاطر کمک چشمگیري که به 

قابل اهتمام و ) 1986:118، آلن(» نویسی در ادبیات داستانی عرب کرده استهاي جدید رمانشیوهپیشرفت
ابزار اصلی به کار ورود ترین رمان کنفانی به شمار میترین و فنیاین اثر از لحاظ فنی، پیچیده. تقدیر است

ا از لحاظ فنی به ویژه از ناحیه کاربرد بسیاري از منتقدان این رمان ر. رفته در روایت آن تکنیک سیال ذهن است
.)81-1981:91، عاشور(دانندویلیام فالکنر می، اثر»و هیاهوخشم «ماهرانه عنصر زمان، متأثر از رمان 

مادرانه سانِرمان را با سه شخصیت زنانه یا زناصلی قهرمان » حامد«کنفانی در این رمان شخصیت 
یتنگدلمادر واقعی حامد که مفقود و غائب است و ارتباط حامد با او در -1: احاطه کرده است که عبارتند از 

خواهر حامد یا به نوعی مادر دوم » مریم«-2. شودو اشتیاقی مبهم و متزلزل به این مادر ناپدید خالصه می
سرافکندگی احساس تلخ شکست و،دهداي نامشروع افتاده و آنچه حامد را با او پیوند میاو که در دام رابطه

و مادر ماندگار حامد که براي او فراموش شدنی گونهزنموجود » صحرا«سر انجام - 3. در وجود حامد است
.نیست

در همان سال مادر .شودکشته می1948پدر حامد در جریان جنگ «: خالصه رمان از این قرار است که
ود شده و براي حفظ جان خود به کرانه غربی هاي خاي مجبور به ترك بچهناخواستهحامد نیز به طور کامالً

اي ده ساله بود، به همراه از طرف دیگر حامد که آن هنگام پسر بچه. گریزدمی،که آن هنگام تابع اردن بود
به غزه بگریزند که آن زمان تابع کشور مصر ضشانیمرخاله در معیت شوند اش مجبور میخواهر بیست ساله
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مریم تگذارد که بارزترین نمود آن هتک حرمبر خانواده میبسیاريیرات منفی غیاب مادر حامد تأث. بود
به وسیله فردي به نام زکریا بود که به عنوان فردي خائن و وطن) خواهر حامد(پیردختر سی و پنج ساله 

».گذراندروزگار میرژیم صهیونیستیفروش از راه مزدوري براي 
اما به تدریج . خواهرش تنها یک علت دارد و آن غیاب مادر استکرد که سقوطدر ابتدا حامد فکر می

پرسد که پوچی دلبستگی به مادر غائبش را به عنوان تنها منجی او و سازي از خود میهاي سرنوشتپرسش
آیا ترش محافظت کند؟تواند در شرایط جنگ و اشغال از آبروي دخآیا مادرمان می: کندخواهرش آشکار می

شرایط زندگی تواند ریاي متعفن را به خاطر هتک حرمت دخترش مجازات کند؟ آیا او حتی میتواند زکمی
افتاداتفاق میحتی اگر آنچه براي مریم رخ داد در حضور و زیر سایه مادر تبعیدي خودش را کمی بهبود بخشد؟

غیاب کهنیاش رقم بزند؟ یا اي را براي دخترتوانست مانع این آبروریزي شود و زندگی آبرومندانهآیا مادر می
در نتیجه از آن جهت که وي نجات بخشی .خاك و ملت است،معادل غیاب وطنمادر که جلوه پاکی است

ذاتی حامد و یا خواهرش ةارادی و امیدواري به نیرویی بیرون ازمنتظَر است، دلبستگی به او همچون دلبستگ
نجامد؟ ایتواند به نجات ببوده و هرگز به خودي خود نمی

تواند نماد پاکی و حمایت باشد و هم نماد امت عرب این تصور خیالی در هر حال غیاب مادر که هم می
) 1981:87، وادي(»شودجاتی است که در مسیر سفر به سوي رهایی با ریتمی منظم تکرار مینراه را که او 

هایی از ننگی که خواهرش در اردوگاه به بار رسد که باید براي رحامد به این نتیجه مینهایتاً. از بین برد
بیابد آنگاه سرش را روي دامانش گذارده و و او را وجو نماید آورده به سوي صحرا بگریزد تا مادرش را جست

تو «: کنداي خطاب به مریم چنین خالصه میمصیبتش را به فراموشی بسپارد؛ مصیبتی که آن را در جمله

گونهاین است که چمسئلهاما ). 1:165ج، ملۀاآلثار الکا: 1977، کنفانی(»خوردهاي و من فریبآلوده

اش را از هم پاشیده، به مادرش توانست بدون رویارویی با دشمنی که خاکش را تصرف کرده و خانوادهمی
ه کرد کنماید؛ وي در ابتدا فکر مینظر مییابی هتک آبروي خود تجدیدبرسد؟ از طرفی مریم نیز در علت

کند که حامد نیز به نوبه کم احساس میتنها علت، همان عدم حضور مادر است اما پس از ازدواج با زکریا کم
.خود علتی اساسی در سقوط و فروپاشی او بوده است

در . دزنپیوند مییکدیگرمورد تجاوز واقع شدن به ۀکنفانی زن و سرزمین را با خصیصکه ستاجااز این
و یا سقوط کامل ملت ) فلسطین(م پس از تجاوز به او در تقارنی نمادین با سقوط سرزمین جا سقوط مریاین

که مالحظه شخصیت مادر نیز چنان. فلسطین پس از تجاوز دشمن صهیونیستی به آن قرار داده شده است
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یتی عادي و رمان تبدیل به شخصپایاناما این مادر در پاکی و قدرتمندي بود،ماد حمایتشود در ابتدا نمی
پوشالی حامد به یک قهرمانی متکی به خود تبدیل شد، خیالی و کهنیاپس از شود؛حتی منفی و منفور می

که همان میابییمدرصود نویسنده از غیاب مادر را جا مقدر این. شودش آشکار میبودن این منجی برای
) 2002:74مناصره، (عربی است کشورهايسران و حکام ،غیاب امت عرب

سرزمین در ۀمسئل«در پژوهش ارزشمندي با عنوان ) نویس و منتقد سوريداستان(دکتر نضال صالح 
چه برایتان «مریم در رمان «: نویسدهاي این رمان میهاي نمادین شخصیتدر تبیین جنبه» رمان فلسطینی

به ننگ خائنان وطن او همچنین نماد فلسطینی است که. است1948نماد فلسطینِ پس از جنگ »مانده؟
شخصیت دیگري نیز در رمان وجود دارد به نام فتحی که از خردسالی ...آلوده شده استزکریای چون فروش

شخصیت فتحی نماد . ن شودعاشق مریم بود اما شهادت او اجازه نداد که این عشق به ازدواج با مریم مزی
و ننگ بارداري نامشروع ناشی از تجاوز زکریامقاومت مسلحانه است که فقدان او مریم را به سوي گناه

از آن سو عزم حامد براي رسیدن به مادرش که وي نیز نماد دیگر سرزمین فلسطین است، خود ... کشاند
دار توانست به حامد امکان گرفتن انتقام آبروي لکهاي باشد که میمسلحانهقاومتتواند نماد پیدایش ممی

.)90: 2004الح،الص(»شده خواهرش را بدهد
هر است که اتفاقاًانهتنها داراي دو شخصیت عینی زن» چه برایتان مانده؟«که رمان کنیممیمشاهده 

یکی مریم که شانه به شانه حامد : دو به شدت در دام مورد عالقه نویسنده یعنی در دام نمادگرایی گرفتارند
و استه شدهال شده و به ننگ خائنان آلودحضوري پررنگ در صفحات رمان دارد و نماد سرزمین اشغ

و به ) کشورهاي عربی(عرب ۀدیگري مادر غائبِ حامد که به رأي مقاله، نماد امت بزرگ اما غائب از صحن
البته این دام بنا به عادت نویسنده براي . رأي نضال صالح نماد دیگري براي سرزمین فلسطین است

هاي حامد و توان هر کدام از شخصیتبه طوري که میاستشدههاي مرد رمان نیز گسترده شخصیت
. فروش دانستبه ترتیب نماد ملت سرگردان فلسطین، مقاومت مسلحانه و مزدوران وطنرا فتحی و زکریا 

)عائد الی حیفا(» بازگشت به حیفا«رمان 
اظ موضوع و این رمان هر چند از لح. منتشر شد1969سومین رمان غسان کنفانی است که در سال 

همسان یهودي ةفلسطینی با یک خانوادییکالمی یک خانواده بورژواۀمحتواي منحصر به فردش که مواجه
اي برخوردار است، اما از ویژهتیاهمدهد، در میان آثار غسان از ساکن حیفا بخش مهم آن را تشکیل می
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هاي کنفانی را نسبت به سایر رمانجنبه فنی نقدهاي فراوان و به حقی به آن وارد شده که افت فنی آن
.)144- 1981:145، عاشور(دهدنشان می

و صفیه زن و شوهري که بیست سال پس از اشغال دسعی«: خالصه رمان از این قرار است که
اي که هنگام فرار از گیرند به قصد یافتن خبري از سرنوشت طفل پنج ماههآن تصمیم میحیفازادگاهشان

به این شهر سفر کنند، هنگام رسیدن به حیفا و پیدا کردن خانه گذاشته بودند، از رام اهللا احیفا در خانه ج
ی یهودي به نام مریامزنشان به تملک بیوهبه همراه خانه) خلدون(شوند که آن طفلشان متوجه میقدیمی

هاي دولت ها بر اساس ارزشو در تمام این سالسرپرستی » دوف«شان را با نام عبري درآمده که بچه
اشغالگر استدوف نیز که جوان برومندي شده هم اکنون در استخدام ارتش . تربیت کرده استصهیونیستی
میان که جنجالی يوگوگفتدر اواخر رمان و در جریان . کندهاي ذخیره جنوب لبنان خدمت میو در دسته

که وي را هستند کسانی واقعی وي والدین کند که یاعالم مگیرد، دوف اش درمیدوف و پدر و مادر اصلی
اش، یک شهروند و رغم خون و نژاد فلسطینیبه و خود رافتهرگاند یعنی جانب مریام یهودي را بزرگ کرده

امید یب سعید و صفیه به کلی از دوف نابدین ترت. کندمعرفی میرژیم صهیونیستیسرباز اسرائیلی وفادار به 
.پذیردتأثیر میمحیطش از ،که انسان در نهایت یک قضیه است که بیش از خون و نژادندابییمدرو هشد

ریزد و اش اشک میه حال خود و فرزند از دست رفتهباش صفیه در این میان و به اقتضاي فطرت مادرانه
، مخالف وي پیش از این سفربدین شرح که ،دهداما تحول مهمی در ذهنیت سعید رخ می. خوردافسوس می

هاي مقاومت بود اما پس از این رویداد و در آخرین جمله رمان با خود ش به گردانومپسر د» خالد«پیوستن 
»  !امیدوارم خالد در اثناي نبود ما عازم شده باشد«: کندزمزمه میو صفیه 

اصلی هايآید این است که شخصیتجرمان به چشم میۀقابل توجهی که در خوانش اولیةنخستین پدید
) بیوه یهودي(، مریام )سابقخلدون (، صفیه، دوفدسعی. بسیار اندك و انگشت شمارندو قابل تأمل این رمان 

فضاي اصلی رمان را يمساوریغهاي پنج شخصیتی هستند که با نسبت) صفیهپسر دوم سعید و(و خالد 
سیر داستان در تقابل هم بوده و ازاز این تعداد اندك، تنها دو شخصیت زن هستند که در . انداشغال کرده

. ندارندهمبا دیگريجامعه سنخیتيبه طبقه بورژواهر دو خصوصیات شخصیتی جز تعلق نظر
بیوه یهودي باید گفت طرح چنین شخصیتی در یک رمان فلسطینی دهه ،در خصوص شخصیت مریام

غسان کنفانی به شمار حسنه ي هاشصتی آن هم در قالب نقشی حق به جانب، در نوع خود یکی از بدعت
نویس عربی است که رود که شایسته است به خاطر آن مورد تقدیر قرار بگیرد؛ چون وي نخستین رمانمی
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هاي معدود یک حق به جانب در ردیف شخصیترا آن هم در موضعی نسبتاًصهیونیستیک انسان یهودي 
فرد اسرائیلی در ادبیات معاصر عرب همواره در قالبمعموالً«در شرایطی که ؛نشاندرمان فلسطینی منتقد می

هاي انسانی او در این حوزه صورت شود و لذا هیچ تالش جدي جهت نمایش جنبهدشمن مطرح می
مریام این است که در رمان هیچ جنبه یا بعد نمادینی ةنکته دیگر دربار) 1981:145، عاشور(».گیردنمی

.  توان وي را به عنوان شخصیت زن نمادین مورد مطالعه قرار دادذا نمیبراي این شخصیت ترسیم نشده و ل
واقعی یک زن فلسطینی باشد، نوعی ۀنمونکهآنبیش از «اما شخصیت صفیه در بازگشت به حیفا، 

روابط انسانی حاکم بر جامعه رمان است و این عاملی است که وي را به شخصیتی سطحی و ةکنندتکمیل
.)1975:309، بواصبعا(».براي آن قائل شدتوانینماي هیچ خصوصیت ویژههرده کاي بدل ککلیشه

براي » مردانی در آفتاب«است این که در این رمان نیز مانند رمان یادآوريآنچه در این مقام شایسته 
ر این دایره نمادگرایی داصوالً. هاي نمادین متصور نیستهیچ یک از دو شخصیت زن رمان، جنبه یا جنبه

اًو جزئکالً» مردانی در آفتاب«و حتی » چه برایتان مانده؟«و » أم سعد«هاي کنفانی بر خالف رماناثر
اشاره به عکس یک شهید طی ،کار رفته در این اثرهتنها نماد ب. قابل احصا استغیربسیار محدود و تقریباً

ایستادگی و ،اي ساکنان آن خانه نماد مقاومتراي نصب شده و بروایت داستانی فرعی است که بر دیوار خانه
.)1981:88، وادي(ماندن در خاك وطن است

» أم سعد«رمان 
، 1967اي است که کمی پس از شکست تحوالت و روایت رویدادهاي مثبت و امیدوارکنندهۀسعد قصمأ

ها به محل آموزش دوگاهآنگاه که این ار. خوردمیهاي پناهندگان فلسطینی شهر بیروت رقم در اردوگاه
. بخش و هر فلسطینی پناهنده به یک فلسطینی رزمنده تبدیل شدهاي آزادينظامی نخستین گردان

که در . چرخدمی» أم سعد«مجموعه حوادث رمان حول شخصیت اصلی آن زنی به نام «: خالصه رمان
لوح اول رمان با کاشتن . پیوند زده استها را به هم نه پرده یا لوح مجزا ارائه شده و رشته زمانی مبهمی آن

سعد در حیاط خانه راوي رمان مأشود که صبح اولین روز پس از شکست، به دست اي آغاز مینهال خشکیده
پیروزي و رسیدن حتمی بودنسعد در خصوص مأشود تا بعدها در لوح نهم جوانه بزند و پیشگویی کاشته می

. ست محقق گرددصبح امید پس از طی شب ظلمت و شک
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وي زن روستایی زحمتکش و . همتا و قهرمان اصلی و بالمنازع سراسر رمان استسعد شخصیت بیمأ
در هاهایی از خاك فلسطین توسط صهیونیستبخشۀهمزمان با اشغال اولییسالگچهلسوادي است که در بی

هاي خراجی، در یکی از اردوگاهاش شده و همچون سایر فلسطینیانِ ا، مجبور به ترك دهکده1948سال 
سعد همواره این بوده که به عنوان خدمتکار در منزل راوي و مأاز آن پس سرنوشت . بیروت پناه گرفته است

سعد در اوضاع دشوار مأ. هاي دیگران مشغول کار شود تا از عهده مخارج گران زندگی خانواده برآیدخانه
وي بار سنگین شرایط . گذرانداش روزگار میصادي، سیاسی و انسانیاردوگاه با تمام ابعاد اجتماعی، اقت

.کشدزندگی اردوگاهی و آوارگی را با امیدواري به دوش میرحمانهیب
شود که همزمان در سعد خالصه میمأموضوع اصلی رمان در پرداختن به شخصیت زن و مادري به نام 

سعدمأ. اي و نمادینواقعی و انسانی و قالب دوم مادر اسطورهقالب اول مادر: دو قالب موازي تجلی یافته است
هاي پناهندگان فلسطینی و نیز کش و رنجدیده ساکن در اردوگاهدر قالب دوم خویش نماد طبقات زحمت

با اراده خویش خویش است که به جاي پذیرفتن خواري و نومیدي، همسان تمام مادران فلسطینی ةنمایند
هم نفس برگزیده و در همین راستا هم با خاك و هم با مردان سلحشور پایداري هم صدا و راه پایداري را 

سعد و مأنویسنده به طور همزمان هم به بعد نمادین و هم به بعد واقعی شخصیت «رسد که به نظر می. اندگردیده
.)2005:184، حمود(»داردواقعی زندگی پناهندگان است، اهتمام ۀاین که وي شخصیتی برخاسته از تجرب

شود و نویسنده سعد در همان صفحات آغازین رمان به عنوان زنی واقعی معرفی میمأهر چند که 
اما در عین حال و در خطی موازي و شاید . تالش دارد حالت واقعی بودن وي را تا نهایت رمان حفظ نماید

نماد «سعد به عنوان مأاهدا، کتاب را به کنیم که نویسنده از همان صفحه جلوتر از خط واقعی مشاهده می
سعد همچنین به عنوان صداي آن طبقه از ملت مأ). 239، 1جکنفانی،(کند اهدا می» ملت و مدرسه

وي نماد ). 241-242:همان(ینه اصلی و گزاف سقوط فلسطین بودشود که متحمل هزفلسطین معرفی می
سعد نماد فراگیر مبارزه م أتوان گفت که نیز می. اهندگی استملت خردشده در زیر بار کمرشکن آوارگی و پن

است که يااسطورهعنصري «گویی این زن . دار در صبر و بردباري استو فرهنگ ملتی ریشهناپذیرخستگی
طلبی و پایداري پرشمارترین طبقه ملت آواره فلسطین رود تا صداي فریاد مبارزهاز دایره فردي خود فراتر می

.)1974:55خوري، (».باشد
چون زنی رنج کشیده است که زندگی معرفی شده واقعی -شخصیتی انسانی چون سعد مأهر چند 

اي اما در عین حال از موجودیت اسطوره. بار اردوگاه آوارگان را با گوشت و خون خود تجربه کرده استنکبت
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ن براي این شخصیت زنانه خصوصیاتی قائل چون نویسنده در خالل روایت داستانیز برخوردار است و نمادین 
هاي عادي و شناخته شده انسانی فراتر بوده و به اوصاف موجودات گمان از حد و مرز ویژگیشود که بیمی

. تر استاي شبیهاي و افسانهاسطوره
بهسرزمین و اموري دیگر ،توان در پیوند عمیق او با خاكسعد را میمأاي هاي اسطورهاین ویژگی

خوانیم که این زن استوار است سعد در رمان میمأپردازي به عنوان نمونه در خالل شخصیت. دریافتآسانی 
ج، کنفانی(» ا را بردباري او نباشدهها را استواري او نیست و بردبار است چندان که صخرهچندان که صخره«
سکوت و ، اي از خألخیزد و در زمینهیبه سان چیزي است که از رحم خاك برم«این زن همواره ). 1:259

سعد م أ. )246:همان(»رود که الیتناهی استآید و گویی از نردبانی باال میحسرت از قلب زمین باال می
کف دستانی خشک بسان دو قطعه هیزم خشک و «است و » ختهاي آنیزه«با لبخندي که گویی زنی است 

» ماندبه پوسته ترکیده از عطش زمین می«و کف پایی که ) 260:همان(» شکافته چون تنه درختی پیر
» هاي ابدیت از آن جوشان استهمانند زمینی که چشمه«شوند هایش سرازیر میاشک. )293:همان(
اما بویی که از این زن ) 278:همان(»خاك استرنگهم... ساعد گندمگون و نیرومندش «و ) 270:همان(

اي است که پسرش سعد در آن پنهان شده و به کمین دژخیمان نشسته بوي دهکده«رسد به مشام می
پیشانی به رنگ خاك او نیز راوي قصه تلخ شکستی است که سراسر آن را در این ) 287:همان(»است
هر ) 250:همان(» جنگ از رادیو شروع شد و از همان رادیو به پایان رسید«: اش خالصه کرده استجمله
باها را روزهایی که آن) 294:همان(» انی است که از خستگی جانکاهی در ستوه استبیاب«سعد مأروزِ 

رساند تا لقمه نانی فراهم آورد که خمیرمایه آن از عرق تن و رنج حقارت هاي مردم به آخر میخانهدر کلفتی 
. عمل آمده است

ازسعد را هرمأرد، شخصیت هاي بسیار بیشتري دانمونه» سعدمأ«چنین توصیفاتی که در متن رمان 
گویی . دهداي این شخصیت پیوند میاش جدا و با اصراري آشکار به بعد نمادین و اسطورهگاهی از بعد واقعی

خواهد نگاه و توجه خواننده تنها به جنبه انسانی آن معطوف و منحصر باشد راوي یا نویسنده به عمد نمی
دین این شخصیت نیز تکیه و تأکید نموده و از خالل این کار هاي نمابلکه سعی دارد همزمان بر جنبه

هم زن و مادري معمولی ،به طور موازيزمان و همسعد مأپس . تر نمایدموضوع و پیام رمان را برجسته
. اياست و هم موجودي نمادین و اسطوره
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دهد و با توجه به شکیل میسعد در این رمان فلسطینی، محور نمادین داستان را تمأاین که با توجه به
اي که به موارد متعدد آن اشاره شد، شاید بتوان گفت که اي و شبه اسطورهحجم باالي توصیفات اسطوره

؛ نمادین است چون نماد استايشخصیتی واقعی باشد شخصیتی نمادین و اسطورهکهآنوي بیش از «
هاي معنوي و فرهنگی ملت جامع تمام ارزشاي است چون عصر فلسطین انقالبی و پایدار است و اسطوره

کنفانی سعی داشته قهرمان اصلی زن خود را در این رمان به مرتبه رفیعی ارتقا دهد و آن . فلسطین است
.)2002:84، مناصره(» .مرتبه مادري است که نماد جامعِ انقالبی بودن و سنبل خاك و ملت بودن آن است

سعد عالوه بر دو بعد واقعی و نمادین، سخن از وجود بعد مأشود که در مورد شخصیتمالحظه می
عد آن است که ب- بنا به رأي دکتر ماجده حمود- اي مطرح است که وظیفه آن سومی به نام بعد اسطوره

شخصیتی بدیهی است که هر قدر بعد نمادین چنین .)2005:185، حمود(نمادین شخصیت را تقویت نماید
هايو این نتیجه طبیعی تأکید بر جنبهن میزان بعد انسانی و واقعی آن تضعیف خواهد شد تقویت گردد به هما

. سعد استمأشخصیت يااسطورهنمادین و 

نمادین غسان کنفانی به زنتأملی در رویکرد
، »چه برایتان مانده؟«، »مردانی در آفتاب«هاي چهارگانه توان رماندر یک ارزیابی کلی و توصیفی می

ها به آنةاي تشبیه کرد که رشته پیونددهندهاي به هم پیوستهرا به حلقه»أم سعد«و »بازگشت به حیفا«
راهی براي رهایی و يوجوجستیکدیگر ترسیم و توصیف زندگی مردان و زنانی است که با سرگشتگی در 

از واقعیت عموماًهایش را هاي زن رمانغسان کنفانی شخصیت. شان هستندآزادسازي خود و سرزمین
ها به افزاید، تعلق این شخصیتفلسطین برگرفته است و چیزي که بر صمیمیت آنان در چشم خواننده می

. هاي پناهندگان استبار اردوگاهاوضاع انسانی تلخ و نکبت
کم به دو گروه هاي زن چهار رمان کنفانی را دستتوان شخصیتاما از لحاظ کاربرد نمادگرایی، می

: بندي کردشخصیتی طبقهةعمد
)واقعی(بعديهاي تکشخصیت-1
)نمادین(هاي دوبعديشخصیت-2

) م قیس، شفیقه، ندا و کوکبأم زکریا، أ(» مردانی در آفتاب«هاي اصلی زن در دو رمان تمام شخصیت
هاي تک بعدي قرار شخصیتگروه در گروه اول یعنی به راحتی ) صفیه و مریام(» بازگشت به حیفا«و 
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» سعدمأ«سعد در رمان مأو شخصیت » چه برایتان مانده؟«هاي مریم و مادر حامد در شخصیت. گیرندمی
. گیرندهاي دوبعدي و نمادین قرار میدر گروه دوم یعنی در گروه شخصیت

اي و هایی سطحی، سنتی، کلیشهشخصیتغالباً) واقعی(زنان جاي گرفته در گروه شخصیتی تک بعدي 
گذارند و چنان که گفته شد در جایگاه ها نمیستند که تأثیر مهمی بر روند حوادث و افکار رمانایستا ه

ها هاي مرد رمانتکمیلی و در خدمت کامل کردن روند حوادث و هویت شخصیت،هاي ثانویهشخصیت
يتربارزنمود» بازگشت به حیفا«و » مردانی در آفتاب«هاي در این گروه شخصیتی که در رمان. هستند

گیري و هایی چون آگاهی، فرهیختگی و استقالل در تصمیمدارند، سیماي درخشانی از زن مدرن با ویژگی
.  عمل ارائه نشده است

چه «سعد در دو رمان مأمانند مریم و ) نمادین-واقعی(زنان جاي گرفته در گروه شخصیتی دو بعدي اما 
هاي اصلی و اول رمان بوده، پویا هستند و بر روند حوادث تأثیر شخصیتغالباً» أم سعد«و » برایتان مانده؟
سیمایی که از زنان این گروه ترسیم شده نیز هرچند سیماي زن تحصیل کرده و . اي دارندقابل مالحظه

توان دو امتیاز مثبت این نیست اما آگاهی و استقالل نسبی در عملکرد را میآن مدرن به معناي امروزي 
.   حساب آوردگونه زنان به

انههاي زنطرح شخصیتدراي نیست که این که غسان کنفانی نویسندهنمایدمیترمهماما آنچه ذکر آن 
يپردازاسطورهبه دنیاي زن را به دایره نمادگرایی و احیاناًمایل است به معرفی زنانی عادي اکتفا کند، بلکه وي 

زنی واقعی و مبارز به نظر بیاید و مریم پیردختري که نمونه آن در سعد در نگاه نخست مأاز این رو شاید . بردب
ها در پرتو ترویج و تبلیغ اما همین واقعیت.. .یدار و احساساتشود و صفیه زنی خانهواقعیت بسیار تکرار می

صلی گیري اشوند که جهتبه عناصري نمادین تبدیل می،چون کنفانیيمتعهدسنویرمانهاي انقالبیِاندیشه
حقیقت دردر او هايهاي کنفانی و شخصیتگویی رمان. ها به سمت ضدیت با دشمن صهیونیستی استآن
است که قهرمانانی چون حامد گونهاین. مبارز و فدایی بر ضد دشمن اسرائیلی هستندیآفرینش قهرمانانپی
این بدین . شوندمتولد می»بازگشت به حیفا«و خالد در »سعدمأ«و سعد در »چه برایتان مانده؟«در 

نقشی در قیاس با نقش مردان ذاتاًش چه در نوع واقعی و چه نمادینهاي کنفانی رمانمعناست که نقش زنان 
.ثانویه است
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، »زن و پیوند او با دیگري در رمان فلسطینی«دکتر حسین مناصره در پژوهش مفصل خود با عنوان 
یعنی . 4نقش داشته ولی کمتر داراي صدا بوده استفلسطینی غالباًهاي مردنگارزن در رمان«معتقد است که 
چرا ). البته به استثناي مواردي اندك(بر زن بودن خود بوده باشدایم که صاحبِ صدایی دالِّکمتر زنی داشته

قهرمان . هاي مرد انتخاب کندهاي خود را از میان شخصیتکه رمان مردنگار همواره کوشیده است قهرمان
اما زن در این میان، در بهترین حالت، نقشی مهم در . ر رمان مردنگار مترادف با شخصیت مردانه استد

رغم حضور و نقش مهم زنان تکوین صداهاي مردانه داشته است امري که بر فقدان صداي خاص زنانه علی
.)418ص(».هاي مردانه، داللت دارددر زندگی شخصیت

توان گفت غسان هاي مردنگار فلسطینی نباشد، با این حال میهمه رمانرشاید نظر فوق قابل تعمیم ب
نویسندههايزنان در رمانهاین کرسد با وجودبه نظر می. از این قاعده عام مستثنی نیستنیز کنفانی 

شد، اي که دال بر ذات زنانگی بااند، در خلق صداي زنانهاي را بر عهده داشتههاي قابل مالحظههمواره نقش
نخست این : که شاید معلول دست کم دو علت باشديامسئلهموفق و یا دست کم چندان جدي نبوده است؛ 

این است که نماد چیزي واحد یا چند مورد متعدد به طور همزمان در زیباشناختی زن از دیدگاه کنفانی «که 
و علت دوم این که این نویسنده ) 2002:419، مناصره(» .باشد که زنانگی هیچ یک از آن موارد نبوده است

اي براي خود بیش از آن که از نظر فنی به فکر خلق صداي زنانهوطنهمفلسطینی چون سایر نویسندگان 
سرنوشتۀمسئلی براي حلهایش باشد، از نظر ایدئولوژیکی به فکر خلق ایده و راه هاي زن رمانشخصیت

ري را دارد که نماد نقش ماد» سعدمأ«سعد در رمان مأاز این روست که . است» فلسطین«سازي به نام 
اردوگاه و انقالب است؛ در نتیجه مدلول آن به طور مکرر میان واقعیت ، فلسطین، ملتمسئلهاموري چون 

فلسطین در همه ابعاد آن در حرکت و ۀمسئلو خصوصیات آن و واقعیت انقالبی بودن و أم سعدزنانگی
مذکر قهرمان هر چند خاك و ملتی است که ،نماد آبرو» چه برایتان مانده؟«تر درمریمِ پیردخ. نوسان است

در . لغزدمیفرو کند اما در عرض پانزده دقیقه در منجالب رسوایی حراست میآن پانزده سال از ) حامد(رمان 
خصیت همچنین ش. اي نمادین است، رابطهنشیسرزمبا حیثیت و ) حامد(عنصر مذکر ۀجا حتی رابطاین

که شخصیت در رمان، ظهوري قوي و مؤثر بر روند حوادث و بر داراي صدا بودن یعنی این. صدا و نقش با هم متفاوت هستند.4
داراي حرف براي گفتن باشد اما نقش چیزي است که شخصیت در زندگی دیگر اشخاص مضمون رمان داشته باشد و اصطالحاً

توانند صاحب صدا هاي اصلی میگوییم تنها شخصیتلذا می. ن است که بسیار محدود و جزئی باشدکند و ممکرمان بازي می
. باشنددارا می...هاي اصلی و فرعی و پویا و ایستا و هاي رمان اعم از شخصیتباشند اما نقش را همه شخصیت
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امی و تمدنی گراي ساده لوحی را داراست که در عصر نبرد نظنقش زن فطرت» بازگشت به حیفا«صفیه در 
.کنداي خود سیر میدر افکار خرافی و افسانههنوز مسلح، با دشمن اشغالگرِ

ادبیات داستانی عربی است، در پژوهشی تحت ةجرج طرابیشی که پژوهشگر و منتقدي پرکار در حوز
همنتشر ساخت، به فقر مفهومی نماد بودن زن اشار2006که در سال » نمادگرایی زن در رمان عربی«ن عنوا

را از خودگیرد، استقالل و اراده فرديشود که زن حتی آنگاه که نماد وطن قرار میدارد و متذکر میکوتاهی 
او در این حالت فاقد . ه خودشدهند نماند که دیگران به آن شکل میگري میل کوزهدهد و به گدست می

.)2006:177، ابوهیف(ر گونه اختیار و آزادي اراده استه
ت یا زندگی باشد، بدین معنا نیست که وي در ذات خود به عنوان یک انسان اهمیت لاین که زن نماد م«
اد فساد و شود که نماي پیدا کرده باشد بلکه چه بسا زن در رهگذر این نمادگرایی، یک روسپی میویژه

رد چون بکند این است که به شخصیت زن پناه مینویس میتمام کاري که رمان. ت استلمآن نابسامانی 
روي در نمادگرایی اما زیاده.دیابت میلآن را بهترین و مؤثرترین عامل مشوق براي تحریک روح جمعی م

نویسی سیماي این نوع رماندر. نویسی رئالیستی ثبت شده استزن، عیبی است که براي مکتب رمان
یابیم که یا در خالل همین تصویرگري غالب، زن را می. سیماي روسپی و قربانی جنسی است] زن[مرکزي 

و یا نمادي است براي تمام غرایز ماد مقاومت ناممکن در دورانی سختنماد سرزمین غصب شده است و یا ن
ولی همین زن . استشدناي به سوي رهایی و آزادنهبه دنبال روزهمگی اي که شدهو استعدادهاي سرکوب

شود و یا یا در قالب مادري مهربان براي فرزندان ظاهر میتآن هنگام که شخصیت واقعی یک رمان اس
.)41-2002:42، مناصره(»ه منبع گرما و آرامش انسانی استبخش و یا همسري کاي الهاممعشوقه

هاي غسان کنفانی هاي نمادگرایی همچون رمانزن در رمانرسد شخصیت به نظر میترتیب بدین 
معین باشد يامسئلهدن دیدگاه و پیام خاصی درباره کند تا وسیله رسانمیتنزلگاهی تا حد یک ابزار فنی 

.تر از آن براي رساندن دیدگاه خود عاجز مانده استکه نویسنده از یافتن ابزاري مناسب

نتیجه
چه «هاي هاي زن در رمانبر پررنگ کردن جنبه نمادین شخصیتغسان کنفانی رسد اصراربه نظر می

ها مشکالتی را براي جنبه واقعی این شخصیتنظريامري است که از لحاظ » سعدمأ«و » برایتان مانده؟
مچون آید که کنفانی هجا برمیاز آنمسئلهاصل . محدود کرده استبه بار آورده و آزادي عمل آنان را نسبتاً
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با -ترمصرانهاما-هاي خود در این دو رمان نیز همچون سایر رمان،فلسطینقضیه اي متعهد به نویسنده
ها و معضالت روز فلسطین چیستی و چرایی بحرانةطرح نقشه و ایده فکري خود دربارپیدرشور و اشتیاق 

این میان بازیچه و ابزاري هستند در ها نیز در هاي نمادین رمانشخصیت. هاستآنبراي حل راهارائه و 
هاي ذاتی و اي از پتانسیلشود که بخش عمدهانقالبی و لذا دیده میهاي غالباًخدمت تبلیغ و ترویج این ایده

هاي زن، هاي انسانی و طبیعی شخصیتی این دو رمان به جاي صرف شدن در جهت تقویت جنبهیروا
ها شده است تا پیام ایدئولوژیک داستان تمام و اي این شخصیتهاسطورصرف تقویت ابعاد نمادین و بعضاً

.          کمال رسانده شود
هاي درباره شخصیتشگرد نمادگرایی استفاده از به لزومحد به نظر این جستار کنفانی گرایشی بیش از 

قرار خود تأثیر ها را تحت شخصیتاین تا حد زیادي آزادي عمل و استقالل حرکتی مسئلهاین و داردزن 
ل هنر روایت و واصیکی از هاي انسانی زنده و باورپذیر که بر روند پردازش شخصیتاین امر خود داده و 

.ته استداشسوءاثر ،نویسی استرمان
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