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  مقدمه

) dostoevsky( هاي داستایفسکی رمان چند آوایی در قرن نوزدهم با نگارش داستان

فی این نوع رمان، سهم ، در معرّ)bakhtin( در این میان، میخائیل باختین. شکل گرفت

. یکی از نویسندگان برجستۀ این فرم از رمان است داستایفسکی. به سزایی داشت

سابقه و نو را به نمایش هاي داستایفسکی چیزي بیمیخائیل باختین معتقد است که رمان

به باور . سازدرا می »رمان چند آوا«گذارند و براي توصیف این ویژگی، اصطالح می

نی خود را به طور لجام ت زبااي آزاد نیست که نیباختین، همان طور که هیچ گوینده

گسیخته بیان کند، بلکه باید آن را در نسبت با سایر گویندگان به زبان آورد؛ به همین 

هاي خاص خودشان را داشته  ها نیتان نویس هم باید بپذیرد که شخصیتترتیب، رم

باشند و بتوانند صداهاي خود را، بدون آن که جزیی از صداي واحد نویسنده شوند را 

  .)135: 1390مکاریک، ( ندبیان کن

هاي یک شخصیت واحد  ها یا استدالل هاي داستایفسکی متکی به اندیشه رمان

اي مبتنی بر مکالمه است؛ در واقع، در قاموس باختین، مکالمه نیستند، بلکه به رابطه

شود که احساس می«: گویدچنان که باختین می. ادف یکدیگرندگري و چند آوایی متر

است در  »پاسخی«از همان آغاز ... قهرمانان داستایفسکی هاياندیشههریک از 

باختین معتقد است که موقعیت داستایفسکی نمایان گر  .»چارچوب یک گفتگوي ناتمام

به جاي . آگاهی استهم در تاریخ داستان و هم در ما از خود »چرخش کپرنیکی«نوعی 

وحدت موجود . فراگیر بنا شده استوحدت داستانی سنتی که بر پایۀ نوعی درون مایۀ 

هم زیستی و «اي است و مشتمل است بر هاي داستایفسکی وحدتی مکالمه در رمان

بندي شده  هاي گوناگون که به صورت هنري سازمان تعامل مجموعۀ متنوع از روان

نه بردگانی «داستایفسکی . است، و نه مراحلی از یک روان واحد در حال تغییر

خالق شان  »دوشادوش«توانند  آفریند که می را می »آزاد«هایی  انسان بلکه »...خاموش

هنگامی که . بایستند، با او چون و چرا کنند و حتی در برابرش سر به شورش بردارند

هاي  مجموعۀ متنوعی از انواع کالم«نوشت و در آن رمان را می »گفتمان رمان« باختین

بندي شده  افراد، که به صورتی هنري سازماناجتماعی و مجموعۀ متنوعی از صداهاي 
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هاي داستایفسکی را عناصر سازندة خود  هاي رمان را تعریف کرد، این ویژگی »است

 ها را یافته بودهاي اروپایی نیز آنسیعی از رماندانست و در طیف و ژانر می

  .)135: 1390مکاریک،(

پل دومان . استگیر بوده ر چشمتاثیر نظریۀ گفتمان داستانی باختین بسیا

)paulduman(3 ریه پردازان معاصر با ظتوان فهرست بلند باالیی از نمی«نویسد که  می

گري باختین کنند نظریه مکالمههمگی ادعا میهاي بسیار متفاوت را تهیه کرد که اندیشه

عاهاي باختین در سرانجام اد .»براي کار آنان مطلوب یا حتی تعیین کننده بوده است

اي که او براي بررسی سکی هرچه باشد، اصطالحات انتقاديهاي داستایف رمانمورد 

 ي ادبی شده استاهی چند زبان گونهاي داستایفسکی طرح کرد، وارد روند کلّرمان

  .)135: همان(

امروزه در ادبیات ملل گوناگون، شاهد ظهور آثار ادبی هستیم که بازتابی عملی از 

هاي ادبی نویسندگان معروفی چون داستایفسکی هستند و از پتانسیل قابل توجهی  سبک

. به منظور تحلیل و بررسی بر اساس رویکرد فرمی رمان چند آوایی برخوردار هستند

ادبیات عرب در یکی دو دهۀ اخیر نیز توانسته است هم پاي ادبیات معاصر جهان پیش 

هاي  خلق کند، به همین دلیل رمان راتایش رود و آثار و شاهکارهاي ادبی در خور س

  . از منظرهاي مختلف را دارند عربی قابلیت بحث و بررسی

ویسنده عالوه بر به این ننویسندة معاصر سوري  )م1939(عبدالکریم ناصیف 

هاي جدید رمان نویسی نیز سنتی در عرصۀ رمان نویسی، به روشهاي کارگیري شیوه

هایی است که عبدالکریم ناصیف از آن  چندآوایی یکی از تکنیکرمان . نظر داشته است

گیري از روش چند  هاي وي که با بهره از جمله رمان .)9: 2005عزّام، ( بهره برده است

  .باشدمی»هجهان لعنقاء واحد«وو رمان  »مواجع الشتات«آوایی به قلم در آمده، رمان 

مقصود اصلی نگارنده، شناساندن این دو اثر نویسندة با استعداد سوري با رویکرد 

هاي مختلف رمان نویسی و اطالع از سبک. باشدچند آوایی میشناخت و نقد رمان 

یاري کند و استفاده از تجربیات وي می تواند نویسندگان را در ارایۀ بهتر آثار خود 

  . جدید منجر شود هاياحیانا به پیدایش سبک
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نویسنده در این مقاله سعی دارد از خالل سه محور عدم انسجام و گفتگو و تکثر 

زبانی شاهد مثال مرتبط با این سه محور را از دو داستان ناصیف استخراج کند سپس بر 

ها  طبق سه محور و ایجاد ارتباط موضوعی در متن با هر کدام از محورها و شاهد مثال

  . ها بپردازد یل شاهد مثالبه نقد و تحل

  

  پیشینۀ تحقیق

اي دربارة عبدالکریم ناصیف نویسندة معاصر سوري است که تاکنون مقاله و پایان نامه

سلمان حرفوش در اما دو نویسندة عرب زبان . این نویسنده در ایران نوشته نشده است

محمد و  م2000 ؛»)دراسات تطبیقیه فی االدب السوري الحدیث(اطالالت نقدیه «کتاب 

به بررسی رمان سه گانۀ عبدالکریم  م2005 ؛»شعریه الخطاب الشعري«عزّام در کتاب 

مقاالتی نوشته دربارة رمان چند آوایی  .اندپرداخته) الطریق الی الشمس(ناصیف یعنی 

چند «مقالۀ : اند، عبارتند ازهایی که در این زمینه به نگارش در آمدهشده است؛ از مقاله

نوشتۀ ژاله کهنمویی پور در مجلۀ پژوهش ادبیات معاصر » در متون داستانی آوایی

نوشتۀ دکتر  »آوایی در ادبیات معاصر عربرمان چند« ۀمقال ،4 شماره -ش1383 جهان؛

به چاپ  3 مارهش -ش1387 ؛مجلۀ دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران جواد اصغري در

که به بررسی رمان چند آوایی در سه نویسندة معاصر یعنی نجیب محفوظ،  رسیده

تعدد األصوات فی «ها، مقالۀ از دیگر مقاله. پردازدعبدالرحمن منیف و غاده السمان می

نوشتۀ علیرضا کاهه در مجلۀ اللغه العربیه و آدابها  »روایه الزینی برکات لجمال الغیطانی

  .باشدیم 4 شمارة-ش1393 ؛تربیت مدرس

  

  سواالت تحقیق

  مزیت به کارگیري رمان چند آوایی در چیست؟ -1

  هدف عبدالکریم ناصیف از به کارگیري رمان چند آوایی چیست؟  -2
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  خالصۀ رمان مواجع الشتات 

شوقی از لبنان، . شودرمان نیز با گفتگو میان پنج مبارز از کشورهاي محتلف آغاز می

این پنج . اردن، ابواللیل از فلسطین و یسار از سوریه هستندباقر از عراق، نمر از 

شوقی در آغاز . جنگند شخصیت در پادگان حاصبانی در جنوب لبنان با اسرائیل می

وي . در آرزوي تشکیل کردستانی مستقل است) ها رئیس آن(باقر . شودرمان شهید می

نام دارد که یکی از  همسر فاطمه محسن. هاي فاطمه و رقیه دارد دو خواهر به نام

کند در همین اوضاع آمریکا به عراق حمله می. شودافسران حکومتی صدام محسوب می

ها در پادگان حاصبانی به  باقر بعد از انجام عملیات. شوندو فرزندان فاطمه کشته می

پردازد و دوباره به پادگان  رود و با دوستش همام به خوشگذرانی میبیروت می

هاي شهادت طلبانه گروه مقاومت  هاي باال، عملیات تا اینکه با دستور مقامردد، گ برمی

کند توسط دوست باقر که در بیروت زندگی می همام همخانه و. شودمتوقف می

یسار که . میردد و زیر شکنجه میگردهاي حکومتی دستگیر می بسته به حزبگروهی وا

با یک زن رقاصه گید، بخاطر پول جنها می زمانی در پادگان حاصبانی با اسرائیلی

ها را فراموش  کند و ارزشهاي انسانی و مقاومت در یرابر اسرائیلیازدواج می) صفیه(

.. دهد اما باقر با زنان زیادي از جمله لبانه، لورا واللیل نیز تشکیل خانواده میابو. کند می

گیرد با فادیه نهایت تصمیم میکند و در واج نمیرابطه دارد ولی با هیچ کدام از آنها ازد

کند و باقر ازدواج کند و با هم به کانادا بروند اما فادیه به باقر خیانت می -دختر وزیر -

به اعتیاد کند و یسار نمر در پایان رمان فوت می. شودهم از رفتن به کانادا منصرف می

د در این اوضاع گیرباقر تصمیم می. کندو همسرش صفیه وي را رها می روي می آورد

همۀ شخصیتهاي رمان به سبب جنگ و . به عراق برگردد و خود را فداي وطن کند

  .)1- 400: 2003ناصیف، : رك( شونددرگیري به سرنوشت بدي دچار می

  

  وجهان لعنقاء واحدةرمان خالصۀ 

شود و شروعی عاشقانه دارد اما در طول داستان ن رمان با جنگ و درگیري آغاز نمیای

اي است که دوران دیمه دختر تحصیل کرده. جنگ و درگیري در رمان هستیم شاهد
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وي قرار بود . گرددکند و مدام به خاطرات گذشتۀ خود بر میاش را سپري می بارداري

شود و وي به بهانۀ کند اما این ازدواج سر گرفته نمیازدواج ) همام(اش  با پسر خاله

. کندا شخص دیگري به نام مازن وصلت میو ب زندبیماري از ازدواج با همام سر می

وي این بیماري را از همه پنهان کرده . دیمه بیماري قلبی دارد و باید تحت مراقبت باشد

دیمه باردار است و به سبب بیماري . کنددر این زمان آمریکا به عراق حمله می. است

حت است و سرخورده و همام که از ازدواج دیمه نارا ،اش باید تحت مراقبت باشدقلبی

به .) ..نورالدین، جمال و(ایش گیرد با دوستان دوران مدرسهناامید شده، تصمیم می

آمریکایی بجنگد، وي نیزدر حین جنگیدن خاطرات گذشته  عراق برود تا با اشغالگران

دیمه در زمان وضع حمل از دنیا . افتدمی) اش دختر خاله(کند و به یاد دیمه را مرور می

رود تا توانایی خود همام به عراق می. آورنداش را از دمشق به فرات میرود و جنازهمی

را در جنگ به همگان نشان دهد، اما یک روز بعد از مرگ دیمه، در نزدیکی پادگان 

ازه در پابان رمان، جن. آورنداش را از بغداد به فرات میشود و جنازهرشید شهید می

دیمه در این رمان که نماد دمشق است در کنار . شودمی همام کنار جنازة دیمه دفن

در واقع این دو بعد از . گیردباشد، قرار میجنازة همام که به مثابۀ نماد بغداد می

واهر خوانده رسند تا بار دیگر پیوند میان سوریه و عراق را که خمرگشان به هم می

  .)1 – 300 :2004ناصیف، : رك( هستند، محکم گردانند

  

  رمان چند آوایی

واژة چند آوایی، اصطالحی است که از موسیقی گرفته شده و آن پروراندن همزمان دو 

اند، در عین حال، استقالل است که اگر چه به هم پیوسته) خطوط ملودیک(یا چند صدا 

رمان چند آوایی، رمانی است که از شیوة معمول رمانهاي . کنندنسبی خود را حفظ می

  .)53: 2000تالوي، ( کندخطی پیروي نمی

در رمان چند آوایی؛ داستان هیچ حقی براي یک صدا قائل نیست که بخواهد آن را 

. بسپارد –مثال صداي یک عارف، یا ماجراجو و یا زیاده خواه یا مظلوم  –به این صدا 

چند . چند صدایی چیزي غیر از معناي ساده شده و عامیانه آن یعنی تعدد صداهاست
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اند و یا منعکس کنندة صداهایی است که خفه شده اند یا به حاشیه رانده شدهصدایی 

  .)218: 1393بی نیاز،( اندبه صورت زمزمه در آمده

بینیم و صداهاي متفاوتی را  میهاي متعددي را  هاي چند آوایی ما شخصیت در رمان

کند نمی سنده به یک یا دو شخصیت تکیهشنویم، در این سبک از رمان نویسی نویمی

ۀ که همۀ افراد ها را در رمان بیاورد مانند جامع خواهد دیدگاه تمامی شخصیتبلکه می

در واقع در این تکنیک از رمان نویسی، صداي  .)158: 2010اشبهون، ( در آن سهیم هستند

هاي آنها مهم تر است و جایی براي صداهاي مسلط و محدود کننده آدمها از چهره

ها،  ها، گویش هاي متنوع، به خودي خود، کاربرد انواع زبانجهانوجود . وجود ندارد

تر، ساختارهاي  به عبارت دقیق. کندها و شکل هاي ادبی را مطرح می حاشیه نویسی

زبان : براي مثال. شوندها، با یکدیگر ترکیب می اع گفتمانگوناگون در جهانی از انو

بی ( زبان مستهجن و زبان مردم متوسط ،فرهیخته، زبان کوچه و بازار، زبان ژورنالیستی

  .)218: 1393نیاز، 

هنري جیمز . نظرات متفاوتی دربارة بکارگیري این شیوه از رمان نویسی وجود دارد

به  .)104: 1982سمعان،( ها روند داستان را در دست بگیرند معتقد است که نباید شخصیت

شود و داستان  کمرنگ می فها داستان را پیش ببرند، نقش مولّ عبارتی اگر شخصیت

  .)171: 2008علیان، ( شودخودش حکایت می

. آمیزدهاي داستانی متفاوتی را با هم می در نوعی از این رمان، نویسنده، روایت

ها به تنهایی می توانند رمان مستقلی باشند که در چارچوب یک  هریک از این روایت

هاي مختلف این گونه  درونمایه، بخشوحدت عمل یا وحدت . اندرمان به هم پیوسته

هاي  در اینجا الزم است یه سه ویژگی ساختاري رمان. دهدرمان ها را به هم پیوند می

  : ها عبارتند از چند آوایی بپردازیم؛ این ویژگی

  عدم انسجام؛ . الف

  گفتگو؛ . ب

  .)53: 2000تالوي، ( تکثّر زبانی. ج
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  : عدم انسجام –الف 

آوایی، وظیفۀ نویسنده، غرق شدن در یک موضوع واحد نیست بلکه هاي چند در رمان

ها و صداها که کارایی و عمل خود را دارند، باید بر مستقل بودن هریک از شخصیت

گیرد و محور نیز مورد تفسیر یکجانبه قرار نمیاز سوي دیگر، داستان . تاکید کند

ها و  گیريو جهتها ا داستان و حوادث آن، میان شخصیتواحدي ندارد زیر

 ي مختلفی نیز به نمایش کشیده شودهاي مختلف تقسیم می شود تا واکنش ها نگرش

  .)53: همان(

بنابراین رمان چند آوایی از آن انسجام سنتی که مورد عالقۀ رمان نویسان کالسیک 

ي موجود ها توان در تضاد نگرش این عدم انسجام را می. و سنتی بود برخوردار نیست

ها و آواهاي این  هر چه این تضاد و مغایرت صداها و نگرش. مشاهده کرد در رمان

، مغایر با فلسفۀ »انسجام« اصوالً. گونه رمان بیشتر باشد، موفقیت آن بیشتر خواهد بود

ها و  ها و دیدگاه هاي چند آوایی است که متکی به تنوع و تضاد نگرش وجودي رمان

ضاد، سنگ بناي شکل گیري رمان چند آوایی است این تنوع و ت. باشند ها می ایدئولوژي

هاي این گونه رمان، به وجود آورندة تکثر صداها  و بنابراین، تکثر فطري در نگرش

به همین دلیل است که گفته شده، . برداست و یکپارچگی و تک صدایی را از بین می

است زیرا این هاي کالسیک و سنّتی متفاوت  آوایی به لحاظ ساختاري با رمانرمان چند

. ها با مبانی زیباشناختی استاتیکی که بر زیبایی انسجام تاکید دارد مغایر است گونه رمان

رمان چند آوایی، حامل عدم انسجام است که از حقیقتی خارجی و واقعی سرچشمه 

این نوع رمان، چنان است که گویی واقعیت را با همۀ تناقضات و تغییرات . گرفته است

کند و هیچ گونه دخالت انسان براي یکرنگ و یکپارچه ساختن این  ظ میاش حفپویایی

را براي در این زمینه، راوي یا نویسنده، میزانی از آزادي . واقعیت، در آن پذیرفته نیست

کند تا نگرشی را به سمت گیرد و به هیچ وجه تالش نمیهر صدا یا آوا در نظر می

  .)55: 2000تالوي، ( ایدئولوژي مورد نظر خود هدایت کند

نظر دارد  اي را که مدعبدالکریم ناصیف در رمان وجهان لعنقاء واحده، اندیشه

از سه  »ناجیه«و  »همام«، »دیمه«مطرح کرده و از طریق سه شخصیت این داستان، یعنی 
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چنان . ویژگی اصلی این رمان، بعد سیاسی آن است.زاویه به آن اندیشه نگریسته است

دیمه . هاي این اثر، سمبلی آشکار براي یک کشور هستندشخصیتکه مشاهده نمودید، 

نویسنده در این . باشداق و ناجیه سمبل عراق و سوریه میسمبل سوریه، همام سمبل عر

دهد و ق را با مسالۀ خانوادگی پیوند میبه عرا رمان،  مسالۀ جنگ و حملۀ آمریکا

مورد ) ازدواج(ها هر کدام از دریچۀ نگاه خود به مسائل سیاسی و خانوادگی شخصیت

بنابراین مسالۀ جنگ و ازدواج در سه بخش و از دیدگاه هاي . نگرندمیتوجه نویسنده 

ی و و حدتی همه جانبه بر سراسر داستان شود، بنابراین انسجامی کلّمیمختلف روایت 

  . حاکم نیست

با همسرش  »دیمه«در حقیقت، روند داستان بدین شکل است که درفصل نخست 

گذشتۀ خود کند و خاطرات و دوران بارداري خود را سپري می کندزندگی می »مازن«

در . گویداش سخن میاحساسی به پسرخالهگونه کند و از نداشتن هیچ را یاد آوري می

نیز با یاد آوري خاطرات گذشته از احساس و عالقۀ ) پسر خاله دیمه(فصل دوم همام 

به عراق ) با شخص دیگري(کند و به سبب ازدواج دیمه خود به دیمه صحبت می

نیز گذشتۀ خود را ) مادر دیمه(در فصل سوم ناجیه . ها بجنگد رود تا با آمریکائی می

تی کند و از اینکه خود ازدواج تحمیلی سنّور میدربارة خود، دیمه و همام مر

در . کندکري دخترش را در ازدواج تحسین میداشته،ناراحت است، ولی استقالل ف

 شودجنازة هر دو در کنار هم دفن می) در جنگ(نهایت با فوت دیمه و مرگ همام 

  .)1- 300: 2004ناصیف، :رك(

دیمه . کنند هاي خود را بیان می گاه و اندیشهها در این رمان دید بیشتر شخصیت

و با نگرش خود به جهان گوید ان از زندگی خود در گذشته سخن میشخصیت اول رم

زندگی خوبی دارد اما خاطرات گذشته وي ) مازن(دیمه با همسرش . نگرد اطرافش می

  : خواهند که با همام ازدواج کنداش از وي میخانواده. کنندرا رها نمی

یا اشومخواست همسر همام خواست، او میم نبود، بلکه پدرم نیز این را میمشکل فقط مادر«

 »...اریستج اوپسر برادرش نبود؟ آیا دختر عمو براي پسرعمو نیست؟ سنتی که در طول تاریخ

  .)17 ،همان(
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نی است کند و این تک گویی درودیمه در این قسمت از رمان با خود صحبت می

هاي درونی شخصیت مورد نظر برد تا خواننده را با اندیشهکه نویسنده از آن بهره می

برخی از نویسندگان معتقدند که این گفتگوي درونی فرد با خود . آشنا سازد) دیمه(

ها تی از ناکامیحدهد و فرد با خود به را ی و نگرانی فرد را کامال نشان میحالت ناراحت

  .)72: 1982سعد، أ( و شکست هایش سخن گوید

اش و دوم رمان مخاطب با بینش و دیدگاه همام نسبت به دختر خاله در بخش

کند شود و مخاطب فکر میگردد و نقش دیمه در این فصل کمرنگ میزندگی آشنا می

شود و شخصیت همام داستان از زبان همام روایت می. وارد داستان دیگري شده است

کند تا دوران کودکی مرور میوي خاطرات گذشته را از . گرددبراي مخاطب واکاوي می

. کندیادآوري مسائل گذشته حتی در جنگ وي را رها نمی. رودوقتی که به جنگ می

است و از ازدواج او ) اشدختر خاله(همام قبل از رفتن به جنگ هنوز به یاد دیمه 

  :ناراحت است

رها ز این روي گی ادامه دهم، چگونه ازندگی با دیمه رویاي من بود که به خاطر او به زند«

زدواج دیمه را شنیدم، دیوانه وقتی خبر ا... ما بچه هایی بودیم که با هم بزرگ شدیمشوم؟ 

  .)107: 2004ناصیف، ( »شدم

براي رهایی از مشکالتی که برایش پیش آمده، به ) اشدخترخاله(همام مانند دیمه 

نویسده . کندسکوت و تنهایی روي می آورد و حوادث پیش آمده را با خود مرور می

باشد، از واکنشی نسبت به رفتارهاي دیمه میهاي همام که در واقع براي بیان اندیشه

  . تگ گویی درونی استفاده کرده است

شود نویسنده در بخش دوم از موضوع خانوادگی جدا و وارد موضوع جدیدي می

د و همام که کنآمریکا به عراق حمله می. تواند داستان جداي دیگري باشد که خود می

گیرد با دوستان هم اهل سوریه است، براي جبران شکست در ازدواج تصمیم می

در همام مانند دیمۀ . تعمارگر بجنگدهاي اس ایش به عراق برود تا با آمریکائیمدرسه

وي و دوستانش که در مسیر . افتدحین جنگیدن، هر از گاهی به یاد خاطرات گذشته می

رفتن به بغداد هستند باید از مسیرهاي سختی بگذرند، همام ناخودآگاه در آنجا به یاد 
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کردند و از مسیرهاي سخت افتد که از مدرسه فرار میکودکی خود با دوستانش می

  :گذشتند می

، هیچ یک از مادر آتش بیندازد؟ نه خواهد خود را راه آتش گرفته است، و چه کسی می«

آن چیزي که همگی ما را دور ... شناختیم دوستانی بودیم که همدیگر را از دوران مدرسه میما

دالعظیم، عبدالرحیم و نورالدین، صالح الدین، جمال عب... بازي فوتبال بودکردجمع میخود 

  .)127: 2004ناصیف، (» ...کردیم تا فوتبال بازي کنیممدرسه فرار میاز  همگی... من

اي دانست که توسط هریک از توان هر کدام از فصل هاي این رمان را داستان جداگانهمی

شود اما اوج از هم گسیختگی این رمان مسالۀ جنگ است که همام ها روایت می این شخصیت

شود و این مسالۀ تنها در بخش دوم پر رنگ است و در بخش اول و سوم خبري  درگیر آن می

  . از جنگ و اشغال عراق نیست

در رمان مواجع الشتات بسیار پررنگ تر از رمان وجهان لعنقاء  ،مسالۀ عدم انسجام

هاي متنوع و تو در تو شود، داستاناین رمان به شانزده بخش تقسیم می. باشدواحده می

ها با  بیشتر این داستان. روندشوند و به موازات هم پیش مینار هم روایت میکه در ک

هم ارتباط مستقیم ندارند، مانند جنگ در خاورمیانه، حملۀ آمریکا به عراق، مسالۀ 

اط این داستانها جنگ و آوارگی تنها حلقۀ ارتب. فلسطین و جنگ در جنوب لبنان

رمان را به عنوان یک کل واحد در نظر گرفت  توان داستان اینبنابراین نمی. باشد می

توانند در کتاب  هاي آن هویت مستقلی براي خود دارند و می بلکه هر یک از داستان

  . جداگانه اي مورد بررسی قرار گیرند

آوارگانی ) باشندکه بیش از بیست شخصیت می(ن رمان هاي ای بیشتر شخصیت

جنگند و یا در ارند و با استعمارگران میحضور د جنگ زده هستند که یا در کشور خود

نقطۀ تالقی و . اندرا ترك کرده و به جایی دیگر رفتهاثر فشار و رنج زندگی، کشور 

ها ندگی هر کدام از این شخصیتز. باشد می »جنگ و آوارگی«ها  پیوند این شخصیت

  . تواند یک رمان جداگانه محسوب شودمی

کند، مبارزانی در جنوب لبنان اشاره میهاي اول رمان به جنگیدن  ناصیف در بخش

هاي  ل جنگ سرنوشتآنها مبارزانی از کشورهاي مختلف هستند که هر کدام در طو

زندگی . شوداش ساکن میانۀ همام دوست لبنانیباقر مدتی در خ. کنندمتفاوتی پیدا می
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نویسنده . باشدباقر در جنگ میتر از هم رزمان تو سرنوشت همام نیز بسیار متفاو

همام اهل خوشگذرانی است و باقر . دهدفصل را به زندگی همام اختصاص می چندین

ها به خانۀ همام در یکی از شبباقر . رودفراموشی از مسائل جنگ پیش او می براي

 باقر به وي. کندند، همام خواب آلود در را باز میرود و وقتی زنگ در همام را می زمی

من فکر کردم تو بیداري؟ همام از اینکه باقر وي را نیمه شب بیدار کرده : ویدگ می

گوید و  دهد و باقر از شرایط خود سخن می شود، اما باقر را به خانه راه می ناراحت می

  .)15: 2003ناصیف، : رك( باشد ن وطن است، بسیار ناراحت میاز اینکه به سبب جنگ بدو

گیرد و به زندگی شخصی  را در طول رمان به کار می هاي دیگري ناصیف شخصیت

از دیگر افرادي هستند که زندگی ) داماد و خواهر باقر(محسن و فاطمه . پردازدآنها می

محسن زندگی خوبی با . الي رمان جاي گرفته استخانوادگی و شغلی آنها در البه

هاي مختلف با  زمینه فاطمه در. همسرش دارد، وي یکی از افسران بلند پایۀ صدام است

  : کند همسرش صحبت می

  )پرسد؟فاطمه از همسرش می(عتقاد دارید؟ آیا شما به تساوي حقوق زن و مرد ا« -

  .)15 ،همان( »چرا که نه؟ ما همه معتقدیم که جامعه بر دو پایۀ زن و مرد شکل گرفته است -

تواند رمان آید، میهایی که براي آنها پیش می زندگی فاطمه و محسن و اتفاق

اسرائیلی بود، با صفیه در بخش نهم، یسار که یکی از مبارزان ضد . جداگانۀ باشد

تعجب ازدواج او با شخصی که به هیچ چارچوب اخالقی پایبند نیست، . کندازدواج می

را فراموش ه آیا عاقالنه است که مبارز: گویدباقر به یسار می. انگیزدهمگان را بر می

همۀ شما : گویدی؟ یسار که از سوال باقر ناراحت شده، به باقر میکنی و ازدواج کن

ماندم؟ باقر خجالت جنگیدن در پادگان حاصبانی را رها کردید، توقع داشتید من تنها می

: رك( رودکشد دیگر از یسار دربارة ازدواجش با صفیه سوال کند، به همین سبب میمی

  .)156 :2003ناصیف، 

برد و زندگی آنها را پررنگ  هاي مختلف پیش می شخصیتناصیف این رمان با 

هاي متنوع از اشخاص مختلف  کند و کل فضاي رمان را به بیان زندگیجلوه می

ها و بحث اصلی  ان داستانکه خواننده هر از گاهی پیوند می دهد، به طورياختصاص می
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هاي مختلفی روبرو  بنابراین ما در رمان با دیدگاه. شودکند و سردر گم میرا گم می

ی و وحدتی همه جانبه بر سارسر داستان حاکم نیست و این خود هستیم و انسجام کلّ

  .باعث توفیق رمان چندآوایی است

  

  :گفتگو –ب 

ها از استقالل الزم و عدم تبعیت کورکورانه از ایدئولوژي برخورداري شخصیت

ها  ها، شخصیت این داستاندر . هاي اساسی داستان چند صدایی است نویسنده، از ویژگی

خود را معرفی  -چه حقیقی و چه فرضی  -به شیوة گفتگوي پیوسته و سیال با دیگران 

  .)220: 1393بی نیاز، ( صدایی دارد بنابراین محاوره، نقش مهمی در داستان چند. کنند می

شود و این ویژگی در  ها متولد می اصوال در رمان، حقیقت با گفتگوي میان شخصیت

هاي چندآوایی برجسته تر است زیرا عنصر داستانی، ابزاري بنیادین براي ارائه  مانر

هاي مختلف می باشد؛ حقیقتی که در جهان واقع، سازمان بر تناقض  حقیقت از دیدگاه

در  .)60: 2000تالوي، ( هاي فکري، طبقاتی و اقتصادي خود را حفظ کرده است و تفاوت

باشد و این گفتگو چند آوایی گفتگو بسیار گسترده میتوان گفت که در رمان واقع می

   .)59: 1986باختین، ( گردداست که سبب ارتباط میان شخصیت هاي متعدد رمان می

هاي هنگی و همخوانی دارد و با موقعیتهاي داستان هما گفتگو با ذهنیت شخصیت

  .)471: 1385میر صادقی، ( ها در تناقض نیستهاي شخصی آناجتماعی و عالقه

بر خالف رمان نویسان کالسیک، رمان نویسان مورد نظر ما جهت دهنده و شکل 

قرار  »یکلّ «در کنار  »جزء«دهنده به قهرمان داستان نیستند بلکه خود را به عنوان یک 

داراي تعامل و گفتگو  »کلّ« فضاي داستان قرار دارد و با این دهند که در مجموعمی

بدین سبب، گفتگو در رمان چند آوایی، یک اساس و اصل است که بدون آن، . هستند

یان سیال ذهن یا هاي جرخود فرو می رود و بیشتر به رمان رمان چند آوایی به درون

نویسندة این گونه رمان حتی اگر از ضمیر اول شخص بهره . شودرمانتیک شبیه می

شخص او در خود فرو نخواهد رفت بلکه آزادانه حرکت خواهد کرد گیرد، راوي اول 

در این گونه رمان، گفتگو، مقدمۀ حادثه نیست بلکه . را بشناسد »دیگران«تا هم خود و 
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بدین ترتیب، گفتگو ابزاري براي به نمایش کشیدن حوادث و پنهان . خود حادثه است

که می توان با آن حجم تضاد و کردن راوي یا نویسنده نیست بلکه خود، هدفی است 

عدم انسجام میان آواها و صداهاي داستان را دریافت زیرا گفتگو، از سطوح مختلف 

گذشته از این، گفتگو باعث . دارداندیشه و جوانب تفاوت میان صداها پرده بر می

: 2000تالوي،( شود حذف دیدگاه هاي یکجانبه و ایدئولوژیک در داستان چند آوایی می

60 (  

در . هاي مختلف است ها و دیدگاهبراي بیان نگرش »گفتگو«در رمان مواجع الشتات 

شروع این رمان با از این رو . رودوادث این داستان با گفتگو پیش میواقع بیشتر ح

ن بیروت است و به رود، همام ساکباقر به خانۀ دوستش همام می. باشدگفتگو همراه می

کند و این گفتگو میباقر با همام دربارة مسائل جنگ صحبت . باشدطبابت مشغول می

اهد در خانۀ همام خوباقر که خسته است می. گیردو صفحۀ کامل از رمان را در بر مید

  : گویدهمام می استراحت کند به

 .خواهم بخوابممن فقط می« -

 . توانی بخوابی کند و تو نمی خواهی بخوابی؟ نگرانی بحران تو را درگیر میمی -

 بحران؟ کدام بحران؟  -

 !! تو فقط احمقی!! احمق -

 براي چی؟ مگه چی شده؟  -

 در خلیج آتش جنگ شعله ور است و تو می پرسی چی شده؟  -

ایران، عراق را وابسته به . کنی؟ آتش خلیج دو سال است که شعله ور استشوخی می -

هر چیزي به جاي خودش برگشته جمهوري اسالمی نساخته و عراق عربستان را رها  نکرده و 

 .  است، نه سلطه گر و نه سلطه پذیر

 . کنمنه من از بحران جدید میان عراق و کویت صحبت می -

هاي  ام، اما آن چیزي جز حبابمنظورت بحران نفت است؟ البته من این را شنیده! آهان -

 .)16: 2003ناصیف، ( »رودن نیست و به سرعت از بین میصابو

بدین ترتیب، . گفتگو مقدمۀ حادثه نیست بلکه بیان کردن خود حادثه است ،در واقع

 دارد انب تفاوت میان صداها پرده بر میگفتگو، از سطوح مختلف اندیشه و جو
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هاي  ابزار نمایش عقاید و نگرش »گفتگو«در متن مواجع الشتات  .)60: 2000تالوي،(

ن دو شخصیت باقر و همام با مختلف و تناقضات جهان است که در این قسمت از رما

  . کنند ارة جنگ در خاورمیانه را بیان میعنصر روایی گفتگو، عقاید خود درب

بر خالف . ها در رمان وجهان لعنقاء واحده نیز جاري استگفتگو میان شخصیت

رمان نویسان کالسیک، رمان نویسان مورد نظر ما جهت دهنده و شکل دهنده به قهرمان 

بلکه خود را به عنوان یک جز در کنار کلی قرار می دهند که در مجموع داستان نیستند 

بدین سبب، گفتگو . فضاي داستان قرار دارد و با این کل داراي تعامل و گفتگو هستند

ان چند آوایی به درون در رمان چند آوایی، یک اساس و اصل است که بدون آن، رم

  .)61، همان :رك( شود ال ذهن شبیه میرود و بیشتر به رمان هاي جریان سیخود فرو می

از ازدواج دیمه بسیار ناراحت است بیشتر روز را با ) پسر خالۀ دیمه(همام 

آنها خبرهاي سیاسی به ویژه اخبار مربوط به حملۀ آمریکا به . کنددوستانش سپري می

  : کنندکنند و با هم دربارة جنگ بحث میعراق را پیگیري می

  اي؟ این مصیبت را شنیده :گویدنورالدین می « -

 خداي نکرده، چه مصیبتی؟!! نه : همام -

 اي؟ دهآنچه در عراق اتفاق افتاده، آیا اخبار را نشنی -

دهد و به تلویزیونی نگاه که بعد و چه کسی آن را نشنیده است؟ همام پاسخ می... امشنیده -

 . از رفتن عمویش آن را خاموش کرده است

  .آنها ام قصر را اشغال کردندخدایا : گوید نورالدین می -

شود و آن تنها آژیر خطر کشیده می... آتش و دود !!به صفحۀ تلویزیون نگاه کن: همام -

 . کندگیرد بلکه همۀ جهان را پر می نمیفضاي عراق را در بر 

ببین، !! چه وحشیانه: گویدکشد و در حالیکه صدایش لرزش دارد، می نورالدین فریادي می -

اي در هیچ ساختمانی در بغداد و هیچ خانه... پیدرسرهم و انفجارهاي پیهاي پشت  بمب

  .)123: 2003ناصیف، ( »عراق باقی نخواهد ماند

ي پیش بردن حوادث نویسنده از عنصر گفتگو در متن وجهان لعنقاء واحده برا

در واقع در بخش دوم، . تواند حوادث اصلی رمان را رقم بزندبرد و میداستان بهره می
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رة جنگ، کنند و همین گفتگو درباش عقاید خود راجع به جنگ بیان میهمام و دوست

  . شود سبب رفتن آنها به جنگ می

   

  : تکثّر زبانی –ج 

کند، زبان رمان و یکپارچگی است که شاعر ایجاد میاگر زبان شعر، متمایل به مرکزیت 

زبان رمان چند آوایی، . کندهاي چند آوایی در جهت مخالف حرکت میرمانبه ویژه 

گردد و دربردارندة همۀ تنوعات و بیانگر سطوح زبانی همۀ در پیرامون حوادث رمان می

بنابراین قوت زبان روایی در رمان چند آوایی، وابسته به . هاست ها و شخصیت گروه

. ند زبان رسمی و ارتباط آن با واقعیت هاي تاریخی و ایدئولوژیک استگذر از قید و ب

کند تا بتوانیم حوادث رمان چند آوایی را که مبتنی بر عدم در واقع تکثر زبانی کمک می

هاي چند آوایی حداقل سه گونه زبان، قابل جام است بهتر باور کنیم، در رمانانس

  : مشاهده است

  زبان نویسنده؛  – 1

  زبان راوي؛  – 2

  ). آواها(هاي مختلف  زبان شخصیت – 3

هاي چند آوایی بی طرف می ماند و این متذکر شد که راوي در بیشتر رمان البته باید

ستقالل نسبی دارند، صداي شخصیت هاست که در رمان شنیده می شود، آنها از مولف ا

  .)90: 1996بوعزه، ( دیدها و راوي  اي را میان شخصیتتوان یک فاصلهاز این رو، می

ها زیاد  رسد و شخصیتصداهاي زیادي به گوش می »مواجع الشتات«در رمان 

رمان با صحبت و گفتگو میان . توان صداي راوي را بشنویمایی که نمیهستند به گونه

این پنج نفر از کشورهاي مختلف هستند؛ شوقی از لبنان، . شودپنج شخصیت شروع می

آنها در . باشندر از اردن، ابواللیل از فلسطین، یسار از سوریه میباقر از عراق، نم

هاي زیر زمینی اسرائیل  اند و از طریق همین داالنخندقهایی در جنوب لبنان پناه گرفته

کنند و به همین اي با هم مشورت میاما قبل از انجام هر مساله. دهندرا هدف قرار می

این افراد در پادگان . کنندهم صحبت میوحۀ جنگ چندین نفر با سبب، در بحب

  زند قلعۀ شقیف را جنگند، ناگهان باقر فریاد میانی در جنوب لبنان با اسرائیل میحاصب
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  :پیدا کردم

  ...قلعۀ شقیف را پیدا کردم« -

: گویدبا صداي بلند می ،هایش تا حدودي از حدقه بیرون زده است ابولیل در حالیکه چشم -

 تر از آن پیدا نکردي که با آن اسرائیل را بزنیم ؟  آیا راهی آسان!!ارشمیدس!! آفرین

گویی، سنگ بزرگ آیا این مثل را نمی: گویددهد، میشوقی در حالی که سرش را تکان می  -

 .عالمت نزدن است و باقر در انتخاب سنگ بزرگ بسیار مهارت دارد تا آن را بزند

  . بلکه آن را خواهم زد: گویدباقر با شور و خشم می

و  ...به دیواربله تو خواهی زد ولی سرت را : گویدکند و مییسار صحبت او را قطع می -

 .کندبه قهقهه زدن میشروع 

 خواهی به این قلعه برسی؟ گیرد و باقر می گوید که چگونه مینمر رشتۀ کالم را در دست می -

رویم، از اینجا به تا منطقۀ یسار ارنون می: گویدمیکند و باقر نقشه را در جلوي آنها پهن می -

 . رویمسوي رودخانه و از کنارة رودخانه به دامنۀ کوه می

 . رودگذاري و همه چیز به باد میها قدم مییا در میدان مین: گویدشوقی با جدیت می -

خورشید باال ا همچنان با طلوع ی: گویداش نمایان است میکه ترس بر چهره نمر در حالی -

  .)1: 2003ناصیف، (»...بینی روي تا اینکه خود را در دام سربازان اسرائیلی می می

ربارة کنند و هر شخصیتی دهمان گونه که شاهد هستیم، پنج مبارز با هم صحبت می

ها و ده از عنصر گفتگو براي بیان نگرشنویسن. دهدفتح قلعۀ شقیف نظر خاصی می

گفتگو در این رمان مقدمه حادثه نیست بلکه خود حادثه . کرده استها استفاده دیدگاه

  .بردباشد که داستان را پیش میتگو میاست و همین گف

این رمان به سه بخش تقسیم . راویان متعددي داریم »وجهان لعنقاء واحده«در رمان 

داستان در بخش اول از . شودشود که هر سه بخش توسط سه شخصیت روایت میمی

مادر دیمه،  »ناجیه«و بخش سوم از زبان  »همام«و بخش دوم از زبان  »دیمه«زبان 

  . شودداستان روایت می

در  کهکنداي اشاره مییکی از منتقدان در مورد تعدد راویان داستان به مساله

  :گویدمی آوایی می تواند صادق باشد؛ وي در این بارههاي چندصوص همۀ رمانخ



  نقد ادب معاصر عربی 122

 دلیلی قاطع بر این مطلب است که تعدد راویان در یک رمان و در بیان یک موضوع واحد،«

 وعیت هاي مختلف راویان، زاویۀ دیدو نسبی بودن آن مبتنی بر موقاي نسبی استمسالهحقیقت، 

  .)29: 1999المحادین، (» رویکردآنها نسبت به اشیاء است

با استفاده از  »وجهان لعنقاء واحده«بر این اساس، عبدالکریم ناصیف در رمان 

راویان متعدد، دست به تشکیل جوانب مختلف داستان خود زده تا از تفاوت 

رویکردهاي راویان خود، پرده بردارد و تاکید نماید که حقیقت روایت داستانی، واحد و 

وي مرتبط است و از همین جاست که مطلق نیست بلکه با زاویۀ دید و موقعیت را

  .  گرددآشکار می» چندآوایی«ضرورت مسالۀ 

و  گرددی کنونی خود به زمان گذشته بر میدیمه راوي اول رمان است، وي از زندگ

زمانی که در مدرسۀ پرستاري و مامایی دانشجو . کندمدام خاطرات گذشته را مرور می

وقتی  .را آنجا سپري کردمتعطیالت  و نزدیکانم رفتمبودم، در تعطیالت به خانۀ یکی از 

بیرون از خانه رفتم در شلوغی جمعیت گم شدم، ناگهان احساس کردم که چیزي از من 

  .)9: 2004ناصیف،: ك.ر(... دزدیده شد و آن کیف دستی من بود

بسیار بیشتر از فصل دوم و ) صیغۀ اول شخص(در بخش اول شیوة روایتگري من 

بخش . گیرد، بسیار محدود استاگر گفتگویی میان اشخاص صورت می د وباشسوم می

فهمد همام وقتی می. شودروایت می »دیمه«دوم داستان این بار از زبان همام پسرخالۀ 

وي ازدواج کند، بسیار  تواند بابیماري قلبی دارد و نمی »اشدختر خاله«که دیمه 

  : گویدشود و با خود میناراحت می

این قصه را سر هم کرد تا از ... پس دیمه مرا فریب داد، او بیماري و نارحتی قلبی نداشت«

  .)207: همان( »آمدبله او از ازدواج فامیلی بدش می ...شودمن رها دست

ر راوي بار دیگ. پذیرددر جنگ پایان می) راوي دوم(همام بخش دوم رمان با مرگ 

مادر دیمه » ناجیه«کند، این بار قسمت پایانی رمان از زبان در بخش سوم رمان تغییر می

کند و از را قبول می) همام(سرپرستی پسراو ناجیه بامرگ خواهرش . شودروایت می

  :گویداسش نسبت به همام میاحس
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... همام از کودکی در قلب من جاي گرفت و من محبتم را میان همام و دیمه تقسیم می کردم «

کردم که خداوند وي را برایم فرستاده تا از شدت گاهی احساس می...پسرم بودمانند او به 

  .)230: 2004ناصیف، (»... کندمشکالتم کم 

کنند و همین سبب مان از دید خود به مسائل نگاه میهر کدام از راویان در این ر

ها و حوادث رمان آشنا گردد و به مخاطب از زوایاي مختلف با شخصیت شود کهمی

  .ماندهمی در رمان براي مخاطب باقی نمیعبارت دیگر هیچ نقطۀ مب

  

  نتیجه

نویسنده با بکارگیري شیوة رمان چند آوایی توانسته است، صداهاي مختلف از  –1

ش بگذارد تا مخاطب بتواند با هاي متفاوت را براي مخاطب به نمای شخصیت

  .گرددها آشنا  هاي گوناگون شخصیتها و اندیشهگیري جهت

ه بیان ناصیف از پس تکنیک چند آوایی در بردارنده محور گفتگو و تکثر زبانی ب –2

هاي داستان خود پرداخته سپس با قصد به تصویر رویکردهاي گوناگون شخصیت

  .کشیدن چهره استعمار و نگاه ضد استعماري نظرات آنان را بیان کرده است

  

  ها نوشت پی

 . نویسنده مشهور و تاثیر گذار اهل روسیه بود): 1864 – 1821(فیودور داستایوسکی  -1

  .فیلسوف و منتقد ادبیات اهل روسیه بود) 1975 -1895(باختین  -2

  .فرانسوي مشهور اندیشمند و نویسنده): 2004 – 1930( دومان پل -3

  

  منابع و مآخذ

 -، العددالثانی، ینایر، فبرایر2، مجله الفصول، جالتاریخندما یکتب الروائی ع، )م1982(سعد، سامیه أ –

  .مارس

الحساسیه الجدیده فی الروایه العربیه، بیروت، الدار العربیه للعلوم  ،)م2010( شبهون، عبدالمالکأ –

  .ناشرون

  .ءیف التکریتی، دارالبیضاشعریه دوستویفسکی، ترجمۀ جمیل نظ، )م1986( باختین، میخائیل -
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  .، مجله الفکر العربی، العدد الثالث و الثمانونالبولیفونیه الروائیه، )م1996( محمدعزه، بو –

  .درآمدي بر داستان نویسی و روایت شناسی، تهران، افراز، چاپ پنجم، )ش1393(نیاز، فتح اهللا بی -

حاد تّإوجهه النظر فی روایات االصوات العربیه، دمشق، منشورات ، )م2000(التالوي، محمد نجیب  -

  .الکتاب العرب

، العدد الثانی، 2، وجهه النظر فی الروایه المصریه، مجله الفصول، ج )م1982( سمعان، انجیل بطرس -

  .مارس -فبرایر، ینایر

، العدد 24، تعدد األصوات و االقنعه فی الروایه العربیه، مجله جامعه دمشق، ج)م2008( علیان، حسن -

  .االول و الثانی

  .، شعریه الخطاب السردي دراسه، دمشق، إتّحاد الکتاب العرب)م2005( ، محمدعزّام -

، التقنیات السردیه فی الروایه العربیه، بیروت، الموسسه العربیه )م1999( المحادین، عبدالحمید -

  .للدراسات و النشر

حمد هاي ادبی معاصر، ترجمۀ مهران مهاجر و م ، دانش نامۀ نظریه)ش1390(مکاریک، ایرنا ریما  -

  .نبوي، تهران، آگه

  .، عناصر داستان، تهران، انتشارات سخن، چاپ پنجم)ش1385( میر صادقی، جمال -

  .مواجع الشتات، دمشق، إتّحاد الکتاب العرب) م2003( ناصیف، عبدالکریم –

  .دمشق، إتّحاد الکتاب العرب ، وجهان لعنقاء واحده،)م2004(، ------------  -

  



 

  

  

  )مواجع الشتات و وجهان لعنقاء واحدة(نظرة الی تقنية رواية متعّددةاألصوات في روايتي 

  للکاتب عبدالکريم ناصيف 

 
  1سیمین غالمی

  2جواد اصغري

 

 الملخص

 للروايات وصل االصواحتلقة متعدده روايه تعدّ  الواقع، يف.الروائية التقنيات ِإحدی تعترب األصوات متعددة رواية

 كما اساساً، واألمريكي األوريب األدبني يف ظهر الرواية كتابة من االسلوب هذا أصل وانّ  والواقعية، الكالسيكية

 عبد الشهري السوري الواقعي الكاتب روايات فی أيضا ونراه  املعاصر، العريب القصصي األدب يف أيضا ظهر إّنه

 ِاستعراض الدراسة،حاولنا هذه. رواياته يف الروائی النمط هذا استخدم الذين الکتاب من واحد هو.ناصيف الكرمي

 الروايات بنية خصوصيات على الرتكيز مع للكاتب)  واحدة لعنقاء وجهان وروايه الشتات مواجع روايه( روايتني

 إىل  اإلشارة هي الدراسة  هذه وحصاد) اللغات تعّددية ، احملاورة االنسجام، عدم( خالل من االصوات املتعدده

 وكيف ؟ الروايتني هاتني يف األصوات تعّدد حيث من الراوي هذا ِاستخدمها التقنيه هذه  امليزات من ميزه أيّ  أنه

) االحتالل و مثالحلرب(  األوسط فيالشرق هامه أحداث خالل من السردية التقنية هذة توظيف الراوي ِاستطاع

 .حتليلي- وصفي منهج هو املقال هذا فی منهجنا إنّ  القول وميكن املختلفه؟ الناس نظر وجهه من
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