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Introduction: The contemporary world is the world of domination and the 

importance of short stories over other literary genres. Contemporary man rarely has 

the taste and leisure to read long multi-volume novels, and that is why research in 

this field is of importance. In the short story, the character has already evolved and 

is in front of the waiting reader, engaged in something that has reached its critical 

moment or is in the process of something that has already happened but has not 

come to a result. In the short story, the author chooses a slice of the protagonist's life 

and a point from it that must reach a critical stage. It is a window that briefly 

acquaints the reader with the life of the protagonist or the other characters and 

allows looking at what is happening through this window. There are different types 

of short stories. One of them is lyrical short story, which is distinguished by the 

dominance of the element of "feeling and emotion" over other elements. In 1969, a 

critic named Eileen Baldshuiler explained and analyzed the lyrical short story in an 

article entitled "A History of Lyrical Short Story". In this article, he suggests that the 

narrative is of two forms, epic or lyrical. Epic means the prominence of actions and 

the importance of external narratives. According to Baldshuiler, in lyrical stories, the 

goal is the thoughts and feelings of the character (Mastoor, 1379, 34). In this regard, 

all characters are analyzed in terms of the structure of the elements of the story and 

take the structure of the story based on their performance. In Bald Schuiler's lyrical 

story, the reader marks the story to discover the end. Also, the narrator refers to 

certain signs in addition to the definitions he gives of his life path. Baldshuiller 

points out that the lyrical short story has all the elements that should be present in all 

stories, but, in his view, the traditional plot style is the least important element of the 

lyrical story, which can basically be in one paragraph or a few sentences. 

Methodology: In his view, the conventional plot is a believable plot formed on the basis 

of a very clear cause-and-effect relationship. However, the unconventional plot expresses 

the complex and contradictory feelings of the characters in the process of storytelling in a 

symbolic way and sometimes without precedence and latency. This creates a lot of 

interest in the story and the reader can follow it from somewhere in the text and 

sometimes play the role of the author for the characters of the story and sometimes end 

the story according to their mental structure. Another feature of the lyrical story that 

Baldshuiler mentions is the "emotional curve" that the character creates throughout 

the story. This refers to the changes that the character makes as a result of the course 
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of events and what is left of that character in the end. A lyrical short story such as 

Ghasan Kanfani's Fi Janazati tries to examine the invisible dimension of reality. 

Therefore, in the short story, as in the poem, what is more important is not explicitly 

mentioned. 

The present study uses the descriptive-analytical method to analyzes the short story 

Fi Janazati by Ghassan Kanfani based on the components of the short story from the 

point of view of Eileen Baldshuiler. It examines the elements of the short story and   

the author’s writing skills.  An analysis is also performed based on new literary 

studies such as Eileen Baldchuiller's theory. 

Results and Discussion: The components of Eileen Bald-Schuyler's theory for 

lyrical short story are aphasia, subjectivism, emotion and imagination, open end, 

symbol. The timing of the apocalypse in the story of "Fi Janazi" is well illustrated in this 

story, the present is not dynamic and has no external movement and action. This 

indicates the anonymity of the present. Anonymity manifests itself in being mental and 

lacking dynamism and action. Perhaps, that is why the title of the story is "Fi Janazati" 

(at my funeral) which refers to the time of the narrator's death, and it is natural that, after 

death, man is not bound by time. The story of Fi Janazi has been narrated at two levels 

of time. The first level is the past tense, which is dynamic and objective, and the second 

level is the present tense, which is mental and immobile. 

The second component of the lyrical short story is subjectivism, which means that 

the story takes place and progresses in the mental space of the characters, and the 

role of the external world is small. This can be clearly seen in Fi Janazaii by 

Ghassan Kanfani. In this story, the narrator returns to the past, but external events 

are not described much. The text begins with the narrator's fear and hope, and the 

narrator's childhood feelings are expressed, all of which are mental. Noting that the 

child's family surrendered to working to pay for the house, the space becomes a bit 

objective, but, in the following sentences, there are items that express the narrator's 

view of responsibility and life. Therefore, where external events are narrated, they 

still have a presence in the mental space. The story flows in a mixture of reality and 

mind. The third component of the lyrical short story, according to Bald Schuyler, is 

emotion and imagination; In the examined story, all the words, sentences, similes 

and metaphors give a completely hopeless and dark atmosphere to the text. In this 

respect, the text is very effective and emotional. The open end is another component 

that the author did not use in this story. 

And the last component is the symbol. The main symbol of this story is the spiritual 

and psychological interactions in the life of two couples, which takes place in the 

form of the title Fi Janazati. 

Conclusion: Baldeshwiler’s quintuple principles in the story Fi Janazati by Ghassan 

Kanfani have been analyzed. The results show that, among those principles, the 

elements of anachronism, imagination and subjectivism are salient and can be 

considered as the source of real experiences of individual and social life and a 

reflection of reader’s self. Therefore, the story Fi Janazati can be considered as one 

of the perfect lyrical short stories. 

Keywords: Lyrical short story, Bald Schuiler's theory, Ghassan Kanafani, Fi 

Janazati. 
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 چکیده
 نویسنده برای رسیدن به مفاهیمی همچون عدالت و آزادی وی هبازتاب اندیش ،ویژه داستان کوتاه عربیبهداستان کوتاه 

های فردی و کند دغدغهمینویسنده تالش  ،همین سببنیافتنی است. بهیافتنی و دستتجسم آرزوهای دست
های الزم، از قیبل شود که از ویژگیاستانی داستان کوتاه نامیده میعی را در چنین داستانی بنا سازد، از سویی، داجتما

مّدنظر های و تحلیل داستان بر اساس مؤلفه برخوردار باشدی نگارش، اختصار، ابتکار، روشنی و تازگی شیوه
عنوان به «آیلین بالدشویلر» .ان کوتاه، خواننده را جهت شناخت این نوع اثر ادبی، رهنمون می سازدداست پردازاننظریه

های کوتاه نها در داستاداستان کوتاه غنایی، معتقد است ذهن و دنیای درون شخصیت یعرصهپردازان یکی از نظریه
واسطه از افکار و یه غنایی، نمایش تصویری باز نظر وی، هدف نویسنده در داستان کوتاشود، بسیار برجسته می

بالدشویلر  یگانهتحلیلی، اصول پنج-ین مقاله با تکیه بر روش توصیفیاحساسات شخصیت اصلی داستان است. ا
که از میان اصول رسد دهد و به این نتیجه میقرار می تحلیل، مورد «غسان کنفاني»اثر « في جنازتي»را در داستان 

یافته که  «في جنازتي»گرایی بیشترین نمود را در داستان پریشی، خیال و ذهنزمانصر ابالد شویلر، عن یگانهپنج
زندگی فردی و اجتماعی و بازتابی از درونیات خوانندگان  یات واقعیتوان آن را نشأت گرفته از تجربنوعی میبه

 شمار آورد.های کوتاه غنایی بهداستانترین کامل یرهتوان در زممی را  «في جنازتي»بنابراین داستان دانست. 
 

 .«في جنازتي»داستان  ،«غسان کنفاني» داستان کوتاه غنایی، نظریه بالدشویلر، :هاواژه کلید
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 مقدمه
 یجهت مطالعهالزم را طمینان فراوان برخوردار است و اداستان کوتاه در میان آثار ادبی، از اهمیتی 

ک یرساندن انیپای آن، لذت بهبا وجود نیاز به زمان کم برای مطالعهکه ؛ چراکندن میتضمیکل اثر 
تبع آن عادت به مطالعه ی مجدد برای مطالعه اثر بعدی و بهشود و انگیزهداستان به مخاطب القا می

است که بتوان آن داستان کوتاه، روایتی »گردد. در تعریف داستان کوتاه آمده است: جاد مییدر او ا
را در یک نشست خواند. همه جزئیات آن باید پیرامون یک موضوع باشد و یک اثر را القا کند، یک 

شود که ای انتخاب میگونهی اصلی به. در داستان کوتاه، حادثه(111: 1331، یرصادقی)م« اثر واحد را
ن موضوع طرح یرامون همیپت قهرمان است و حوادث فرعی نیز یی شخصکنندهانیشتر بیب

 شوند. می
نوعی  ،که از نظر زیتونی گرددمعرفی میدر عربی داستان کوتاه با اصطالح "القصة القصیرة" 

شدن باشد و خواندهک عنصر مرکزی متمرکز مییاست که بر داستان با ویژگی اختصار و کوتاهی 
های داستان کوتاه، گونه (.01، 0220، ي)زیتوند. یآشمار میژگی آن بهیک جلسه، از بارزترین ویدر 

 بر دیگر« احساس و عاطفه»عنصر  ی دوکه غلبه دارد «داستان کوتاه غنایی»ی از جمله مختلف
 د.یآشمار می، وجه تمایز آن بهعناصر
در خصوص داستان کوتاه  ی مشهورینظریه یکی از منتقدانی است که ،«1«آیلین بالدشویلر»»

تقسیم  ییت غنایت حماسی و روایروا طور کلی به دو گروهاو معتقد است که روایت به ؛دغنایی دار
بودن کنش داستانی در مقابل کانونی یا برجسته، «حماسی»منظور او از لفظ که  ؛شودمی

 ،های حماسیعمومًا داستانباشد. ، میپردازدها میهای غنایی که به افکار درونی شخصیتداستان
سرنوشت شخصیت اصلی داستان را دگرگون کرده است.  ،آن اتفاقکه  یابنداق مهمی پایان میبا اتف

 زیرا هدف ؛کمترین اهمیت را دارد و عمومًا فرجامی گشوده دارند ،های غنایی پیرنگاما در داستان
تالش ، داستان کوتاه غنایی (.33 -16: 1331)پاینده، توجه به درونیاِت شخصیت است جلب ، آن
آن موضوعی  -همانند شعر–رو در داستان کوتاه نیاز ا عد ناپیدای واقعیت را بررسی کند.ب  تا کند یم

  شتری برخوردار است.یت بیشود، از اهمکه صراحتًا مطرح نمی
 ییغنا یهاداستان یهان نمونهیاز بهتر یکی، «غسان کنفاني»ی نوشته، «في جنازتي»داستان 

تواند بازتاب یشود و میخود آغاز م یجوانب زندگ یاز تمام ابعادی فردیان یا بب د کهیآشمار میبه
با هدف  «غسان کنفاني»بررسی عناصر داستان کوتاه در آثار  .های زندگی هر انسانی باشدواقعیت

ی تحلیلی مبتنی بر مطالعات ادبی جدید مانند نظریه یدادن هنر نویسندگی وی و نیز ارائهنشان
حاضر، با تکیه بر روش  یمقالهرو نیسزا برخوردار است؛ از ااز اهمیتی به «لین بالدشویلرآی»
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به تحلیل داستان کوتاه  ،«آیلین بالدشویلر»کوتاه  های داستانو با استناد به مؤلفه تحلیلی-توصیفی
 دهد:و به سؤاالت زیر پاسخ می دپردازمی «غسان کنفاني»اثر  «في جنازتي»
چگونه نمود یافته  «في جنازتي»صر داستان کوتاه از دیدگاه بالدشویلر در داستان کوتاه عنا .1

 است؟
 چگونه نمود یافته است؟ «في جنازتي»پرش زمان در داستان  .2

 
 پژوهش  یپیشینه

ن وجود، یشده؛ با ا، نگاشتهشویلرداستان کوتاه بر اساس الگوی بالدمقاالتی چند با موضوع تحلیل 
پرداز پرداخته باشد، بر اساس رویکرد این نظریه «في جنازتي»ه به تحلیل داستان کوتاه پژوهشی ک

ها اشاره ن نمونهیتوان به اهای پیشین، میتا کنون به قلم تحریر در نیامده است. از جمله پژوهش
 داشت: 

 یساس نظریهبر ااز احمد بیگدلی  "«داستان کوتاه "خواب بلند ارغوان تحلیل» یدر مقاله-1
 (1931)روایت پژوهی همایش ی ن دورهیاول، که در زادهلیال حسنبالدشویلر" از آزاده اسالمی و 

را در  پردازی، لحن و فضاسازیشخصیتعناصر داستان از جمله راوی،  گانشده، نویسندارائه
ی تأثیر عاطفی را مورد و عنصر غالب یعنی تحلیل نموده یبه داستانی غناداستان  شدنلیتبد راستای

 بررسی قرار داده است.
آیلین »بر مبنای نظریه  «ابر بارانش گرفته است» تحلیل داستان کوتاه» یمقالهدر -0 

(، 1333: 31، شادب غنایی یپژوهشنامه)، همکارانرضا صادقی شهپر و ، از ««بالدشویلر
شاعرانه و ایجازی و شگردهایی زبانی غنایی، ی روایت با نهگرایاذهن یهگیری نویسنده از شیوبهره

کردن ی در روایت، نمادپردازی، برجستهگویی درونی، پیرنگ نامتعارف، ابهام و پیچیدگچون تک
مشابهت و  هابرخی تصاویر و توصیف مکان شینما افتادگی عاطفی راوی از طریقتنهایی و تک

 کند.بیان می را بالدشویلر« وتاه غناییداستان ک» یهروایی و تکنیکی این داستان با نظری
دراسة قصة "الثالثاء الرطیب" الغنائیة لـ"بیجن » یمقاله درفر و همکاران نیز مونا آرام -3

، يوالعرب ياألدبین الفارس يإضاءات نقدیة ف، )««آیلین بالدشویلر»" بناًء علی نظریة ينجد
 یعاطفه اند کهدهیبندی رسن جمعی، به ا«بیرطالثالثاء ال»با بررسی داستان ، (1333: 33العدد

آیلین » یداستان کوتاه بر اساس نظریهاین های ترین مؤلفهمهماز جمله  ،بازعمیق و پایان
 است. «بالدشویلر
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و "یک  «غسان کنفاني»پردازی در دو داستان "المجنون" مناسبات شخصیت» یدر مقاله-4
ی ونا آرام فر و دیگران، )مجلهاز م «جدی بر اساس الگوی بالدشویلرنسرخپوست در آستارا" بیژن 

لحن انحراف زمان و  از جملههایی (، مؤلفه1933: 15، شنجمن ایرانی زبان و ادبیات عربیا
 ها و منحنی احساسات آنها در فضائی سوررئالهای ذهنی شخصیتشاعرانه و تکیه پیرنگ بر کنش

 دهد.رد مطالعه قرار میداستان ذیل، مودر دو  را
 
 ««آیلین بالدشویلر»» ینظریه

ای از تاریخچه»ای با عنوان در مقاله «آیلین بالدشویلر»نام ، منتقدی بهالدییم1353در سال 
پردازد که ن موضوع مییبه ا وبه توضیح و تحلیل داستان کوتاه غنایی پرداخته  ،«داستان کوتاه غنایی

بودن منظور از حماسی بودن، برجستهی قابل مشاهده است و یا غنایی ت به دو شکل حماسیروا
 های بیرونی دارند. های داستانی در این نوع روایت است و اهمیتی که روایتکنش

های غنایی، هدف افکار و احساسات شخصیت داستان است بر طبق نظر بالدشویلر در داستان
 ،در این راستاکند. گذاری میام، داستان را نشانهخواننده برای کشف فرج و (31: 1333)مستور ،

شوند و بر مبنای عملکرد ها به لحاظ ساختار عناصر داستان تجزیه و تحلیل میتمامی شخصیت
الی تعاریفی که از مسیر بهدر النیز راوی گیرند؛ اما ختار داستان را به دست میخویش سا

 د.دارها اشاره کند به این نشانهاش میزندگی
، تمامی عناصر ضروری در شود که داستان کوتاه غناییمتذکر مین نکته را یااگرچه بالدشویلر 

ترین عنصر داستان غنایی اهمیتسنتی، کم یوهیبه ش او، پیرنگ یهاما طبق نظریها را دارد، داستان
 در یک پاراگراف یا چند جمله مطرح کرد.  توان آن رامی کهشود محسوب می

که بالدشویلر آن را برشمرده  است یکی دیگر از خصوصیات داستان غنایی، «حنی عاطفیمن»
تغییراتی که شخصیت بر منحنی عاطفی، سازد. را در طول روند داستان میشخصیت داستان آن و

 )مرادی شودرا شامل می ماندجا میبهکند و آنچه در انتها از آن شخصیت اثر روند حوادث می
 . (11 :1330، راییسصومعه

های پیرنگ متعارف، باورپذیربودن آن و برخورداری ن نکته ضروری است که از ویژگییذکر ا
ی علت و معلولِی کاماًل روشن و بر اساس یک فرجام بر مبنای رابطهکه از یک فرجام قطعی است، 

و قابل پیش  متعارف ییرنگ در داستان کوتاه غنایگیرد؛ اما از نظر بالدشویلر، پقطعی شکل می
زیرا  باشد؛میهای چخوف نامتعارف داستانمعتقد است پیرنگ در  بالدشویلر؛ نیستبینی 

بدون رعایت تقّدم و تأّخر و به شکل ها احساسات پیچیده و متناقض شخصیتبیان بهنویسنده 
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ای گونهد؛ بهیافزایمو اثرگذاری داستان  جذابیتمیزان  آن بر ی، که در نتیجهنمادین پرداخته است
تصویر استان را در ذهن خود به، پایان دکندپردازی میجای نویسنده شخصیتخود به خوانندهکه 
 . (33 -16 :1331)پاینده،  دهدشکل میروند داستان را  کشد ومی

 
 در داستان کوتاه غنایی «آیلین بالدشویلر»ی ههای نظریمؤلفه

ی، یگرا، ذهن0شییپری همچون زمانیهالر، از عناصر و مؤلفهیاز نظر بالدشوی یداستان کوتاه غنا
های ک از مؤلفهیف هریباز و نماد برخوردار است که در ادامه به شرح و تعرانیال، پایعاطفه و خ

 شود: باال پرداخته می
 

 پریشیزمان

ای خاص گذشته را از وضعّیت هچیزی است که وضعّیت گیری منظم آنمعنای اندازه، بهزمان
روابط بین »که رود یشمار مبهبه این دلیل مفهومی ساختاردهنده  و کندجدا میافراد کنونی 

دهد و این امر بر شناخت ما از تشابه و های ویژه و تغییرات آن وضعیت را نشان میوضعّیت
خوردن . هرگونه به هم(10، 0221)توالن، « های متفاوت مّتکی استهای خاص میان وضعّیتتفاوت

 .شودنامیده می پریشینظم در ترتیب بیان و چینش وقایع، زمان
 .غالبًا راوی داستان به ترتیب زمانی داستان پایبند است ،هایی که اساس تقلیدی دارندداستان در

اه غنایی های داستان کوت، یکی از ویژگیاما طبق نظر بالدشویلر، انحراف نمادین از ترتیب زمانی
 ,Baldeshwiler) است زمانبودن در ورغوطه ورایهای غنایی د. بنابراین قالب داستانیآشمار میبه

1994: 231)  
در  که Allen, 1990): 37( شودمیتقسیم  4نگرو آینده 3نگری گذشتهبه دو نوع کل پریشیزمان

روایت به  نیز گاهیگیرد. رت مینسبت به زمان تقویمی صو 6گردنگر، نوعی عقبنوع گذشته
شود. در است، بعدًا در متن بیان می ای که قباًل رخ دادهواقعه»گردد و ای در داستان باز میگذشته

 1نگر، نوعی پرش و جلورویدر نوع آینده گیرد،چنین حالتی زمان داستان بر زمان سخن پیشی می
قبل   ،ای که هنوز رخ ندادهو واقعه (Genette, 1980: 67) «گیردنسبت به زمان تقویمی صورت می

داستان نقل مکان  یهگویی روایت به آیند؛ گرددآن بیان شود، نقل می یهاز اینکه رخدادهای اولی
رت )پ، الف، ب( بیایند، )پ( نوعی کند. اگر رخدادهای )الف، ب، پ( در ترتیب متن به صومی

 (.33 :همان)زمانی است  پرش
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ساعت، گذشت »ای کوتاه غنایی، تقابلی واقعی میان ساعت و ذهن برقرار است: هدر داستان
ك روز یاند و ینمایك روز می یدرازاك ساعت را بهیذهن، گاه  یسنجد ولیزمان را با نظم مداوم م

 یاز کودک یازند، ناگاه خاطرهیآمین در ذهن، گذشته و حال در هم میك ساعت. همچنیرا به طول 
درنگ زنده یدر ذهن، خاطره، ب یدور تعلق دارد، ول یابه گذشته یم که از نظر زمانیآوریم ادیرا به 

 (.123 :1331، ی)م« شودیگر بار تجربه میو در لحظة بازگشت، د
 
 گراییذهن
سوبژه است.  و معنای فاعل، شخصبه( Subject) یاز ریشه (Subjectivism) معادل گراییذهن

معنای ابژه و شیء مادی قرار دارد و منظور از آن هر چیز غیرمادی، به ،(Object) این واژه در برابر
های شناخت علمی پدیده»گرایان معتقدند که ذهن .(331 :1336پور، )آریانناملموس و درونی است 

های صورت کمی و عینی میسر نیست، بلکه توجه به ابعاد ذهنی در پژوهشاجتماعی تنها به
 .(363: 1332)ساروخانی، « رورت دارداجتماعی نیز ض

فلسفی است که توسط  یهایدئالیسم، آیینی در اندیش» ؛ گرایی ریشه در ایدئالیسم داردذهن
مطرح شده است. در این آیین، جهان خارج، بیانی از ذهنیات انسانی است  8و کانت 3افالطون، هگل

در » (.331 :)همان« شوندشان سنجیده میایههای اجتماعی با میزان تطابق خود با نوع انگارو پدیده
شده است که بین جهان پدیدارها و عالم روحی کر اجتماعی بر این فرض بنا نهادهمکتب ایدئالیسم تف

های بشری شکافی پرنشدنی وجود دارد. بنابراین باید میان یا معنوی با دنیای علوم طبیعی و فعالیت
 (.116 :1313)هیوز، « شتعلوم طبیعی و علوم فرهنگی فرق گذا

 
 عاطفه و خیال

که یکی از معیارهای شاعرانگی و عاطفه و خیال در داستان کوتاه، استفاده از تصویرهای ادبی 
تصویرهای یا  خود، تخیل یه. به بیان دیگر، شاعر یا نویسنده، با قوباشد، میتخیل است یهزاد

زداید و شکلی نو از آن را از تصویرهای مألوف میکند یا غبار عادت را جدیدی را در متن خلق می
اگر در شعری  شود؛ در واقعمیشعروارگی متن  ، موجب قدرتدهد. خیال، در کنار عاطفهنشان می

غنی خلق خواهد شد که هر انگیز و آمیزند، فضایی خیال عاطفه و تخیل و اندیشه، به تناسب درهم
 یتجربه یهای ویژهآنچه تا حدی به حفظ کیفیت»اقع، دنبال آفرینش آن است. در وشاعری به

طور کلی به های گوناگون خیال است که بهکند، صورتعاطفی شاعر و فضای ذهنی وی کمک می
شعر ی ه. به باور شفیعی کدکنی خیال، الزم(118 :1934)پورنامداریان، « گوییممی (Image)آنها 
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باشد که میر مفاهیم عادی زندگی و در ارتباط او با طبیعت به نظر او تصرف ذهن شاعر د ؛است
برخاسته از نوعی بیداری است. در واقع این تصرف ذهنی شاعر و کوشش ذهنی او برای ایجاد 

ال و تصرف ذهن شاعر پیوندی جدید، همان خیال یا تصویر است و عنصر معنوی شعر نیز این خی
 (. 2 :1931)شفیعی کدکنی، است  های مادی و معنویدادن واقعیتدر نشان

تخیل را نوعی ،  3شده است؛ نورتروپ فرایارائههای متفاوتی تعریف ،در خصوص خیال
و آن را نیروی ( 3: 1959)فرای، داند بشری می یهتوانایی برای ساختن الگویی ممکن از تجرب

ی دو عنصری که در عالم واقع الزم . بر این اساس، اگر ذهن(31: )هماننامد ذهن می یکنندهترکیب
تصویری نو را خلق کرده  ،ترکیب کند، دست به تخیل زده و با این کار را و ملزوم یکدیگر نیستند

دهد و بر است. به بیان دیگر، تخیل انعکاس تجارب گذشته است که مصالح موجود را تغییر می
محصول فعالیت خالق انسان است و هم  آورد که هموجود میرا به ها ایماژهای جدیدیاساس آن

. براهنی (122 :1939)میرصادقی، ها استوار است آن یهکه این فعالیت بر پای باشدمی هاینمونهپیش
قدرت تخیل، »گوید: چنین می ،داند و در خصوص آننیز در تعریفی، تصویر را محصول تخیل می

که از زندگی مادی طبیعت سرچشمه گرفته مرکز قدرت تصویرسازی است و از حس و احساس 
 . (195 :1981)براهنی، « گیردباشد، توشه می

 
 پایان باز

؛ پیرنگی که هستندمند بیشتر آثار روایی کالسیک، رئالیست و حتی مدرن بر اساس پیرنگی زمان
آغاز،  ،تان؛ در این پیرنگ، داسباشد، مینامه بیان کرده استشبیه به طرحی که ارسطو برای نمایش

گیرد و در شود و در جایی اوج میمیانه و پایان خواهد داشت. به بیان دیگر، از جایی شروع می
شود و هیچ سؤالی برای یافتن روایت، داستان بسته میرسد. در این آثار، با پایاننهایت، به پایان می
پایان »ها، در این نوع روایت واقع، درگذارد. ای را برای او باقی نمیماند و مسألهمخاطب باقی نمی
« آید، ولی خود چیزی در پی نخواهد داشتدنبال چیز دیگری میتر موارد بههمواره یا در بیش

 (.13 :1985)ارسطو، 
ی زمان را از محدوده خود که داستان مدرن، در پی آن هستندهای پستنویسندگان داستان

شوند و نوعی دوام و استمرار را به اثر ببخشند. در واقع، در این آثار، پایانی برای آن متصور نبرهانند، 
شدن و پذیرد و اثر همواره در حال خلقآفرینش داستان با اتمام نگارش، توسط نویسنده، پایان نمی

بر این  .ن، شریک گرددآهمعنا ب القایخواننده، در خلق اثر و  که شودسعی می و تجدد است
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و جاودانه  گشتهگردد و هم داستان از قید زمان رها ته، همواره تجدید و نو میهم نوش ،اساس
 شود. می

به یک  ،شود که خواننده در پایانشکلی طراحی میها بهرو، ساختار این نوع داستاناز همین
ای گونه پایان باز و نامتناهی است و یا اینکه به صورتبهبرداشت قطعی نرسد. کنار رفتن قطعیت یا 

های نو، برای آن در نظر بگیرد. بدین ترتیب در داستانرا تواند چند فرجام است که خواننده می
شود. این نوع های رئالیستی و مدرن بود به سخره گرفته میبازنمودن واقعیت، که هدف غایی رمان»

شدن خود و را به روند برساختهارد، توجه اکردن خواننده از انتظاراتی که از متن دداستان با محروم
 (. 89 :1983)غفاری، « کندجلب می

 
 نماد

ن استقالل یشود که در عزی علمی گفته مییاست و به چ« ندهینمود و نما»نماد، در لغت به معنی 
تفاوت نماد با نشانه، در »نی خودش باشد. یم فراتر از معنا و وجود عیاز نظر لغوی، مظهری از مفاه

 که هر نشانه، مفهوم ساده و واحدی را در بردارد مثل چراغ راهنمایی، اّما نماد، مظهرآن است 
ای وهیاین مفهوم و استفاده از آن، ش (.911 :1938)داد،  «تر از عالمت استمفاهیمی پیچیده

سنده با استفاده از آن، موضوعی را تحت کنترل و پوشش یح و مجازی است که نویرصریغ
ان یم مد نظر خود را بیها و مفاهدهد و با توسل به شاهد و نمونه، صحنهار میگر قریموضوعی د

 ( 918 :1939)میرصادقی،  کندمی
ها، عناصر مختلف، نمادهایی از هستند که در آن یهای نمادینهای امروزی، داستانداستان

 تارهای ظاهری باتواند روابط ساخدنیای بشری است و خواننده با درک عمیق ساخت داستان، می
نیز نمادهای او  ،چه دنیای بیرونی نویسنده پر الهام باشدیابد. هر دررا ژرفناک نمادین  موضوعات

 شود. تر میپیچیده
 

 «في جنازتي»و داستان  «غسان کنفاني»
یالدی در م1331در سال  است که ، نویسنده، منتقد، رمان نویس و شاعر فلسطینی«غسان کنفاني»
در سال  که رودشمار میبهاز بهترین نمایندگان ادبیات فلسطین  وینیا آمد. دبه« عکا»

داستان کوتاه را دریافت ی در حوزهاول  ینویس عرب، جایزهداستان 062از میان  یالدی،م1310
 . (113: 0223، یزرکل) کرد
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شمار به «ينغسان کنفا» ییغنا یهاداستان یهان نمونهیاز بهتر یکی، «في جنازتي»داستان 
عدی ان ین اثر با بیاد؛ یآمی کباره، انسجام یشود و به یخود آغاز م یجوانب زندگ یاز تمام یفردب 

ایجاد عطف داستان  یهنقط این موضوع،دهد که یك زن رخ میاو با  ییآشنا یبر مبنا یداستان
 یبرا یاحادثه ن وجود،ید با اگردنیگر میکدی یهش دلباختیش از بین دو بیکه ایطوربه شود؛می
ن امر نزد یساختن ارحش از مطیپو  داردیرد که او را به ترك معشوق وا میگیصورت م یراو

در این . کشدیکناره م عشقن یزودتر از ا( یگریبه فرد د یل دلبستگی)به دلمعشوق، معشوق 
ر طول زندگی با آن مواجه دوران کودکی و سپس اتفاقات ناگواری که دهای سختی ،داستان راوی

 در آورده است. نگارشبه  را شده
 

 «آیلین بالدشویلر» یهیبا تکیه بر نظر «في جنازتي»ل داستان ینقد و تحل
ن یل ایلر و معرفی داستان، الزم است تا در ادامه به تحلیی بالدشوهای نظریهپس از بیان مؤلفه

 ادشده پرداخته شود: یی های نظریهداستان کوتاه بر اساس مؤلفه
 

 یشیپرزمان
بیانگر تأمالت ذهنی راوی است که بیشتر به زبان اول شخص روایت  ،«في جنازتي»داستان 

و راوی در  شدهگردد. داستان از زمان حال شروع سوم شخص می ل بهی، تبدشود و گاهی راویمی
از  رفته،به گذشته  ،ر ادامهگوید. دمی هایش سخنها و بدبختیمصیبتاز  ،اشفضای ذهنی

کند که در دوران کودکی مسئولیت خانواده را به دوش کشیده گوید و بیان میسخن می اشکودکی
هایش است. روایت از گذشته و دشواریگذاشتهی او های بسیاری را بر عهدهسختی ،این امر که

شود و این امر تمامی ناامیدی او را به امید، بدل یابد تا اینکه راوی به یکباره با زنی آشنا میادامه می
بعد از اما در آنجا  ،رودشوند و راوی برای کار به شهری دیگر میدو عاشق یکدیگر میکند؛ آنمی

 رود تا اینکهها با خود کلنجار میمدت، شدهشود که به بیماری العالجی گرفتارمدتی متوجه می
افتد و از عشقش جدا شود. اما اتفاقی غیرمنتظره می ،از خودگذشتگی گیرد با ایثار وتصمیم می

متوجه  او با عشقش بماند، از سخنان قادر نیست تا پیش از آنکه راوی بخواهد بیان کند که دیگر
ی دن ضربهموجب وارد آمن موضوع، یگری بسته که ایفرد داش دل در گرو معشوقهشود که می

 بیان این ضربه است.  ،داستان یهادامشود و می سخت دیگری در زندگی وی
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یابد؛ اما این زمان در این داستان بدین ترتیب است که روایت ابتدا در زمان حاضر جریان می
های ذهن و قلبی دردمند زمان عینی و بیرونی نیست، بلکه در ذهن راوی جریان دارد و بیشتر ناله

 دهد:آن رخ نمی ولبیرونی در ط ایهثاست که بر قلم جریان دارد و هیچ حاد
 أیتها الغالیة...»

یمکن أن  ي... کل الکلمات الت كأن أکتب ل ّي عرف ماذا یتعین علأنا ال لو أردت الحقیقة فأ
ء أستطیع أن ال أکرره علی ي، أما اآلن... فالشكعندما کنت هنا كیخفقها قلم مشتاق کتبتها ل

کطوفاٍن  يدم يهادرًا ف يیجر كانسان سوّی بأن حب يأ یقول أقول کما ؟ أك.. ماذا أقول ل كمسمع
نسان عجوز، نصف ة له علی االطالق: فهو دم یلیق بإال قیم يیحترق ف يال یلجم؟ .... فالدم الذ

مستقبله فمجرد شمعة  أما المقفلة، یصدره سوی صنادیق الماض يمیت، نصف ساکن، لیس ف
 (.13 :3813، ي)کنفان «11ءيش کل يء ثم ینتهيتنطف يء آخر لهبها کيتض

رود. در این سطر، زمان حالت عینی ای نزدیک )صبح همان روز( میدر ادامه، زمان به گذشته
هایش شود. به بیان دیگر در اینجا، هرچند راوی باز هم از سختیکند و در آن کنش دیده میپیدا می

 حادثه نیست:گوید، اما زمان ذهنی و بیمی
و  يینشد علی ضلوع يحین شارفت نهایته أحسست بقلبحًا صعدت الدرج راکضا الیوم صبا»

 (. 13 :)همان «11یتوتر حتی لیکاد ینقطع
های سختیگفتن از زمان کودکی خود، و ضمن سخنرود ای دورتر میراوی به گذشته ،در ادامه
 کند:ذکر می نیز آن دوران را

ذات یوم.. و  يه.. و کنت أجوع من أجل أن أشبع فال خوف فی جل غدٍ أکنت أعیش من  يولکنّ »
 (.51 :)همان «21کنت أرید أن أصل إلی هذا الغد

کند که در آن زمان به آینده و فردایی بهتر چشم داشته است. در خالل متن فوق، راوی بیان می
د و به این بوده که از آن حالت )گذشته و زمان حال آن موقع( گذر کن در جستجوی ،به بیان دیگر

 :قابل مشاهده استفردایی آرمانی برسد. این مطلب را در سطر زیر نیز 
، و غدًا، كنک مازلت علی أعتاب عمرإصبر، یا ولد، إ» ی... کنت أقول لذات نفسو رغم ذلك»

 (.51: همان« )19و بعد غد، سوف تشرق شمس جدید
شود و ا اینکه راوی عاشق میرود تجلو میکند و بهروایت همچنان در گذشته ادامه پیدا می

این است  باشد،میتوجه  یهکند. آنچه در این قسمت شایسترا توصیف می خود خاطرات عشقی
 آوردان مییمسخن بهها از زمانی است که از مصیبت ترطوالنیکه توصیف خاطرات این دوره، 

رود اما پس از مدت زمانی جایی دیگر میهرود تا اینکه راوی برای کار بیپیش مزمان به(. 51 :)همان
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گیرد که شود و بعد از کشمکش درونی بسیار تصمیم میدر آنجا متوجه بیماری العجالش می کوتاه
 اشفرد مورد عالقه الی سخناناما پیش از آنکه حرفی بزند، از البه .شودفداکارانه از عشقش جدا

 ، زمان به حال بازتیی رواشده است. در ادامهالقمند عشود که او به فردی دیگر متوجه می
دستی کرده و اجازه نداده تا که چرا زن پیشهای او از این مسأله های راوی و شکوهگردد و واگویهمی

 :کندت مییداستانشان به نحوی دیگر تمام شود، را روا
 يننبأ یها أن أقنع نفسفیکنت أرید  يالوحیدة الت يمن وسیلت يأنت ال تعرفین کم حرمتن»

 يفرصت يل ياالعتراف؟ لماذا؟ لماذا لم تترک يطیع أن أکون شجاعا... لماذا تسرعت فمازلت أست
ل آخر أدوار يالخاصة ف  (58 :)همان «14...يأن أمثِّ

، باشدمیشود. آنچه از زمان در این داستان قابل توجه ها تمام میداستان با این واگویه ،در ادامه
بیان دیگر، چنین نیست. بهزمان حال این اماتنها در گذشته، عینی است  ،ن است که زمان برای راویای

های او از روزگار و عشقش است. بر این های ذهنی و شکوه و شکایتزمان حال راوی بیانگر واگویه
ی راوی همان گذشتهی توان نتیجه گرفت که زمان حالی در داستان وجود ندارد و تمام قصهاساس می

کند و بیان بوده است. چنانچه او خود در آخرین سطر داستان به این مسأله اعتراف می شدردناک
راوی به پایان رسیده  زندگی زن به بیان واقعیت، زندگی او )زن( شروع شده و دستِی دارد که با پیشمی

 ست:ا
ابتدأت أنت تمامًا .. ون.رصة ضاعت اآلء. ولکن الفیّیر کل ش، لکان تغكاعتراف فيلو تأخرت »

 (.58 :)همان «11تهیت أنامن حیث ان
پویا نیست و هیچ نوع حرکت و کنش بیرونی از قسِم بنابراین، در داستان مذکور، زمان حال 

بودن، ای که نمودهای آن در ذهنیانیزمزمانِی حال داللت دارد؛ بیبر بی موضوع این کهندارد 
« في جنازتي» ،. شاید از همین روست که داستانقابل مشاهده استشتن کنش پویایی و نداعدم 

که بر زمان مرگ راوی اشاره دارد و طبیعی است که در حین  شدهدهینامام( مراسم تشییع جنازه )در
در دو سطح از « «في جنازتي»»شد، داستان گفته. بر اساس آنچه نباشدانسان در قید زمان مرگ، 

و سطح دوم، زمان  باشدمیسطح نخست، زمان گذشته که پویا و عینی  ؛روایت شده است زمان
 تحرک است.حال که ذهنی و بی

 
 گراییذهن

های غنایی معاصر این است که داستان در فضای ذهنی و درونی های داستانیکی از ویژگی
رنگ است؛ این امر در کم آندر  رود و نقش دنیای بیرونیپیش میدهد، بهها رخ میشخصیت
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روایتگر تأمالت ذهنی راوی  ،شد که این داستانپیشتر بیان شود.مشاهده می« في جنازتي»داستان 
های از سختی نیز هدر ادام ،کندهایش را مرور میها و بدبختیمصیبت ،است. او در ابتدای داستان

 اماشود یابد تا اینکه راوی عاشق میگی ادامه میهای زندبیان دشواریگوید. کودکی و نوجوانی می
زندگی سخن هایش در ها و شکستاز سختی مجدداً و سرانجام خوشی نداشته در نهایت عشقش 

های ذهنی راوی از سطح نخست که تأمل ؛شد که روایت دو سطح داردگوید. همچنین عنوانمی
عمل روایت و در آن، که  باشدمیبه گذشته  ییهااش است و سطح دیگر، بازگشتزندگی و گذشته

 کنش بیرونی در آن پررنگ است.
بلکه کنش خارجی  ؛روددر واقع در این متن، داستان تنها بر اساس دنیای ذهنی راوی پیش نمی

نوعی آمیختگی بین عینیت  ،در داستانتوان گفت که مینیز در پیشبرد آن دخیل است. بر این اساس 
های غنایی است؛ در این های داستانقعیت و ذهن وجود دارد که این امر نیز از ویژگیو ذهنیت یا وا

د نشوداستانی حاصل می یدر نتیجه ،های کوتاه غناییمعتقد است که داستان 15خصوص چارلزمی
آمیختگی ذهن و عین در این (. 183 /2 :1934)پاینده، که موقعیتی معلق میان واقعیت و خیال دارد 

 شود:با حدیث نفس شروع می ابتدا ،تان بدین ترتیب است که متنداس
 ي... کل الکلمات التكیتها الغالیة... لو أردت الحقیقة فأنا ال أعرف ماذا یتعین علّی أن أکتب لأ»

ء أستطیع أن ال أکرره ين... فال شأما اآل كعندما کنت هنا كیمکن أن یخفقها قلم مشتاق کتبتها ل
لجم؟ کطوفان ال ی يدم يهادرًا في یجر كسان سوّی بأن حبّ إن یأ أقول کما یقول... أ كعلی مسمع

 يف يلکننشیئًا ذا قیمة ... و يرایینش يف يیجر یو کان هذا الذل كذل كکنت أستطیع أن أقول ل
 (.13 :1383، ی)کنفان «11ضسان مریإنالحقیقة 

رود و اینکه روایت به گذشته میگوید تا راوی همچنان از خود و مشکالتش سخن میدر ادامه، 
گردد و در فضایی عینی شود؛ در اینجا داستان از فضای ذهنی خارج میحوادث آن زمان نقل می

یابد، هرچند که همچنان ذهنیت خسته و ناامید راوی در ترسیم گذشته نقش دارد. به بیان جریان می
شود، بلکه بیشتر در ضمن تأمالت و زی نمیدیگر، گذشته در فضایی کاماًل عینی و رئالیستی بازسا

 گردد:نگاه راوی بدان و به دنیا روایت می
ذات یوم...  يمن أجل أن أشبع ف کنت أجوعأعیش من أجل غد ال خوف فیه... و کنت يولکنن»

أّیة قیمة سوی ما یعطیها األمل العمیق  كیومذا یکنت أرید أن أصل إلی هذا الغد... لم یکن لحیاتو
ء یکل شرض وإلی الحدود... ولکن السماء، واألر بأنَّ السماء ال یمکن أن تکون قاسیة األخض

حین کبر... تسلمته قد مضت الشهور قاسیة بطیئة ... وکانت علی شکل مغایر آلمال الصغیر... ل
ء يولیة شؤأعطته یوم لم یکن یستطیع أن ینتزعها بنفسه ... المس يیعطیها اللقمة الت يعائلته ک
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یواجه مسؤولیة ال یقدر علی احتمالها تسلب رجولته شیئًا فشیئًا تحت  ي... لکن الرجل الذجمیل
 (.51 :همان) «13ضغط الطلب

های زندگیش را بیان کند؛ در این گردد تا شروع مصیبتدر متن فوق، راوی به گذشته بازمی
شود و امید راوی شروع میگردد، بلکه متن با بیان ترس بازگشت، حوادث بیرونی زیاد توصیف نمی

ی کودک اند. با ذکر اینکه خانوادهگردد که همگی مواردی ذهنیو احساسات کودکی راوی بیان می
اما در  رد؛یگخود میبهعینی ی جنبهاو را تسلیم کار نمودند تا خرج خانه را دربیاورد، فضا اندکی 

راوی به مسئولیت و زندگی است. بنابراین، در داستان آید که بیانگر نگاه های بعد، مطالبی میجمله
هم در فضای ذهنی حضوری قاطع دارد و گردد، بازفوق، آنجا هم که حوادث بیرونی نقل می

 یابد. ای از واقعیت و ذهن جریان میچنانچه در ابتدا گفته شد، داستان در آمیزه
با د، یآشمار میبه یغسان کنفان ییغنا یهاداستان یهان نمونهیاز بهتر یکی که ن داستانیا

 یبر مبنا یکباره، انسجام داستانیشود و به یخود آغاز م یجوانب زندگ یاز تمام یفرد یان انفرادیب
ن دو یکه ایطوربه افتد؛اتفاق میعطف داستان  یهنجا نقطیدهد که در ایك زن رخ میاو با  ییآشنا

که او را به ترك  دهدرخ می یراو یبرا یاحادثهاما گردند یگر میکدی یهش دلباختیش از بیب
عشق،  نیزودتر از ا او، اشفرد موردعالقهن امر نزد یساختن اش از مطرحیدارد. اما پیوق وا ممعش

 کشد. یکناره م
 

 عاطفه و خیال 
ابتدای . در شده استدو احساس اصلی یأس و امید نگاشتهی بر پایه ،«في جنازتي»داستان کوتاه 

خود، نسبت به  خاطر شرایط نابسامان دوران کودکی و نوجوانیبه ،داستان، شخصیت اصلیاین 
 گرددشود و برای مدتی امیدوار میاحساس ناامیدی و بدبینی زیادی دارد. در ادامه، عاشق میدنیا 

از  ییجداعد از . بیابد ی امید و عشق در متن جریاندر این قسمت، عاطفه شودکه موجب می
بدبینی و  دین موضوع منجر به تشدیشده که اشود که به بیماری العالجی گرفتار متوجه می، عشقش
این احساس بیشتر و  اش،جدایی دائمی از زن موردعالقه و تا پایان داستان و شدهاش ناامیدی

تمامی  متن و نگاواژتک تک گردد. در ابتدای داستان احساس ناامیدی راوی از بیشتر می
بینی از آن برداشت که خودزنی و خودکمحدی؛ بهمشخص استبا شدت زیادی هایش جمله

 شود: می
یمکن أن  ي... کل الکلمات التكأن أکتب ل ّي عرف ماذا یتعین علالحقیقة فأنا ال أ لو أردت»

ره علی ء أستطیي، أما اآلن ... فال شكعندما کنت هنا كیخفقها قلم مشتاق کتبتها ل ع أن أکرِّ
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کطوفان  يدم يهادرًا ف يیجر كنسان سوّی بأنَّ حبإ يأ أقول کما یقول ؟ أك... ماذا أقول لكمسمع
شیئًا ذات قیمة ...  يشراییني یف يیجر یلو کان هذا الذ كذل كال یلجم؟ کنت أستطیع أن أقول ل

علی االطالق: فهو دم یلیق ة له ال قیم يیحترق ف يالحقیقة انسان مریض...فالدم الذ يف یولکّنن
المقفلة، أّما  يصدره سوی صنادیق الماض ينسان عجوز، نصف میت، نصف ساکن لیس فبإ

تها الغالیة، ء...يکّل ش يتنطفیء ثّم ینته يء آخر لهبها کيمستقبله فمجرد شمعة تض کنت أعتقد أیَّ
ناآل ياًل من الجرح... ولکن یبدو لأنَّ األیام حین تمّر سوف تبلسم قلی غ فرء أیتهاویًا کش شتّد أ ین أنَّ

صدعًا ال  يصمود ين کل یوم یمّر یحرف فإیعرف ماذا یقیمه. من تماسکه علی حین فجأة فهو ال 
 (. 13 :1383، يکنفان) «18بحقیقة أمر من حقیقة... ییعوض و کل لحظة تصفع وجه

صف ساکن، یت، نیخفق، ال أستطیع، ال قیمة، مریض، عجوز، نصف م»های در متن فوق، واژه
همگی بر ناامیدی، شکست، ناتوانی و ضعف داللت دارند.  ره،یو غ «، افرغ، صدعا، صفعيتهاو

افراد بیند و معتقد است که اکنون او چون ارزش میخورده، ناتوان و بیراوی خود را شکست
عنوان تند؛ بههسخوان با احساس همنیز کاماًل  ریتصاورده است. در این قسمت، م  ، نیمسالخورده

سوزاند و منتظر هایش را میکند که آخرین شعلهاش را به شمعی تشبیه میمثال، راوی آینده
که  رسیدن، بارهای معنایی این تشبیه هستند پایانهای سوختن و بهخاموشی و پایان است. داللت

 «من الجرح لسم قلیالً األیام تب»تصویر  ،دهد. در سطر پایانیراوی به خود و وضعیتش نسبت می
در واقع، در این تصویر است. « شکوفاشدن اندکی از زخم توسط روزگار»معنای رود که بهکار میبه

 شود.شده که شکفته میبه گلی تشبیه زخم
کند که این تشبیه، بیانگر نگاهی بدبینانه به دنیاست و این تصویر را به خواننده تداعی می

شود و ظاهر شکفتن و خم است؛ هرچندکه در ظاهر ممکن است شکفته، زماهیت دنیای راوی
کرده که از انسجام و نظام، ه، حالت خود را به وضعیتی تشبینیز را بگیرد. در ادامه اشدنشکوف

ریزد. شده است. واضح است که اگر انسان، انسجام درونی را نداشته باشد، به یکباره فرو میتهی
 کرده است. های مداوم بر صورت تشبیهی عمر را به سیلیحظهگذر لحظه ل ،در پایان

فضایی  ،هاها و استعارهها، تشبیهشد، در متن فوق، تمامی واژگان، جملهبراساس آنچه گفته
 آلود و سیاه را به متن داده و از این حیث، متن بسیار تأثیرگذار و عاطفی است. کاماًل ناامیدانه و یأس

ی کند تا اینکه به لحظهبارش را توصیف میی غمو راوی گذشته کردهضا ادامه پیدا متن در این ف
شود و متن نیز به رسد. در اینجا فضای داستان، برای مدتی کاماًل عوض میشدنش میعاشق

 گیرد:تناسب با آن، داللتی دیگر به خود می



 013 «بالدشویلر آیلین» ینظریه اساس بر «کنفاني غسان» اثر «تيجناز في» کوتاه داستان تحلیل

 

مة عنيثمَّ حدث ش» ضوء بعید، تحررت قلیاًل من ضغط  ٌء جمیل، لقد انشقت الغیوم المتکوِّ
 یلقد جمعتنا حفلة صغیرة، وحین التقت عیون ... أتذکرین؟ك... ثمَّ تعرفت إلیالحاجة ... ثمَّ 

... کان ياجترعتها طوال طفولت يفیهدم کل المرارة الت يصدر يأحسست بمعول ینقض ف كبعیون
دون  كأحدق الیي جدت نفسمؤطرة بسواد آسر... لقد و كکانت عیونأروع فوضی، و يف كشعر

استلطفت هذا البحار  كأنَّ  -قرأتها فیما بعد ییـ الت كمذکرات يکتبت أنت عن هذه اللحظة فوعی و
کطفل  ك... کنت أقف أماميأشد التصاقًا بنفس يفأری نفس كو مرة بعد مرة کنت أرا..یحدق. يالذ

ثم تتساقط  يحلق يوهنة فترتجف الکلمات المعبته زجاج واجهة ملونة فحسب... ویفصله عن ل
کثر ...  كعرفت... و يضالعأفأسمع لها خفقًا عنیفًا یهّز  يواحدة تلو األخری إلی صدر أکثر فأ

 (.51 :)همان «13األیام كعن تل كمذکرات يکتبت فو
، زبان داستان نیز ردیگبه خود می امیدوارانه حالتی در بندهای فوق، عالوه بر اینکه فضا

، دون وع»های ها و ترکیبشود. در متن باال، واژهتر میشاعرانه رت  ت الغیوم، الضوء، تحرَّ ، يإنشقَّ
اللت دارند و القاگر تکان و جنبش د همگی بر نوعی تحول، ،و کلماتی از این دست «21خفق

ف، انشقَّ »اگر به ساختارهای صرفی افعال  ،. افزون بر اینمفهوم زندگی هستند ر، تعرَّ ، تحرَّ
ل، »های که همگی از باب توان مشاهده کردمیدقت شود، ره یو غ« تتساقطترتجف،  انفعال، تفعَّ

که بر مطاوعه یا نوعی تأثر و خودجوشی و تغییر داللت دارند. در این فضا،  هستند «افتعال و تفاعل
خواند ا میکند، نثری شاعرانه رنحوی که خواننده گمان می؛ بهشودزبان داستان، به شعر نزدیک می

  قابل مشاهده است:ی بارز آن در بند زیر که نمونه
ا تعنین« أنا»کل هذا الشوق، إذا کانت  كلماذا أنا أشتاق إلی»، تقولین: ك، یومذايو کتبت ل»

 ي. بکل ما فك... أریدكکنت أریدبعنف یلیق به. و ینت أنا أضم أملکو« ما اتفقنا؟کنحن االثنین... 
أنَّ القلعة الجهمة من األلم، القلعة و أن الحیاة قد ابتسمت أخیراً  يبدا ل... وهذه الکلمة من طلب 

ن علی کل هذه ... هذه القلعة أطل من فوقها اآليوجود يف ارتفعت حجرًا مرًا فوق حجر مّر  يالت
 (.52 :)همان «21السعادة

 شود،اش دور هشخصیت داستان مجبور است که برای کار از زن مورد عالقکه زمانیدر ادامه، 
دایی و کار های جکند و از سوی دیگر، از سختینویسنده از طرفی اشتیاق خود را به وصال بیان می

اما کمی رنگ و بوی آورد. در اینجا هرچند لحن همچنان احساسی است، میان میسخن به
قسمت از متن وجود گیرد. به بیان دیگر، دو احساس امید و ناامیدی در این خود میناامیدی را به

متناقض فوق  سات، بر احساشودمشاهده میرسد پارادوکس زیبایی که در متن زیر دارد و به نظر می
 داللت کند:
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 يالبلد البعید الذ كذل ي، فكاقتالعًا... و هنا یبعیدًا حیث أقتلع لقم عیش كو غبت عن»
ء، يبکل ش كیضن علیء ويش کّل  كیعطی يء... البلد الذيش يأ ء و لیس فیهيعلی کلِّ ش يیحتو

ن  يالبلد البعید الذ كذل يف یشرق صباحه بقلق ال  يکّل غروب بحرمان ممض، والذ يفقه فأیتلوَّ
 ()همان «22یرحم

، «كیضن علیو كء/ یعطیيش يأ ء و لیس فیهيعلی کّل ش يیحتو»در متن فوق، پارادوکس 
دهد صویری که شخصیت از شهر ارائه میت ،. افزون بر آناستگشتهزبان تر شدن موجب شاعرانه
کند و وصف می« رنگارنگ از محرومیتی تلخ»او غروب شهر را با صفت  باشد؛یمکاماًل شاعرانه 

این تصویرها شاعرانه و  یهر دو که کشدتصویر میبه« رحماضطرابی بی»ا نورانی از صبحش ر
 برخاسته از شوق و دردمندی است. 

شود، احساس ناامیدی، وقتی شخصیت متوجه بیماری العالجش می در بخش دیگر داستان،
رسد و این امر در زبان داستان و تصویرهای آن ناتوانی و بدبینی در داستان به نهایت خودش می

 گردد:پدیدار می
عماق، کلمات عن أ، سمعت کلمات جوفاء یقیؤها الطبیب بال يعصابأ يو حین عادت ب»

أصبحت حروفها باب... کلمات فقدت کل معانیها، والعلم، عن الش األمل، عن الشجاعة، عن
 (.59-52 :)همان «29فسها بال مبرر..مجرد دیدان صغیرة تلتف حول ن

شود که به بیماری بند فوق، مربوط به زمانی است که راوی در مطب پزشک متوجه می
گفتن و کلمات پزشک را به سخن کند واز استعاره استفاده میراوی،  و در اینجا العالجی دچار شده

کند که گرداگرد خود هایی تشبیه میهای او را به کرمواژه زیدر ادامه نکند. استفراغ تشبیه می
دهد که او تا چه حد ی فوق بیانگر نهایت ستوه شخصیت از دنیاست و نشان میلولند. استعارهمی

هایی چون بیهودگی و ویرانگری را در خود دارند؛ داللت بیند. تشبیه دوم نیز،دنیا را بد و سیاه می
ر»هدف بر گرد خود سویی، لولیدن بیچراکه از  بودن بر پوچی و تهی ،«تلتف حول نفسها بال مبرِّ
 بر نابودی و فساد داللت دارد. ز ینو از سوی دیگر، مفهوم کرم  اشاره دارد

 
 نماد
 قالبدو زوج است که در ن یا یدر بطن زندگ یو روان یتعامالت روح ،ن داستانین نماد ایتریاصل

 سنده ازینو یکرد ساختاریو رو یاصل یرسد مبناینظر مابد. بهییمصداق م «في جنازتي»عنوان 
 یرسد و خواننده تمامیدار به نظر میاست که در ابتدا پا یداریعناصر ناپا ،ن داستانیانتخاب ا

گر یکدین دو نفری که به احساس ین جزء آن فراق بیتراصلیکه انه یگراروابط و مناسبات واقع
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ان ین داستان جرین امر فقط در سطح روئیاما اکند؛ یامر درك م یبودند است را از ابتدااعتماد کرده
 ر داده بود. ییر داستان را تغینام و مس ،افته و در بطن آن، زن با بروز رفتار خودخواهانهی

 
 داستان  ینتیجه

سنده شکل یاهداف نوی تمام داستان بر روال منطقتوان گفت که وص نتیجه داستان میدر خص
اهداف خود قدم  یق در راستایدقی د خود، با گرفتن خط مشیاثبات افکار و عقا یرد که در پیگیم

 است.  یو واقع یالیخ یاز اوهام یکه ناش یدارد؛ افکاریبر م
 

 نتیجه
عنوان یکی از منتقدان داستان کوتاه غنایی، به «ین بالدشویلرآیل»بررسی نظرات  این پژوهش به

مورد مطالعه قرار  بود را که وی، در تحلیل داستان کوتاه مطرح کردهای گانهنجپرداخته و عناصر پ
نمود فراوانی دارد و عمومًا فرجام  ،هاستان، توجه به افکار درونی شخصیتداده است. در این نوع دا

 ا، گشوده است. این داستان ه
ا تکیه ب «غسان کنفاني»اثر  «في جنازتي»داستان کوتاه  یحاضر با مطالعه یهمچنین مقاله

ی بالدشویلر، عنصر گانهکه از میان اصول پنج ده استیبندی رسن جمعیبه ا، شدهی یادبر نظریه
عنصر "پایان باز"در  از ، امایافته یادشده بیشترین نمود را در داستان ،گراییپریشی، خیال و ذهنزمان

عی زندگی فردی شده، تجربیات واقویسنده با استفاده از عناصر مطرحنآن بهره نبرده است. در واقع 
ن یرا بازتاب درونیات خوانندگان و یکی از بهترداستان او توان میو  کشیده تصویرو اجتماعی را به

 . ر آوردشمای بهیهای داستان کوتاه غنانمونه
شمار آورد؛ چرا که ا بهیتوان از نوع زمان پورا نمی «في جنازتي»ن زمان حال در داستان یهمچن

زمانِی حال داللت شود و این موضوع بر بیرونی مشاهده نمییچ نوع حرکت و کنش بیدر آن ه
ل مشاهده است. بودن، عدم پویایی و نداشتن کنش قابای که نمودهای آن در ذهنیزمانیدارد؛ بی

نی بودن و یا و عیدر دو سطح زمان گذشته با خصلت پو« «في جنازتي»»ن اساس، داستان یبر ا
 ت شده است.یست، روایزمان حال که ذهنی و از تحرک برخوردار ن

 
 هانوشتپی

1. Eileen Baldshuiler 

2. Anachronies 
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3. Analepsis 

4. Prolepsis 

5. flash back 

6. flash forward 

7. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

8. Immanuel Kant 

9. Northrop Frye 

دانم که چه باید بنویسم ... وقتی که آنجا بودم، تمامی واژگانی را که عزیزم! واقعیت را بخواهی نمی .01
تواند به حرکت آرد، نوشتم، اما اکنون ... چیزی نیست که بتوانم به گوشت تکرار نمایم ... قلمی مشتاق می

یا به مانند هر فرد دیگری بگویم که عشقت به مانند توفانی مهارناشدنی در خونم چه به تو بگویم؟ آ
مرده و سوزد هیچ ارزشی ندارد: چراکه آن خونی است که مناسب پیری نیمغرد؟... خونی که در رگم میمی
ین اش شمعی است که آخرهای بستة گذشته نیست، اما آیندهاش جز صندوقمتحرک است که در سینهنیم

 تاباند تا در ادامه خاموش گردد و همه چیز پایان یابد. هایش را میشعله
هایم ها باال رفتم و وقتی به پایانش رسیدم، احساس کردم که قلبم بر دندهامروز صبح به حالت دو از پله .00
 کوبد و پریشان است؛ به حدی که نزدیک است تکه تکه گردد.می
خواستم کشیدم... و مییستم. و برای اینکه روزی سیر گردم، گرسنگی میزترس میمن برای فردایی بی .01

 به این فردا برسم.
ی عمری و فردا و پس فردا ای پسر! تو هنوز در آستانهصبر کن»گفتم با وجود این... به خود می .01

 خورشیدی دیگر خواهد تابید.
توانستم با آن خودم ای که داشتم و میا وسیلهام محروم کردی؛ تنهدانی که چقدر مرا از تنها وسیلهنمی .01

توانم شجاع باشم... چرا در اعتراف عجله کردی؟ چرا؟ چرا فرصت مخصوص مرا را قانع کنم که هنوز می
 برایم ندادی تا آخرین نقشم را بازی کنم...

ت و تو شد. اما اکنون فرصت گذشته اسکردی، همه چیز عوض میاگر در اعترافت کمی تأخیر می .01
 کاماًل از آنجاکه من به پایان رسیدم، شروع کردی.

16. Charls may 

خواستم به کشیدم و میزیستم. و برای اینکه روزی سیر گردم، گرسنگی میترس میمن برای فردایی بی .01
این فردا برسم. زندگی من هیچ ارزشی نداشت جز امیدی ژرف و سبز که در وجودم بود و این را به من القا 

چیز متفاوت با آرزوهای نهایت سخت باشد... اما آسمان و زمین و همهتواند تا بیکرد که آسمان نمیمی
ای اش از او خواستند که لقمههای سخت به کندی گذشت... و وقتی بزرگ شد... خانوادهکودک بودند. ماه

، بدیشان بدهد... مسئولیت زیباست... اما توانست خود آن را در بیاوردبودند و او نمی را که روزی بدو داده
اش اندک اندک در زیر بار درخواست، مردی که با مسئولیتی مواجه شود که تاب آن را ندارد، مردانگی

 شود.ستانده می
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دانم که چه باید بنویسم... وقتی که آنجا بودم، تمامی واژگانی را که قلمی واقعیت را بخواهی نمی .01
ه حرکت آرد، نوشتم، اما اکنون... چیزی نیست که بتوانم به گوشت تکرار نمایم... چه به تو تواند بمشتاق می

غرد؟... بگویم؟ آیا به مانند هر فرد دیگری بگویم که عشقت به مانند توفانی مهارناشدنی در خونم می
مرده و سوزد هیچ ارزشی ندارد: چراکه آن خونی است که مناسب پیری )نیم(خونی که در رگم می

اش شمعی است که گذشته نیست، اما آینده یهای بستهاش جز صندوقمتحرک است که در سینه)نیم(
سوزد تاباند تا در ادامه خاموش گردد و همه چیز پایان یابد. خونی که در رگم میهایش را میآخرین شعله

اش جز متحرک است که در سینهیممرده و نچراکه آن خونی است که مناسب پیری نیم ؛هیچ ارزشی ندارد
تاباند تا در ادامه هایش را میاش شمعی است که آخرین شعلههای بستة گذشته نیست، اما آیندهصندوق

شکوفاند، اما به نظر خاموش گردد و همه چیز پایان یابد. عزیزم گمان می کردم روزگار اندکی از زخم را می
انسجام تهی گشته، رو به سقوط و فنا هستم، و نمی دانم چه چیزی می رسد گویا من همچون چیزی که از 

 مرا پایدار نگه خواهد داشت!
ای زیبا رخ داد و از دل ابرهای انباشته نوری دور سوسو زد، اندکی از فشار نیاز رها شدم... سپس حادثه .01

ورد و وقتی چشمانم به آوری؟ جشنی کوچک ما را گرد هم آسپس... سپس با تو آشنا شدم... آیا به یاد می
هایی که در کودکی نوشیده بودم، ام را فرو ریخت و همة تلخیچشمانت خورد، گمان کردم کلنگی سینه

گر... خودم را ای اسارتویران شد. موهایت زیباترین هرج و مرج بودند و چشمانت حاشیه خورد با سیاهی
گاه به تو خیره گشته فتر خاطراتت که بعدها خواندم، از این لحظه نوشتی و ام و تو نیز در ددیدم که ناخودآ

پنداشتم دیدم و اینچنین میگفتی که دریاهایی را که خیره شده بودند، زیبا یافتی....و برای بارهایی تو را می
ر اش دوبازیی ویترینی رنگارنگ، او را از اسبابام. به مانند کودکی که تنها شیشهکه بیشتر به خود چسبیده
ام افتاد و یکی پس از دیگری به سینهنشستم و واژگان سب در گلویم به ارتعاش مینگه داشته، در برابرت می

 آورد.هایم را به لرزه میشنیدم که دندهافتاد و من در اثر آن، تکانی سخت را میمی
گاه، تپش و سوسو و غیره .11  ابرها کنار رفت، نور، آزاد شدم، ناخودآ
هر « من»چرا من تا این حد به تو اشتیاق دارم، و منظورت از »ه من نامه نوشتی و گفتی: آن روز ب .10

ی آرزویم است، آن را در آغوش و من با شدتی که شایسته« دوتایمان بود... چنانچه با هم قرار کردیم؟
اینچنین به نظر  خواستمت. با تمامی نیازی که در این واژه است... و برایمخواستمت... میکشیدم و میمی

های تلخ در زندگیم روی ای که با سنگی عبوس درد، قلعهرسید که زندگی در اکنون به من لبخند زده و قلعه
 شده بود... اکنون از باالی این قلعه مشرف به این خوشبختیم. هم انباشته

ندم... در آنجا، در آن شهر کهای زندگی را در آن میاز تو دور شدم و به جایی رفتم که به سختی لقمه .11
بخشد و همه چیز را از تو دریغ دوری که همه چیز دارد و هیچ در آن نیست... شهری که همه چیز به تو می

شود و صبحش با اش در هر غروبی با محرومیتی تلخ رنگارنگ میدارد، در آن شهر دوری که کرانهمی
 گردد.رحم تابنده میاضطرابی بی
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کند، واژگانی در دم که پزشک بدون هیچ ژرفایی استفراغ مییآمدم، واژگانی توخالی را شنوقتی به خود  .11
هایی که معناهایش را از دست داده بود و حرف حرفش چنان مورد امید، شجاعت، علم و جوانی ... واژه

 لولید.دلیل گرد خود میهایی کوچک شده بود که بیکرم
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 «آیلین بالدشویلر»ة یبناًء علی نظر  «في جنازتي»رة  یالقص یل قصة غسان کنفانیتحل
 

 *1فرمونا آرام
 0اشرف چگینی

 
ص َلخَّ  الم 

ة، وکذلك تمثل یٍم کالعدالة والحریق مفاهیرة انعکاسًا ألفکار الکاتب لتحقیتمثل القصة القص
ذه ر هیرة لتصویالقصة القص يسعی الکاتب فیالممکنة. لذا ریالممکنة وغ يدًا لألمانیتجس

 رة یالقصة القص یوهو من منظر «آیلین بالدشویلر»عتقد ی ة.یة واالجتماعیالهواجس الفرد
األقل  يرة، أما الحبکة فهیالقصص القص ية تبرز فیات وعوالمهم الداخلیأن ذهن الشخص -ةیالغنائ

 يریم عرض تصویة، تقدیرة الغنائیالقصة القصي لر أن هدف الکاتب فیعتقد بالدشویة. إذ یأهم
رة یة القصیل القصص العربیالقصة. لذا فإن تحل يسة فیرئات الیس الشخصیمباشر ألفکار وأحاس

ارات یة للکشف عن مکنونات وأفکار الکاتب للوصول إلی التیکون مهمًا للغایة، سیمن هذه الزاو
 یلیالتحل -یمجتمع ما. تهدف هذه المقالة اعتمادًا علی المنهج الوصف فية یة واالجتماعیالفکر

لر الخمسة. وقد توصلت یوفقًا لمبادئ بالدشو يب غسان کنفانللکات «في جنازتي»إلی دراسة قصة 
المفارقة ي رة هیهذه القصة القص يتتجلی ف يلر التیة بالدشویالمقالة إلی أن أبرز عناصر نظر

واحدة من أفضل  «في جنازتي»مکننا أن نعدَّ قصة یث یال، بحیة والعاطفة والخیة والذاتیالزمن
 ة.یالقصص الغنائ
 .«في جنازتي»قصة غسان کنفاني، لر، یة بالدشویة، نظریرة الغنائیالقصة القص: لیةالکلمات الدلی
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