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چكیده
مدرنیسم به تلییرات فرهنگی و زيبايیشناختی در حوزه هنر و ادبیات پس از جنگ جهانی اول اطالق میشود و
پاسخی به حس در همريختگی اجتماعی زمان خود است .در اين دوره شیوههای هنری دچار تلییر و تحول اساسی
شد .بر اين اساس نويسندگان در مقاله حاضر به بیان ويژگیهای شاخص مدرنیسم در آثار داستانی جبرا پرداختهاند.
او نويسندۀ متعهد و معاصر فلسطینی است که برای بیان حقايق تلخ سرزمین اشلالی و نیز بیگانگی انسان فلسطینی
با خود و جهان پیرامونش از رويکردهای نوين داستانپردازی و مکت

ادبی مدرنیسم بهره میگیرد و در قالبی

جديد به بیان واقعیتها میپردازد .نويسندگان در اين پژوهش که به روش تحلیلی – توصیفی تدوين شده است،
در صدد پاسخگويی به اين سؤال بودهاند که تحوالت شک ادبی مدرن چه تأثیری در خلق رمانهای جبرا داشته
است؟ فرضیۀ پژوهش بر اين مدعا استوار است که او با تأثیرپذيری از گرايشهای مدرنیسم توانسته از شیوههای
بیان سنتی فاصله بگیرد و متدهای نوينی را در ابعاد مختلف رماننويسی بیافريند .از نتايج اين جستار میتوان به
حضـور مؤلفـههايی چون چندآوايی بودن رمان ،زمان گسسته و ذهنی ،جريان سیال ذهن و عدم قطعیت در
داستانهای مدرن جبرا اشاره کرد.
کلیدواژهها :مدرنیسم ،جبرا ابراهیم جبرا ،رمان ،فلسطین ،چندآوايی.
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مقدمه

به واقعیتهای اجتماعی و سیاسی جهان عرب

رمانهای مدرن بیشتر با دنیای درونی انسانها سر

بهويژه بازتاب رويداد اشلال فلسطین در 1105م،

و کار دارند .زيرا در قرن بیستم با وقوع حوادثی

آوارگی مردم اين کشور و شکست عربها در

از جمله جنگهای جهانی ،کشتار و آوارگی

سال  1123توجه داشت و به خوبی توانست

میلیونها انسان و ناامیدی بشر از زندگی مدرن،

نابودی آمال و آرزوها را در ذهن و روان

انسانها در جستوجوی عالم درونی خود

شخصیتهای رمانهايش ترسیم کند .در واقع ،او

برآمدند .در واقع فقدان معنويت ،عدم تقیّد به

ضمیر ناخودآگاه شخصیتهای داستان را مورد

سنتهای گذشته و نیز مشکالت و رنجهای

واکاوی قرار میداد و میزان تأثیرپذيری آنها از

کشورهای جهان سوم مانند حاکمیت استعمار و

حقايق دردناک فلسطین به خصوص تبعید انسان

شد تا نگاه انسان به

فلسطینی را بیان میکرد( .مونسی و مالابراهیمی،

همگی

 )21 :1213جبرا برای تصوير دنیای درونی

بنمايۀ اصلی آثار ادبی مدرن را تشکی میداد.

ادبی

بحران فلسطین ،سب

واقعیتها دگرگون شود .اين مسائ
عنصر غال

شخصیتهای خود از نظريههای مکت

در ادبیات داستانی مدرنیستی،

مدرنیسم که تحت تأثیر اصول روانشناسی نو و

ماهیتی معرفتشناسانه دارد .به عبارت ديگر،

آرای روانشناسانی چون زيگموند فرويد ،1کارل

اصلی که در سرلوحه خود

گوستاو يونگ 3و برگستون 2قرار داشت ،کمک

قرار میدهد ،از اين قبی است :اين دنیايی را که

میگرفت و از مؤلفهها و ويژگیهای آن چون

من جزئی از آن هستم ،چگونه میتوانم تفسیر

چندآوايی بودن رمان ،زمان گسسته و ذهنی و

کنم؟ چه کسانی از آن شناخت برخوردارند؟

جريان سیال ذهن بهره میبرد.

پرسشها و مسائ

شناخت چگونه از يک شناسا به شناسای ديگر
انتقال میيابد و اين انتقال چقدر اطمینانبخش

هدف تحقیق

است؟ نويسندگان مدرنیسم تدبیری اتخاذ میکنند

اين پژوهش صرفاً درصدد بررسی تکنیکهای

و طرحی میريزنـد تـا بتوانند بـه ايـن قبیـ

مدرنیستی در رمانهای جبرا نیست .بلکه سعی

پرسشهای معرفتشناسانه پاسخ دهند.

دارد تا درونمايه و مضمون آنها را نیز مورد بررسی

جبـرا ابـراهیـم جبـرا ( 13 -1135دسامبر

قرار دهد .از آنجا که مکت

مدرنیسم بیشترين تأثیر

 ،)1110داستاننويس ،شاعر و مترجم برجستۀ

را در فرم و شک داستان بر جا نهاده و درونمايه

فلسطینی است که عمر خود را يکسره در راه

نیز از شک

متأثر است ،بنابراين به ويژگیهای

احیا و اعتالی میراث فرهنگی کشورش سپری

شکلی نیز پرداخته میشود.

کرد( .برای اطالع بیشتر از زندگی وی نک:
مالابراهیمی )111 -113 :1253 ،وی در آثارش

1. Sigmund Freud
2. Carl Gustav Jung
3. Brgstvn
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پیشینه تحقیق

بهکارگیری شگردهای مکت

آثار داستانی جبرا تاکنون از ديدگاههای متفاوتی

میکند .از اينرو ،سعی دارد از نگاه جديدی به

مورد بررسی و نقد قرار گرفته است که برخی از

آثار ادبی جبرا بپردازد که در سوابق بررسیهای

آنها عبارتاند از:

داستانی او نبوده يا به شک پژوهشی مستق ارائه

سلیمان حسین (دمشق ،)1111 ،مُضمرات

رمانتیسم تقويت

نشده است.

النصِّ والخطاب دراسة فی عالم جبرا إبراهیم جبرا
الروائی ،اتحاد الکتاب العرب؛ خلی

شکری

درونمایههای مدرنیسم در رمانهای جبرا

هیاس (دمشق ،)3551 ،سیرة جبرا الذاتية فی البئر

 .2چندآوایی بودن رمان

األولى وشارع األمیرات ،اتحاد الکتاب العرب؛

مدرنیستها کوشیدهاند تا در آثار خود ادراک

تهانی عبدالفتاح شاکر (بیروت ،)3553 ،السیرة

الذاتية فی األدب العربی فدوى طوقان وجبرا

إبراهیم جبرا و إحسان عباس نموذجاً ،المؤسسة

واقعیت را به موضوعی متکثر تبدي

کنند .آنها

گسیختگی روايت را جايگزين انسجام روايی
کردهاند تا از اين طريق از تالطم زندگی در

العربية للدراسات والنشر؛ والت محمد (دمشق،

دوران پرتشتت مدرن ،در آثارشان بازتاب داشته

 ،)3553دالالت النص اآلخر فی عالم جبرا

باشند( .پاينده )22 :1252 ،داستايوسکی آفريننده

إبراهیم جبرا الروائی ،منشورات اهليئة العامة

للکتاب؛ نادر جمعۀ قاسم (« ،)3555صورة القدس
فی روايات جبرا ابراهیم جبرا» ،جملة جامعة األزهر،

غزة ،مجلد  ،15عدد  ،3ص 131 -135؛ محمد

عصفور (بیروت ،)3551 ،نرجس والمرايا ...دراسة

لکتابات جبرا إبراهیم جبرا اإلبداعية ،الموسسة

العربية للدراسات والنشر؛ «الهاجس الفلسطینی فی

روايات جبرا إبراهیم جبرا» ،بهاء بن نوار ،جملة

جامعة القدس المفتوحة لألبحاث و الدراسات،
شماره  ،22ژوئن .3510
هر يک از اين پژوهشها با رويکردی
خاص به بررسی رمانهای جبرا پرداختهاند .اين
تحقیقها به عنوان سابقهای محسوب میشود که

چندآوايی در رمان است .از مشخصههای رمان-
0

های او تعدد صداها و آگاهیهای مستق

و

مشخصی است که هر يک ديدگاهی مجزا را
عرضه میکنند( .مقدادی و بوبانی)2 :1253 ،
باختین عنصر اصلی فضای چند صدايی را مکالمه
يا به عبارت دقیقتر ،منطق گفتوگويی میداند.
در نظر او هیچ نوشته ،عقیده و موضوعی نیست
که به تنهايی ظهور يابد .بلکه در ارتباط با قدرتی،
عقیدهای ،مکالمهای ،موضوعی و متنی ديگر
وجود میيابد .بدين ترتی  ،باع

سیالن معنا در

طول تاريخ میشود .وی چنین پديدهای را در
چند صدايی رمان میبیند( .نوبخت)52 :1211 ،
رمانهای مدرنیستی تالش دارند تـا ترديـد

فرضیۀ اين پژوهش را در نوگرايی جبرا در میان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داستانپردازان معاصر و رويکرد جديد او را در

4. Ponit of vie
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در واقعیتها را وارد متن کنند .در اين داستانها

رمان السفینه در ده فص نوشته شده با سه

ذهن ديگر سامانبندی و نظم را مفروض نمیداند

راوی و اگر نامههای دکتر فالگ را صدای چهارم

و تنها مسئلۀ رماننويس آن است که چگونه اين

آن فرض کنیم ،با چهار راوی ،به شیوه اول

اطمینان را در متن

شخص روايت میشود .نويسنده با استفاده از

ذهنیت دوگانه و غیرقاب

مجسم کند .جبرا در رمانهای السفینه و البح

چندآوايی از تمرکز و تسلط يک معنا و

عن ولید مسعود از زاويۀ ديد چندآوايی رمان

ايدئولوژی بر رمان جلوگیری و معانی گستردهای

بهره میگیرد .وی تالش میکند تا از تک صدايی

را در متن رمان مطرح میکند .شخصیتهای

و سلطۀ ايدئولوژی و حقیقتی مفرد جلوگیری کند

رمان معموالً با يکديگر به گفتوگو میپردازند.

و بـا روی آوردن بـه چنـدآوايـی ،تکثـر و

يک شخصیت و حادثه از ديدگاههای مختلف

چندگونهگی را جايگزين آن سازد .وی انسانهای

ارزيابی میشود ،درونمايه و محتوا تکثر میيابد و

معمولی و ضد قهرمان را به عنوان قهرمان داستان

از ارائۀ معنا و درونمايه با يک ذهنیت  -راوی

خود برمیگزيند و به هر يک از شخصیتهای

دانای ک  -خودداری میگردد .در نتیجه در رمان

اثرش صدای مستقلی میدهد تا جهانبینی و

زاويه ديد دانای ک وجود ندارد که از خارج به

دنیای خاص خود را واگو کنند.

توصیف ماجرا بپردازد .بلکه فضای داستان بیشتر

در اين میان جبرا به رعايت اصول موسیقی

حاص

ذهنیّت شخصیتهاست .بر اين اساس

که سخت بدان عالقهمند بوده ،نیز پايبند است.

عصام پنج فص داستان (اول ،سوم ،پنجم ،هفتم و

عن ولید مسعود بر

(دوم ،چهارم،

رمان السفینه و البح

نهم) ،وديع عساف چهار فص

گوناگونی اصوات و پولیفونی 0تکیه دارد .پولیفونی

ششم ،دهم) و امیلیا فرنیزی يک فص

اصطالحی است در موسیقی و به تعدد نلمههای

دهم) آن را روايت میکنند.

متناس

(فص

با هم و تقديم دو يا چند صدا که با هم

جبرا با استفاده از چندآوايی بودن رمان در

در ارتباطاند ،گفته میشود .در عین حال که هر

داستان السفینه تفاوت و تکثر مواضع شخصیت-

کدام از صداها استقالل نسبی خود را حفظ

های خود را درباره موضوع سرزمین اشلالی

میکنند ،اما يک صدا تقريباً از صداهای ديگر

فلسطین و بازگشت به آن ترسیم میکند .اين امر

میشود که

به وضوح در اختالف ديدگاهی که میان وديع و

به آن موضوع میگويند .اين صداهايی که به نظر

عصام وجود دارد ،آشکار میشود .وديع عساف

متعدد میآيند ،از يک توافق و انسجام صوتی

در رؤيای بازگشت به وطن به سر میبرد .اما

برخوردارند( .عزيزی)10 :3512 ،

عصام ديدگاه متفاوتی دارد که آن را در آغاز

متمايز است و بیشتر توجه به آن جل

فص اول ابراز میکند .آنگاه که میگويد« :دريا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. polyphony

پ

آزادی و رهايی است» .اين جمله مدام در

تجلی مدرنیسم در آدار داستانی جبرا ابراهیم جبرا (با تكیه بر رمانهای السفینه و البحث عن ولید مسعود)

11

رمان تکرار میشود .وديع عساف فص دوم را با

داستان زندگی خود را بیان میکنند و چند پیرنگ

سخن دانته آغاز میکند« :از هر امیدی خالی

به موازات هم پیش میرود .عصام از زندگی و

شويد ،ای کسانی که به اينجا وارد میشويد.»...

گذشتۀ خود با لمی سخن میگويد و واقعیت-

اين ذهنیت وديع در مورد کشتی است .برخالف

هايی چون جنبشهای عراق در دهه  05و

عصام که استقرار در کشتی را راه خالص و

اعتقادات سنتی جامعه را که باع

جدايی آن دو

رهايی میداند ،وديع هیچ امیدی بدان ندارد:

شده ،به تصوير میکشد.

«مردم خالی شدن از امید را امر سختی میدانند،

وديع وقايع فلسطین ،اشلال سال ،1105

دسته دسته وارد جهنم میشوند ،درحالی که گريه

آوارگی ملّتش و دوران کودکی خود در قدس و

میکنند و نعره میکشند .زيرا آنها از امید خالی

بیتلحم را به خاطر میآورد .او از مهاجرت خود

شدهاند ،يا امید از آنها خالی شده است .ولی من

به کويت ،آشنايی و عالقهاش به مهی و نیز امیلیا

گمان نمیکنم به آن توجه کنم .از واردشوندگان

فرنیزی ،جنون همسرش و ترک و عدم بازگشت

به اينجا هستم .من جهنم را طوالً و عرضاً شناختم

او و نیز از چگونگی آشنايی با دکتر فالگ سخن

و دوباره از آن خارج شدم .امید؟ گمان نمیکنم

میگويد .دکتر فالگ نیز در نامههای خود به روايت

چیزی از آن بشناسم .من دو سه عقیده دارم که

و شرح دغدغهها ،بحران روحی و پوچگرايی خود

نمیتوانم از آن دست بکشم و امّا بقیه ،معانیشان

و بیان علت خودکشیاش میپردازد.

برای من تلییر کرده است( .»...جبرا)25 :1150 ،

هر يک از اين شخصیتها در ذهن خود به

ديدگاه امیلیا نیز درباره اقمت در کشتی

توصیف شخصیتهای ديگر میپردازند و درباره

منفی است« :گمان نمیکردم که اين امر تا به اين

آن سخن میگويند .اين توصیفاتِ آنها با توجه

اندازه سخت باشد .فالگ نزديک من است ولی

به افکار و گذشته خود آنهاست .مثالً عصام

کیلومترها با من فاصله دارد .وقتی با دوستانش

درباره وديع عساف میگويد« :وديع مانند شهری

مینشیند ،بیشتر ساکت است .زمانی که حرف

تکه تکه و جدا از هم است»( .همان )151 :اين

میزند ،کالمش آکنده از خشم و تمسخر است.

ديدگاه از ناخودآگاه او درباره جدايی و دوری از

چقدر ارتباط با او سخت است .کشتی چقدر

شهر بلداد و از معشوقهاش لمی ناشی میشود.

کوچک است»( .جبرا)152 :3555 ،

وی قصد دارد به لندن فرار کند .زيرا به سب

بنابراين ،نويسنده اعتقاد به تحکم يک زاويه

حاکمیت قوانین دست و پا گیر عشايری از

ديد برای بیان حقیقت و واقعیت ندارد و به تمام

ازدواج با لمی منع شده است .او زمانی که از

شخصیتهای خـود استقـالل میدهـد تـا

نقاشیهای وديع سخن میگويد ،در واقع از

ديدگاههايشان را مطرح کنند .اين زاويه ديد سب

شخصیت خودش حرف میزند« :ولی آنها فرار
هستند و در

شده تا چند پیرنگ در داستان وجود داشته باشد.

میکنند ،آنها در کشور خود غري

هر يک از شخصیتها در فص های مختلف

کشورهای ديگر ،به کشف مجهوالت در مکان-
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های دور میپردازند تا غربت خود را به فراموشی

فاکنر در کتاب خشم و هیاهو اقتباس شده است.

سپارند»( .همان )33 :اين قطعه نشان از غربت

مثالً به ديدار فالگ و امیلیا در بیروت اشاره دارد

ذهنی و روحی او در بلداد و اقدام به فرار برای

که دکتر فالگ در نامههای خود از آن سخن گفته

فراموشی غم دوری لمی دارد .با توجه به شکست

و امیلیا نیز در سخنان خود آن را توصیف کرده

قیامهای دهه  05عراق و تلییر نکردن شرايط

است .يا رقص لمی در کشتی که عصام ،وديع و

موجود ،عصام ديگر به ادامه مبارزه ايمان ندارد.

امیلیا هر کدام آن را بیان کردهاند .يا ماجرای

او شخصیت محمود راشد را که استاد دانشگاه و

خودکشی دکتر فالگ که هر شخصیتی در داستان

فردی سیاسیکاری است ،به مانند شخصیتی

دلیلی برای آن میتراشد .حتی وديع خودکشی او

شکست خورده میداند که فقط شعار میدهد ،در

را به مسئله فلسطین و از دست دادن وطن مرتبط

اوهام به سر میبرد و هیچ اطمینانی به برنامههای

میداند« :مصیبت و غم او را مربوط به سرزمین

آنها برای تلییر اوضاع کشور وجود ندارد.

می دانم که باع

جدايی بین او و لمی شد.

وقتی وديع عساف ماجرای محمود راشد را

احساس میکرد با تبر ريشههای او را قطع

که با ديدن ملوان کشتی به ياد شکنجهگر خود در

میکنند .او را با کینه و بلض در هم میفشارند.

زندان میافتد و به او حمله میکند ،به وصف

فرياد میزند .مقاومت میکند و در نهايت خود را

میکشد ،نشان از اعتقاد او به فقدان آزادی و

چون ريشهای بريده شده از سرزمین پدری و

سرکوب انسانها در جامعه عربی دارد .يا زمانی که

اجدادیاش میبیند .او قویتر و محکمتر از آن

وديع به فرنانندو میانديشد ،به مسیحی بودن او

بود که ريشههايش قطع شود ،هرچقدر هم که

نیز اشاره میکند که خود از مسیحیت و کلیسا

شدت ضربههای تبر سنگین باشد .شايد

خاطرات بسیاری دارد« :فرنانندو نزديک به چه

خودکشی او پیروزی در برابر کسانی باشد که

سال سن دارد؛ با لبی خندان ،مؤمن به خدا،

تبرها را مقابلش باال بردهاند؟»( .همان)330 :

کاتولیکی متعهد که کلیسا عذاب گناه را از او دور

نويسنده برای بیان ايدئولوژی و افکار خود

کرده است» .همچنین وقتی از ژاکلین حرف

از زاويه ديدهای مختلف بهره میبرد و آن را

میزند ،اين نشانهها در توصیفات او به چشم

مستقیماً با يک راوی دانای ک بیان نمیکند .دکتر

میخورد« :توريستی که از ديدار قدس و بیتلحم

فالگ در نامۀ خود از اين ديدگاه نسبی به امور

باز میگشت .به گردن خود صلیبی آويخته بود و

میپردازد و میگويد« :نامههای خودکشی

مدتی در بیروت اقامت داشت»( .همان)02 :

کنندگان در اغل

اوقات صادقانه است .ولی بیش

نويسنده همچنین از چندآوايی برای

از آنکه صادق باشد ،گويی انسان شیء خیلی

توصیف مکرر يک اتفاق و حادثه توسط چند

کوچکی را زير عدسی میکروسکوب میبیند .پس

ذهنیّت بهره میگیرد که اين روش از تکنیکهای

همه چیز را بزرگ ،متحرک و پیچیده میپندارد.

تجلی مدرنیسم در آدار داستانی جبرا ابراهیم جبرا (با تكیه بر رمانهای السفینه و البحث عن ولید مسعود)
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ديد صادقی دارد .ولی میلیونها بار بزرگتر شده

بهرغم همه گسستیهايی که در رمان وجود

است .آيا اين حقیقت است ،وقتی رابطه نسبی

دارد ،اين امر سب

میشود تا حدودی يک

خود را با واقعیت از دست میدهد؟ نامههای

ذهنیـت واحـد و هدف مشخصی در داستان

خودکشیکنندگان نیز ممکن است گاهی دروغ

حکمفرما شود که همان شناخت يا جستوجو از

باشد .برجسته ساختن نکات ظريفی که وقتی

ولید مسعود و نوشتن خاطرات اوست .دوستان

بزرگ میشوند ،داللتهايشان دچار اضطراب و

ولید از قبی

جواد حسنی ،ابراهیم حاج نوف ،

آشفتگی میشود .چرا که از صدها ريز و درشت

کاظم اسماعی  ،مريم صفار ،جنان تامر ،رباح

ديگر خالی میگردند .میدانید چرا من خواندن

کام و ...همگی در خانه عامر عبدالحمید جمع

روزنامهها ،شنیدن راديو ،ديدن تلويزيون را

شدهاند تا به نوار ضبطشده ولید گوش دهند.

دوست ندارم .نه به اين دلی که رابطه خود را با

سپس هر يک در فصلی جداگانه از تجربه و

واقعیتهای پیرامونم قطع کنم ،بلکه من قصد

خاطرات گذشته خود با ولید سخن میگويند.

تمرکز بر تجربۀ شخصی خود درباره امور و
مسائ انسان را دارم»( .همان)310 :

رمان البح

عن ولید مسعود نیز به شک

جبرا در اين داستان نیز از چندآوايی بودن
رمان برای تبیین افکار و انديشهها به طور مستق
بهره میگیرد .بدين طريق مباح

و موضوعات

چندآوايی روايت میشود .شخصیتهايی که به

مهم و گستردهای در آن طرح میشود .هر

دنبال ناپديد شدن ولید مسعود به جستوجوی او

شخصیتی خالق ايدئولوژیها و افکار بسیاری

میپردازد ،هر يک در فصلی جداگانه تجربههای

است .در اين رمان مسئله فلسطین چه به لحاظ

خود را بیان میکنند و با بازگشت به گذشته از

سیاسی و اجتماعی و چه به لحاظ فردی و روانی،

شخصیت او يا به نوعی از ضمیر خود خبر

به طور همهجانبهای مطرح میشود .فص اول و

میدهند .با طرح و زمینه جستوجو و کارآگاهی

دوم رمان از زاويه ديد جواد حسنی روايت شده

که نويسنده به داستان بخشیده ،بهخصوص با به

است .فص

سوم را عیسی ناصر که در عمان

جا ماندن يک سرنخ ،که همان کاست ضبط شده

اقامت دارد و از نزديکان ولید مسعود به شمار

و ابهامبرانگیز ولید است ،زمینه را برای شناخت

میآيد ،بازگو میکند .با حادثه دفن پدر ولید شروع

حقیقت فراهم میسازد .جواد حسنی که قصد

و به گذشته و ازدواج او میپردازد .در فص پنجم

دارد کتابی درباره زندگی ولید مسعود بنويسد ،در

نیز دکتر طارق رؤوف از خصوصیات ماه تولد ولید

نهايت هر آنچه از او به جا مانده ،از قبی نوشتهها

و روابط او با زنان سخن میگويد .ولید در فص

و نامـههايـش را جمـعآوری میکند« :امروز

چهارم ،ششم و هشتم از کودکیاش و فرار از دير

کاغذهايم را جمع کردم ،مالحظاتم را نوشتم و

حرف میزند و در فص هفتم به بیان افکار و

با جديت مطالعه را شروع خواهم کرد»( .جبرا،

انديشههای خود و ماجرای زندانی و شکنجه

)235 :1153

شدنش میپردازد .در اين فص مريم صفار از عامر
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عبدالحمید و رابطهاش با او سخن میگويد و او را

گذشته ارائه کند .بلکه زمان به منزلۀ جريان دائمی

نهم به آشنايی

است که وقايع گذشته در آن دائماً به سمت زمان

وصال با ولید اختصاص دارد .در فص دهم مروان

حال سرازير میشود و بازنگری گذشته با

پسر ولید از عملیات چريکی و شهادت خود

پیشبینی آينده در هم میآمیزد .زمان در رمانهای

يازده

جبرا به صورت خطی و تسلسلی پیش نمیرود.

نقطه مقاب

ولید میداند .فص

حرف میزند .آنگاه حاج نوف

در فص

خاطرات خود را با ولید بازگو میکند .در فص

بلکه حالتی ذهنی و روانی دارد و بیشتر در

آخر نیز جواد حسنی به نوشتهها و اسنادی که از

گذشته سیر میکند .اين به دلی تأثیری است که

ولید به دست آورده است ،میانديشد.

زمان بر ذهن شخصیتهای رمان دارد .آنها

بدين ترتی  ،حقیقت ولید با يک زاويه ديد

خواهان پذيرش زمان حال نیستند و بر ضد آن

و يا يک راوی دانای ک به صورت قطعی بیان

میشورند .در رمان السفینه تبلور دائمی زمان

عدم

گذشته در ذهن شخصیت که حتی در مواقعی به

قطعیت و تکثر دارد .بهخصوص زمانی که جواد

حالت شهود نیز میرسد ،بسیار تجلی دارد .زمان

آخر درباره يادداشتها و

در اين رمان به صورت گسسته است و نويسنده

نوشتههای به دست آمده ،چنین میگويد:

با تکنیکهايی که به کار گرفته ،از جمله بازگشت

«حقیقتاً از چه کسی حرف میزنند؟ از مردی که

به گذشته ،تسلس آن را قطع میکند .زمان در

مدت زمانی عواطف و اذهان آنها را به خود

اين داستان از اذهان مختلف به گذشته بازمیگردد

مشلول کرده است يا از خودشان ،از اوهامشان،

و تأثیری که اين زمان بر ذهن هر يک از

از شکستهايشان و تنوع زندگیهايشان؟ آيا آنها

شخصیتهای داستان میگذارد ،بسیار آشکار

آينههايی هستند که او در اعماق آن ساطع

است .در واقع «مسئله جدايیناپذيری ما از

میشود .يا او آينهای است که چهرهايشان در

گذشته» که برگستون آن را مطرح میکند ،در

اعماق آن هويدا میگردد و چه بسا خودشان نیز

قسمتهای مختلف از رمان وجود دارد .وديع

آن را نمیدانند؟»( .جبرا)222 :1150 ،

عساف اظهار میکند که مسافرت با کشتی باع

نمیشود .بلکه درونمايه داستان رو به جان
حسنی در فص

فراموش کردن زمان و مکان شده است .ولی او
لحظهای نمیتواند از گذشته جدا شود .پیوسته

 .1زمان گسسته و ذهنی
رويکرد

زمان گذشته در ذهن او حضور دارد« :از طريق

ويژه به مفهوم زمان ،گاه داستانِ زمان نیز نامیده

دريا مسافرت کردم .زيرا کشتی باع

فراموشی

میشو د .در آغاز قرن بیستم ،زمان ديگر رشتهای

زمان و مکان میشود( .»...جبرا )21 :3555 ،با اين

از لحظات متوالی تلقی نمیشود که قرار باشد

همه هر حادثه و منظرهای گذشته میهنش را برای

و گاه با نگاهی تعمدی به

او تداعی میکند .با ديدن منظره دريا به ياد

داستانهای جريان سیال ذهن به دلی

رماننويس به ترتی
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خاطراتش با فايز در فلسطین و شنا در

فرنیزی که در گذشته همسرش او را ترک کرده و

چشمههای آن میافتد« :گويا ما قاره جديدی را

در کشتی نیز دکتر فالگ چندان توجهی به او

کشف کرده بوديم .در آن چشمه و در آن غار،

نداشته است ،تصور منفی از زمان دارد« :گرد تو و

اولین دخترکان قدس در آغاز تاريخ آب

دوستانت پرسه میزنم .گويا همچون سگی هستم

خوردهاند .از پلههای صیقلی به سمت غار پايین

که دور مردمی که غدا میخورند ،میچرخد و

آمديم که در اطراف آن آبهای جوشان از طريق

منتظر است تا استخوانی به سمتش پرت کنند».

شکافی بزرگ فرو میريخت .ما خیس عرق

(همان .)151 :دکتر فالگ که میتوان او را راوی

بوديم .با صورتهای سوزان و لزج وارد آن آب

چهارم فرض کرد ،چندان به زمان و نظم آن

سرد شديم( .»...همان)05 :

عالقهای ندارد .افکارش را با مونولوگ درونی و

تأثیر زمان گذشته بر انسان و حضور پیوسته

به شیوه جريان سیال ذهن بیان میکند که نشان از

آن در زمان حال بسیار در رمان السفینه آشکار

آشفتگی ذهنی او دارد .وديع در اين باره میگويد:

است و بر هر شخصیتی تأثیر خاصی دارد .نمود

«چیزی که توجه مرا به خود جل

کرد ،حتی در

آن را میتوان در شخصیت وديع عساف ،عصام

آن لحظات تیره و تار ،سربرگهای نسخه بود .در

سلمان و امیلیا فرنیزی که سه راوی داستان

باالی آن نام پزشک به زبان عربی و انگلیسی و

هستند ،نسبت به گذشته ديد .زمان گذشته و

شماره تلفن مط

نوشته شده بود .در کنار کلمه

خاطرات آن در ذهن عصام سلمان تأثیر منفی

"تاريخ ،"...تاريخی نوشته شده بود که دکتر آن را

داشته است و پیوسته از آن فرار میکند .او زمان

به دلیلی خط زده بود .به طوری که خواندن آن

حال و کشتی را تنها راه رهايی میداند« :دريا پ

ناممکن به نظر میرسید»( .همان)311 :

رهايی است .دريای باطراوت ،لطیف و بخشنده

زمـان در ايـن رمان پیوسته به گذشته و

است .دريا امروز به جوانی و سرزندگی بازگشته

زمانهای مختلف آن بازمیگردد .شخصیتها هر
شده

است .من برای فرار اينجا هستم .من به دالي

يک از گذشته ،حوادث آن و عواملی که سب

زيادی اينجا هستم .مهمترين آنها اين است که من

تا سوار اين کشتی شوند ،سخن میگويند .در

نمیتوانم لمی را دريا ،کشتی و ماجراجويی خود

نتیجه زمان ابعاد تاريخی و جلرافیايی به خود

قرار دهم»( .جبرا)0 :1150 ،

میگیرد .از طريق بازگشت به گذشته عصام است

امّا وديع عساف از کشتی به عنوان وسیلهای

که تاريخ اصالحات ارضی حکومت عراق در دهه

برای تأم و بازگشت به گذشته استفاده میکند:

بیست ،انقالبها و جنبشهای سال  1105و

«من دريای مديترانه را دوست دارم و در آنجا

بازتاب منفی آن بر عصام و لمی ذکر میشود.

سوار کشتی میشوم .چرا که آن دريای فلسطین

بازگشتهای وديع به گذشته نیز سند موثقی برای

است ،دريای يافا و حیفا ،دريای تپههای قدس

تاريخ اشلال قدس است .تاريخ خروج ارتش

غربی و روستاهای آن( .»...همان )32 :امیلیا

انگلیس و اشلال فلسطین در  10مه سال  1105نیز
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يک حقیقت مسلم تاريخی است .از نظر جلرافیايی

نفوذ کند .فايز را ،مرگ و میالد او را به ياد آوردم».

نیز وديع پیوسته کودکی خود را در اماکن مختلف

(جبرا)51 :1150 ،

فلسطین به ياد میآورد؛ مانند برکۀ السطان ،السور،

از ديدگاه مارس

پروست «رستگاری در

الطالبیه ،القطمون ،المصلبّه ،المالحه ،عین کارم،

زمان يا به عبارتی در تجلی مجدد و کام زمان

منطقۀ طوری ،قلعۀ النبی داود ،باب الخلی  ،سلوان،

گذشته نهفته است»( .بیات )120 :1253 ،در رمان

الشیخ جراح ،سوق العطارين ،کنیسۀ القیامۀ ،قبّۀ

السفینه نیز زمان نقش مهمی در مقوله شناختی و

الصخرۀ .در واقع بازگشت به اماکن مختلف به

معرفتی شخصیتها دارد و آينده به نوعی در

صورت دقیق و جزئی هم او را به واقعیتها پیوند

همین گذشته و بازگشت به گذشته متبلور

میزند و هم وابستگی و شوق دائمی او را نسبت

میشود .زمان آن چیزی است که در ذهن

به گذشته که نوستالژی نامیده میشود ،نشان

شخصیتهاست .نويسنده با استفاده از تکنیک

میدهد .گسترش ذهنی زمان در رمان السفینه سب

بازگشت به گذشته ،زمان خطی رمان را قطع

میشود تا زمان مسافرت در کشتی که به مدت

میکند و به بیان حوادث گذشته که در پیشروی

يک هفته است ،بسیار طوالنی به نظر برسد و به

رمان و شناخت شخصیتها تأثیر دارد ،میپردازد.

اندازه گستره تاريخ امتداد يابد.

بازگشت به گذشته گاهی منظم است و

نمونهای از زمان ذهنی و بازگشت به گذشته

گاهی به صورت جريان سیال ذهن ،مونولوگ

در اين رمان از طريق موسیقی تداعی میشود.

درونی و حدي

نفس .زمانی که بازگشت به

يعنی آن زمانی که وديع عساف هنگام عبور کشتی

گذشته به صورت جريان سیال ذهن باشد ،حوادث

به خاطرات خود با فايز در

به صورت نامنظم ،يکدفعه ،بی منطق و آزادانه به

فلسطین بازمیگردد؛ به کودکیاش در قدس و

ذهن شخصیتها خطور میکند که نشان از

خاطراتش با دوستش فايز و شهادت او( .همان:

آشفتگی و اضطراب ذهنی آنها دارد .نويسنده در

23ـ  )05زمان آشنايی او با فايز تا لحظه شهادتش

رمان السفینه در جاهای مختلف بهخصوص در

در 1105م ،به اندازه زندگی حضرت مسیگ در

مورد شخصیت عصام سلمان ،وديع عساف ،امیلیا

قدس به طول میانجامد .اين گستردگی يادآور

فرينزی ،محمود راشد و دکتر فالگ از اين تکنیک

«بازگشت به گذشته بلوم در رمان أولیس از جیمز

بهره میجويد .مانند اينکه عصام در کشتی با

جويس است که قطعه پايانی آن به  00صفحه

شنیدن موسیقی و تأثیر آن بر روان او در حالی که

میرسد»( .حاج )33 :3550 ،همین موسیقی وظیفۀ

ماه پنهان و دريا با نور ستارگان روشن شده است،

خاتمه دادن به بازگشت به گذشته را نیز عهدهدار

به ياد لمی و خاطرات گذشتۀ او میافتد« :ماه پنهان

است« :زمانی که شدت و تأثیر موسیقی بیشتر شد،

بود .سیاهی دريا در پیرامون ما گسترده شده بود.

بر سینهام فرو رفت .گويا میخواست تا استخوانم

زير نور درخشان ستارگان ،آهنگ آالت موسیقی

از تنگه کورنی

تجلی مدرنیسم در آدار داستانی جبرا ابراهیم جبرا (با تكیه بر رمانهای السفینه و البحث عن ولید مسعود)
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در درون کشتی به طور پیوسته شنیده میشد .در

امید بازگشت در سايهات بخشی از خاطراتمان را

میان خشم و کینه من لمی خطور کرد .پوشیده و

به امانت گذاشتیم»( .همان)32 :

عريان ،نمیدانم .او لباس پوشیده بود .امّا من تمام

از ديگر تکنیکهايی که جبرا برای گسست

جسم او را میديدم .او اينجاست؛ جلوی چشمم،

زمان و ذهنی شدن آن در رمان السفینه به کار

بین دستانم ،در ماشینم»( .همان)11 :

گرفته است ،میتوان به پیشبینی ،خالصه ،حذف

يا اينکه صحنه دريا و موسیقی باخ در

و وقفه اشاره کرد.

هنگام عبور کشتی از تنگه کورين  ،وديع را به

پیشبینی :آينده نیز در قسمتهايی از رمان

ياد گذشته و خاطراتش با فايز میاندازد ،چندان

پیشبینی و برای آن زمینهسازی میشود و برای

که در شناخت شخصیت او نیز مؤثر است« :من و

حوادثی مانند خودکشی دکتر فالگ زمینههايی

فايز بین جمعیت جمع شديم زيرا عید نو ،مانند

فراهم شده است .آن زمانی است که در رمان از

قیامت بعد مرگ برای ما معانی دارد و ما را در

کتاب شیاطین داستايوسکی و خودکشی مدورس

بارانی سرد ،مقاوم میکند»( .همان:

سخن به میان میآيد .دکتر فالگ در اينباره

 )01اين موسیقی و يادآوری گذشته برای

میگويد« :خودکشی مدروس ،که خودکشی کننده

نويسنده جنبۀ دينی نیز دارد و او را به ياد

خود را برای آن آماده کرده بود .همانطور که

موسیقی کلیسا و جشنهای سال نو در بیتلحم

انسان برای سفر يا معامله تجاری آماده میشود».

میاندازد« :عواطف من با موسیقی کلیسا تحريک

(همان )133 :يا زمانی که در کشتی يک فرد

میشود؛ موسیقی ارغنون که از زير سقفهای

هولندی خودکشی میکند ،تمهیدی

برای

بلند به گوش میرسد»( .همان)11 :

خودکشی دکتر فالگ است .چرا که خصوصیات هر

برابر اين ش

کهنالگوی آب نیز در تحريک خاطرات

دوی آنها تقريباً به هم شبیه است« :گفته میشد او

امیلیا و بازگشت او به گذشته نقش دارد؛ مانند

با کسی حشر و نشر نداشت .بسیار کم سخن بود».

زمانی که در حمام به ياد خاطرات خود در

(همان )12 :اين صحنه تا حدی شبیه صحنهای از

بیروت میافتد« :گويا من در میان آبهای بیروت

رمان آناکارلینا نوشته لئون تولستوی است که در آن

شنا میکنم و فالگ در دريا به من میپیوندد .او

خودکشی در ري های قطار مقاب

چشمان

خوب شنا بلد نبود و از کنار صخرهها دور

آناکارلینا اتفاق میافتد .در پايان رمان دکتر فالگ نیز

نمیشد»( .جبرا )152 :1150 ،بازگشت به گذشته

به همان طريق يعنی با انداختن خود به روی ري -

با مونولوگ درونی میتواند يکی از راههای

های قطار ،دست به خودکشی میزند.

شناخت شخصت داستان باشد .مانند بازگشتی که

خالصه :جبرا در رمان حوادثی را به شک

وديع در ذهن خود به فلسطین و مکانهای

خالصه و سربسته بیان و از شرح آن خودداری

مختلف آن دارد« :زيتونهای طالبیه ،قطمون،

میکند .يکی از آن نمونهها زمانی است که عصام

مصلبه و بیابان امتداد يافته به سمت مالحه ...به

از کودکی خود سخن میگويد« :در آن روزها من
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در سن پنج يا شش سالگی بودم که او را ديدم.

بر فراز آن ساخته شدهاند .زيرا سخت و مستحکم

بعد از اينکه از سن ده سالگی گذشتم»( .همان:

است .ريشههای عمیقی دارد که به مرکز زمین

 )101سپس از تحصی خود در دانشگاه و آشنايی

متص میشود .کسانی که چون صخره محکماند،

با لمی و در ادامه بازگشت خود به بلداد در سال

قدس و سراسر فلسطین را بنا نهادهاند .مسیگ

حوادث

کسی است که انتخاب شده تا فرمانروای آن

 1103حرف میزند .به اين ترتی

بسیاری را که در زمان طوالنی اتفاق افتاده ،به
طور خالصه مرور میکند.
حذف :نويسنده در قسمتهايی از رمان به

سرزمین باشد»( .جبرا)03 :1150 ،
اسلوب نامه :يکی از تکنیکهايی که جبرا از
آن استفاده میکند و باع

گسست زمان میشود،

حذف زمان میپردازد و تنها به اشارهای گذار

نامه هايی است که دکتر فالگ پیش از خودکشی از

بسنده میکند .عصام دربارۀ ازدواجِ امیلیا

خود باقی میگذارد و در رمان به  13صفحه

میگويد« :ازدواج او تنها يک سال يا کمتر طول

میرسد .زمان در درون اين نامهها به صورت

کشید» .يا لمی سه سال تحصی خود در اکسفورد

بازگشت به گذشته و جريان سیال امتداد میيابد

را در يک جمله خالصه میکند« :احساس کردم

که بیشتر جنبۀ روانی و ذهنی دارد و از شخصت

در طول سه سال به اندازه هزار سال زندگی

فالگ و افکار پريشان او خبر میدهد .در اين

کردم»( .همان )121 :وديع نیز از يادآوری پیوسته

نامهها ذهنِ شخصیت به طور غیر منطقی از

فايز در طول پانزده سال گذشته ،به اختصار سخن

موضوعی به موضوع ديگر منتق

میشود و

میگويد« :عصر آن روز در میان اشک و اندوه،

نويسنده برای نشان دادن اين انتقال ناگهانی بین

شهید را با شهدای ديگر به خانوادهاش تحوي

موضوعات و زمانهای مختلف ،از عالئم

داديم .احساساتم را نسبت به چیزی که هر روز

نگارشی مانند فاصله سفید بهره میگیرد .بنابراين،

طی پانزده سال آن را به ياد میآورم ،کتمان

جبرا در رمان السفینه از عنصر زمان تنها برای

کردم»( .همان)31 :

پیشبرد حوادث رمان استفاده نکرده است .بلکه

وقفه :گاهی زمان دچار وقفه میشود .به

زمان در شناخت جنبههای روانی و ذهنی

خصوص زمانهايی که بازگشت به گذشته باشد

شخصیتها کاربرد داشته است .همچنین در بُعد

يا شخصیتها غرق مونولوگ درونی و سیال

واقعیت و حقیقت نیز به بازگشت انسان فلسطینی

ذهن خود شوند .اين تکنیک از نظر باختین به

به میهن خود اشاره دارد .چرا که هیچگاه

منزله « عدم امکان جدايی زمان و مکان از يکديگر

نمیتواند او از گذشتهاش جدا گردد.

در اثر ادبی است»( .حاج )53 :3550 ،در رمان

جبرا خود درباره رمان السفینه میگويد:

السفینه زمان و تاريخ مکانها با جلرافیای آنها

«فرار با کشتی نکته بسیار مهمی است .طبیعتاً من

درآمیخته است« :فلسطین صخره است .تمدنها

مردمی را به تصوير کشیدهام که فرار میکنند .اما

تجلی مدرنیسم در آدار داستانی جبرا ابراهیم جبرا (با تكیه بر رمانهای السفینه و البحث عن ولید مسعود)

37

در نهايت پی میبرند که فرار نمیتواند ،مؤثر

با زمان واقعی و خطی بیگانهاند و حاضر به

باشد و خالص و رهايی آنها در بازگشت به

پذيرش آن نیستند.

سرزمینهای مادریشان است؛ در بازگشت به

زمان در اين رمان حالت دايرهوار دارد.

قدس .به همین دلی آنها را در عرض کشتی و در

داستان با حادثه ناپديد شدن ولید مسعود و به جا

دريا قرار دادم .آنها مدام با کشتی از شهری به

ماندن يک کاست از صدای ضبط شده او ،آغاز

شهری سفر میکنند .ولی نمیتوانند تجربیات و

میشود .آنگاه هر يک از شخصیتها در فصلی

خاطرات گذشته خود را به فراموشی سپارند.

جداگانه درباره ولید سخن میگويند .در نتیجه هر

تجربهای که در اعماق ذهن آنها وجود دارد؛

کدام در ذهن خود زمانهای دور و نزديکی را به

تجربۀ قدس و سرزمین فلسطین .رهايی آنها از

ياد میآورند که در واقع مربوط به تاريخ نیم قرن

اين خفقان و بحران درونی ،تنها در اين است که

حوادث فلسطین و کشورهای عربی است .اين

بدانجا باز گردند ،وگرنه دست به خودکشی

حوادث شام

رخدادهای مهم تاريخ فلسطین

میزنند .همچنان که سرنوشت دکتر فالگ چنین

مانند اعالمیه بالفور ،قیمومت انگلیس ،اشلال

بود»( .جبرا)055 :1155 ،

فلسطین توسط صهیونیستها در سال ،1105

عن ولید مسعود نیز زمان

آوارگی مردم اين کشور ،شکست کشورهای

در رمان البح

خطی و منظمی برای جريان حوادث وجود ندارد.

عربی در جنگ شش روزه و نیز حوادث خونین

پیرنگ رمان گسسته است و زمان آن پیوسته به

سال 1135م .در اردن است .جبـرا توانستـه بـا

گذشته توجه دارد .چرا که شخصیتهای آن به

بهکارگیری اسلوب زمان ذهنی ،حوادث اين نیم

دنبال جستوجوی سرنخهايی در گذشته

قرن را استادانه در داستان خود بگنجاند .در عین

برآمدهاند  .در اين رمان نیز زمان حالت ذهنی و

حال از خاصیت روانشناختی زمان که در نزد

روانی به خود میگیرد و در تکوين و ظهور

روانشناسان قرن بیستم مانند فرويد ،يونگ،

شخصیتها نقش موثری دارد .در واقع «زمان

برگستون مطرح بوده و نويسندگان برجسته

انکار میشود .چرا که پذيرش زمان به منزله

مدرنیسم مانند پروست ،وولف ،الیوت ،فاکنر در

پذيرش مرگ و فروپاشی است»( .حسین:1111 ،

آثار خود بدان توجه داشتهاند ،بهره گرفته است.

 )103جمله آغازين رمان البح
دلی

عن ولید مسعود

اغل

حوادث تاريخی قب از شروع رمان

واضحی بر صحت اين مدعاست« :آرزو

اتفاق میافتد .در نتیجه با بازگشت به گذشته و

میکردم کاش حافظه اکسیری داشت که

فلش بک يادآوری میشوند .در فصلی از داستان،

میتوانست همه آنچه را که در تسلس زمانی رخ

عیسی ناصر به حوادث سال  1135و زندگی پدر

داده ،واقعه به واقعه باز گرداند و آنها را مانند

ولید که صاح

آن را

الفاظی که بر کاغذ جاری میشود ،مجسم کند».

میکشیدند ،اشاره میکند« :آه ،روزگاری بود که

(جبرا )11 :1153 ،بنابراين ،شخصیتهای رمان

سپری شد! هر بار حافظهام به دهه بیست

يک ارابه بود و دو اس
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بازمیگردد و به ياد میآورم که چگونه عاشق
اس

موسیقی

به

گذشته

بازمیگردد« .تحريک

به راننده ماشین تبدي شد .چگونه پوشیدن

احساسات با نوای موسیقی کلیسا» و «نلمههای

لباس عربی را کنار گذاشت .نقطهای را که در آن

ارغنون در زير سقفهای بلند» اينها تصاويری

زمان تحول يافت ،میبینم»( .همان )101 :در اين

است که در همه رمانهای جبرا تکرار میشود و

بازگشت عالوه بر اشاره به وضعیت زندگی

نشان از عالقۀ نويسنده به موسیقی و بازگشت او

خانوادۀ ولید ،تحوالت مدرن جامعه نیز تلويحاً

به خاطرات گذشته در بیتلحم دارد.

بیان میگردد و ماشین به جای ارابه و شلوار به

احیای زمان گذشته به طور کام در ذهن

جای لباس عربی قرار میگیرد .ولید نیز در نامۀ

انسان امکانپذير نیست .زيرا میان اتفاقی که در

خود به اين تحوالت بارز اجتماعی در گذار از

گذشته رخ داده و زمان يادآوری آن ،حوادث

زندگی سنتی به سمت مدرنیته اشاره دارد ...« :و

گوناگون ديگری به وقوع میپیوندد که ماهیت آن

توانستم بخوانم ،روزنامهای را که بر آن نوشته بود

اتفاق را تلییر میدهد .حوادثی هم هستند که انسان

 1133اوت ،سپتامبر ،اکتبر»( .همان)33 :

در هنگام وقوع به آنها توجه ندارد .آنها مخفیانه در
مونولوگ

گوشۀ ذهنش میخزند و بعدها در لحظهای از

بازگشت به گذشته به شک

درونی و جريان سیال ذهن در رمان صورت

لحظات زمان حال ،از اعماق ناخودآگاه او رها

ذهنی شدن زمان داستان میشود.

میشود .چه بسا «يک عبارت موسیقی يا يک صدا

نويسنده در خالل هشت صفحه نواری که ولید از

بتواند بخشی از گذشته را با تلییراتی که در طول

خود بهجا گذاشته است ،با مونولوگ درونی و

عمر پیدا کرده ،زنده کند»( .بیات)120 :1253 ،

نامنظم تاريخ پنجاه

مانند موسیقی باخ يا موسیقی کلیسا که يادآور

سال گذشته فلسطین را يادآوری میکند .اين

دوران کودکی ولید مسعود در دير است و با

حوادث از سال  1133و از دوره مدرسه ولید

گذشت سالها ،در زمان حال با مفاهیم خاصی در

آغاز میشود و تا ابتدای دهه  35به شک هجوم

ذهن او تداعی میشود .اين حوادث که گوشهای از

خاطرات ،تداعی و

تاريخ فلسطین و کشورهای عربی را يادآوری

جوالن در ذهنش باقی میماند« :کیسهای به رنگ

میکند ،در رمان گاه بُعد تاريخی میيابد ...« :امری

سبز پر میشود از کتابها ،دفترها و مدادها.»...

که رويداد پرکاهی بود که پشت شتر را شکست.

(همان)32 :

از حوادث ژوئن  23تا سپتامبر  35تا دسامبر .31

میگیرد و باع

جريان سیال ذهن به شک

جريان ناخودآگاه و در قال

ولید در جريان آنها از مريم ،بلداد ،اساطیر،

زمانی که مروان خون جوان دلیر خود را قربانی

فرات ،بیابان ،زمین ،عامر ،کاظم ،جواد ،انقالب و

مسئله تو کرد»( .جبرا )203 :1153 ،بنابراين ،زمان

ديگر رموز و معماهايی سخن میگويد که همه را

در اين رمان مفاهیم متعدد میيابد که آکنده از

با جريان سیال ذهن به خاطر میآورد .گويا با

حوادث و حقايق مختلف است.
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اين استحضار زمانی و مکانی گذشته به

خانههای آن را ويران میکرد و اهالی آن را

شک تفضیلی نشاندهنده اعتراض به زمان حاضر

میکشت .بعد از ظهر دشمن اشلالگر پیروزمندانه

است که دستاورد رضايتبخشی برای انسان

وارد آنجا شد .در ابتدای بارانهای پايیزی از

فلسطینی ندارد .لذا گذشته به عنوان مأمنی برای

فضای آن خون میچکید .آن را زخمی ديدم ،در

فرار از رنج غربت و اضطراب زمان حال قرار

حالیکه سوار بر ماشین جیپ بودم و زنجیرها بر

میگیرد که برای انسان فلسطینی آکنده از تباهی،

دستم .با سکوت به بیابان و تپههای دوردست از

تحقیر ،تبعید و ذلت بوده است .گذشته او را به

البهالی مزرعههای زيبا و اندوهگین مینگريستم.

بیگناهی و پاکی سرزمین و ملتش بازمیگرداند.

ای شهر! اگر تو با عذاب و مرگ من زنده

در فصلی از رمان ،ولید مسعود از دستگیری و

میشوی ،مرا شکنجه کنند تا بمیرم .چه کسانی

زندانی شدن خود پس از شکست  1123و

هستند آن جنگجويانی که چهره ندارند؟ آنها را

بازگشتش به بیتلحم سخن میگويد .زمانی که

میشناسم و نمـیشناسم .آنها را در البهالی

پشت جیپ نظامی نشسته بود و به هنگام عبور از

تاريخهايی که ذهنم را پر کردهاند ،ديدهام.

شهر ،گذشته را به خاطر میآورد .همچون

میآيند .ويران میکنند .میکشند .سپس سرنگون

مسافری بود که بر ماشین در حال حرکت سوار

میشوند و سقوط میکنند( .»...همان)300 :

شده و به پشت سر نگاه میکند و خاطرات

نويسنده برای ذهنی و مبهمتر شدن داستان

گذشته در ذهنش متبلور میشود .آينده در زاويه

از زبان شاعرانه و صنايع مختلف ادبی مانند تشبیه

ديد او جايی ندارد .زمان حال کدرتر و

و استعاره بهره میگیرد .زمانی که ولید شروع به
دستگیری خود میکند ،نخست ش

مخدوشتر از آن است که ديده شود .او فقط

توصیف ش

گذشته را به طور واضگ میبیند که به سرعت از

بارانی شهر را به خاطر میآورد .سپس بی مقدمه

برابر چشمان خیره و متحیر او میگذرد« :مرا

به توصیف ش

عملیات خود و دوستانش ،بشیر و

پشت ماشین ،بین دو نفر از آنها نشاندند .نفر سوم

طهبوب ،در سال  1105میپردازد .آنگاه ش

نزديک راننده نشست .راه متروک شهر از باران

دستگیری و شکنجههای طاقتفرسای خود را در

خیس شده بود؛ مانند مادران فرزند مردهای که

زندان متجاوزان به ياد میآورد .اين توصیفات

لباس عزا به تن دارند .آن را همچون جواهر

بارانی اتفاق

همگی در يک صحنه يعنی در ش

از ترس و امید خود

درخشانی ديدم که فضای آن را پرستوها پر کرده

میافتد .ولید در آن ش

بودند .شکوفههای گردو و زردآلو خانههای آن را

سخن میگويد .خاطرات تلخ و شیرين را در

در برگرفته بود .هلهله زنان از پنجرههای آن به

ذهنش مرور میکند .صدای کوبش باران شوق امید

گوش میرسید .برف مانند لباس نوعروسان راهها

را در او برمیانگیزد .قدم زدن در ابتدای ش

در

و پشت بامهای آن را سفیدپوش کرده بود .آن را

پیادهروهای شهر و در کنار برکههای کوچک و

روز  3ژوئن ديدم ،در حالیکه تانکهای اسرائیلی

چراغهای روشن برايش لذتبخش است .مردم به
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سرعت از کنارش میگذرند ،در حالیکه با

303ـ  )301در اين قسمت ولید حوادث بیست

روزنامهها و پالتوها سر و صورت خود را

سال گذشته را با زبانی شاعرانه و شیوه مونولوگ

پوشاندهاند .ولید مسعود در ورودی باب الخلی ،

درونی و تداعی مرور میکند .میزان اندوه و درد او

دور آتشی از چوب صندوقهای قديمی ،خیس و

نسبت به حوادث سال  05و شکست  23در اين

خسته ،با شال گردن پشمی به دور گردن ،پالتوی

توصیفات کامالً پیداست .زمانی که وصال نیز

سیاه سنگین و پاهای خیس و سرد ،سؤالی از

گذشته خود با ولید را به ياد میآورد ،از همین

اعماق درون خود میشنود که« :من کیستم؟ تو

زبان شاعرانه بهره میگیرد و به مقدمهچینی

کیستی؟ اينجا چه میکنیم؟ اينها که در اطرافت به

میپردازد« :معجزهها ،آنها از آسمان به شک

مرگ میخندد ،چه کسانی هستند؟ شهری که

کیسهای پر از مرواريد فرو میريزند که پرندهای

وحوش ذره ذره آن را در برگرفتهاند .ساعتها به

بزرگ و ناشناخته آن را به آغوش تو میاندازد.

دنبال هم باران فرو میريزد .اين حزن از کدامین

معجزهها بخششهای آسمانند .ناگهان زيبايی

فاجعه خبر میدهد؟ همه چیز سیاه ،فرسوده و

وجود را در بین دستانت حسّ میکنی؛ زيبايی

کهنه است ...تو ای شهر من با مرگ من زنده

جهان ،درختان ،میوهها ،جنگ ها ،درياها و آبشارها

میشوی؟ ملت بی دفاعم کشته میشوند و

را( .»...همان)302 :

جسدهايشان را بر درهها و کوههای زمین پراکنده

جبرا به هنگام توصیف اشخاص و مکانها

میکنند ...در اوج سکوت برای برادرم و خانوادهام

از حذف و وقفه برای شکست زمان استفاده

کشته شدهام گريستم ،برای دوستانم ،برای امتم و

میکند .از نمونههای حذف زمانی است که مريم

حتی برای هر کسی که در آن ساعات کشته

صفار از سالهای گذشته سخن میگويد« :روزی

میشود و کشته خواهد شد ،گريستم ...باران بر

آمد و روزی رفت .روزی ديگر آمد .من بیست

پنجرهها و درها میکوبید .پس از بیست سال به

سال داشتم .سپس سی ساله شدم»( .همان)355 :

خانهام در بیتلحم آمدم .در را کوبیدند .سه نفری
وارد خانه شدند ،در حالیکه آب را از روی

 .3جریان سیال ذهن

بارانیهای خود میتکاندند .ولید مسعود فرحان؟

جريان سیّال ذهن تکنیکی است که با آثار

بله .بفرمايید .در اين باران با من کاری داريد؟

نويسندگانی چون پروست ،ريچاردسون ،جويس

ببخشید که مزاحم میشويم .آيا همیشه اينجا

و وولف به وجه غال

ساکنی؟ يعنی چه؟ اين کشور من ،شهر من و

شد .در آثار داستانی مبتنی بر جريان سیال ذهن

سرزمین من است .بسیار خوب با ما بیا .همه جا را

واقعیت و سیر امور داستان از مجرای ذهن

تفتیش کردند؛ اتاقها و کاغذها را .بر دستانم

قهرمان اثر بیان میشود .بدينسان سیر داستان تا

زنجیر زدند و مرا به طرف در ه دادند»( .همان:

حد زيادی تابع روند تداعیهای ذهنی قهرمان اثر

ادبیات مدرنیستی تبدي
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است و در آن روند و سیر خطی زمان به هم

عصام با ديدن دريا و فضای کشتی به بیان

میريزد .در نتیجه انسجام حوادث داستانی تا حد

احساسات خود میپردازد و در يک لحظه،

زيادی از بین میرود .به گونهای که حضور

تصوير دريا ،عشق به لمی ،خاطره گذشتهاش با

نويسنده در داستان ،کمرنگ و گاه به طور کام

او ،از دست دادن لمی و حسرت و دردش را با

محو میشود .اصطالح جريان سیال ذهن را

مونولوگ درونی بیان میکند« :دريا پ

نخستین بار ويلیام جیمز روانشناس آمريکايی در

است .دريا با طراوت و لطیف ،پیر و بخشنده

کتاب اصول روانشناسی به کار برد .جريان سیال

است ...دريا رهايی دوباره است .به سوی غرب!

ذهن در داستان« ،صورت قطعی و يقینی را از

به سوی جزاير عقیق!  ...لمی! لمی! لمی بیچاره!

فضای داستان دور میکند و حال و هوای نسبی

لمی در بعضی ش ها گريان بود ،خانوادهاش را

انگارانهای به آن میبخشد و راه را بر امکان ارائه

به خاطر من ترک کرد ...من اينجا هستم برای

تفسیرهای مختلف از وقايع و سیر حوادث

فرار .من اينجا هستم به دالي

مختلف .مهمتر

داستان و آنچه بعدها به عنوان نظريه «مرگ

آنکه نمیتوانم لمی را دريا ،قايق و ماجراجويی

مؤلف» در ديگر آثار مدرنیسم ادبی مطرح شد،

خود قرار دهم .لمی برای من نبود مگر ساعات

میگشايد»( .زرشناس)132 :1251 ،

کوتاهی .ساعاتی که دقیقه به دقیقه همه آنها را

در تکنیک جريان سیال ذهن ،ترتی

رهايی

زمانی

میشناسم .آنچه بین من و لمی بود با الفاظ ،لمس

و نظم منطقی داستان به هم میريزد .در نتیجه

و عق درک نمیشود .نوعی از بودن و نبودن،

فضايی مبهم بر اثر سیطره میافکند و زمان به

شبیه آنکه بگويی من چشم و بینی و دهان دارم.

صورت غیر خطی امتداد میيابد .جبرا در رمان

اما نمیبینم ،نمیتوانم حرف بزنم و يا بويی را

السفینه از اين تکنیک برای نشان دادن ذهنیّت

استشمام کنم .لمی! بله او لمی است ،با دريا ،با

آشفته و روان متالطم شخصیتها استفاده میکند.

بیروت ،با ژوئن ،با مسافران طبقه دو ،با همسرش.

شکست زمان و ذهنی شدن آن

ولی زمانی که با همسرش است ،دريا و بیروت و

در نتیجه سب

میشود و تجربههای روانی و ذهنی ناخودآگاه

ژوئن چه فايدهای دارد؟»( .جبرا)0 :1150 ،

شخصیتها به صورت نامنسجم ارائه میگردد.

از نمونههای جريان سیال ذهن را میتوان در

عمده تکنیک جريان سیال ذهن در رمان السفینه

نامههای دکتر فالگ مشاهده کرد که يک مسئله مهم

در حوادث گذشته و با استفاده از مونولوگ

شناختی ،معرفتی و فلسفی «بودن يا نبودن» را در

درونی تحقق میيابد .شخصیتهای داستان با

آنها تکرار میکند .يکی از ويژگیهای جريان سیال

وجود استقرار در مکان و ثبات در کشتی ،ترتی

ذهن ابهام است که در اين نامهها کامالً مشهود

زمانی و مکانی را میشکنند و رويدادهای گذشته

است .اين ابهام از اشارات و معانی مبهم و تبیین

فلسطین ،عراق ،لبنان و کشورهايی اروپايی را به

نشده ،جمالت ناقص ،کلمات دو پهلو و چند پهلو

ياد میآورند.

حاص میشود که نشان از آشفتگی و اضطراب
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از خودکشی دارد.

نیز در نامههای دکتر فالگ برای اشاره به تحول

ذهنی شخصیت داستان قب

آنچه اين جريان سیال را ذهنیتر میکند ،زبان

ناگهانـی راوی حتی در وسط رمان و انتقال به

شاعرانهای است که جبرا با استفاده از انواع تشبیه،

زمانهای مختلف از حال به گذشته و بالعکس ،از

مجاز و استعاره به کار گرفته است« :باران شديد و

اين تکنیک به شک فاصلههای سفید بهره میجويد.

شگفت انگیز بود .من سفر میکردم با مجهوالتی

به عبارت ديگر ،برای داللت بر تحول نگرشها و

که مرا از خود دور میکرد و به اعماق جنگ ها و

شخصیتها ،هر فص از يک ديدگاه نق میشود و

آن

فاصلـههـای سفیـد دال بر آن است .از ديگر

شنیده میشد .سنگها مانند ماهیان طاليی

تکنیکهای جبرا در رمان السفینه استفاده از يک

میدرخشیدند .به سوی سواح خورشید تاريک

حرف ،به جای نام کام شخصیت است .نويسنده

میرفتم تا در آن پیچ و خمها جواهراتی را جمع

برای ايجاد ابهام و پوشیده بودن هويت شخصیتها

کنم و با آن به بلداد بازگردم؛ غنی و ثروتمند،

اين تکنیک را بر میگزيند .مثالً دکتر فالگ نامهای

مانند بازگشت سندباد( .جبرا)311 :1150 ،

برای «ل» مینويسد که اول اسم «لمی» است.

غارها فرو میبرد .صدای آبشارها از داخ

جملههای ديگری چون «غبار شهر را در

جبرا در رمان البح

عن ولید مسعود نیز از

سرفه پیچیده»« ،باران غبار را با سنگینی و

جريان سیال ذهن برای بیان آشفتگی و اضطراب

وحشیانه باز میگرداند» و «خورشید مانند بمبی

ذهنی شخصیتها و بازگشت به گذشته به صورت

عظیم در وسط آسمان منفجر میشود و اشعههای

نامنظم کمک میگیرد .يکی از طوالنیترين بخش

خود را در بین ابرها میپراکند» را میتوان

آن ،نوار ضبط شدهای است که از ولید مسعود به جا

برگرفته از اسلوب ويلیام فاکنر در رمان خشم و

مانده است .در اين بخش با استفاده از مونولوگ

هیاهو دانست که جبرا آن را به عربی ترجمه کرده

درونی هشت صفحهای ،ولید حوادثی از سال 1133

بود .از اينرو ،چون فاکنر در بخشهای مختلف

تا اواي دهه  35را در ذهن خود مرور میکند .اين

رمان با زبان شاعرانه به بیان ذهن آشفته و

حوادث به شک

نامنظم ،تداعی ،تکرار ،بیان

سردرگم شخصیتها میپردازد.

ناخودآگاه ،در قال

کلمات خودنمايی میکند.

از ديگر تکنیکهايی که غالباً جبرا برای

همچنین نويسنده برای ذهنیتر کردن و انعکاس

ذهنیتر شدن داستان از آن بهره میگیرد ،فقدان

ذهنیات شخصیتها از اساطیر و رموز مختلفی مانند

عاليم نگارشی در متن يا تلییر ويژگیهای چاپی يا

سندباد ،کالغها ... ،و نیز هذيان ،خواب ،رؤيا،

استفاده از حروف ايتالیک است .وی از اين تکنیک

جمالت نامنسجم و ناقص ،فقدان زمان و حذف

برای انتقال ناگهانی به جريان سیال ذهن ،تلییر

عالئم نگارشی بهره میگیرد ...« :پدرم کیف

زمان ،مکان و موارد ديگر استفاده میکند .نويسنده

کوچکی داشت که در آن قرصی از نان تنوری ،تخم

در ابتدای ده فص رمان که راویها تلییر میکنند و

مرغ آبپز ،زيتون و خیار شور میگذاشت.

تجلی مدرنیسم در آدار داستانی جبرا ابراهیم جبرا (با تكیه بر رمانهای السفینه و البحث عن ولید مسعود)
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خیار شور پدرم

زمانی خاص نیستند .راوی میتواند حوادث را در

است .قب از مرگش در اتاق افتاده بود مانند درخت

لحظه ای يا لحظاتی به ياد آورد و اين همان

بلوطی که باد آن را انداخته باشد .حکاياتی از نان

چیزی است که فیلسوف معاصر ،برگستون ،تحت

بلوط در ايام سفر به برلک و مجاعه نق میکرد.

عنوان «ديرند» بدان اشاره میکند.

بعد از سفر مجاعه من به دنیا آمدم .راه میدويد و از

از ديگر تکنیکهای مدرنیستی که در خالل

ما دور میشد .ما در لوری بوديم و راه سفید ،جاری

جريان سیال ذهن در اين رمان ديده میشود ،عدم

و روان از خالل غبار فرار میکرد؛ از ما از من از

ترتی

منطقی و منسجم میان جملههاست .نکته

تپهها و سنگها( .»...همان)33 :

مهم ديگر در اين رمان «تداعی» است .يعنی

نخستین ويژگی بارز در قسمت مونولوگ

«فرايند روانی که در آن شخص ،انديشهها ،کلمات،

درونی ،حال و هوای راوی ،ولید مسعود است .او

احساسات يا مفاهیمی را که قابلیت فراخوان

کسی را مورد خطاب قرار نمیدهد .حرکات ولید

يکديگر را دارند ،به هم پیوند میدهند .قابلیت

هماهنگ با شرايط روحی او ،کامالً درونی و ذهنی

فراخوانی میتواند حاص

شباهت يا همزمانی

است .آنچه که از عالم واقعی روايت میکند،

باشد .آنچه از طريق تداعی به ذهن شخص میآيد،

صورتی است که در ذهن ساخته و ريشه در

کامالً مربوط به زندگی ،گذشته و تجربههای خود

واقعیتها دارد که برای نزديک کردن آن به جهان

اوست .اما گاهی زنجیره تداعیها ،ريشه در

ذهنی از ابزاری مانند تشبیه ،استعاره ،مجاز و غیره

اسطوره ،باورهای عمومی و سنتهای فرهنگی

استفاده میشود؛ مانند «او افتاده بود مانند درخت

دارد که شخص بدان وابسته است»( .بیات:1253 ،

بلوطی که باد آن انداخته باشد»« ،راه میدويد»« ،راه

 )155راوی در فرازی از رمان وقتی اسم دوستانش

سفید جاری از خالل غبار» و «تپهها میدويدند».

را در البهالی صفحات روزنامهای میبیند ،با

از ديگر ويژگیهای اين رمان بايد به فقدان

مشاهده نام ريّا ،به رؤيا پناه میبرد و در خاطرات

زمان اشاره کرد .در واقع داستانپردازان مدرن

گذشتهای که با او داشته ،غرق میشود« :بعد از

زمان خارجی را وامینهند و بیشتر به زمان روانی

بزرگ شدنم خواندن آنها را ياد گرفتم و توانستم

میپردازند .به همین دلی معنای معیاری تاريخ و

بخوانم روزنامهای را که روی آن نوشته بود 1133

ساعت از دست میرود .واحدهای زمانی کوتاه و

اوت ،سپتامبر ،ياسمین و ريّا .مشتاق ريّا گشتم

کوچک ،جای واحدهای کالسیک و وسیع را

خودت ديدارت را دور کردی يا من فرار میکردم،

میگیرد .گاهی يک لحظه ،بیشترين داللت را

شکر خداوند يکتا را به خاطر صدای او ،دستان

حتی نسبت به يک سال دارد .چون راوی پیوسته

کوچکش( .»...همانجا)

به عالم ذهن توجه دارد ،از زمان واقعی و

نويسنده در البهالی اين نوار ضبط شده ولید،

خارجی دور میشود .گذشت زمان را احساس

برای ايجاد پیچیدگی و ذهنی کردن داستان که تن به

نمیکند .حوادث روايتشده تحت يک خط

هیچ قانون و نظمی نمیدهد و نیز برای نزديک
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کردن کالم به ذهن و ناخودآگاه و مراح پیش از

خیال میکند دارد از تو فرار میکند .امّا من

گفتار از تکنیکهای مختلفی مانند جمالت ناقص،

میگويم او از شهر خود فرار میکند؛ از سرزمین

تکرار و فقدان عالئم نگارشی بهره میگیرد.

و از آزادیاش .او فقط در شهرش وجود دارد ،در
سرزمینش .آيا میشنوی عصام؟ آزادی تو در اين

 .4عدم قطعیت

است که مهندسی در سرزمین خود باشی .هرچند

در رمانهای مدرن عدم قطعیت ،در سطگ طرح

برايت دشوار باشد و مورد آزار واقع شوی».

يا پیرنگ رمان بیشتر به صورت فرجام نامعین

(جبرا)323 :1150 ،

متبلور میشود .به عبارت ديگر ،در پايان رمان،

رمان السفینه با زاويه ديد چندآوايی که دارد،

عاقبت شخصیت اصلی در پردهای از ابهام باقی

حقايق و معانی متکثری را مطرح میکند و حتی

میماند .زيرا مدرنیسم به عنوان مهمترين نهضت

در نهايت سرنوشت عصام و لمی به صورت مبهم

آغاز قرن بیستم ،در بطن خود نشان از نوعی

و نامعین باقی میماند .امّا در عین حال وجود يک

ناپايداری و بیثباتی دارد .عدم قطعیت در رمان

ايدئولوژی به آن وحدت میبخشد .بهرغم آنکه

السفینه را میتوان در چندآوايی بودن ،زمان

سرنوشت برخی از شخصیتهای رمان مانند

ذهنی ،پیرنگ گسسته رمان و شخصیتهای ضد

عصام ،لمی ،امیلیا ،محمود راشد و ژاکلین

قهرمان آن خالصه کرد .با اين همه نويسنده در

نامشخص است ،امّا يک تِم و نقطه مرکزی ،يعنی

يک نقطه و مفهوم مرکزی مبنی بر لزوم بازگشت

بازگشت به میهن و مقابله با سختیها در آن به

به سرزمین ،فرهنگ و اصالتها به پايان داستان

چشم میخورد .از اينرو ،نويسنده ذهن مخاط

انسجام میبخشد .از اين جهت جبرا به شیوه

را به سمت وديع جل

میکند که مورد احترام

نکرده که سرنوشت

همه شخصیتهای داستان است« :در واقع ما او را

شخصیت اصلی کامالً مبهم باقی بماند ،بلکه آينده

ودار میکرديم که حرف بزند .زيرا ما صدای او را

و هويت انسان فلسطینی و عربی را به سرزمین و

دوست داشتیم .حتی فالگ ،دو روز پیش میگفت

میراث تمدنیاش گره زده است .او بازگشت به

که من درباره وديع اشتباه میکردم .او مث بچهها

میهن را تنها راه رهايی میداند .در پايان نیز وديع

معصوم است .مث

کودکان دوستداشتنی است.

تصمیم به بازگشت میگیرد و عصام نیز تحت

همیشه از عشق سخن میگويد( .»...همان)

داستانهای مدرن عم

تأثیر سخنان او به عراق باز میگردد و امیدوار

در رمان البح

عن ولید مسعود نیز تکنیک

است که لمی از عقايد سنتی و کینههای ديرين

عدم قطعیت با روايت چندآوايی ،پیرنگ و زمان

خود دست بردارد .از اينرو ،وديع به عصام

گسسته همراه شده است .اما گسستگی آن به مرات

میگويد« :در هیچ جای ديگری غیر از بلداد

از رمان السفینه بیشتر است .چون در اينجا هر صدا

نمیتوانی به آزادی دست پیدا کنی .لمی! عصام

يک داستان مجزا را بیان میکند و به شیوه پست

تجلی مدرنیسم در آدار داستانی جبرا ابراهیم جبرا (با تكیه بر رمانهای السفینه و البحث عن ولید مسعود)
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مدرن نزديک میشود .در نهايت داستان نیز با

عربها در سال  1123و انتفاضه مردمی ،پیوندی

احتماالت متعدد به پايان میرسد .با اين حال

تنگاتنگ دارد .بنابراين ،مقولۀ جنگ ،مقاومت،

بر

اشلـال ،تبعیـد ،زنـدان و مبارزات سیاسی از

آن حاکم است و يک زمینه مشترک در آن احساس

مهمترين درونمايههای رمانهای او به شمار

میشود .نويسنده در اين روش به میراث ادبیات

میرود .جبرا در رمانهای خود به تحقق تلییر،

کهن نزديک شده و مانند داستان هزار و يک ش

تحول ،بازگشت به وطن ،پیروزی جبهه مقاومت

عم کرده است .زيرا داستانهای هزار و يک ش

و انتفاضه کامالً خوشبین است.

همچون ديگر آثار مدرن جبرا ،يک ذهنیت غال

در ظاهر از هم جدا و بیربطاند ،اما يک وحدت
زمینه در آنها وجود دارد.

نويسنده در آثار داستانی خود بهويژه آنهايی
را که در دهه  25نوشته ،رويکردهای رماننويسی
مدرنیسم را در خلق رمان مورد توجه قرار داده

بحث و نتیجهگیری

است .او از اين رويکرد برای بررسی جنبههای

جبرا ابراهیم جبرا نويسندۀ برجسته و متعهد

روانشناختی شخصیتهای داستانی خود سود

فلسطینی است که با خلق چندين رمان توانست

میجويد و برای انعکاس آن مؤلفههايی چون

تحوالت چشمگیری در عرصه داستاننويسی

چندآوايی بودن ،زمان ذهنی رمان ،جريان سیال

معاصر ابداع کند .در اين پژوهش عنصر درونمايه

ذهن ،عدم قطعیت و پیوند با اسطوره و کهن

در رمانهای السفینه و البح

عن ولید مسعود با

الگوها را در رمان وارد میکند.

رويکرد مدرنیسم مورد واکاوی قرار گرفت .جبرا

جبرا از طريق چندآوايی از تحکیم يک

رمانهای خود را در شرايطی تدوين کرده که

درونمايه و ايدئولوژی که توسط راوی دانای ک

کشورش و جهان عرب با حوادث و تحوالت

بیان میشود ،جلوگیری کرده است .در نتیجه هر

چشمگیری روبهرو بوده است .در حقیقت آثار

يک از شخصیتها به بیان افکار و ذهنیات خود

داستانی او انعکاسی از اين واقعیتهاست .از

درباره واقعیتهای موجود میپردازند .از اينرو،

اينرو ،واقعگرايی امر ملموسی در آثار اين

حقیقت امری ذهنی و نسبی است و تفسیرهای

نويسنده فلسطینی است .جبرا ضمن انعکاس

مختلفی از يک واقعیت ارائه میشود.

حقايق دردناک و مظلومیت مردم کشورش در

زمان ذهنی و گسسته در داستانهای جبرا

درونمايههای داستانی خود ،بستر اجتماعی و

اغل

سیاسی جامعه عربی را به دقت مورد بررسی قرار

در رمانهايش زمان را يک عام

میدهد و برای بازتاب آنها از اسلوبهای مدرن

شخصیتها قرار داده ،به خصوص بر انسان

رماننويسی بهره میگیرد .داستانهای جبرا با

فلسطینی که طی نیم قرن دردناکترين حوادث را

سیاسی فلسطین از جمله اشلال سال

پشت سر گذاشته است .بنابراين ،او از زمان در

1105م ،قیامهای سراسری پس از آن ،شکست

داستان به عنوان يک مفهوم ذهنی و روانی بسیار

مسائ

به شک بازگشت به گذشته است .نويسنده
تأثیرگذار در
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مهم بهره میگیرد .از اين جهت در بسیاری از رمان-
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Abstract
As a response to the social chaos of its time, modernism refers to a set of cultural and
aesthetic changes in the area of arts and literature after the World War I. In this period, the
artistic methods underwent fundamental changes. Accordingly, the authors have tried to
address the defining characteristics of modernism in the fiction of Jabra. He is a committed
contemporary Palestinian poet who has used the modern approaches to story-telling and the
literary school of modernism to describe the bitter realities of war in his occupied land and
the alienation of the Palestinian men from themselves and the world around them. The
authors of this analytical-descriptive study have tried to answer the question how the
modern literary developments have influenced the novels of Jabra. Having been influenced
by the modernist trends, it was hypothesized that he was detached from the traditional
methods of novel writing which led him to the creation of new different methods. The
findings of this study showed that components such as polyphonic effects, non-linear
timelines, stream of consciousness, and uncertainty were present in modern novels of Jabra.
Keywords: Modernism, Jabra Ibrahim Jabra, Novel, Palestine, Polyphony.
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