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 مقدمه

 سر هامدرن بیشتر با دنیای درونی انسان هایرمان

در قرن بیستم با وقوع حوادثی  زيراد. نو کار دار

جهانی، کشتار و آوارگی  هایاز جمله جنگ

ها انسان و ناامیدی بشر از زندگی مدرن، میلیون

جوی عالم درونی خود وها در جستانسان

عدم تقیّد به  ،فقدان معنويتدر واقع برآمدند. 

های گذشته و نیز مشکالت و رنجهای سنت

 و استعمارحاکمیت کشورهای جهان سوم مانند 

سب  شد تا نگاه انسان به  ،بحران فلسطین

مسائ  همگی ها دگرگون شود. اين واقعیت

 .داد مدرن را تشکی  میآثار ادبی اصلی  ۀماي بن

عنصر غال  در ادبیات داستانی مدرنیستی، 

عبارت ديگر،  شناسانه دارد. بهماهیتی معرفت

ها و مسائ  اصلی که در سرلوحه خود پرسش

دهد، از اين قبی  است: اين دنیايی را که  قرار می

توانم تفسیر  من جزئی از آن هستم، چگونه می

کنم؟ چه کسانی از آن شناخت برخوردارند؟ 

شناخت چگونه از يک شناسا به شناسای ديگر 

بخش نيابد و اين انتقال چقدر اطمینا انتقال می

کنند  است؟ نويسندگان مدرنیسم تدبیری اتخاذ می

  ـقبین ـه ايـا بتوانند بـد تـريزن و طرحی می

 شناسانه پاسخ دهند.های معرفتپرسش

دسامبر  13 -1135) راـم جبـراهیـرا ابـجب

 ۀنويس، شاعر و مترجم برجست داستان (،1110

فلسطینی است که عمر خود را يکسره در راه 

احیا و اعتالی میراث فرهنگی کشورش سپری 

)برای اطالع بیشتر از زندگی وی نک:  .کرد

( وی در آثارش 111 -113: 1253مالابراهیمی، 

عرب ن اههای اجتماعی و سیاسی جواقعیت هب

، م1105 فلسطین در بازتاب رويداد اشلالويژه  هب

ها در عربشکست  کشور و نياآوارگی مردم 

توجه داشت و به خوبی توانست  1123سال 

و روان را در ذهن و آرزوها  آمالنابودی 

او  ،در واقعد. هايش ترسیم کنرمان یهاشخصیت

های داستان را مورد ضمیر ناخودآگاه شخصیت

آنها از ی پذيرد و میزان تأثیراد ی قرار میواکاو

بعید انسان خصوص ته حقايق دردناک فلسطین ب

)مونسی و مالابراهیمی،  .دکر میرا بیان فلسطینی 

دنیای درونی  تصويرجبرا برای  (21: 1213

مکت  ادبی های  نظريه ازهای خود شخصیت

شناسی نو و مدرنیسم که تحت تأثیر اصول روان

، کارل 1شناسانی چون زيگموند فرويدآرای روان

کمک ، شتقرار دا 2و برگستون 3گوستاو يونگ

چون  آنهای ها و ويژگی و از مؤلفه گرفت می

 و چندآوايی بودن رمان، زمان گسسته و ذهنی

 د.بر بهره می جريان سیال ذهن

 

 هدف تحقیق

های بررسی تکنیکدرصدد  اين پژوهش صرفاً

بلکه سعی  .های جبرا نیستمدرنیستی در رمان

نیز مورد بررسی را ها آنتا درونمايه و مضمون دارد 

. از آنجا که مکت  مدرنیسم بیشترين تأثیر دهدقرار 

و درونمايه  بر جا نهادهان داسترا در فرم و شک  

های  ، بنابراين به ويژگیثر استأمتاز شک  نیز 

 د.وش پرداخته میشکلی نیز 

                                                 
1. Sigmund Freud 

2. Carl Gustav Jung 

3. Brgstvn 
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 پیشینه تحقیق

های متفاوتی آثار داستانی جبرا تاکنون از ديدگاه

ز مورد بررسی و نقد قرار گرفته است که برخی ا

 ند از:اآنها عبارت

مُضمرات ، (1111دمشق، ) سلیمان حسین

فی عالم جبرا إبراهیم جبرا  اسةالنصِّ والخطاب در
خلی  شکری ؛ ، اتحاد الکتاب العربالروائی

فی البئر  اتيةجبرا الذ ةسیر، (3551دمشق، ) هیاس
؛ ، اتحاد الکتاب العرباألولى وشارع األمیرات

 ةالسیر، (3553بیروت، ) تهانی عبدالفتاح شاکر
فی األدب العربی فدوى طوقان وجبرا  تيةالذا

 سسة، المؤإبراهیم جبرا و إحسان عباس نموذجاً

دمشق، ) والت محمد؛ للدراسات والنشر بيةالعر

دالالت النص اآلخر فی عالم جبرا ، (3553

 مةالعا اهليئة، منشورات إبراهیم جبرا الروائی
القدس  ةصور»، (3555) نادر جمعۀ قاسم ؛للکتاب

، األزهر معةجا جملة، «فی روايات جبرا ابراهیم جبرا

محمد  ؛131 -135، ص 3، عدد 15، مجلد ةغز

 اسةنرجس والمرايا... در، (3551 بیروت،) عصفور

سسة ، المواعيةلکتابات جبرا إبراهیم جبرا اإلبد
الهاجس الفلسطینی فی »؛ للدراسات والنشر بيةالعر

 جملة، بهاء بن نوار، «براهیم جبراروايات جبرا إ
، لألبحاث و الدراسات حةالقدس المفتو معةجا

 .3510، ژوئن 22شماره 

ها با رويکردی هر يک از اين پژوهش

اند. اين  های جبرا پرداختهخاص به بررسی رمان

شود که  ای محسوب می ها به عنوان سابقه تحقیق

اين پژوهش را در نوگرايی جبرا در میان  ۀفرضی

پردازان معاصر و رويکرد جديد او را در داستان

کارگیری شگردهای مکت  رمانتیسم تقويت هب

به از نگاه جديدی سعی دارد  ،ورايناز کند.  می

های  آثار ادبی جبرا بپردازد که در سوابق بررسی

 به شک  پژوهشی مستق  ارائهيا و نبوده اداستانی 

 نشده است.

 

 های جبرا های مدرنیسم در رمان درونمایه

 چندآوایی بودن رمان .2

ند تا در آثار خود ادراک ا هها کوشیدمدرنیست

واقعیت را به موضوعی متکثر تبدي  کنند. آنها 

گسیختگی روايت را جايگزين انسجام روايی 

زندگی در  تالطمند تا از اين طريق از ا هکرد

در آثارشان بازتاب داشته  دوران پرتشتت مدرن،

داستايوسکی آفريننده  (22: 1252)پاينده،  .دنباش

-های رمان در رمان است. از مشخصه 0چندآوايی

های مستق  و  و تعدد صداها و آگاهیاهای 

مشخصی است که هر يک ديدگاهی مجزا را 

 (2: 1253، و بوبانی )مقدادی .کنند عرضه می

صدايی را مکالمه باختین عنصر اصلی فضای چند 

داند.  وگويی میتر، منطق گفت يا به عبارت دقیق

هیچ نوشته، عقیده و موضوعی نیست در نظر او 

 ی،که به تنهايی ظهور يابد. بلکه در ارتباط با قدرت

 و متنی ديگر یموضوع ای، مکالمه ،ای عقیده

باع  سیالن معنا در  ،. بدين ترتی يابد وجود می

ای را در  چنین پديده ویشود.  طول تاريخ می

 (52: 1211)نوبخت،  .بیند چند صدايی رمان می

  دـا ترديـهای مدرنیستی تالش دارند ترمان
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
4. Ponit of  vie 
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 هاداستاناين را وارد متن کنند. در ها واقعیتدر 

 داند بندی و نظم را مفروض نمیذهن ديگر سامان

ن است که چگونه اين آنويس رمان ۀمسئلو تنها 

ذهنیت دوگانه و غیرقاب  اطمینان را در متن 

البح   و هالسفینهای مجسم کند. جبرا در رمان
ديد چندآوايی رمان  ۀاز زاوي عن ولید مسعود

تا از تک صدايی کند تالش میی وگیرد.  بهره می

ايدئولوژی و حقیقتی مفرد جلوگیری کند  ۀو سلط

ر و ـی، تکثـدآوايـه چنـا روی آوردن بـو ب

های  وی انسان گی را جايگزين آن سازد. چندگونه

معمولی و ضد قهرمان را به عنوان قهرمان داستان 

های گزيند و به هر يک از شخصیت خود برمی

بینی و  دهد تا جهان اثرش صدای مستقلی می

 ند.گو کناودنیای خاص خود را 

اصول موسیقی رعايت جبرا به  در اين میان

. نیز پايبند است مند بوده،هبدان عالقسخت که 

بر  البح  عن ولید مسعود و هالسفینرمان 

دارد. پولیفونی تکیه  0اصوات و پولیفونی گوناگونی

های  به تعدد نلمه و اصطالحی است در موسیقی

هم  متناس  با هم و تقديم دو يا چند صدا که با

هر که . در عین حال شود می، گفته اند ارتباطدر 

استقالل نسبی خود را حفظ از صداها کدام 

يک صدا تقريباً از صداهای ديگر اما  ،کنند می

شود که  ن جل  میه آبتوجه متمايز است و بیشتر 

گويند. اين صداهايی که به نظر  به آن موضوع می

توافق و انسجام صوتی از يک آيند،  متعدد می

 (10: 3512)عزيزی،  .دبرخوردارن
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. polyphony 

در ده فص  نوشته شده با سه  هالسفینرمان 

های دکتر فالگ را صدای چهارم  راوی و اگر نامه

به شیوه اول  ،آن فرض کنیم، با چهار راوی

شود. نويسنده با استفاده از  شخص روايت می

چندآوايی از تمرکز و تسلط يک معنا و 

ای  ايدئولوژی بر رمان جلوگیری و معانی گسترده

های کند. شخصیت را در متن رمان مطرح می

پردازند.  گو میورمان معموالً با يکديگر به گفت

های مختلف  يک شخصیت و حادثه از ديدگاه

يابد و  شود، درونمايه و محتوا تکثر می يابی میارز

راوی  - معنا و درونمايه با يک ذهنیت ۀاز ارائ

د. در نتیجه در رمان گرد ی میخوددار -دانای ک 

زاويه ديد دانای ک  وجود ندارد که از خارج به 

ن بیشتر داستابلکه فضای  .بپردازدماجرا توصیف 

بر اين اساس هاست. ت شخصیتذهنیّحاص  

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

نهم(، وديع عساف چهار فص  )دوم، چهارم، 

ششم، دهم( و امیلیا فرنیزی يک فص  )فص  

 کنند. را روايت میآن دهم( 

جبرا با استفاده از چندآوايی بودن رمان در 

-تفاوت و تکثر مواضع شخصیت هالسفینداستان 

اشلالی موضوع سرزمین  های خود را درباره

کند. اين امر  میترسیم و بازگشت به آن فلسطین 

ن وديع و ایمی که ديدگاهدر اختالف به وضوح 

. وديع عساف شود آشکار میعصام وجود دارد، 

برد. اما  به سر می ه وطنيای بازگشت بؤدر ر

را در آغاز متفاوتی دارد که آن عصام ديدگاه 

دريا »گويد:  که می هاآنگ .دکن فص  اول ابراز می

اين جمله مدام در  .«پ  آزادی و رهايی است
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وديع عساف فص  دوم را با  شود. رمان تکرار می

از هر امیدی خالی »کند:  سخن دانته آغاز می

«. شويد... شويد، ای کسانی که به اينجا وارد می

برخالف  .اين ذهنیت وديع در مورد کشتی است

و اه خالص کشتی را راستقرار در عصام که 

هیچ امیدی بدان ندارد:  ديعو ،داند میرهايی 

دانند،  مردم خالی شدن از امید را امر سختی می»

شوند، درحالی که گريه  دسته دسته وارد جهنم می

کشند. زيرا آنها از امید خالی  کنند و نعره می می

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

ه کنم. از واردشوندگان کنم به آن توج گمان نمی

من جهنم را طوالً و عرضاً شناختم  .به اينجا هستم

کنم  و دوباره از آن خارج شدم. امید؟ گمان نمی

چیزی از آن بشناسم. من دو سه عقیده دارم که 

شان  توانم از آن دست بکشم و امّا بقیه، معانی نمی

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

کشتی اقمت در  دربارهمیلیا نیز ديدگاه ا

کردم که اين امر تا به اين  گمان نمی»منفی است: 

اندازه سخت باشد. فالگ نزديک من است ولی 

کیلومترها با من فاصله دارد. وقتی با دوستانش 

زمانی که حرف  .نشیند، بیشتر ساکت است می

خشم و تمسخر است. کالمش آکنده از  ،زند می

کشتی چقدر  .سخت استچقدر ارتباط با او 

 (152: 3555)جبرا،  .«کوچک است

نويسنده اعتقاد به تحکم يک زاويه  ،بنابراين

ديد برای بیان حقیقت و واقعیت ندارد و به تمام 

ا ـد تـده الل میـود استقـهای خشخصیت

کنند. اين زاويه ديد سب   مطرحهايشان را  ديدگاه

اشد. شده تا چند پیرنگ در داستان وجود داشته ب

های مختلف ها در فص هر يک از شخصیت

کنند و چند پیرنگ  داستان زندگی خود را بیان می

زندگی و از رود. عصام  به موازات هم پیش می

-واقعیت و دگوي میسخن خود با لمی  ۀگذشت

و  05های عراق در دهه ی چون جنبشهاي

 دو که باع  جدايی آنرا اعتقادات سنتی جامعه 

 د.کش میبه تصوير  ،شده

 ،1105فلسطین، اشلال سال  وقايعوديع 

کودکی خود در قدس و دوران  و آوارگی ملّتش

آورد. او از مهاجرت خود  لحم را به خاطر می بیت

اش به مهی و نیز امیلیا  به کويت، آشنايی و عالقه

فرنیزی، جنون همسرش و ترک و عدم بازگشت 

ن فالگ سخدکتر او و نیز از چگونگی آشنايی با 

های خود به روايت  در نامهنیز گويد. دکتر فالگ  می

گرايی خود  بحران روحی و پوچ ،ها و شرح دغدغه

 پردازد. اش می و بیان علت خودکشی

ها در ذهن خود به هر يک از اين شخصیت

پردازند و درباره  های ديگر میتوصیف شخصیت

گويند. اين توصیفاتِ آنها با توجه  آن سخن می

گذشته خود آنهاست. مثالً عصام به افکار و 

وديع مانند شهری »گويد:  درباره وديع عساف می

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

ديدگاه از ناخودآگاه او درباره جدايی و دوری از 

شود.  اش لمی ناشی می شهر بلداد و از معشوقه

وی قصد دارد به لندن فرار کند. زيرا به سب  

عشايری از دست و پا گیر ن قوانیحاکمیت 

زمانی که از او ازدواج با لمی منع شده است. 

گويد، در واقع از  های وديع سخن می نقاشی

ولی آنها فرار »زند:  حرف می ششخصیت خود

کنند، آنها در کشور خود غري  هستند و در  می

-کشورهای ديگر، به کشف مجهوالت در مکان
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 یفراموشبه  پردازند تا غربت خود را های دور می

غربت نشان از اين قطعه  (33)همان:  .«ندسپار

ذهنی و روحی او در بلداد و اقدام به فرار برای 

. با توجه به شکست داردفراموشی غم دوری لمی 

شرايط نکردن عراق و تلییر  05های دهه قیام

ايمان ندارد.  همبارزادامه ديگر به موجود، عصام 

تاد دانشگاه و که اسرا او شخصیت محمود راشد 

مانند شخصیتی به است،  کاری فردی سیاسی

در  ،دهد د که فقط شعار میدان شکست خورده می

 های برنامهد و هیچ اطمینانی به بر می به سراوهام 

 .اوضاع کشور وجود نداردآنها برای تلییر 

محمود راشد را  جرایاموقتی وديع عساف 

د در گر خو که با ديدن ملوان کشتی به ياد شکنجه

کند، به وصف  افتد و به او حمله می زندان می

و به فقدان آزادی و ااعتقاد  ازکشد، نشان  می

يا زمانی که  .ردادعربی  معهدر جا انسانهاسرکوب 

مسیحی بودن او به  يشد،ندا فرنانندو میبه وديع 

مسیحیت و کلیسا  زکه خود ا کند میاشاره نیز 

فرنانندو نزديک به چه  » :خاطرات بسیاری دارد

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

که کلیسا عذاب گناه را از او دور  تعهدم یکاتولیک

 حرفژاکلین  ازی . همچنین وقت«کرده است

به چشم ها در توصیفات او  اين نشانه ،دزن می

لحم  توريستی که از ديدار قدس و بیت» ورد:خ می

 آويخته بود ود صلیبی گردن خو به .گشت باز می

 (02 )همان: .«داشتمدتی در بیروت اقامت 

آوايی برای نويسنده همچنین از چند

توصیف مکرر يک اتفاق و حادثه توسط چند 

های د که اين روش از تکنیکگیر میبهره ت ذهنیّ

 است.اقتباس شده  خشم و هیاهوفاکنر در کتاب 

اشاره دارد ديدار فالگ و امیلیا در بیروت به مثالً 

فته های خود از آن سخن گ فالگ در نامه که دکتر

کرده توصیف آن را در سخنان خود نیز امیلیا و 

عصام، وديع و  کهرقص لمی در کشتی يا  است.

 ماجرایيا  .اند آن را بیان کرده دامامیلیا هر ک

در داستان  یخودکشی دکتر فالگ که هر شخصیت

خودکشی او  د. حتی وديعتراش دلیلی برای آن می

مرتبط ن وطو از دست دادن  فلسطینرا به مسئله 

مصیبت و غم او را مربوط به سرزمین »داند:  می

دانم که باع  جدايی بین او و لمی شد.  می

 قطعهای او را  کرد با تبر ريشه میاحساس 

د. فشارن میدر هم او را با کینه و بلض  .کنند می

نهايت خود را کند و در  مقاومت می .زند فرياد می

شده از سرزمین پدری و بريده ای  چون ريشه

تر از آن  تر و محکم او قوی .بیند ش میا اجدادی

که هايش قطع شود، هرچقدر هم  بود که ريشه

باشد. شايد  نگینتبر س یاه هشدت ضرب

خودکشی او پیروزی در برابر کسانی باشد که 

 (330 )همان: .«اند؟ تبرها را مقابلش باال برده

ويسنده برای بیان ايدئولوژی و افکار خود ن

آن را  و دبر ه میبهراز زاويه ديدهای مختلف 

کند. دکتر  مستقیماً با يک راوی دانای ک  بیان نمی

خود از اين ديدگاه نسبی به امور  ۀفالگ در نام

های خودکشی  نامه: »گويد و می دپرداز می

ولی بیش  .است انهکنندگان در اغل  اوقات صادق

انسان شیء خیلی  ی، گويشداباز آنکه صادق 

بیند. پس  کوچکی را زير عدسی میکروسکوب می

د. پندار همه چیز را بزرگ، متحرک و پیچیده می
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تر شده ها بار بزرگلیونیولی م دارد.ديد صادقی 

وقتی رابطه نسبی  ،است. آيا اين حقیقت است

ی ها دهد؟ نامه خود را با واقعیت از دست می

دروغ گاهی کنندگان نیز ممکن است خودکشی

 وقتیکه  نکات ظريفین ساختباشد. برجسته 

شان دچار اضطراب و يهاداللت ،شوند بزرگ می

چرا که از صدها ريز و درشت  .شود میفتگی شآ

دانید چرا من خواندن  ند. میگرد ديگر خالی می

ها، شنیدن راديو، ديدن تلويزيون را  روزنامه

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

م، بلکه من قصد نپیرامونم قطع ک هاییتقعاو

امور و  درباره خود شخصی ۀتمرکز بر تجرب

 (310)همان:  .«مرمسائ  انسان را دا

نیز به شک   البح  عن ولید مسعودرمان 

هايی که به شود. شخصیت چندآوايی روايت می

 اوجوی وجستدنبال ناپديد شدن ولید مسعود به 

 های هر يک در فصلی جداگانه تجربه ،پردازد می

ند و با بازگشت به گذشته از کن میرا بیان خود 

خود خبر ضمیر شخصیت او يا به نوعی از 

جو و کارآگاهی ودهند. با طرح و زمینه جست می

خصوص با به هب ،دهبخشیکه نويسنده به داستان 

شده کاست ضبط که همان جا ماندن يک سرنخ، 

زمینه را برای شناخت  ،استبرانگیز ولید ابهامو 

د. جواد حسنی که قصد ساز حقیقت فراهم می

در  ،بنويسد لید مسعوددارد کتابی درباره زندگی و

ها  نوشتهقبی  از ، آنچه از او به جا مانده رنهايت ه

امروز » :کند می آوری عـرا جم شـيها هـو نام

 و منوشتمالحظاتم را  ،کاغذهايم را جمع کردم

)جبرا،  .«با جديت مطالعه را شروع خواهم کرد

1153 :235) 

که در رمان وجود  هايی همه گسستی رغم هب

ی يک ودشود تا حد می  بساين امر  ،دارد

در داستان  یو هدف مشخص دـواحت ـذهنی

جو از وشناخت يا جست همان که دوشفرما حکم

دوستان . و نوشتن خاطرات اوستمسعود ولید 

جواد حسنی، ابراهیم حاج نوف ، از قبی  ولید 

کاظم اسماعی ، مريم صفار، جنان تامر، رباح 

در خانه عامر عبدالحمید جمع و... همگی  کام 

شده ولید گوش دهند. نوار ضبطبه تا  اند هشد

از تجربه و جداگانه سپس هر يک در فصلی 

 د.نگوي میسخن  لیدبا وخود گذشته  اتخاطر

در اين داستان نیز از چندآوايی بودن جبرا 

ها به طور مستق   افکار و انديشه تبیینرمان برای 

د. بدين طريق مباح  و موضوعات گیر می بهره

هر  .شود ای در آن طرح می مهم و گسترده

 بسیاری و افکار ها خالق ايدئولوژی یشخصیت

لحاظ  بهرمان مسئله فلسطین چه اين در  .ستا

 ،لحاظ فردی و روانیبه چه و سیاسی و اجتماعی 

فص  اول و  شود. مطرح می ای جانبههمهبه طور 

ه دوم رمان از زاويه ديد جواد حسنی روايت شد

که در عمان  فص  سوم را عیسی ناصر است.

مسعود به شمار و از نزديکان ولید  اقامت دارد

شروع  دلیحادثه دفن پدر و با .کند می بازگو آيد، می

 مدر فص  پنج .پردازد به گذشته و ازدواج او میو 

 لیددکتر طارق رؤوف از خصوصیات ماه تولد ونیز 

فص  در  ولید .گويد و روابط او با زنان سخن می

اش و فرار از دير  ششم و هشتم از کودکی ،چهارم

افکار و به بیان  مدر فص  هفت و دزن میحرف 

و شکنجه  زندانی ماجرای و های خود انديشه

 فص  مريم صفار از عامراين در  .دپرداز شدنش می
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گويد و او را  اش با او سخن می عبدالحمید و رابطه

آشنايی به فص  نهم  .داند نقطه مقاب  ولید می

در فص  دهم مروان . داختصاص دارولید وصال با 

و شهادت خود چريکی پسر ولید از عملیات 

در فص  يازده حاج نوف  آنگاه د. زن میحرف 

د. در فص  کن میبازگو با ولید را خاطرات خود 

ها و اسنادی که از  جواد حسنی به نوشتهنیز آخر 

 د.انديش میاست، دست آورده ه ولید ب

حقیقت ولید با يک زاويه ديد  ،بدين ترتی 

يا يک راوی دانای ک  به صورت قطعی بیان و 

عدم رو به جان  ان داستبلکه درونمايه  .شود نمی

خصوص زمانی که جواد هقطعیت و تکثر دارد. ب

ها و يادداشتره ابردحسنی در فص  آخر 

گويد:  چنین میدست آمده،  بههای  نوشته

زنند؟ از مردی که  حقیقتاً از چه کسی حرف می»

به خود ذهان آنها را امدت زمانی عواطف و 

يا از خودشان، از اوهامشان، است مشلول کرده 

؟ آيا آنها شانهاي و تنوع زندگی شانيهااز شکست

هايی هستند که او در اعماق آن ساطع  آينه

 درشان يای است که چهرها يا او آينه .شود می

چه بسا خودشان نیز  و دگرد اعماق آن هويدا می

 (222: 1150)جبرا،  .«؟دانند آن را نمی

 

 زمان گسسته و ذهنی .1

های جريان سیال ذهن به دلی  رويکرد داستان

نامیده نیز زمان  ويژه به مفهوم زمان، گاه داستانِ

ای  د. در آغاز قرن بیستم، زمان ديگر رشتهوش می

د که قرار باشد وش از لحظات متوالی تلقی نمی

نويس به ترتی  و گاه با نگاهی تعمدی به  رمان

جريان دائمی  ۀزمان به منزلبلکه  .گذشته ارائه کند

زمان سمت به  دائماًدر آن که وقايع گذشته  است

و بازنگری گذشته با  شود سرازير می حال

های زمان در رمان. آمیزد بینی آينده در هم می پیش

 .رود به صورت خطی و تسلسلی پیش نمیجبرا 

بلکه حالتی ذهنی و روانی دارد و بیشتر در 

کند. اين به دلی  تأثیری است که  گذشته سیر می

آنها  .های رمان داردزمان بر ذهن شخصیت

آن  ضد و بر ندخواهان پذيرش زمان حال نیست

تبلور دائمی زمان  هالسفیندر رمان  د.نشور می

گذشته در ذهن شخصیت که حتی در مواقعی به 

بسیار تجلی دارد. زمان  ،رسد مینیز حالت شهود 

در اين رمان به صورت گسسته است و نويسنده 

ت از جمله بازگش فته،هايی که به کار گربا تکنیک

زمان در  کند. تسلس  آن را قطع می ،به گذشته

گردد  اين داستان از اذهان مختلف به گذشته بازمی

و تأثیری که اين زمان بر ذهن هر يک از 

بسیار آشکار  گذارد، های داستان میشخصیت

ناپذيری ما از مسئله جدايی» است. در واقع

در  ،کند که برگستون آن را مطرح می« گذشته

رمان وجود دارد. وديع از های مختلف قسمت

کند که مسافرت با کشتی باع   عساف اظهار می

او ولی شده است. فراموش کردن زمان و مکان 

پیوسته  .شود ادجتواند از گذشته  ای نمی لحظه

از طريق » :زمان گذشته در ذهن او حضور دارد

زيرا کشتی باع  فراموشی  .دريا مسافرت کردم

ين ابا ( 21: 3555 )جبرا، .«ود...ش زمان و مکان می

را برای  شنهیمای گذشته  هر حادثه و منظرههمه 

با ديدن منظره دريا به ياد  .کند او تداعی می



 33       (البحث عن ولید مسعود و هالسفینهای )با تكیه بر رمان تجلی مدرنیسم در آدار داستانی جبرا ابراهیم جبرا

 

خاطراتش با فايز در فلسطین و شنا در 

را  یجديد هگويا ما قار»افتد:  های آن می چشمه

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

در آغاز تاريخ آب ان قدس کاولین دختر

های صیقلی به سمت غار پايین  از پله .اند خورده

های جوشان از طريق آمديم که در اطراف آن آب

ما خیس عرق  .ريخت شکافی بزرگ فرو می

آن آب  واردهای سوزان و لزج با صورت .بوديم

 (05 )همان: .«سرد شديم...

و حضور پیوسته  ناانسر بتأثیر زمان گذشته 

آشکار  السفینهآن در زمان حال بسیار در رمان 

 نمود. ردتأثیر خاصی دا یبر هر شخصیت و است

عصام  ،توان در شخصیت وديع عساف آن را می

سلمان و امیلیا فرنیزی که سه راوی داستان 

زمان گذشته و  هستند، نسبت به گذشته ديد.

خاطرات آن در ذهن عصام سلمان تأثیر منفی 

زمان او کند.  پیوسته از آن فرار میداشته است و 

دريا پ  »داند:  راه رهايی میتنها حال و کشتی را 

 لطیف و بخشنده ،رهايی است. دريای باطراوت

. دريا امروز به جوانی و سرزندگی بازگشته است

است. من برای فرار اينجا هستم. من به دالي  

ست که من ا اين هاترين آن مهم .زيادی اينجا هستم

کشتی و ماجراجويی خود  ،توانم لمی را دريا نمی

 (0: 1150)جبرا،  .«قرار دهم

ای  امّا وديع عساف از کشتی به عنوان وسیله

کند:  برای تأم  و بازگشت به گذشته استفاده می

 جامن دريای مديترانه را دوست دارم و در آن»

چرا که آن دريای فلسطین  .شوم سوار کشتی می

های قدس  ای يافا و حیفا، دريای تپهاست، دري

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

فرنیزی که در گذشته همسرش او را ترک کرده و 

به او در کشتی نیز دکتر فالگ چندان توجهی 

گرد تو و : »ردااز زمان دتصور منفی  ه است،نداشت

سگی هستم همچون گويا  .زنم دوستانت پرسه می

و  دچرخ می ،خورند ی که غدا میمردم ورکه د

 .«ندنپرت ک شاستخوانی به سمت تا است منتظر

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

چندان به زمان و نظم آن  ،چهارم فرض کرد

افکارش را با مونولوگ درونی و  .ای ندارد عالقه

کند که نشان از  به شیوه جريان سیال ذهن بیان می

گويد:  میدر اين باره وديع  .ذهنی او دارد آشفتگی

حتی در  ،چیزی که توجه مرا به خود جل  کرد»

در  .نسخه بود های، سربرگآن لحظات تیره و تار

عربی و انگلیسی و زبان باالی آن نام پزشک به 

کلمه در کنار  .نوشته شده بود مط شماره تلفن 

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

به دلیلی خط زده بود. به طوری که خواندن آن 

 (311)همان:  .«رسید به نظر میناممکن 

رمان پیوسته به گذشته و ن ـايان در ـزم

ها هر گردد. شخصیت های مختلف آن بازمیزمان

  شده سباملی که وحوادث آن و ع ،يک از گذشته

گويند. در  سخن می ،وار اين کشتی شوندستا 

ابعاد تاريخی و جلرافیايی به خود نتیجه زمان 

است  از طريق بازگشت به گذشته عصام .گیرد می

رضی حکومت عراق در دهه اتاريخ اصالحات  که

و  1105های سال ها و جنبشانقالب ،بیست

شود.  میذکر منفی آن بر عصام و لمی  بازتاب

برای  وثقیسند منیز های وديع به گذشته بازگشت

. تاريخ خروج ارتش استتاريخ اشلال قدس 

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

وديع پیوسته کودکی خود را در اماکن مختلف نیز 

مانند برکۀ السطان، السور،  ؛آورد ياد میبه فلسطین 

، عین کارم، ه، المالحه، القطمون، المصلبّهالطالبی

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

الشیخ جراح، سوق العطارين، کنیسۀ القیامۀ، قبّۀ 

بازگشت به اماکن مختلف به در واقع الصخرۀ. 

 پیوند هاصورت دقیق و جزئی هم او را به واقعیت

زند و هم وابستگی و شوق دائمی او را نسبت  می

نشان  ،شود ده مینامی به گذشته که نوستالژی

 سب  هالسفیندر رمان دهد. گسترش ذهنی زمان  می

زمان مسافرت در کشتی که به مدت  تاشود  می

و به طوالنی به نظر برسد بسیار  ،يک هفته است

 يابد. امتدادتاريخ گستره اندازه 

بازگشت به گذشته  وای از زمان ذهنی  نمونه

 شود. تداعی میاز طريق موسیقی در اين رمان 

ديع عساف هنگام عبور کشتی زمانی که ويعنی آن 

از تنگه کورنی  به خاطرات خود با فايز در 

اش در قدس و  به کودکی ؛گردد فلسطین بازمی

 : )همان .خاطراتش با دوستش فايز و شهادت او

شهادتش لحظه تا  يزافبا او ( زمان آشنايی 05 ـ23

زندگی حضرت مسیگ در به اندازه  ،م1105 در

. اين گستردگی يادآور انجامد به طول میقدس 

جیمز  از أولیسرمان بازگشت به گذشته بلوم در »

صفحه  00به آن جويس است که قطعه پايانی 

 ۀهمین موسیقی وظیف (33: 3550)حاج،  .«رسد می

دار خاتمه دادن به بازگشت به گذشته را نیز عهده

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

استخوانم  تاخواست  گويا می .ام فرو رفت بر سینه

 .«را به ياد آوردماو نفوذ کند. فايز را، مرگ و میالد 

 (51: 1150 )جبرا،

رستگاری در »از ديدگاه مارس  پروست 

زمان يا به عبارتی در تجلی مجدد و کام  زمان 

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

نیز زمان نقش مهمی در مقوله شناختی و  هالسفین

ها دارد و آينده به نوعی در معرفتی شخصیت

همین گذشته و بازگشت به گذشته متبلور 

زمان آن چیزی است که در ذهن  .شود می

هاست. نويسنده با استفاده از  تکنیک شخصیت

بازگشت به گذشته، زمان خطی رمان را قطع 

که در پیشروی کند و به بیان حوادث گذشته  می

 پردازد. می ثیر دارد،أتها رمان و شناخت شخصیت

و  استبازگشت به گذشته گاهی منظم 

جريان سیال ذهن، مونولوگ به صورت گاهی 

زمانی که بازگشت به . درونی و حدي  نفس

حوادث  باشد،گذشته به صورت جريان سیال ذهن 

به  انهآزادو بی منطق  ،دفعهبه صورت نامنظم، يک

که نشان از  کند خطور می هاذهن شخصیت

در نويسنده دارد. ذهنی آنها ب اضطراو  گیآشفت

خصوص در همختلف ب جاهایدر  هالسفینرمان 

مورد شخصیت عصام سلمان، وديع عساف، امیلیا 

فرينزی، محمود راشد و دکتر فالگ از اين تکنیک 

مانند اينکه عصام در کشتی با  د.جوي ه میبهر

وسیقی و تأثیر آن بر روان او در حالی که شنیدن م

است، ماه پنهان و دريا با نور ستارگان روشن شده 

ماه پنهان »افتد:  او می ۀتشگذ به ياد لمی و خاطرات

 .سیاهی دريا در پیرامون ما گسترده شده بود .بود

زير نور درخشان ستارگان، آهنگ آالت موسیقی 
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شد. در  پیوسته شنیده میبه طور در درون کشتی 

پوشیده و  .میان خشم و کینه من لمی خطور کرد

امّا من تمام بود. او لباس پوشیده  .دانم عريان، نمی

جلوی چشمم،  ؛او اينجاست .مديد جسم او را می

 (11 )همان: .«ماشینمبین دستانم، در 

يا اينکه صحنه دريا و موسیقی باخ در 

وديع را به  ،هنگام عبور کشتی از تنگه کورين 

 چندان ،اندازد اد گذشته و خاطراتش با فايز میي

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

فايز بین جمعیت جمع شديم زيرا عید نو، مانند 

ما را در  وقیامت بعد مرگ برای ما معانی دارد 

 )همان: .«کند مقاوم می ،برابر اين ش  بارانی سرد

اين موسیقی و يادآوری گذشته برای  (01

او را به ياد  ودينی نیز دارد  ۀنويسنده جنب

لحم  در بیت سال نوهای موسیقی کلیسا و جشن

عواطف من با موسیقی کلیسا تحريک »: دانداز می

های رغنون که از زير سقفاموسیقی  ؛شود می

 (11)همان:  .«درس میبه گوش بلند 

خاطرات  در تحريکنیز آب الگوی  کهن

مانند  ؛امیلیا و بازگشت او به گذشته نقش دارد

زمانی که در حمام به ياد خاطرات خود در 

های بیروت گويا من در میان آب»افتد:  بیروت می

پیوندد. او  کنم و فالگ در دريا به من می شنا می

ها دور  صخرهکنار و از  بلد نبودخوب شنا 

گذشته  بازگشت به (152 :1150جبرا، ) .«شد مین

 هایراهتواند يکی از  با مونولوگ درونی می

شناخت شخصت داستان باشد. مانند بازگشتی که 

های وديع در ذهن خود به فلسطین و مکان

، قطمون، ههای طالبیزيتون» :مختلف آن دارد

 هب ...هبه سمت مالحامتداد يافته و بیابان  همصلب

ا از خاطراتمان ر بخشی ات امید بازگشت در سايه

 (32)همان:  .«گذاشتیمامانت به 

هايی که جبرا برای گسست تکنیکديگر از 

به کار  السفینهآن در رمان زمان و ذهنی شدن 

 بینی، خالصه، حذف پیشتوان به  فته است، میرگ

 رد.اشاره کوقفه  و

هايی از رمان آينده نیز در قسمت بینی:پیش

برای  و شود سازی می بینی و برای آن زمینه پیش

هايی  حوادثی مانند خودکشی دکتر فالگ زمینه

 ازکه در رمان است زمانی آن . ه استفراهم شد

داستايوسکی و خودکشی مدورس  شیاطینکتاب 

باره در ايندکتر فالگ  آيد. سخن به میان می

خودکشی مدروس، که خودکشی کننده »گويد:  می

طور که خود را برای آن آماده کرده بود. همان

. «شود ن برای سفر يا معامله تجاری آماده میانسا

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

تمهیدی برای  ،کند هولندی خودکشی می

چرا که خصوصیات هر  .خودکشی دکتر فالگ است

شد او  گفته می» :استبه هم شبیه تقريباً آنها  یدو

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

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

لئون تولستوی است که در آن نوشته  آناکارلینارمان 

های قطار مقاب  چشمان خودکشی در ري 

نیز دکتر فالگ در پايان رمان  افتد. اتفاق میآناکارلینا 

-با انداختن خود به روی ري يعنی طريق همان  هب

 زند. می به خودکشیدست  ،های قطار

جبرا در رمان حوادثی را به شک   :خالصه

بیان و از شرح آن خودداری و سربسته خالصه 

زمانی است که عصام  ها نمونهآن از يکی کند.  می

در آن روزها من »گويد:  میسخن از کودکی خود 
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 .در سن پنج يا شش سالگی بودم که او را ديدم

. )همان: «بعد از اينکه از سن ده سالگی گذشتم

حصی  خود در دانشگاه و آشنايی سپس از ت (101

 سال با لمی و در ادامه بازگشت خود به بلداد در

د. به اين ترتی  حوادث زن میحرف  1103

ه ب ،بسیاری را که در زمان طوالنی اتفاق افتاده

 .کند می مرورطور خالصه 

هايی از رمان به در قسمت نويسنده: حذف

 رای گذا پردازد و تنها به اشاره حذف زمان می

امیلیا  ازدواجِ ۀکند. عصام دربار می بسنده

ازدواج او تنها يک سال يا کمتر طول » گويد: می

يا لمی سه سال تحصی  خود در اکسفورد  .«کشید

احساس کردم »کند:  را در يک جمله خالصه می

در طول سه سال به اندازه هزار سال زندگی 

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

تصار سخن خابه  ،فايز در طول پانزده سال گذشته

 ،عصر آن روز در میان اشک و اندوه»گويد:  می

اش تحوي   شهید را با شهدای ديگر به خانواده

داديم. احساساتم را نسبت به چیزی که هر روز 

کتمان  ،آورم طی پانزده سال آن را به ياد می

 (31 )همان: .«کردم

ه شود. ب میگاهی زمان دچار وقفه : وقفه

باشد هايی که بازگشت به گذشته خصوص زمان

ها غرق مونولوگ درونی و سیال يا شخصیت

به اين تکنیک از نظر باختین . شوندخود ذهن 

عدم امکان جدايی زمان و مکان از يکديگر »منزله 

در رمان  (53: 3550 )حاج، .«استدر اثر ادبی 

 هاآنها با جلرافیای تاريخ مکان وزمان  هالسفین

ها تمدن .فلسطین صخره است» است:درآمیخته 

زيرا سخت و مستحکم  .اند آن ساخته شده فرازبر 

های عمیقی دارد که به مرکز زمین  ريشه .است

 ،دان کسانی که چون صخره محکم شود. میمتص  

مسیگ  د.ان فلسطین را  بنا نهادهسراسر قدس و 

آن  فرمانروایکسی است که انتخاب شده تا 

 (03 :1150جبرا، ) .«باشدین سرزم

از هايی که جبرا يکی از تکنیک :اسلوب نامه

 ،شود د و باع  گسست زمان میکن میآن استفاده 

هايی است که دکتر فالگ پیش از خودکشی از  نامه

صفحه  13 به در رمانو  گذارد خود باقی می

ها به صورت  . زمان در درون اين نامهرسد می

يابد  امتداد میبازگشت به گذشته و جريان سیال 

از شخصت  و روانی و ذهنی دارد ۀکه بیشتر جنب

دهد. در اين  فالگ و افکار پريشان او خبر می

شخصیت به طور غیر منطقی از  ها ذهنِ نامه

و  دشو نتق  میمموضوعی به موضوع ديگر 

بین برای نشان دادن اين انتقال ناگهانی  نويسنده

از عالئم  ،های مختلفموضوعات و زمان

 ،بنابراين د.گیر ه میبهرنگارشی مانند فاصله سفید 

از عنصر زمان تنها برای  السفینهجبرا در رمان 

بلکه است. پیشبرد حوادث رمان استفاده نکرده 

های روانی و ذهنی  جنبهشناخت در زمان 

عد در بُهمچنین  .استداشته  بردها کارشخصیت

واقعیت و حقیقت نیز به بازگشت انسان فلسطینی 

گاه چرا که هیچ .اشاره دارد خود نهبه می

 د.گرداش جدا  از گذشتهاو تواند  نمی

 گويد: می هالسفینرمان جبرا خود درباره 

اً من تعیمهمی است. طببسیار فرار با کشتی نکته »

 اما .کنند م که فرار میا همردمی را به تصوير کشید
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ثر ؤم ،تواند نمیفرار برند که  نهايت پی میدر 

و خالص و رهايی آنها در بازگشت به  باشد

در بازگشت به  ؛است شان مادریهای سرزمین

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

کشتی از شهری به  مدام باآنها  .دريا قرار دادم

توانند تجربیات و  ولی نمی .ندنک می سفرشهری 

ند. سپار یفراموشبه خود را گذشته خاطرات 

؛ ردادآنها وجود ذهن ای که در اعماق  تجربه

. رهايی آنها از فلسطین سرزمینقدس و  ۀتجرب

که اين است تنها در  ،اين خفقان و بحران درونی

وگرنه دست به خودکشی  ،باز گردندبدانجا 

چنین دکتر فالگ سرنوشت همچنان که  .زنند می

 (055: 1155 )جبرا، .«بود

نیز زمان  البح  عن ولید مسعوددر رمان 

. حوادث وجود نداردجريان خطی و منظمی برای 

ن پیوسته به آزمان و  پیرنگ رمان گسسته است

به ن آهای شخصیتگذشته توجه دارد. چرا که 

هايی در گذشته جوی سرنخوجستدنبال 

. در اين رمان نیز زمان حالت ذهنی و اند برآمده

گیرد و در تکوين و ظهور  میبه خود روانی 

زمان »در واقع  رد.ی داوثرها نقش مشخصیت

 به منزلهچرا که پذيرش زمان  .شود انکار می

: 1111 )حسین، .«است پذيرش مرگ و فروپاشی

 البح  عن ولید مسعودجمله آغازين رمان  (103

آرزو : »صحت اين مدعاستر ب دلی  واضحی

کردم کاش حافظه اکسیری داشت که  می

 خدر تسلس  زمانی ررا که همه آنچه توانست  می

آنها را مانند و واقعه به واقعه باز گرداند  ،داده

 .«دنمجسم ک ،دوش الفاظی که بر کاغذ جاری می

های رمان شخصیت ،بنابراين (11: 1153 )جبرا،

اند و حاضر به  با زمان واقعی و خطی بیگانه

 پذيرش آن نیستند.

 .وار دارد ايرهزمان در اين رمان حالت د

با حادثه ناپديد شدن ولید مسعود و به جا  داستان

آغاز او، صدای ضبط شده  ازماندن يک کاست 

ها در فصلی آنگاه هر يک از شخصیت .شود می

 گويند. در نتیجه هر سخن می لیددرباره و گانهجدا

های دور و نزديکی را به در ذهن خود زمان دامک

مربوط به تاريخ نیم قرن  واقعآورند که در  ياد می

اين ست. ا حوادث فلسطین و کشورهای عربی

مهم تاريخ فلسطین شام  رخدادهای حوادث 

شلال ا، انگلیسقیمومت  ،مانند اعالمیه بالفور

 ،1105سال  در هافلسطین توسط صهیونیست

کشورهای شکست کشور، ين اآوارگی مردم 

خونین در جنگ شش روزه و نیز حوادث عربی 

ا ـه بـرا توانستـ. جباستدر اردن  م.1135سال 

حوادث اين نیم  ،کارگیری اسلوب زمان ذهنیهب

بگنجاند. در عین خود ان داستقرن را استادانه در 

حال از خاصیت روانشناختی زمان که در نزد 

روانشناسان قرن بیستم مانند فرويد، يونگ، 

 جستهده و نويسندگان بربوبرگستون مطرح 

پروست، وولف، الیوت، فاکنر در مدرنیسم مانند 

 بهره گرفته است. ،دان شتهخود بدان توجه داآثار 

قب  از شروع رمان تاريخی اغل  حوادث 

در نتیجه با بازگشت به گذشته و  .افتد میاتفاق 

 از داستان، در فصلی .دنشو فلش بک يادآوری می

و زندگی پدر  1135عیسی ناصر به حوادث سال 

دو اس  آن را و  ارابه بودولید که صاح  يک 

آه، روزگاری بود که »د: کن میاشاره  ،کشیدند می

ام به دهه بیست  سپری شد! هر بار حافظه



 4231پاییز و زمستان ، ، شماره چهارمسوم لنامه تخصصی مطالعات داستانی، سالدوفص       38

 

چگونه عاشق که آورم  گردد و به ياد می بازمی

چگونه پوشیدن  .اس  به راننده ماشین تبدي  شد

ای را که در آن  نقطه کنار گذاشت.لباس عربی را 

( در اين 101 )همان: .«بینم می ،زمان تحول يافت

وضعیت زندگی  اشاره بهبازگشت عالوه بر 

جامعه نیز تلويحاً  مدرن حوالتولید، ت ۀخانواد

شلوار به  و ماشین به جای ارابه و دگرد بیان می

 ۀدر نامنیز . ولید گیرد قرار می جای لباس عربی

تحوالت بارز اجتماعی در گذار از ن ياه ب خود

و »... د: داراشاره مدرنیته  زندگی سنتی به سمت

ای را که بر آن نوشته بود  روزنامه ،توانستم بخوانم

 (33 )همان: .«اوت، سپتامبر، اکتبر 1133

بازگشت به گذشته به شک  مونولوگ 

درونی و جريان سیال ذهن در رمان صورت 

شود.  باع  ذهنی شدن زمان داستان می گیرد و می

که ولید از  نوارینويسنده در خالل هشت صفحه 

با مونولوگ درونی و  است، جا گذاشتههخود ب

جريان سیال ذهن به شک  نامنظم تاريخ پنجاه 

اين کند.  سال گذشته فلسطین را يادآوری می

 لیدوو از دوره مدرسه  1133 حوادث از سال

به شک  هجوم  35تا ابتدای دهه و شود  میآغاز 

و خاطرات، تداعی و در قال  جريان ناخودآگاه 

ای به رنگ  کیسه» :ماند باقی می شجوالن در ذهن

 .«دفترها و مدادها... ،هاشود از کتاب سبز پر می

 (32)همان: 

ساطیر، ااز مريم، بلداد،  هاآنجريان در ولید 

 و عامر، کاظم، جواد، انقالبزمین، فرات، بیابان، 

گويد که همه را  ديگر رموز و معماهايی سخن می

با گويا آورد.  می خاطره با جريان سیال ذهن ب

تحريک ». گردد موسیقی به گذشته بازمی

ای ه نلمه»و  «موسیقی کلیسانوای احساسات با 

ويری اتص هااين« های بلندزير سقفدر رغنون ا

و  شود تکرار میهای جبرا است که در همه رمان

او نويسنده به موسیقی و بازگشت  ۀعالقاز نشان 

 .ردادلحم  بیت در گذشتهبه خاطرات 

گذشته به طور کام  در ذهن احیای زمان 

ن اتفاقی که در ایمرا زي .پذير نیستانسان امکان

گذشته رخ داده و زمان يادآوری آن، حوادث 

ماهیت آن  کهدد پیون به وقوع می گوناگون ديگری

دهد. حوادثی هم هستند که انسان  میاتفاق را تلییر 

مخفیانه در  آنها .دداردر هنگام وقوع به آنها توجه ن

ای از  در لحظه هاو بعد ندخز ش میذهن ۀگوش

رها او لحظات زمان حال، از اعماق ناخودآگاه 

يک صدا يا يک عبارت موسیقی »چه بسا شود.  می

بخشی از گذشته را با تلییراتی که در طول بتواند 

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

ی کلیسا که يادآور مانند موسیقی باخ يا موسیق

در دير است و با مسعود دوران کودکی ولید 

در زمان حال با مفاهیم خاصی در  ،هاگذشت سال

از  ای که گوشهحوادث . اين شود ذهن او تداعی می

يادآوری عربی را تاريخ فلسطین و کشورهای 

امری »... يابد:  عد تاريخی میدر رمان گاه بُ کند، می

 .که پشت شتر را شکستکه رويداد پرکاهی بود 

. 31تا دسامبر  35 تا سپتامبر 23از حوادث ژوئن 

زمانی که مروان خون جوان دلیر خود را قربانی 

زمان  ،( بنابراين203: 1153جبرا، ) .«مسئله تو کرد

از يابد که آکنده  می متعدددر اين رمان مفاهیم 

 ست.ا مختلفحقايق حوادث و 
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ه به اين استحضار زمانی و مکانی گذشت

دهنده اعتراض به زمان حاضر شک  تفضیلی نشان

برای انسان  یبخشکه دستاورد رضايتاست 

گذشته به عنوان مأمنی برای لذا  رد.فلسطینی ندا

قرار غربت و اضطراب زمان حال رنج فرار از 

 ،تباهی آکنده ازبرای انسان فلسطینی گیرد که  می

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

 گرداند. بیگناهی و پاکی سرزمین و ملتش بازمی

ولید مسعود از دستگیری و از رمان، در فصلی 

و  1123از شکست  پسزندانی شدن خود 

زمانی که  .گويد میسخن لحم  به بیت شبازگشت

و به هنگام عبور از  نشسته بودنظامی  پپشت جی

. همچون آورد میخاطر گذشته را به  شهر،

سوار ر ماشین در حال حرکت بکه  بودمسافری 

 و خاطرات کند گاه میبه پشت سر نشده و 

د. آينده در زاويه شو میمتبلور  ته در ذهنششگذ

زمان حال کدرتر و  .ديد او جايی ندارد

و فقط ديده شود. اتر از آن است که  مخدوش

سرعت از ه بیند که ب میبه طور واضگ گذشته را 

مرا »ذرد: گ حیر او میمتخیره و  برابر چشمان

نفر سوم  .، بین دو نفر از آنها نشاندندماشین پشت

نزديک راننده نشست. راه متروک شهر از باران 

که  ای مانند مادران فرزند مرده ؛بودخیس شده 

همچون جواهر ند. آن را به تن دارلباس عزا 

فضای آن را پرستوها پر کرده ديدم که  انیدرخش

های آن را  خانههای گردو و زردآلو  شکوفه ند.بود

به های آن  هلهله زنان از پنجره .در برگرفته بود

ها  عروسان راهنو. برف مانند لباس رسید گوش می

آن را  .کرده بودسفیدپوش آن را  های پشت بامو 

های اسرائیلی که تانکحالی درديدم، ژوئن  3روز 

کرد و اهالی آن را  میهای آن را ويران  خانه

پیروزمندانه شلالگر دشمن ابعد از ظهر  .کشت می

از  یهای پايیزدر ابتدای باران .دوارد آنجا ش

 درديدم، آن را زخمی . چکید میفضای آن خون 

بودم و زنجیرها بر  پماشین جیبر که سوار حالی

از  دستهای دور با سکوت به بیابان و تپه .دستم

م. نگريست زيبا و اندوهگین می های همزرع الیهالب

تو با عذاب و مرگ من زنده  اگرای شهر! 

میرم. چه کسانی تا بشوی، مرا شکنجه کنند  می

هستند آن جنگجويانی که چهره ندارند؟ آنها را 

الی هالبشناسم. آنها را در  یـشناسم و نم می

ام.  ديده اند، هايی که ذهنم را پر کردهتاريخ

سپس سرنگون  .کشند می .کنند ويران می .آيند می

 (300: ناهم) .«کنند... می شوند و سقوط می

داستان تر شدن  و مبهم  نويسنده برای ذهنی

مانند تشبیه  مختلف ادبیع ياز زبان شاعرانه و صنا

زمانی که ولید شروع به  گیرد. و استعاره بهره می

ش   نخست ،کند توصیف ش  دستگیری خود می

پس بی مقدمه س .آورد می خاطربارانی شهر را به 

بشیر و  ،دوستانش وبه توصیف ش  عملیات خود 

ش   گاهآن .پردازد می 1105در سال  ،طهبوب

خود را در فرسای  طاقتهای  دستگیری و شکنجه

اين توصیفات  .آورد به ياد میمتجاوزان زندان 

اتفاق ش  بارانی در در يک صحنه يعنی  گیهم

 . ولید در آن ش  از ترس و امید خوددافت می

گويد. خاطرات تلخ و شیرين را در  سخن می

مید اشوق ن بارا شصدای کوبکند.  ذهنش مرور می

قدم زدن در ابتدای ش  در . انگیزد برمی را در او

و های کوچک  برکهکنار در  وروهای شهر  پیاده

بخش است. مردم به  لذتروشن برايش  یهاچراغ
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که با در حالی گذرند، میاز کنارش سرعت 

سر و صورت خود را ها و پالتوها  روزنامه

 ،در ورودی باب الخلی اند. ولید مسعود  پوشانده

های قديمی، خیس و دور آتشی از چوب صندوق

شال گردن پشمی به دور گردن، پالتوی با خسته، 

از  سؤالیو سرد،  پاهای خیس و سیاه سنگین

من کیستم؟ تو »که:  دوشن می درون خوداعماق 

کنیم؟ اينها که در اطرافت به  کیستی؟ اينجا چه می

چه کسانی هستند؟ شهری که  ،خندد مرگ می

ها به ساعت .اند وحوش ذره ذره آن را در برگرفته

کدامین  ازاين حزن  .ريزد دنبال هم باران فرو می

و  سودهرفهمه چیز سیاه،  ؟دهد فاجعه خبر می

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

 و دنشو اعم کشته میملت بی دف ؟شوی می

های زمین پراکنده  ها و کوه را بر دره هايشانجسد

ام  برای برادرم و خانواده .. در اوج سکوتکنند. می

برای امتم و  ،برای دوستانم گريستم،ام  کشته شده

حتی برای هر کسی که در آن ساعات کشته 

گريستم... باران بر  ،شود و کشته خواهد شد می

از بیست سال به  پس .کوبید ها و درها می پنجره

سه نفری  .در را کوبیدند .لحم آمدم ام در بیت خانه

که آب را از روی در حالی ،شدندخانه وارد 

د. ولید مسعود فرحان؟ تکاندن های خود می بارانی

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

شويم. آيا همیشه اينجا  ببخشید که مزاحم می

ی چه؟ اين کشور من، شهر من و ساکنی؟ يعن

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

. بر دستانم را کاغذها و هااتاق ؛تفتیش کردند

 )همان: .«به طرف در ه  دادندمرا زنجیر زدند و 

بیست در اين قسمت ولید حوادث  (301 ـ303

با زبانی شاعرانه و شیوه مونولوگ را سال گذشته 

میزان اندوه و درد او  .دکن میمرور درونی و تداعی 

در اين  23و شکست  05 نسبت به حوادث سال

نیز زمانی که وصال  پیداست. کامالًتوصیفات 

از همین  ،آورد گذشته خود با ولید را به ياد می

چینی مقدمه هبگیرد و  بهره میزبان شاعرانه 

ها، آنها از آسمان به شک   معجزه» د:پرداز می

ای  پرنده که ريزند ای پر از مرواريد فرو می کیسه

 .اندازد آن را به آغوش تو می ناشناختهبزرگ و 

های آسمانند. ناگهان زيبايی  ها بخشش معجزه

زيبايی  ؛نیک میحسّ وجود را در بین دستانت 

درياها و آبشارها  ،هاها، جنگ  جهان، درختان، میوه

 (302 )همان: .«ا...ر

ها هنگام توصیف اشخاص و مکانبه  جبرا

از حذف و وقفه برای شکست زمان استفاده 

های حذف زمانی است که مريم  کند. از نمونه می

روزی »گويد:  میسخن های گذشته صفار از سال

من بیست  .آمد و روزی رفت. روزی ديگر آمد

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

 

 جریان سیال ذهن .3

جريان سیّال ذهن تکنیکی است که با آثار 

پروست، ريچاردسون، جويس نويسندگانی چون 

و وولف به وجه غال  ادبیات مدرنیستی تبدي  

شد. در آثار داستانی مبتنی بر جريان سیال ذهن 

واقعیت و سیر امور داستان از مجرای ذهن 

داستان تا سان سیر شود. بدين قهرمان اثر بیان می

 های ذهنی قهرمان اثر حد زيادی تابع روند تداعی
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هم ه و در آن روند و سیر خطی زمان ب است

انسجام حوادث داستانی تا حد  نتیجهدر  .ريزد می

که حضور  ای گونهرود. به  می بینزيادی از 

نويسنده در داستان، کمرنگ و گاه به طور کام  

ا اصطالح جريان سیال ذهن ر شود. محو می

روانشناس آمريکايی در  نخستین بار ويلیام جیمز

کار برد. جريان سیال ه ب شناسیاصول روانکتاب 

صورت قطعی و يقینی را از »ذهن در داستان، 

د و حال و هوای نسبی نک میفضای داستان دور 

بخشد و راه را بر امکان ارائه  میبه آن  ای انگارانه

 تفسیرهای مختلف از وقايع و سیر حوادث

مرگ »داستان و آنچه بعدها به عنوان نظريه 

 ،در ديگر آثار مدرنیسم ادبی مطرح شد« مؤلف

 (132: 1251 )زرشناس، .«گشايد می

ترتی  زمانی تکنیک جريان سیال ذهن، در 

در نتیجه  .دريز هم میبه و نظم منطقی داستان 

به د و زمان افکن میسیطره فضايی مبهم بر اثر 

جبرا در رمان  يابد. میامتداد صورت غیر خطی 

ت از اين تکنیک برای نشان دادن ذهنیّ هالسفین

 .کند ها استفاده میم شخصیتروان متالطآشفته و 

  شکست زمان و ذهنی شدن آن در نتیجه سب

ناخودآگاه ذهنی های روانی و  شود و تجربه می

. دگرد ها به صورت نامنسجم ارائه میشخصیت

 هالسفینعمده تکنیک جريان سیال ذهن در رمان 

در حوادث گذشته و با استفاده از مونولوگ 

با داستان های . شخصیتبداي میتحقق درونی 

ترتی   ،ت در کشتیاثباستقرار در مکان و وجود 

و رويدادهای گذشته  نندشک را میزمانی و مکانی 

لبنان و کشورهايی اروپايی را به  ،فلسطین، عراق

 آورند. می ياد

عصام با ديدن دريا و فضای کشتی به بیان 

، لحظهپردازد و در يک  احساسات خود می

 اش با تصوير دريا، عشق به لمی، خاطره گذشته

با  را حسرت و دردش لمی واز دست دادن  او،

دريا پ  رهايی »د: کن مونولوگ درونی بیان می

 است. دريا با طراوت و لطیف، پیر و بخشنده

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

 !لمی بیچاره !لمی !ر عقیق! ... لمیيبه سوی جزا

اش را  ها گريان بود، خانوادهلمی در بعضی ش 

خاطر من ترک کرد... من اينجا هستم برای ه ب

 تر مهم مختلف.من اينجا هستم به دالي   .فرار

قايق و ماجراجويی  ،لمی را دريا متوان آنکه نمی

خود قرار دهم. لمی برای من نبود مگر ساعات 

کوتاهی. ساعاتی که دقیقه به دقیقه همه آنها را 

لمس  ،شناسم. آنچه بین من و لمی بود با الفاظ می

شود. نوعی از بودن و نبودن،  نمی درکو عق  

 .بینی و دهان دارمو شبیه آنکه بگويی من چشم 

يی را و يا بو توانم حرف بزنم بینم، نمی نمی اما

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

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

ولی زمانی که با همسرش است، دريا و بیروت و 

 (0: 1150 )جبرا، .«ای دارد؟ ژوئن چه فايده

توان در  میرا های جريان سیال ذهن  از نمونه

يک مسئله مهم های دکتر فالگ مشاهده کرد که  نامه

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

های جريان سیال کند. يکی از ويژگی تکرار می هاآن

مشهود  ها کامالً نامهن ايدر که ذهن ابهام است 

ین یاشارات و معانی مبهم و تب ازاين ابهام  .است

نشده، جمالت ناقص، کلمات دو پهلو و چند پهلو 

آشفتگی و اضطراب  ازان که نششود  میحاص  



 4231پاییز و زمستان ، ، شماره چهارمسوم لنامه تخصصی مطالعات داستانی، سالدوفص       41

 

 رد.ادقب  از خودکشی داستان ت یذهنی شخص

زبان  ،کند تر می را ذهنیسیال آنچه اين جريان 

 ،از انواع تشبیه با استفاده جبراای است که  شاعرانه

و  شديدباران » به کار گرفته است:مجاز و استعاره 

کردم با مجهوالتی  من سفر می .شگفت انگیز بود

ها و جنگ اعماق  کرد و به میدور  خودکه مرا از 

از داخ  آن  صدای آبشارها برد. میفرو غارها 

ها مانند ماهیان طاليی سنگ شد. میشنیده 

سوی سواح  خورشید تاريک ه ب .درخشیدند می

جواهراتی را جمع  ها پیچ و خمرفتم تا در آن  می

غنی و ثروتمند،  ؛با آن به بلداد بازگردم وکنم 

 (311: 1150)جبرا،  .شت سندبادمانند بازگ

غبار شهر را در »های ديگری چون  جمله

باران غبار را با سنگینی و » ،«سرفه پیچیده

خورشید مانند بمبی » و« گرداند وحشیانه باز می

های  شود و اشعه عظیم در وسط آسمان منفجر می

توان  میرا « پراکند میخود را در بین ابرها 

خشم و رمان برگرفته از اسلوب ويلیام فاکنر در 

ن را به عربی ترجمه کرده آکه جبرا  دانست هیاهو

های مختلف بخشچون فاکنر در  ،وراز اين .بود

بیان ذهن آشفته و  هببا زبان شاعرانه  رمان

 .پردازد می هاسردرگم شخصیت

برای جبرا هايی که غالباً تکنیکديگر از 

فقدان  ،دگیر میداستان از آن بهره ن شدتر  ذهنی

يا های چاپی ويژگیتلییر م نگارشی در متن يا يعال

اين تکنیک وی از استفاده از حروف ايتالیک است. 

برای انتقال ناگهانی به جريان سیال ذهن، تلییر 

نويسنده  د.کن موارد ديگر استفاده میو مکان  ،زمان

و کنند  می ا تلییره که راویرمان در ابتدای ده فص  

های دکتر فالگ برای اشاره به تحول  در نامهنیز 

انتقال به  و ی راوی حتی در وسط رمانـناگهان

از  ،های مختلف از حال به گذشته و بالعکسزمان

. دجوي بهره میهای سفید  اين تکنیک به شک  فاصله

ها و رشگنبرای داللت بر تحول  ،به عبارت ديگر

شود و  يدگاه نق  میها، هر فص  از يک دشخصیت

از ديگر  د دال بر آن است.ـای سفیـه هـفاصل

استفاده از يک  السفینهدر رمان جبرا های تکنیک

نويسنده  .استشخصیت به جای نام کام   ،حرف

 هابرای ايجاد ابهام و پوشیده بودن هويت شخصیت

 ای دکتر فالگ نامه ثالًمگزيند.  می اين تکنیک را بر

 است.« لمی»نويسد که اول اسم  می« ل» رایب

نیز از  البح  عن ولید مسعوددر رمان جبرا 

جريان سیال ذهن برای بیان آشفتگی و اضطراب 

ها و بازگشت به گذشته به صورت ذهنی شخصیت

ترين بخش  د. يکی از طوالنیگیر میکمک نامنظم 

به جا مسعود ای است که از ولید  نوار ضبط شده ،نآ

از مونولوگ با استفاده مانده است. در اين بخش 

 1133حوادثی از سال  ولید ی،ا درونی هشت صفحه

اين کند.  مرور میخود ذهن در را  35ي  دهه اتا او

بیان  تکرار، ،حوادث به شک  نامنظم، تداعی

د. کن میخودنمايی  اتکلم، در قال  ناخودآگاه

انعکاس  تر کردن و برای ذهنیهمچنین نويسنده 

رموز مختلفی مانند اساطیر و ها از ذهنیات شخصیت

، ياؤر ،خواب ،هذيانها، ... و نیز کالغ سندباد،

حذف و  فقدان زمان ،ناقص نامنسجم و جمالت

پدرم کیف »... د: گیر میهره ب م نگارشیئعال

کوچکی داشت که در آن قرصی از نان تنوری، تخم 

. گذاشت میزيتون و خیار شور  ،پز بآغ مر
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گفت دنیا مث  خیار شور پدرم  خنديد و می می

قب  از مرگش در اتاق افتاده بود مانند درخت  .است

حکاياتی از نان  .بلوطی که باد آن را انداخته باشد

. کرد مینق   هبلوط در ايام سفر به برلک و مجاع

دويد و از  راه می .دنیا آمدمه بمن  هبعد از سفر مجاع

جاری  ،ما در لوری بوديم و راه سفید .شد ما دور می

 از از ما از من ؛کرد و روان از خالل غبار فرار می

 (33 )همان: ...«.هاسنگ وها  تپه

در قسمت مونولوگ  بارزويژگی نخستین 

ولید مسعود است. او  ،راویحال و هوای درونی، 

حرکات ولید  د.ده کسی را مورد خطاب قرار نمی

درونی و ذهنی  او، کامالًهماهنگ با شرايط روحی 

 ،کند است. آنچه که از عالم واقعی روايت می

ذهن ساخته و ريشه در  صورتی است که در

برای نزديک کردن آن به جهان  که دارد هاواقعیت

مجاز و غیره  ،استعاره ،هیاز ابزاری مانند تشب یذهن

او افتاده بود مانند درخت »؛ مانند شود استفاده می

راه » ،«دويد راه می» ،«آن انداخته باشدبلوطی که باد 

 .«دويدند ها می تپه»و « سفید جاری از خالل غبار

فقدان بايد به ن اين رماهای ويژگیديگر از 

مدرن  پردازانداستاندر واقع . اشاره کرد زمان

به زمان روانی بیشتر ند و هن میوازمان خارجی را 

به همین دلی  معنای معیاری تاريخ و  .دپردازن می

و واحدهای زمانی کوتاه  رود. ساعت از دست می

وسیع را و جای واحدهای کالسیک  ،کوچک

بیشترين داللت را  ،يک لحظهگاهی  .گیرد می

پیوسته حتی نسبت به يک سال دارد. چون راوی 

از زمان واقعی و  ،به عالم ذهن توجه دارد

را احساس مان گذشت ز شود. خارجی دور می

شده تحت يک خط حوادث روايت .دکن نمی

تواند حوادث را در  راوی می .زمانی خاص نیستند

ای يا لحظاتی به ياد آورد و اين همان  لحظه

تحت  ،برگستون ،چیزی است که فیلسوف معاصر

 کند. اشاره میبدان « ديرند»عنوان 

های مدرنیستی که در خالل از ديگر تکنیک

عدم  ،شود می ديدهدر اين رمان جريان سیال ذهن 

نکته  ست.ها جمله منسجم میانترتی  منطقی و 

 يعنی .است« تداعی» انمرمهم ديگر در اين 

ها، کلمات،  فرايند روانی که در آن شخص، انديشه»

يا مفاهیمی را که قابلیت فراخوان  اتاحساس

دهند. قابلیت  میپیوند  به هم ،يکديگر را دارند

زمانی  تواند حاص  شباهت يا هم فراخوانی می

آيد،  باشد. آنچه از طريق تداعی به ذهن شخص می

های خود  گذشته و تجربه، کامالً مربوط به زندگی

ريشه در  ،ها زنجیره تداعی یاما گاه .اوست

های فرهنگی باورهای عمومی و سنت ،اسطوره

: 1253 )بیات، .«استدارد که شخص بدان وابسته 

اسم دوستانش وقتی ان رماز فرازی در راوی  (155

بیند، با  می ای صفحات روزنامهالی هالبدر را 

خاطرات  درد و بر میپناه يا ؤربه  ،ام ريّامشاهده ن

بعد از » :دشو میداشته، غرق او ای که با  گذشته

بزرگ شدنم خواندن آنها را ياد گرفتم و توانستم 

 1133ای را که روی آن نوشته بود  بخوانم روزنامه

مشتاق ريّا گشتم  .ا، ياسمین و ريّسپتامبر، اوت

کردم،  میخودت ديدارت را دور کردی يا من فرار 

شکر خداوند يکتا را به خاطر صدای او، دستان 

 (جاهمان) .«کوچکش...

ولید، اين نوار ضبط شده الی هنويسنده در الب

ايجاد پیچیدگی و ذهنی کردن داستان که تن به برای 

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

، ناقصمانند جمالت های مختلفی تکنیکگفتار از 

 یرد.گ بهره میتکرار و فقدان عالئم نگارشی 

 

 عدم قطعیت .4

های مدرن عدم قطعیت، در سطگ طرح در رمان

يا پیرنگ رمان بیشتر به صورت فرجام نامعین 

در پايان رمان،  ،ديگر به عبارت .شود متبلور می

ای از ابهام باقی  عاقبت شخصیت اصلی در پرده

ترين نهضت عنوان مهمه مدرنیسم بزيرا ماند.  می

خود نشان از نوعی آغاز قرن بیستم، در بطن 

. عدم قطعیت در رمان ردثباتی دا ناپايداری و بی

 زمان، توان در چندآوايی بودن میرا  هالسفین

های ضد پیرنگ گسسته رمان و شخصیت ذهنی،

در اين همه نويسنده ا بد. خالصه کرقهرمان آن 

يک نقطه و مفهوم مرکزی مبنی بر لزوم بازگشت 

داستان پايان ها به فرهنگ و اصالت ،به سرزمین

به شیوه  جبرااز اين جهت  د.بخش انسجام می

های مدرن عم  نکرده که سرنوشت داستان

بلکه آينده  ،بماندباقی شخصیت اصلی کامالً مبهم 

سرزمین و را به  یو هويت انسان فلسطینی و عرب

 بازگشت بهاو گره زده است. اش  میراث تمدنی

وديع  در پايان نیز داند. راه رهايی میتنها را میهن 

عصام نیز تحت و یرد گ تصمیم به بازگشت می

وار و امید گردد می زاببه عراق او تأثیر سخنان 

ديرين های  و کینه سنتیلمی از عقايد  است که

وديع به عصام  ،رواز اينبردارد. خود دست 

از بلداد غیر  گریيد در هیچ جای»گويد:  می

عصام  !. لمی کنیتوانی به آزادی دست پیدا  نمی

امّا من  .کند از تو فرار میدارد کند  می خیال

 از سرزمین ؛کند گويم او از شهر خود فرار می می

او فقط در شهرش وجود دارد، در  اش. آزادیاز و 

آزادی تو در اين  ؟شنوی عصام سرزمینش. آيا می

هرچند  .است که مهندسی در سرزمین خود باشی

 .«یواقع شوآزار باشد و مورد  دشواربرايت 

 (323: 1150 )جبرا،

 ،با زاويه ديد چندآوايی که دارد السفینهرمان 

حتی و کند  حقايق و معانی متکثری را مطرح می

در نهايت سرنوشت عصام و لمی به صورت مبهم 

يک در عین حال وجود امّا  .ماند و نامعین باقی می

نکه آرغم  به .بخشد ايدئولوژی به آن وحدت می

مانند  ی رمانهابرخی از شخصیتسرنوشت 

لمی، امیلیا، محمود راشد و ژاکلین  ،عصام

يعنی  ،م و نقطه مرکزیامّا يک تِ نامشخص است،

به ن آها در ن و مقابله با سختیهبازگشت به می

مخاط  ذهن نويسنده  ،رواز اين .خورد میچشم 

مورد احترام  کهکند  را به سمت وديع جل  می

در واقع ما او را » داستان است: یهاشخصیتهمه 

زيرا ما صدای او را  .کرديم که حرف بزند ودار می

 گفت داشتیم. حتی فالگ، دو روز پیش می تدوس

 ها ث  بچهکردم. او م میوديع اشتباه باره من در که

 داشتنی است. کودکان دوستمث  است.  معصوم

 )همان( .«...گويد از عشق سخن میهمیشه 

تکنیک نیز  ن ولید مسعودالبح  عدر رمان 

پیرنگ و زمان  ،عدم قطعیت با روايت چندآوايی

به مرات   ی آنگگسستهمراه شده است. اما گسسته 

چون در اينجا هر صدا  .بیشتر است هالسفینز رمان ا

کند و به شیوه پست  يک داستان مجزا را بیان می
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با نیز داستان در نهايت  .شود مدرن نزديک می

با اين حال رسد.  به پايان می احتماالت متعدد

يک ذهنیت غال  بر جبرا، آثار مدرن همچون ديگر 

احساس در آن حاکم است و يک زمینه مشترک  نآ

در اين روش به میراث ادبیات نويسنده شود.  می

 و يک ش  هزارداستان نزديک شده و مانند کهن 

 و يک ش  هزارهای داستانزيرا . ه استدرک عم 

 يک وحدت اما ،ندا ربط ظاهر از هم جدا و بی در

 .وجود دارد اهآندر زمینه 
 

 گیرینتیجهبحث و 

برجسته و متعهد  ۀجبرا ابراهیم جبرا نويسند

فلسطینی است که با خلق چندين رمان توانست 

نويسی تحوالت چشمگیری در عرصه داستان

معاصر ابداع کند. در اين پژوهش عنصر درونمايه 

با  البح  عن ولید مسعود و هالسفینهای رماندر 

رويکرد مدرنیسم مورد واکاوی قرار گرفت. جبرا 

های خود را در شرايطی تدوين کرده که رمان

کشورش و جهان عرب با حوادث و تحوالت 

رو بوده است. در حقیقت آثار هچشمگیری روب

از  هاست.داستانی او انعکاسی از اين واقعیت

گرايی امر ملموسی در آثار اين  واقع ،رواين

نويسنده فلسطینی است. جبرا ضمن انعکاس 

حقايق دردناک و مظلومیت مردم کشورش در 

های داستانی خود، بستر اجتماعی و  درونمايه

سیاسی جامعه عربی را به دقت مورد بررسی قرار 

های مدرن دهد و برای بازتاب آنها از اسلوب می

های جبرا با گیرد. داستان نويسی بهره میرمان

مسائ  سیاسی فلسطین از جمله اشلال سال 

های سراسری پس از آن، شکست ، قیامم1105

و انتفاضه مردمی، پیوندی  1123ها در سال عرب

جنگ، مقاومت،  ۀمقول ،تنگاتنگ دارد. بنابراين

دان و مبارزات سیاسی از ـد، زنـال، تبعیـاشل

ای او به شمار ههای رمان ترين درونمايهمهم

های خود به تحقق تلییر، رود. جبرا در رمان می

تحول، بازگشت به وطن، پیروزی جبهه مقاومت 

 بین است. خوش و انتفاضه کامالً

ويژه آنهايی  نويسنده در آثار داستانی خود به

نويسی نوشته، رويکردهای رمان 25را که در دهه 

داده مدرنیسم را در خلق رمان مورد توجه قرار 

های  است. او از اين رويکرد برای بررسی جنبه

های داستانی خود سود روانشناختی شخصیت

هايی چون  جويد و برای انعکاس آن مؤلفه می

چندآوايی بودن، زمان ذهنی رمان، جريان سیال 

ذهن، عدم قطعیت و پیوند با اسطوره و کهن 

 کند. الگوها را در رمان وارد می

ی از تحکیم يک جبرا از طريق چندآواي

درونمايه و ايدئولوژی که توسط راوی دانای ک  

شود، جلوگیری کرده است. در نتیجه هر  بیان می

ها به بیان افکار و ذهنیات خود يک از شخصیت

 ،روپردازند. از اين های موجود میدرباره واقعیت

حقیقت امری ذهنی و نسبی است و تفسیرهای 

 شود. مختلفی از يک واقعیت ارائه می

های جبرا زمان ذهنی و گسسته در داستان

غل  به شک  بازگشت به گذشته است. نويسنده ا

یرگذار در أثهايش زمان را يک عام  تدر رمان

خصوص بر انسان ه ها قرار داده، بشخصیت

ترين حوادث را  فلسطینی که طی نیم قرن دردناک

او از زمان در  ،پشت سر گذاشته است. بنابراين

داستان به عنوان يک مفهوم ذهنی و روانی بسیار 
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-گیرد. از اين جهت در بسیاری از رمان مهم بهره می

های شود و شخصیت های جبرا زمان حال نفی می

 کنند. اصلی او با گذشته خود زندگی می

جبرا از جريان سیال ذهن برای بیان ذهنیات 

د های خوو درون مضطرب و آشفته شخصیت

 اغل گیرد و  های اصلی بهره میويژه شخصیت به

ر درون جريان سیال ذهن از زبان شاعرانه، د

های  مونولوگ درونی، تداعی آزاد، بازيگوشی

 کند. چاپی برای ابهام بیشتر آنها استفاده می

نويسنده همچنین از ويژگی مکت  مدرنیسم 

ت. سها غاف  نی الگوها و اسطوره در توجه به کهن

الگوی  گوهايی مانند آنیما و آنیموس، کهنال کهن

هايی چون  مادر، کودک و بازگشت و اسطوره

های او بسیار مورد تموز، مسیگ و سندباد در رمان

توجه قرار گرفته است.
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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. 
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