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  )تربيت مدرس، تهران، ايران، نويسنده مسؤول دانشگاه عربيات ي زبان و ادبي دكتريدانشجو (الحسيني راضيه سادات سادات

  )، همدان، ايرانسينا بوعليدانشگاه  يات عربي و ادبروه زباناستاد گ (دكتر فرامرز ميرزايي
 

 ن تركنا الجسريف در رمان حي توصيكاركردها

  

  چكيده

ن وجه و با زبان ي را به بهتري انساني واالهاي آرمان و  احساسات،ها يشهاند آن را دارد تا تيرمان ظرف

، آمال و آالم او ها غدغهدانگر ي باش يسندهنو در دست ي ابزارچنانده و ير كشيخاص خود به تصو

 هاي شكست است كه بعد از ييها رمانف از جمله يعبدالرحمان من» ن تركنا الجسريح«رمان . باشد

 و ي آزاديايك انسان جوي ي و آرزوهاها رنجرگر يل نگاشته شده و تصوي اعراب در برابر اسرائيمتوال

 ي كه بعد از مدتيف من. است شدهي و دچار سرخوردگخورده شكستر ين مسيقت است كه در ايحق

 خواهانه آزادي هاي يشهاندح داد افكار و ي كرده و ترجياست خداحافظي سياي با دنياسياشتغال به كار س

» ن تركنا الجسريح« عرب برساند در يها ملت خصوصاًان ي رمان به گوش جهانيايق دنيخود را از طر

 ،ها يتشخصت است بهره گرفته و ي ابزار هر روانيتر مهمكه  »فيتوص« هنرمندانه از ابزار اي شيوهبه 

 بر رمانش حاكم يديناام شكست و ي فضايف كرده كه در راستاي توصاي گونه به را ها مكان و ها زمان

 ت،ي با روااش ماهرانهن رمان به سبب تداخل ي موجود در اديگر توصيفات طرف  از.رنديقرار گ

 در واژگان شده وبر سرعت داستان جويي صرفهسو باعث ك ين از ي ساده و كوتاه است و ايفاتيتوص

ن تركنا يح«ف در ي گفت عنصر توصتوان ي م.ستي نآور مالل خواننده يگر براي دي و از سوافزايد يم

 نقش به حال درعين و يري و تفسيحي توضي كاركرد هم دارد،انه شناسييباي زيهم كاركرد» الجسر

  .كند يمفا ي اخوبي ز بهني حوادث را و پويانمايي يش برندگيپ

 .ن تركنا الجسري، حيت روا،يف توصف،يعبدالرحمان من: ها يدواژهكل

  هممقد)1

 نمونـه  يـن  ا. اسـت ي مسائل انسانترين اي ريشه و ينتر مهمگاه طرح   ي برتر جا  ي جنس ادب  عنوان  بهرمان  

 اي حادثـه ر در ي درگاتي يشخص دارد غالباً حول محور ي گونه و واقعيت روا،يلي تخ،نثر گونه ي كه متن  يادب

  )99:2002،يتونيز (.گردد يم به معرفت و شناخت منجر يات بشرياندن تجربي و ضمن نماچرخد يممهم 
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چ ي بـردم از هـ  يوفـسك ي كـه از داستا اي بهـره  «:گويـد  يمكدان برجسته معاصر  يزي و ف   دانشمند ن،ينشتيا

ـ  اسـت كـه ادب     ينگر نقـش مهمـ    ايـ ن سخن نما  يا) 11:1387،ياحمد (.» نبردم يگريشه د يصاحب اند  ات ي

  .كند يمفا ي اها عرصه يشه در تمامي معرفت و اندگيري شكلژه در ي وطور به و رمان طوركلي به

ـارت  بـه  .گذارد يمت است كه پا به عرصه وجود ي رواوسيله بهن رمان ياما هم  ـ  رواديگـر  عب له يت وسـ ي

ـا  آن و سخن  افكار، اشكالف مردم، آن حوادث رمان و اوصاواسطه بهسنده يگفتمان رمان است و نو      را از ه

ـاس د     بيـشتر مـوارد    و در    يق زبان راو  يطر ـ  بـر اس ـ ا از طر  يـ دگاهش و   ي  .كنـد   يمـ  فيق عقلـش توصـ    ي

  )106:2006،يالكرد(

ــروا« ــم ي ــت ه ــم يك شــي ــوه اســتدالل و ه ــييوه بازنمــايك شــي ــط مي اســت و در پ ــ رواب ان ي

ـان شـده اسـت       ين نقد قد  يگزي كه جا  ياست شن يو روا ) 45:1387، و خالق پناه   يطلوع(»رخدادهاست م رم

  )72:1389،يحرّ (.»هاست يترواعلم مطالعه ساختار و دستور زبان حاكم بر «

ـارتر   ينتـر   سـخت  از   ي كه از نظر الكـرد     ها  رمانت شناسانه   ي روا يما با بررس    تـرين   يچيـده پن و   ي و پرب

ـار  ،ي نفوذ كرده و معان    ييروا به جوهر متن     توانيم  يم) 8:2006،يالكرد(است  ن  ي نو ي نقد يها  پژوهش   افك

ـ  ا چراكه م؛يرون بكش ي را ب  يي روا ي ساختارها ي پنهان شده در ورا    هاي  يشهاندو   ـاختارها  ي ـا  يـي  رواين س  ب

ـ  قابل فـرد   منحصربهژه و   ي و ي هنر هاي  يكتكناستفاده از     مـسائل  ينتـر  مهـم ت آن را دارنـد كـه بـه طـرح          ي

  . مرتبط با بشر بپردازنديك و فلسفيدئولوژيا

ـان      طور  بهت  ي روا  به ،مسئلهن  ي بردن به ا   يشمندان و روشنفكران عرب با پ     ينجاست كه اند  ي ا ـام و رم  ع

ـان و روا ياي و قضاها بحران آورده و   ي خاص رو  طور  به ـ  انسان عرب معاصر را با زبان رم ر يت بـه تـصو  ي

ـاد دارد  است كه  ر عربي شهنويس رمانف ي من  عبدالرحمان شمندان،ين اند ي جمله ا   از .اند  يدهكش ـان  «اعتق رم

ـ  تغاش ياساسـ فـه  ي و وظي شناخت بهتـر زنـدگ  يست برا يله ا يوس  .»تيـ ر واقعييـ ر انـسان اسـت نـه تغ   يي

  )214:2004،دراج(

 است كـه  ييها رمان دارد از جمله ي و فلسفرمزگونه ي كه زبان نويس  رمان ينا) ن تركنا الجسر  يح(رمان  

نگاشته شده  ) 1967-1973(شان   يمتوال هاي  شكستل و   ي اعراب با اسرائ   ي به دنبال نبردها    و 1975در سال   

ـاقض  ،آلود  حزنفات  ي و توص  ها  تصويرسازي با   يف من .رسد  يم به مشام    نااميدي شكست و    يو از آن بو      متن
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ـ      يـ  غمگنانـه و     ي را به فـضا     ما ،ها  زمان و    اماكن ،ها  يت شخص عت،ي از طب  نااميدانهو    يأس آلـود انـسان عرب

  .رساند يم خود را به اطالع ما خواهانه آزادي يها دغدغهگر ي د برده و از طرفخورده شكست

تا با واكاوي توصيفات موجود در اين رمان وميزان تداخل آنها با عنصر سعي بر آن است در اين مقاله 

به نقشهايي كه عنصر خواننده و يد روايت ،تحليلي زيباشناسانه و زبانشناسانه از يك متن روايي به دست آ

  .داين رمان ايفا مي كند رهنمون شوتوصيف در 

  : مطرح شودصورت ينبد تواند يمن پژوهش ي سؤاالت اينتر مهم

ـ  و ارتباط ا   اند  يافتهن تركنا الجسر چگونه ظهور و بروز        يت در رمان ح   يف و روا  يدو عنصر توص   )1 ن ي

   داشته باشد؟تواند يم ي رمان چه كاركرديتي روايگر در فضايكديدو با 

ـان   فات موجود در    ي توص زيبا شناسانه ناسانه و    معنا ش  يها  داللت )2 ف اشـخاص و    ياعـم از توصـ    (رم

 ؟كند يمبهتر از موضوع و روند داستان   به ما در فهميچه كمك) عتيمكان و زمان و طب

أس و شكـست    ي يفات و فضا  ين توص يان ا ي و تناسب م   يجاد همخوان يسنده در ا  يت نو يزان موفق يم )3

 حاكم بر رمان تا چه اندازه است؟

   پژوهشنهيشيپ)2

 اسـت چـه   قرارگرفتـه  موردبررسي فراوان ي عربي در كشورهايشها رمانف و يات عبدالرحمان من  يادب

  . و چه مقالهنامه پايان كتاب چه صورت به

ـ مباهج الحر«و » مدار الصحراء « اشاره كرد دو كتاب      ها  آن به   توان  يم كه   ييها  كتاباز جمله    ـ  الرواي فـ هي  هي

 را  ها  آنف پرداخته و    ي عبدالرحمان من  يها  رمان به   ي اختصاص طور  به ي است كه در اول    ينابلساز شاكر ال  » هيالعرب

ـ  ن ي دوم در كتاب  قرار داده و     موردبررسي... و ي هنر يرگري تصو  و زمان،   مكان ،يت شخص ،ياز منظر زبان   ـا   ي ز ب

  .اخته است او در آثارش پردخواهانه آزادي هاي يشهاندل ي تحل بهف،ي به منفصل يكاختصاص دادن 

  »هيف األدبي أعمال عبدالرحمان مني فيالنص المواز« با عنوان اش نامه پايانز در ي نيديعبدالجبار در

 نـشانه   يليف و آثارش به تحل    يسندگان و ناقدان عرب در مورد من      ي نو هاي  يدگاهدضمن اشاره به آثار و      

ـاي   ي نقاش خط و رنگ حروف،     نوع ،ها  چيني  مقدمه و    عتبات ن،يشناسانه و معنا شناسانه از عناو       داخـل و    ه

ـاي   يـشه اندق افكار و    ين طر يف پرداخته و بد   ي من يها  رمان جلد   يرو ـ  نو ه ن مـوارد  يـ سنده را از خـالل ا     ي

  .كند يم يواكاو
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چاپ (» فيات الدكتور عبدالرحمان من   ي روا ي ف هقراء« با عنوان    اي  مقالهر العوف در    ي بش هخانم دكتر مؤمن  

  .سنده دست زده استين نوي ايها رمان از ي خوانشبه) 2 و 1ه  شمارشده در مجله المشرق،

ـا كـه اطـالع    موردتوجهران چندان يف در اي عبدالرحمان منيها رماند گفت ياما با   قرار نگرفته و تا آنج

ث ساختار و مضمون ي را از حاو» شرق المتوسط« ارشد رمان  ي در مرحله كارشناس   نامه  پايانك  يم فقط   يدار

ـا     دانـشگاه  ؛يآزاد مونـس  (كرده   ي بررس يت شناس يكرد روا ي رو و البته نه با    ـ  و) 1385،يي عالمـه طباطب ك ي

 در عرصـه  تـوجهي  قابـل ن تركنا الجسر او پرداخته است كه پژوهش         يز به نقد و ترجمه رمان ح      ي ن نامه  پايان

  )1387 قم،يس پرد تهران، دانشگاه،ي احمديهاد (.آيد ينم حساب به يت شناسيروا

ـا    اي  مقالـه ران  يـ ت شناسانه تنها در ا    ي روا يكرديف در رمان با رو    ي عنصر توص  موردبررسيدر   عنـوان   ب

ـا     ي حلم ورد  ي الوصف ف  هدراس (يهادسلون  ي عند م  هي السرد ه اللغ اتيجمال«  توسـط » ) فاتح اللـون نموذج

تح  فايحلم ورد«فات موجود در رمان ي تركاشوند نگاشته شده كه توصيم رحمتي و مر ييرزايدكتر فرامرز م  

  . قرار داده استموردبررسي يت شناسيدگاه رواي را از دي هاديسلونم» اللون

ـان  خـصوصاً ف ي منيها رمانف در ينه كاركرد توصيدان پژوهش در زمي بودن ميلذا با توجه به خال     رم

ـا     بر آن است تا      اين مقاله    ن تركنا الجسر او،   يح ـين تركن ـان ح ـيف در رم به بررسي كاركردهاي عنصر توص

  .د پرداخته و بدين ترتيب راهگشاي ديگر محققان و پژوهشگران عرصه رمان و روايت شناسي باشالجسر

  توصيف و ارتباط آن با روايت)3

بدون شك بافت داستان كه در برگيرنده عناصر سه گانه روايت،وصف و گفت و گو مي باشد نقش مهمي 

به نقل از ميرزايي و .(كنددر شناخت آراء و افكار نويسنده و هنر نويسندگي او ايفا مي 

روايت اصطالح فراگيري است كه وظيفه نقل يك اتفاق يا اتفاقات مختلف و خبر يا )49:1390رحمتي؛

  )30:2006ابوهيف؛.(اخبار متفاوت را چه حقيقي باشد و چه خيالي در برمي گيرد

ي اش گسترده شده ليكن بايد گفت روايت تنها ،صرف نقل كردن و حكايت كردن نيست بلكه دايره معناي

و در روايت شناسي جديد با تمام جلوه هاي مختلفش مثل توصيف و گفت و گو و گفتمان امتداد مي يابد 

و اينجاست كه بين عنصر روايت با ديگر عناصر خصوصا عنصر توصيف )16:2012خليفة سلمان؛.(

 ذهن را درگير مي  ارتباطارتباطي تنگاتنگ به وجود مي آيد تا آن جا كه سؤاالتي در خصوص كيفيت اين

آيا امكان دارد رمان نويس چيزي روايت كند ولي آن را توصيف نكند؟يا اين كه توصيف كند ولي : كند
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روايت نكند؟و آيا امكان دارد كه راوي حادثه اي روايي را در جايگاه يا در شرايط مختلف روايت كند و 

توصيف مالزم و همراه همه نوشته هاي «: بايد گفتدر پاسخ به اين سؤاالتليكن از توصيف استفاده نكند؟

مي باشد و انواع و نقشهايي دارد كه بنا به اختالف در ويژگي هاي ...)شعر،داستان،مقاله،مقامه،رمان و (ادبي 

  )252:1998مرتاض؛.( »هنري و تكنيكي هر جنس ادبي فرق مي كند

ا ميĤورد تا خواننده با تكيه بر فرهنگ و توصيف بيانگر عالمات و اشاراتي متني است كه نويسنده آن ر

اطالعات گسترده اش به آن عالمات معاني اي خارج از متن اصلي بدهد و اين شاخصه است كه سبب 

تمايز روايت قديم از جديد مي شود؛آنجا كه توصيف در قديم براي خبر دادن و اطالع رساني بود حال آن 

  )189-188:2006الكردي؛.(ماكن و هيĤت استكه در رمان جديد به هدف فراخواني صفات ،ا

كاركرد واقع نمايي،كاركرد «: كاركرد قائل شده كه از اين قرار است5زيتوني براي توصيف در رمان 

لحمداني نيز دو )172:2002زيتوني؛.(»شناختي،كاركرد روايتي،كاركرد زيبايي شناسيك و كاركرد ايقاعي

  )79:1991لحمداني؛.( را براي توصيف ذكر كرده استكاركرد زيبايي شناسيك و توضيحي و تفسيري

توصيف رابطه ي تنگاتنگي با روايت دارد تا آنجا كه به روايت كمك مي كند تا رشد و نمو يافته و به پيش 

اگر توصيف نباشد تا يكسري توضيحاتي در مورد سؤاالت خواننده بدهد روايت بر باد مي .رود

يف بي نياز نمي باشد همان طور كه توصيف نيز نمي تواند در مكان روايت از توص)238:مرتاض؛التا.(رود

در عين حال بايد گفت رابطه توصيف با روايت نوعي رابطه ي .روايت نشسته و وظيفه اش را انجام دهد

توصيف تصويري .تضاد گونه نيز هست؛چه اين كه هر موقع توصيف داخل شود روايت متوقف مي شود

لذا هر موقع . سكونشان عرضه مي شود حال آن كه روايت نوعي حركت استاست كه از اشياء در حالت

ديديم روايت از سير حركتي خود باز مي ايستد اين به خاطر توصيفي است كه در آن وجود دارد گويا 

از .توصيف جمله ي معترضه ايست كه هدفش بيدار كردن خواننده و ارجاعش به منطق و واقعيت است

امكان دارد كه ما چيزي را توصيف كنيم بدون اينكه روايت كنيم و ليكن :گفتاينجاست كه مي توان 

 )242:2008 السعيدي؛( .مشكل است كه واقعه اي را حكايت كنيم بدون اين كه از توصيف استفاده كنيم

لذااگر در رمان يا هر چيزي كه خاصيتي روايت گونه دارد توصيف بر روايت غلبه كند وتوصيفات  

كب و طوالني باشد روند حركتي رمان كند مي شود  اما اگر روايت بر توصيف غلبه پيدا كند توصيفاتي مر

اما .شود روند حركتي رمان تند و سريع مي-گويي كه توصيفات موجود، در حوادث و افعال محو شده اند-
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هر چه باشد يكي از كاركردهاي توصيف كاركرد به پيش برندگي سير حوادث است حال اين پيش 

  .ندگي ممكن است به كندي صورت پذيرد يا به تنديبر

زمان آن رسيده است تا بعد از روشن شدن جايگاه مهم توصيف در روايت و ارتباط آن  دوبا  يكديگراكنون 

 شود؛ليكن الزم است در ابتدا اندكي به بررسي اين عنصر و كاركردهاي آن در رمان حين تركنا الجسر پرداخته

  .بدالرحمان منيف پرداخته شده و به درونمايه روايتي رمان حين تركنا الجسر اشاره شودبه زندگي و انديشه ع

  فيشه عبدالرحمان مني و انديزندگ)4

 متولد شد و ي عراقي و مادري سعوديتخت اردن از پدري در عمان پا 1933ف در سال    يعبدالرحمان من 

 عـراق   ينشكده حقوق دانشگاه بغداد راه    وستن به دا  ي پ يه در زادگاهش برا   يالت اول يپس از گذراندن تحص   

ـنا  ينه را برا  ين زم ي خود قرار داشت و ا     ياسيس خي از تار  ي كه در دوران مهم    ي كشور شد؛ ـ  من يي آش ـا   ي ف ب

ـاي  يـت فعال واسطه به كه نتوانست  او .كرد  يما  ي مه ياسي س هاي  يانجر و   ها  يتشخصافكار و آراء      ياسـ ي سه

ـا               يصل تح ي تكم يخود در عراق ماندگار شود برا      التش عازم قاهره شد و سپس به بلگـراد رفـت و در آنج

ـته علـوم اقتـصاد   يافـت درجـه دكتـر    يموفق بـه در    ـال  بـه ) اقتـصاد نفـت   (ي در رش  .ديـ  گرد م1961 س

  )2:1387،ياحمد(

 بـه   ينكه پس از مـدت    ي تا ا  داد  يم مختلف ادامه    ي خود در كشورها   ياسي س هاي  يتفعالوسته به   يف پ يمن

ـاه     ي نداشته باشد پيشگاني انداي پشتوانه كه  درصورتي ياسي بودن كار س   فايده  بي ـا پن  برد و احـساس كـرد ب

 خـود    او . خود را سامان ببخشد    ياسي و س  ي فكر يها  دغدغه تواند  يم رمان بهتر    خصوصاًات و   يبردن به ادب  

ـئن شـدم    نگاشتم م1971 در بهار را) ال مرزوقياالشجار و اغت (يعنين رمانم ي كه اولياز زمان  «:گويد  يم طم

 نقش داشته باشم و آن را به سمت هر چه           ام  جامعهر  يي در تغ  توانم  يمن راه   ي و در ا   ام  يداكردهپكه راه خود را     

ـ  آن زمان به بعد رمان دن از. بودن و عدالت محورتر بودن سوق دهم       آزادتر  بودن، تر  يانسان  مـن  ي واقعـ ياي

 ييايـ ندگانم را بـه دن    ي بجنگم و آ   يماندگ  عقب  و گري  يوحش ،ي با سنگدل  توانم  يمق آن   ياست و من از طر    

ـبب بـه   ين بـد .ستن داشته باشد بشارت دهمي هر چه پربارتر كه ارزش زاي زندگيواالتر و   ـان  س ـاي  مك  ه

ـاي  يبكاريفر به خاطر تحقق سخن پاك و صادقانه و دور از          ها  ينا  همه .كنم  يممتعدد كوچ كرده و كوچ        ه

  )87: تاي ب،ر العوفيبش (.ست ايدوبنديقنظام سلطه و رها از هر 
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ـان مع     اش  يتعلقـ  ي بر ب  است دال ن مكان به آن مكان در حال سفر         ي از ا  دائماًف  ين كه من  يا ـ ي بـه مك  ين

ـارچوب  يشتر كشورها شـكل ياگر وطن در ب «:گويد  يم خود    او است؛ ـ ي معـ ي مـشخص و چ  در ين دارد ول

 .ن دولت و وطن وجود نـدارد  ي ب ي تطابق چين كشورها ه  ي در ا  چراكه  است؛ آلود  مه مبهم و    ي عرب يكشورها

 خالصه  ينجا در دولت  ي ا  در ت است؛ ي و موجب كرامت و شخص     بخش  يتهوگر  ي د هاي  مكان كه در    يوطن

  )88:همان (.»گر استي ديزهايات و چي و اخذ مالوقمع قلع تنها اش يفهوظ كه شود يم

ـ   يرفته تا كارمند     گ ياسي اشتغاالت س   از  را تجربه كرده؛   ي متفاوت ي كار يها  عرصهف  يمن  يك شركت نفت

 آنچـه   اما است؛ينه اقتصاد و س   ي در زم  يروت و عراق گرفته تا نوشتن آثار      ي در ب  ينگار  روزنامه  از ه؛يدر سور 

 و   االشـجار  :ن شرح اسـت   ي بد يب زمان ي كه با توجه به ترت     باشد  يم يشها  رمانسبب شهرت او شده است      

، هلـ يات، سباق المـسافات الطو    ين تركنا الجسر، النها   يح، شرق المتوسط،    هي حب مجوس  هال مرزوق، قص  ياغت

  )3:1387،ياحمد (.يأخر ههنا أو شرق المتوسط مر... مدن الملح، اآلنهيعالم بال خرائط، خماس

ـ  ي ا ها  آن ي و حقوق متساو   يست است كه به اتحاد عرب و آزاد       يدئولوژيا« يسنده ا يف نو يمن  يمان قلب

ك بـه  يدئولوژي و ايي رواياتي ما ادبياو برا...ن اعتقاداتش شكل گرفته   يا ي در راستا  يشها  رمانشتر  يدارد و ب  

  )36-35:1991،يالنابلس (.»آورد يمارمغان 

ـ نه ب ي حقوق انسان درجهان عرب بود در آد       ي وتساو يش آزاد يف كه دغدغه و آرزو    يمن ست و سـوم    ي

  .)3:1387،ياحمد (ا فروبستي چشم از دار دن م2004ه يژانو

   از رموز رمانيي و رمز گشايتي رواهيدرونما)5

ـتان  يل تحل به وجود آمد،يت شناسي كه در عرصه رمان با عنوان روا   يدي جد يكرد نقد يرو  عناصر داس

 موردتوجهان و ساختار يوه بي شكل و شيك سو نهاد و آن عناصر را در راستايه اثر به يرا با توجه به درونما

 وليكن. ه آن شديان رمان مهم تر از درون مايوه بيان شكل و ش داستيت كاوي در رواديگر عبارت به قرار داد؛

  .كند يم به خواننده ياني در فهم ودرك بهتر رمان كمك شاييه رواين درونمايد گفت هميبا

ـته دن بـه  ير رسـ ي در مسي انسان عرب نااميدين تركنا الجسر شكست و      يه رمان ح  يدرونما ـا  خواس  يشه

ـاي   شكـست  پـس از      و 1974در سال   ن رمان   ي ا چراكه  است؛ ي آزاد خصوصاً  اعـراب در برابـر      ي متـوال  ه

 بـه  خـورده  شكـست  و آلـود  حزن ين فضايف در ايمن  شد و نگاشته1967ژه شكست ژوئن    يل به و  ياسرائ

  )85:2010،يديعبدالجبار در (.نوشتن اقدام كرد
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 فرمانبرش يشكار به همراه سگ   ي نداو ي زك  داستان،  قهرمان : است قرار  ازاينن داستان رمزآلود    يظاهر ا 

ـ   ) ه الملكـ  هالبط (يمرغاب با نام شاه     اي  اسطوره اي  پرندهو به قصد شكار       پـل  يكـ ي در نزديبـه سـمت مرداب

ـا  انسانرش با يدر مس  متناقض استهاي يشهاند با افكار و يتي كه شخص   او .خاطراتش در حركت است     و ه

 در حادثه ترك پل طعم      قبالً قصه كه    ان قهرم .پردازد  يم ها  آنف  ي مواجه شده و به توص     ي متعدد يها  صحنه

 سخت سرد و رقـت      ي مواجه شده و روزها    ياري بس هاي  رنجمشكالت و    ده است با  يتلخ شكست را چش   

ب يـ سرانجام در تعق  . ستي جز صبر و تحمل ن     اي  چارهدن به مقصود    ي رس ي برا وليكن بيند  مي به خود    يبار

 ي زه ي را شكار كند ول    ي شاه مرغاب  شود  يمش موفق    خود زعم  به اش  اي  اسطوره متعدد با شكار     يزهايو گر 

 . شكار كرده اسـت    رو  ياهس زشت و    ي، جغد ي مرغاب جاي  به شود  يمت متوجه   ي او در نها   چراكه !ال باطل يخ

ن منجـر بـه   يش به سنگ خورده و اي و سر وردان سگ باوفا     دهد  يم ي رو يگريز حادثه تلخ د   يت ن ي نها در

  .شود يممرگش 

ـا   يتشخص كه تمام    شويم  يمم متوجه   ين داستان بپرداز  ي ا ييرمزگشااما اگر به     ـان  ،ه ـا    مك ـان  و   ه ـا   زم  ه

أس آلـود و  يـ  ي كـه در خـدمت فـضا   شـوند  يمـ  تصويرسازي اي گونه به نماد و رمز بدل گشته و  نوعي  به

ن داستان رمز پل است كه مركز ثقل      ي رمز موجود در ا    ينتر  مهم. رندي حاكم بر داستان قرار گ     خورده  شكست

 سـرباز مـشغول   اي عـده  دم كـه   آن؛» از پل شـروع شـد  چيز همه«به قول قهرمان داستان    . گر است ي د رموز

 و ي را بـه خالصـ  ها آن كه ي پل نبرد با دشمن حركت كنند؛سوي به بودند تا از آن عبور كرده و  يساختن پل 

ستور آمد كـه پـل را تـرك         د از مقامات باال د    ي زمان عبور از پل فرا رس      ي وقت  اما ؛رساند  يممانه  ي كر يزندگان

 نه ها  آن را تجربه كنند؛يه باعث شد كه سربازان شكست تلخين قضيش را نجات دهند، ايكرده و جان خو   

ن ياد داستان كه جزء اي ص قهرمان.ران كردند كه حداقل دشمن از آن رد نشودي و نه آن را و     اند  گذشتناز پل   

نكـه بـه   ي شكار كند و به لهو و لعب بپردازد بـدون ا يمرغاب آورد تا ي باتالق رو به، سرخوردهسربازان بود، 

  )www.arabnet5.com،2010وسف؛يبدر  (.مقاومت خود ادامه دهد

 است كه از پلـش      خورده  شكست يك سرباز عاد  ي از احواالت    ين تركنا الجسر حاك   يحديگر    يعبارت  به

ـيكن  آيـد  يمو استخوان سوز به سراغ او   زي دهشت انگ  هاي  يالخ و   ها  وسكاب كه   ي سرباز ده؛يدست كش   ول

 كـه  ي به كسانصراحتاً گفته و   ي سخن آلود  گل كه در پادگان و جنگل       شود  يمترس از نظام حاكم مانع از آن        

  )215-214:2004،دراج (. اشاره كنداند كرده را مجبور به ترك پل ها آنموجبات شكست را فراهم آورده و 
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 اول پل است    رمز : وجود دارد  ي اساس  رمز 7 "ن تركنا الجسر  يح" معتقد است در     )1991(يالنابلس شاكر

ـاحل       سـوم   اسـت،  خورده  شكست ي رمز ملت عرب   ي نداو ي دوم زك   رمز . است يكه رمز آزاد    رود و دو س

ـاب    چهارم،...ل ويا نيا دجله يا رود فرات    ي باشد به رود اردن      اي  اشارهمجاورش كه ممكن است      ـاه مرغ  يش

د ي كه جهت صـ    ي سفر : پنجم ،... و   يقت حق ، عدلت ،ي است مثل آزاد   ي مهم جامعه عرب   يها  ارزشكه رمز   

ـان    كه  درحالي است از جانب سربازان شرافتمند       ي كه رمز نبرد   گيرد  يماد انجام   ي ص ياز سو   مقامات باالترش

ـلي  بـي  كـه رمـز       وردان : شـشم  ،شـوند   يمن نبرد   يسبب شكست در ا     چراكـه  اسـت  ايـدگي ف بـي  و حاص

 كـه رمـز    پـدر :هوده است و هفتمي نداشته و باي فايدهچ ارزش و ين سگ هي قهرمان داستان با اوگوي  گفت

  )386-381:1991،يالنابلس (. پر افتخار و شكوهمند استگذشته

ـا الجـسر از ح      ي رمان ح  )1985(يشيبه نظر جورج طراب    ـاخت     يـ ن تركن ـارچوب و س ث موضـوع و چ

ـ   يادي شباهت ز  ينگوي ارنست هم  ي) اير و در  يپ(واژگان با رمان     ـ  ا ي دارد ول ـا    يـ ن دو از ح   ي ث مـضمون ب

 بـه  گـردد  برمـي  و آن گيـرد  يمـ  سرچشمه يخيت تاريك واقعيز از ين تفاوت ني ادارند كهگر تفاوت  يكدي

ـ    ي و سرخوردگ  يدي افكندن ناام  جز سايه  ندارد   يامديل كه پ  يشكست اعراب از اسرائ     ي بر روح انـسان عرب

 شكـست  وليكن ميرد يم و شود يم انسان نابود ينگوي نظر هم   از . باشد خواهد  يم كه   يشغل و منصب  در هر   

باشـد  ات  يد ح ي در ق  اگرچه نابود و مرده است      ي انسان خورده  شكستف انسان   ي از نظر من   وليكن خورد  ينم

  )7-6:1985،يشيطراب(

  ن تركنا الجسريف در رمان حي توصيكاركردها)6

 ؛كنـد  يمـ فا ي و اماكن ا حوادث اشخاص،هاي تصويرسازي در   يف نقش مهم  يص كه گذشت تو   طور  همان

ـاه   شـوند   يمـ  رمان   يباسازي موجب ز  يت گاه ير روا ي س يش برندگ ين به پ  ي كه در ع   هايي  يرسازيتصو  ي و گ

  .كنند يمم رهنمون ي و مفاهي معانيكسري آورده شده و خواننده را به يير در متن روايح و تفسي توضيبرا

دن احـساسات و  ير كـش يا به عبارت بهتر داستان به تصويتركنا الجسر كه داستان شكست و ن  يرمان ح 

ـا اسـرائ    ي در نبردها  اعراب از شكست    يحاالت ناش   از   مملـو   ژوئـن اسـت؛    1967نبـرد    خـصوصاً ل  يش ب

ـبب   هـست يـز چ همـه  ياي گوي و كوتاهين سادگ يست كه در ع   ي مبتكرانه ا  يها  صورتفات و   يتوص  و س

  .شود يم با قهرمان داستان اش يپندار هم ذاتو اندوه و شكست در خواننده و  اس حزنختن احسيبرانگ
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  ها تيشخص فيتوص)1)6

ـاب    ) ي نـداو  يسـگ زكـ   ( وردان   ،ي نداو ي در زك  توان  يم داستان را    ي اصل هاي  يتشخص ـاه مرغ  يو ش

  .خالصه كرد

  ي نداويزك1)1)6

  سـرخورده  ،خـورده   شكـست ي  تيشخص  هست يزن آن   ي داستان و راو   يت كه قهرمان اصل   ين شخص يا

ـال دگرگـون  ي رفتارهاي دارا،پرچانه گو و     پر وس،يمأ او   اسـت، ي و روانـ ي روحـ ي متناقض و مدام در ح

 و تمـسخر و     نااميـدي  ي كه از آن بـو     ي و سخنان  ها  حرف عمل كند اهل فكر و حرف است         كه  آن از   يشترب

 كـه بـه قـول جـورج     كنـد  يمت و سرزنش  در داستان خود را شماتقدر  آن ي نداو .رسد  يمر به مشام    يتحق

ل ين رمان سيم كه اييد بگويم بايك عبارت خالصه كنين تركنا الجسر را در   يم رمان ح  ي اگر بخواه  يشيطراب

 شود  مي ها  شماتتن  ي كه همراه با ا    ي عمل دو) 15:1985،يشيطراب (.هاست  شماتتان گونه از    ي هذ يا طوفان ي

 و وردان حـداقل  كند يم تف  بار24 يرار كردن وردان است زك اديگري و د  ي نداو ي تف انداختن زك   يكي

  .ميدركل رمان هست) بصق و بال( چون ياد افعالي ما شاهد تكرار زين بنابرا؛كند يم ادرار  بار8

 مناسـب   شـود   يمان  ير اول شخص ب   ي از خودش كه با ضم     ي نداو يفات زك ي و توص  ها  ويژگين  يهمه ا 

فات و ين توصـ يـ م ايگر اگر دقت كن   ي طرف د   از  بر داستان است،    حاكم خورده  شكست و   انگيز  حزن يفضا

  :ز بكندي داللت بر ثبوت ننوعي بهه ساده و كوتاه است تا يهات، در قالب جمالت اسميتشب

ــس« ــت لنف ـاذليقل ــس: بتخـ ــ أح ــل ش ـا و فءي ك ــ هازئـ ــي ــفت ب...هه لزوج ــأض ـا:أسي ــسان  أنـ  إن

  )9:2006منيف؛(»!ملعون

احساس مي كنم تمام اشياء دور وبرم مرا مسخره مي كنند و حالت :ود گفتمدر نهايت ضعف و بيچارگي به خ(

  )من انساني ملعون هستم:با نا اميدي سخنانم را ادامه دادم...چسبندگي دارند

  )10 :همان (.» هش كالقصبي نداوي زك:يقلت لنفس«

  )زكي نداوي مانند ني شكننده است:با خود گفتم(

  )16 :همان (.»اب متسولي ثي أبله ف أنتادا،يست ص ل انت،يا زكيأنت عود المزابل «

  )تو مانند چوبهاي فاضالب هستي،تو صياد نيستي،تو ابلهي هستي در لباس گدا!زكي(
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 رجل   أنا :يأس تابعت أقول لنفس   يئا و ب  ي ال أستحق ش    و ،ي دم ي ف ه الباله ي دم ي ف  العجز ،ي نداو يأنا زك «

  )20 :همان(» يمخص

نا اميدانه سخنانم را .ي و سفاهت با خونم آميخته شده،من شايستگي هيچ چيزي را ندارممن زكي نداوي هستم،ناتوان(

  )من اصال مرد نيستم:ادامه دادم و به خود گفتم

ـالحمر  ي مل يناي ع شوال فارغ و مثقوب،   ... إنسان معطوب  ي نداو ي زك :قلت بصوت حاد  «  ي وجهـ  ،هئتان ب

 و  هريئتان بالخـدوش الـصغ    ي مل يدان ال دان،يلرطب و ال   جافتان مثل قطع الحطب ا      الشفتان كالنحاس المحروق، 

  )67 :همان (.» مدحوري إن:اء تقولي األش كل،ه أرفعها كأعالم مهترئيآلت

نداوي ،كيسه اي خالي و سوراخ است،دو چشمانم ...زكي نداوي انساني زيانكار و نابود است:با صداي تيزي گفتم(

 است،لبانم به مانند قطعه چوب هاي نمناك،خشك است و مملو از سرخي است،صورتم به مانند مس گداخته

دستانم،دستانم پر از خش هاي كوچك است،دستاني كه آنها را به مانند پرچم هاي پاره پاره باال مي برم،همه اشيا به 

  .)من مي گويند كه من انساني مطرود و رانده شده هستم

 كـه  ي اسـت انـسان  خـورده   شكستنسان  ك ا ي ينجا مناسب حال و هوا    يفات ذكر شده در ا    يتمام توص 

ـ       ي و متالش   نابود ست،يز ن يچ چ ي ه  مستحق ،)يرجل مخص (ندارد   يمرد خودش   زعم  به  ي اسـت و ماننـد ن

 نـوعي   بـه ت غلبـه دارد كـه       يـ نجا برعنصر روا  يف در ا  يگر عنصر توص  ي طرف د   از .ف و شكننده است   يظر

ـ  ايتا حـد  كوتاهه يكن وجود جمالت اسم  ي رمان شود ول   آهنگ ي سبب كند  تواند  يم ل يه را تعـد ين قـض ي

ـان احـساس خـستگ          جهيده در نت  يت سرعت بخش  يبه روا  كرده و   ي نكـرده و در البـال      يما با خوانـدن رم

  .شويم ينم گم يده و طوالنيچيفات پيتوص

ـتفاده نكـرده اسـت        نااميديان حزن و اندوه و      ي ب يه برا ياما قهرمان داستان تنها از جمالت اسم        خود اس

د كند و  يفاتش تأك يه استفاده كرده تا هم برحدوث و استمرار توص        يز از جمالت فعل   ي ن يرد فراوان بلكه در موا  

  .ع داستان را همچنان حفظ كنديت و افعال و صفات روند سريف و روايهم با امتزاج ماهرانه توص

أن   تعمـدت  .ديـ بصقت من جد  ... بصقت .ء ما ي ش يد أن أرتكز عل   يأر...رتكزي اإلنسان أن    ي عل :فكرت«

  )83 :همان (يقدم ي علهتسقط البصق

آب .مي خواهم بر چيزي تكيه كنم)...بايد پشت و پناه داشته باشد(انسان بايد به چيزي تكيه كند:با خود انديشيدم(

  )عمداً خواستم كه آب دهان بر روي پايم بيفتد.دوباره آب دهان انداختم...دهان انداختم
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  )182:همان(» بصقت من البلغم وه كتلي حلقي ف جمعت.بصقت«

  )توده اي از خلط را در حلقم جمع كردم و تف كردم.آب دهان انداختم(

ـ  بي لنفـس  قلـت  من الحـزن، هفي الكثه ألنتزع هذه القشري صدري إل يديمددت  «  ،يبـه  الخ، الحـزن :أسي

 .ينغـسل يح ي الر ي إن فرحاً أقرب إل    ه خاطف ه لحظ يو شعرت ف  ... من هذا النوع   ياء أش ،ير خراف ي عن ط  البحث

 ي روحـ  يحميت سوراً   ي لو بن   ماذا :ي نفس ي ف  قلت .يتالشينهار و   ي ي نداو ي زك : بصوت عال   قلت ،انتفضت

  )41 :همان (.»من الذوبان

اندوه،نااميدي،جست :نا اميدانه به خود گفتم.دستم را به سمت سينه ام دراز كردم تا اين پوسته انباشته از حزن را بكنم

يك لحظه احساس كردم شادي اي چون باد مرا شست وشو مي ...  از اين دستو جوي يك پرنده خرافي،چيزهايي

چه مي شد :با خود گفتم.زكي نداوي در حال فروپاشي و متالشي شدن است:از جا پريدم،با صدايي بلند گفتم.دهد

  .)  اگر مي توانستم نرده اي بسازم تا روحم را از ذوب شدن حفظ كند

ـار  ،يبـه خ ، حـزن  بصقت،( مانند   يوجود كلمات  ـان روح   يتالشـ ي و   ينه  داللـت   نـوعي   بـه  همـه )  وذوب

 نوعي  بهد  ي فعل هستند و با    اگرچه) يتالشينهار و   ي( فعل    دو . دارد ي نداو ي و اندوه زك   يدي ناام ت،يبرعصبان

 لو بر  آمدن.اند برآمده ي نداو يف حاالت درون  ي از عهده توص   خوبي  به يت و حركت كنند ول    يداللت بر روا  

  . استي نداويانگر آمال و آرزوهاي بخوبي به)  من الذوباني روحيحميت سورا يماذا لو بن(ه يسرجمله فعل

 كـه ثمـره     ي تناقـض  ؛دارد  يمـ ش بر   ي پرده از تناقض در حاالت و رفتارها       ي نداو ي از رمان زك   ييدر جا 

  :گردد يم و قساوت او بر يو به سنگدل شكست است

ـلوك  يف أفسر التناقض فـ    يم و إال ك   يلئ و    قاس  قاس كحجر الصوان،   ي نداو ي زك :و فكرت «   اآلن ؟ي س

 و أمس كنـت     ي وجه ير الرذاذ من حلقه و وقع عل      ي ألنه عطس و تطا    يهزج حول ي يأشتم هذا المخلوق الذ   

 يمتلئ ء ما،يمتلئ بشيوم ي شوال فارغ و كل ي نداويجب أن تتأكد زكيوردان  ...ي وجه يف تفليأرجوه أن   

  )98 :همان (.» ذات الجبروتالملكه ب الزائف، بالتواضعبالبطوالت،

زكي نداوي به مانند سنگ چخماق،سنگدل و پست است وگرنه چگونه رفتارهاي متناقضم را :با خود انديشيدم(

تفسير كنم؟اآلن اين حيوان را كه دراطرافم زوزه مي كشدبه علت اين كه عطسه كرد و آب از حلقش فرو افتاد و بر 

بايد بداني كه زكي ! وردان...الي كه ديروز مي خواستم بر صورتم تف كندصورتم ريخت شماتت مي كنم در ح

نداوي به مانند بقچه اي خالي است كه هر روزي با يك چيزي پر مي شود،با رشادت ها،با تواضعي تقلّبي،با ملكه اي 

  )  پر جبروت
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ماء كمـك  ف تناقض موجود در خود هـم از اسـ  ي در توصي نداوي كه زكبينيم يمن جمالت هم  يدر ا 

ـاق سنگ  (الصوان   مانند حجر    ي اسمائ ؛)تيف و روا  ي تداخل توص  يعني(افعال  گرفته هم از       شـوال  ،)چخم

ـات     ه داللت بر حدوث   يه فعل يك جمله خبر  ياق  يمتلئ كه درس  ي چون   يو فعل ) ي خال بقچه(فارغ   و عدم ثب

  .تناقض ميزهاي هم چ آن،شود يم پر يزيك چي با دائماً ي خالبقچهن ي اچراكه ،كند يم

ـا   پرنـده  آن   كنـد   يم او تصور    ي حت  دارد؛ يدي طعم شكست و ناام    چيز  همه ي نداو ياز نظر زك    كـه   ييه

  :ك گلوله اوي نه از شلاند مرده از ترس قبالًكشته 

 يال و حتـ  يجعل تصور الظفر مـستح    ي ي الذ ي الخوف الفطر   بذلك ، باألنفاس  بالخطوات، هبي الخ  أحس «

  )72:همان (.» دون أن تصاب ماتت.الطلقات أتصورها ماتت فزعا تخطئ بالسقوط بعد يآلتور يالط

. نا اميدي را در قدمهايم،نفس هايم و درآن ترس فطري اي كه تصور پيروزي را محال ميشمرد احساس مي كنم (

ا بدون اين كه گلوله اي به آنه.حتي تصور مي كنم، پرندگاني كه بعد از شليك گلوله سقوط مي كنند از ترس مرده اند

 )اصابت كند مرده اند

ـ  در عبارت زمثالً ؛كشد يمر ي از رمان احساس برودت و سرما را به تصو        يادي ز ياو در جاها   ر كـه از  ي

نفوذ سرما در خون را به     و گر قرار داده  يكدين  يل شده سرما و شكست را قر      يه تشك يه و فعل  يدو جمله اسم  

ـال        كه) تسربي(مضارع  ز فعل   با استفاده ماهرانه ا    ه كرده و  ينفوذ شكست در خون تشب     ـان ح  داللت بـر زم

  .دهد يمزنده ترجلوه  اتر وي صحنه را هر چه پو،دارد

  )141:همان (.»هميه الهزيتسرب إلي الدم كما يتسرب إليالبرد «

  )سرما به خونم نفوذ مي كند همان طور كه شكست در آن نفوذ مي كند(

  وردان)2)1)6

ـ  آورد  ينمـ  متناقض صاحبش سر در      ي كه از رفتارها   يس ك ،ي نداو يار غار زك  ين  ياما وردان ا   ـار   ي ك ب

و  ك مورد شماتت قـرار داده يگر او را با الفاظ ركي و بار د  داند  يمباال برده و او را از خودش برتر          مقام او را  

  .ستيد ني بعخورده شكستك انسان ي متناقض از يرفتارهان ي زند كه البته ايكتكش م

 اسـت   ي نداو يقت من دوم زك   يو در حق    ندارد ي خارج وجود) وردان(گ  ن س ي معتقد است ا   يالنابلس

هـوده بـودن    ي وردان رمـز ب    گويـد   يمگر  ي د ياو در جا  ) 166:1991،يالنابلس (گيرد  يمكه مورد خطاب قرار     

  .)73:1992،انهم ( استخورده شكستك انسان ي با وگو گفت
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 يماًمستق يي در جا  ي حت دهد  يمطاب قرار   ز و ساده وردان را مورد خ      ير آم ي تحق يفاتيتوص  با ي نداو يزك

 كه كند يمه ي تشبخورده شكست يها پل و ها يديناام سگ   يعني "هميبات و الجسور الهز   يكلب الخ "او را به    

  :گردد يمرها به خودش باز ين تحقي باشد تمام اي نداويوردان من دوم زك مياگر ما فرض كن

ـا الـش   يأ«)«)ب دار اي جر !وردان (()11:همان(»ها األجرب يوردان أ « ـان (»طان الملـوث  يه ـيطان   ()13:هم اي ش

ـان (»ريها الخنز يأ«)اي ميمون سياه  ()23:همان(»ها القرد األسود  يأ«)آلوده ـات و   يا كلـب الخ   يـ وردان  «) 73:هم ب

  )اي بوفالوي بي خاصيت()...154:همان(»يها الجاموس المخصيأ«) 101:همان(»هميالجسور الهز

ز به وردان نسبت    يشتر موارد آن ن   ي كه ب  است) بال( فعل   شود  يمد تكرار   اي كه در رمان ز    ياز جمله كلمات  

 را با حاالت و حركاتش مورد استهزاء قـرار داده و در             اش  خورده  شكست كه صاحب    ي وردان ؛شود  يمداده  

  :كند يم متعدد ادرار هاي مكان

 و وقـف عنـد   ها فجـأ ئي بغباء لكن ما لبث أن استدار و تحرّك و كأنه تذكر شـ  يرفع وردان وجهه نحو   «

  )78:همان (.» و باليسري رفع ساقه ال ون،ين حدي به عالم كانحجر من اإلسمنت،

وردان در كمال حماقت صورتش را به سمتم باال آورد ولي چيزي نگذشت كه دور زد و حركت كرد،گويي ناگهان (

يستادو ساق پاي چپش را باال آورد و او در كنار سنگي سيماني كه نشانه اي بين دو مرز بودا.چيزي را به ياد آورد 

  ) ادرار كرد

  )73:همان (.» جانب حجر و بالي ثم رفع رجله إلهي بسخري نظر إلهقفز وردان بباله«

  .)وردان،ابلهانه از جايش پريد با تمسخر به من نگاه كردسپس پايش را به طرف سنگ باال آورد و ادرار كرد(

 بتلك  يعوي .بول هناك ي هنا و    يبول :بدأي  الحجارهو األشجار، يقان س  األرض، يتشمم قفز العكروت، يو  «

  )106:همان (.»يام الفريتدرب ألير كأنه يطارد العصافي ه الفجهقيالطر

 )وردان مي پرد،زمين،ساقه هاي درختان و سنگها را بو مي كشد و شروع به ادرار كردن در اينجا و آنجا مي كند(

ـال در         بينيم  يمت را   يف و روا  يب توص يتداخل عج اوالً   مي اگر به جمالت باال دقت كن      ـا كـه افع  آن ج

ب هـم در    ين ترت يفا كردهو بد  يز ا ي ن يفي هستند نقش توص   يت گونگ ي حركت و روا   يانگر نوع ينكه ب ين ا يع

 وجـود جمـالت     ياً ثان ؛شود  يمت افزوده   ي و هم برسرعت روا    آيد  يم به عمل    جويي  صرفهاستعمال واژگان   

  .استي زنده و پويريع و تصاويقاع سريتم تند و اي با ريانگر حوادثيكوتاه ب
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شتر يـ ن تناقض را به ب    ي ا يسنده نو . و آثار شكست، وجود تناقض در اعمال و رفتار است          يامدهاپ از   يكي

ـا  ي نداو ي كه زك   آنجا ت داده است،  ي موجود در رمانش از جمله وردان سرا       هاي  مكاناء و   ياشخاص و اش    ب

ـاخ    ي بودن به آهو   فايده  بي جا اورا در     يك ؛كند  يم را در او اثبات      ض تناق  صفات، يبرشمردن برخ   بدون ش

ـا   كند  يمگر پوست او را به پوست اسب مانند         ي د ي جا ،كند  يمه  يتشب  يگـر بـه او صـفات انـسان        ي د ي و ج

 يهايژگي با و  يك سگ درست و حساب    ي از او    توان  ينمد گفت   ي با طوركلي  بهو  ) نان الدامعتان يالع(دهد   يم

  : خود در آوردخاص

  ال ، قذر وان متهتك، ي وردان ح   و ع أن نظفر؟  ي نستط  هل !ا غزال بال قرون   ي أنت ماذا تقول      و :قلت لوردان «

ـان الـدامعتان   يشبه جلد الحصان و العي ي الذ الجلد،هلي الطو اآلذان وان آخر، ي ح يله إل يمكن تحو يفهم و ال    ي ن

  )109:همان(»ر مجديه متناقض و غيء فيكل ش

آهوي بدون شاخ نظر تو چيست؟ ما مي توانيم پيروز شويم؟وردان حيواني بي حيا و كثيف و نفهم :ن گفتمبه وردا(

است،امكان ندارد او را به حيوان ديگري مبدل كرد؛گوش هاي دراز،پوستي كه شبيه پوست اسب است و دو چشم 

  )اشك آلود،همه چيز در اين حيوان متناقض و بي فايده است

ـ  واميـرد  يمـ گوش سرش به سنگ خورده و   ي باز حال  درعينن سگ با وفا و      يدان ا ز ور يت ن يدر نها   ني

  :برد يم را به عالم واقع يشكارچ

ـاألفق و الـشخ        ه الزروع تنخض و نافور     كانت ،يتلويبدأ وردان   « ر و عـواء مكتـوم     ي الدم تصعد لتلتحم ب

ب يـ وقبل أن تغ  . يوم التال ي ال ير ف  أنس القرا   ولم . قررت هلي تلك الل  يء ف ي كل ش  يتصاعدان و بعد ذلك انته    ي

ـ  الوجوه و تأكـدت دن جم ي زحام البشر و بدأت اكتشف الحزن فيوم األول كنت قد ضعت ف  يشمس ال  ع ي

  )217:همان(»ئايفعلوا شي لينتظرون نتظرون،يرا عن الجسر و انهم يئا كثيعرفون شيالرجال 

رند،فواره خون باال مي آيد تا به افق بپيوندد و وردان شروع به پيچيدن دور خود مي كند،كشتزارها تكان مي خو(

  .)صداي خرخر و زوزه خفه وردان به گوش مي رسد و بعد از اين همه چيز تمام مي شود

-ك تجربه و آغاز تجربهيان ي پاميرد يم و  كند  يم كه وردان به آن برخورد       يصل دراج آن سنگ   ياز نظر ف  

چ يست و هـ ي در آن نياليچ وهم و خ  ي جا كه ه    آن ؛گردد  يماد در آن به ذات خود بر        يگر است كه ص   ي د يا

ـاب   ياد در جست و جو    يص) 217:2004،دراج (.اد به شماتتش بپردازد   ي كه ص  يسگ صبور   روح  ي شاه مرغ
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ز شكار كرده ي زشت خود را ن روحن كه پس از شكار آن جغد زشت رو،      ي تا ا  كند  يمدش را هم دنبال     ينا ام 

  .كند يماه به عالم بشر كه منتظر بازگشت پل هستند منتقل ي سهاي يمونم را از عالم  اون تجربه،يو ا

  ي مرغابشاه)3)1)6

ـاد    توانـد   يمـ  آن است    ي در جست و جو    ي نداو ي كه زك  اي  اسطوره پرندهن  يا ـا   ارزش نم  چـون   ييه

ـاب قـرار        ي متناقض ا  حال  درعين مختلف و    ي با اوصاف  ي نداو .باشد...  و  عدالت ،يآزاد ن پرنده را مورد خط

ـا  ي شأن او را با توصيفش به ملكه تا عرش باال برده و گاه      ي او را با توص    ي گاه ؛دهد  يم ن ييفش به بـدكاره پ

 ،ه القلوب  آكله ، الفاتنه ، الملكه :ن صورت است  ي بد شمارد  يمن پرنده بر    ي ا ي كه او برا   ي ساده ا   اوصاف .برد  يم

  ... السوداء و اللعنه،ه الطائري األفع، الساحره،يه الجن،يهالزان

  )13:2006منيف؛(»ه الصالبياض و أقرب إلي البهدي شدي ل بدت السوداء،هفكرت بتلك اللعن«

  )در انديشه آن لعنتي سياه بودم،او براي من بسيار سپيد و سخت مي نمود(

ر ي احساسات متناقض خود را به تصو      نوعي  به) اضيب(و  ) سوداء(سنده با كاربرد دو صفت      ينجا نو يدر ا 

  .ده استيكش

-شان خارج كرده و او را ملكه      يوانيرا از صورت ح    گريو پرندگان د  ي  گرشاه مرغاب ي د ييسنده در جا  ينو

  :نت او هستنديش و زي مشغول آرايزكانيگر چون كني فرض كرده كه پرندگان ديا

ـا،     يآلت يه الجار .ه الملك يا جوار يأنتن   «:گر پرندگان يدر خطاب به د    ـ  يـه  الجار  كانت تلمـع أظافره  يآلت

  )107:همان(»ها العطري تدلق عليآلت يه الجارعرها،تمشط ش

كنيزكي ناخن هاي ملكه را برق مي اندازد،كنيزكي موهايش را شانه مي زند،كنيزكي بر ملكه !شما اي كنيزكان ملكه(

  )عطر مي پاشد

 دوباره صـفات پرنـدگان      ين شاه مرغاب  ي كه به ا   گذرد  ينم يزي اما چ  اند  يانسان ين مظاهر مظاهر  يهمه ا 

  : و بلند استيي طاليك نيه ي بلند كه شبي گردن و شكوهمند، نرمد،ي سپيها با بالاي پرنده دهد يم

 ي رقبتها و هـ  أما، متألقه، ناعمهضاء،ي ب  كانت .هي كم كانت أجنحتها زاه    ه المذهل ها  رحلت يو أتصورها ف  «

  )108:همان(»هنعوم و اله االستقامهدي و شدهلي طوهي ذهبه الهواء فأشبه ما تكون بقصبي فهمفرود

اما گردنش كه از .بالهايش چه شگفت انگيز بود؛سفيد و نرم و درخشان.او را در آن كوچ شگفت انگيزش به ياد مي آورم(

  )  شدت بلندي در آسمان هم هويدا بود بيشتر شبيه ني اي طاليي رنگ و دراز بود كه در نهايت استقامت و نرمي بود



 يازدهمشماره                            )سابق يات و علوم انسانيادبمجله ( ات عربيي زبان و ادبمجله                                     17 

ـا بـرا       ي مرد ص  يد و آرزو  ين پرنده ام  يا از آنجا كه شكار    ـا و ن   يفات ز ي او توصـ   ياد است همـه ج كـو  يب

ـ  ن دهـد   يم زشت مورد خطاب قرار      ي آنجا كه او را با صفات      ي، حت آورد  يم ـان دارد از رو     ي  عـشق و    يز امك

 يي در جاين پرنده را در جبروت و جمال همراه با پل ذكر كرده و حتي ا او.ن صفات را بدهديعالقه به او ا

اد يبه   كندين پرنده از دستش فرار مي ايا در صحنهي قرار داده و وقت   يف با آزاد  ي او را همرد   صراحتاًگر  يد

  .افتد يم پل و شكست يماجرا

  )17:همان(»هي عندما أفلتت الزانهميكنت أفكر بالجسر و الهز«

  )هنگامي كه آن زناكار گريخت،به ياد آن پل و شكست افتادم(

 هن وابني اكبر منا نحن االثنيقه الحق: بعنف  قلت .ي أخر ه مر ي ذاكرت ي ف هيوتذكرت الجسر و انتفضت الزان    «

ـا و          ي أما أجنحتها عندما استلمت الر     هقي وحدها تشبه الحق   هيالزان ح فكانت تشبه الجسر كانت تـشبهه بجبروته

  )40:همان(»ها جمال

كه باد بالهايش را مي نوازد،در آن هنگام ...پل را به خاطر آوردم و بار ديگر آن زناكارازخاطرم به سرعت رد شد(

  )جبروت و زيبايي شبيه آن پل مي شود

  )همان( » تشبه الجسر أكثر إنها، ال بألوانها تشبه قوس قزح، كانت:و فكرت«

  )او با رنگارنگي اش شبيه قوس قزح است،نه؛او بيشتر شبيه آن پل است:با خود انديشيدم(

ن دو به مبارزه و     ي باشد بر اشاره داشتن ا     يدييگر مهر تأ  يكدي با   ين همراه كردن پل و شاه مرغاب      يد ا يشا

ـاجرا        ياد ص .ي چون آزاد  يي واال يها  ارزش يتالش انسان در جست و جو       ي قصه ما بعد از شكست در م

ـاب    يـن  ا آزادانه و شـرافتمندانه، يك زندگ يدن به   ي رس ي است برا  يپل كه معبر   ـار قـصد شـكار مرغ  ي اي ب

  . برسداش خواستهق به ي طرنيد از اي شاكند يم اي اسطوره

ـ  ما م  پردازد  يم ي شكار شاه مرغاب   صحنهف  يتوص سنده به ينو  كه 17در بخش    ف يت و توصـ   يـ ان روا ي

ن يـ  ساده و مفرد هستند و همه ايفات توصه هستند،ي كوتاه و فعلي همگ جمالت ،بينيم  يمب  ي عج ياختالط

جان صحنه شـكار بهتـر   ي و هييايد وپو تا برسرعت رمان افزوده شواند دادهگر يكديعوامل دست در دست     

  :كنيم يم مجروح شده است مرور ين پرنده توسط نداوي را كه ايا هم صحنه با.ديرخ نما
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ـادا   ي شـخ   و ،ه زفراتها موجعـ    كانت . الماء ي تخوض ف   و  تدفر األعواد،   كانت  هناك،  كانت ،يتها رأ « رها ح

ـاح عاش  ارتي أر كنت. ضوء القمر ي أراها ف   كنت .همي الشت يأقرب إل  ـا  يجن ـات محمومـ   كانـت .ه  ،ه ارتعاش

  )200:همان(» خائفه،صاخبه

جيغ هايش دردناك بود و .او را ديدم،آنجا بود،چوب ها را به سمت خود حركت مي داد و در آب فرو مي رفت(

لرزش هايي آتشين،پر .لرزش بالهايش را مي ديدم.او را در نور ماه مي ديدم.خرخر هاي تيزش بيشتر شبيه فحش بود

  .)سر و صدا و ترسناك

ك جغـد زشـت رو و       ي ي شاه مرغاب  جاي  به بيند  يم ي است كه نداو   يي صحنه داستان آنجا   ينتر  مهماما  

ـتان دسـت در      ي در ا  چيز  همه يا گو .دهد  يم او رخ    يگر در زندگ  ي د ياه شكار كرده است و شكست     يس ن داس

  .نديافزي بخورده شكستك انسان ي يهايبرناكام  تااند دادهگر يكديدست 

ـا ي رأه بإجالل نحو القمر و ألول مـر       ها   رفعت .هها نظر ي عل يال أعرف لماذا فكرت أن ألق     « ـا  رأ.ته ـ يته  ي ف

ـارد  ي تراها الع هكانت أقبح بوم  .  ضوء القمر  ي ف يدين  ي تتمرجح و تهتز ب    ي و ه   كانت .ضوء القمر   هنو كانـت ب

  )210:همان(»هتيم

او .او را محترمانه به سمت ماه باال آوردم و و براي اولين بار ديدمش.منمي دانم چرا فكر كردم كه به او نگاهي بينداز(

او زشت ترين جغدي بود كه .او در نور ماه،بين دو دستانم دست و پا مي زد وتكان مي خورد.را در نور ماه ديدم

  .)او سرد و مرده بود.چشم آن را ديده است

   مكانفيتوص)2)6

شبرد و  يـ ل آن كرده و باعـث پ      يح و تفص  ي حوادث و توض   ري به س  يف مكان در رمان كمك بزرگ     يتوص

 رمان داخـل    يلياتش در جهان تخ   يهمه جزئ   با ي جا كه جهان خارج     آن .شود  يمشتر آن   ي هر چه ب   يثمرده

نمر  (يالينخ يياي نه در دنكند يم ي زندگ ي واقع يياي كه خواننده احساس كند كه در دن       شود  يمشده و سبب    

  )20-19:2001،عدوان

ـا  يتشخـص ان حركت ي كه از م  يتي روا يينش فضا ي آفر ي برا  است يابزاركان  ف م يتوص ـان و  ه  در مك

 موجود هاي يهاثاثهمه   وي فلوبر معتقد است هر رنگ و نور      و گوستا .يابد  يمگر تحقق   يكدين دوبا   يارتباط ا 

 و  ها  يتشخصن موارد در ساختن     يد چون همه ا   يگان به دست آ   ي و را  ي مجان صورت  بهد  يدر دكورمكان نبا  

  )265:1991،يالنابلس. (ل هستنديحوادث رمان دخ



 يازدهمشماره                            )سابق يات و علوم انسانيادبمجله ( ات عربيي زبان و ادبمجله                                     19 

 نظر  طبق. دارديدي شكست و ناامي در مجسم كردن فضا ين تركنا الجسر نقش بارز    يمكان در رمان ح   

ا همان مكان گمشده و از ين يشه در زمي بردري از آن رنج مي نداوي كه زكي درونهاي يريدرگ آن  يالنابلس

ن از دسـت رفتـه   ين سرزمي ايري به خاطر باز پس گ    خواهند  يم دارد كه    ينان در جوا  يشه ر .دست رفته دارد  

  )270:همان (.دن ندارندي به جنگيلي بزرگان و مقامات باال دست تماوليكنبجنگند 

  پل)1)2)6

ـاره آن    ي نداوي كه فراوان در رمان تكرار شده و زك   ي مهم هاي  مكان از   يكي  با حـسرت و تأسـف درب

ا يـ ن از دست رفتـه و  يا در درجه باالتر رمز سرزمي و ي رمز آزادتواند  يم كه   يل پ  پل است؛  كند  يمصحبت  

ـتان    گـر يد  كه توسط او و    ي باشد؛ پل  ي انسان يها  ارزشدن به   ي رس ي برا يله ا يوس الجنـود  (سـربازش   دوس

ر مجبـو  مه تمام ماند و سربازان    يكن به دستور مقامات باال ساختن آن ن       ي حال ساخته شدن بود ول     در) هالتسع

 دائماً شد و آنان ي نداوي زكخصوصاًن سربازان يد اي شدي كار باعث سرخوردگ   ين ا . شدند ينيبه عقب نش  

ا حاال كـه    ي شد  يم كامل ساخته    طور  بهد  يا با ين پل   ي كردندو معتقد بودند ا    يخود را به خاطرش سرزنش م     

  : آنان نشوديشرويله عبور دشمن و پي تا وسشد يمد نابود يمه تمام آن باي ني بناساخته نشد،

  )99:2006منيف؛(»ناه هناك لماذا تركناه؟ي بني الذ الجسر:قلت بحزن«

  )پلي كه آنجا ساختيم چرا تركش كرديم:با ناراحتي گفتم(

  )207:همان(» أن نتركه هكذا فالموت أهون أما ننسفه، أنأن نعبره،«

  ) از اين است كه آن را اين گونه ترك كنيميا بايد از آن پل عبور كنيم يا بايد خرابش كنيم؛اما مرگ آسانتر (

ـ الجـسر بدا  «: از پل شروع شدها يبدبخت معتقد است كه همه     ي نداو يزك ـا معطـوب منـذ    هي ـ  و أن وم ي

  )42:همان(»الجسر

  )پل آغاز بدبختي هاست و من از روز پل به بعد زيانكارم(

 افتداحـساس  يو ترك آن مـ  اد پلي ترك پل همان و شكست همان لذا هر موقع به ي نداوياز نظر زك 

  ) 16:همان(» و لها طعم الترابه بعد الجسر مرّهكل تجرب «:كند يم يديغم و اندوه و ناام

  )هر تجربه اي بعد از پل تلخ است و طعم خاك مي دهد(

  )83:همان(»اع و بĤالف األحزاني و الضهبي بالخ شعرتو فكّرت بالجسر،«

  )ت و اندوه فراوان كردمبه پل انديشيدم،احساس نا اميدي و هالك(
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ـاحبان      ي امر و نه   يها  انسانكن  ي روح دارند ول   ها  انسان مانند   ها  پل معتقد است    ي نداو يزك  كننـده و ص

ـا  يبعثون إلين ين و الذيديو قصدت الرجال البع   (أما هؤالء   : يقلت لنفس «: كنند  ينمن روح را درك     يقدرت ا  ن

 يآلتإن للجسور أرواحا و الجسور      ...ديقطع الحد   من هوعتصورونها مجم يفهمون روح الجسور    ي ال) باألوامر

ـا الـس     يمكن مكن أن تنهار،  ي أبدا   هنيمكن أن تكون أم   يعبرها البشر ال    يال   ـا       ي أن تجرفه ول و قـد تـصاب كم

  )118:همان(»وانات باألمراضيتصاب الح

روح پل ها را درك نمي كنند،آنها را )ديعني آنها كه از ما دورند و دائماً به ما دستور مي دهن(اما اينها :با خود گفتم(

پل هايي كه انسان ها از آن عبور نمي كنند ابداً امكان ندارد .پل ها روح دارند...مجموعه اي از پاره هاي آهن مي دانند

كه امن باشند؛اين پل ها ممكن است كه فرو بريزد،ممكن است كه سيل آنها را با خود ببرد؛ممكن است كه مانند 

  ) بيماري دچار شوندحيوانات به

وبه خاطر از دست دادن پل  دانند ينم لذا ارزشش را اند نبرده يقت پل پ يمردم به حق  ي   نداو يبه نظر زك  

ز يـ ت مردم ناراحت است و معتقد است اگر مردم ن         ين احساس رضا  ي داستان ما از ا     قهرمان .ستنديناراحت ن 

  الناس :د أن أخلص من آخر مظاهر الشر      يأر «:وندش  يمدچار حزن و اندوه       ببرند يه پ يت قض يمثل او به اهم   

 و ال   ه نار دافئ  يتقلب عل ي اللزج    الفرح .ب الشتاء ي األفواه مثل مزار   ي عل  الضحكات .يمتلئون رض ي هني المد يف

 الهواء ال ال أقصد ذلك أبدا لـو أنهـم           ي ف ه المفرود ه الناس األجنح  يلو رأ ...د ملعون ي نش يتحول إل يلبث أن   ي

  ) 115:همان(»تصرفون بهذا الشكلي كانوا سرأوا الجسر هل

خنده هاي روي لبهايشان به مانند .مردم در شهر پر از حس رضايتند:مي خواهم از آخرين مظاهر شر خالص شوم(

شادي چسبناك و ممتد به آتشي گرم تبديل مي شود و چيزي نمي گذرد كه به سرودي .ناودانهاي زمستان هستند

ر مردم آن بالهاي درخشنده در آسمان را مي ديدند؛نه نه اصال  اگر آنها پل را مي ديدند اگ...نفرين شده مبدل شود

  ) اينگونه رفتار مي كردند؟

 داستان و بعد از خوردن سـر وردان  ي در انتهاچراكه يابد ينم مردم نسبت به پل ادامه    ي تفاوت ين ب ي ا اما

ك يـ  خواهنـد  يم كه انگار ي مردمكند يمشاهده  مردم مچهره آثار حزن و اندوه را در ي نداو يبه سنگ، زك  

نتظـرون  ينتظـرون   يرا عـن الجـسر و إنهـم         يئا كث يعرفون ش يع الرجال   يو تأكدت إن جم    «: انجام دهند  يكار

  )217:همان(»ئايفعلوا شيل

  )مطمئن شدم كه همه مردم چيز زيادي درباره پل مي دانند؛آنها منتظرند،منتظرند كه كاري انجام دهند(
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ـاك يب  است ويدگيچي از پي ساده و خاليفاتيفات باال در مورد پل توصيشتر توص يم ب ييود بگ يبا  يشتر ح

 مـوارد هـم بـه پـل     ي در بعضوليكن و غم و اندوهش در ترك پل است    ي نداو ي زك ياز احساسات درون  

ه لو أن آ «: داردي داستان همخواني كه با فضا   دهد  يم و حزن و اندوه او را نشان         بخشد  يم ي انسان يتيشخص

 ي فوقه و الغبار الذ    هع مفارقته لكن األشجار الذابل    يستطي  ال ع االبتعاد عنه،  يستطيراه ال   ي  من .الناس رأوا الجسر  

  ) 116:همان(»يبكي لكأنه ينا حتيجعله حزيه أحد يمر عليه كل النهار دون أن يهب علي

د از آن دور شود،نمي تواند از او جدا هر كس آن پل را ببيند نمي توان.آه اي كاش مردم آن پل را مي ديدند(

او را محزون جلوه مي دهد ...شود،ليكن آن درختان پژمرده باالي پل و آن غباري كه هر روز بر روي او مي نشيند

  )گويا كه او دارد گريه مي كند

ـاه       يقي به همان طر   كند  يم موارد بهاء و شكوه و عظمت آن را خاطر نشان            يودر برخ   كه به وصـف ش

  )101:همان(»ياًقو الجسر رائعا و  كان: قوس قزح أكثر تألقاي و قد بدا ليقلت لنفس «:پرداخت يم يمرغاب

   )پل شكوهمند و قوي بود:در حالي كه قوس و قزحي بسيار درخشان برايم هويدا شد با خود گفتم(

ـاك و  ي الذ نحن ال تهزم، أنت:أسيد قلت بي العهلبس بذلي مزهوا كطفل  كان.و تصورت الجسر  « ن هزمن

  )141:همان(»ن هزمناينحن الذ

تو :نا اميدانه گفتم.مانند بچه اي كه لباس عيدش را مي پوشد شكوهمند است.آن پل را در ذهنم مجسم كردم(

  )شكست نمي خوري،ما سبب شكست تو شديم و ماييم كه شكست خورديم

  عتي طبيفتوص)2)2)6

ـاتر و   يف به جا و هنرمندانه آن در هـر چـه ز           يوتوص در رمان دارد     ي شناسانه بزرگ  ييبايعت ارزش ز  يطب ب

فات ي از پس آن برآمده و با توصـ   خوبي  بهف  ي من عبدالرحمان كه   ي كار . دارد ييمعنادارتر كردن رمان نقش بسزا    

  . رهنمون ساخته استيدي شكست و نااميعت خواننده را به بطن فضايش از عناصر طبيبايبه جا و ز

 در خـورده  شكستا همان سرباز ياد ي كه در آن ص  دهد  يم سرد رخ    يعتيب مورد بحث ما در ط     يياثر روا 

 پر  ي خاكستر ين فضا ي در ا  ياد ص .رود  يم به خطا    يشها  گلوله وليكنباست كه دلش را برده      ي ز اي  پرنده يپ

اوه يـ ان و   ي و اندوه بـه هـذ      نااميدينه و   ي ك ي كه از رو   شود  يم ي خاكستر ي وجود ،نااميدي و   ياز گل و ال   

ـ   گرگ اه،ي س هاي  يمون م  زشترو، يها   خوك الش،ي پردازدو در خ   ي م ييگو ـا    كـرم  ك چـشم،  ي  مـرده و    يه
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ـ  كه نوطلبد يم يين فضايو چن) 216:2004،اجدر(زند  يس موج مي ابلي زوزه كش و شاد    يها  شغال سنده ي

  : كنديز و پر از تناقض معرفي، تمسخر آمآلود حزن را سرد،  آنعت،يف طبيدر توص

ــ « ــات،ع ايـــ جميتلفــت فـ ــاك و و ط أشـــجارالتجاهـ ور الـــسمن و ذلـــك البـــرد يـــ الحـــور هنـ

به همه طرف نگاه كردم؛درختان صنوبر آنجا،بلدرچين ها در سويي ديگـر،و آن سـرماي                ()193:2006منيف؛(».نيالحز

  . حزن و اندوه اثر بخشتر باشديجاد فضاي محزون فرض شده تا در اينجا سرما چون انساني در ا)محزون

ح فكانـت تكثفـه ثـم تطلقـه         ينبع من األرض أما موجات الر     ي  كان . كل ما حولنا   يتسع ف ي و   زداديالبرد  «

  )198:همان(»ه بالبرودهئي أصوات ملي و من داخل المستنقع تعلو أصوات ال تره حادهريسهاما صغ

م مي كرد گردباد اين سرما را متراك.سرما از زمين مي جوشيد.سرما در اطرافمان گسترش مي يافت و زياد مي شد(

  )از داخل باتالق صداهايي پر از سوز و سرما بلند مي شد.وسپس آن را به صورت تيرهاي كوچك و تيزي رها مي كرد

 از  چراكهار مبتكرانه عمل كرده     ير بودن آن بس   يف سرما، سوزان بودن و فراگ     يدر توص  سندهينجا نو ي در ا 

ز اشاره كرده كه سوزشش ي كوچك و تييرهايتل آن به ي به نقش گردباد در متراكم كردن و سپس تبد        يطرف

 دانـسته   يير بودن آن باتالق را مملو از صداها       يفراگ  نشان دادن  يگربراي و از طرف د    رود  يمتا بن استخوان    

  .كه پر از سوز و سرماست

ـا  آنف يسنده به توصيعت كه نو  يگر مظاهر طب  ياز د  ـاه ،يد خورشـ ، آسـمان  پرداختـه، ه ـاد ، م ـاتالق ، ب  ، ب

  :كشد يمر ي و تمسخر را به تصونااميدي وجود حزن و تناقض و ها آن در تمام يباًتقر كه  است....درختان

ـا آالف األضـالع و       هي زجاج ه الشمس عندما تظهر فكانت أشبه بكر       أما .ه البرد القارص  هوامتدت موج «  له

  )149:همان(».د أن تمنح الدفءي تر عندما.ال باهتي خ لكنها، باشعتها بوهجها،ه موجود كانتا،يالزوا

خورشيد،آن دم كه آشكار شد بيشتر شبيه توپي شيشه اي بود كه هزاران ضلع و زاويه .امواج گزنده سرما امتداد يافت(

  )خورشيد با انوار و اشعه هايش موجود بودوليكن گرمابخشي آن توهمي رنگ پريده بود.دارد

ـ  او در زوا قـوت ،ي است هم رمز ضعف و سست    يد هم رمز قوت و انرژ     ينجا خورش يدر ا  ا و اضـالع  ي

  . اندكشيهزار گانه اش است و ضعفش در گرما بخش

ـا        تحجب ع مهتاج تتجمع ثم تتمزق،    يوم تتراكض كأنها قط   يالغ« ـا   يـدي ب الشمس ثم توسع له ـ ي الثق ه ن يلت

  )151:همان(».ي أخره لتطل منها و تغلقها مرهري صغهفرج
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آنها خورشيد را مي پوشانند و سپس .ه پخش و پال مي شوند،مي دوندابرها به مانند گله اي آشفته كه جمع شده ودوبار(

  .)با دستان سنگينشان روزنه اي كوچك برايش مي گشايند تا از ميان آن سربرآورد و دوباره مسيرش را مي بندند

ـاي   يشم به گله   آسمان يف ابرها ينجا با توص  يسنده در ا  ينو ـان  ه  و متفـرق  شـوند  يمـ كـه جمـع       ترس

ـا ي ز يكاركردنجا هم   يف در ا  ي گفت توص  توان  ي م .كشد  يمر  ي به تصو  خوبي  به ترس را  ي فضا شوند  يم  ييب

  .يري تفسيحي توضيك دارد هم كاركرديشناس

 ،هبي رتهي بدائيقي مثل موسه كانت متجاوبه و رخوهمتلئ بصوت الضفادع كانت أصواتها صاخبيالمستنقع «

ه ذلك اللون األخضر الكامد يء و تعطي تمأل كل شهيب الطحل الخضره. تالمسهي الماء حتي علي تنحناألشجار

   )76:همان(»نيالحز

باتالق پر از صداي قورباغه است،صداهايي سرسام آور و سست كه مانند يك موسيقي يكنواخت،رد و بدل مي (

 را مات سبزي اي جلبك مانند همه اشيا را فراگرفته و آنها.درختان بر روي آب خم مي شوند تا آن را لمس كنند.شود

  .)و محزون مي كند

ـبز جلبكـ   چيـز  همه ! روح استين بلند بودن سست و ب يها در ع   قور باغه  ينجا صدا يدر ا   دارد ي رنـگ س

ـ    ي در ا جمالت.داستي كه مات و محزون پ يرنگ ـابق جمالت ـارات س ـارت و عب ـاً تقر ين عب  و ي طـوالن يب

 ي تندآهنگ ما شود يمن خود سبب  يك سطح قرار دارند كه ا     ي در   يباًتقرت  يف و روا  يمركب است و توص   

  .مينينجا نبيم در اي رمان شاهدش بوديها عبارت از ياريكه در بس

  )47-46:همان(»هي و بال نهاهو ظلت السماء بارد «....» بالوحلهئي و ملهالسماء بارد«

  )آسمان سرد و بي انتهاست...آسمان سرد و گل آلود است(

  )159:همان(» من الحزن الغامضه تشبه حاله المتدرجهالسماء بألوانها المتداخل«

  )آسمان با رنگ هاي درهم و بر هم و اليه به اليه اش به حالتي از حزن مبهم و پيچيده شباهت دارد(

  )39:همان(» ذرات الكوني فهيح تفتت السخريالر«

  )باد ،تمسخر را در ذرات هستي مي پراكند(

ـ  التداخل العج حاله و الثلج،  المطر ..انهمر المطر «...»الغبارذا كأنه   يتساقط ناعما لذ  يزال  يكان المطر ال    «  ب،ي

  )146-145:همان(»  فذتزاوج

چه تداخل عجيـب  !باران و برف  ...باران فرو مي ريخت   ... باران ،نرم و لذيذ به مانند غبار،پيوسته فرو مي ريخت         (

   )و اختالط بي نظيري
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گر بارش ي ديو در جا! ه كردهي به غبار تشبيبخش و لذت   ي را در طراوت و نرم      باران نجايسنده در ا  ينو

 به رونـد    يز موجب سرعت بخش   يفات ن ي توص ي جمالت و سادگ   ي كوتاه !بارش برف همراه كرده    آن را با  

  .داستان شده است

   زمانفيتوص)3)6

ـان جـز      آن .آيد  يم حساب  به رمان   ي برا ي ضرور يزمان هم، چون مكان عنصر      واسـطه  بـه  دم كـه مك

ـا زنـدگ    ي زمان ن  يابد  ينم يموجود در آن وجود خارج     و حركت    يزندگ ـان          يز ب  و حركـت اسـت كـه زم

ـان ن               شود  يم ـاه كـه حـركتش متوقـف شـود زم ـ  و انسان آنگ  يـرد م يمـ ز بـه همـراه او متوقـف شـده و            ي

ـان و        يزنـدگ  قي به حقا  ي صورت بخش  يز كه نوع  ي رمان ن  ين بنابرا ؛)233:1991،يالنابلس(  اسـت بـدون زم

  .يابد ينممكان معنا 

  دال برزمان است؛   كند  يمز نظر ما را به خود جلب        ين تركنا الجسر ن   يعنوان رمان ح    كه در  يان واژه ياول

ـا حـدود     يي با رمز گشا   وليكن اشاره ندارد    يني به زمان مع   اگرچهن  ي ح واژه ـان ت  ي از رمـوز موجـود در رم

  .ميي آن را معلوم نماتوانيم يم

و با توجه به در نظر گرفتن پـل          ل نگاشته شده  يب از اسرائ   اعرا هاي  شكست ين كه رمان در پ    ي به ا  نظر

ـان   يـ  گفت زمان مورد نظـر نو      توان  يمن از دست رفته     يا سرزم ي سركوب شده    ي رمز آزاد  عنوان  به سنده هم

شان ي را و به دنبال آن آزاد      هايشان  ينسرزم و شكست آلود اعراب است كه در آن          يمه سراس زمان مضطرب، 

  .را از دست دادند

 خـصوصاً  زمان در فصل زمستان و       ين تجل يشتريأس آور حاكم بر داستان، ب     ي سرد و  يجه به فضا  با تو 

ار ماهرانـه  يسنده بـس يـ ن ماه از جانب نوين فصل و اي؛ انتخاب ا  پيوندد  يمبه وقوع   ) بهمن-هيفور(شباط  ماه  

 يـن  ا .سـب دارد   با جو حاكم برقصه تنا     خوبي  به متناقضش   يهايژگين ماه با و   ي ا چراكه انتخاب شده است،  

 ي كـه از طـرف زكـ       ي ماه ؛ تابستان را  يهايژگي زمستان را با خود دارد هم و       يهايژگيماه پر تناقض هم و    

ـا   گربهو ماه  )يالشهر الخنث (يخنثماه و ) يالشهر االعم(كور  به ماه  ينداو  شـده و  يهتـشب ) شـهر القطـط  (ه

  . در نظر گرفته شده استيرغابد مي صيام براين اير و با تجربه داستان بهترياد پيازطرف ص

ـالط  تجمد ،ه المغبر يح بالر ،ه باللزوج يء المل ،ي الشهر األعم   ذلك :و فكرت « ر ي ذلك الشهر فوق رؤوسنا ك

  )122:2006منيف؛(» الصماءهئا بتلك الونيال ملي ثق كان.ضاجع الهواءيعندما 
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آن ماه، باالي سر ما به مانند پرنده اي كه با .آن ماه كور، پر از چسبندگي،پر از بادهاي غبار آلود:با خود انديشيدم(

  )ماهي كه سنگين بود و ناشنوا.آسمان هم آغوش گشته خشكش زده بود

ـاه  .دن به روند داستان شـده اسـت       ي و سرعت بخش   ييايو زنده كه موجب پو     فات كوتاه يدوباره توص    م

 ي صفات ،)ي و طوالن  ين سنگ ،ي غبارآلود ،ي و سست  ي و كر  يكور(است   گرفته   ي انسان ينجا صفات يشباط در ا  

  . داستان قرار داردخورده شكستأس آلود و ي است و در امتداد جو يكه سلب

ـا  ظ،ي نرتجف من االنتظار و الغ     يام السوداء من الشهر األعم    ي تلك األ  ي ف ،ي ذلك الشهر األعم   يكنا ف «   كن

  )130:همان(»ءي حلوقنا و من الالشي فهنرتجف من المرار

در روزهاي سياه آن ماه كور از شدت انتظار و خشم به خود مي لرزيديم،از تلخي حلقمان ،از ما در آن ماه كور،(

  ) چيزي كه وجود نداشت به خود مي لرزيديم

ـ    يـ  داللت بـر فـصل سـرما ن        نوعي  به تواند  يمنجا  ي در ا  "نرتجف"فعل   ـان    يز بكنـد ول  يكن آمـدن واژگ

ـ  آنجا كـه دل دهد يمن فعل يز به ا  ين يگري د يها  داللت "ءيالش"و" مراره ،"ظيغ"،"انتظار"مثل ل بـه خـود   ي

ـ    اي اسطورهست بلكه انتظار آن پرنده ي تنها از سرما ن   ي نداو يدن زك يلرز و ي تي هـو يو احـساس خـشم وب

  .ن لرزش باشديل اياز دال ديزشايدن طعم تلخ آن ني از شكست وچشيترس ناش

 دفء تزخـر    ه هبـت موجـ    ي حت هلي الثق هيقاس ببرودتها ال  ي تنقض ي من كانون الثان   هريام األخ يما كادت األ  «

ـباط    يطل االسبوع الثان  يلكن ما كاد    ...ه و زفرت األرض بروائح الخصوب     هاي الح  تفتحت  االنتقال، هبرائح  من ش

 ه فتـر ي غطـت األرض فـ    هي ثلج هح عاصف ي و هبت ر   ه فجأ هاح البارد ي الر  انفجرت .دير الجو من جد   ي تغ يحت

  )125:همان(»وماً بعد آخري هزداد كثافي و أخذ الثلج هريقص

واپسين روزهاي كانون الثاني با سرماي سخت و سنگينش داشت سپري مي شد كه موجي از گرما كه بوي انتقال (

ليكن هفته دوم ماه شباط ...زندگي آغاز گشت و از زمين رايحه سرسبزي و نشاط بيرون تراويد.مي داد وزيدن گرفت

طوفاني برفي در مدتي كوتاه زمين را پوشاند و .ه ناگاه بادهاي سرد وزيدن گرفتب.نشده بود كه هوا مجدداً تغيير كرد

  .)روز به روز بر تراكم برف افزوده شد

ن ي از ا  اند  شدهگر مخلوط   يكدي با   ي مساو يباًتقر اي  شيوهبه   فيت و تو ص   يدو عنصر روا   در عبارت باال  

ـ نان كه در ب    تند است آنچ   يلينه خ  كنواخت است ي يباًتقر كالم   يقي موس رو ـاهد آن        ي ـان ش ـارات رم شتر عب

ـاكم برفـضا   ي اندك همه،يگر وجود جمالت مركب فعلي طرف د از كند؛يليم و نه خ   يهست  ي از سـرعت ح
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 : ماه شباط است   يژگي كه و  ييري تغ ط دارد؛ ي شرا ير ناگهان يين كاسته و هم داللت بر تجدد و تغ        يشيعبارات پ 

ـيكن شـود   يشروع ماه شباط ابتدا هوا گرم م و با   ي سخت ماه كانون الثان    ي از سرما  بعد  بعـد از دو هفتـه   ول

ـاند   يمن ماه   يه وجود تناقض را در ا     ين قض ي كه ا  بارد  يمن  ي سنگ يدوباره سرما برگشته و برف     ـ ؛ ا رس ن جـو   ي

  : مشهود استخوبي بهز يل نيذ ب دهنده در عباراتيمتناقض و فر

ـاهر  ي حتـ  ء،ين كل ش   م ه االحساس بالظلم  ينبع  شباط بالذات،  ي الشتاء ف  يف«  تنـث بـردا   ه الـشمس الع

  )187:همان(» الظهور و االختفاء لعبه:ه السمجها عندما تظهر و ال تتعب من تلك اللعبيزجاج

در زمستان در خود همين شباط،احساس تاريكي از همه چيز مي جوشد،حتي اين خورشيد ولگرد و بدكاره هم (

وز داده  و از اين بازي سمج دست بردار نيست؛بازي پيدا و پنهان وقتي آشكار مي شود از خود سرمايي شيشه اي بر

  )) قايم باشك(شدن

  له ف و الشتاء،  ي بالص ه عالق  له .ن الشهور يأبدا ب   تعرفه  ال .يا وردان ونشتم هذا الشهر الخنث     ي هعينشتم الطب «

  )157:همان(» بالتموز و كانونهعالق

او با تابستان و زمستان در .او را ابداً بين ديگر ماهها نمي شناسي.كنيمما طبيعت را و اين ماه خنثي را لعن مي !وردان(

  )و كانون در ارتباط است) تير ماه(او با تموز.ارتباط است

ـ اد پي از نظر صـ وليكن » الشهور و أخبثها   يشباط أقس « ي نداو يبه نظر زك   ـ أ«ر ي ـباط أحـسن أ  ي ـ ام ش ام ي

 خالف زكي نداوي از شباط بد نگفته و آن را براي صيد             شايد دليل اين كه صياد پير بر      ) )161:همان(»ديالص

ماه خوبي قلمداد مي كند اين باشد كه نياكان عرب نسبت به اعراب كنوني كارشان را بهتـر بلـد بـوده و در           

   . حفاظت و پاسداري از آزادي و شرف خويش موفق تر عمل مي كردند

  جينتا

ـتان احـساسات و عواطـف ناشـ            ا به ع  ي شكست است     داستان ن تركنا الجسر،  يرمان ح  � ـارت بهتـر داس  از يب

  ... وينه ك،يي گو تناقض،ير تحق،ي سرخوردگ،نااميدي چون ي احساساتشكست است؛

جه گرفت كه   ي نت توان  يمل نگاشته شده    ي اعراب از اسرائ   ي متوال هاي  شكستن رمان بعد از     ينكه ا يبا توجه به ا    �

ن يـ  اعـراب بعـد از ا      يچه بهتر حـزن و انـدوه و سـرخوردگ         ر ه يگررين رمان تصو  يف از نوشتن ا   ي من يزه اصل يانگ

  .هاست شكست
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 خواننده  هم ؛يري تفس يحي توض يك دارد هم كاركرد   ي شناس ييباي ز ي هم كاركرد  ،فات موجود در رمان   يتوص �

ـاي   آرمان و   ها  دغدغه و هم او را با       رساند  يم از شكست     پس  اعراب، ي روان يت روح ي شناخت از وضع   نوعي  بهرا    ه

  .شود يمز ير حوادث ني سدنش بريپفات موجب ين توصي اي طرف از.كند يمآشنا  سندهينو

ز يـ  تداخل شـگفت انگ  باار كوتاه و فشرده خود،ي بسحال درعينع و مبتكرانه و   ي بد يها  تصويرسازيف با   يمن �

ـا  يبنـش ف فـراز و  ي توص با سكون در حركت است و حركت در سكون،يت كه نوعيف و روا  يدو عنصر توص    و ه

اسـت   كالم شده يقيقاع و موسي كه موجبات تنوع در ا   ها  مكانو   ها   زمان ،يا اش اقضات موجود در حاالت اشخاص،    تن

ـ      هاي  يصورتگروبا  ) يقاعيكاركرد ا ( ـنش از احـساسات درون ـپش و پـر ت وس و يك انـسان مـأ  يـ  ي هنرمندانه، پر ت

  .ننده منتقل كند رمان را به خواي توانسته است روح شكست حاكم بر فضاخوبي به سرخورده،

 آهنگـي  يت حكاشتر مواقع،يت در بيف در روايمحو شدن توص و تيف و روا يبه علت تداخل ماهرانه توص     �

هات يجه اكثر جمالت كوتاه اسـت و تـشب  يع و روان است و درنت يآن سر   موجود در  يها  حركتتند به خود گرفته و      

در  تيـ ف و روا  ي از دو عنـصر توصـ      اش  هنرمندانـه  يريف با به كارگ   ي گفت من  توان  يم. يدگيچيچ پ يساده و بدون ه   

 موجبات مالل خواننـده را  يده و طوالنيچيفات پياوردن توصيبا ن و) ياقتصاد زبان (كرده   جويي  صرفهمصرف واژگان   

 .فراهم نكرده است
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