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Abstract
After the current of modernism emerged in Western countries and grew rapidly, the Arab countries, like other developing countries, welcomed this trend
and created works with this theme. The modern novel then separated itself
from the classic novel by form and content components; In the way which
the author imagines the objective events of social life in the classic novel; But
modern novel, consideres individuality and the world within man, more than
his social aspects, and preferes the subconscious mind to the conscious. Abd
al-Rahman Munif, the author of Saudi Arabia, has tried to show the characteristics of a modern novel in his novel “When we left the prison”, and has
been successful in this field. In this research, the selected work “When we
left the prison”, has been studied by descriptive-analytical method and an
attempt has been made to analyze some components of modernism. The
findings show that the novel, as a modernist one, has all the characteristics
of such novels and well shows the loneliness, despair, isolation, confinement,
failure and emptiness of contemporary man; A man who has no escape from
the bitter and absurd reality around him and has passively surrendered to his
wanderings.
Keywords: Modernism, Absurdism, Humanism, Abd al-Rahman Munif,
“When we left the prison”.

دوفصلنامةعلمیتخصصی

تاریخ دریافت1398/10/04 :
تاریخ پذیرش1399/06/21 :

سال دوم ،شماره سوم ،بهار و تابستان 1399

بارقههای طلوع مدرنیسم در رمان حین ترکنا الجسر؛

89

اثر عبدالرحمن منیف
مهین حاجیزاده

1

مهسا نظری

2

چکیده
پس از اینکه جریان مدرنیسم در کشورهای غربی به وجود آمد و بهسرعت رشد کرد ،کشورهای
عربی نیز همچون سایر کشورهای در حال توسعه از این جریان استقبال کردند و آثاری را با این
مضمون آفریدند .سپس رمان مدرن بهوسیلة مؤلفههای فرمی و محتوایی راه خود را از رمان کالسیک
جدا کرد؛ بدین صورت که در رمان کالسیک ،نویسنده ،وقایع عینی زندگی اجتماعی را به تصور
میکشد؛ اما در رمان مدرن ،فردیت و دنیای درون انسان بیش از جنبههای اجتماعی او موردتوجه
قرار میگیرد و ضمیر ناخودآگاه بر خودآگاه ترجیح داده میشود .عبدالرحمن منیف ،نویسندة
عربستانیتبار جهان عرب در رمان حین ترکنا الجسر خود تالش کرده تا شاخصههای رمان مدرن را به
روش توصیفیتحلیلی موردبررسی قرار گرفته و تالش شده تا برخی از مؤلفههای مدرنیسم نیز واکاوی
شود .یافتهها نشان میدهد که رمان موردبحث ،بهعنوان رمان مدرنیستی ،همة ویژگیهای این دست
رمانها را دارا است و بهخوبی ،تنهایی ،یأس ،انزوا ،محصوربودن ،شکست و پوچی انسان معاصر را
نشان میدهد؛ انسانی که از واقعیت تلخ و پوچ پیرامون خود ،راه گریزی ندارد و منفعالنه خود را تسلیم
سرگردانیهایش کرده است.
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نمایش گذارد و در این عرصه نیز موفق بوده است .در این پژوهش ،اثر برگزیدة حین ترکنا الجسر ،با
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مدرنیسم یا نوگرایی با بنمایههایی که دارد ،از جمله «بازتابندگی زیباییشناسی ،ابهام و
ایهام ،ادغام ،قرینهسازی ،تداخل یا مونتاژ ،تناقض ،عدم قطعیت و نااطمینانی ،کنارگذاشتن
یا معافداشتن فاعل فردی یکپارچه و متحد»( ،نوذری )384 :1379 ،در جهان عرب ،با نفوذ
سریع به عرصة ادبیات ،سرنوشت تازهای را برای آثار متأثر از این جریان رقم زد؛ چراکه
چشمپوشی از چنین جریان عظیم و جهانی برای نویسندگان واقعی و برجستة جهان عرب و
نیز شاعران آن ،تسامحی عجیب و غیرعادی ب ه شمار میآید( .کلیب)7 :1997 ،
خلق شخصیتهای نو با ویژگیها و ذهنیات متفاوت نسبت به دوران پیشامدرن ،یکی از
مهمترین شاخصههای رمان نو است .در رمان مدرن ،شخصیتها ،انسانهای مصلح اجتماعی
نیستند که دیگران را با اعمالشان بهسوی خیر هدایت کنند؛ بلکه شخصیت رمان مدرن ،فاصلة
عاطفی زیادی بین خود و دنیای پیرامونش حس میکند .او حتی توانایی برقراری ارتباط با
دیگران را نیز از دست داده و اوقات خود را در تنهایی و انزوای خودساختة خویش و در
بین توهمات و افکار مریض خود سپری میکند .او یا بهدرستی ،نیازهایش را نمیشناسد و
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یا اگر میشناسد راهی برای ارضای آنها نمییابد .او مدام غرق در خاطرات عذابآور
خود میشود و بهنوعی به شکنجة روحی خود میپردازد .باید گفت که شخصیتهای رمان
مدرن ،برخالف آثار پیشامدرن ،عوامل خارجی و بیرونی را در سرنوشت شومی که بدان
دچار شدهاند ،دخیل نمیدانند؛ بلکه تمام فالکتها و سیهروزیهایی که بدان دچار شدهاند
را یکتنه بر عهده میگیرند و منشأ همة این گرفتاریها را از خودشان میداند.
«عبدالرحمن مُنیف» یکی از نویسندگان برجستة جهان عرب است که در رمان خود با

نام حین ترکنا الجسر ،جهانی دوسویه ،متناقض ،پر از ترس و دودلی و سرشار از حقارت را به
تصویر میکشد و در تالش است دغدغهها و نگرانیهای خود را به گوش جهانیان برساند و
اعراب را از خوابی سنگین بیدار کند .نویسنده در این رمان بهجای روایت رویدادهای بیرونی،
تحوالت روحیروانی شخصیتهای اصلی داستان را رصد کرده و به نمایش میگذارد.
از آنجا که یکی از تفاوتهای داستانهای مدرن با داستانهای سنتی ،وداع با راوی

دانای کل و بهرهگیری بیشتر از زاویة دید اولشخص است ،منیف نیز بهعنوان نویسندهای
مدرنیست ،بیشتر ترجیح میدهد در داستانهایش ،از زاویة دید اولشخص استفاده کند .او
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در حقیقت با انتخاب زاویة دید اولشخص ،واسطة میان مخاطب و دنیای داستان را حذف
کرده و احساسات قهرمان داستان را بهخوبی به خواننده منعکس میکند.
با توجه به اینکه منیف نویسندهای بسیار تأثیرگذار و دارای طرز تفکر خاصی در جهان
عرب است که آثار او در ایران کمتر بررسی شده ،همین امر نگارنده را به بررسی آثار او
سوق داد و بر آن داشت تا با استخراج مؤلفههای رمان مدرن ،به نقد و بررسی رمان حین
ترکنا الجسر او بپردازد .از آنجا که چرخة داستانهای مدرنیستی نیز مثل هر داستان دیگری،
بر محور شخصیت اصلی میچرخد (این امر در داستانهای مدرنیستی ،چشمگیرتر است)
نگارنده در بررسی محتوای این رمان از شخصیت اصلی (زکی نداوی) استمداد میجوید و
شاخصههای مدرنیسم را بر اساس شخصیت اصلی میسنجد و در این راستا میکوشد تا به
سؤاالت زیر پاسخ دهد:
 .1شاخصههای مدرنیستی رمان حین ترکنا الجسر کدام است؟
 .2منیف در پرداختن به مؤلفههای مدرنیستی این رمان تا چه حدی موفق بوده است؟
درمورد رمان حین ترکنا الجسر عبدالرحمن منیف ،پژوهشهایی صورت گرفته است؛ از
جمله مقالهای تحت عنوان «کارکرد توصیف در رمان حین ترکنا الجسر» توسط راضیه سادات
الحسینی و فرامرز میرزایی که در زمستان  1393به رشته تحریر درآمده و در آن به تفاوت
روایت و توصیف در این رمان پرداخته شده و نیز توصیفهای متفاوتی که منیف در رمان
خود از آن بهره جسته را تبیین کرده است.
همچنین مقالة دیگری با عنوان «نقد کهن الگویی در رمان حین ترکنا الجسر» توسط جواد
اصغری و مهران نجفی حاجیور در اسفند  1390نوشته شده که پژوهش مذکور این رمان
را بر اساس نظریة کارل گوستاو یونگ ،بررسی و تحلیل کرده است؛ اما طبق بررسیهای
انجامشده ،درمورد مدرنیسم و مؤلفههای آن در این رمان ،پژوهشی صورت نگرفته است.
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گفتنی است که در ادبیات عرب« ،حنا مینه» بهعنوان پدر رمان مدرن شناخته شده و از دیگر
رمانهای مدرنیستی ادبیات عرب میتوان به رمان السکریة اثر نجیب محفوظ و موسم الحجرة
الی الشمال اثر طیب صالح ،اشاره کرد.
 -1سخنی در مفهوم مدرنیسم
مدرنیسم یا نوگرایی ،اصطالحی است که به یکی از اساسیترین جریانها در شعر،
داستاننویسی ،نمایشنامهنویسی ،موسیقی و دیگر هنرهای کشورهای غربی گفته میشود.
با کمی تأمل ،میتوان واژة مدرنیسم را به مجموعهای از جنبشهای زیباشناختی و اخالقی
محدود کرد که همگی در اروپا در دهة  1880سر برآورده و قبل و بعد از جنگ جهانی اول،
به رشد و شکوفایی رسیدند و در مراکز علمی و دانشگاهی اروپا و آمریکای بعد از جنگ
جهانی دوم ،نهادینه و تثبیت شدند( .نوذری)382 :1379 ،
در فرهنگ لغت آریانپور ،واژة مدرن چنین معنا شده است :تجددطلبی ،بیان جدید،
امروزی ،نوین ،جدید ،باب روز ،معاصر ،متجدد ،تجددخواه( .آریانپور کاشانی:1388 ،
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 )371/2اصطالح مدرن بهمعنای «امروزی» است و به نوشتهای گفته میشود که در آن عالقة
شدید به نوجویی ،باعث نقض شکلها و جنبههای فنی سنتی میشود .فردیت و دنیای درون
انسان ،بیش از جنبههای اجتماعی او توجه میشود و ضمیر ناخودآگاه بر خودآگاه ترجیح
داده میشود .نویسندة مدرنیست به منطق و اخالق بیاعتناست و از بسیاری جهات ،میتوان
مدرنیسم را عکسالعملی دانست علیه واقعگرایی و ناتورالیسم و همة حقایق علمی که این دو
مکتب بر آنها تکیه دارند( .میرصادقی)239 :1387 ،
اما مدرنیسم در ادبیات ،نوعی جدایی از قواعد ،سنتها و قراردادهای مستقر ،راه و
شیوههای تازه در نگرش به موقعیت و نقش انسان در هستی و بسیاری تجربههای دیگر در
زمینة شکل و سبک است و مشخصة عمدة ادبیات مدرنیسم ،طرد سنتهای قرن  19و توافق
بین مؤلف و خواننده است( .کادن)245 :1380 ،
«لون» در نوشتهای هوشمندانه دربارة چهار بنمایة ممیز مدرنیسم چنین مینویسد :نخست،

خودپردازی مدرنیسم ،بدان معنی که هنرمندان ،نویسندگان و آهنگسازان نوگرا میکوشند
تا در آثار خود ،توجه مخاطب را به روش و روال پدیدآوردن جلب کنند .استفادة «ماتیس»
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از رنگ و چشمانداز برای نشاندادن اهمیت رنگ بهمثابة هنر ،نمونهای از مثال بارز برای
این ویژگی است .در این مورد ،خالق اثر میکوشد تا بهعمد از ارائه و نمایش عینی واقعیت
خارجی فاصله بگیرد .دوم ،کنار هم چیدن یا مونتاژ واحدها یا قطعات یک شیء یا موضوع
واحد از دیدگاهها و چشماندازهای مختلف که روایت را از سادگی و روشنی دور میکند.
گذشته ،حال و آیندهگویی ،جنبهها و چشماندازهای گوناگون یک حالت ممتد هستند.
تناقض ،ابهام ،عدم قطعیت و ناپایداری ،سومین درونمایة مهم نوگرایی است .شواهد و
نمونههای حاکی از این ویژگی را میتوان در آفرینش آثاری دانست که خواننده را دچار
سردرگمی و تجربهای معمایی و مرموز میکند؛ مثل «کافکا» و سرانجام آنکه در مدرنیسم مسئلة
«انسجام موضوع یا شخصیت» بهطور کلی منتفی است .برای مثال ،برخالف شخصیتهای
منسجم و منطقی رمانهای واقعگرا ،رمانهای مدرنیستی ،به اشخاصی میپردازند که بر اثر
کشمکشهای روانی ،چند شقه شده و از هم گسیختهاند( .بوین)63 :1380 ،

 -2خالصة رمان حین ترکنا الجسر
شکستخورده ،بهنام «زکی نداوی» را روایت کرده و روحیة شکستة او را به تصویر میکشد.
این داستان ،پس از شکستهای متوالی اعراب از اسرائیل ،نگاشته شده است .در این داستان،
زکی نداوی همراه سگ شکاریاش «وردان» ،در جستوجوی پرندهای افسانهای و رؤیایی
هستند که زکی ،آن را شاه مرغابیها میخواند .در نظر زکی نداوی ،با شکار آن مرغابی ،او
به موفقیت بزرگی دست مییابد و این شکار ،آنقدر برایش مهم است که روزها و شبها در

جنگل و در روزهای سخت و سرد و رقّتبار ،به انتظار آن پرنده مینشیند .او در این مسیر،
با پیرمردی آشنا میشود که از او در مورد شکار آن مرغابی میپرسد و آن پیرمرد ،پس از
گفتوگوی بسیار ،وقتی میبیند که زکی ،برای شکار آن مرغابی ،مُصر است او را راهنمایی
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رمان حین ترکنا الجسر عبدالرحمن منیف ،رمانی مدرنیستی است و داستان سربازی
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مقرر
میکند که در شب چهاردهم به شکار دست بیاید؛ زکی نداوی ،منتظر میماند تا وقت ّ

فرارسد.

در طول داستان ،زکی نداوی بسیار اندوهگین است؛ این اندوه بهقدری است که زکی با
دیدن هرچیزی ،به یاد آن روزها میافتد .روزهایی که بههمراه اوستا ،ذیاب ،رمزی و دیگران،
به ساختن پلی مشغول بودند که میخواستند بعد از اتمام کار ،از روی آن عبور کنند و به
سرزمین دشمن پا بگذارند و بدین طریق ،دشمن را شکست دهند؛ اما به دستور بزرگان کشور
و بدون هیچ مقاومتی ،پل را نیمهکاره رها کرده و هرکدام به کارهای خود مشغول شدند.
اینک زکی نداوی در حسرت آن روزها ،وجودش پر از تناقض و کینه شده و پشیمان است
از اینکه چرا پل را رها کردند و اگر نمیخواستند کار ساختن پل را تمام کنند ،حداقل آن را
نابود میکردند تا به دست دشمن نیفتد و وسیلهای برای پیروزی دشمن نشود.
زکی نداوی برای آرامش روحی خود ،پس از آن شکست تصمیم میگیرد ،شاه مرغابی
را که با دیدنش به یاد پل میافتد ،شکار کند؛ بنابراین در پایان داستان ،زکی نداوی در شب
چهارده در جنگل ،پرندهای را که با گلوله شکار کرده بود از آب بیرون میکشد و در زیر نور
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ماه ،آن را باال میگیرد و به آن نگاه میکند؛ ولی بهجای آن مرغابی ،زشتترین و سیاهترین
جغدی را میبیند که شکار کرده است.
در نهایت هم حادثة دیگری رخ میدهد و آن ،اینکه سر وردان ،زمانی که در سبزهزار
مشغول گشتوگذار بودند به سنگ میخورد و با این ضربه ،وردان میمیرد .پس از این
حادثهها ،زکی نداوی از عالم خیال و وهم ،به عالم واقعی برمیگردد و دیگر حقارت را
نمیپذیرد ،انسانی سرسخت میشود ،به تصمیماتش عمل میکند ،دیگر کسی نمیتواند او
را از تصمیماتش بازدارد و مانع عملش شود .او به عالم واقع و نزد کسانی که منتظر بازگشت
پل هستند ،برمیگردد.

 -3مؤلفههای رمان مدرن در حین ترکنا الجسر
طبق بررسیهای صورتگرفته ،رمان حین ترکنا الجسر عبدالرحمن منیف در تصویرسازی
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مؤلفههای رمان مدرن ،از جمله :ضدقهرمانبودن ،بدبینی ،احساس حقارت ،سرگردانی،
بیهویتی ،عدم قطعیت و ...بسیار موفق بوده است که نگارنده این مقاله ،تنها چند مورد را
واکاوی میکند.

 -1-3ضدقهرمانبودن و ایجاد شهرآشوب

مهمترین ویژگی محتوایی رمانهای مدرنیستی که با تحوالت بنیادین اجتماعی و خودآیی
و خویشتننگری ملی شکل میگیرد ،انتقاد از مظاهر تحجر سیاسی و فرهنگی است .بیگمان
هر مرحلة تازة تاریخی ،شکلهای بیانی جدید و موردنیاز خود را میطلبد و نمونههای تازة
ادبی ،تحتتأثیر انگیزههای اجتماعی و فرهنگی پدید میآید( .میرعابدینی)17/1 :1387 ،
از دیرباز تاکنون ،ادبیات همچون آینهای تمامنما برای انعکاس وقایع اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی جامعه عمل کرده است .بدبینی فلسفی بشر به اوضاع و امور جهان ،پیشرفت علم و
صنعتیشدن کشورها ،موجی از اضطراب ،سردرگمی ،یأس و تنهایی را با خود به همراه آورد
و موجب بهوجودآمدن ویرانشهرها یا «آنتیاتوپیا»ها در مقابل آرمانشهرها یا «اتوپیا»ها شد و
سردرگم ،منفعل ،پوچ و گاهی شرور بودند( .بزرگ بیگدلی)1075 :1392 ،
پس ،قهرمانان ادبیات مدرنیستی دارای خصوصیات واالیی نیستند؛ بهعنوان مثال به طبقة

اجتماعی باالیی تعلق ندارند و یا مث ً
ال با نیروهای ماورای طبیعت ،دستوپنجه نرم نمیکنند.
رمان حین ترکنا الجسر منیف هم که رمانی مدرنیستی با تمام ویژگیهای این دست رمانها
است ،پس از شکستهای متوالی اعراب در برابر اسرائیل به نگارش درآمده و بستر مناسبی
را برای خلق چنین ادبیاتی ،با چنین ضدقهرمانها و ویرانشهرهایی پیدا کرده است؛ بستری
که مأمنی برای شکستخوردگانی است که امید به آزادی و تغییر در آنها ،خفه شده است.
زکی نداوی ،قهرمان داستان ،موجودی افسرده ،منزوی و تکافتاده است و نمیتواند از بند
تناقضهای درونی خویش رهایی یابد .او در طول داستان ،فقط به پل میاندیشد و نمیتواند

بارقههای طلوع مدرنیسم در رمان حین ترکنا الجسر؛ اثر عبدالرحمن منیف

بهتبع آن ،ضدقهرمانهایی به وجود آمدند که متناسب با ویرانشهرها ،شخصیتهایی بهشدت
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ماجرای پل را به باد فراموشی بسپارد و همواره خودش را نفرین میکند و همین امر ،آرامشش
را سلب کرده است.
در واقع ،حادثة پل ،زندگی زکی را تعریف میکند و سرنوشت وی با پل گره خورده
و شکست در آن ،مرگ استعاری او را رقم میزند؛ چراکه این ماجرا او را به مردة متحرکی
بدل ساخته و همواره در دام آن اسیر میماند و نمیتواند خودش و مافوقهایش را بهدلیل
صدور فرمان عقبنشینی و واداشتنش به ترک پست ببخشد« :عقلی یشتعل بآالف االفکار...
لکن الجسر جعل افکاری تتداخل لدرجة الأعرف کیف اتصرف»( 1ص( )29هزاران فکر توی
مخم رژه میرود؛ ولی پل جوری افکارم را ریخت به هم که حاال دیگر نمیدانم چطور رفتار
ً
کنم».؛ (ص« )36فکرت بآالف االشیاء لکن الجسر قفز کغیمة سوداء فی وجهی .لم أعد قادرا
علی رؤیة أی شیء» (ص( )45هزار چیز از خاطرم گذشت؛ اما پل همچون ابری سیاه جلوی
صورتم جهید .دیگر نای دیدن هیچ چیزی را نداشتم( ).ص )53پل درک او را مختل میکند
و امکان هر اقدامی را از او سلب میکند؛ گویی او را بهدلیل دست روی دست گذاشتن در
آن روز نکبتبار ،نفرین میکند.
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زکی نداوی تصویر شهروندان عرب است که در مکانی باز ،زندانیاند و فقط میتوانند
شکست ،غم ،تردید ،و بیحاصلی را عالوه بر فقدان هویت ،عزتنفس ،مردانگی و آزادی
حس کنند .ازاینرو او معتقد است که یأس در لحظة تولد زاده میشود و همراه با کودک
رشد میکند و به مدرسه میرود و بزرگان کشور ،از زمان مدرسه شکست را به بچهها یاد
میدهند؛ بهطوری که شکستخوردن جزء فرهنگ اعراب محسوب میشود.
به باور زکی ،پل ،سمبل استقامت بود و حاال که آن را رها کردهاند ،دیگر هرگز نخواهند
توانست در برابر دشمن ایستادگی کنند و او را شکست دهند .او این مطلب را بهشکل نمادین
در هیئت یک الکپشت بیان میکند« :و فکرت :الحیوانات الصغیرة ،حتی السلحفاة التی
ً
احتفظت بها ثالثة أسابیع و اردتها ان تکون رمزا لصمود من نوع ما ،لما کنت تبنی الجسر،
حتی السلحفاة أضعتها ...ماذا ترید اآلن؟» (ص( )78فکر کردم به جانوران کوچک ،حتی
 .1اطالعات نسخه اصلی و ترجمه این رمان در فهرست منابع آمده است.

الکپشتی که سه هفته نگاه داشتم و میخواستم به شکلی سمبل استقامت باشد؛ وقتی پل
را میساختند ،آن الکپشت را هم گم کردم ،حاال دنبال چه هستم؟) (ص )91با گمکردن
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سمبل استقامت دوباره موجی از ناامیدی به سراغش آمده و او را میرنجاند و معتقد است که
خون در رگانش وجود ندارد« :یجب ان أتوقف عن کل شیء ...ما أنا اال انسان تحولت شرایینه
إلی سواقی ملیئة بالبول!» (ص( )81باید دست از همه چیز بردارم .من هیچی نیستم جز آدمی
که رگهایش تبدیل شده به جویی پ ُ ِر ادرار!» (ص)93

زکی رؤیاپردازی است که اسیر کابوس پل است و برای رهایی از آن از هیچ کاری

دریغ نمیکند و این کابوس ،او را به کینهای دچار کرده که این کینه ،یا راه رهایی او از این
کابوس است و یا راه نابودی .در واقع زکی برای رهایی از این کابوس بود که شکارچی
شد و در جستوجوی راه فراری است که آرزوی سرکوبشدة شلیک بهطرف دشمن در
روز پل را جبران کند .او خود و وردان (سگ شکاریاش) را سربازانی میداند که مشغول
نبرد در میدان جنگ هستند ،میخواهد از پرندگان انتقام بگیرد ،هر مواجههای با پرندگان را
نوعی جنگ کوچک میداند و نیز بزرگترین و اصلیترین جنگ را جنگی میداند که
با شاه مرغابیها باشد .او که در جنگ با دشمن شکست خورده ،کشتن هر پرنده ،احساس
«أیتها الطیور الهجینة أرید أن انتقم! و تتساقط .کانت کل طلقة تحمل ضحیة أخری .و کل ضحیة
تولد فی نفسی کراهیة أکبر لهذا الطیور .و أقول لها بحقد :أیتها الطیور الحزینة ...أیتها الطیور
ألتی أفلتت من الطلقة ،اذهبی و قولی ألمهاتک :الصیاد المطعون ینتظر!» (ص( )110پرندههای
پست ،میخواهم انتقام بگیرم .میریختند روی زمین .هر تیر ،خبر از قربانی دیگری میداد
و هر قربانی ،در دلم کینهای بزرگتر از این پرندهها میکاشت؛ و با کینه به او گفتم :هی

پرندههای غمگین ،پرندههایی که از تیر قِصر در رفتید ،برید و به مادرتون بگید ،یک شکارچی
زخمخورده منتظره!) (ص)122

زکی نداوی فردی درمانده و ازکارافتاده است و این را بارها صراحتاً در داستان بیان کرده
ً
ً
است« :أنا زکی نداوی ...العجز فی دمی ،البالهة فی دمی ...و ال أستحق شیئا! وردان ،قل شیئا

بارقههای طلوع مدرنیسم در رمان حین ترکنا الجسر؛ اثر عبدالرحمن منیف

کشتن دشمن را در او زنده میکند و بدین ترتیب کینهای بزرگتر در دلش زنده میشود:
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لربک المخذول ألشعر أنی ما زلت مهما ...و ما زلت أحیا( ».ص( )18من زکی نداوی ناتوانی
تو خونمه ،حماقت تو رگمه ،مفتم هم گرونه! وردان ،یه چیزی به صاحب درموندهت بگو تا
خیال کنم هنوز مهم و زندهام( ).ص)25
بنابراین« ،زکی نداوی» قهرمان رمان حین ترکنا الجسر ،فردی ناتوان ،ضعیف ،درمانده،
تنها ،ترسو ،روانی ،حقیر ،ازکارافتاده و هراسزده است .در چنین حالتی دیگر ،خواننده
عالقهای به یافتن مشابهت میان خود و چنین شخصیتی ندارد و دیگر او را الگویی برای خود
قرار نمیدهد .برخالف داستانهای پیشامدرن که در آن ،قهرمان داستان ،فردی برجسته و
برتر از پیرامون خود و بسیار تواناست؛ در داستانهای مدرن ،شخصیتها اغلب معمولی و
درگیر مشکالت خود هستند و دیگر مجالی برای قهرمانبازی و جلبتوجه خواننده ندارند.
در یک کالم ،دورة مدرن ،دورة زوال حماسه و قهرمانگرایی حماسی است و در آن،
قهرمان داستان به فکر نجات هیچکس نیست و راه تسلیم و کوتاهی در پیش گرفته است.
 -2-3تفکر اومانیستی (انسانمحوری) یا تقدّ سزدایی

در عصر حاضر و با دید انتقادی که نسبت به متون مقدّس پیدا شد ،چالشهایی برای
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رمزگشایی این متون ب ه وجود آمد و رویکردهای جدید نسبت به کتاب مقدّس ،شکستگی
تقدّس این متون را در پی داشت .ناقدان ادبی ،با بیاعتنایی به کتاب مقدّس به کالبدشکافی
متون دینی دست زدند و مطالب و مضامین موجود در آن را موشکافانه ریشهیابی کردند
و زبانشناسان هم کلمه به کلمة این متون را بررسی کردند و در پی این موشکافیها،
یافتههای جدیدی به وجود آمد و عقاید مذهبی را بیشازپیش لرزاند که میتواند حاکی
از کمرنگشدن قدرت دستگاه پاپ در اروپا باشد .در پی این اتفاقات ،دهة واپسین قرن

ِ
(مرگ خدا)
نوزدهم ،زمان انقضای ارزشهای دینی در اروپا بود که جملة معروف نیچه
ناظر بر این مدعاست( .وولف )30 :1388 ،ثمرة این چالشها و بررسیها در عصر مدرن،
بهوجودآمدن طرز تفکر اومانیستی و پس از آن تق ّدسزدایی بود.
اومانیسم ،طرز تفکری است که مفاهیم بشری را در مرکز توجه و هدف خود قرار میدهد.

بهعبارت دیگر ،بشر را به رویگردانی از خالق خویش و اهمیتدادن به خو ِد وجودی و

هویتی فرامیخواند .رمان حین ترکنا الجسر عبدالرحمن منیف ،بهعنوان رمانی که در عصر
مدرن نوشته شده ،خالی از ویژگیهای عصر مدرنیستی نیست و ویژگی تق ّدسزدایی در این
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رمان ،بهخوبی مشهود است که از آغاز تا پایان داستان در گفتههای زکی نداوی خودنمایی
میکند.
رمان موردبحث ،دربرگیرندة پرسشهایی درمورد این جهان و وجود خداست .در واقع

فهم زکی از خداوند کام ً
ال منفی است و در این رمان ،خداوند بهعنوان نیرویی ناشناس و
ضعیف که قصدش آزار و اذیت آدمیان است تصویر میشود و در این میان ،زکی قصد دارد
آدمیان را از این شکنجهها رها سازد« :قلت إلله مجهول ،ال أعترف له بأی سلطان :فی ماضی
حکمت کل شیء ...و اآلن ...أنا الذی سأحکم .اخلق بقدر ما تشاء ...و سأقتل ،حتی إذا التقینا
و تواجهت أعیننا ،فسوف تعرف أن االنسان أقوی من کل المخلوقات ،لیس أقواها فقط ،بل
اشرسها!» (ص( )12رو به خدایی ناشناس که هیچگاه در برابرش گردن کج نکردهام ،گفتم:
قدیما ،حاکم همه چی بودی ،اما حاال حاکم منم .هرچی دلت میخواد درست کن ،من ِدرو

میکنم .تا وقتی به هم برسیم و چ ِشمون به هم بیفته ،دستت میاد که انسان از همة موجودات
نهفقط پرزورتره ،حتی قویتره!) (ص)19
تکیهگاه بندگانش در شرایط سخت باشد« :و لم أعد أتذکر أیة الهة یمکن أن تسند بنائی الذی
هوی!» (ص( )14هیچ خدایی را که میتوانست تکیهگاه بنای ویرانم باشد ،به یاد نیاوردم).
(ص )21همچنین او معتقد است که خداوند ،وقتی قصد جان آدمیان را دارد با مهارت هرچه
تمام این کار را انجام میدهد ،طوری که بندگانش متوجه نشوند و نیز ،باید گفت که زکی
نداوی برای خدا شریک قرار میدهد که این امر از گفتة خودش مشخص است که بهجای
ّ
خدا ،خدایان آورده و میگوید« :حتی الله عندما یرید أن یسحب أرواح البشر یفعل ذلک بخبث
لکی الیحسوا!» (ص( )51خدایان وقتی قصد جان آدمی میکنند ،این کار را با بدجنسی و
نیرنگ میکنند تا آدمیزاد بو نبرهَ ،شستش خبردار نشه( ).ص)60

زکی ،خود نیز میگوید که خدا را نشناخته است و در طول داستان ،دو بار صراحتاً

بارقههای طلوع مدرنیسم در رمان حین ترکنا الجسر؛ اثر عبدالرحمن منیف

ایمان زکی نداوی به خداوند بهقدری سست است که در نظرش ،خدایی وجود ندارد که
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اعتراف کرده که رو به خدایی ناشناس دعا کرده است« :صعدت ابتهاالت حارة لشیء».؛
(ص( )191دعاهایی گرم و صمیمی رو به چیزی ناشناس به هوا برخاست( ).ص 19و )206
ً ّ
اما با این وجود زکی در جایی از داستان ،خدا را شکر میکند« :شکرا لله ان االنسان ال یمشی
ً
بهذه الطریقة دائما» (ص( )55خدا را شکر که آدم مجبور نیست همیشه اینطور راه برود).
(ص )65و این ،حاکی از آن است که انسان هرچقدر هم که خود را از خدا دور کند باز،
ندایی درونی او را به خدا نزدیک میکند و تمامی آدمیان ،وجود خود را از خدا میدانند؛
حتی زکی که خدا را ناشناس تلقی میکند و ایمانش نسبت به خدا سست است ،بهدلیل
درست راهرفتنش ،از خدا شکرگزاری میکند و آن را نعمتی از جانب خدا میداند .همچنین
با اینکه او ،در جاهایی از داستان ،نسبت به خدا شرک میورزد و او را ضعیف تلقی میکند،
اما در جای دیگر ،همین زکی نداوی ،خدا را از همه داناتر میداند« :کاد یقول انه یعلم اکثر
ّ
من الله» (ص( )157میخواست بگوید از خدا هم بیشتر میداند( ).ص)171
در نظر نگارنده ،شرک به خداوند از سوی زکی بهدلیل تناقضی است که از شکستهای
او ناشی شده؛ چون این شکستها ،ویژگیهایی چون دوگانگی ،یأس ،ترس ،احساس پوچی
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و حقارت را درون او پدید آورده و همة اینها باعث سستی عقیده و در نهایت ،شرک به
خدا شده است.

 -3-3نهیلیسم (پوچگرایی)
حقارت ،دوگانگی ،بدبینی و یأس و نداشتن امید به فردایی که آیندهای مشخص ندارد و

ناپایدار است ،رفتهرفته بشر را به پوچی سوق داده و آنجاست که انسان خود را در برابر هستی
عاجز مییابد و هیچ سؤالی را نمیتواند قاطعانه پاسخ دهد.
نهیلیسم یا نیستانگاری که همواره یکی از دغدغههای فکری انسان بوده ،منشأ تاریخی
داشته و ریشه در فجایع ،مصیبتها ،ناکامیها و شکستهای انسان در برابر حیات دارد.
نهیلیسم ،وضعیت روانشناختی و معرفتشناختی انسان را نشان میدهد که در آن معنای
زندگی ،هستی ،خود و حیات از دست میرود و در پی آن ،شرایطی اضطرابآفرین و
یأسآور بر انسان حاکم میشود( .دهنوی)230 :1390 ،

با این تعاریف ،درمییابیم که زکی نداوی در رمان موردبحث ،تمام ویژگیهای فرد
نهیلیست را دارا است و بهدنبال مصیبتها ،فجایع و شکستهایی که متحمل شده ،زندگی و
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هستی و حیات را بیهوده میداند و در پی این بیهودگی ،شرایط یأسآور و اضطرابآفرین و
حزنانگیز بر داستان حاکم شده است .طرح رمان حین ترکنا الجسر بهگونهای است که گویا
زکی ،چارهای جز احساس پوچی ندارد؛ چون او از آغاز تا پایان داستان بهدنبال ملکه (شاه
مرغابیها) است و شبها و روزها در سرمای زمستان ،برای شکار این پرنده انتظار میکشد.
سرانجام در پایان داستان ،وقتی نزدیکشدن این پرندة افسانهای را میبیند ،به سمتش شلیک
میکند و پرنده در آب میافتد و زکی با خوشحالی تمام ،گمان میکند که پرنده را شکار
کرده است؛ زمانی که او به شکار خود نزدیک میشود و در زیر نور ماه ،آن را باال میگیرد،
میبیند زشتترین جغد دنیا را بهجای ملکه شکار کرده و دوباره شکست را متحمل میشود
و تمام تالشها و انتظارهایش را بیهوده و پوچ و بیحاصل میبیند.
او که در تالش بود از بیمعناییِ زندگیاش معنایی بسازد ،باز بیحاصلی را تجربه میکند.
در چنین شرایطی است که زکی ،زندگی را پوچ مییابد و خود را به جوالی توخالی و سوراخ
تشبیه میکند« :زکی نداوی شوال فارغ ...و کل یوم یمتلیء بشیء ما ...یمتلیء بالبطوالت،
چیزی پر میشه؛ پ ُ ِر قهرمانبازی ،تواضع ساختگی ،یا ملکة پرجبروت( ).ص )108همچنین
چوپوچبودن زندگی خود اذعان کرده است« :تراءت لی الحیاة
او در جایی از داستان ،به هی 

الماضیة ملیئة بالالجدوی» (ص( )96زندگی گذشتهام به نظرم هیچوپوچ آمد( ).ص )109که
همة این موارد ،نشان از پوچی و بیارزشیِ ارزشها در نزد او است و وی را به انکار و تردید
درمورد زندگی و وجودش در این دنیا سوق میدهد و فقدان ماهیت درونیاش را آشکار
میسازد.
یکی از مهمترین دالیل پوچگرایی قهرمان داستان ،بیهویتی او است .در داستانهای
مدرنیستی ،با متنهایی سروکار داریم که بهنوعی ناتماماند؛ یعنی پایانی برای آنها وجود
ندارد و به شکل کاملی نیستند و شخصیتهای آن به شناخت جامعی از خود و جهان دست

بارقههای طلوع مدرنیسم در رمان حین ترکنا الجسر؛ اثر عبدالرحمن منیف

بالتواضع الزائف ،بالملکة ذات الجبروت( ».ص( )96زکی نداوی ،جوال توخالیه .هرروز با یه
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پیدا نمیکنند و اگر هم نسبت به جهان پیرامون ،شناخت پیدا کردند ،در این شناخت،
تردید دارند و همواره در پی آناند که دامنه و حدود آگاهیشان را مشخص کنند .در
این داستانها ،شخصیتها به دنبال آناند که هویت واقعی خود را دریابند .بهعبارتی دیگر،
داستان مدرنیستی ،روایت حرکت از بحران هویت به آگاهی است؛ بنابراین این پرسشها
مطرح میشود :چه چیزی درخور شناخت است؟ چگونه میتوان به شناخت واقعی رسید و به
این شناخت اطمینان کرد؟ حدود شناخت و آگاهی ممکن کجاست؟
در رمان حین ترکنا الجسر ،زکی نداوی ،ناچار است هویت خود را بازنویسی و بازاندیشی
کند و در مواجهه با رویدادها ،هویت و حقیقت فردی خود را دریابد .هویت او بهدلیل
شکستی که در ماجرای پل متحمل شده ،دچار بحران شده و اینک او در تکاپو است آن را
بازیابد .دوگانگی ،سرگردانی ،عدم قطعیت به این بیهویتی دامن میزند و او را بیشازپیش
دچار بحران روحی میسازد .در بخشی از داستان زکی از خود میپرسد« :أین أنا»( .ص)40
(من کجام؟) همین سؤال زکی از خود ،نشان از بیهویتی و آوارگی او دارد و خواننده نیز
بهخوبی آن را درک میکند که زکی سرگردان است و از این سرگردانی رنج میبرد .این
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بیهویتی باعث شده زکی در اعتقادات خود و درمورد خدا نیز شک کند و پرسشهایی
درمورد وجود خدا داشته باشد .در واقع ،بیهویتی زکی نداوی ،اعتقاداتش را متزلزل کرده و
بهتبع آن ،او زندگی را پوچ و بیمعنا میداند و حتی ثمرة انتظارش نیز پوچی است.
 -4-3تباهی شخصیت داستان

«جورج لوکاچ» ،فیلسوف مارکسیست ،در جایی گفته است :تباهی فرد و جهان مدرن،
مضمون و محتوای اصلی رمان مدرن است .بر اساس این تعریف ،یکی از ویژگیهای
داستانهای مدرن ،انسان تباهشده در جهان تباهشده است .از این معنا ،میتوان دو برداشت
متفاوت کرد :یکی برداشت تلخ و سیاهی است که بر مبنای آن ،کل جامعة انسانی و کلیت
جهان در حال تباهی است و هیچ افق روشنی برای نجات و رهایی انسان وجود ندارد؛ دوم
نیز اینکه جامعه و جهان نوینی در حال تکوین است و تنها برخی از ارکان جامعة بیماری که
در حال حاضر در آن زندگی میکنیم ،در حال پاشیدگی و ازبینرفتن است .در پس این

متالشیشدن جامعه ،فرهنگ و جهان تازهای شکل خواهد گرفت و از این نظر بیان این تباهی
و متالشیشدن ،کار درست و ارزشمندی است؛ زیرا به تحقق زودتر آن افق ِ
پیش رو و جامعة
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آرمانی کمک خواهد کرد( .دارستانی)1391 ،
در عصر مدرن ،رمان ،انعکاس دنیای متالشیشده و آدمهایی است که با احساس و عاطفة
فراوان ،بنا به شرایط جبری اجتماعی ،گاه ،سرشار از بیعاطفگی و قساوت هستند( .بزرگ
بیگدلی )1076 :1392 ،زکی نداوی (شخصیت اصلی) در رمان حین ترکنا الجسر نیز نمونهای
از انسان مدرن است که بنا به شرایط جبری جامعهاش و در اثر شکستی که متحمل شده ،دچار
تناقضها و کشمکشهای مدام روحی و ذهنی شده است و در نهایت به روانپریشی تبدیل
شده که در طول داستان ،اقدام به آزار خود و وردان میکند.
همة این موارد و در واقع تباهی ،حاصل عدم التقاط فرد با جامعه و حاصل نابودی فردی در
دل مناسبات کلی سیستم جامعه است( .بزرگ بیگدلی )1077 :1392 ،زکی شکستخورده
که اینک از همهچیز ناامید شده ،توسط طبیعت نیز شکنجه میشود« :فجأة رأیت المیاه
تصفعنی .کانت صفعة المیاة فی الحالتین واحدة .قلت بأسی :المیاة ملیئة بالبط و الجسور التی
ً
تلطم االنسان دائما» (ص( )17یکباره دیدم آب ،شترق ،کشیدهای بر صورتم زد .کشیدة

الرعشة» (ص( )82موجی از ذرات آب به من پاشید و رعشهای در بدنم انداخت( ).ص)94
این شکست بهقدری برای زکی سنگین است و او را به مرگ نزدیک ساخته که زکی ،خود
ّ
ً
«تارکا للمطر أن یتسرب َّ
الی و یجلدنی .و تارکا
را در برابر شکنجههای طبیعت تسلیم میکند:
للریح أن تصفع وجهی» (ص( )156اجازه دادم قطرههای باران تا عمق تن و جانم نفوذ کند
و تنم را به زیر شالق بگیرد .گذاشتم باد با تپانچههایش صورتم را نوازش کند( ).ص)170
در طول داستان ،شاهد خودآزاری زکی و نیز دیگرآزاری او هستیم .در اصطالح
روانشناسی این امور را با عناوین مازوخیسم یا انحراف خودآزاری و سادیسم یا انحراف
دیگرآزاری ،بیان میکنند .زکی در جایی از داستان میگوید« :أنزلت رأس وردان بقسوة،

بارقههای طلوع مدرنیسم در رمان حین ترکنا الجسر؛ اثر عبدالرحمن منیف

آب در هر دو حال یکسان بود .اندوهگین گفتم :آبها پ ُ ِر پرنده و پُلن که دائم تو صورت
ّ
آدم میکوبن( ).ص )24و در جای دیگر میگوید« :فأصابنی رذاذ قوی ،ولد فی جسدی
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و ضغطت .خرج صوته أقرب إلی التنهد ،و تکوم من جدید( ».ص( )18کله وردان را محکم
پایین آوردم و فشارش دادم ،نالهای کرد و مچاله شد( ).ص )26این عبارت ،میتواند بیانگر
حس سادیستی (دیگرآزاری) در وجود زکی باشد که بهدلیل وجود این حس در درونش،
اقدام به آزار و اذیت وردان میکند تا بر حس شکستی که در وجودش است ،غلبه کند و
خود را قدرتمند و قوی جلوه دهد .در واقع میتوان گفت وجود حس سادیستی در زکی،
نمود شکست و ضعف اوست که با آزار وردان ،تالش میکند بر این شکست و ضعف،
سرپوش نهد.
زکی ،حس مازوخیستی یا خودآزاری نیز دارد که او را وامیدارد برای آرامش نسبی
خود به آزار خودش بپردازد و تصمیم بگیرد در صورت شکست در شکار پرنده ،خود را دار
بزند« :قلت لنفسی :لن تفلت هذه المرة .إذا طاشت طلقاتی فسوف أختنق ...ال ...سوف أعلق
نفسی علی شجرة جوز( ».ص( )74به خودم گفتم :این بار دیگه نمیتونه از چنگم در بره .اگه
تیرهام به هدف نخورد ،خودمو خفه میکنم ،نه ،خودمو روی درخت گردو ،دار میزنم).
(ص )85او تنها امیدش برای زندگی ،پس از شکست پل ،شکار پرنده است و عدم موفقیت
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در آن را برابر با مرگ و نابودی میداند و این امر در نزد زکی بهحدی ،جدی است که او،
خود اقدام به مرگش خواهد کرد و ابتدا میگوید :خودم را خفه خواهم کرد؛ ولی به چنین
مرگی راضی نمیشود و آویختهشدن به دار را بر خفهشدن ترجیح میدهد .زکی همچنین
انتظاری که برای شکار پرندة افسانهای میکشد را به طنابی تشبیه کرده که دست و پایش
را بسته است« :اإلنتظار مثل حبل مشدود یطوقنی من کل ناحیة» (ص( )74انتظار مثل طنابی
محکم دست و پایم را بسته بود( ).ص )86این سخن زکی ،بیانگر عذاب و شکنجهای است
که انتظار برایش در بر دارد و نمیتواند خود را از این انتظار رها سازد؛ چراکه سستی و ضعفی
که گریبانگیرش شده ،جز انتظار ،ثمرهای ندارد.
زکی ناکامی را با تمام وجود حس میکند« :لقد اختنقت .خنقتنی الخیبة .امتألت روحی
بها حتی أصبحت ال أری غیرها!» (ص( )70خفه شدم .ناکامی خفهام کرد .تمام جونمو پر
کرد ،تا جایی که دیگه چیزی بهجز اون نمیبینم( ).ص )81در نظر زکی آنچه موجب تباهی

و نابودیاش شده ،شکست و در پی آن ناامیدی ،ناکامی و حسرت است ،تا جایی که چیزی
جز ناکامی و ناامیدی نمیبیند .این ناکامی بهحدی زکی را رنج میدهد و زمینه تباهیاش
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را فراهم میکند که هروقت از امید و شکفتن سخن میگوید ،درد جانکاهی در وجودش
احساس میکند« :أعنی :التناقض ،التزاوج ،التداخل ،الصراع ،ثم اإلنثباق! أصابنی ألم مفاجیء
فی ظهری ،فی نهایة السلسلة الفقریة ،تحرکت بصعوبة ،أحسست باأللم أکثر( ».ص)154
(میخواهم تناقض ،آمیزش ،تداخل ،کشمکش و سرانجام ،شکفتن را نشان دهم! یکباره
کمرم ،در انتهای ستون فقرات تیر کشید .بهسختی تکان خوردم .درد جانکاهی احساس
کردم( ).ص )168زکی بر این باور است که شاید در پس اینهمه رنج و مصیبت ،آرامشی
ابدی باشد؛ ولی با این فکر ،دردی فراتر از دردهای قبلی بر جانش مستولی میشود؛ طوری
که تحمل این درد ،برایش مشکل است.
 -5-3دوگانگی و تناقض

«گلدمن» نظریهپرداز ادبی ،دوگانگی انسان مدرن را حاصل سیاستهای جامعة بورژوایی
میداند .در جامعهای که انسان در آن ،بیشازپیش به حالتی خودکار حرکت میکند و هیچ

اختیاری از خود ندارد و تأثیر قوانین اجتماعی را که کام ً
ال با وی بیگانه هستند ،منفعالنه تحمل
بنیادی انسان در جامعة سرمایهداری محسوب میشود( .پوینده)268 :1390 ،
«کوندرا» در این رابطه میگوید« :زمانی که در نظام قدیم ،ارزشها (خیر و شر) از
یکدیگر جدا بود ،هر چیزی معنای خاص خودش را داشت؛ اما اکنون این جهان ،بدون

حضور نیرویی متافیزیکی ،ناگهان در ابهامی ترسناک فرو رفته است .حقیقت متافیزیکی که
در نزد آدمیان بهصورت صدها حقیقت نسبی درآمد و آدمیان به آنها روی آوردند .بدین
ترتیب عصر جدید در دنیای متناقضات فرو رفت( ».خالصی مقدم)4 :1392 ،
شخصیت اصلی رمانحین ترکنا الجسر هم نمونهای از شخصیتهای دوگانه و متناقض
است که این دوگانگی در سطور آغازین داستان ،چندان خودنمایی نمیکند؛ اما با پیشروی

داستان ،زکی ،خو ِد دیگرش را بازمینماید .البته باید گفت که زکی ،احساسات دوگانة

بارقههای طلوع مدرنیسم در رمان حین ترکنا الجسر؛ اثر عبدالرحمن منیف

مینماید ،در چنین حالتی ،نوعی دوگانگی روانی به وجود میآید که یکی از ساختارهای
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خود را ابتدا درمورد وردان بروز میدهد .یک بار او را دوست دارد و نسبت به او ابراز عالقه
میکند« :طبطبت علی ظهره ،و قلت :وردان ،أنت تهرف کم أحبک؟» (ص( )21چند ضربة
آرام به پشتش زدم و گفتم :وردان ،تو میدونی چقدر دوستت دارم( ).ص )27و بار دیگر از
احساس نفرتش نسبت به وردان سخن میگوید« :وردان ،أنت کلب ردیء ،و مع ذلک یمکن
أن تفهم بعض االشیاء» (ص( )23وردان ،تو سگی بیخاصیتی .با اینهمه ،شاید بعضی چیزا
حالیت بشه( ).ص )29و دوباره میگوید« :وردان ،حیوان متهتک ،قذر ،الیفهم ،و ال یمکن
تحویله إلی حیوان آخر( ».ص( )106وردان ،جانور بیچشمورو و کثیفی است .نه میفهمد و
نه عوض میشود( ).ص)119
زکی نداوی ،این احساسات متناقض و دوگانه را درمورد خودش نیز دارد و یک بار
خود را نابغه میخواند و بار دیگر همة ویژگیهای پست را به خود نسبت میدهد و همة این

احساسات یکدفعه تغییر میکند؛ چنانکه صراحتاً در داستان آمده است« :أنا داهیة یا وردان».
(ص( )29من نابغهام وردان) (ص )36درست با گذشت مدت کمی از گفتة زکی ،خودش
میگوید« :أنا لست داهیة یا وردان ...أنا مجرد معتوه» (ص( )29وردان من نابغه نیستم .من فقط
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یه خنگم( ).ص )36زکی نداوی ،حتی نسبت به شاه مرغابیها که رؤیای شکارش را دارد،
احساسات متناقضی دارد؛ یک بار او را ملکهای میخواند که پرندگان دیگر کنیزکان او
هستند و هرکدام ،کاری برایش انجام میدهند؛ او را در سفر باشکوهش با بالهای درخشان
تصور میکند و او را شازده خانوم و پری میخواند؛ بار دیگر او را به قعر پستی میکشاند و
پتیاره و ابلیسی میخواند که برازندة اینهمه بدبختی نیست و نیز میگوید« :البط لعنة ،یحتاج
ابن الستین کلب إلی حذر و مهارة( ».ص( )93مرغابی نفرینه ،پدرسگ ،هوش و مهارت
میخواد( ).ص)105
این دوگانگی در طبیعتی که داستان در آن جریان دارد نیز دیده میشود و خواننده را
بیشازپیش به سمت حالوهوای تناقض و دوگانگی موجود در داستان میکشاند و تناقض
حاصل از شکست را بیشتر از گذشته ،در داستان جلوه میدهد .اینجاست که خواننده دوگانگی
زکی نداوی را میپذیرد و با او احساس همدردی میکند؛ گویی زکی نداوی در شرایطی

که دوگانگی ،تناقض ،شکست ،بیرحمی و در نهایت ،ناکامی در همهجا طنینانداز است،
چارهای جز این رفتارهای متناقض ندارد و همین موارد ،میتواند توجیهی برای رفتارهای
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دوگانة او باشد« :ما کادت األیام األخیرة من کانون الثانی تنقضی ،ببرودتها القاسیة الثقیلة،
حتی هبت موجة دفء ...لکن ما کاد یطل االسبوع الثانی من شباط حتی تغیر الجو من جدید.
انفجرت الریاح باردة فجأة( ».ص( )123هنوز آخرین روزهای ژانویه با سرمای سوزناک و
سنگینش سپری نشده بود که موجی از گرما وزیدن گرفت؛ اما هنوز هفتة دوم فوریه نرسیده
بود که ورق دوباره برگشت .ناگهان موجی از سرما دوباره فرارسید( ).ص)135

بارقههای طلوع مدرنیسم در رمان حین ترکنا الجسر؛ اثر عبدالرحمن منیف

نتیجهگیری
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رمان حین ترکنا الجسر عبدالرحمن منیف ،تصویرگر رنجها و آرزوهای انسانی است
که جویای آزادی و حقیقت است و در این مسیر شکست خورده و دچار سرخوردگی و
حقارت شده است؛ سرخوردگی و حقارتی که او را همصحبت سگش کرده و خیالبافیها
و کابوسهای دهشتانگیز به سراغش آورده؛ اما ترس از نظام حاکم ،مانع از آن میشود که
سخنی بگوید و صراحتاً به کسانی اشاره کند که زمینه شکست در جنگ را فراهم آورده و

آنها را مجبور به ترک پل کردهاند .نویسنده از طرفی تالش کرده روحیة اعراب را پس از
شکست در برابر اسرائیل به بهترین وجه ،نشان دهد و نیز نشان دهد که این شکست ،حاصل
کوتاهی و سستی اعراب است.
عبدالرحمن منیف توانسته است پس از آشنایی با رمان مدرن ،این جریان را در دل سبک
شخصی خود هضم کند و آثاری موفق با پیروی از این سبک بیافریند .او توانسته بارقههای
طلوع مدرنیسم را در این رمان پیاده کند و اگر بگوییم در این عرصه جزء ممتازان است،
سخن گزافی نگفتهایم.
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منیف ،در این رمان ،با تصویرسازیها و توصیفهای حزنآلود ،متناقض و ناامیدانه
از طبیعت ،شخصیتها ،اماکن و زمانها ،ما را به فضای غمگین و یأسآلود انسان عربی
شکستخورده ،برده و از طرف دیگر ،دغدغههای آزادیخواهانة خود را به اطالع ما میرساند.
بنابراین میتوان گفت که حین ترکنا الجسر مهمترین شاخصههای رمان مدرنیستی از قبیل ابهام
و پیچیدگی ،عدم قطعیت ،پیرنگ استعاری و گسسته ،ضدقهرمانبودن ،دوگانگی ،یأس،
انزوا ،محصوربودن ،شکست و پوچی انسان معاصر را در بر دارد؛ انسانی که از واقعیت تلخ و
پوچ پیرامون خود ،راه گریزی ندارد و منفعالنه خود را تسلیم سرگردانیهایش کرده است.
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