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ABSTRACT
At the beginning of the twentieth century, along with Freud and Jung's
theories about human as well as World War, a new approach was formed
about human and his mind, effect of which in literature can be considered as
emergence of mind fluid flow. In this style - as a rebel in story writing - the
author, unlike classical stories, tries to penetrate deep into their minds instead
of addressing the appearance of characters, and narrate the story through the
minds of characters. Ghassan Kanfani is one of the first pioneers of this genre
in Arabic literature. Ghassan wrote the story Ela An Naoud " "إلي أن نعودin 1957,
which penetrates deep into the unconscious during the course of selfawareness. The whole story is in progress in the minds of character and on the
surface before word, and character mind is flowing between pleasant and
unpleasant memories of past. This paper tries to investigate the fluid flow of
mind in a descriptive-analytical way and show that Ghassan has selected the
components of this genre, including internal dialogue, mental time, free
thinking, cinematic techniques, and poetic language, etc., to reflect social
realities.
Key words: Fluid Flow of Mind, Literature, Ghassan Konfani, Short Story,
Ela An Naoud , إلی أن نعود.
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چکیده
در آغاز قرن بیستم همراه با نظریات فروید و یونگ در مورد انسان ،رویکرد جدیدی نسبت به انسان
و ذهن شکل گرفت که تأثیر آن در ادبیات ،به پیدایش جریان سیال ذهن منجر شد .در این سبک  -به
عنوان شورشی در داستان نویسی -نویسنده بر خالف داستان های کالسیک به جای پرداختن به ظاهر
شخصیت ها سعی می کند در اعماق ذهن آن ها نفوذ کرده و از دریچه ی ذهن شخصیت ها ،داستان را

روایت کند .غسان کنفانی یکی از نخستین پیشگامان این سبک در ادبیات عربی ،داستان "إلی أن نعود" را
در سال  7591به رشته ی تحریر در آورد که در آن روح رنج دیده ی یک فلسطینی را در سال  7591به
تصویر می کشد که با نفوذ در اعماق ناخودآگاه خویش در طول داستان سیر خودآگاهی را می پیماید و
تصمیم می گیرد مخازن آب صهیونیست ها در زمین های اشغالی را منفجر سازد .کل این داستان در ذهن
شخصیت و در سطح ما قبل کالم در جریان است و ذهن شخصیت در میان خاطرات خوشایند و ناخوشایند
گذشته در سیالن است .این مقاله سعی دارد تا با روشی توصیفی -تحلیلی به بررسی جریان سیال ذهن در
این داستان بپردازد و نتایج نشان دهد که غسان از گفت و گوی درونی ،زمان ذهنی ،تداعی آزاد  ،تکنیک
های سینمایی و زبان شعری و ...را برای انعکاس زخم های روحی انسان فلسطینی برگزیده است.
واژگان کلیدی :جریان سیال ذهن ،غسان کنفانی ،داستان کوتاه ،إلی أن نعود.
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مقدمه

در آغاز قرن بیستم همراه با نظریات فروید و یونگ در باره¬ی انسان رویکرد جدیدی نسبت به انسان

و ذهن وی شکل گرفت که همه ی جوانب زندگی انسان معاصر را تحت تأثیر قرار داد و ادبیات نیز از این
تأثیر مستثنی نبود .در این دوران ،جامعه ی انسانی دچار تحولی شده بود که اعالم فردیت و اهمیت یافتن

فرد به جای جامعه ،مهم ترین مشخصه ی آن بود ".نویسندگان در این عصر به ویژه متأثر از یافته های
جدید روانشناسان در باره ی ادراک و ارتباط انسان دریافتند که در حقیقت خود آن ها آفریننده ی دنیایی
هستند که مشاهده می کنند و باید از دل بستن به واقعیتی امید بخش در خارج از دنیای درون چشم پوشی
کنند( ".بیات )9 :7111 ،لذا نویسندگان ادبیات داستانی بیشتر اهتمام خود را صرف توجه به دنیای درونی

خویش ساختند که نتیجه ی آن پیدایش جریانی جدید در داستان نویسی به اسم "جریان سیال ذهن" شد.
دو دلیل عمده ای که باعث روی آوری نویسندگان به این سبک شد عبارتند از:

. 7اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر این دوران (اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم) که انسان را از
وضعیت نافرجام جامعه ناامید کرده بود و او خود را در این جهان تنها می دید و چاره ای جز نفوذ به عمق
وجود خویش نمی یافت.
 .2ظهور دانشمند مشهور عرصه ی روانشناسی ،زیگموند فروید ،و نظریات وی در مورد روان انسان که
توانست بسیاری از جنبه های ناخودآگاه انسان را تشریح و تفسیر کند ،و ادبیات به طور عام و داستان به
طور خاص از این نظریات مستقیما تأثیر گرفتند(البطوطی)1 :7599 ،
داستان نویسان جدید ،نفس انسان را دریایی بی کران می پندارند که در آن انواع احساسات و عواطف
موج می زند ،آنان پی بردند که جوانب درونی انسان بیش از هر چیز دیگری شایستگی به تصویر کشیده
شدن را دارد و این پدیده های درونی است که باید بدان پرداخته شود نه ظاهر شخصیت ها و باید افکار و
احساساتی که در ذهن شخصیت داستان می گذرد را به خواننده منتقل ساخت( .همان.)9 :
همچنین داستان جدید به انسان به عنوان یک نوع معین و ثابت نگاه نمی کند و انسان ها را در یک
طبقه ی خاص قرار نمی دهد بلکه انسان عبارت است از گونه های فراوانی از احساس ها و عواطف که به
اعتبار شرایط گوناگون متفاوت می باشند ،بنابراین انسان در داستان های جریان سیال ذهن ،شخصیتی
است که فکر می کند و عواطف و احساسات وی در داستان بروز پیدا می کند
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ویلیام جیمز  ،روانشناس آمریکایی ،اولین کسی است که اصطالح جریان سیال ذهن را البته در حوزه ی

روانشناسی به کار برده است " ،طبق کشف وی خاطرات ،افکار و احساس ها بیرون از دایره ی آگاهی
اولیه وجود دارند و عالوه بر این به صورت زنجیر بر آدم ظاهر نمی شوند ،بلکه به صورت جریانی سیال

آشکار می شوند( ".حسنی)1 :7112 ،

بنابراین جریان سیال ذهن به عنوان گرایشی جدید در داستان نویسی مطرح شد که به تحلیل روانی
شخصیت ها می پردازد و دنیای درونی انسان ها را به تصویر می کشد ،این گونه داستان ها به روشن
کردن حاالت روانی شخصیت ها می پردازند که زبان به تنهایی توانایی بازگو کردن آن ها را ندارد،
حاالتی مانند خودآگاه و ناخودآگاه ،خواب و بیداری ،عقل و جنون و ( ...هالل)927 :2009 ،
پس می توان اولین خصوصیت مشترک بین نویسندگان جریان سیال ذهن را شوریدن علیه ساختار
کالسیک داستان دانست که داستان از یک نقطه ی خاص شروع و پس از درگیری و گره افکنی به یک
نقطه ی خاص و گره گشایی ختم می شود؛ در داستان های جریان سیال ذهن ،خواننده بدون هیچ مقدمه
چینی در جریان ذهن شخصیت قرار می گیرد و ممکن است در همان لحظه ای که آرامش وجود دارد،
خاطرات گذشته به ذهن شخصیت خطور کند و داستان را از آرامش اولیه بیرون آورد.

داستان های جریان سیال ذهن با الیه های پیش از گفتار سر و کار دارند " ،منظور از الیه های پیش از

گفتار الیه هایی است که به سطح ارتباطی (خواه گفتاری و خواه نوشتاری) نمی رسد و بر خالف الیه
های گفتار ،متضمن مبنای ارتباطی نیست .تفاوت آن ها را به صورت دیگری هم می توان بیان کرد ،در
الیه های گفتار نظم و عقل و منطق حاکم است به عنوان مثال وقتی کسی سخن می گوید پیش از ادای
گفتار سعی می کند آن را به زیور ترتیب زمان و منطق بیاراید و کلمات و عباراتی را که بر ذهنش جاری
شده ولی با هنجار های اجتماعی نمی خواند را به زبان نیاورد و آن ها را سانسور کند از سوی دیگر در
الیه های پیش از گفتار نظم و عقل و منطق حاکم نیست بنابراین نه ترتیب زمانی مطرح است و نه نظم
منطقی و سانسور( ".حسینی)1 :7112 ،

اصلی ترین ویژگی ای که داستان های جریان سیال ذهن بدان شناخته می شوند تکنیک ها ،اهداف و
موضوع آن ها نیست یعنی وقتی می گوییم در داستانی از سبک جریان سیال ذهن استفاده شده است
مقصود داستان هایی هستند که مضمون اصلی آن ها خود آگاهی یک یا چند شخصیت می باشد (همفری،

 )79 :7519بنابراین " در این شیوه از داستان نویسی ،نویسنده به جای این که بر اساس ترتیب زمانی،
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چارچوبی بیرونی از روایت به دست دهد ،ترجیح می دهد در ذهن شخصیت هایش غوطه ور شود تا از
این طریق ،سرگذشت آنها را بازگوید ( .بیات )1 :7111 ،و آن ها را به آگاهی برساند .بدین ترتیب
نویسنده با یاری گرفتن از این روش می تواند ذهن ،افکار ،احساسات و حاالت درونی شخصیت ها را
به مخاطبان القا کند.

می توان گفت " حوزه ی زندگی که ادبیات جریان سیال ذهن با آن سروکار دارد عبارت است از تجربه

ی ذهنی و روحی ،یعنی هم چندی و هم چونی این تجربه ،چندی مشتمل بر مقوالت تجربیات ذهنی است
و چونی هم مشتمل است بر نمادسازی احساس ها و روند های تداعی"(.حسینی )21 :7112 ،بنابراین
جریان سیال ذهن با پرداختن به نفس شخصیت ها و عالم درونی آن ها توانست تغییری ماهوی در روند
داستان نویسی ایجاد کند که نویسنده به جای پرداختن به امور بیرونی به درون شخصیت هایش نفوذ می
کند و حاالت درونی آن ها را بازتاب می دهد .از پیشگامان این سبک می توان ویلیام جیمز ،ویلیام
فاکنر ،ویرجینیا وولف و جیمز جویس را نام برد ،که هرکدام از این نویسندگان در علم روانشناسی نیز سر
رشته داشته اند.
هدف از تحقیق پیش رو تطبیق مولفه های آثار جریان سیال ذهن با داستان إلی أن نعود می باشد تا
مشخص شود که تا چه حد می توان این داستان را در زمره ی این گونه آثار قرار داد.
همچنین این مقاله قصد دارد به معرفی غسان کنفانی به عنوان یکی از پیشگامان این جریان در داستان
نویسی عربی بپردازد ،که برای انعکاس دردها و رنج های انسان فلسطینی سبک جریان سیال ذهن را در
داستان این داستان به کار گرفته است.
در زمینه ی جریان سیال ذهن و ویژگی های آن پژوهش های ارزشمندی صورت گرفته است از جمله:

مقاله¬ی"زمان در داستان های جریان سیال ذهن" اثر دکتر حسین بیات ،فصلنامه ی پژوهش های ادبی،
شماره ی  ،79زمستان  ،7111نویسنده در این مقاله به بررسی زمان در این گونه داستان ها پرداخته است.

نیز رساله ی دکتری با عنوان "تیار الوعی فی الروایات عبدالرحمن منیف" ،اثر طالب عدنان محمد علی
المحادین ،به راهنمایی :دکتر محمد الشوابکة ،به این موضوع پرداخته است و در سال  2009در دانشگاه

مؤته از آن دفاع شده است .اما تاکنون آثار غسان کنفانی و به ویژه داستان إلی أن نعود از این منظر مورد
پژوهش قرار نگرفته است
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جریان سیال ذهن در ادبیات عربی
در اواخر قرن نوزدهم هنگامی که چندین دهه از عمر جریان سیال ذهن در ادبیات غرب می گذشت
نویسندگانی از چون نجیب محفوظ ،عبدالرحمن منیف و غسان کنفانی این سبک را به داستان نویسی
عربی افزودند.
نکته ی جالب توجه این که همان زمینه هایی که بعد از جنگ جهانی دوم باعث شکل گیری این جریان
در ادبیات غرب شد ،در میان جوامع عرب نیز بعد از اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی در سال
 7591این جریان را در ادبیات عربی شکل داد .گفتنی است جنگ ،درگیری و شکست کشور های عربی،
روح و روان انسان معاصر عربی را تحت تأثیر قرار داد و در روان او ،احساس غربت و تنهایی را
برانگیخت و نویسندگان عربی نیز به تبع این جریانات ،به جای پرداختن به امور ظاهری و بیرونی به
درون خویش پرداختند( .منصور )5 :2009 ،بنابراین بن مایه های این جریان را می توان در ادبیات
مقاومت فلسطین مشاهده کرد که نویسندگان برای اصالح جامعه ی خویش و زنده ساختن روحیه ی

خود¬باوری و مقابله با اشغالگران این سبک را برای نوشتن آثارشان به کار بستند.

غسان کنفانی در داستان" إلی أن نعود"به جنبه های درونی و ذهنی شخصیت داستانش می پردازد و با

ذکر تصویر هایی از ذهن وی باعث برانگیختن احساس انزجار نسبت به رژیم صهیونیستی را در وجود او
زنده می کند که شخصیت به خود آگاهی می رسد و تصمیم به انتقام از دشمن می گیرد.
غسان کنفانی
غسان کنفانی در سال  7519در عکای فلسطین متولد شد .در همان ایام کودکی وی ،فلسطین توسط
رژیم صهیونیستی اشغال شد و ناگزیر به لبنان و سوریه و سپس کویت مهاجرت کرد تا این که در سال
 7590راهی بیروت شد و فعالیت سیاسی و ادبی خود را در تمام زمینه ها وسعت بخشید و به نویسندگی
در نشریات پرداخت( .کنفانی7511 ،؛ 9و )9
غسان در آثارش نشان می دهد که ادبیات ابتدا باید ملتزم به قضایای داخل یک کشور باشد و پس از
آن باید به مشکالت جهان بپردازد .او در آثارش بیشتر از هر چیزی سعی دارد تا تراژدی کشورش را
منعکس سازد؛ لذا به فلسطین و درد و رنج های انسان فلسطینی می پردازد؛ به طوری که فلسطین موضوع
اصلی آثار وی محسوب می شود(فاعور " .)799 -797 :2007،هیچ رمان نویس عرب معاصری نتوانسته

است فاجعه ی ملت فلسطین را به شکلی مؤثرتر و قدرتمند تر از غسان کنفانی در قالب و حوزه ی
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ادبیات داستانی به تصویر بکشد(آلن )772 :7519 ،و به درستی باید او را پیشوای ادبیات مقاومت
فلسطین دانست.
خالصه داستان إلی أن نعود ( تا آن زمان که باز گردیم)
غسان کنفانی این داستان را در سال  7591یعنی هنگامی که در دمشق به سر می برد ،نوشت .این
داستان ،تصویری کوتاه از زندگی یک شخصیت فدایی فلسطینی است که بعد از اشغال فلسطین در سال
 7591محکوم به آوارگی شده است؛ او با عجز و ناتوانی بسیار در صحرای نقب(صحرایی در جنوب
فلسطین) راه می پیماید .شخصیت داستان در هنگام راه رفتن به ناخودآگاه خویش نفوذ می کند و
بسیاری از خاطرات و تصاویر گذشته ی این سرزمین طوری برایش تداعی می شوند که خود او نیز تعجب
می کند که چگونه تا کنون بدون این خاطرات زندگی کرده است .به یاد همسرش می افتد که در ایام
تابستان حیاط و دیوار های گلی خانه را خیس می کرد ،او حتی بوی نم آن خانه را با تمام وجودش
حس می کند .به یاد آرامشی می افتد که با همسرش در آن خانه های گلی کوچک داشتند تا این که رژیم
صهیونیستی به خاک و آشیانه ی آن ها حمله کرد و تمام این آرامش را از آن ها گرفت .همچنین خاطرات
ناخوشایند نیز برایش تداعی می شوند؛ وقتی که اشغالگران همسرش را به درخت نخل بسته بودند و قطره
قطره خون سیاه از دهانش می چکید و او تنها نظاره گر این صحنه های ناخوشایند بود چون او را بسته
بودند تا با این اتفاقات زجرش بدهند .اکنون کل زمین های کشاورزی آن ها در دست دشمن است و به
جای آن خانه های کوچک و گلی ،مخازن بزرگ آب ساخته شده است که از آن ها برای آبیاری زمین
های صهیونیست ها استفاده می شود ،شخصیت داستان با دیدن این مخازن آبی به خودآگاهی می رسد و
حس کینه و انزجار نسبت به رژیم صهیونیستی در وجودش شعله ور می شود ،لذا تصمیم به انتقام می
گیرد و نارنجکی که همراه خود حمل می کند را در میان مخازن آب صهیونیست ها منفجر می سازد.
 - 2مؤلفه های جریان سیال ذهن در داستان "إلی أن نعود"
 - 9 – 2زمان

زمان در داستان های جریان سیال ذهن ،باطنی و درونی است و هیچکس به جز صاحب آن یعنی
شخصیت داستان آن را با تمامی ابعادش احساس نمی کند؛ در داستان های جریان سیال ذهن نویسنده در
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پی خلق زمان در چارچوبی جدید می باشد ،زمانی که درون ذهن و روان شخصیت هایش وجود
دارد(.العانی.)717 :7551 ،
بنابراین یکی از بنیادی ترین تفاوت های داستان جریان سیال ذهن با داستان کالسیک ،شیوه ی
عملکرد زمان در هر کدام از آن هاست؛ در داستان کالسیک ،عنصر زمان بر مبنای ترتیب منطقی رویدادها
استوار است و داستان از یک زمان خاصی شروع و به یک زمان خاصی ختم می شود ولی در داستان
جریان سیال ذهن ،این خط منطقی زمان در هم شکسته شده است و گذشته و حاضر در ذهن شخصیت
ادغام می شوند.
در داستان إلی أن نعود به وضوح به هم خوردن ترتیب منطقی زمانی دیده می شود؛ شخصیت اصلی این
داستان در گذشته اش زندگی می کند و گذشته برای این شخصیت تا حدی اهمیت دارد که نمی تواند خود
را بدون آن تصور کند:

"ثمة أحاسیس ضخمة تمتلک عنه ذکریاته ،ان هذه األحاسیس لتداخل فی بعضها و تتشابک حتی لیشعر

أنها الزمته زمنا طویال و یصعب علیه اآلن أن یتصور نفسه کیف کان بدونها( "..غسان)27 :

«احساسات او خاطراتش را به یادش می آوردند ،این احساسات در هم تنیده شده بودند؛ تا جایی که
تصور می کرد دیر زمانی است که او را همراهی می کنند و اکنون برای او سخت است که خودش را بدون
آن خاطرات تصور کند».
زمان حال برای این شخصیت به گونه ای با گذشته اش امتزاج پیدا کرده است که زندگی خود را فقط
در گذشته اش می بیند .نویسنده در این داستان گویی از نقطه ی آغاز و پایان داستان آگاهی ندارد و هیچ
گونه توالی زمانی برای این داستان در نظر نگرفته است ،بلکه تصویر هایی از خاطرات و افکار گذشته بر
ذهنش عبور می کنند و به دلیل تداوم و توالی این تصویر ها ،گویی زمان در تنگنا قرار می گیرد یعنی کل

حوادث و گره افکنی های این داستان در یک "لحظه" اتفاق می افتد ،لحظه ای که سرشار از زمان های
گذشته است ،مثال:

" لقد بدأت رائحة ارضه تذیب احاسیسه ،شیء جمیل أن یشم المرء جرءا من ماضیه" (غسان)22 :
«بوی سرزمینش احساسات او را آب می کرد ،زیباست که آدم جزیی از گذشته اش را استشمام کند»

بنابراین زمان در این داستان غسان ،ذهنی و درونی است " .شخصیت داستان های جریان سیال ذهن از

یک سو با زمان عینی یعنی همان تصور متعارف آدمی از زمان به منزله ی سلسله تقسیمات منظم به دقایق
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و ثانیه ها سر و کار دارد که خواه و ناخواه بر حرکات و اعمال او حاکم است و از سوی دیگر در سطوح
عمیق تر ذهنش که کانون روایت داستان نیز در آن قرار دارد با زمان ذهنی روبروست .یعنی زمان در آن

شکلی که انسان هنگام تعمق در کلیت ضمیر ناهشیار خود از آن آگاه است" (بیات حسین)727 :7111 ،

زمان در این داستان از طریق تقابل بین زمان ذهنی و زمان عینی و تقویمی در جریان است .به عبارت
دیگر اگر چه کل داستان در مدت زمان حداکثر چند دقیقه (زمان الزم برای خواندن داستان) به طول
انجامیده است ولی از نظر ذهنی بسیاری از زمان های گذشته نیز در این زمان وجود دارند پس چون
نویسنده از دریچه ی حال به گذشته و تصویرهای آن می نگرد زمان در داستان به صورتی ذهنی جریان
می یابد.
همچنین در این داستان جدال شخصیت با گذشته اش دیده می شود ،گویی که قصد دارد با این جدال
راهی را به سوی آینده اش بگشاید بنابراین حاضر و آینده برای این شخصیت در گذشته اش خالصه می
شوند و کل وقایع گذشته با تمام جزییات ،در مقابل دیدگانش زنده می شوند تا حدی که حتی راه رفتن
خودش را نیز در خاطراتش به وضوح می بیند.

"یری فی رأسه داره الصغیرة الرطبة و زوجه ترش التراب بالماء ،ثم یری نفسه آتیا من حقله بقدمیه

الموحلتین منظرا عاشه قبل دقائق فحسب( "...غسان)22 :

« او در ذهنش خانه ی کوچک نمناک و نیز همسرش را می دید که زمین خاکی را آب پاشی می کند.
سپس خودش را می بیند که با پاهای گل آلود از مزرعه اش بر می گردد؛ منظره ای که انگار تنها چند
دقیقه پیش با آن ها زندگی کرده بود»

همچنین نویسنده در این داستان از تکنیک "فلش بک" برای نقل وقایع استفاده کرده است .فلش بک

قطع تسلسل زمانی رویداد و بازگشت از زمان حاضر به وقایعی است که در گذشته اتفاق افتاده است .و از
زبان راوی و در خالل آگاهی یک یا چند شخصیت صورت می گیرد (عشری زاید)205 :2001 ،
یعنی در این داستان گاهی راوی وقایعی را از گذشته نقل می کند و با استفاده از این تکنیک ،تمامی
خاطرات گذشته را در زمان اکنون زنده می سازد .به عنوان نمونه ،پژواک های آخرین لحظه هایی که در
سرزمینش بود در گوش وی می پیچد ،شخصیت با این فلش بک های متوالی کم کم روند آگاهی را پشت
سر می نهد و احساس تنفر نسبت به رژیم صهیونیستی در وجودش فوران می کند و در نتیجه دست به
عملیاتی بر ضد دشمن می زند:
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" هو یقترب من أرضه ،هکذا یشعر فی أعماقه عندما یدبّ له اول بیارة من بیارات اهل قریته ،إبتدأ
الصوت الذی ودعه علی فوهة النقب الجنوبیة یدق رأسه و یتجاوب صداه فی جسده:
هی أرضک ،ألم تعش هناک؟ حسنا ،انک تعرفها اکثر من سواک ،فی واحد من الحقول بنی الیهود خزانا

یسقی المستعمرات القریبة ،أعتقد أنک فهمت ،أن الدینامیت الذی تحمله یکفیک" (غسان)22 :

«به سرزمین خود نزدیک می شد ،با دیدن اولین نارنجستان از نارنجستان های روستایش در اعماق
وجودش احساس کرد که صدایی در سرش می پیچد ،و پژواکش در تمام جسمش طنین انداز شده است.
همان صدایی که در دهانه ی جنوبی هنگام خداحافظی می گفت:
این زمین توست ،آن جا زندگی نکرده ای؟ تو بهتر از هر کس دیگری آن را می شناسی .در یکی از
مزارع ،یهودی ها مخزن آبی ساخته اند که مستعمرات نزدیک را با آن آبیاری می کنند ،فکر می کنم
فهمیده باشی ،دینامیتی را که در دست داری تو را کفایت می کند».

نکته ی دیگری که شایسته ی ذکر می باشد آن است که ،بی نظمی و عدم تسلسل منطقی زمان – که از

ویژگی های اصلی آثار جریان سیال ذهن می باشد -حتی در عنوان این داستان نیز وجود دارد .یعنی

"إلی أن نعود" خود نشانگر نوعی بی نظمی و در هم ریختگی تسلسل زمانی است" ،إلی" که حرف
غایت است بر سر فعلی آمده است که به معنای بازگشتن می باشد ،یعنی یک نوع حرکت دایره وار در
عنوان این داستان وجود دارد که گذشته به حال ختم می شود ،حال به آینده ،و در نهایت آینده نیز به
گذشته ختم می شود .پس همین عنوان نیز می تواند نشانگر سیالن بودن ذهن شخصیت بین گذشته و
حاضر و آینده اش باشد.
 - 2 – 2شیوه ی روایت یا زاویه ی دید

"زاویه ی دید یا زاویه ی روایت ،نمایش دهنده ی شیوه ایست که نویسنده با آن ،مصالح و مواد داستان

خود را به خواننده ارائه می کند و در واقع رابطه ی نویسنده با داستان را نشان می دهد" (میرصادقی،
 .)119 :7119زاویه ی دید انواع گوناگونی دارد که از جمله ی آن ها می توان زاویه ی دید اول شخص،
سوم شخص ،دانای کل محدود و دانای کل نامحدود را نام برد.

زاویه ی دید در داستان های جریان سیال ذهن ،متفاوت از داستان های کالسیک است " ،در این شیوه،

وقتی ناقل(راوی) می خواهد حوادثی که بر او گذشته را به یاد بیاورد به نقل نمی پردازد بلکه چون
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حوادث بر ذهن او اثر گذاشته اند در یادآوری ،تصویر های گیرا و زنده و حتی مجرد از آن ها را به دست
می دهد ،آن ها را در کنار هم می نشاند و در نتیجه قدرت القایی آن ها از نقل ساده بیشتر می شود".

(گلشیری)191 :7111 ،
لذا نویسنده در این داستان ها به گونه ای متفاوت عمل می کند ،یعنی به ذهن شخصیت نفوذ می کند و از
دریچه ی ذهن او داستان را روایت می کند و با این روش تمامی حاالت روانی او را در داستان منعکس
می سازد؛ بنابر این می توان گفت که جریان سیال ذهن به مثابه نقطه ی ادغام راوی با شخصیت می باشد
و وظیفه ی ناقد در این گونه داستان ها ،تشخیص رابطه ی بین دنیای درونی شخصیت ها و زندگی بیرونی
آن هاست.
غسان کنفانی به عنوان نویسنده ای که در این سبک از داستان نویسی طبع آزمایی کرده است در این
داستان ،شیوه ی روایت ویژه ی آثار جریان سیال ذهن را برگزیده است و تالش می کند تا از طریق راوی
به ذهن شخصیت نفوذ کند و تمام حاالت روانی و ذهنی این شخصیت را در داستان انعکاس دهد؛ گویی
که راوی از آغاز تا پایان داستان در جریان فعل و انفعاالت ذهن شخصیت می باشد.

" إن رأسه اآلن تنفتح کأنه صندوق عرس منقوش بالصدف و یحوی کل شی ء و یری فیه داره الصغیره

الرطبة و زوجه ترش التراب بالماء( "...غسان)22 :

«اکنون ذهن او مانند صندوق عروس که با صدف آراسته شده است و در بر دارنده ی همه چیز است باز
می شود واو در آن ،خانه ی کوچک نمناک و همسرش را می بیند که زمین خاکی را خیس می کند»...
همچنین غسان در جایی دیگر از ظریف ترین حاالت ذهن شخصیت حرف می زند:

"...انه یری الصورة بکل تقاطیعها الدقیقة ،حتی لیری نفسه کیف یسیر ،لم یتیسر له قبل اآلن ان یراقب

سیره بهذا الوضوح و هذا اإلمکان( "...غسان)22 :

«او این تصاویر را با تمام جزییاتش می بیند ،حتی راه رفتن خودش را نیز مشاهده می کند ،پیش از این
برای او امکان پذیر نبود که راه رفتن خودش را این گونه روشن و آشکار ببیند».
گویی که راوی در این داستان ،نه تنها داستان را روایت می کند بلکه تمامی اتفاقات ذهن شخصیت
داستان را نیز احساس می کند و تحت تأثیر رفتار و احساسات شخصیت می باشد .همچنین خواننده نه
تنها وقایع را می بیند بلکه آن ها را لمس می کند و احساس می کند؛ این بارزترین تفاوت داستان های

| 121

مجله آموزش زبان ،ادبیات و زبان شناسی /سال دوم ،شماره دوم ،شهریورماه 9318

ISSN: 2645-3428

جریان سیال ذهن با داستان های کالسیک می باشد زیرا راوی در داستان های کالسیک فقط نقش بازگو
کردن وقایع را بر عهده دارد.

غسان در این داستان از زاویه ی دید دانای کل محدود به وقایع داستان نگاه می کند و در این شیوه"

راوی به جای حرکت در میان شخصیت ها خود را محدود به یکی از اشخاص می کند و از دریچه ی نگاه
او داستان را روایت می کند" (مستور .)15 :7119 ،یعنی روایت داستان از آغاز به این شکل شروع می

شود و ادامه پیدا می کند؛ نویسنده در آغاز داستان سعی در ورود به ذهنیات شخصیت می کند تا به
روایت حاالت روانی و ذهنی او بپردازد.

"مع أشعة الشمس التی کانت تأکل رأسه و هو یضرب وحیدا فی صحراء النقب ،کان یسمع صخب افکاره

فی رأسه کأنها مجموعة مسامیر تدق و ال تنغرس( "...غسان)27 :

«آفتاب شدید تا مغذ سرش نفوذ کرده بود و او به تنهایی و بدون هدف در صحرای نقب راه می پیمود .او
صدای افکار خودش را می شنید که گویی میخ هایی بودند که برآن ها کوبیده می شد اما فرو نمی رفتند».

نیز نویسنده در این داستان از تکنیک تک گویی برای روایت داستان استفاده کرده است که آن "شیوه

ای از روایت است که در آن تجربیات درونی و عاطفی شخصیت های داستان در سطوح مختلف ذهن در

مرحله ی پیش از گفتار نمایانده می شوند" (بیات .)11 :7111 ،تنها ابزار نویسنده در داستان های
جریان سیال ذهن برای نشان دادن تداعی آزاد و حاالت درونی شخصیت ها روش تک گویی درونی است
که شامل دو نوع می باشد :تک گویی درونی مستقیم و تک گویی درونی غیر مستقیم.

"در گفت و گوی درونی مستقیم فرض بر این است که نویسنده غایب است و تجربه ی درونی شخصیت

به طور مستقیم عرضه می شود بنابراین خواننده نیازی به صحنه آرایی و راهنمایی نویسنده ندارد ولی
گفت و گوی درونی غیر مستقیم ضمن آن که احساس ها و ویژگی هایی شخصیت ارائه می گردد ،نویسنده

هم پا به پای گفت و گوی درونی پرسوناژ حرکت می کند( ".حسینی )71 :7112 ،و می توان اصلی ترین
تفاوت بین گفت و گوی درونی مستقیم و گفت و گوی درونی غیر مستقیم را از لحاظ فنی بررسی کرد ،در
گفت و گوی درونی مستقیم از ضمیر متکلم استفاده می شود و راوی و شخصیت یکی هستند و همان
شخصیت است که داستان را روایت می کند در حالی که گفت و گوی درونی غیر مستقیم از ضمیر غایب
استفاده می شود و نویسنده و شخصیت هر کدام در مقامی مستقل قرار دارند؛ همچنین آگاهی در این روش
فقط مختص شخصیت می باشد.
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گفتنی است غسان در روایت داستان مورد نظر از روش تک گویی درونی غیر مستقیم استفاده کرده است
چون نویسنده در سرتاسر داستان با استفاده از ضمیر غایب حاالت درونی شخصیت را به تصویر می کشد:

" حبس أنفاسه و هو یرقب من خالل العواسج أرضه التی سکب علیها عرقه لیخلقها من العدم ،ها هو

ذات البیت الصغیر الذی کان یأوی إلیه مع زوجه أیام العمل المتواصل فی موسم الحصاد" (غسان)21 :

«نفس خود را حبس کرد و از میان بوته ها ،زمین خودش که بر آن ها عرق ریخته بود تا آن را از هیچ
بیافریند ،این ها را رصد می کرد .آن دقیقا همان خانه ی کوچکی بود که او با همسرش در روزهای کار
در فصل درو به آن جا پناه می بردند»
با توجه به آن چه در این بخش گفته شده می توان نتیجه گرفت که غسان کنفانی در این داستان از روش
دانای کل محدود و تکنیک تک گویی درونی غیر مستقیم برای روایت داستان استفاده کرده است.
 - 1 – 2شخصیت پردازی

"انگیزش شخصیت ها ،طرز کار و ضمیر هشیار ،به نقطه ی کانونی اغلب رمان ها و داستان های کوتاه

بدل شده است .شاید اوج حرکت در این جهت ،ابداع صناعت جریان سیال ذهن است( ".اسکولز:7111 ،
)20

در سبک جریان سیال ذهن نویسنده تالش می کند تا به دنیای درونی و ذهنی شخصیت هایش نفوذ کند
و حاالت و فضای ذهنی شخصیت را بدون هیچ نظم و ارتباط منطقی روایت کند پس تصویر شخصیت
یکی دیگر از ویژگی ها و عناصر ویژه ی داستان های جریان سیال ذهن می باشد ،در این سبک نویسنده
بیشتر تالش خود را وقف دقت و توجه در خلق شخصیت هایش می کند(.همفری)29 :7519 ،
بنابراین می توان گفت دغدغه ی اصلی داستان نویسان جریان سیال ذهن ،توصیف حاالت روانی و
درونی شخصیت ها است در حالی که نویسندگان کالسیک توجه چندانی به این جنبه ندارند ،شخصیت در
داستان های کالسیک به صورت خیر یا شر در داستان ظهور می یابد و این شخصیت در طول داستان هیچ
اراده ای از خود ندارد بلکه همانند مومی در دستان نویسنده ،غیر فعال و منجمد و دارای برخی صفات

ویژه است که از اول تا پایان داستان وی را همراهی می کنند .اما نویسنده¬ی داستان های جریان سیال
ذهن ،بیشتر اهتمام خود را صرف خلق شخصیت های ویژه می کند و شخصیت در آثار او دیگر منفعل
نیست بلکه پویا و زنده است ".در داستان های جریان سیال ذهن که روح ناشناخته و رنگارنگ و

چندگانه ی آن ،موضوع آن است ،شخصیت تمام عیار و چندگانه ای آفریده می شود که شناخت مخاطب
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از آن ها تک بعدی نیست و با تمام وجوه انسانی خود در داستان حضور پیدا می کند(.مستور: 7115،
)19
غسان در این داستان ،شخصیتی جامع و پویا را خلق کرده است که از آغاز تا پایان داستان ،کل حوادث
و گره افکنی های داستان را بر عهده می گیرد؛ باید درگیری های این داستان را در درون ذهنیات این
شخصیت جست و جو کرد زیرا که حوادث این داستان در سطح ماقبل کالم متوجه این شخصیت می باشد
که شخصیتی جامع و چند بعدی است .نیز می توان سیری صعودی را برای آگاهی این شخصیت در این
داستان در نظر گرفت که در هر مرحله پرده ای از ناخودآگاه وی برداشته می شود و وی را به خودشناسی
نزدیک تر می سازد .در این داستان تنها یک شخصیت وجود دارد و غسان کل اندیشه ی خود را از طریق
آن به خواننده منتقل می سازد ،و برای او هیچ اسمی انتخاب نکرده است تا نمونه ی کوچکی باشد از
شمار مبهم قربانیان در راه آزادی از رژیم اشغالگر ،چرا که رنج ها و درد های ذهنی و درونی این
شخصیت در وجود تک تک افراد فلسطین وجود دارد .بنابراین شخصیت مورد نظر یک شخصیت ویژه،
پویا و چند بعدی است که طی فعل و انفعاالت ذهنی به ناخودآگاه خود نفوذ می کند تا جنبه های
خودآگاهیش بیشتر گردد:

"فجأة بدون أی سابق اعالم ،سقطت من حیاته الالواعیة إلی حیاته الواعیة صورة مدویة مروعة ،إجتاحه

کالطوفان هوت إلی حواسه کلها دفعة واحدة فشغلتها کلها( " ...غسان)29 :

«ناگهان بدون هیچ پیش زمینه ای ،تصویری خشن و ترسناک از ناخودآگاه او به خودآگاهش راه یافت،
تصویری که مانند طوفان او را به یکباره در برگرفت و تمام حواسش را به خود مشغول ساخت»
این شخصیت در داستان حرکتی رو به جلو دارد و با دیدن مخازن آب صهیونیست ها خاطرات خوب و
بد گذشته به صورت تصویر هایی گذرا از ذهنش عبور می کنند و هر چه بیشتر به گذشته فکر می کند به
خودشناسی نزدیک تر می گردد و اوج خود آگاهی وی زمانی است که به یاد آخرین تصویر هایی می
افتد که از همسرش ،در ذهنش باقی مانده است:

"إن ذاته تتفاعل اآلن مع الماضی بشکل عجیب ،لم یستطع أن یخلع نفسه من الصورة الدمویة ،و ال أن

یخلعها من نفسه ،کان حاضره یمتزج بماضیه مزجا معقدا ،ان صوت استغاثات زوجه و انینها المقطع
المحروق ،و صوت اسنانها تمضغ التراب ،و صوت حنجرتها و هی تطبق علی صیاحه فی بحات هستیریة،
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کل هذا ،کان یمتزج امتزاجا متشابکا بصوت االنفجار المریع ،صوت الخزان العمالق یقتلع من الوجود"...
(غسان)29 :
«اکنون وجود او به شکل عجیبی با گذشته اش پیوند می خورد ،نمی توانست آن تصویر خونبار را از
خود دور سازد و نمی توانست خود را از آن دور ببیند .اکنونش با گذشته اش به شدت در هم تنیده بود،
صدای کمک خواهی و ناله های بریده و سوزناک همسرش ،صدای دندان های او هنگام جویدن خاک،
صدای حنجره اش که با سرفه های هیستریک خفه می شد ،کل این صداها با صدای انفجار و صدای آن
مخزن بزرگ که از هستی ساقط شد ،در هم آمیختند».

بدین ترتیب شخصیت در این داستان همانند دیگر آثار جریان سیال ذهن " به دنبال پاره های ذهن خود

است که پله پله حوادث بر جا مانده خود را جمع آوری می کند ،چرا که حادثه بخشی از حیات ذهنی او
را متجلی می سازد ،بارور ،زخمی ،ویران یا متکامل می کند(.مندنی پور .)701 :7115 ،در این داستان به
شخصیت مجال داده شده است که عالم درونی خویش را کشف و شناسایی کند.
الزم به ذکر است غسان در شخصیت پردازی این داستان از روش توصیفی نیز بهره گرفته است و به
شکلی دقیق به وصف حاالت ظاهری شخصیت داستان می پردازد.

"کان قصیراً ،اسمر البشرة ،محروقاً ،لم یکن فی وجهه ای شیء یستلفت النظر ألول وهلة ،کل ما هنالک

أن لفمه شفتین تنطبقان فی تصمیم ،إن شکل وجهه یثیر فی اإلنسان –لدن تدقیق النظر -شعورا بأنه یشاهد
حقال صغیرا بل و اکثر من هذا ،فإن الخطین اللذین یشقان جبهته یحب االنسان ان یشبههما بآثار شفرات
محراث مرّ لتّوه من ذلک المکان" (غسان)22 :

« او کوتاه قد و گندمگون بود ،در وهله ی اول چیزی در چهره اش نبود که جلب توجه کند ،همه¬ی

آنچه در صورت او یافت می شد لب هایی نازک که به شکلی زیبا روی هم قرار گرفته بودند .چهره¬ی او
به هنگام دقت ،این حس را در انسان به وجود وی آور که انگار او به مزرعه¬ی کوچکی نگاه می کند.

بیشتر از آن ،انسان دوست داشت دو خط شکافته شده ی پیشانی او را به تیغه های گاوآهنی تشبیه کند که
از آن مکان گذشته است».
این اوصاف حاکی از آن است که غسان به وصف ظریف ترین حاالت ظاهری شخصیت داستانش
پرداخته است و با این توصیفات نشان می دهد که شخصیت فردی روستایی ،عامی و فقیر بوده است که با
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رنج و زحمت بسیار زندگی را سپری می کرده و همه ی امید او در زندگی همان زمین کشاورزی اش
است به طوری که حتی عشق او به مزرعه اش را می توان در چهره اش کامال مشاهده کرد.
 - 4 – 2تکنیک های سینمایی
یکی دیگر از ویژگی های آثار جریان سیال ذهن ،استفاده از تکنیک های سینمایی است .این گونه آثار
در پی نشان دادن بحران های زندگی انسان هستند و چون مضمون این گونه داستان ها نسبت به داستان
های کالسیک پیچیده تر و چند بعدی تر می شود ،داستان نویس به ناچار از از وسایلی غیر از تکنیک
های داستان نویسی برای بیان اندیشه ی خود کمک می گیرد که یکی از آن ها استفاده از تکنیک های
سینمایی است .به عبارت دیگر ،در آثار جریان سیال ذهن نویسنده چون توان بازگو کردن تمامی بی نظمی
ها و حاالت ذهنی شخصیت ها را ندارد گاهی به ناچار از تکنیک های سینمایی و مخصوصا مونتاژ
استفاده می کند و با این کار تالش می کند تا بی نظمی های ذهن شخصیت را از طریق تصویر پردازی
های پی در پی نشان بدهد.
مونتاژ سینمایی یعنی ترتیب و تنظیم مجموعه ای از تصاویر به شکلی معین که نویسنده با این کار قصد
القای مفهومی مشخص و واحد را به خواننده دارد؛ به عبارت دیگر طبیعت فقط مواد خام را به ما عطا می
کند و تنظیم و استفاده از این مواد خام مونتاژ نام دارد( .عشری زاید)279 :2001 ،
بنابراین نویسنده از این تکنیک برای ترتیب و تنظیم افکار خود استفاده می کند .مونتاژ شامل دو نوع
است .7 :مونتاژ زمانی  .2مونتاژ مکانی .در مونتاژ زمانی شخصیت در یک مکان ،ثابت است و ذهنش بین
زمان های گذشته و حال و آینده در سیالن است و راوی تصاویر مربوط به زمان های گذشته را در زمان
حال و در یک مکان ثابت جمع می کند ولی در مونتاژ مکانی عکس این اتفاق می افتد ،یعنی شخصیت در
یک زمان ثابت ،مکان های متفاوت را در مقابل دیدگان خود زنده می کند و در این روش راوی همچون
دوربین عکاسی ،تصاویر مربوط به مکان های گذشته را در مقابل دیدگان شخصیت احیا می کند( .ونیسی،
)799-795 :2077
غسان در این داستان از صنعت مونتاژ بهره گرفته است؛ او به شدت بر تصویر پردازی تکیه می کند و
مدام تصویر هایی را از گذشته ی شخصیت ارائه می دهد .مونتاژ در این داستان به شکل زمانی است چون
شخصیت در یک مکان ثابت (صحرای نقب) قرار دارد و تصویر هایی از گذشته های دور به شکلی
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نامنظم به ذهنش خطور می کند ،گاهی این تصاویر بسیار زیبا و آرامش بخش هستند و گاهی ناخوشایند
و دردناک ،همانند جایی که به یا آخرین تصویرها از همسرش می افتد:

" فی تلک اللیلة...شنق الیهود زوجه علی الشجرة العجوز بین الساحة و الجبل ،انه یراها مدالة عاریة

تماما ...کان شعرها محلوقا و مربوطا الی عنقها و ینزف من فمها دم اسود لماع ...لقد شدوا خصرها النحیل
شدا مجنونا ...لقد حشوا فمها بالتراب عندما قالت له (مع السالمة) و ماتت و ترکوه یمضی کی یموت
بالصحراء مع ذکریاته" (غسان)29 :

« در آن شب ...یهودیان همسرش را به درخت کهنسال بین حیاط خانه و کوه به دار آویختند .او
همسرش را برهنه می دید ،گیسوانش را تراشیده و به گردنش بسته بودند در حالی که از دهانش خون
سیاه رنگ درخشانی فرو می چکید ...کمر او را به طرزی دیوانه وار بسته بودند و و در آن هنگام که به
همسرش گفت :خدا حافظ دهانش را پر از خاک کردند واو جان سپرد و بعد آن مرد را رها کردند تا با
خاطرات خود در بیابان بمیرد»
و بدین ترتیب ذهن شخصیت این داستان در میان انبوه این تصاویر در سیالن است تا این که به
خودآگاهی می رسد؛ غسان با استفاده از تکنیک مونتاژ به خوبی توانسته است با کنار هم قرار دادن این
تصاویر در داستان ،هدف اصلی خود ،که ایثار و از خود گذشتگی برای آزادی وطن است را به خواننده ی
داستان منتقل کند.
 - 5 – 2ویژگی های زبانی
همان گونه که قبال هم اشاره شد ،نویسنده ی جریان سیال ذهن تمام اهتمام خود را صرف انعکاس دنیای
درونی و ذهنی شخصیت هایش می کند ،برای این کار باید به ذهن شخصیت هایش نفوذ کند .چون
نویسنده توانایی ابعاد چندگانه ی ذهن را ندارد به ناچار از بعضی قوانین زبانی عدول می کند تا زبانش
متناسب با محتوای داستانش باشد.

"نویسنده ی جریان سیال ذهن با در هم شکستن قرارداد های سنتی و استفاده از عناصر شعری به

بسیاری از عناصر داستان ها ،به ویژه زبان ،حوادث ،شخصیت ها ،مکان ها جنبه های استعاری بخشیده و
تمایز میان زبان شاعرانه و منثور را در آثار خود از میان برداشته است(.بیات )709 :7111 ،لذا در میان
نویسندگان جریان سیال ذهن ،رویکرد جدیدی نسبت به زبان داستان شکل گرفت که مهم ترین مشخصه
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ی آن ،استفاده از زبان شعری است" .بهره گیری فراوان از عناصر شعری در اغلب داستان های جریان
سیال ذهن به حدی است که گاهی جنبه های شاعرانه ی این آثار بر جنبه های داستانی آن ها غلبه می
کند(.همان)702 :
استفاده از استعاره ،تشبیه و تصویر پردازی تکنیک هایی هستند که نویسنده به وسیله ی آن ها از اموری
تعبیر می کند که با زبان مستقیم نمی توان آن ها را بیان کرد.
غسان نیز در این داستان به این جنبه از زبان پرداخته است و از صنعت های تشبیه ،استعاره و تصویر
استفاده کرده است.
به عنوان مثال او در ابتدای داستان و زمانی که خستگی بی انتهای شخصیت را در صحرای نقبب به
تصویر می کشد چنین می گوید:

"یغرس قدمیه فی الرمال الناعمة و یقتلعها کما تقتلع قطعة الخشب العتیقة عن غراء لم یجف بعد کما

یجب" (غسان)27 :

«پاهایش را در شن های نرم می کاشت و آن ها را به مانند کندن قطعه چوب کهنه از محیطی چسبناک
که هنوز خشک نشده است ،بیرون می کشید».

استعاره گرفتن از فعل "کاشتن" برای گذاشتن قدم ها و تشبیهی که در این بیت به کار گرفته شده است

در منتهای زیباییست و قدرت تأثیر گذاری آن بیشتر از بیان این مقصود ،با جمالت اخباری و ساده است.
ضمن این که این نصویرپردازی ،معنای مورد نظر نویسنده که بیان خستگی ،سردرگمی و سرگشتگی
شخصیت به ویژه در صحرای سوزان نقب است را به خوبی به خواننده انتقال می دهد به طوری که گویی
خواننده اوج درماندگی شخصیت را به چشم خود می بیند و او را درک می کند.
نیز غسان در این داستان به شکلی بسیار دقیق و ماهرانه صنعت تشبیه را به کار برده است و زبان
داستانش را تا سرحد زبان شعری اعتال بخشیده است مثال در جایی می گوید:

"إن الخطین اللذین یشقان جبهته یحب اإلنسان أن یشبههما بأثار شفرات محراث مر لتوه من ذلک

المکان" (غسان)22 :

«انسان دوست داشت دو خط شکافته شده ی پیشانی او را به تیغه های گاوآهنی تشبیه کند که از آن
مکان گذشته است».
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غسان خط های پیشانی شخصیت داستان را به شیارهای شخم گاو¬آهن تشبیه کرده است که این تشبیه
در حد تشبیهات شعری است.
اما صنعتی که غسان در این داستان بسیار آن را به کار برده است ،تصویر پردازی می باشد .نویسنده با
تصویر پردازی های پی در پی و نامنظم سعی در انعکاس آشفتگی های ذهنی شخصیت را دارد به عنوان
مثال جایی که از تصویر های ذهن شخصیت می گوید:

"لقد اقیم فی الساحة التی کان یجلس فیها و زوجته قبل أن یناما یتحدثان فیه عن الذرة و القمح ،لقد کان

فی مکان قائمة الخزان األقرب للدار شجرة اجاص فریدة فی نوعها ...قرب الباب المتداعی کانت تنام
زوجته لیالی الصیف ،کان فی تلک األیام یدعو جیرانه للجلوس ،فتسرع زوجته و ترش التراب بالماء

فتکسبها رطوبة محببة" (غسان)29 :

«مخزن آب (صهیونیست ها) در حیاط خانه ای ساخته شده است که او و همسرش قبل از خواب در آن
جا می نشستند و در مورد ذرت و گندم حرف می زدند .همسرش در شب های تابستان کنار در ورودی
می خوابید ،او در آن روزها همسایگانش را برای نشستن به خانه دعوت می کرد ،و همسرش به سرعت
خاک خانه را آب پاشی می کرد و بوی رطوبت دلپذیری بدان می داد».
غسان با این تصویر پردازی ها مدام شخصیت را به گذشته اش سوق می دهد.

یکی دیگر از ویژگی های زبانی آثار جریان سیال ذهن "تداعی آزاد" است .تداعی آزا د ،در روانکاوی

به شیوه ای گفته می شود که بیمار هر آن چه را که به ذهنش خطور می کند بیان می نماید .در واقع مبنای
تداعی آزاد در بر این اصل استوار است که فرد آن چه به ذهنش می رسد را به زبان بیاورد ،پس کار
نویسنده ی جریان سیال ذهن از این بابت ،بی شباهت با کار نویسندگان سوررئالیست نیست.
در داستان های جریان سیال ذهن نویسنده باید سعی کند که زبان داستان را به زبان ذهن شخصیت
هایش نزدیک کند و برای این کار از تداعی آزاد کمک می گیرد.
غسان در این داستان به طور نامنظم تصویر هایی را از ذهن شخصیت ذکر می کند و ما شاهد تداعی
های معانی می باشیم که شخصیت با دیدن یک منظره ی خاص یک سری از معانی های گذشته برایش
زنده می شود وکل آگاهی های شخصیت این داستان با دیدن مخازن آبی صهیونیست ها اتفاق می افتد.
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 – 3 – 2داستان جریان سیال ذهن به مثابه زندگی نامه ی نویسندگان آن ها
زندگی شخصیت در داستان های جریان سیال از زندگی نویسندگان آن ها جدا نیست چون تا نویسنده،
خود این حوادث و حاالت را نچشیده باشد نمی تواند ذهنیات شخصیت ها را انعکاس دهد .به عبارت
دیگر نویسنده باید تجربه ی این حوادث ذهنی را داشته باشد و خود را جای شخصیت داستان فرض کند.
"بنابراین نویسندگان داستان های جریان سیال ذهن بیش از دیگر نویسندگان به انعکاس زندگی شخصی

خود در داستان هایشان می پردازند و از آن جا که موفقیت آنان به میزان زندگی کردن خود نویسنده با
این خاطرات بستگی دارد ،در همه ی داستان های موفق جریان سیال ذهن می توان رد پای خاطرات و
تجربه های شخصی نویسندگان را باز یافت(.بیات)799 :7111 ،
هر کس که آثار غسان را بخواند می تواند زندگی نامه ی او را در البالی آثارش به وضوح ببیند ،غسان
خود به عنوان شخصی مبارز در راه آزادی فلسطین ،در داستان هایش سعی در انعکاس درد های ملت
فلسطین دارد و شخصیت داستان هایش از خود وی جدا نیستند .او یکی از شمار مبهم آوارگانی بود که
بعد از اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی در سال  7591مجبور به ترک دیار خویش و پناه بردن به
دیار غربت گردید ،و همین مسأله به موضوع اصلی آثارش تبدیل شد .غسان در این داستان روح مجروح
و درد دیده ی انسان فلسطینی را به تصویر می کشد ،گویی که شخصیت این داستان خود روح آزرده و
فدایی غسان است.
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نتیجه گیری
.7داستان إلی أن نعود به تاریک ترین زوایای روح یک انسان دردمند فلسطینی می پردازد که در هر
مرحله از داستان پرده ای از ناخود آگاه این شخصیت برداشته می شود و جلوه های آگاهی بر وی نمایان
می شوند.
.2این داستان در سطح ماقبل کالم به توصیف حاالت روحی و روانی شخصیت می پردازد و کشمکش به
صورت بیرونی وجود ندارد بلکه داخل ذهن شخصیت اتفاق می افتد.
.1تمامی عناصر این داستان متناسب با آثار جریان سیال ذهن به کار گرفته شده اند و غسان به عنوان
یکی از پیشگامان این سبک در ادبیات عربی تمامی عناصر آن را از جمله :تداعی آزاد ،زمان ذهنی و
درونی ،پرداختن به حاالت ذهنی شخصیت ،تکنیک هایی سینمایی وتصویر پردازی های پی در پی و ....را
برای به تصویر کشیدن دردهای انسان فلسطینی به کار گرفته است.
 .9شخصیت این داستان مدام در جریان خاطرات و اتفاقات خوشایند و ناخوشایند گذشته قرار می گیرد
طوری که نمی تواند خودش را بدون گذشته اش تصور کند ،یعنی حال و آینده اش در گذشته اش خالصه
می شوند .بنابراین عملکرد عنصر زمان در این داستان عملکردی تقویمی نیست بلکه شخصیت به جدال با
گذشته اش می پردازد تا راهی را به سوی آینده اش بگشاید.
 .9غسان در این داستان با تصویرپردازی ها و تداعی های پی در پی خواننده را در جریان حاالت
ذهنی شخصیت داستان قرار می دهد به طوری که خواننده نه تنها این وقایع را می بیند ،بلکه آن ها را می
چشد و احساس می کند.
 .9این داستان را می توان تصویری بسیار کوتاه از زندگی خود نویسنده ی آن دانست و غسان خود به
عنوان یکی از آورگان دردمند فلسطینی که بعد از اشغال فلسطین مجبور به ترک دیار خویش شدند ،در
این داستان آالم و رنج های درونی خویش را انعکاس داده است.
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