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  روايتي زنانه از مهاجرت )لياردريشب م(ليلة المليار  رمان

  *حسيني السادات شكوه

  چكيده
انتخاب ميان خـود و  در ادبيات زنان، تصويرگر كشاكش » مهاجرت«تحليلِ بازتوليد پديدة 
اي كه گسترة آن فرزند، خانواده، هويت، سرزمين، تـاريخ و جامعـه    ديگري است. ديگري

هايي كه هر  جنگ، غربت و آوارگي است، پديده ـ خود و ديگريـ  محرك اين نزاع است.
وسيعي از بايدها و نبايدهاي تاريخي و هـويتي، افـراد را ملـزم بـه انتخـاب        يك با گسترة

يـك نويسـندة زن از   » تجربـه «نمايد. اين پـژوهش بـه دنبـال خوانشـي فمينيسـتي از       مي
تواند فضاي ذهني و بعضا تصـاوير   اي كه در روايتي دراماتيك مي است. تجربه» مهاجرت«

اي، در معرض ذهن  هاي محض خبري و رسانه تفانتزي تخيل نويسنده را افزون بر واقعي
و شناسـايي چـالش   » مهـاجرت «پژوهش حاضر به واكـاوي   و وجدان مخاطب قرار دهد.

)، 1967( ليلـة المليـار  پردازد. اين موضوع بر مبنـاي رمـان    مهاجران با مسئله مهاجرت مي
ناسـايي  گيري شـده اسـت. ش   نويس مشهور عرب پي ، يكي از زنان رمانغادةالسماننوشتة 

و بـا روش  » فمينيسـتي «تحول مفهومي در هويت مهاجران در اين نوشـتار بـا رويكـردي    
نگـري   جانبـه  تحليلي انجام پذيرفته است. مقاله روشن نموده كه بـه رغـم همـه   ـ  توصيفي

نويسنده نسبت به پديدة مهـاجرت و مسـئلة مهـاجران، نگـاه مردسـاالرانه و تفسـيرهاي       
 شخصيت پردازي و پيشبرد رويدادها كامال مشهود است. ها در جنسيتي از كنش شخصيت

  .»نقد فمينيستي«، »مهاجرت«، »غادةالسمان«، »اريالمل لةيل«، »رمان زنان« :هاهدواژيكل
  

  مقدمه .1
برانگيز نسبت به حقيقت جامعة خاسـتگاه نويسـنده و    تجربة نوشتن زنانه اصطالحي چالش

» آزادي«جدا از ذوق و اسـتعداد و رنـج اوليـه، عنصـر     » نوشتن«متن است. نخستين ويژگيِ 
نشيني با مقولـة هويـت جنسـيِ     است، آزادي از بندها و رازهايي كه برمال كردن آنها در هم
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دبيـاتي  ا ادبيات زنانه اه جامعه را به عنوان مخاطب متن به چالش كشد.تواند نگ نويسنده مي
 و بيـان  ةشود كه واژگاني با بسـامد، لحـن، شـيو    اي توليد مي گونه است كه روايت در آن به

 و پردازي شخصيت در تفاوت، اين. كند مي خلق رسمي ادبيات ساختار با متفاوت ساختاري
اسـت كـه البتـه بـا توجـه بـه        مشـهود  نيز روايت زمان و مكان توصيف حتي يا ديد ةزاوي

تـوان ميـزان وفـاداري نويسـندة زن بـه       كار گرفته شـده در نقـد فمينيسـتي مـي     الگوهاي به
هاي او را محك زد و در نهايت، ميزان فاصله گـرفتن او را   هنجارهاي غالب يا هنجارشكني

  از گفتمان مردساالرانه سنجيد.
)، نوشـتة  1967(ليلة المليار به بررسي رمان  حليليت - توصيفيحاضر به روش پژوهش 
پردازد كه مخاطبان ايراني هم كمابيش از  ، از نويسندگان مشهور جهان عرب مي1غادةالسمان

  . 2طريق برخي آثار ترجمه شدة او به فارسي با او آشنا هستند
 -Lois Tyson (1950 رويكرد مقاله رويكردي فمينيستي در قالب الگـوي لـيس تايسـن    

 Critical Theory Today: A) هاي نقد ادبي معاصـر  نظريهپرداز) در كتاب  (نويسنده و نظريه(

User-Friendly Guide)  هايي را  نقد فمينيستي در تعريف عامِ آن، شيوه«است. به تعبير تايسن
ديد يا تخفيف ها موجب تش كند كه ادبيات (وساير توليدات فرهنگي) از طريق آن بررسي مي

  ). 147: 1394(تايسن، » ستم اقتصادي و سياسي و اجتماعي و رواني بر زنان شده است
قصـد مـا بهـره گـرفتن از نظريـة      «نويسـد:   ليس تايسن دربارة هدف نقد فمينيستي مـي 

مان از متون ادبـي، بـراي دريـافتن مـواردي اسـت كـه        فمينيسم براي غنا بخشيدن به قرائت
مان، بـا تبعـيض    مان را به روي همدستيِ ما، يا حداقل همراهي ري چشمايدئولوژي مردساال

  ).184(همان: » بندد جنسي مي
بـه عنـوان سـاختار     (Sex) » جـنس «ها ميان واژة  تايسن با اشاره به تمايزي كه فمينيست

يعني تربيت شدنِ فرهنگي به عنوان موجود  (Gender)» جنسيت«شناختيِ زن و مرد و  زيست
داند كه بتواند ابزاري كارآمد براي نمايـان   مردانه قائل هستند، قرائتي را فمينيستي مي زنانه يا

شدة مردساالر در ذهنيت  ساختن ايدئولوژي مردساالر باشد و فشارهايي را كه انديشة نهادينه
  ). 153ما انباشته كرده، برمال سازد (همان: 

هـاي   ه بـه زن، عمومـا در نظريـه   گرايـي در نگـا   اين تغيير در زاوية ديد نسبت بـه ذات 
  خورد.  نگر، به روشني به چشم مي زنانه

از قرن هفدهم به اين سو، برخي نويسندگان فمينيست بـه سـاختگي و عرَضـي بـودن     
انسـان زن زاده  ”اند كه تجلي آن را در جملة مشهور دوبوار،  مفهوم جنسيت اشاره كرده



 27   زنانه از مهاجرت يتيروا )لياردريم شب( يارالمل يلةل رمان

تمايز ميان جنس و جنسـيت   1960ر دهة بينيم. از اواخ مي“ شود شود، بلكه زن مي نمي
هاي زيستي اشاره دارد و جنسيت به  شود و، طبق آن، جنس به ويژگي بندي مي صورت

  ).97: 1395صفات ساختگيِ مردانگي و زنانگي (برايسون، 

هـاي   )، با رهيافت1970و  1960هاي  هاي دوره يا موج دوم (دهه           چالش ميان فمينيست
كار  اي در علوم اجتماعي به گرا باعث شد تا جنسيت كه عمدتا يك متغيرِ زمينه ياثباتي و عين

). بـه  467: 1389رفت، خود به مثابه يك علم يا روش مطـرح شـود (نـك: محمـدپور،      مي
هـاي فمينيسـتي، موضـوع جنسـيت از انحصـار مطالعـات        تدريج و با وسعت يافتن نگرش

  امل گرديد. مربوط به زنان خارج شد و مردان را نيز ش
توانـد   امروز بسياري از متفكران استدالل مي كنند كه مردانگي هـم ماننـد زنـانگي مـي    

هايي مانند سن، طبقه و نژاد بر معنـايي كـه از مـرد مـراد      ساختة اجتماع باشد و ويژگي
گذارند، جنسيت هم براي زنان و هم براي مردان معنايي چندگانه دارد  كنيم تأثير مي مي

  .)96(همان: 

تواند موارد ذيل را  بنابر آنچه به اختصار بيان شد، الگوي مورد استفاده در اين نوشتار مي
به عنوان معيارهايي براي محك زدن ميزان تفوق انديشة مردساالر بر ذهن نويسـنده/ راوي/  

  هاي رمان به كار گيرد: شخصيت
تواند  مادر است و مينوع نگارش و طرز تفكري كه مبتني بر حفظ رابطة پيشازباني با  .1

  با شيوة نگارش و نگرش مردساالرانه تفاوت داشته باشد.
هاي جنسي و جنسيتيِ تحميلي از زاوية ديد مردانـه   هايي كه با بخشيدن نقش . گفتمان2

  كند. مقابله مي
كنندة گفتمان مردساالر مانند روانكاوي  هاي نظري تقويت . فاصله گرفتن از چارچوب3

  هاي زنان سودمند باشد.  ستفاده از آنها به روشي كه بتواند براي تجربهو ماركسيسم يا ا
بدين  (Selfhood)» بودگي نفس«يا  (Subjectivity)» فاعليت ذهن«. در نظر داشتن مسئلة 4

بيند و اين خود چگونه از تجارب شخصـي پديـد    معنا كه فرد خود و ديگران را چگونه مي
  ).171آيد (تايسن:  مي

هـاي اصـلي و    هاي جنسيتيِ شخصيت ها و نقش ها، ويژگي كنش بازنمايي، ةبررسي شيو
هاي اجتماعي آنها پيش و پـس از   ها) و موقعيت ها و مونولوگ وگوها (ديالوگ فرعي، گفت

، راوي ديـد  ةگاه)، زاويـ  مهاجرت، نوع پردازش فضاهاي گذشته (وطن) و اكنون (مهاجرت
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به اجمـال  ن از عناصري است كه در اين خوانش بافت فرهنگي، اجتماعي و ايدئولوژيك مت
به عنـوان شاخصـي بـراي    را مورد نظر  ةتا سرانجام ديدگاه نويسند همورد بررسي قرار گرفت
  .دهد دست به مهاجرت موضوع با مواجهه در عربي كشورهاي ةشناخت گفتمان زنان

»  مهاجرت« نويسندة زن از» تجربه«آنچه اين پژوهش به دنبال آن است، خوانش و درك 
تواند فضاي ذهني و بعضا تصاوير فانتزي تخيل  اي كه در فضايي دراماتيك مي است. تجربه

هـاي   هايي كه به ويژه اين روزها به وفور در اخبـار و گـزارش   نويسنده را افزون بر واقعيت
  شود، در معرض نگاه و وجدان خوانندگان قرار دهد. خبري ديده مي

  
  . پيشينة پژوهش2

مهاجرت در رمان عربي، موضوعي است كه سرآغاز آن همزمان با تولد خود رمان در پديدة 
جهان عرب بوده است. كشورهاي شمال آفريقا، به جز ليبي، عمدتا تحت اسـتعمار فرانسـه   

اند. مصر و كشورهاي منطقة مديترانه (بالد الشـام) هـم پـس از رهـايي از امپراطـوري       بوده
فرانسـه در آمدنـد و سـرآمد آنهـا (فلسـطين) بـراي هميشـه         عثماني به استعمار انگليس يا

كشورهاي حاشية جنوبي خليج   (تاكنون) اشغال شد و بيشتر مردم آن آواره شدند. حكومت
هايي كه در  اند. بديهي است شمار رمان هاي بزرگ بوده نشاندة قدرت فارس هم عمدتا دست

  شمار است. شر شده، بياين زمينه نوشته شده و نقدهايي كه دربارة آنها منت
هايي كه در جهان عرب دربارة آثار غـاده السـمان انجـام گرفتـه      اين ميان، از پژوهشاز 

كه برگرفته از نـام   اشاره كرد ي شكريغال، نوشتة )1977( أجنحةغادةالسمان بال توان به  مي
نيـز  و آثار او تا آن زمـان اسـت   مروري بر ، شهوة األجنحةنام ه ب خود اوهاي  يكي از كتاب

ها در ادبيات معاصر  بين قاهره، بيروت و پاريس و نقشي كه اين نوشته ويسفرهاي دربارة 
كتـابي بـا    1987در سـال   تونسي، ةنويسند ،عبد العزيز شبيلچنين  . همو مدرن عرب دارند

 بازنمـايي  و واقعيـت  و رمـان  ةبه موضوع رابط و نوشته الفن الروائي عند غادةالسمان: وانعن
  پرداخته است.  ادبي اثر يك در واقعيت

) بـه تحليـل   1977( واللغـة  ةألمـر ااي كه بخشي از كتاب خود را با نام  ديگر نويسنده
جهـان عـرب عبـداهللا    منتقد فرهنگي هاي كوتاه غاده السمان اختصاص داده،  يكي از داستان
شناختي بـه آثـار غـاده     نگاهي جامعهبا  1986. الهام غالي نيز در سال است محمد الغذامي

  نوشته است. غادةالسمان الحب والحرب كتابي با عنوان:السمان به عنوان ادبيات جنگ 
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هـاي كوتـاه و    به داسـتان  حنان عواد) نوشتة 1980( في أدب غادةالسمان ةقضايا عربي
غـاده   اد ايـن نويسـنده  به اعتقپرداخته است.  1975تا  1962هاي  هاي غاده در سال رمان

 مسـائل  و گرفتـه  باال عرب جهان در پنجاه ةتوانسته ميان فريادهاي تمرد زنان كه از ده
 اش دغدغـه  كـه  اي نويسنده از ها سال اين طول در و كند برقرار پيوند عربي ةجامع كلي

تـر   معضالت كـالن  و مشكالت كه شده تبديل اي نويسنده به بود مرد و زن ةرابط مسئله
 سـوري  پركار ةنويسند ،عبد اللطيف األرناؤوط .دهد مي قرار توجه مورد را عربي ةجامع
نوشته   ملةأعمالها غير الكا يغادةالسمان فبا نام  1993هم در سال  زنان ادبيات ةزمين در

  و آثار او را به لحاظ محتوايي بررسي كرده است.
از سوريه به لبنان و سپس به لندن و پـاريس   1960از آنجا كه غاده السمان در نيمة دهة 

هاي ژورناليستي خود را در غـرب ادامـه داده، تـأثير     اليتمهاجرت كرده و تحصيالت و فع
هاي روايي  كارگيري تكنيك بسياري از ادبيات اروپا گرفته است كه اين تأثير، هم در سطح به

و هم در سطح تأسي از مكاتب فكري غربي به ويژه اگزيستانسياليسم، به روشني هويداست 
نويسندگان مطرح اروپا پرداختـه اسـت. از   ها به مقايسة او و  و بدين ترتيب برخي پژوهش

بين األدب النسائي العربي واألدب النسـائي  «اي با عنوان:  در مقاله 1986جمله بثينه شعبان در 
غاده السمان را با ويرجينيا وولف مقايسه كرده است. غسان السيد هـم در مقالـة   » اإلنكليزي

نگاه اگزيستانسياليستي اين دو نويسنده را مقايسه » حرية المرأة غادةالسمان وسيمون دوبوفوار«
) را 1990( دي بوفـوار وسـيمون   ةتحرر المرأه عبر أعمال غـاد  با نامديگر كتاب كرده است. 

نوشته و فرانسوي  بهگاه غاده السمان و سيمون دوبووار ز نا زن آزادي ةدربار نجالء االختيار
 كتـابي دربـارة   1992در سـال   پـاوالدي كـابوا   چنـين  هـم . به عربي ترجمه كرده استخود 

و آن را ناشي از سـبك   به زبان ايتاليايي نوشتهنويسنده اين  پارادوكس تمرد و تعهد در آثار
 التمـرد وااللتـزام عنـد    آن را بـا نـام   د كـه سـمان وينكـل   دان نگارشي و آفرينش ادبي او مي

   به عربي ترجمه كرده است. نغادةالسما
شود، در ميان آنچه به دست آمده، پـژوهش مسـتقلي دربـارة     گونه كه مالحظه مي همان

 از منظر نقد فمينيستي انجام نشده است.ليلة المليار رمان 

  
  )لياردريم شب(ليلة المليار  . خالصة رمان3
از روستايش » كفي البيتموني«اي است كه پس از ازدواج با  ساله 35كتابفروش » الدرع خليـل «

اش چند سال زنـدان را تحمـل كـرده اسـت.      به بيروت آمده و به خاطر افكار آزاديخواهانه
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هاي داخلي به قصد ترور در تعقيب او هستند. دختر آنهـا،   نيروهاي جبهة مخالف در جنگ
مبي در پارك كشته شده و با باال گرفتن آتش جنگ، خليل ناخواسته و در اثر انفجار ب» وداد«

شوند. كفي كـه   عازم ژنو مي“ فادي”و “ رامي”طبق نقشة كفي به همراه دو فرزند ديگرشان، 
كند  اي متمول است، از پيش مقدمات سفر را فراهم نموده و همسرش را قانع مي از خانواده

بگريزند. كفي خيلي زود روابط نزديكي بـا ثروتمنـدان   كه براي حفظ فرزندانشان از معركه 
شود به استخدام آنان درآيد تا بتواند  كند و همسرش هم مجبور مي عربِ ساكن ژنو پيدا مي

  هزينة زندگي و شهرية مدرسة خصوصي فرزندان را فراهم كند.
گونـه كـه از اسـم آن پيداسـت، حـول محـور مراسـمي         اما داستان اصلي رمـان، همـان  

بـه مناسـبت مليـاردر شـدنش برپـا كنـد. تمـامي        “ رغيـد زهـران  ”چرخد كه قرار است  مي
هايي هستند كـه از كشـورهاي مختلـف بـه سـوييس مهـاجرت        هاي رمان، عرب شخصيت

  اند و به نوعي با هم و با جشن ملياردر در ارتباطند. كرده
نـوعي  شبِ پيش از جشن است. همـه بـه    نقطة اوج رمان، مرگ مشكوك رغيد در نيمه

اش از  اند. رمان به شكلي دوراني از فرار خليـل و خـانواده   آرزوي كشتن او را در سر داشته
 پذيرد. شود و به بازگشت خليل با دو فرزندش به بيروت پايان مي بيروت به ژنو آغاز مي

  
  ها . سرگشتگي شخصيت4
بنان و فرانسه است كه هاي غاده السمان، نويسندة سوري تبارِ مقيم ل يكي از رمان المليار ليلة

) بـه تصـوير   80وضعيت مهاجران لبناني را در دوران جنگ داخلـي ايـن كشـور (در دهـة     
شود و خواننـده در نوسـان ميـان هيـاهوي      كشد. رمان از زاوية ديد داناي كل روايت مي مي

هاي متفـاوت آنهـا را بـراي مهـاجرت كشـف       علل و انگيزه هاي متعدد، خاموش شخصيت
اش را از لبنـان بـه    اي گرفته كه بـازي جنـگ، او و خـانواده    وشنفكر سرخوردهكند. از ر مي

مانـدة خـويش جـدا     اي او را از درونِ در وطن تواند لحظه كند كه نمي آبادي پرتاب مي ناكجا
هاي واهيِ هر روزة خـويش اعتقـادي داشـته     آنكه خود به طلسم سازد، تا جادوگري كه بي

هـاي مـزمن خـويش را در     تهي شده از درون، مرهم زخـم باشد، روشنفكران و ثروتمندان 
توانـد او را از قصـر طاليـيِ     داري كـه فقـط مـرگ مـي     جويند و تـا سـرمايه   جادوي او مي
  اش نجات بخشد. ماليخوليايي
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سومين رماني است كه غاده دربارة جنگ داخلي لبنان نوشته است. شكسـت   المليار ليلة
هـا   امي وحدت سوريه و مصر و حمالت صهيونيسـت ، ناك1967اعراب از اسرائيل در سال 

  شود. آغاز مي 1982تاريخي داستان هستند كه در تابستان  - هاي سياسي به لبنان پيش زمينه
اش، انديشـة محـوري و    صحنة آغازين رمان با توصيف مفصل فـرار خليـل و خـانواده   

  به موقعيتي ناپايدارتر.  از واقعيتي ناپايدار» گريز«كند:  ماية آن را به روشني ترسيم مي بن
كـدام   شويم كه هيچ هاي ديگر متوجه مي به تدريج و در خالل داستان و ورود شخصيت

انـد برقـرار    توانند ارتباطي با كشوري كه بـه آن گريختـه   هاي رمان تا پايان نمي از شخصيت
هـر   شـوند كـه   كنند. خليل و كفي در بدو ورودشان به ژنو به حلقة مهاجران عربي وارد مي

هـاي   شـوند. كـنش شخصـيت    مرتبط مـي » رغيد زهران«كدام به نوعي به مركز اصلي يعني 
خـورد كـه    و حوادثي رقم مي» گذشته«كه در خاطرات » اكنون«اصلي داستان نه در واقعيت 

هايي هستند كه نخ اتفاقات خارج از اراده،  اند. آنان صرفا عروسك خود نقشي در آن نداشته
اي  آينده«به سوي » اكنوني نامشخص«، در »اي ناامن گذشته«رد. آنان از آو به حركتشان درمي

زا هيچ چيزي جز پوچي و فـرورفتن   آورِ تهوع در حركتند و در اين دورانِ سرگيجه» موهوم
 .3تر در انتظارشان نيست در منجالبي عميق

  
  . روايتي مدرن از مهاجرت5

گفتار «هاي مدرنيستي ساختاري شعرگونه دارد، يعني  مانند بسياري از رمانليلة المليار رمان 
وار بـه خـود ارجـاع     ها استعاري است و اجزاء روايت به شكلي تكراري دايـره  راوي در آن

توان به ايـن مـوارد اشـاره     مدرن مي  هاي رمان ). از ديگر ويژگي18: 1392(پاينده، » دهد مي
ون از جهانِ روايت شده، بلكه داخل آن قرار دارد؛ روايت رنگ و ها نه بير نمود: مدلولِ دال

گزين است و دائما  شدت فردي و احساس برانگيز دارد؛ راوي غالبا منزوي و عزلت بويي به
ها برجسته كند؛ لحن راوي معمـوال ويـژة    كوشد تا وجه تمايز خود را با ساير شخصيت مي

روني او و جهان پيرامونش تفاوت قائل شـد؛  توان بين دنياي د خود اوست و به سهولت مي
هايِ مبهمِ راوي را آشـكار   مكان رويدادها اغلب نامشخص است و بيشتر، ترديدها و هراس

هـا، در   ). تمامي اين ويژگي19- 18(نك: همان: » كند تا چندوچون رويدادهاي پيرنگ را مي
هاي  ده را مانند شخصيتدهد و خوانن جهان داستاني غاده السمان به شدت خود را نشان مي

كند تا با همذات پنداري  رمان از ابتدا تا انتها در فضايي متخيل و گاهي فانتزي سرگردان مي
ها احساس و موقعيت ناپايدار آنها را درك كنـد. ايـن ترديـد حتـي تـا       تك شخصيت با تك
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ت) را بـا   اي كـه واژه پايـان    گونه آخرين واژة رمان، خود نويسنده را هم رها نكرده، به تمـ)
عالمت سؤالي آورده است. گويي خودش تازه از كابوسي كه گرفتار آن بوده، بيدار شـده و  

  »!تمام شد؟«پرسد:  مي
به ابعاد مختلف مضـمون داسـتان (مهـاجرت و مهـاجران) و تمركـز       نويسندهپرداختن 

توانـد   مي هاي زنانه (براي يك نويسندة زن) باشد، نكردن بر عناصري كه فقط بيانگر دغدغه
ابعاد مختلف انساني، ملي و سياسـي  جانبه به  خواننده را متقاعد كند كه نويسنده نگاهي همه

به زن يـا اكتفـا   هاي سنتي  نگاهسطح را از تا حدود زيادي رمان خود  توانسته است داشته و
نـد  نزديك كند. هر چبه سطح ادبياتي انساني و ملي هاي زنانه،  كردن به بيان دردها و شكوه

و  ها چنان ساية نگاه مردساالر در پردازش و كنش شخصيت كه در ادامه خواهيم ديد كه هم
 در نهايت، در سرنوشت آنها مشهود است.

  
  / برجاي مانده در وطن  . مهاجر بريده از6

 4مهجـر  در را مهـاجر  شـخص  موقعيـت  مراكشي، شناس روايت و پژوهشگر يقطين، سعيد
مهاجر، هـم بـا    يسنو رمان يمعنا كه جهان ذهن ينبد نامد، يسوم) م ي(فضا» الفضاء الثالث«

 يـن نسبت او بـا  ا  كنندة يينمبدأ مهاجرت تفاوت دارد و هم با مقصد آن و طبعا شاخص تع
 كننـدة  يـين تع توانـد  يو م شود يم يانبا آن ب يلاست كه جهان متخ ي»زبان« ينابينيب يتموقع

باشد كه در  يتيدر مقابل، موقع يا يسندهنو ياصل هاي يشهجهان با ر يناعتبار و نسبت ا يزانم
كـه بـه زبـان كشـور      يعرب يها رمان يبرا ياساس، و ينكردن آن است. بر هم حال تجربه

 كـه  كنـد  مي استفاده) زبانيگاه  (مهاجرت »اللغوي المهجر«از اصطالح  شوند ينوشته م يزبانم
كه ابزار بيان و ترسيم آن هـم دسـتخوش   گوياي آن است كه نه تنها جهان ذهني نويسنده بل

  غربت و مهاجرت شده است. 
تـأمالت حـول   آمريكايي هـم در كتـابي بـا عنـوان      - پرداز فلسطيني ادوارد سعيد، نظريه

اي ميـان ديگـر    (تأمالتي دربارة تبعيدگاه) ادبيات مهاجرت را نـوع ادبـي خودبسـنده    المنفي
هـا نوشـته    ها و دربارة تبعيدي داند. ادبياتي كه به قلم تبعيدي ژانرهاي ادبي در قرن بيستم مي

). او تنهـا تفـاوت ميـان    2007:117شده و نمـادي از وضـعيت پناهنـدگان اسـت (سـعيد،      
يمن دمكراسي جديـد   داند كه زمانة ما به هاي زمانة ما را اين مي يديهاي سابق و تبع تبعيدي

  جمعي است. هاي دسته و امپرياليسم، عصر پناهدگي و آوارگي و مهاجرت
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تواند تمـامي   است كه مي اي به اندازهليلة المليار در رمان هاي زن و مرد  تنوع شخصيت
. در پوشش دهـد سبت با وطن و مهجر انواعِ مهاجران را در نابعاد مختلف دروني و بيروني 

هـاي   اند و افكار و كنش شدهپذير ترسيم  آسيب تا حدود زياديهاي زن  شخصيتاين ميان، 
اين زنان عمدتا در ابتداي داستان . آنها عمدتا تحت سلطة ناخودآگاه مردساالرِ نويسنده است

ند و خـود را بـا شـرايط    شـو  نگر مي گرا هستند و در روند پويايي خود به تدريج واقع آرمان
 .سرگردانند خويش تناقضات هزارتوي در نوعي به ها شخصيت ةهمكنند.  محيط سازگار مي

هـاي اصـلي    از آغاز و در فرودگاه بيروت تا ژنو (مقصد مهاجرت)، به تدريج با شخصـيت 
  شويم: رمان آشنا مي

 قصـري  او. اسـت  اسـلحه  تجـارتش  ترين اصلي كه اي خودشيفته ؛ تاجر»رغيد الزهران«
. است كرده قصرش او را زنداني شدن كشته از هراس و پارانويا كه ساخته خود براي طاليي

اش دسـت بـه هـر     كارگزار رغيد، هم تاجري است كه براي منفعت شخصـي » الغفير نديم«
همسر نديم، در جواني و پيش از ازدواج، نقاشي بـا افكـار   » دنيا ثابت«زند.  معامله كثيفي مي

بوده اما پس از ازدواج در ورطة مستي و خرافه پرستي گرفتـار شـده اسـت. رغيـد     انقالبي 
دارد و تمام كارهايش را با مشـورت او انجـام   » شيخ وطفان حصرم«مباشر جادوگري به نام 

(صخر، صقر » الغنمالي«دهد. دنيا يكي از مشتريان پروپاقرص شيخ است. شيوخِ خاندان  مي
ي عرب در ژنو و رقباي رغيـد هسـتند كـه كـاخ خـود را در      و هالل) هم از ثروتمندان سنت

شيخ «اند! نديم پيش از رغيد براي  اند و شتر به ژنو آورده مهجر مانند صحراهاي وطن ساخته
هـاي   نويسندة سرشناس و رهبـر معنـوي شخصـيت   » امير النيلي«كرده است.  كار مي» صخر

حق ورود به لبنـان را نـدارد. يكـي از     انقالبي داستان است كه در واقع، به ژنو تبعيد شده و
است كه به عنوان عامـل نفـوذي در خانـة رغيـد     » نسيم«مريدان او دانشجوي فقيري به نام 

هم زماني مريد و دوست » ليلي السباك«خدمتكار ويژة اوست. ديگر شخصيت مهم داستان 
  هاي جشن رغيد است. امير بوده، اما اكنون مدير برنامه

از مهاجران عرب در كشور سوييس، اعضاي ريز و درشـت ديگـري   شبكه گستردة  اين
هاي اصلي و  هاي رمان بر آنها بنا شده و به شناخت بيشتر شخصيت داستان هم دارد كه خرده

  كند. موقعيت آنها در رمان كمك مي
و براي پيشبرد داستان  خورد به چشم ميهاي جنسيتي به وفور  در اين رمان با آنكه نقش

هـاي   يتشخصـ  تـر  وسـيع  بسـيار  سـطحي  در نويسـنده  اما شود، مي فراواني ةتفاداز آنها اس
تـر اشـاره شـد،     طـور كـه پـيش    تر، همان به عبارت روشن داستانش را به بازي گرفته است.
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نويسنده فقط در صدد بيان مشكالت زنـان نبـوده اسـت، بلكـه جهـان داسـتاني او بيـانگر        
  ت به گريبانند. مجموعة مشكالتي است كه مهاجران با آن دس

عيار است كـه مهـاجرت را بـراي خليـل،      صفحات آغازين كتاب تصويرگر جنگي تمام
زند كه گزيري جز گريز از جهنم بمب  همسر و فرزندانش، و خيل كثيري از مردمي رقم مي

كند، با  خليل و كفي در هواپيمايي كه آنها را از مهلكه دور مي باران ندارند. و موشك و آتش
از همـين   ،به قتـل گريختـه   اند. مرد كه از زندان و تهديد س متضاد كنار هم نشستهدو احسا

 ةمانـدم و بـا تيـر اسـلح     كاش آنجـا مـي   اي«كند كه  آغاز احساس پشيماني دارد و آرزو مي
و زن بـا آرام   ،)17:  1967السـمان،  (» شدم مي كشته وطنم دشمنان بمباران زير يا هموطنانم

اي را در سـر دارد كـه او را از رنـجِ از دسـت دادن      گرفتن در صندلي هواپيما زندگي تـازه 
بازي در پارك نجات دهـد و ماننـد خـواهرانش و     فرزندش بر اثر بازي با يك بمب اسباب

اي  احمقانـه  عشـق  قربـاني  را خـود  او. كنـد  زندگي تههمسرانشان در كشورهاي امن پيشرف
  ). 19همان:(است را اسير مردي روستايي كرده  وي داند كه مي

كه نظم خيالي را قلمرو مادر و نظم نمادين  كريستوا يةنظر استفاده ازاميرعلي نجوميان با 
ـ  «اي با عنوان:  در مقاله داند، را قلمرو پدر مي  »كـودكي  تخيـل  و مهـاجرت  هبسـط تجرب

[مهـاجر]   و اسـت  نمـادين  نظم سجن از اي تجربه آوارگي، يا مهاجرتتجربه : « نويسد مي
 آواره/ مهاجر. بازگردد) مادر قلمرو( رفته دست از وحدت آن به كه است تالش در همواره

هـاي تـازه از مفـاهيم يـا      بنـدي  ت صـورت سـاخ  بـا  و برد مي سر به هميشگي گسست در
سازيِ جديد از جهان اطرافش، سعي در بنا نهادن نوعي وحدت خيالي و  سازوكارهاي معني

  ).139: 1391،احمدزادهفضايي يكدست دارد (
 ةكشاند كه با بازگشت (به واسط مي 5هرچند نجوميان اين موضوع را به فضايي ترجماني

 فقـداني  و گسسـت  جبـران  نوعي خيالي، وطن همان يا مادري سرزمين به) تخيل و خاطره
 شـب مليـاردر  ز رمـان  ااما آنچه  آنيم؛ شاهد) نمادين امر مانند( آوارگيتجربه  در كه است
توان عنصر سـومي را بـه    تواند مؤيد اين موقعيت باشد. در اينجا مي به تمامي نمي ،آيد برمي

را  نظريـه  ايـن  معنادار اي گونه به توانسته كه است »جنسيت« ةاين موضوع افزود و آن مقول
 تـرك  هـا بـا   شخصيت از ديگر برخي و كفي كه شاهديم سويي اي كه از گونه به. كند نسبي
 ذهن در وطن ةوجه در پي بازسازي خاطر و به هيچ 6كنند مامي آن را فراموش ميت به وطن
 از را خـود  آثار تمامي آن ترك با كه داشته را مكاني حكم صرفا وطن واقع، نيستند. به خود
 از. اسـت  شـده  برساخته ديگر هايي جايگزين با آنها هويت گويي و است برچيده آنان ذهن
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هاي شـبيه بـه او اصـوال روح و ذهنشـان را از وطـن       ، خليل و طيف شخصيتديگر سوي
هـيچ   انگـار چنـان اسـت كـه     هاي وطني در ذهنشان آن اند و قوت نوستالژي مهاجرت نداده

، حضور مكرر وطن در رويارويي مهاجرتي در دنياي آنها اتفاق نيفتاده است. شاهد اين مدعا
عمدتا در حسرت خـوردن بـراي وطـن بـه خـاطر       اي كه گاه است و مقايسه او با مهاجرت

محروميت از امكاناتي است كه در كشور ميزبان وجود دارد. اين احساس تقريبـا در تمـامي   
 خورد. هاي خليل به چشم مي مونولوگ

  
  . عامل مهاجرت: عقل يا احساس؟!7

ر در جهان رمان، دائما خليل نمايندة تفكري است كه حفظ وطن را ولو به قيمـت بـه خطـ   
يافتن مكاني امن داند، در حالي كه براي كفي  افتادن امنيت و آسايش خانواده در اولويت مي

 كه از نظر او با استانداردهاي زندگي هماهنگ باشد موقعيتياهميت دارد، و سرشار از صلح 
. )81و او بتواند فرزندانش را در محيطي آسوده و دور از هياهوي جنگ بزرگ كند (السمان:

جايي از مكاني به مكـان ديگـر صـورت     اجرتي پيش از آنكه در عالم عيني با جابهچنين مه
چنانكـه در دنيـاي    گيرد، امري ذهني است كه در درون شخص مهاجر صورت گرفتـه، هـم  

  ).21همان:(است  جسماني جايي جابه يك صرفا مهاجرت ةواقع تجرب بهكسي مثل خليل، 
ها به تقابل عقل  اي است كه تايسن دربارة انتقاد فمينيست اين چالش دقيقا بيانگر مقايسه

  گويد:  كند. او مي و احساس در منطق مردساالر بدان اشاره مي
ها استوار شده است. براي مثال، منتقـد   ايدئولوژي مردساالري بر پاية تقابل كاذبِ مقوله

آميز كه مردان طبيعتاً منطقي هسـتند امـا زنـان     بعيضتواند بر رد اين باورِ ت فمينيست مي
اند كه عاطفي باشـند يـا    اي بار آمده طبيعتاً عاطفي، به خوبي دليل آورد كه زنان به گونه
  ). 170زنان و مردان به يك اندازه عاطفي هستند (تايسن: 

ر افتـادن  خطـ  اش از بـه  ترتيب، ارتباط دادن منطق كفي به نقش مادريِ او و نگراني بدين
  جان فرزندانش، از نظر نقد فمينيستي يك ديدگاه مردساالرانه است. 

بار ناشي از جنگ در سرزمين  آيد، فضاي ناپايدار و خشونت بر اساس آنچه از رمان برمي
امـا در   .مادري توانسته است تأثيري بنيادين در نگرش هويتي شخصيت زن داستان بگـذارد 

هاستان، تنها چيزي كـه همـواره مـورد توجـه و دغدغـ     د سوي ديگر و براي شخصيت مرد 
 كـه  جايي تا است، شرايطي هر در مادري سرزمين به وفاداري و خاك و وطن حفظ است،
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هـاي   شاهد اين مـدعا مجادلـه   .7مقابل آن باشد در اهميتي قابل موضوع تواند نمي هم مرگ
عمومـا بيـانگر تقابـل    متعدد خليل و كفي دربارة ماندن در وطن يا خروج از آن اسـت كـه   

  كفي است.» احساسِ«خليل با » منطقِ«
ياد پسرانش «: كند مي فكر كودكانش ةاي با خود دربار خليل لحظهاي از رمان،  در صحنه

رامي و فادي افتاد. شايد حق با كفي بود. وظيفة اوست كه براي آنها شرايطي انسـاني بـراي   
آيا حال و هواي غربت هـر انـدازه   «زند كه  اما بالفاصله به خود نهيب مي». رشد فراهم كند

هم با آرامش و امكانات باشد براي رشد آنها مناسب است؟ آيـا جـدا كـردن فرزنـدانش از     
اما اگر كشته شوند چـه؟  «گويد:  و باز هم در پاسخ خود مي» وطنشان اقدامي انساني است؟

فايـده   هاي فـردي بـي   حل راه« افتد كه مي النيليگفته اميرو به ياد » اين اقدامي انساني است؟
هاي شهر و روستا و وطن و جهـان   هاي خودت را نجات دادي، بقية بچه است.. گيريم بچه

   ).98(السمان: » عرب تكليفشان چيست؟
 كه را وداد، فرزندش، او. شدن فرزندشان هم با خليل تفاوت دارد كشته ةكفي دربارنظر 

 كـه  را همسايه دختر و نامد مي »قرباني« شده، كشته وطنانش هم دست به و داخلي جنگ در
كند كه انگيـزه يـا    برايش تفاوتي نميالبته ، و »شهيد« شده كشته اسرائيلي دشمن بمباران در

هـا   بايـد سـرزمين انـدوه   «گويـد:   حتي نام كشته شدن چيست و به همين خاطر با خود مـي 
  ). 20همان:» (اي دست يابم م تا به زندگي تازه[وطن] را ترك و آن را فراموش كن

ها نداشته  اي با جنسيت شخصيت تواند شخصي باشد و رابطه به رغم آنكه اين انگاره مي
الواقـع براسـاس نقـش     ها (خليل و كفي) كـه فـي   هاي هر كدام از شخصيت باشد، اما كنش

بخشـد كـه    قوت ميجنسيتي آنها در داستان تعريف شده، اين برداشت را در ذهن خواننده 
ه رسيده است كه در تحليـل نـوع   شته، به نتيجخليل به سبب مشاركت فعالي كه درمبارزه دا

اقدامات دشمنان خارجي و داخلي، نتيجه عمل هر دو يك چيز است (نابودي وطن). پـس  
  خوانيم:  از شرح مفصلي از مبارزات خليل در مونولوگي از او مي

هاي متعـدد در   به اين نتيجه رسيدم كه همة آنها، دوست و دشمن نهادي واحد با شاخه
دهند، اما مأموريتشان يكـي   اند كه شعارهاي متفاوتي سر مي تلفهاي مخ مناطق و محله

ديگر زماني براي ما نماند تا كاري تا  ؛اعدام و است، وارد كردن اتهام، محاكمه، مجازات
زديـم يـا در    ها فرياد مي بكنيم و رمقي باقي نماند تا يكي از شعارهايي را كه در خيابان

آن فريادها به يك كلمه در گلويم تبديل شده:  تماميگفتيم، سر دهيم..  خلوت خود مي
  ).56آزادي.. آزادي.. (السمان: 
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گيـري كمـك بگيـريم     اگر بخواهيم از نگاه تايسن براي تأثير جنسـيت در ايـن موضـع   
  توان به اين تأكيد او اشاره نمود كه مي

هـاي تفسـيري بـه طـرز      هـا، و در نتيجـه تمـام كـنش     از ديد فمينيسم... تمام دريافـت 
» نفـس «تـوانيم   يزناپذيري ذهني هستند. وقتي سرگرم توصيف تصوير هستيم، نمـي گر

بينيم محصول هويت ماست، يعنـي   چه مي خود را بيرون از تصوير جا بگذاريم، زيرا آن
اقتصادي، گرايش جنسي،  ـ محصول جنسيت، عقايد سياسي، دين، نژاد، طبقة اجتماعي

  ).171- 172ها.. است (تايسن:  فها، ضع سوابق خانوادگي، مشكالت، توانايي

 نسبت خليل و كفي كه است اي دوگانه هاي نگاه رمان، قابل توجه در هنكتبر اين اساس، 
و هـا   ، هم در مونولـوگ مكرر طور به و گذرد مي اطرافشان در كه دارند چيزهايي  آن همة به

احساسـات متنـاقض   وهم در روايت راوي داناي كل داستان، گام به گام بـا ايـن   ها  ديالوگ
  رويم. مي جلو

هـا بـه    هاي ريز و درشتي كه در رمان جاري است، همگي در تجسم شخصـيت  داستان
هـم تنيـده برآمـده از اقتضـاي مهـاجرت بـراي       در ةكنند. تمامي اين شبك خواننده كمك مي

نويسنده جنسيت را با وطن  كه است توجه ما در اين رمان آن قابل ةعملكرد افراد است. نكت
خواستار مهاجرتند و مردان بيشـتر   عمدتا رمان اين زنانِ. است داده پيوند مهاجرت ةمقول و

طلـب اسـت بـاز هـم بـه       حتي نديم كه انساني منفور و فرصـت به وطن دارند. خاطر تعلق 
   :گواهي همسرش، زندگي اصلي خود را در وطن تصور مي كند

دهـد، حقيقتـا بـه     روت انجام مـي هاي خطرناكي را كه در بي آيا نديم همة اين مأموريت
اش با آن مكان برقرار باشد؟ جايي كه  اي دارد كه رابطه طمع مال است يا تمايل پيچيده

خواهـد   كند... او مي شدت اين دلتنگي را انكار مي چنان پنهاني دلتنگ آن است اما به هم
 ).43: اش در اينجا عاريتي است (همان نامش آنجا همواره باقي باشد، گويي زندگي

  
  . بحران هويت 8

مفهومي تازه است كه دو عامـل اساسـي در نگـاه بـه آن تـأثير      » هويت«از آغاز قرن جديد، 
گذاشته است: پايان گرفتن دوران استعمار و آغاز دوران جهاني شدن؛ و حقـوق فـردي در   

هاي فرهنگي مختلف و متعدد هستند به موضوعي جديـد تبـديل    جوامعي كه داراي هويت
گيـرد و   اساس رابطه خود با ديگري مورد بررسي قـرار مـي  شده است. بنابر اين، هويت بر 
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سخن گفت: هويت دينـي، هويـت ملـي،      هاي مختلف هويت توان از گونه بدين ترتيب مي
كه محور اساسي اين نوشتار » جنسي«هويت قومي، هويت انساني، هويت مجازي و هويت 

  در تحليل پديدة مهاجرت است. 
دهد كـه از   تقادي فراواني را در زير چتر خود جاي ميمطالعات ادبيِ فمينيستي مسائل ان

گيري معيارها در قالبي جديـد و از منظـري ديگـر اشـاره نمـود.       توان به شكل آن جمله مي
پوسـت و   هـاي رنگـين   هـايي كـه فمينيسـت    ويژه در ذيل مطالعات پسااستعماري و نگـاه  به

از منظر هويتي تفسيرهايي را  توان هاي شرقي به سنت غربيِ فمينيسم افزودند، مي فمينيست
براي نمونه، دنيا در مرور خاطرات گذشته وضعيت خود را در ابتـداي  از اين متن ارائه داد. 

  كند:  گونه بيان مي گشتگي خود را اين واقع گم مهاجرت در مقايسه با وضعيت كنوني و به
كـردم و   يزماني وسط خيابان ايستاده بودم، نگاهي به هتلي لوكس در سمت راسـتم مـ  

نگاهي به برج بلندي كه طرف چپم قرار داشت.. روزهايي كه  مثل بيشتر مردم سـاعت  
دويدم، دختري جوان بـودم   شدم و به دنبال لقمه ناني مي از خواب بيدار مي  هفت صبح

خوشبخت، پر از اميد، سرزنده و با آرزوهاي بلند..آه موفقيت چه بر سر ما آورد؟ ايـن  
چه بود؟ چه چيزي مرا ويران كرد؟ چگونه عاقبـت، زنـي شـدم     سقوط هولناك به قله

برد؟ آن جـوانِ كـاريِ    توز، پر از هراس و حسد كه به جادو و جن پناه مي حسود، كينه
كشيد و بـه جـاي    هايش به جاي صورتش رنگي بود و نقاشي مي خوشبختي كه دست

  ).158خريد (همان:  اش پارچه مي لباس، براي بوم نقاشي

هاي اشخاص از ديد  ها و نقاب تعدد چهرهاين رمان هاي بحران هويت در  لوهيكي از ج
چقدر تفاوت است ميان چهرة اكنـون او و صـورت زن تـابلوي نقاشـي...     : «خودشان است

تفاوت فقط در سن و سال نيست، اينطور نيست كه صرفا هجده سـال از عمـرش گذشـته    
  (همان)، »  باشد، او هجده قرن انحطاط را سپري كرده است...

 تابلو در اش چهره...  كردي؟ اش نقاشي روزي و بودي كه جواني دختر آن با كردي چه
 هـم  بـه  ربطـي  هـيچ  كه است زني دو از متفاوت چهرة دو تابلو، به چسبيده آينة در و

ــد ــرة كدامينشــان.. ندارن ــي چه ــد اوســت؟ درون ــم او نكن ــه اســت ســومي زن ه  ك
  ).45(همان:  شناسدش؟ نمي

نسبت به عشقش به همسرش هم مطمئن نيست و اين ترديد را ناشي از عـدم   حتيدنيا 
   :داند شخصيت واقعي او مي شناخت
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اش كدام  دانستم چهرة واقعي از كجا بدانم كه دوستش داشتم يا نداشتم در حالي كه نمي
ها چه چيزي را پنهان كرده است.. شايد هم تمـامي ايـن    است.. و پشت همة اين نقاب

هـا   هاي متعددش باشد. شايد او اصال چيزي خارج از اين نقاب ه نقشي از چهرها  نقاب
  ).46نيست و چهرة مستقلي زير آنها وجود ندارد (همان: 

  ةخان مهمانان حاضر در جشنِاز  هاي متزلزل در توصيف راوي ها و اين هويت اين نقاب
 و دور شـهرهاي  از كنـد كـه   پولداري توصيف مي هاي عرب را نديم هم هويداست. او آنها

. وزراي گذشـته و آينـده،   انـد  آمده آنجا به فرانسه مرزي شهرهاي از سوييس، حتي نزديك
ها و حتي كساني كه وضعيت باثبـاتي   هاي زيبايي سابق، زنان مطلقه و همسردار، منشي ملكه

نـد.  ك تعبيـر مـي  (در راه رؤيـا مانـدگان)    »حالمات 8عابرات سبيل«ندارند و از آنها با عنوان 
 تجارت موج كه بازرگاناني اند، شده بازنشسته كشورشان ةخزان رهبراني كه با نيمي از اموالِ

هسـتند كـه    اي حرفه مهاجران هم اي عده. رساند اروپا سواحل به را آنها هفتاد ةده در نفت
» للهـرب  بـة الغر«يـا  (سـودگران مهـاجرت بـراي مهـاجرت)      »الغربة للغربة« يآنها را محترفـ 

گذارد كه گويي مهاجرت نوعي پرستيژ و وجاهت  نام مي) 9(سوداگران مهاجرت براي گريز
انـد. هنگـام    آورد و يا براي در امان ماندن از خشم مردمشـان مهـاجرت كـرده    براي آنها مي

كند كه بي آنكه دركي  (زنان ويتريني) اشاره مي» ديكوريات«اجراي موسيقي پس از شام، به 
گيرنـد. حتـي    مـي  خـود به  به آثار هنري را مندي ژست عالقه ،باشند  اشتهاز هنر و ادبيات د

  ). 47همان:شوند ( سرخورده هم ميان اين جمع ديده مي برخي فعاالن سياسي يا اجتماعيِ
در غربت هم مثل وطـن،  « :خوانيم در بخش ديگري از توصيف مهمانان از زبان دنيا مي

شـويم و نبايـد بـا هـم      تقسـيم مـي  » بچه نوكرهـا «و » بچه پولدارها«ها به دو گروه  ما عرب
  ). 48(همان:» معاشرت كنيم

كند تـا خـود را در    سال است در غربت تالش مي 18نديم كه در مقابل دنيا، همسرش، 
 در كـه  هـايي  مصـيبت  ههمـ  از خواهـد  مي دهد، جاي اروپا در مهاجر عرب ثروتمند ةجامع
  : گيرد و از همه چيز به نفع خود استفاده كند كناره گذرد، مي عرب جهان

سواد؟ ...حلبي آباد؟ .. اردوگـاه؟ .. آوارگـي؟    دويست مليون عرب؟ ... هشتاد درصد بي
گر اجتماعي به درد بخـور اسـت..    گو و اصالح گرسنگي؟ .. اين جزئيات براي هر پيش

ها و فعاليـت بـورس و اوراق    هاي محرمانة بانك فوذي به حساببه دست آوردن راه ن
دهد، فقط كسي را  بهادار و دادن انعام مناسب به كسي كه چنين كار سختي را انجام مي

كاره باشد، مثل او... كه هميشه سوداي پيشرفت در سر داشت.. حـاال   خواهد كه اين مي



  1397 زمستان چهارم، شمارة نهم، سال ،زنان نامة پژوهش   40

هـاي   دختران بولوند و سرزمين اي مهمان دائميِ هواپيماهاي خصوصي كه به شهر شده
هـاي طاليـي    هاي بادآوردة عرب..كـه گـاهي خـواب    كند.. آن هم با پول برفي سفر مي

سـازد و داخـل مغـزت     هاي مالي آنها را برطرف مي كند و دغدغه دوستان را فراهم مي
  ).49كند (همان: كامپيوتري است كه سود استفاده از آنها را به نفع خودت محاسبه مي

ميان آنچه بودند و آنچه هسـتند و   ي رمان استها سردرگمي شخصيتاي از  نمونه اينها
بـا جنسـيت آنهـا     ارتبـاط  در تـوان  مي آيا« اينكه و) مهجر/ وطن( مكان با »بودن« اين ةرابط

جهـان   بر ساالرانه بر اين اساس، تسلط نگاه مرد ».يا خير؟ قائل شدها  تفكيكي ميان اين نگاه
بـدين ترتيـب كـه تقريبـا رونـد       است. مشهود اش در نتيجه جهان داستانيذهنيِ نويسنده و 

اسـت. بـراي مثـال،    » زن بـد «به سوي » زن خوب«پويايي شخصيت تمامي زنان داستان از 
از مادري كه انگيـزة مهـاجرتش تـأمين امنيـت و آسـايش فرزنـدانش بـوده، بـه زن         » كفي«

) 255زند (همان:  تي به فرزندانش سر نميشود كه ديگر ح اي تا پايان رمان تبديل مي بدكاره
ماند و برايش اهميتي نـدارد   هاي جنسي خود در ژنو مي او به دنبال برآورده ساختن خواسته

هم » ليلي«و » دنيا«گردند. همين روند را  كه آن فرزندان، بدون او، به همان كشور ناامن برمي
  كنند.  هاي شخصيتي خودشان طي مي با ويژگي

ناشـدة مـردان    هاي اُديپـيِ رفـع   ستدالل تايسن كه آن را به بازآفرينيِ دلبستگيبر اساس ا
)، ايـدئولوژيِ مردسـاالر فقـط دو هويـت را بـراي زن ممكـن       42كند (تايسن:  توصيف مي

هايِ جنسيتيِ سنتي را بپذيرد و به قواعد مردساالرانه گـردن نهـد، يـك     داند. اگر او نقش مي
  ).160است (همان: » زنِ بد«نكند يك است؛ و اگر چنين » زنِ خوب«

ها، در  در روايت خود، به جز راوي سوم شخص و ديالوگ ميان شخصيتغاده السمان 
نمايـد.   كند و آن را با فونت برجسته مشخص مي موارد بسياري از مونولوگ هم استفاده مي

ـ  هاسـت امـا   راوي تحت تأثير نگـاه شخصـيت   روايت ،هر چند در بسياري از موارد نظـر   هب
نگاه و صـداي او آن   ةبراي نويسنده فاصله گرفتن از شخصيت و بدون سلط گاهي رسد مي

ها هستند  تر گاهي اين شخصيت . به بيان روشنكار دشواري استرا تشريح كردن، موقعيت 
زنند. همة آنها دچـار   آورند و آزادانه در رمان پرسه مي كه نويسنده را تحت سيطرة خود مي

 كه موقعيتي به اند بوده آن در كه موقعيتي گي ازبدين معنا كه هماند،  گرايانه اننوعي نگاه آرم
انـد،   راضي جديد به اميد كسب رضايت. برخي از اين موقعيت ،اند هآورد پناه هستند، آن در

اي از آن  كوشـند تـا آن را ارتقـاء بخشـند و عـده      زيرا همان موقعيت آرماني آنهاست و مي
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شـان هـم    خـود  ةاند بلكـه بـا گذشـت    هايشان فاصله گرفته نه تنها با آرمان ، چراكهاند ناراضي
 اند. شده بيگانه

  
  وطني؟ ها يا جهان  . بازگشت به ريشه9

ريزي كرده و در مقابل، خليل كـه خـود را متعلـق بـه      كفي هفت سال براي مهاجرت برنامه
به خليل التماس كرده ، 1975از زمان جنگ «رفته است: دانسته، زير بار نمي خاك وطنش مي

  بود كه به همراه بقيه فرار كنند و او گفته بود: 
روم. همين  ميرد. من از اينجا نمي من مثل درختي هستم كه اينجا متولد شده و اينجا مي

كه از روستايم به شهر آمدم كوچ تلخي بود و براي من بس است. آن را هم من انتخاب 
باز هـم دچـار مهـاجرتي ناخواسـته شـده بـود        و اكنون او» نكردم. خواست پدرم بود

  ).53(السمان: 

براي تبيـين  . فرزندان ةدقيقا دو نگاه متفاوت در قبال مهاجرت آن هم براي ساختن آيند
ملـت فـردا چگونـه    «در مقالة  Julia Kristeva (1941-   )اين تناقض از ديدگاه ژوليا كريستوا 

توزانـه بـه    ها را واكنشي كينه گيريم. كريستوا گرايش به جريان ريشه كمك مي» ملتي است؟
اند و او با بازگشـت بـه جمـع     داند كه حقوق شخص را به ستم پايمال كرده ي مي»ديگران«
نفـرت از   خواهد حاشية امني براي خويش مهيا كند. نقطة مقابل اين گرايش، مي» ها خودي«

گونـه كـه    كند با فرار از آنها مشكلش حل خواهد شـد. همـان   هاست كه فرد گمان مي ريشه
 Symbolic)»هويـت نمـادين  «پيش از اين اشاره شد، كريستوا اين وضعيت را تصـادم ميـان   

Identity)  هويت تصويري«و«(Imaginary Identity) نامد. او ضمن اعالم اينكه خود يـك   مي
حل منازعه ميان بنيادگرايي ملي و مطالبات شعله كشيدة مهاجران را،  ست، راها» وطني جهان«

الواقع،  ). همان راهي كه في11- 23: 1395داند (نك: كريستوا،  مي» انتخاب«مسئله مربوط به 
هاي اصـلي رمـان در انتخـابي     پيشنهاد ضمني غاده السمان در اين رمان است كه شخصيت

گردد تا در اوج نااميدي، از  كنند، يكي (خليل) به وطن بازمي مي آزادانه سرنوشتشان را تعيين
  ماند. وطنش دفاع كند و آن ديگري (كفي) در شهر آرزوهايش باقي مي

ها در وطن و مهجر هم بـا ارداة آنهـا و انتخـاب جـايي كـه       هاي شخصيت حتي توانايي
ولين روز اقامت خود در وقتي خليل در اخواهند در آن زندگي كنند، رابطة مستقيم دارد.  مي
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شود كـه او حتـي فكـر     رود و متوجه مي ژنو به دنبال كاري كه همسرش هماهنگ كرده مي
  گويد: كرايه تاكسي او را هم كرده، با خود مي

اين زن اعجوبه فكر همه چيز را كرده است... اگر موافق رأيش باشد همه جزئيات را در 
كند  همسري زيردست و مظلوم را بازي ميگيرد. پنج سال آزگار است كه نقش  نظر مي

رود. اما حاال كه ناخداي كشتي سفر شـده، هـيچ چيـز را     و زير بار هيچ مسئوليتي نمي
اش براي فتح سـوييس ناديـده گرفتـه     كند و هيچ چيزي در نقشة ناپلئوني فروگذار نمي

  ). 88نشده است (السمان: 

اسـت كـه بـر انگيـزه اقـدام بـراي        اي بروز توانايي در وطن و مهجـر نكتـه   اين تفاوت
تواند عمق و ابعـاد ايـن    جنگ ناپلئوني هم مي ةنقش ةستعاراكند. وانگهي  كيد ميأمهاجرت ت

تر نشان دهد، نوعي تهاجم فرهنگي كه به نوعي مـدرن در دنيـاي    مهاجرت را قدري روشن
 ،المليـار  ليلة نِ رمانِزناسوژه يا فاعل شناساي آن يك زن است. معاصر اتفاق افتاده است و 

 ةتابع مردان نيستند بلكه مردان را هم تابع خواسـت  اراده و اقدام به مهاجرتنه تنها ديگر در 
  .كنند مي خود

اي  د و لحظـه كن در وضعيت مهاجرت بيان مي ها را شخصيت ةدائما حال فروپاشيدغاده 
ي از راه رفتن مردم ا صحنهدر  شود. گسستهدهد كه از اين حال و هوا  به خواننده اجازه نمي

پـس از توصـيف انـواع    د، مان مي »يزندگ ةجشنوار«هاي شهر ژنو كه خليل آن را  در خيابان
گونـه   انـد ايـن   انـد كـه توانسـته    هاي ثروتمند بوده دختران عرب مهاجر كه قاعدتا از خانواده

اي «كند كه در دست هر كدام پالكاردهايي است با اين مضـامين:   مهاجرت كنند، تصور مي
مـن  «يا » اي خورشيد! صورتم را برنزه كن و اي عشقم جلو بيا!«يا » زندگي ... دوستت دارم

يك «يا » چاپلوسي مرا بكنيد.. خوشم ميايد«يا » افتد؟ تيپ و پولدارم.. كسي دنبالم مي خوش
تـر   اش راديكـال  كم شعارهاي ذهنـي  و كم» پول.. خواستار يك پيرمرد پولدار دختر جوان بي

كـي پـدرم ژنـو را    «يـا  » من صدو پنجاه مليون دالر دارم.. به تعداد فقيـران وطـنم  : «شود مي
 كه ثروتي ).97همان: »(بدهيد  ثروتم را بگيريد و به من آزادي«يا پرمعناتر از همه: » خرد؟ مي
كشورهايي است كه اين دختـران از آنهـا    فقيران تعداد ةندازا به خليل» مردساالرانة« نگاه در

تواند جز اين معنايي داشـته باشـد كـه     كند نمي و با بار ارزشي مستقيمي كه بيان مي اند آمده
  نويسنده نيز آن را به رسميت شناخته است.
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  . مهاجرت: يك كنش، چند هدف!10
ويژه در  ها و از منظر هويتي، به بندي مهاجران از نگاه نويسنده، به لحاظ كنش شخصيت دسته

  اي دارد: در شخص مهاجر اهميت قابل مالحظهرابطة ميان هويت و جنسيت 
ها با مال و منالشان  .ثروتمنداني كه در هياهوي انقالب1گروه اول شامل سه دسته است: 

.كساني كه به طمع پول ثروتمنداني كه به كنجـي در اروپـا پنـاه    3ها؛ و  .آقازاده2اند؛  گريخته
است، پاسپورتشان دفترچـه چكشـان    اند. اين افراد وطنشان پول اند، دست به خطر زده برده

هايشان هواپيماهايي است كه نقش اتاق خواب سيار را در گوشه و كنار جهان  است و خانه
  كند. مي برايشان ايفا

.آنهايي كه صرفا به دنبال زندگي بهتر در كشوري بهتر 1گروه دوم شامل دو دسته است: 
هاي زندگي كه  كننده در برابر سختيكرده، الغر و ش از كشور خود هستند.. جواناني تحصيل

اند و بالفاصله پـس از   بخت خود را براي تغيير در وطنشان امتحان كرده و شكست خورده
ادي كه در پي يك ناكامي شخصـيِ  افر. 2اند؛ و  اولين شكست سوار هواپيما شده و گريخته

روي آن يـك  كوچك راهي غربت شده، آن ناكامي را بزرگ كرده و بعد آن را دفن كرده و 
  اند.  (تاج محل) جديد ساخته

گروه سوم هم كساني هستند كه به رغم سركوب قـدرت قلـع و قمـع كننـدة معـاش و      
فشـار زنـدان و   ها كوشيدند در وطن بماننـد و آن را تغييـر دهنـد. امـا پـس از       كرامت آدم

قتشـان  خاطر آنكـه طا  سركوب شديد، بي آنكه طمعي به پول و ثروت داشته باشند، صرفا به
 ةكرد غادةالسمان اين گروه را به زنان تحصيل ).107- 109اند(نك: همان:  تمام شده، گريخته

يابند، زيرا شهروند  كار كردن نمي براي جايي را وطن ديگر كه دهد مي پيوند خارج در عرب
  .شوند درجه دوم محسوب مي
 آيـد؛  به شمار مـي اي است كه در تقسيم بندي راوي جزء گروه سوم  امير النيلي نويسنده

يعني كساني كه كوشيدند تا با تمامي فشارهايي كه در وطن بر آنها وارد شد، در آن بماننـد،  
توصـيف راوي از ايـن    ةاما سرانجام طاقتشان پايان يافت و نااميدانه از آن گريختند. در ادام

شويم كه در كالفگي از هجـوم   ق معمول با مونولوگي وارد دنياي ذهني او ميشخصيت، طب
   گويد: رودخانه در ژنو با خود مي رهاي كنا مگس

قدر از هر چه غير از وطنت است ايـراد نگيـر. جـاي بـه ايـن       قدر شاكي نباش. اين اين
ديـدة  هاي وطنـت را هـم بـه     كني، آن وقت حتي مگس زيبايي را با نارضايتي نگاه مي

شود وطنت را دوست داشته باشي، بي آنكه نسبت به كشـورهاي   بيني.. مي رضايت مي
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ات  ديگر  نامهربان باشي.. اگر همين ژنو به تو پناه نداده بود، تا حاال قاتلي در وطن كله
گرد تـو   خورد.. اگر امنيت اينجا نبود، قاتل دوره اش مي را بريده بود و در وعدة صبحانه

كـردي...   .. و ديگر جايي براي اينكه بي هيچ هراسـي بنويسـي پيـدا نمـي     را كشته بود
شـوند و ديگـر عجيـب     كنند و تكثيـر مـي   هاي تو مثل كودكان عرب زادوولد مي كتاب

هايت  هاي فقرا جايي داشته باشي، با قلبي به اندازة جلد كتاب نيست كه در تمامي خانه
  ).110(السمان: 

رود و در واقـع   هـاي رمـان مـي    سراغ يكـي از شخصـيت  اين چالش با خود كه هر بار 
شوند، در سـطحي فراتـر    رو مي كند كه مهاجران با آن روبه هايي آشنا مي خواننده را با تالطم

و تعميم » فاعليت ذهن«گر همان موضوعي است كه در الگوي تايسن به عنوان مسئلة  نشان
ها همگي برساختة  تر، شخصيت روشن تجربة فردي خود بر ديگران به آن اشاره شد. به بيان

هـا   كوشد تا هر كدام از شخصيت الگوي ذهني نويسندة رمان هستند و به رغم آنكه غادة مي
كنند اما در نهايت، نگاه غالب مردسـاالرانه   نقش جنسي و جنسيتي خود را در داستان بازي 

را در نجـات خـود (و   هاي فردي  است. پيش از اين هم اشاره شد كه اميرالنيلي ابتكار عمل
جانبه براي حفظ وطن و مبارزه با  اي همه داند و معتقد به مبارزه فرزندان) از مهلكه مؤثر نمي

  هاي او نيز هست.  ها و داستان دشمنان است، موضعي كه عمدتا سرانجام ديگر رمان
شـود كـه نويسـنده بـه طـور مسـتقيم در        يك گروه ديگر هم در بين مهاجران ديده مي

براي جلوگيري از بدنامي دخترش به همراه او بـه  بندي خود نياورده است. مادر ليلي  تقسيم
گـويي اصـال رابطـه    توانـد حـرف بزنـد،      اش نمـي  نـوه  بـا حتـي  او  اسـت. گاه آمده  غربت

  : خويشاوندي ميان آنها وجود ندارد
خواسـت بميـرد، غربـت را     كس را اينجـا ببينـد. دلـش مـي     مادر ليلي حاضر نبود هيچ

اي  زد. هميشه در خانـه بـود، نـه بـه مغـازه      اي حرف نمي پذيرفت، با هيچ همسايه ينم
شد چون زبـان   اي دوست نمي زد. با هيچ خارجي رفت و نه حتي در خيابان قدم مي مي

خواسـت كـه    اي نداشـت، چـون نمـي    دانست و با هيچ عربي هم رابطـه  فرانسوي نمي
وطي كه اسمش را گذاشته بودند خانه اعتراف كند يك غريبه است. خودش را در اين ق

هـاي   حبس كرده بود، به اميد روزي كه به وطن بازگردد. حاضر نبود به جمع خـارجي 
نشسته بود و هيچ چيز ديگر را به رسميت  وطن اي سرِ راه  مانده مقيم آنجا بپيوندد. در راه

  ).112 - 113شناخت (همان:  نمي
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اما كه به اجبار در غربت ماندند تا تباه شدند.  مادربزرگ نمايندة نسلي از مهاجران است
كند، تالشش اين است كه سرنوشتي متفـاوت بـا    ليلي كه خودخواسته در غربت زندگي مي

  خود را براي دخترش رقم بزند: 
خواهـد مـريم    گذارد احساسـاتش تـابع باورهـايش شـود. نمـي      ليلي قوي است و نمي

فقـط فرانسـوي باشـد، مثـل پـدرش.       خواهـد  [دخترش] مثل خودش از هم بپاشد. مي
خواهد ارثي از خالكوبيِ مادربزرگ و محنت غربت و احساس عـدم وابسـتگي بـه     مي

» يـك «آنجا در دلش نداشته باشد. براي همين گذاشت تا پيش پدرش تربيت شـود تـا   
  وطن داشته باشد (همان).

مواجهـه بـا كشـور    دوستانة خليل يـا اميرالنيلـي در    هاي وطن تمامي اين افكار و انديشه
ريزي براي ماندن در كشور ميزبـان ماننـد    ميزبان و در سوي مقابل فراموشي گذشته و برنامه

هـاي ذهـن و روان خـود را ميـان      پـاره  كفي و ليلي، زاييده ذهن نويسنده زني است كه تكه
هايي را كه درگير و دچار آن است، هر بار بـه   هايش تقسيم كرده و تمامي تناقض شخصيت

كند. اما در نهايت، نگاه مقاومـت   ها بيان مي ن و منطقي متفاوت از قول يكي از شخصيتزبا
  گزيند:  و مبارزه براي وطن را برمي

ها، بـا   هيچ بهشتي خارج از سرزمين وطن وجود ندارد.. بايد بهشت را مانند ديگر ملت
نكه بهايش هاي خودمان براي فرزندانمان برپا كنيم، اين بهشت عاريتي به صرف آ دست

ايم، حق ما نيست. اين يك ابتكار عمل فردي  را از پول ديگر فقراي ملت عرب پرداخته
 ).132خورد (همان:  است و به درد نمي

  
   گيري نتيجه. 11

را از منظـر نقـد فمينيسـتي    ليلة المليار توان رمان  با مرور الگوي يادشده در آغاز بحث، مي
  گونه ارزيابي نمود: اين

 –هـاي زبـاني    بر اساس نظريـه  - بررسي جزئيِ شيوة نگارش غادةالسمان نخست آنكه 
هاي مردانـه   چنين او بر خالف نگاه دهد كه وجه شاعرانگي بر متن غالب است. هم نشان مي

هاي فراوان كه از  هاي زن، با استفاده از مونولوگ ويژه براي شخصيت در توصيف ظاهري، به
شـخص، نگـاهي    هاي سـوم  ها و روايت ار ديالوگهاي سبك نگارشي اوست، در كن ويژگي

ها دارد كه رابطة پيشازباني با مـادر را (دسـت كـم) بـه      عميق و عمودي به درون شخصيت
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اي مستقل سبك نگارشي او را  توان در مقاله لحاظ محتوايي به خوبي حفظ كرده است و مي
  اند، سنجيد. گفته هايي كه براي نوشتار زنانه هم بررسي كرد و نسبت آن را با ويژگي

دوم آنكه گفتمان غالب بر روايت رمان نه تنها با الگوهاي مردساالرانه تعارضـي نـدارد،   
هاي جنسيتيِ سنتي است. به  بلكه در بيشتر موارد بازتوليد نگاه مبتني بر تبعيت زنان از نقش

كنندة  تهاي نظري تقوي عبارت ديگر، نويسنده چندان توفيقي در فاصله گرفتن از چارچوب
گفتمان مردساالر ندارد و تغييرِ رفتار زنان در رقابت با مردان در رمان، تفسـير قابـل قبـولي    

  دهد. ارائه نمي
اي از تجربـة   هـا و حـوادث داسـتان منظومـه     شخصيت» بودگي نفس«چنين، از منظر  هم

شخصي و زيستة نويسنده به عنوان زن عربِ روشنفكري است كه امكانات خانوادگي به او 
هاي ذهني او نبود، بـه جا(هـا)يي بـرود كـه      گوي بلندپروازي اجازه داد از كشوري كه پاسخ
دهد كه او از شاعر  نشان مي غادةالسمانكند و بنويسد. سير آثار  بتواند آزادانه فكر كند، عمل

هـا در   اي رهاشده از بند سـنت  نويس خوش ذوق اما متمردي در وطن، به نويسنده و داستان
هاي پس  گري توانا و آزاد در سال هاي نخستينِ پس از مهاجرت و در نهايت، به تحليل سال

ترديد، مهاجرت تأثير بسزايي در آن داشـته،   فت كه بياز آن تبديل شد و اين پويايي و پيشر
  چهرة قابل اعتنايي از او در ميان نويسندگان جهان عرب معرفي كرده است. 

گذرد، معضالت  مي  سخن آخر اينكه به رغم آنكه بيش از چهار دهه از حيات اين رمان
روز  ها روزبه اين بحران جهان عرب نه تنها بهبودي نيافته كه با پيامدهاي طبيعي و روزافزونِ

توان انتظار داشت كه در روزگاري نزديـك، ايـن    تر شده و هرگز نمي گره مشكالت محكم
ها از جامعة عربي و از منطقة خاورميانه رخت بربندد، امري كه دال بر اهميت بررسي  بحران

ز ابعاد و تحليل پديدة مهاجرت در جهان امروز و روزمرة مردمان اين منطقه است كه هر رو
  دهد.  تري را از خود بروز مي هاي قابل تأمل جديدتر و اليه

  
  ها نوشت پي

 

ادبيـات انگليسـي از دانشـگاه     نگار سوري، ليسـانس  نويس، داستان نويس، شاعر و روزنامه رمان. 1
، 75بيـروت   :انـد از  هاي او عبـارت  وت. رمانليسانس تئاتر از دانشگاه آمريكايي بير دمشق و فوق

كوابيس بيروت، ليله المليار، الروايه المستحيله (فسيفساء دمشقيه)، سهره تنكريـه للمـوتي (موزاييـك    
  يا دمشق وداعا (فسيفساء التمرد). والجنون البيروتي) 

 



 47   زنانه از مهاجرت يتيروا )لياردريم شب( يارالمل يلةل رمان

 

به جز چند مجموعة شعري وي كه عمدتا به قلم عبدالحسين فرزاد و موسي بيدج ترجمه شـده،  . 2
اي گـردآوري شـده از    ترجمه سـميه آقاجـاني و مجموعـه    ،75بيروت تا كنون نشر ماهي رمان 

بـه چـاپ    بـه قلـم نـرگس قنـديل زاده     دانـوب خاكسـتري  بـا عنـوان    را هاي كوتاه او داستان
  است.  رسانده

بيند  اي را مي و كشتيگردد  پايان رمان وقتي خليل با فرزندانش در كشتي به سوي لبنان بازميدر . 3
  گويد:  روان است، با خود مي سكه به سوي قبر

مانند آنها گريختم و همه چيز تمام شد. از آن سو رفتم، به سـوي  بار  راه گريز از كدام سوست؟ يك
مانند كسي بـودم  ها نجات يابم.  نتوانستم از دايرة كابوس اما؛ اي ديگر از جهان ساحلي ديگر در نقطه

  )489(السمان: خورد.  ها تلوتلو مي كه در فاصلة ميان كابوس

ويژه لبنان، به آمريكاي شمالي  اين واژه از زمان مهاجرت شاعران از كشورهاي منطقة مديترانه، به. 4
فصـل   1920ه بـه ويـژه در دهـة    شد كـ  ) به ادبيات منظومي اطالق مي1900تا  1870و جنوبي (

هاي بعد و با ورود ادبيـات داسـتاني بـه     مهمي از ادبيات عربي را به خود اختصاص داد. در دهه
(ادبيات غربـت)  » ادب االغتراب«(ادبيات تبعيد) و » ادب المنفي«فضاي مهاجرت، اين ادبيات به 

شـخص مهـاجر اسـت.    تغيير نام يافت كه به جاي مقصد مهاجرت، معطوف به اوضـاع درونـي   
، 121(كتاب هفته خبـر شـماره    »اغتراب يا بذر هويت«نگارنده در اين زمينه نوشتاري با عنوان 

  ) منتشر كرده است.34- 38، 1395، هفته اول 5سال
نجوميان تعبير ديگري از فضاي سوم دارد كه پيش از اين بدان اشـاره شـد. او بـر آن اسـت كـه      . 5

هـا در   است كه مجبور اسـت درون جهـان نشـانه   » در ترجمهاي  گمشده«شخص مهاجر همواره 
هاي ذهني و تخيلي  و بنابر اين بازگشت كند، ترجمه كند فضاي كشور ميزبان، هرچه را تجربه مي

نوعي جبران گسست و فقدان ناشي از تجربة مهاجرت اسـت (نـك:    براي او به سرزمين مادري
  ).139- 140احمدزاده: 

وگوهاي كفي و خليل، كفي انزجار خود را از شنيدن نـام بيـروت يـا     فتدر موارد بسياري در گ. 6
گونـه افسـوس    هاي او هـم هـيچ   در مونولوگكند.  گذرد ابراز مي خبردار شدن از آنچه در آن مي

  ).128، 104،  81(براي مثال:  شود يادآوري دال بر دلتنگي پنهان يا نوستالژيك ديده نمي
) در پاسخ به وكيلي سرشناس در لندن كه اين سؤال را 1983يني (گ ويرجينيا وولف در كتاب سه. 7

  نوشته بود: » به نظر شما چگونه بايد مانع وقوع جنگ شويم؟«مطرح كرده بود كه 
ند غرايز كمابيش در زن و مرد يكسان است اما جنگيدن همواره رسـم مـردان بـوده نـه زنـان.      چهر

تـاريخ بشـر كمتـر    اند.  ي، اين تفاوت را ايجاد كردهذاتي يا تصادف ورسوم، به صورت قوانين و آداب
انساني را سراغ دارد كه به ضرب گلولة زني از پا درآمده باشد؛ بخش اعظم پرندگان و حيوانـات را  
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(وولف،  ايد نه ما، [پس] قضاوت دربارة چيزي كه در آن شريك نيستيم كار دشواري است شما كشته
1393 :19.(  

ي است كه در قرآن براي در راه مانده آمده و به معناي كسي است كه در اين تضميني از اصطالح. 8
  اش تمام شده و نياز به كمك دارد. راه، زاد و توشه

ترجمة اين اصطالحات كاري دشوار است، زيرا فراتر از واژه، نمايانگر يك نگاه فرهنگي اسـت.  . 9
هم به معناي جالي وطـن و غربـت اسـت و هـم بـه معنـاي احسـاس تنهـايي. در          »غربة«واژة 

اند كه بيشتر در ادبيات سياسي به معناي  را گرفته »استغراب«اصطالحات جديد از اين ريشه، واژة 
بـه معنـي    »رهابإ«هاي  به معناي فرار يا گريز هم واژه »هرب«از ريشة رود.  مهاجرت به كار مي

  ه معني (قاچاق) گرفته شده است.ب »تهريب«(ترور) و 
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