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 مقدمه
ه در  کـ  بـوده اسـت      يسـندگان و شـاعران مهـاجر      ی نو ةر باز، بهشت گمشـد    یه، از د  فرانس

و اند    رفتهی پذ  دوم خود  ۀ آن را به عنوان خان     ،ردهکشور سفر   کن  یهتر به ا  ب ی زندگ يجو و جست
 ين مادریخ و فرهنگ سرزمین مهاجران، تار ی ا یۀسرما. اند ردهک زبان فرانسه خلق     آثار خود را به   

 خواه موطن   ؛اند ده ز  هکیشور مبدأ و مقصد ت    ک از روابط دو     ينه ا یشی بر پ  هک یمهاجران. هاست نآ
ن مقصد را پشت سـر گذاشـته باشـد    یسرزم  بایکنزد اری بسۀ و رابطی از دوست  يا، تجربه  ها آن
نـه و  کی، هـا  شور از خاطرات تلخ، سوءتفاهمک دو یخیس، روابط تارک برعو خواه)هیمانند روس (

 در هـر حـال   .)مانند مسـتعمرات سـابق فرانسـه    (شور سرشار باشد    کان دو   ی متقابل م  كعدم در 
 و ي، آزادیراسـ کدمو: شـوند   مواجه مـی  ،بیش مشابه و  ا واقعیتی کم  سندگان مهاجر، در عمل ب    ینو

 واقعیت خارجی، بـراي      با ییارویه به مرور در رو    ک است   ی ذهن يریصو ت ، فرانسه یتنوع فرهنگ 
 .شود   اساسی آثارشان تبدیل میي هی به درونمایک نوستالژیبازد و در قالب حس ها رنگ می آن

زبـان، نویسـندة        او براي مخاطبان فارسی     .سندگان است ین نو ی از هم  یکی نیز   نکیآندره م 
. انـد  به فارسی ترجمـه شـده    ي فرانسو ۀنام  تیوصو از جمله    هاي مهم ا    رمان. اي نیست   ناشناخته

ن بـا  کـی م. دارنـد  (Autobiographie)ی سـ ینو نامـه  یزنـدگ   و خـود یخی تاريا هیما او، درونآثار  
زبـان  ه اگرچـه  کـ سد و جالب آن   ینو  تجارب زندگی و تاریخ زادگاهش می       خود، ةتسلط، دربار 

 دنظـر خـو   احساس و ۀ از پس ارائین حال به خوبی در ع اما،ندیگز فرانسه را براي نوشتن برمی   
 آورد  پدید مـی   در آثار او   را   يبه فرد  منحصر   کدو وجه، سب  ن  یا. دیآ  دنیاي روسی بر می    ةدربار
، تا جـایی کـه مکـین جـوایز بـزرگ      بخشد  در ادبیات مدرن فرانسه به او می  خاص یگاهیو جا 

 .کند دریافت می1995ادبی گنکور و مدیسی را در سال 

 یحث و بررسب
دسـت دادن بهشـت      از دست دادن اسـت،    م است، حس از   کن حا کیم آثار ه بر ک یحساس

از نـده  کآ، يومـت شـورو  ک حۀر سـلط  یزو   يبری او در س   کیودک. اش ی و نوجوان  کیودکدوران  
ن یـ ز در ا  یـ  مثبـت ن   ۀ دو جنب  یول. ستها  از آن  رمتأث زی او ن  يها ه رمان ک است   ك دردنا یخاطرات

 او بـه  ی وابسـتگ یکـی : ر خود قرارداده استیسنده را تحت تأثیه تصورات نوکان وجود دارد  یم
 یزبان ،یشف زبان فرانسه در سه سالگ     ک يگریه با آن دارد و د     ک یعت و ارتباط حس متقابل    یطب

 :بودوه ک باشی نو و بهشتییایچه ورود به دنیش دریه براک
دیـدم، انگـار دیگـر         داخل مـی   این براي اولین بار در عمرم بود که کشورم را از خارج و            «
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گـردانم تـا    مـی  ، سـر بـر    مرا با خود به پایتخت بزرگی در اروپا برده بودند.  تعلقی به آن نداشتم  
روسـیه را فرانسـوي     . مزارع بی حد و مرز گندم صحراي برف آلودش را زیر نور مهتاب ببیـنم              

ی بـه قـدري حـاد و در         و این گسستگ  . ام  جاي دیگري بودم، خارج از زندگی روسی      .  دیدم  می
ترس داشـتم کـه دیگـر بـه خـود           . هایم را ببندم    عین حال تحریک کننده بود که الزم شد چشم        

 )57 ،1995، مکین(» .نیایم، و در شبی این چنین پاریسی ماندگار شوم
 زمـان، و    یج در طـ   یتدره  ه ب کن بهشت است    ی ا بیای   باز ن، در کیم  آثار یقت، تمام یدر حق 

 .پردازد ، به جستجوي آن مییسخت و یر تالش و آوارگ سراسیدر طول زندگ
 ي فرانسـو  ۀ، از رگـ   ی، در نوجـوان    نوشته ي فرانسو ۀنام تیوصتاب  کن در   کیه م کهمانطور  

ه آن کـ   همواره آنچـه  ی، ول) بودياصل فرانسودر مادربزرگ او، شارلوت،   (خود خرسند است    
که قابل توضیح      بیش از آن   یژگی و این: خواند، بر او مسلط بود      خود می  »ییایق آس یشه عم یر«را  

ه کـ رسـد   از این رو، به نظر می .یابد نه در استدالل باشد، حسی است و تنها در سکوت معنا می       
ه بـه   ک يدیلکد،  یآ ن به شمار  کید گشودن آثار م   یلکان آن دو، بتواند     ی، و تقابل م   »غرب و شرق  «

ت او در   یها و بحران هو    نظر تفاوت ط انسان مهاجر مدرن را از نقطه        ی شرا كخواننده قدرت در  
رونـد و    دنیایی که مرزهـا از میـان مـی         ن، در یعالوه بر ا  . شور مقصد بدهد  ک در   يگریگاه د یجا

 یجـدال جهـان    ه در کـ ابـد   ی او، ایـن امکـان را مـی        ن است، خواننده آثـار    کز در آن مم   یهمه چ 
 .ندازدیبه یروس نو به ی است، نگاهیه همواره انسان درآن در حال فروپاشکها،  ارزش

 ي فرانسوۀنام تی در وصيستعار و ایسفر واقع
 شـده اسـت، ماننـد       1995 در سال    یسیور و مد  کنگز  یواج ةه برند ک ي فرانسو ۀنام تیصو

ل یال، مسایت و خیان واقعیپردازد و برخورد م یت و اساس آن میهو ۀل مسأبه ن،کیگر آثار مید
سـفر،  .  آن اسـت   ين از موضـوعات محـور     ان دو فرهنـگ و زبـا      یـ  م یبه وجود آمده در زنـدگ     

و  شـود  یه مـ  یـ  ارا  متعـدد  ي با رخدادها  که بی پرفراز و نش   ین اثر است، رمان   ی ا ی اصل ۀیدرونما
 يت هـا یدا، در قالب سـفر شخصـ     بت، در ا  یین جابجا یا. دهد  رخ می  آنهاي زیادي در     ییجابجا
 يه، سـفرها  ی و روسـ   ان فرانسـه  یـ  شارلوت م  ة خانواد  و رفت و آمد     سفر :گیرد  صورت می رمان  

  و و سـفرها گـردد  مـی ه به سـفر او بـه غـرب خـتم     ک نزد مادربزرگش شارلوت    ي راو یتابستان
قـرن  اي  در زمینه ي فرانسوۀنام تیوص  . در سراسر رماني و مجاز ي مداوم استعار  يها ییجابجا

 یساسـ رات ا ییه در آن حوادث و اتفاقات گوناگون رخ داده و تغ          ک ی دوران :رود  ی جلو می  ستمیب
ند و در ک یسم گذر میمونکسم به  یاز تزار  ه،یروس ن دوران، یدر هم . رده است کجاد  یق را ا  یو عم 
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شـاهد   مـا  ن رمـان، یدر ا. گیرد یمقرار   )18،  2004 يپر   (»یسم وحش یبرالیل« ةطری س تحتانتها،  
 اول جهـانی  جنـگ  ه از کـ  یم، پناهندگان ین قهرمانان داستا  ین تحوالت و سفرها در زندگ     یر ا یثأت

نـد و   ک پرستار صلیب سرخ بـه روسـیه سـفر مـی          س به عنوان    یه از پار  کاند، شارلوت    ردهکفرار  
ـ ک ياهیشود، روس ی میر جنگ داخل  یسپس درگ  هـایش را بـه سـوي کمونیسـم بـر       ن گـام یه اول

 يهـا   در اسـتپ  تـک و تنهـا  هکدار مادربزرگش شارلوت ی به ديت، رفتن راوینها در دارد و  می
 از  هـایی    داسـتان  شـارلوت . نـد ک ی م ، زندگی و دور افتاده  پرت  امالً  ک یی در جا  ،)انزسارا(ه  یروس

: بـرد  یان مک در زمان و ميند، خواننده را به سفرک  فرانسه تعریف می 1»ییدوران طال « و سیپار
 با  ي راو ییآشنانقطه عطف   ا، به عنوان    نزس و سارا  یان پار یوحال، م   ان گذشته ی م يرفت و آمد  «

ب، یـ ن ترتیـ  به ا).18همان  (» گرفتخواهد بهره  آن ازبعدهاه  ک يفرانسورهنگ  هاي ف   دستمایه
 سفر  ي برا یانک خارج از زمان قراردارد، به م      یه به نوع  ک،  نزا، دورافتاده و آرام سارا    کوچک شهر

 . شود ید بدل می جديایشف دنکو 
دام کـ چی سفرها، ه  یول. شود ی صحبت م  يادی ز ي از سفرها  ي فرانسو ۀنام تیوصتاب  کدر  

ماننـد سـفر    .  رند و پردردسـ   يهـا، اجبـار    ثر آن که ا کرد، بل یگ ی انجام نم  ی و سرگرم  ی خوش يبرا
او . دیـ را د  زیاو رفت، و همه چ    « :استه رفته   یب سرخ به روس   ی از صل  یندگیه به نما  کشارلوت  

هـا در آن     است و روزهـا و سـال        ه زمان در آن متوقف شده     ک الیتناهین پهناور و    ین سرزم یاز ا 
 .)82 نکیم (»...ادهیپ ه،کدرش رد، با ترن،ک عبور ،شوند یمدفون م

ه حالت  ک بل گیرند،   به میل و اراده انجام نمی      ن سفرها یدام از ا  کچ  یههمانطور که گفته شد     
 در انتخـاب تـوأم      ي بـا آزاد   دیـ با   وجـود داشـت،    یتیاگر جذاب  رایز.  دارند ي و اضطرار  ياجبار

سـب تجربـه    ک ناشـناخته و     ين هـا  یشف سرزم کبه   ن سفرها، یادر نهایت    ن وجود یبا ا . شد  می
 یکـی : ردکـ  اشاره   يمجاز  و يتوان به دو سفر استعار     یم  مثال، يبرا: شوند ید منجر م  ی جد يها

ي سفر شـارلوت بـه      ه ماجراها کشود   سفر راوي هنگامی آغاز می    :  خواننده يگری و د  يسفر راو 
 خـود   ي فرانسـو  راثیـ من فرانسـه و     یمشـف سـرز   کبه   ان،ین م یدر ا  ند و ک پاریس را گوش می   

یافـت و آن جـا، شـهري بـا            نه، این دشت الیتناهی سیبري، باید جـایی پایـان مـی           « .پردازد   یم
هایی روشن و پر ازدحام، آپارتمان دایی،         هاي پهن و درختان بلوط در هر دو طرف، کافه           خیابان

                                                           
1- Belle Époque ، 14ر صـنعت و  یشرفت چشمگیه با پک يا دوره.  نام داردییستم عصر طالی سال نخست قرن ب

ـ جامعـه نو  مرفه ۀ جاودانه را به طبقید به خوشبخت  ی راحت و بدون دغدغه و ام      یاست و زندگ     علوم همراه بوده   د ی
ـ ة، از دور1914 اوت   22 اول در    ی خبر جنـگ جهـان     ی ناگهان كن دوره با شو   یا. داد  یم  ة و رفـاه بـه دور  يدیـ ق ی ب

 .ل شدیوحشت و ترور تبد
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امی زیبـایی کـه در اولـین نگـاه،          هایی گرانمایه و اس     هایش که همگی به روي واژه       با انبوه کتاب  
 اسـت   يسفر گر،یسفر د ) 74همان  (»  ...جا فرانسه بود    شود، آن   کند، باز می    ها را خیره می     چشم

ـ  ین فـرا مـ    ین سرزم ی ا نهیشیپه و   یشف روس کخواننده را به شناخت و       ن،کیم ه در آن،  ک  :دخوان
 -انـداخت   یـزي سـایه مـی     در نگاه شارلوت، انعکاسی از یک دنیاي هراس انگیز و حقیقتی غر           «

ن یـ ا) 102 همان(» .یافت بایست به کشف آن دست می     اي غیر معمول و نامتعارف که می        روسیه
ل انسـان بـه     یـ تما: سازند هاي مهم دیگري را نیز می      هیدرونما ،ي فرانسو ۀنام تیوصدو سفر، در    

 ییایـ  رويایـ دن ان دوی میکبرخورد خشن و تراژ ، وي راوي فرانسوراثیم ۀنیش زم یاسطوره، پ 
 .ی واقعيایو دن

ب و یـ غر  ناشـناخته، ی بـا محلـ    یی اول، آشنا  ۀدارد؟ در درج   یم وا  ما را به سفر    یچه عامل 
. ز هسـت یـ  نی روحـ ییه جابجا ک بل ،ستی ن یانک م یی جابجا یکتنها   سفر، قت،یدر حق . متفاوت

آداب و   آن بـا عـادات و        ینیگزی معمـول و جـا     يها گذاشتن عادت  نارک یۀسار  د ،یین جابجا یا
هـا وفـق    گر،خود را بـا تفـاوت   ی د يایرد و مسافر با ورود به دن      یپذ انجام می  شور مقصد کرسوم  

ه کـ ن سـفر  یهمـ . نـد کاف یا نظـر مـ  یـ  به دنيدیابد و با نگاه جدی یر میید او تغ  ی د یۀزاو دهد،  یم
 ۀسـ  و فران  يان راو یـ جـاد رابطـه م    ید است، به ا   یط جد ی با غرابت مح   ییر و آشنا  ییتغ اش، جاذبه

 ت شـارلو  يت ها یست و با خواندن روا    ینار ن کن غرابت بر  یز از ا  یخواننده ن . انجامد  یشارلوت م 
د یـ  جديایـ  بـه دن  خوانندههک يو سفر شود یم راويز ی و اسرارآم  یالی خ يفضااز فرانسه، وارد    

ن ی ا ين مقصد برا  یاول. ي راو يه برا ک است،    و رمز و رازدار    جذاب،  ده  یچیند، همان قدر پ   ک یم
 و    که همزاد غـرب منطقـی       ،ي غربی  اروپا هگون شد ژ تصور وا  ،ه  ی روس یعنی فر، شرق است،  س

دم، یـ د یاو غـرب را مـ      مـن در  « : است   ین روح غرب  ی او ، تجسم ا    يشارلوت برا . استمعقول  
  )249همان (» .ر داردی عالج ناپذيا نهکیه یروسهمیشه علیه ه ک ک و خشی منطقیغرب

ه کـ   نیـز  يا ند، فرانسه کرون نگاه   یتواند از ب   سیه را می  ش رو شورکسنده  یه نو کهمان گونه   
ب و ناآشـنا بـه   یـ  غرهک ن فرانسه استینون، ا ک ا .ست از بیرون   ا ینگاه،  ندک یم م یشارلوت ترس 

ن یـ ا: ار داردیوه بسـ کتاب، شکن ی، در اي فرانسو1دیآتالنت.  راز است  و د و پر از جادو    یآ ینظر م 
خ، یتـار  ،یار قـالب  کـ اهـا، اف  ی از رو  هکانه است   کودک یاتتصور  و محصول  ين، تماماً فانتز  یسرزم

 . نده ساخته شده استکپرا ات و اتفاقات ناهماهنگ ویاکح

                                                           
ـ ا. ر آب رفته استیانوس اطلس به ز  یه در اق  ک است،   يا  ره افسانه یدر نظر افالطون جز    -1 ـ ن جزی بخـش  ره، الهـام ی

  .ان بهشت گمشده بوده استی بين براسندگای از شاعران و نوياریبس
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ات یـ ه فلسـفه و ادب    کـ هاسـت    قـرن .  اسـت    ی سنت روسـ   یک،  پرداختن فرانسه   يایبه رو 
 زبـان  زبـان فرانسـه،    ،19در قـرن    .  بـوده اسـت    ی و هنرمندان روس   عرانفرانسه، الهام بخش شا   

.  جامعـه بـوده اسـت        ي بـاال  ۀرفته و عالمت تعلق به طبق      یه به شمار م   ی روس يها ردهکل  یتحص
ـ      ی ن یاتفاق  يفرانسـه را بـرا   ،ی از پناهنـدگان روسـ     يتعـداد  خ،ی تـار  یست اگر در مقـاطع بحران

آل  دهیـ  به آن وابسته اسـت ا  راها، فرانسه و آن چه   هنوز هم روس  . اند ردهک یمهاجرت انتخاب م  
 .ي و مـد فرانسـو     يآشپز هنرمندان، ،یقی موس عت،یطب ،يمعمار نما،یس ات فرانسه، ی ادب :دانند یم
 )145نازاروا (

ـ    ی، در قلـب روسـ     كودک یکن به عنوان    کیم نـار نمانـده و     کشـور بر  کن  یـ  ا ۀاش از جاذب
همـواره تحـت     نوشته، ي فرانسو ۀنام  تیوص تابک یت اصل یشخص ،شاویآلبارة  ه در   کهمانطور  

 ت هـا و   یشخصـ  ،یخی تـار  يهـا  صـحنه  در ذهن خود،    مادربزرگش شارلوت،  يها فیتعر ریتاث
بـا  ی و ز  یرواقعـ ی غ يشورک رارها،کن ت ی ا ه دنبال ج ب یتدر هرده است و ب   ک یاناتشان را دوره م   یجر
 هنرمنـدان،  افـه هـا،   ک ،ی روشن و آفتـاب    ي با بلوارها  يشورک: برآورده است   او سر  یافق ذهن  در

 خـود مختـار و مسـتقل از    ی زنـدگ یـک  ،يد فرانسـو ین آتالنتی ا.عشاق و قهرمانان آن    شاعران،
ه براسـاس   کـ ن خود و گذر زمان خاص خـود را دارد           یگذراند و قوان   یخ جهان را م   یان تار یجر

ه ک را   ییاین دن یه نو از ا   ک مادربزرگ، چند ت   يها هر شب نقل  « : شارلوت بنا شده است    يها گفته
 ).31 ،1995، نکیم(» .ردک یدوباره بنا م زمان محو شده بود، با گذر

 یمی قد يها سکع ده شده از مجالت،   ی بر يها سکع شعر،  رمان، ۀ خالص ۀشارلوت با ارائ  
قـت  یدر حق  .ردکـ  یاد مـ  یـ فرانسه   سته از ک ش یا بادبزن ی یه سنگ ک مثل ت  ی خانوادگ يادگارهایو  

 : هک توان گفت یم
 ۀ با فرانس  ی ذهن یشباهت تنها شود، یف م ی توص ي فرانسو ۀنام تیوصتاب  که در   ک يا فرانسه

 اوجگیــري ،2 پانامــاییرســوا، 1فــوسی دري مثــل مــاجرای مهمــیخیع تــاری وقــادارد و یواقعـ 

                                                           
1-  Dreyfusوم شدک ارتش آلمان متهم و محي برای اشتباها به جاسوس1894ه در سال ک يهودی ي افسر فرانسو .
د یهـا و اعتراضـات شـد        يریـ گ  ، موضـع  یاسـ ی س يهـا   يبنـد    ساده، موجب به وجود آمدن دسـته       یین اشتباه قضا  یا

 .ل شدی سوم تبدي جمهوریاسی سيها  از بحرانیکیت به یه در نهاکسندگان زمان خود شد یران و نوکروشنف
ـ  ةنگـر که در   کـ  ي قرارداد ی ط 1892در سال   .   سوم فرانسه است   ي جمهور ی مال یین رسوا یبزرگتر -2  یالمللـ   نی ب

ـ  ایول.  داده شدLessepsانوس به ین دو اقی بیانالکاز ساختن   یا بسته شد، امت   یلمبکس، با   یپار ل یـ ن قـرارداد بـه دل  ی
نـدگان  ی از دولتمـردان و نما يه تعـداد کن ی منجر شد و با توجه به ایستگک به ورش يبردار  الهک و   یمال ةسوءاستفاد

 .ست مواجه شدکن مساله با شی سرپوش گذاشتن بر ايار آنان برای بسيها ل بودند، تالشیمجلس در آن دخ
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، ینیرشـد شهرنشـ    ومـت، کسـا از ح   یلک یی جـدا  ،1ارنوک يدع س س جمهور یرئ ترور سم،یآنارش
 نـار گذاشـته   ک شـارلوت    یفات احساسـ  یاز توصـ    مربوط به آن،   یالملل نی ب ياستعمار و اتحادها  

به  شتر،یست و ب  ی رخدادها ن  یر واقع یان دارد، منطبق بر س    ید جر ین آتالنت یه در ا  ک یزمان. اند شده
رون یـ  از آن ب   يگری پس از د   یکی  را ییماجراها ،یه به طور اتفاق   ک شارلوت وابسته است     ۀحافظ

زد و سپس در برابـر مخاطـب بهـت    یآم یدر هم م گریدیک ورق، با يها را مثل باز شد و آن ک یم
 )147نازاروا  (.ندی چیاش م  نوهیعنی ،خود ةزد

 داده  يو ر 1910ربها  آب گرفتگی پاریس که در     ، شارلوت يد فرانسو ی در آتالنت  ،ن رو یاز ا 
جه آن  ی نت  !دهد ی رخ م  1896 در اکتبر    درانساکه ال کمل  دوم و  يالیکتزار ن  پیش از دیدار     ،است  

او : شـود  ی جادو مـ ،شدک یر میا به تصوه شارلوت آن ر  ک ي مرموز يایها و دن    با داستان  يراوه  ک
 ي را در داسـتان بلنـد    از دست رفته    زمان يدر جستجو  نویسندة فرانسوي رمان     مارسل پروست 

در  نـد و ک یت مـ کس شر یه از پار  ی تزار روس  ، دوم يالیکدار ن ی در د  .ندیب یس م ی تن يدر حال باز  
  را متفـاوت یی طعم دورنما  ،يراوبدین گونه است که     . ردیگ یل م ک ش يد فرانسو یآتالنت ذهن او 

 .چشد یم  است»یدگربودگ«ه ک

 تیال تا واقعی، از خيد فرانسویآتالنت
 و اوج ییوفاک شـ ، مراحل تولـد ،یمانند هر تمدن  ،  ن از آغاز تا انجام    کی م يد فرانسو یآتالنت

 .اضمحالل برسدد تا بهرگذا ی م سررا پشت
 روز شارلوت یک یوقت. ندا نی عج یسات رو یواقع با،  يم فرانسو ی مفاه  براي مکین  در ابتدا 

  بالفاصـله  ،كودکـ  در ذهـن     ،ده بـوده  کـ  ده یکستم موطن او    یه در آغاز قرن ب    کد  یگو یبه او م  
 از  ییهـا   بـا خانـه    ،ی روس ةدک ده یکبه صورت    (Neuilly-sur-Seine) سن_سور_یی نو محله

 .دیـ آ ی به نظر م   ،ندا  ی روس 2يالخوزهاک  اهالی  آن مثل  یه اهال ک ک مشب ییها اج و پنجره  کچوب  

                                                           
1- Sadi Carnotاسـت  ی رةر فرانسه شد و شروع دورجمهو سی رئ1887ه در سال ک ي فرانسویاسیت سی شخص

او .  پاناما همـراه بـود  1892 یی و رسوا  يم جمهور یها با رژ    یکاتولکان، متحد شدن    ی با اعتصاب نانوا   ي و يجمهور
 . شته شدکست ی آنارشیکون به دست یشگاه شهر لی در نما1894سرانجام در سال 

 .شده یم میشاورزان تقسکن یها ب ار و دامکائل ن، بنا، وسین مزارع زمیدر ا. يه شوروی روسکیمزارع اشترا -2
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د یـ  به عنوان اربـاب آتالنت     1»س فور یکفل«،  س جمهور فرانسه  یئر  از كودکه  ک يرین تصو یهمچن
ن ی مثل اسـتال   یسک یوشا و صالبت فرعون   یت جد آل  بی از نجابت پر ه    یبکی تر ،سازد ی م يفرانسو
ـ   ل تقابل فرهنگ  یز به دل  ی ن ی گاه ،رین تصو یا. است   : سـت ی قابـل سـاخته شـدن ن       یسـادگ ه  ها ب
اش سـخن     آغوش معشوقه  آن هم در  زه  یال س فور در  یکه شارلوت از مرگ نابهنگام فل     ک یهنگام

ـ یگرازهد به خاطر اخـالق      ،ن امر یح ا ی توض ي برا ی روس یالمکافتن  ی ي برا كودک ،دی گو یم  ۀان
 را يد فرانسـو یـ  آتالنتۀن ناشـناخت یسـرزم ، ن بـار ی نخستيشود و برا یل مواجه مک با مش یسرو
 ،دیـ  آتالنت ی روسـ  ۀ مرحلـ  ،ن پـس  یاز ا .  در آن مصداق ندارند      یم روس یه مفاه ک ندی ب ی م ییجا
دغدغه در    «.دهد ی است م  كودک  درونی راتییه محصول تغ  ک ي فرانسو ۀ خود را به مرحل    يجا

دلیل اصلی این عمل میل بـه       .  مورد هویت، اغلب اوقات انگیزة نویسنده براي تغییر زبان است         
اش و خـود   اسخی است براي تمایل به از نو ساختن داستان زنـدگی    ابراز مخالفت نیست بلکه پ    

 ی هنگـام ،قتیدر حق) 142جوانی (» .را در رابطه با دیگري و با امکانات دیگري معنی بخشیدن    
ز یـ  او ن  فکر ،شود   و زبان فرانسه زبان اندیشۀ او می       ندک ی م ریی با زبان فرانسه تغ    يه روابط راو  ک

اي  نـوان وسـیله  ن زبان به عیتواند از ا یه مکابد  ی ین درم کیه م ک یهنگام. ابدی یجهت خود را م   
 :شود   آغاز می   او یسندگی نو ة دور ،ندک خود استفاده    یالی خ يایر دن ی و تصو  براي بیان احساسات  

ن دو زبـان  ین ای خودم را بیه وقتکن لحظات بود   ی در ا  ،یامال منطق کد  یب و شا  ی عج يبه طرز «
، مکـین (» .نمکـ احسـاس    نم و یـ  بب قـاً یتوانم عم  ر وقت دیگر می   جه شدم که بیش از ه      متو ،دمید

1995، 272( 
 ،توان گفت سفري که در ابتدا به یک سقوط آزاد و گذر از بیابان شباهت داشت                در حقیقت می  

 .شده استتولد م ی از آن چرا که خالقیتگردد، بدل میبه سفري نجات دهنده و آزادي بخش 

 يد فرانسوی از آتالنتییال زدایخ
ارض تعـ  در ی فرانسه واقع باش را یاهاین رو ی سرزم ،نکیوشا م یلآه  کرسد   اما زمانی فرا می   

مـن بـدون     «:سد  ینو اش می   به یاد کودکی   ،یاو به هنگام بزرگسال   . کند زدایی می  می بیند و خیال   
 بـودم   ینی سرزم يوجو   در جست  ،ها تابک يورسوک ، در  بدون خواست و تمنا    ،سته ام یآفتاب ز 

ه مـردمش ارواح    کـ ن  یشـ ی پ يهـا   زمـان  ۀرانسـ ف سـراب    ي در جسـت وجـو     ،شبح بـود   یکه  ک
                                                           

1- Felix Faureمقـارن بـا سـفر تـزار     ي ويجمهـور  سیدوره رئ.   سوم بوديجمهور فرانسه در جمهور سی، رئ 
 ی اخالقـ  ییه با رسـوا   ک ي و یمرگ ناگهان .  شور بود ک دو   یاسیت روابط س  یجه تقو ی دوم به فرانسه و در نت      يالیکن

 .ز شدیگهمراه بود، جنجال بران
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 )219 همان(» .گذشتگانند
 ، اسـت   خـویش  ن موعود یند، در انتظار سرزم   ک ین به فرانسه مهاجرت م    کیوشا م یل آ یوقت

، ه خـورد ی در آن را مـ ی آنقدر حسرت زندگکیودکدر ه ک ینیابد سرزم ی ی زود در م   یلی خ یول
 ادبیاتی است که براي مکین   همان شورکن  یات ا یادبالبته  .  ندارد  او دیبا آتالنت  کیچ وجه مشتر  یه

 بـا جهـان     ،ان دارد یـ  آنچه در عالم واقع جر     یولاند،    دست نخورده ز  ی ن یخیع تار یو وقا مهم بود   
 يه بـرا  کـ بـود   م مانـده    کـ  ، فرانسـه  ك خا در «:سدینو ی م یبا تلخ  او.  او متفاوت است   ياهایرو
 )305مکین ( »... بسپارمیفراموشبه دست لوت را شه فرانسه شاریهم

ی ر قبلـ  ی تصاو گزینی جا ییان دهنده برخورد و جدا    کر ت یتصاومکین  ه در آثار    کنجاست  یا
صیف  تو ،نکی م يها در رمان . شود  با شکست مواجه می    ، سرزمینی دیگر   و عشق و شور    شود  یم

سرخوردگی عمیقی است کـه   از کیشود و نگاه او به فرانسه حا  مدرن به ندرت دیده می ۀفرانس
اي بـراي     مرثیـه  چـون    آثـاري . قـت اسـت   ین حق ی ا يای گو امالًک ،ن آثارش یعناو .دچارش است 

ن ی از اکیحا  (Le Crime d'Olga Arbélina) نایجرم الگا آربل  ، (Requiem pour l'Est)شرق
ن کـی م تقادن انی همچن.ده استیت خود رسیدرجه اهمن یمترک او به يه ارزش غرب برا  کاست  
درسـت    . با آتالنتید فرانسوي حکایت دارد او در رابطهییال زدای از خ،ه معاصر فرانسه  معبه جا 
 :کنـد  یمـ  واقعیت تلخ بـه آتالنتیـد دیگـري رو        ن  ی با ا  ییارویه پس از رو   کل است   ین دل یبه هم 
 .ید روسیآتالنت

 گری ديدیا آتالنتی ید روسیآتالنت
او حـدود  . اسـت ه و مردمان آن یف روسیتوص مکینهاي  ش عمده اي از موضوع رمان     بخ

شـورش  کاز  دو سال قبل از فروپاشی رژیم کمونیسـتی،          ،1987پیش، یعنی در سال     سال  ست  یب
سلطه یر   ز ۀروسی،  اش زمان کودکی  دست این سرزمین دور   بارةوفقه در   بی ،خت و از آن پس    یگر

 در   را اي از سـرزمین رویاهـا      نهنشاچ  یه هیف روس ی توص ،ن نگاه یدر اول . یسدنو  می نظام شوروي 
ت تلـخ   یرود با واقع   هاي رمان می    خواننده به دنبال شخصیت    گاه هر   ،سکدرست بر ع  : بر ندارد 

ـ    يه بـرا  کـ  یتـ ی واقع ،شـود   مواجه مـی   یوري کمونیست ت امپرا ةهندان د کو ت   بـه   ،ی مخاطـب غرب
 ۀزیـر سـلط  د سـال  ه هفتاکزبان   خوانندگان روسي برای ول،زند یمهاي ژانر وحشت پهلو     رمان

 . ست و ملموس ا آشناامالًک ،اند شوروي زندگی کرده
 ،ی جنـگ داخلـ  كق وحشـتنا یه از حقاکه است یر روسیخ قرن اخیوفان تارتنده  ین نما کیم

 در  و ،نین در زمـان اسـتال     یراکـ  او ی بـه هنگـام قحطـ      ي آدمخـوار  ،یر نظام یم شهروندان غ  دااع
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ومـت  کون نفـر و ح یـ لیم پـنج   شدن   کشته  و یدانمت زن ی به ق  کیستم اشترا ی س برقراري ،مجموع
 سـت و  یه ب ک) جنگ جهانی ( بزرگ ملی     جنگ ،ك گوال ی و اعدام  يدیون تبع یلین با دهها م   یاستال

منجـر شـد    1947حطـی    خود را از دست دادند و بـه ق         ن در آن جا   يون شهروند شورو  یلیپنج م 
 )64ي پر( .پرده بر می دارد

ویـران   آن   يسا ها یلک . خدا وجود ندارد   ي برا یی جا ،ساخته و پرداختۀ نوین    ياین دن یدر ا 
:  خـداي خـودش را خلـق کـرده اسـت           ،یستیمونک يورتامپرا .اند و کشیش هاي آن اعدام شده     

هاي مرکزي شـهر را تسـخیر         ها و میدان    هایش، خیابان   ها و مجسمه    هاي او خانه    عکس«. نیاستال
د ننـ ک زندگی هموطنانشان را قربانی می     ین در پیشگاه استال   ، جدید نیین آ ی ا يها  کشیش .اند  کرده

ن کـی  از آثار م   ی در صفحات  ،ن رو یاز ا ) 125 ،1992، مکین( ».شود هاي خونین آغاز می    و تصفیه 
 اینکـه   ازترس   «:غالب است واژه  » ترس «دنک ا توصیف می  ن ر یومت استال که دوره وحشت ح   ک

ه بـه  ک نیم و ترس از ایل نشان نده خوشحایافک ة خود را به انداز    ،میم نباش ک مح یافکاندازه    به
 )134همان (» . ترس، ترس، ترس،مینه نداشته باشکی ان از دشمنیافک ةانداز

ات یـ  و خلقهـا   ویژگـی ت را دریـ قعن مویـ جـاد ا ی ايهـا  کوشد زمینـه  ش میآثارمکین در   
 بودنشان و ي و قضا و قدری بندگيرای پذۀی روح ،ها از منفعل بودن آن   : ندکوجو   ها جست  روس

 یـک  یقیموسـ تـاب   که در   کـ  يمردمانند پیر : نویسد نوشت می  ابل سر ها در مق    آن يریپذم  یتسل
  تـاب آورده و    یوب و قحطـ   کمقابـل سـر    و جنگ بزرگ جهانی شرکت کرده و در        در د  یزندگ

رش هـم  کـ  بـه ف یحتـ  خوابـد و  ی مـ ،نـد ک  که در سالن انتظار پهن مـی       ، روزنامه یک يحاال رو 
م  رغـ  یعل .گار است یده از آب دهان و ته س      ین پوش ین زم یتر از ا   به يه سزاوار بستر  کرسد   ینم

 نکـی  م يهـا  رمـان ۀ  ی روسـ  ،یومتکح  و ی جمع ،ي فرد يخصلتها انتقاد گزنده از این واقعیات و     
ا و خـون سـاخته شـده و    یـ ه از روکـ  است  یمنی اهر يورت امپرا  یک ، سو یکاز  . ستیهمگون ن 

 پـر  یه از آن خـاطرات ک است کیودک موطن ،گری ديرده و از سوک كسنده با شتاب آن را تر    ینو
احساسـات  مکـین   ییگـو . نوسـتالژیک یـک بهشـت گمشـده را دارد     و غم    ي شاد ،ییاز روشنا 

 آن را ، اسـت كوکن را دوسـت دارد و بـه آن مشـ        ، آ وطـنش دارد   ةبـار  در يا   و دوگانه  ناقضمت
، خـودآزاري،   بـدي، شـکنجه، درد    ! این کشور یک هیوالست    «! زار است ی از آن ب   یپرستد ول  یم

اش را    ربطـی   با وجود این، آیا باز دوستش دارم؟ بلـه، بـی          .  ي مردم آن است     تفریح مورد عالقه  
ترکیب و معجون غریبش را دوست دارم، برایش چنان مفهوم واالیـی قـایلم کـه                .  دوست دارم 

 در مکین همان گونه که در بیان خـود و       )  207همان  (» .هیچ استدالل منطقی در آن رخنه ندارد      
هاي خود نیز با این دوگانگی دسـت   استفاده از زبان دوگانه است، در اندیشه و درونمایۀ داستان       
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 تبلـور   يگـر ید«که به گفته لویناس     » دیگري«و  » من«جدال جاودانی میان    .  کند  و پنجه نرم می   
همیشـه بایـد وجـود انسـانی را در     .   ما یکی شودخودتواند با   مطلق تفاوت است و هرگز نمی     

هاي هـر      در نظر گرفت، یعنی ارتباط و انسجام میان این دو، علیرغم تفاوت            يگریدارتباطش با   
 ضمیر ناخودآگاه   يگرید«و بدین گونه است که      ) 10لویناس  (» .کدامشان، به راستی وجود دارد    

» .دارد  را به تجدید نظر در مـورد محـیط اطـرافم وامـی    من است که    يگریدشود، و این       می من
 )271 کریستوا(

نویسـد و بـا هـر کـالم خـود را از       او مـی .  کنـد   مکین با نوشتن، درد خود را درمـان مـی         
 بـر  يگـر یدکنشی بـا    راوي در سایۀ هممن.  سازد اند رها می   زنجیرهایی که او را به بند کشیده      

ه کـ نجاست  یا)  50تودورف  . (انجامد  می» اصل گفتگو «کند و در نهایت به        خود اشراف پیدا می   
 ،نـد ک یم مـ  یش ترسـ  یهـا  ن آن را در رمان    کیه م ک ی روس يریم پذ یتسله  یم در برابر روح   ینی ب یم
 يهـا  یت مقاومـت در برابـر سـخت   یـ ظرف «:ز از قوم روس وجود دارد ی ن ینی غرور آفر  يهایژگیو

  و ي وفـادار  ،یی و دانـا   یهن پرسـت  ی م ،ي و عشق به آزاد    یل به زندگ  ی م ،حد ی شجاعت ب  ،یزندگ
 )64ي پر( ».تساهل

ـ ی به رنجـ شتری بها  آنی ندارند و زندگی آسانی زندگمکین يها ت رمان یشخص ان یـ  پای ب
 ،يورتـ  امپرايها  جنگ،نین استالی خون يها ه حساب یبرابر  تسو    در ها   این شخصیت  .ه است یشب

 عشـق بـه     ،یل بـه زنـدگ    یتواند م  یز نم یچ چ یآورند و ه    تاب می  ،ها کمبودها و تحقیر   ،ها قحطی
ت و وقار بسـیار از موانـع     ه با متان  ک یمردم .ها نابود سازد   وطن را در آن    و  دوست ، خانه ،فرزند

 .شوند بند و در رنج و شادي همدیگر شریک میشتا ی درماندگان مياری به ،نندک عبور می

  حافظهيد و بازیتبع
 یـی ال زدا یرسد و به خ     به درك بهتري از موطن خود می       ،اش   خود خواسته  دین در تبع  کیم

 ،ه در خارج گذرانـده ک ییها اش را از سال ي ناخشنود، زند نتید فرانسوي دست می آتال ۀر زمین د
او . کند  یان می  ب )298،  1995مکین  (» اره و در مجموع حرام شده     کمه  ی ن یزندگ« یکبه صورت   

» يا یـک نفـوذي بـا ظـاهر عاریـه     «کند؛  فته حس می  از دست ر   يها  از اشباح زمان   یکیخود را   
کـه    به محض ایـن    ،اش  کیودک ة دور ۀی روس ی و روشن  ي شاد ،ن حال یع  در ،)17،  1992مکین  (

 .شناسـد  یگـر نمـ   یه او د  کـ  يشـور ک: شـود   ناپدیـد مـی    ،از زمان حال سخن بگویـد     خواهد   می
نابود شده  ي اقتصاد، فاسدیومتکزده با ح   ماتمي  کشور ،سمیمونکه پس از    ی روس هاي او،   دررمان

 .و مردمی فقیر است
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شور ک یعنی ي شورو  بارة  در یالبقار  که اف ی عل ،یسندگی نو ةام دور در تم مکین در حالی که     
ه پـس ا  ک او . افتدیار مک در دام همان اف   به مرور  رسد   ی به نظر م   ،ردهکاش مبارزه    کیودکدوره  
 در« ،از آن نـدارد   درسـت    يرینگشته و تصـو   از ب جا  گر به آن  ی د 1987  سال شورش در ک كز تر 
سـفید   اه ویز را سی همه چ،ان داردی مدرن جرۀه در فرانس ک همانند آنچه    ،ینونکه  یف روس یتوص

 )64، 2005پري (» .کند  اغراق می،اهیند و در استفاده از رنگ سیب می
مکین از رویارویی با تغییراتی که در این کشور اتفاق افتاده هراس دارد، از روسیه پـس از            

انـد، از    میدان سرخ سبز شده هاي مک دونالدي که مثل قارچ در        از فروشگاه : فروپاشی کمونیسم 
ها و از سـرزمینی کـه دیگـر بهشـت گمشـدة دوران کـودکی او                   هاي نوکیسه در لیموزین     روس
شود که آیا مکین از دست وطنش که دیگـر امپراتـوري قدرتمنـد و        این سوال مطرح می   . نیست

 تمـاس   مهیب دورة کودکی او نیست، عصبانی است؟ و آیا آتالنتید روسی، حاصل از بین رفتن              
کـه   او با روسیه واقعی است؟ و در مواجهه با واقعیت در ذهن او فرو خواهد ریخـت، همچنـان          

 آتالنتید فرانسوي براي او رنگ باخت؟ 

 جهینت
 دفـاع   ، بواسطه سرنوشـت تـاریکش     هی روس  طرفی از  ش از یها تابک خاللن در   کیمآندره  

 در  امـا .بینـد   می جهان   يشورهاکه  ی بق گانه و متفاوت با   یبا،  یرحم، ز  را بی از طرفی آن     ند و ک یم
 خـاطرات تلـخ بـا    .شـود   مـی  و پـالوده  که از روسیه در نظر دارد تصـفیه        يریان، تصو یگذر سال 

د یـ ت آتالنیـک  ی حواش ودهد هاي خوش می ي خود را به خاطرات سال جا و گذشت زمان پاك  
ال جلـوه   دهیـ ا ااش ر کیودکـ ن یاو سـرزم . ظاهر می شود که این بار روسی اسـت      گر در افق    ید

ن کی مییایشور روک، يد فرانسویب اگر آتالنت ین ترت یند بد ک نکات مثبتش تاکید می    دهد و بر   می
خـاطراتی کـه در     ه از   کن بزرگسال است    کی م ياهایشور رو ک،  ید روس یت است، آتالن  کیودکدر  

رانسـه   ندارنـد؛ نـه ف     ید وجـود خـارج    یهر دو آتالنت  : اند، ساخته شده است    گذر زمان زیبا شده   
ـ  ،اند ها در گرداب زمان فرو رفته      آن.  دوران استالینی  ي و نه شورو   ییدوران طال  حافظـه    دری ول

 .دنشان هنوز وجود دار سازنده
 ،خـت ین فـرو ر   کـی  در ذهـن م    ،تیـ ه بـا واقع   هـ  در مواج  ،يد فرانسو یه آتالنت کگونه   همان

اس او بـا  ه تمـ کـ  شـد  جـاد ی ای تنها زمـان ، ست اوی بزرگسال ياهایشور رو که  ک ید روس یآتالنت
 .روسیه واقعی از بین رفت

 بـه دنبـال     ،دهد و در خـاطراتش     میح  یزمان حال را دوست ندارد و گذشته را ترج        مکین  
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 ،اها سپردنین پناه بردن به گذشته و خود را به دست رو  ی هم ،ن حال یگردد در ع    می گاهیک پناه 
 ي جادو ،نکی م کسب. دهد یستالژیک او را تشکیل م     نو  شاعرانه و  کسب  و ي هنر يت ها یشخص

 :سـازد   ممکن می  دها را ین آتالنت یه وجود ا  کآنچه  .  رویاها و واقعیت است    ،ادغام گذشته و حال   
 يم سـفر  یه بتـوان  کدهد   اثر مکین به ما فرصتی می      . است فرانسوي و روسی  هاي گمشدة     بهشت

ه ک را   ي ا ه فاصله کد  ده ین اجازه را به ما م     یم و ا  ی اعصار انجام ده   ي از ورا   و روسیه  در فرانسه 
ن کـی  م یقـت سـفر واقعـ     یدر حق . دریـابیم  ره اي و واقعیت کنونی وجود دارد      ن گذشته اسطو  یب

گردد و مرحلـه بـه     می»خود« دنبال  بهدرون خودش ، يها الیه الیه  دره او،ک شود از می آغ یوقت
 ةننـد کوشن  ه ر کشود   هر بار دري جدید گشوده می     . کند رحله اثرش را بر این اساس خلق می       م

د خـود را بـا      یـ ه با کـ  اسـت    ییایـ  همـان دن   ،نیـ ا. افته است یه در ذهنش تبلور     ک است   یتیواقع
 .سازدیاهایش آن را هماهنگ و سازگار وفق دهد و با روداستانش  ي راويها خواب
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