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 بیطار هاي هیفاءهاي زن عرب در رمانبازتاب رنج

  ***، یداله مالیري**یزدآبادي، سمیه آقاجانی* شهریار نیازي

  
 نویسندة، »هیفاء بیطار«هاي هاي زن عرب در رمانرنج نمایان ساختنپژوهش در پی  این :چکیده

عرب  هاي زندگی زندوره ۀهمهاي خویش ـ روي هم رفته ـ نوشته این نویسنده در. است سوريسرشناس 

 هايهاي زن را در رمانهاي شخصیتکوشد رنجپژوهنده می. دهدسالی را نشان میاز نوجوانی و جوانی تا میان

 هايرمان ةسپهر زناشویی، صداي چیراکام در ن ةکردتوان گفت صداي زن تحصیلمی .این نویسنده سوري بکاود
حساس شکست و که فرودست ا شویمیی آشنا میقههاي زن مطلبا رنجها، ما در این رمان. گفته استپیش

است  اش را گرفتهتنهایی که سراسر هستیه نبرد دیو کوشد از رهگذر ارتباط با مردان بسرخوردگی است؛ او می

گذر دساالر عربی و مر ۀکه با سرکوب جامع نمایدهاي زنی را میهاي بیطار، رنجاز این رو بیشتر رمان. برود
  .ستیزدسنگین زمان می

  .شکنیعرب، سنت ۀزن، رنج، جامع: هاي کلیديواژه
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او در . کرده چشم به جهان گشوداي تحصیلسوریه، در خانواده ۀدر شهر الذقی 1960اء بیطار سال هیف 
پزشکی چشم ۀرشتنبال آن در دانشگاه دمشق در به د شهر بندري الذقیه پزشکی خواند و »تشرین«دانشگاه 

                                                        
 shniazi@ut.ac.ir                                                                              دانشگاه تهران گروه عربی استادیار *
  soaghajani82@gmail.com                                                      دانش آموخته دکتري دانشگاه دمشق **
  malayeri75@gmail.com                                             دانشگاه تهران، پردیس قم گروه عربی استادیار ***

  05/02/1389:تاریخ پذیرش    26/10/1388:تاریخ دریافت

http://mail.google.com/mail/h/kgrvherdtrpv/?&v=b&cs=wh&to=soaghajani82@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/kgrvherdtrpv/?&v=b&cs=wh&to=malayeri75@gmail.com


 
 
 
 
  

      1390 زمستان، 2 ، شماره3 هدورزن در فرهنگ و هنر  120

  
 

هاي داغ اجتماعی در بیستم با نگارش مقاله ةنود سد ۀین نویسنده نوشتن را از آغاز دها. تخصص گرفت
او اکنون بیش از . کرد ازرمان آغ هاي کوتاه وداستان نوشتن نقدهاي ادبی و خارج سوریه و داخل و هايروزنامه

در دو  2002و  2001هاي هیفاء بیطار در سال. رسانده است نه رمان به چاپ داستان کوتاه و یازده مجموعه

وي . معاصر عربی سخن بگوید د تا از سیماي زن در ادبیاتشنشگاه جورج تاون واشنگتن دعوت کنفرانس در دا
هاي بسیار رسیده هاي او به چاپبیشتر رمان. دشدر تونس  »ابوالقاسم الشابی«ي جایزه ةبرند 2002چنین سال هم

  .  هاي گوناگون برگردانده شده استبه زبان و
وي با نواختن بر . کوشدهاي زن در زنانه کردن رمان میبا هر رمان با تکیه بر شخصیت» هیفاء بیطار«

ها شود که بیشتر نویسندگان از نزدیک شدن به آنهایی درگیر میي عربی با موضوعهاي جامعهناگفته

رنج  شده از همسر وشکن، جدا هاي خویش بیشتر بر رنج زنان سنتاین نویسنده در رمان. کنندخودداري می

هاي خویش اي رویاروست که از دغدغهها با زنان دانش آموختهخواننده در این رمان. کندزنان مادر، تکیه می

 شکنی وکوشند با سنتاین زنان می. گویدعربی سخن می مردساالر ۀان در جامعزن يژههاي ویدرد ةدربار

هاي عربی بیان جامعه افتاده در جامعه، مخالفت خود را با مردساالري حاکم برهاي جانادیده گرفتن ارزش

  .کند

همین راستا، آنان دست  در. شوندرو میي تلخ طالق روبهبا تجربه» هیفاء بیطار«هاي زنان در بیشتر رمان

نویسنده، . شودها تحمیل میگردند که از سوي جامعه به آنمی فراوانی گریبان فشارهاي روانی و اجتماعی به

جدا شده  -هاي یک مادررنج گذارد و ازفرد زنان یعنی مادر شدن می به چنین دست به روي ویژگی منحصرهم

  .گویدهاي او سخن میو دغدغه -کودك  و همسر از

را در چهار بخش »هیفاء بیطار« هايزن عرب در رمان ةهاي بازتابیددر این پژوهش رنج از همین رو، ما

رنج  زن عرب و -ج ؛شکنیرنج سنت زن عرب و -ب ؛رنج جنسیتی زن عرب و -الف  :کنیمبررسی می

  .رنج مادري زن عرب و -د  ؛جدایی از همسر

  

  رنج جنسیتی زن عرب و
، دشماراي که مرد را برتر از زن میگاه نابسامان خویش در جامعهاز جای» هیفاء بیطار«هاي رمانزن عرب در 

واقعیت خشنی را که زن  دارد ومیعربی بر ۀساختگی جامع هاي مردساالرانه واو پرده از ارزش. ناخشنود است
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جنس زن در  ةهاي ویژرنج کوشدهیفاء بیطار می .سازدنمایان میکند، پنجه نرم می عرب با آن دست و
  .  ها ندارد، نشان دهدعرب را که زن گزیري از چشیدن آن ۀمعجا

به چشم یک اي که تنها فکر در جامعههاي یک زن روشنبه رنج »طبقه زن دو« قهرمان رمان »نازك«

پرآوازه در کشورش هایش را در یک انتشاراتی کوشد کتابمینازك . پردازدشود، میکاال به وي نگریسته می
. اندیش هستندکشی از زن آزادشود که به دنبال بهرهفکران رویارو میبه چاپ برساند، با گروهی از روشن

مردم  و آن خود کرده ، حتی کسانی که منبرهاي فرهنگی را ازها آشنا شدمبیشتر مردانی که با آن« :گویدوي می

به برابري  و داشتهفکري سروکار اندیش که با موضوعات با یک زن آزاد تا اند،با دستاوردهاي ادبی خویش فریفته را

  ).37 :1999، بیطار(» با اوست غوشیآها همآن ۀنخستین دغدغ ،شوندروبه رو می ؛داردمرد ایمان  میان زن و

تهی از هر گونه فکر عروسکی روشن فکر و غیراي که در آن زن از سوي روشنبر جامعه» نازك«از همین رو 

س زنان سرشنا«از این که  شکشوري ي پرآوازهبا نویسنده در گفتگووي . ردگی، خرده میشودانگاشته میاندیشه 

کوشند زنان که می رافکري مردان روشنچنین هم، )68 :1999 ،همان( بالدبسیار به خود می »عاشق او هستند

   .نوازدکنند، با تازیانه نقد خود مینام دار ادیب را در کشورهاي عربی بدنام

 .اندیشدهاي عرب مینیز به گرفتاري  زنان در جامعه» هاي واپسینهاي اندك شاديشادي«در رمان  »هیام«

ها با آن دست به که این جامعه -ویی خود با همسرش او به بحران ناخرسندي زن عرب از روابط زناش

زناشویی  گاه در طول زندگیاي شوربختی زنان شوهرداري که هیچاز ژرف »هیام« .پردازدمی -گریبان است

. مانداند، در شگفت میبا شوهر خویش ارتباط جنسی نداشتهها یا زنانی که سال اند ومعناي کام را درنیافته

گی گفتن حقایق تلخ زند او را از بندد وزبان زن را در جامعه می ،هراس شرم و که وي بر این باور است

از گرفتن حقوق  که داردربی زن را وا میهاي عهاي مردساالري در جامعهها و ارزشسنت. داردخویش بازمی
  .)130: 2006ج ،همان(خویش چشم بپوشد 

روزي  کنداو آرزو می. انگیزدرا برمی» روزنگارهاي یک مطلقه«ازدواج نکردن دختران نگرانی قهرمان ةپدید

وي موضوع هراس دختران عرب . ها بنگاردشخصیت آن نمودهاي سرکوفت را در خورده ورفتار دختران سال
زده براي ازدواج گردد زنان شتابامري که موجب می. کشدکردن و پیر دختر ماندن را پیش میاز ازدواج ن

دف بستن پیوند با ه«او که در هنگام بستن پیوند زناشویی به سن پختگی رسیده بوده، . تصمیم بگیرند

خود ازدواج  ةانتخاب همسر به انداز. پرداخته استازدواج مالیاتی بوده که باید می .کندشویی ازدواج میزنا

  ).66 :2006 الف ،همان(» مهم نبوده، مهم بستن پیوند زناشویی است سپس برگزیدن همسر
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 .کندآید، انتقاد میعربی وارد می ۀاجتماعی که به زن در جامع از این رو زن آگاه عرب از فشارهاي روانی و
راه هایی در زندگی بگیرد که شکست و سرخوردگی را با خود به همشود زن تصمیمفشارهایی که موجب می

  .آوردمی

 شودجب طرد زن مطلقه از سوي جامعه میاي را که موهاي پوسیدهچنین سنتقهرمان این رمان هم
اي پاك بماند هر چند یا دوشیزه« :که یري از این نیستگوید زن عرب را گزگیرانه میاو خرده. کندمحکوم می

شخصیت خود را در  ۀاي که همي همسر و فرزندان بریزد، به گونهبري که خودش را به پاتا هفتاد سالگی، یا زن فرمان

  .)85-84 :2006 الف ،همان( »ها از دست بدهدحضور آن ۀسای

  

  شکنیرنج سنت زن عرب و
زن سرسپرده و یکی : کنندهاي خویش دو گونه زن را ترسیم میبیشتر، در نوشتهنویسان زن عرب، رمان 

یابیم که در شکنی را میزن سنت ۀبیشتر نمون» هیفاء بیطار«هاي ما در رمان. شکندیگري زن سنت

توان هاي این نویسنده را میرمان. خیزدها برمیننگرد و سرانجام به ستیز با آهاي خشن جامعه میواقعیت

ها این گونه رمان ۀدغدغ). 181 :2000 ،برکات( گنجاند »هاي نبرد و سرپیچی فرديرمان«در چارچوب 

وار از هاي بیطار خشمی حماسهشکنی زن در رمانسنت. نیست، بلکه رهایی فردي است رهایی گروهی

از  را ناخشنودي خودشکنی و ها با دو روش سنتزن در این داستان. دهدي مردساالر را نشان میجامعه

  .روي جنسیآفرینش هنري و کج: نمایدجامعه می

اش هاي زندگیبا نوشتن اندوخته» روزنگارهاي یک مطلقه«زن در رمان  :شکنی زن با آفرینش هنريسنت

شخصی  هاينگارش زن از تجربه. ساالر بستیزدمرد ۀهاي جامعکوشد با ارزشدر قالب یک رمان می

 هايتوانا شود، پایه» نه«اه و بر گفتن همین که زن آگ« زیرا. شودشمرده می عربی ننگ ۀ، در جامعاشزندگی
  ).9 :1987 ،شرابی(» لرزدنظام پدرساالر و مشروعیت آن می

او . فشردپوشی پا میدروغ و پردهاش بیهاي زندگیان زن این رمان بر نگارش اندوختهرو، قهرم از این

هنگامی که زن پی «چرا که . خویش بردارد اگر چه بهاي گزافی به پاي آن بپردازد ۀخواهد پرده از گذشتمی
اي که چه گذشته. شودپروا میدر بازگفتن این گذشته بیحقوق انسان است،  ها وگذشته، از ویژگی ۀببرد تجرب

  ). 219 :2006 ،السعداوي(» اي از وجود زن است ننگی نیست که زن باید بپوشاندشگوشه
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به  »دختري نیک«با نگارش رمان، در نگاه جامعه، از  »روزنگارهاي یک مطلقه«از این رو قهرمان زن 
از زنی که با جامعه آشتی است و پدر و مادر از وي خشنود، به یک زن سرپیچ و « :شودتبدیل می» راهدختري گم«

  ).80 :2006الف ،بیطار( »رانده تغییر یافتم

مورد سرزنش و خشم » نه«اش بر گفتن ی یافتن از حقوق خویش و تواناییآگاه زن در این داستان به خاطر
من این است که خواستم با  تنها گناه« :راهه بکشدرو باشد و حقیقت را به بیپذیرد دواو نمی. گیردجامعه قرار می

  ). 84 :همان( »ي یک زن نباشمکی باشم و دو زن متناقض در پیکرههایم بزیم، با خود یاندیشه
اش در قالب گذشته ۀزیرا او با نمایاندن تجرب. است شکنی این زن یک ارزش انسانی نهفتهدر وراي سنت

او بر این . شکنی و عصیان راستین این استسنت» آلبر کامو«از نگاه . خواهد به دیگران آگاهی برساندرمان می

). 24 :1963 ،کامو(» راه داردارزش را با خود به هماي نهفته، یک شکنی و عصیان، به گونههر سنت« :باور است

  ).27 :1963 ،همان(» شکنی خودخواهی وجود ندارددر درون سنت« زیرا

یی برخوردار هاي دیگر بیطار از ارزش انسانی واالعصیان زن در رمان :روي جنسیشکنی زن با کجسنت

 هاي جامعهنتها و سهاي جنسی، از ارزشبندوباريهاي بیطار زن با دست زدن به بیدر بیشتر رمان. نیست

هاي جامعه نظر است که در واقعیتانسانی «ها به مثابه شکن در این رمانزن سنت. کندعربی سرپیچی می

هدف به جنگ با واقعیت بی وبرنامه در نتیجه بی. بردها پی میبه ساختگی بودن روابط میان انسانافکند و می

 »طبقه زن دو«در »نازك«، »هازیرزمین میدان عباسی«در رمان  »خلود«). 107 :1994 ،فیصل(» خیزدبرمی

هاي جنسی، مخالفت خویش را با رويگري هستند که با کجزنان عصیان »زن امروزي«در رمان  »مریم«و 

  .نمایندهاي جامعه میسنت

بان انگلیسی است، از نخستین که دانشجوي ز »هامیدان عباسیزیرزمین « شخصیت محوري »خلود«

کز را و تمر کندپریشان میتمایل جنسی ذهن خلود را . دهدبه جنس نشان می را ن اشتیاق خودهاي رماصفحه

اما خلود از یک . شداندیجنسی می ۀرو، او به وارد شدن به یک رابط از این. گیردهنگام آموختن درس از وي می
، بیطار( »ها انتقام بگیرداند و زن باید از آنمردان پلشت«از دید او . رنجد و آن بیزاري از مرد استمشکل دیگر می

  ). 7-6 :2006ب

زیرا او در اوج جوانی مادر خلود، با دختري که بیست سال . آورداین بیزاري را در وي به وجود می پدر او

خلود تنها . مادر خلود در بیمارستان روانی بستري شودشود کند و موجب میتر است، ازدواج میاز او کوچک
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ها را بشکند، سپس با مردي که پنهانی با مردان سرگرم شود و قلب آن که داندین مییافت را در اره
  .  سازد، پیوند زناشویی ببنددزوهاي او را در زندگی برآورده میآر

د و به خوانفکري است که سخت کتاب میکه دانشجوي پزشکی و روشن »عقیل«از همین رو، خلود با 

ر بندد، اما خلود دخلود دل میبا نخستین نگاه به » عقیل«. شودمی ورزد، آشنارمان، موسیقی و هنرعشق می
حقیقت خویش را  تواندگاه نمییک عاشق را بازي کند، چون او هیچباید نقش «: این ارتباط پی شناخت مردان است

جنسی  ۀبطعشق با عقیل رااین گونه خلود بی). 75 :2006ب ،همان( »میان بگذارد چنان که هست با عقیل در
و در یک روز هم با عقیل ا. شودنیز آشنا می» هولیداي«زمان با یک جوان آلمانی به نام کند و همبرقرار می

پی آن خودکشی  و در –جوان ثروتمند  - »هانی«با  »خلود« داستان با ازدواج. کند هم با هولیدايدیدار می

  .رسدبه پایان می عقیل

ي مردساالر عرب تراژیک از این دست، قوانین جامعهدر این رمان با نمایاندن رویدادهایی  »هیفاء بیطار«

اي که در آن ارزش زن بر جامعه. کشدا مرد برخوردار نیست، به چالش میرا که در آن زن از حقوقی برابر ب

که زیبایی همسرش اي که مرد به محض اینبودن او گذاشته شده، به گونهسال  کم سن و زیبایی و ۀپای

را به بیزاري  »خلود«چون این امر دخترانی هم. کندتر از خود ازدواج میکاهد، با زنی بیست سال کوچکمی

ن وي به ند بلکه با دچار کردکار نادرست خلود را نیز توجیه نمینویسنده رفت. کشاندانتقام از جنس مرد می و

  .رساندسزاي خویش می، او را به»عقیل«پریشی پس از خودکشی روان

هاي جامعه عرب ارتباطش با جوان مسلمان از ارزش با، »طبقه زن دو«رمان  در زن مسیحی »نازك«

 نیروي سرپیچی ازیافت، بلکه این رابطه بیشتر با تنها با نیروي عشق ادامه نمی«اي که رابطه. کندسرپیچی می

ین ارتباط که سه در انازك ). 88 :1999 ،همان( »یافتکرد، تداوم میاش نازك را خفه میزیبایی ۀجهانی که با هم

خانواده با ازدواج او با جوان پس از مخالفت  امادهد و دار قرار میکشد، تن خود را در اختیار دلسال به درازا می

  .انجامدپیوندي که به ناکامی می. بنددزید پیوند زناشویی میدار که در پاریس میمسلمان، با یک پزشک پول

به » مریم«این رمان با بیماري سرطان سینه که . تابدنیز باز می» زن امروزي« روي جنسی در رمانکج

 شودکند، بر آن میمیچهارم عمر خود را سپري  ۀاي که دهمریم، زن مطلقه. شودآن دچار شده است، آغاز می
ش با مردانی که هایاطرهکوشد با یادآوري خهاي شیمی درمانی میاو در جلسه. ستیزده، دلیرانه، بانبا سرط

ي خویش را ارزیابی او در پی آن است تا زندگی گذشته .اند، دشواري درمان را آسان کنددر زندگی او بوده
  .کند
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او طی . کنداند، رو میبستر او بودهشیمی درمانی یکی از روابطش را با مردانی که هم ۀهر جلس مریم در
برقراري  اش را ازاو انگیزه. ن گوناگون برقرار کندکوشیده تا بر خالف میل باطنی، روابط آزاد با مرداها میسال

کردم من زن امروزي هستم، فرزند زمان خویش، زمان انقالب خودم را قانع می« :کنداین روابط این گونه بیان می

  ).32 :2004، همان( »جنسی
ها از نیازهاي وي را نه تن هاآن ساختگی و گول زننده ندارد، چونداند او نیاز به این روابط مریم می

را به  انگیزانند و اواش را نسبت به وي برمیبلکه احساسات منفی دهندنجات نمی هاسرکوفته و محرومیت
من زنی امروزي چرا خودم را با این باور که « :گویداز این رو به خودش می. سازندناخشنودي از خویش دچار می

که به دنبال کام باشم، پی آرامش و دوستی یک جان من پیش از این. زنمنسی ندارم، گول میج ةو باز هستم و عقد

  ).49 :2004 ،همان(» با جانی دیگر هستم

اصلی آن جنس است و در آن از  ۀدان خشنود نیست، روابطی که دغدغبنابراین مریم از روابطش با مر

مریم در این . زن را دوست ندارد، بلکه هوس او را دارد مرد در این روابط. ازش خبري نیستعشق و غزل و نو

قبیل جنس، هایی از که مادینگی و نرینگی را با پرسش زنی دیگر از زنان هیفاء بیطار است« ةرمان نمایند

شکنی زن از راه آفرینش ویسنده سنتگونه نآري، این). 94 :2005 ،سلیمان(» کشدعشق، مادري به چالش می

  .کندروي جنسی مخالفت میشکنی  زن از راه کجأیید و با سنتهنري را ت

 رنج جدایی از همسر زن عرب و
هرچه انسان به هستی خود . میان آگاهی و طالق پیوند است. هاي بیطار زن مطلقه حضور دارددر بیشتر رمان

ین ا کوشندادگی او در برابر نیروهایی که میاش بیشتر و در نتیجه ایستباشد، نگرانی وي نسبت به هستیاه آگ

ازدواج شکست  فکر آگاه به حقوق خویش دربه همین دلیل زنان روشن. شودهستی را ویران کنند، افزون می

 ،السعداوي(او بهره گیرد، نیست خواهد به سود خویش از رام مردي که می ،زن نیرومند آگاه چه،. خورندمی

2006: 220.(  
ي هاي جامعهاي که تن به ارزشهاي بیطار، زن مطلقهفکر آگاه در رمانزمان با حضور زن روشنهم

ها کشد و آنمیها را به چالش او این ارزش. گشایدها میخود را در این رماندهد، جاي عربی نمی مردساالر
  . شودمردساالر یعنی همسر می ۀهاي جامعي ارزشکه موجب جدایی وي از نمایندهکند اي رد میرا به گونه

 هايشهنخست به جستجوي ری. کنیمبحران وي را در دو بخش بررسی می جا رنج زن مطلقه وما در این

  .نماییمهاي طالق را بر زن مطلقه میپردازیم و سپس بازتابطالق می
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داند علت اختالفات با همسرش را در این می» روزنگارهاي یک مطلقه« قهرمان رمان: هاي طالقریشه 
ط او تنها با این شر. دهدفشاري از سوي همسر نمی پذیرد و تن به هیچ سرکوب وکه او رام شدن را نمی

این . ي شوهر باز گردد که شوهر به او احترام بگذارد و رفتاري نیک با وي داشته باشدحاضر است به خانه

اش خانواده به دوستان و. دانمآشپزي خوب نمی«: کنددي شوهر را از خویش چنین بیان میل ناخشنوزن دلی

  ).33 :2006 الف ،بیطار( »گذارم و عصبی هستماحترام نمی

ا به رسیدگی مردي که زندگی زن ر. نالدفکر میزن پزشک این رمان از نگاه نادرست مرد به زن روشن
ي مردساالر عربی زنی که بخواهد در جامعه نقشی پویا داشته باشد، زنی در جامعه. کاهدبه امور خانه فرو می

  .آیدبه شمار می -رمان رمان پیش گفته چون قههم –نامعتدل و روانی 

 .ودشازایی مجبور به جدایی از همسر میبه خاطر ن »هاي واپسینهاي اندك شاديشادي«در رمان »هیام«

او . آزاردهاي ازدواج میبه همین دلیل هیام را طی سال. داندي تولید نسل میک وسیلههمسر وي تنها او را ی

و  خروشدهیام یک بار می. ندخواهد آن راه را تجربه کیابد، از هیام میتا یک راه جدید براي درمان نازایی می 

ي فهمی، روزي صد بار واژهسانم، میها یک بیضه نیستم، من انمن حیوانی آزمایشگاهی نیستم، من تن« :زندفریاد می

یسنده بحران زن این گونه، نو). 38 :2006ج ،همان( »ام کردياه، اه، خفه. شنومگذاري را میبارداري و تخمک

واد، سفکر باشد یا بیآن، خواه زن روشن کند که ارزش زن دراي انتقاد میاو از جامعه. ندنمایانازا را به ما می

  .شودوي سنجیده میبا نیروي زایش 

. بنددزید، پیوند زناشویی میکه در پاریس می داربا یک پزشک پول »زن دو طبقه«در رمان  »نازك«

او  .شودوارد می» نازك«در این میان شوکی ناگهانی به . اندرا ترتیب دادههاي دو طرف آنکه خانواده پیوندي

ناامید زندگی » نازك«. بیندخواب خویش میاش، برهنه، در رختي فرانسويهمسرش را با معشوقه

فرانسوي خود را  ۀمعشوقسازد جام روزي همسرش او را خبردار میگیرد تا این که سراناش را پی میزناشویی

سخت براي وي  ۀاین تجرب .میرداید ولی پس از چند ماه فرزندش میزفرزندي می نازك. ترك کرده است

  .شود از شوهر خویش طالق بگیردتا این که پس از هفت سال موفق مید آورراه میآشفتگی روانی به هم

. کنداش در ازدواج تعریف میهاي شیمی درمانی از شکستدر یکی از جلسه »زن امروزي« مریم در رمان
  هایشمریم به خاطر او از آزادي. شودآشنا می» احمد«مریم هنگامی که دانشجوي مهندسی بوده است، با 

احمد . کندشدید مادر احمد با او ازدواج می دهد و با وجود مخالفتمریم به این جزئیات اهمیت نمی. گذردمی
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. دهداش ادامه میباز به زندگی زناشویی مریم. گذارد مریم به سر کار برودشوند، نمیدار میپس از این که بچه
  ).73 :2004 ،همان( »نیازمند استهاي بزرگ عشق بزرگ به فداکاري«است چرا که او بر این باور 

. کندانگی را در چارچوبی منفی مشخص میهاي زنویژگی«مریم در این رمان باورمند به فرهنگی است که 

 کشد، مهربانی و فداکاري به تصویر میسوزي، سرسپردگیدل: هاياساي از احسچارچوبی که زن را مجموعه
  ).46 :2003 ،همان(

کند، اما عشق احمد به ملکیت میان خود و همسرش تالش بسیار می گفتگومریم براي گشودن در 
ي بهانه را با »مریم«احمد . بردش محبت میان آن دو را از میان میدرآوردن مریم و سرسپردگی او به مادر

دهد و فرزند طالق می) 79 :2004همان، ( »کنیم، هر کدام از یک محیط جداگانه هستیمما با هم فرق می«

  .گیرداش را با زور از وي میشیرخواره

این مرد است که . نمایدکار و موجب شکست در ازدواج میهاي پیشین، نویسنده مرد را گناهدر رمان

ایی، او را تنها یک او با آزردن زن به خاطر ناز. هاي جا افتاده در جامعه استنتبندي زن به سخواهان پاي

هنی بسته و سرشار از کند و با ذخواب همسر، به او خیانت میدر رخت مرد این. داندمثل می دستگاه تولید

ا از زبان داد صداي مرد رهیفاء بیطار به خواننده اجازه میچه نیکو بود . کاهدهاي زن را میتعصب، آزادي

به ي زن نسبت وایی خواننده شاهد قضاوت یک سویهآوري نویسنده از شگرد چندخودش بشنود تا با بهره

  .مرد نباشد

  بازتاب طالق بر زن مطلقه

اي شود، این تجربه به گونهي سخت طالق رویارو میهاي بیطار با تجربهکه زن در بیشتر رمان جاآناز 

همیشه احساس » روزنگارهاي یک مطلقه« قهرمان رمان. تابدروانی و اجتماعی زن باز می بر زندگی منفی

شد، من میان رنگ میبازار کمام در این تنهایی«: بردهاي کهنه پناه میبازار جامهبنابراین به . کندتنهایی می

هاي چون جامهاندوه من هم. شدمگم می کردم و در این شلوغیخودم را فراموش می... زدم،ها  پرسه میآشفتگی جامه

دست دو، با احساس پوچی و  هايروشن است آشفتگی بازار جامه). 21 :2006 الف ،همان( »شدژنده پراکنده می

زندگی و احساس امنیت و  اش را که به او گرمايچون این زن خانواده. سازگار است سردرگمی زن مطلقه

  .چشانده است، از دست داده استآرامش می

 اش دراز احساس تنهایی» هاي واپسینهاي اندك شاديشادي« هاي رماندر بسیاري از صفحه» هیام«

سی کگرفتگی و احساس بیخواننده در این رمان با دل. گویدزندگی و ترس از دست رفتن جوانی سخن می
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در برابر اندوه او  دیوارجله و زیون، رادیو، کتاب، روزنامه، میتلو«کند که زن جدا شده از همسري زندگی می

رو بحران زن مطلقه در این  از این). 17 :2006ج ،همان( »پریشداندوهی که اعصاب را می. کندایستادگی نمی

هاي در پی شادي» هیام« شوداي که موجب میگذارد به گونهاو با مردان می فی بر روابطي منثیرأت رمان،

  .اندك بگردد تا شاید وي را از تنهایی و فشار زمان رها بخشد
اش را درهم تنیده است، یکشنده و روزمرگی که روزهاي زندگاز تنهایی  »زن دو طبقه«نیز در  نازك

هاي چه مایه گام. گذاردتنهایی دیوانگی را به ارث می. ومچرا بگذارم شکار تنهایی ش« :پرسداو از خود می. نالدمی

 ،همان( »بیننداند و مرا میها و درها نشستهمریی پشت پردهکنم افرادي نات حس میبرخی اوقا. تنهایی سنگین است

1999: 61.(  

طلقه را از این روابط زن م. تابدبط مریم با مردان گوناگون باز میبحران طالق بر روادر رمان زن امروزي 

. خویش ناخشنود گردد شود او خود را کوچک بشمارد و از دسترهاند، بلکه موجب میسرکوفت و محرومیت نمی

روابط . زندگی از دستم در نرودفهمیدم  هراس من همه از این بود « :گویداش از ایجاد این روابط میانگیزه ةمریم دربار

  ).50 :2004 ،همان( »جوانی بودة از حسرت خوردن براي نیروي گمشد من با مردان به خاطر بیم من

دست رفتن عمر و  همان گونه که دیدیم، بحران طالق حساسیت زن را نسبت به گذشت زمان و از

ها ما در این رمان. افزایداش را میبرد که سرخوردگیرو، او پناه به روابطی می از این. کندجوانی، افزون می

 ،حمود(» اش را تکانی دهدگونهکوشد زندگی مرداب شکسته هستیم که میهم در برابر بحران یک خود در«

2002: 151.(  

 زن عرب و رنج مادري
. ن زنان استکند و آن رنج مادري ایرا ترسیم می یگر از رنج زنان عرباي دهاي هیفاء بیطار، سویهرمان

در . شودي یک زن مادر هست، آشنا مییباترین احساسی که در ژرفاي سینهها با زرمانخواننده در این 

 کنیم که نگران آسیب دیدن دخترنج زنی جدا شده از همسر زندگی میبا ر »روزنگارهاي یک مطلقه«

کردن کودکش براي بردن مادر با اندوه فراوان، از آماده . پدر و مادر است ۀخردسالش در رفت و آمد میان خان

ل مرا فرا همین اندوه د هر بار. هرگز به رفتن کودکم با این روش عادت نکردم« :راندسخن می ي پدر،به خانه او

او را براي همیشه بدرود دم من کرحس می. شدگذاشتم قلبم فشرده میي واسطه میهنگامی که او را در خانه. گرفتمی

  ).19 :2006الف ،همان( »کندمن به جاي خیلی خیلی دور سفر می گویا دختر کوچولوي. گویممی
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. نمایدزبان عشق، اندوه و شادي او را میخلد و با ي مادري مطلقه میاین گونه نویسنده در درون سینه
 بختیعشقی که خوش. شودعشق انسانی آشنا میترین معانی هاي پایانی این رمان با ژرفخواننده در صفحه

کنم او مرا احساس مینوازد، را می امموها و چهره چون دخترم با دو دست کوچکش« :چشاندراستین را به زن مادر می

» شناسدچیزي را نمی باختگیشوم که به غیر از دلدر این هنگام کبوتر سفید آزادي می. کندرآگین میبا بوي خویش عط

امیدي جاي با عشق مادري اندوه و نا.  ستایده بیطار احساس زیباي مادري را میاین گون). 87 : 2006 ،همان(

  .سپاردبختی میخود را به شادي و خوش

زده گاه مادر بحرانکودك پناه. بینیمش را میحساسیت ارتباط مادر با کودک »زن دو طبقه«در رمان 

از این مایه » نازك«. ها رویارو شده، بگریزداو در زندگی زناشویی با آنهایی که خوردگیسرتا از  شودمی

 زند؟از کجا این مایه عشق به بچه سر می« :گویدشود و میتراود، شگفت زده میي مادران میعشقی که در سینه

 ،همان( »بندد؟، اهریمن خویی از جهان رخت برنمیمادران لبریز شود ۀري است؟ آیا اگر این عشق از سیناین ماد

1999: 134.(  

او را با وجود این عشق  ةاست، دگرگونی سازند پذیرن دادن عشق مادري زن، که سستی نانویسنده با نشا

ه بود، با به دنیا آمدن کودك وفاي خود کینه به دل گرفتشوهر بیکه پیش از مادر شدن از  »نازك«. نمایدمی

ل هنگامی به همین دلی. بخشدشود که خیانت همسر را مینیرومندي میکند و زن ها را فراموش میبدي ۀهم

تواند به زندگی با همسرش ادامه دهد و در نتیجه پس از کوششی چند دهد، نمیکه فرزندش را از دست می

  .شودز او جدا میساله ا

ردگی ي و سرخودهد که به غیر از ناامیدي مادري را نشان میعشق سوخته» زن امروزي« بیطار در رمان

اش را از دهد، به زور کودك شیرخواره، مریم را طالق میهنگامی که احمد. آوردسودي براي زن به ارمغان نمی

و من گذرد ها میروزها و ماه« :گویدش میکودك خردسال »لؤي«اش به مریم از اشتیاق سرکوب شده. گیرداو می

ي خود را به هاي شیفتهایستم و نگاهکنار پنجره می. شوداز اشک میخیزم چشمانم پر هر بامداد که از خواب بر می

  ).85 :2004 ،همان( »کنمزم و با سوز نام لؤي را زمزمه میدوها میساختمان
ي مردساالر ء بیطار به رنج یک مادر در جامعههاي بررسی شده دیدیم، هیفاهمان گونه که در رمان

. کشدپیش می ادر شده را براي خوانندههاي گوناگون زنان ماین نویسنده رنج. دهداي نشان میویژهعربی توجه 
مادر جدا شده از هم نگران  ي پدر ووآمد کودکش به خانهگوید که از رفتهاي یک مادر مطلقه میاو از اندوه

اي ه گونهنماید بمی» نازك«چون ثیر مثبت عشق مادري را در زنی بحران زده همأچنین تنویسنده هم. است
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در پایان ). 136 :1999 ،همان( »خود جاي دهد ۀي هستی را در سینتواند همهمی«شود که که او زن پرتوانی می
شود چندین سال از دهد که مجبور مینمایش می» مریم«مادري را در شخصیت  ةشدبیطار عشق ویران

  .  فرزندش دور بماند

  

  گیرينتیجه
هاي تراژیک کشورهاي عربی، به رو کردن واقعیتآثار بررسی شده با نمایاندن رنج زنان در  در »هیفاء بیطار«

، چرا که شنودمییش مرد را از زبان خو ةصداي ویژخواننده بسیار کم. دست زده است انسانی در این کشورها

. پردازدزندگی زنان نمی هايگوشه ۀهاي خویش به همنویسنده در رمان. ها صداي زن استاین رمان ةصداي چیر

ي برآمده از زیرا زنان در اندوه زنانه شویم،ها آشنا نمی، اقتصادي و سیاسی زنان این رمانما با زندگی شغلی

 ارتباط اند و هیچ اندوهی را برابر با  شوربختی در زندگی زناشویی وتهي مردساالر فرو رفهاي جامعهسنت

هاي این زن ۀترین حسی است که هماحساس تنهایی، آزاردهنده. بینندمردساالر نمی ۀنابرابر با مردان جامع

این تنهایی نه خود خواسته است و نه . این تنهایی از جنس آن تنهایی متعالی نیست. آثار را گرفتار کرده است

ه اجتماع مردساالر اي است کهایی این زنان، تنهایی تحمیل شدهتن. برداهی به فراسوي نیازهاي روزمره میر

هاي بسیاري دارد که ده به بیان زندگی عاطفی زن، ریشهگرایش عام زنان نویسن. کندها تحمیل میآن بر

ها زن. است» گفته شدن«و به عبارت دیگر، نیاز به  »دیده شدن«میل به  هاترین آنگمان شناخته شدهبی

ذهنیت خویش  پنهان شخصیت وفی وجوه طبیعی فرصت چندانی براي معر -بنا بر مقتضیات تاریخی

پی بردن . اندناشناخته روح و ذهن خویش پی بردههاي ضرورت شناساندن گوشهکه آنان به  اند، تا ایننداشته

 بنابراین کامالً. به چنین ضرورتی، اشتیاق زن را براي بیان احساسات انسانی خویش دو چندان کرده است
 ترین نیازها وترین و حیاتیگاه پنهانیآن میان آثار هیفاء بیطار، تجلی زنان و از است که آثار پذیرطبیعی و توجیه

  .آنان باشد هايخواسته
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