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 ن زنانی نويایا، بازتاب دنیتالی ا»ات مهاجرتیادب«

  ∗ المیاالس زاد شیخ مه
  رانی ا، دانشگاه تهرانیات خارجیها و ادب  زبانةدک دانشیمرب

  )2/4/92 :، تاریخ تصویب2/11/91 :تاریخ دریافت(

  دهیکچ
سندگان مهاجر  ی از نو  یف گوناگون ی ط يسدة گذشته از سو    ن دهۀ یدر واپس ا  یتالی ا »ات مهاجرت یادب«

ش را در بطـن آن در سـر   یاثبات وجود خـو و زبان ی م ۀ جامع  با ارتباط ي برقرار يه سودا کشور  کن  یبه ا 
 ی ناش يها يناسازگار ها و  یهمساننا،  دور ياهایت از دن  یروابا   اتین ادب یا.  شد يگذار هیپروراندند، پا  یم

 یبـه معرفـ   نـون   کتـا ا  افته؛ و   یقوام   بانند،یه مهاجران با آن دست به گر      ک ي وجود ی و دوپارگ  از هجرت 
ـ در ا  .نان قلم به دست، همت گمارده اسـت       ینش وچکن  یافته و بازساختۀ ا   ی باز يها تیهو ن جـستار بـه     ی

  بـه  پرداختن ،ن آثار ی ا نشیگز كمال. پرداخته شده است   زن مهاجر    یسندگان نام ی چهار اثر از نو    یبررس
 يهـا   نـشانه  انـدن یبازنما بـر    ل آثـار منتخـب، افـزون      یـ بـا تحل  . بوده اسـت   و مادر شدن     يدة باردار یپد
ـ دن پد یشکـ ر  یات در بـه تـصو     ی ادب يد بر نقش ابزار   کیبا هدف تأ  ار،   آث موجود در  یوگرافیاتوب هـا و    دهی

نده در یرامون و آی پيایه قهرمانان زن از دن    ک ینیر نو ی از تصو  يبردار ت پرده ی و در نها   یتحوالت اجتماع 
 نش قهرمانان زن  کوا. اوش قرار گرفته است   کها مورد    دهین پد ی عوامل مؤثر بر ا    یاند، برخ  ذهن پرورانده 

 احقـاق   در جهـت  ا ناخودآگـاه آنـان      ی تالش خودآگاه     ناخواسته، ي، همچون باردار  ینامطلوبط  یدر شرا 
ن در ادامـه مـشاهـده      یهمچنـ . ن عوامل اند  ی درخور، از جمله ا    یگاهی جا   به یابی  و دست  شیحقوق خو 

ـ اندظهور ن آثار، به ی اسندگانیار زن محور نوک افشود، چگونه یم  رمانان زنـدر قهـ  زی مردسـت يهـا  شهی
 از  آگـاه ومندنـد    نسبت بـه مـردان بهـره   يشتریر بی و تدبيریپذ تیسئوله از قدرت م  ک ی زنان .انجامد یم

مردان  یی جو يبرتر یر انسان ی سنت غ  برانداختن یدر پ شده  داشته  ها به آنان روا      ه قرن ک يا سلطۀ مردانه 
  .وشندک یش میخو ي در عرصۀ وجودي محوری احراز نقشيبرابرآمده و 

  . ي، بارداریوگرافیسنده، اتوبیا، مهاجرت، زنان نویتالیات ایادب: يدیلک يها واژه

                                                           
 E-mail: msheikholislami@ut.ac.ir، 021-88634500: ، دورنگار021-61119126: تلفن ∗
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  مقدمه
امل ک یدر همخوان  »پردازیم یبه اعداد نم  « با عنوان    2012 مهاجرت در سال     يپروندة آمار 

ه یـ  ژانو15( مهـاجران و پناهنـدگان   یه در روز جهـان کـ ت شانزدهم است    یکبا سخنان پاپ بند   
هـا اعـداد     امـا آن ،انـد  دة مهـاجرت گـشته  یر پدیاز مردم درگ نفرونها یلیم« :اشتاذعان د) 2012

 در ی زندگ ي برا یانکافتن م ی ياپوک ت اند یان، جوانان و سالخوردگان   کودکن،  مردان و زنا  ! ستندین
 (/http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file).»برند یآرامش بسر م
 یقی شناخت حقي برایتیمک بعد ید، اگرچه بررسیآ یبر م ور  که از جمالت مذ   کطور   همان

 را  یت شـأن و منزلـت انـسان       یـ زکد مر یـ ن نگرش نبا  یر است، اما ا   یناپذ دة مهاجرت اجتناب  یپد
ا در رونـد    یتالیه در ا  ک ی از مهاجران  یمیش از ن  یر، ب ی اخ يها در سال . الشعاع خود قرار دهد    تحت
 تـا   2007از سـال     ISTAT (2011) يهـا   بر اسـاس داده    اند، زنانند و   ل پرونده داده  کی تش یقانون

از آن . رده استکدا یش پیمردان افزا% 39,8نسبت به  % 65,8ارگران زن مهاجر به     ک تعداد   2011
ن یار در ا  ک يرویت را دارد، درخواست ن    ین جمع یرتری پ یی اروپا يشورهاکان  یا در م  یتالیه ا کرو  
ت یـ ثرکه ا کـ  یلکافته اسـت، بـه شـ      یش  یقبت افزا  و مرا  ينۀ ارائه خدمات پرستار   یشور در زم  ک
خـدمات    بـه  پرداختن ،گری د ییاز سو «. نه اشتغال دارند  ین زم یا در هم  یتالی در ا  یارگران خارج ک

 را در ارتباط تنگاتنگ با خصلت    یتین فعال یه چن کج  ی را يشداوریاساس پ  و مراقبت بر     يپرستار
 ،زن و مهاجر بودن دو عامل   ) 17ن  یائوگوست( »گردد ی به زنان مهاجر واگذار م     ،داند ی م »یزنانگ«

ـ  ی قرار می و جنسیض مضاعف قومی تبع زنان مهاجر را در معرض خطر ن یدهد و آنان را ما ب
 نندده گرفتـه شـد  یـ وم بـه ناد کـ  در آنجا محهک ی در حاليارک يها طیا محی منازل يواریچهار د 

ۀ تـشان در جامعـ    یاجر بـا وضع    مهـ  زنـان شـان،     روزمـره  ی زنـدگ  ۀدر تجرب  «.اند گرد یمحصور م 
 ابعـاد  يه داراکـ ابنـد  ی ی مـ »يگـر ید«ت خود را بـه صـورت   یگردند و هو یمواجه مشان  یرایپذ
 متوجه اثرات تفـاوت     ، روزانه ی زندگ ي ماد يها ش با تجربه  کشاکها در    آن.  است »یچندفرهنگ«

 مهـاجر نوشـتن را    از زنانی، برخیند خود آگاهیان فریدر ا. گردند ی می و طبقات  یتی، قوم ينژاد
-رکنیبر( »رندیگ یار م ک ر آن به  ییا تغ ی و   شیت خو یشخص دن به یله بخش ک در جهت شا   يا لهیوس

 ي بـرا  ی و نسل اول   یی ابتدا ک سب یک یسینو حال گرچه در بدو امر شرح     «).16 تیگابلر و اسم  
ـ   در ادامـه بـه  اما  ،شد یگانه محسوب می فرهنگ بیک در ی شخصيها ان تجربه یب  يرعنـوان ژان

 یسیـ نو حـال  ه شـرح  ک نیت ا ینها.  حضور داشتند  یانی مختلف ب  يها که در آن سب   کرفته شد   یپذ
ده و  یـ چیار پ یان بـس  یـ ل ب ک شـ  یـک جه  یگر و در نت   ی د ي از ژانرها  ياریب از بس  ک است مر  يژانر

دة یـ ونـد بـا پد    ی در پ  یت انـسان  ی ابعاد چند جانبۀ شخص    .)80یپارات (»شود یمشرفته محسوب   یپ
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انـد   ژه زنان مهاجر شـده    ی در آثار مهاجران و به و      یعی بد يها  باعث ثبت تجربه   دة مهاجرت یچیپ
 در پـس نقـاب و     ی، حت یوگرافی اتوب رعنصقت  ی در حق  .ترند ش حساس یعت خو یم طب که به ح  ک

 خـالق را بنـا      يهـا  دهیـ  از ا  يا موعـه ۀ مج ی پا سندگان،ین نو یشۀ ا یوند با اند  یر پ تحت پوشش، د  
  .گذارده است
تحـول  در خـصوص    تأمل  به  ه همگان را    ک اند یانیآثار منتخب معرف جر   ،  گری د ییاز سو 

ه در گـسترة    کـ  ییهـا  نـه یزم. خوانـد  ید فرا مـ   ی عصر جد  یتی و هو  ی، اجتماع ی ادب يها نهیدر زم 
ـ  یگرتـز . انـد  ده شـده  یـ گر تن یدیکگر به   یشتر از موارد د   ی به مراتب ب   »ات مهاجرت یادب«  یتاراال پ

(Graziella Parati) ت یـ ن بـه فرهنـگ، اجتمـاع و هو   دیل بخـش ک را در شی ادبکن سبیسهم ا
  از ورود بـه ی ناشـ  ۀ و واهمـ   یدرماندگن حس   یها مب  ن نوشته یا «:دشو یمادآور  یگونه   نینده، ا یآ

 آنچه   [...] دارند کیاندار  یه مهاجران از آن اطالعات بس     ک ییاست، فضا یتالی خانواده در ا   يمرزها
 تحول عامل   یکعنوان   به) یلکهنر به طور    ... نما و یس (اتی نقش ادب  ،نجا مورد توجه است   یدر ا 

ت یـ  بـه هو یدهـ  لکدر ش. ده استی پدیک »ةجلو« و »ظاهر«ر  یی آن در تغ   ي و توانمند  یاجتماع
ت یـ  هوةدیـ چی پيهـا  یژگـ یو ،تیـ  موفقسندگان مهاجر با  یشان، نو  یقوم -مهاجرانه و پسا   -پسا

ـ ی هوةندی آییایتالین فرهنگ ایا. شندک یر میزه نموده و به تصوی فردا را تئور  ییایتالیا  ۀت چندگان
دهـد و آن را در   یر مـ ییـ  را تغ  ی فرهنگ ۀ توسع نۀیگز بخشد، ی نو م  يروز را هم نمود   ی د ییایتالیا

ام یـ پ. )103یپارات(» دهد ی گوناگون و مهاجر قرار م     يها  از تبادالت با فرهنگ    يریگ  بهره يراستا
نـد مهـاجرت   یام فریر مـستق یـ ا غیم یجۀ مستقی نتییسون متون از ی نهفته در ا یتحول و دگرگون  

ش ی بر اثبـات خـو     یسع یهمگه  کن  ی نو یتی، جامعه و هو   اتیدبتاز ا شیگر پ ید ییاست و از سو   
ار بـه  یان موارد بـس یه قادر به بکاند   و مطالعهیرو سزاوار بررس ن آثار از آن   یقت ا یدر حق . دارند

 یسکـ و چه (الم را در دست دارد  ک یسکه چه   ک ن پرسش ی ا طرح« .اند رامون جامعه یجامعه و پ  
 يارکـ  بـه هم   دیـ ن گونـه موضـوعات با     یـ رامون ا یه پ ک است   ارکآش. ست يضرور) آن را ندارد  
هـا عـادت    ه گوش سـپردن بـه آن  ه بک اند ی آنانيگران به معنا ی پرداخت، د  »گرانید«مضاعف با   

 ي اروپاها ینیش ب یپ... ها و    یا، خارج ه تیمهاجران، اقل ): ها  به گفتمان با آن    یو نه حت  (م  یا ردهکن
 یهیر باشـد، بـد    یپـذ  انکـ تواند ام  یگر م ی د ییه چگونه ظهور اروپاها   کنده، تصور آن    ی آ یاحتمال
ات یـ ادب«رن قرائـت آثـار منتخـب        کـ  اما محدود    .)13-14بلبو   (»ار مهم است  ی بس يه امر کست  

 ییخطـا ن متـون  یـ ه ایـ و در نظر نگرفتن سطوح در هم چنـد ال         يبعد ک ت يبه منظر  »مهاجرت
ار ی بـس  يا یات و تجـارب زنـدگ     یـ  از ادب  يا ن، پـروژه  یوکـ  رو به ت   کن سب یا«:  ست ینابخشودن

ه بـسان  کـ  ی متـون یق بررسـ یـ  آن تنهـا از طر كل و ادرایـ ان تحلکه ام کزند   یـده را رقم م   یچیپ
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 لک شـ ین فرهنگـ  یت ماب ی به هو  یفرهنگ کت ت یل هو یر و تبد  یی با هدف تغ   ی آموزش يها ارگاهک
 يرسازی بـر تـصو    افـزون قت آثار مورد نظر     یدر حق  ).103 ینوپلیس( »شود یگرفته اند، حاصل م   

 متفـاوت، در  يهـا  نـه ین دو جامعه در زم    یان ا یمقصد و تبادل م    - گوناگون جامعۀ مبدأ   يها جنبه
تـوان از    ین مـوارد مـ    یـ ان ا یدر م . نندک یرسان امیتوانند پ  یز م یگر ن ی موارد گوناگون د    از ياریبس
ه کـ  ین اهـداف یتـر شاخصاز  یکید یترد یب.  معاصر نام بردیژه زن غربیو  به،ازتاب چهرة زن  ب

 يت زن بـه صـورت موجـود       یـ  هو يرده است، بازنگر  کسندگان منتخب را به خود مشغول       ینو
 در  یوگرافیـ  اتوب يها ردن جنبه کافزون بر برجسته    م تا   ینا بر ه مقال نی ا در.  است نشگرکمستقل و   

 -رة احـساسات  یـ  دا ییه از سـو   کـ  يا دهیـ  بـه عنـوان پد     ي مطالعۀ تجربۀ باردار   بامتون منتخب،   
ت همراه کگر مشاری دییدهد و از سو ی قرار م  شیۀ خو یر سا یز زن را    یکزیف -عواطف و جسم  

ا یتالیا »ات مهاجرت یادب«سندة شاخص یبانوان نو ن زن در آثار     یت نو ی از هو  ،ندک یمرد را طلب م   
در را  سندگان  یـ ت و فرهنـگ نو    یـ ت، مل ی همچـون جنـس    ی عـوامل  ،رن جستا یدر ا . میپرده بردار 

ر آن در نوشـتار  ی و تـأث ان مؤلفـ ی اما تنها تجربۀ زنـدگ   شوند، یقرار داده م   نظر   ، متون مد  یبررس
ت یـ ت و مل  یبـر اصـل    يبه طور انحصار  ر و نقد متون     ید تفس یلکه  ک  آن ی ب شود، یآنان برجسته م  

ن گونـه   یـ  ا ،ندک ی خود اشاره م   ۀنام انی در پا  یلوتیمکه  ک همانگونه. باشدز  کسندگان متمر ین نو یا
ل آثـار   یه و تحل  یتجز«: رای ز شود،ق  ی روش تحق  یتواند سبب اختالل در همگون     ی م یقرائت قوم 

 يه زبان مـادر   ک گوناگون است    يها تی اقل يها یژگی برگردان و  یی از سو  یتی و مل  یاز منظر قوم  
ـ  ياهـا یل به خرق عادات دنی تما،رـگی دیـیدارند و از سو  ـ ن یانـسیک ر یه تـصو ـ گونـاگون را ب
 یه سـبل  کـ ت مؤلفان در تطابق با آنچه       یر جنس ین در ارتباط با تأث    یهمچن .)8 یلوتیمک( »شدک یم
توانـد بـه     ی مختص زنانه در نوشتار تنهـا مـ        يها یژگیت از و  یحما«: هکم  یند، باور دار  ک یان م یب
 ۀت شناختن حـضور آنـان در عرصـ        یع از به رسم   ت مان یه در نها  ک منجر شود    ییها شهیلکجاد  یا

ن در متـون منتخـب تنهـا بـه       یبنابرا. )173 یسبل(» دارد یه نگاه م  یشان را در حاش   ی شده و ا   یادب
م و در صـدد  ینک ینند بسنده مک یس مکار زنانه پشت سطور را منعکه اف ک یاتکبرجسته نمودن ن  

  .مییآ ی زنان و مردان بر نمي نوشتارکز سبیتما
 »ات مهـاجرت یادب«رامون یقات و مطالعات پیه در حال حاضر تحقک است   ياداوری به   الزم

 از ادبـا و  يا به تعـداد   یکا و امر  یتالیشور ا ک در دو    یشناخت  و زبان  ی موضوع يردهایکبا رو ا  یتالیا
ـ  ی نـو  کن سـب  یـ  متعدد در باب ا    يها نفرانسک ییاگرچه برپا . محققان محدود شده است     ین ادب

ن باب را تنهـا بـه دو   یاوش در ا کز و   کروز افزون توجه بدان داللت دارد، اما تمر       ا بر رشد    یتالیا
ـ الی رم و گرتزينتزای در دانشگاه ال سپ(Armando Gnisci) یشی آرماندو نیچهرة نام  در یتارا پ
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ر یدن تـأث  یشکـ ر  ی بـه تـصو    ي در راسـتا   ن جـستار،  یـ در ا . میده یالج دارتموت هانوفر نسب م    ک
 از آثار منتخـب و سـپس        يا دهکی ابتدا چ  ،ن زنان یر و روابط نو   یرح تصو  و ط  ینامۀ شخص یزندگ
  .شوند ی میند بررست نقش زن در عصر امروزیمحورن یه مبک يسطور

   یبحث و بررس
  شانیسندگان و آثار منتخب ایوتاه بر نوک يمرور

 ي متولـد شـد، و  یتخت آلبانیرانا پای در ت1968 در سال )Ornela Vorpsi( ی ورپساورنال
. ونت داردکنون در آنجـا سـ  کرد و تـا کا و سپس به فرانسه مهاجرت یتالی ابتدا به ای سالگ 22در  

هـا در   ن رمـان یـ ه هـر دو ا   کـ وتاه خود را مطرح ساخت      ک به صورت مؤلف با دو رمان        یورپس
 در آن   یسکـ ه هرگـز    کـ  يشورکـ  رمان   2006در سال   . اند دهیفرانسه نوشته شده و به چاپ رس      

را بـه چـاپ رسـاند و         يریـ گ یه هرگـز گـازش نمـ      کـ  یدستتاب  ک 2007ال   و در س   ردـیم ینم
 و 2010 در سـال  دی ون هاتن بنوشيائوکاک همچون يش را با انتشار آثار ی خو ی ادب يها تیفعال

 يانـد و نـام و      ا در دست ترجمه   یشور دن ک 15 در   یآثار ورپس .  ادامه داد  2012 در   ایخارج از دن  
 Best European Fictioneوان نثر منتخب ی در دییدگان اروپاسنین نوی نفر از بهتر35ست یدر ل

 Dalkey Archive pressه شـده و در  ی ته(Aleksandar Hemon)ساندر همون که به همت الک 

  .ندک ی مییده است، خودنمای به چاپ رس2010
 و تنهـا    ی در آلبـان   ردیم ی در آن نم   یسکه هرگز   ک يشورک یقسمت اعظم رمان اول ورپس    

شـود،   یالم به آنان واگذار مکه رشتۀ ک يان زن متعددیراو. دهد یا رخ میتالی آن در ا یانیفصل پا 
ن یـ در ا. سـازند  ی خواننده دشوار م  يش را برا  یان خو یز م یاتشان، تما یاک ح ك مشتر یبا خط مش  

قت روزمره در ی حقیکشان به صورت  ژه در حق جسم  یاثر خشونت و ظلم در حق زنان و به و         
ه در آن تـرس  ک ینی، سرزم)Enver Hoksha(سها ک دوران انور هیگردد؛ آلبان یح می تشریآلبان
ـ يا واژه هـا و    نۀ فاضـله را در قـساوت      یه مد ک يشورک.  ناآشناست يا دهیز پد یمعنا و مـرگ ن    ی ب

 باهوش دختر ازن اثر  یا. آورد ی را تاب نم   یا پرسش ید و   یچگونه ترد یرده و ه  کها دفن    یرحم یب
 وتکسـ  هک ،پردازد یم شیخو اطراف يایدن شفک به یحال در هک دیگو یم سخن ياوکنجک و
 تلخ نسبت به حزب     يه از انتقادها  ک جذاب برنده و    یتیاکح. است مکحا شورکآن   بر خفقان و

ـ       بچه ي ها ي، از باز  ی نظام يها شیشور، از رزما  کاعالء مادر     یمالحظگـ  یگانه و معصومانه، از ب
 يت از آرزو  یـ ابـد و در نها    ی یل مـ  کر شـ  ییـ م تغ ک مکمردان  صانه  یر نگاه حر  یه ز ک کیوچکبدن  
 داسـتان اسـت، در      ي راو ه به صورت اول شخص    ک يا دختر بچه . دیگو ی سخن م  كز دختر یگر
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نا ی قصه در ابتدا ا    كدختر. گذرد ی سال از عمرش م    22ت  ی سال و در نها    13 سال، سپس    7آغاز  
ت یـ  رمان با روا   ییشود، گو  یرنال خوانده م  ان او یرد و در پا   یگ یشود و سپس اوا نام م      یده م ینام
دها و اعمال زور    یاز تهد . ندک یان م ید مؤنث ب  یۀ د ی را با زاو   یشور آلبان کخ  ی سرگذشت، تار  یک
ه در آن پـدر  کـ  خانوادة مادرسـاالر  یک كوت دردناکرود، از س  ی مادر سخن م   ي حزب قو  یک

ار ی بـس یطی خـانواده را در شـرا  يهبـر ن رو ر یـ برد و از ا    یسر م   ناشناخته در زندان به    یلیبه دال 
ش را یوسته دختـر خـو  یه پکانت همسر ی آشنا با درد خ   يمادر. دشوار مادر بر عهده گرفته است     

ه کـ  را   یرار خـشونت اخالقـ    کـ ب ت یـ ن ترت یقت بد یدهد و در حق    ی قرار م  یمورد خشونت زبان  
 در  یبرگـ . سازد ی آن جامعه مشهود م    کوچک مخاطب در هستۀ     يجامعه بر زنان روا داشته، برا     

ـ يق، دردی عميا ه با طعنه و به صراحت از عقدهکست  یتاب ن ک ر قابـل  یـ  غیتی و ممنـوع ی درون
  .رش پرده برنداردیپذ

امالً بـه صـورت     کـ « :شدکـ  یر مـ  یش را با نوشتار به تصو     ینگونه رابطۀ خو  ی ا یو اما ورپس  
را  خود يم روزیاهای رؤ  در ی نوشت و حت   دیدانستم چطور با   ینم [...] به نوشتن پرداختم     یاتفاق

 یلـوت یمک (.»سـت  ی تبـادل انـسان  یک من   ي نوشتار برا  [...]ردم  ک ی منتشر شده تصور نم    یتابکبا  
 ،يا ش از آن هرگز نوشتن بـه صـورت حرفـه          یرد، پ کسنده بدل   یرا به نو  دة مهاجرت م  یپد«) 25
رد، بـه  کـ ه یـ  را هده به من اقبال نوشتنکد بود ین تبعیا [...]رده بود ک به ذهنم هم خطور ن   یحت

ت یـ  روايه براک از آن جا ،موف شیها موفق به توص ق آنیه از طرکرد  که  یها را هد   ن زبان یمن ا 
شورم بـه  کـ  از  یکـی زی ف ۀن فاصل ین ا یو همچن  [...]ش داشتم   ی خو يای از دن  ی روح ۀاز به فاصل  ین

ه بـا فاصـلۀ   کـ وار یـ د بر یانند نقشافته را داد، میستن از دور بر هر آنچه وقوع      ی نگر ییمن توانا 
ن یـ ا» )30 همـان  (»شوند یده م یوار د ی د يها  تنها دانه  یکه از نزد  ک ی در حال  شود یدار م یبهتر پد 

تـاب  ک يه تنها با لذت خواندن تعـداد      ک يورکست، جامعۀ مردساالر و      ی آلبان یوگرافیرمان اتوب 
ن صـورت  یبـه همـ  ا را  زنان تنه ینان طبع تمام  یزند و با اطم    یم يگریروسپ مهر   ان بر زن  ،ممنوع

 شـود؛  ی مـ  كد و پا  یشو ی صابون م  يا هک مرد خود را با ت     یکه در آن    ک يا جامعه. ندک ی م یعرفم
 در یسکـ ه هرگز ک يشورک .ایدر تمام آب    ید، حت یشو یا هم او را نم    یر د یک ی حت ، زن یکاما  

ه کـ ر یدارم و بمتنفر  ه از تو    کزنده باش   «: شود یه م ه در آن به مرور گفت     ک يشورک،  ردیم یآن نم 
  ) (www.ilserrasanta.it/200704/12altrimondi200704.htm ).11 یورپس (»میبر تو بگر

 و ید، از تجـارب زنـدگ  یگو یا، بهشت موعود، سخن م    یتالیز به ا  یا و از گر   ی از آلبان  یورپس
ه کـ  بل،انـد  ه نه تنها با گذر زمان رنـگ نباختـه     ک یسد و از خاطرات تلخ    ینو یخ زادگاهش م  یتار
 یــتیر جنـس ی همزمـان از تـصو    ي و .نـد ک یت م یاک ح ،اند ز ساخته یتر ن  مکگاه خود را مستح   یجا
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ه پس از مـصرف  ک ءی شیک؛  مبدل ساخته است   یئیا به ش  یه زن را در آلبان    کد  یگو یم یرحم یب
شور پـرده  کـ ن یگر متداول در ای آداب و رسوم د ياری از بس  نیاو همچن . شود یبه دور انداخته م   

  .خورند ین اثر به چشم می اي جاي در جایوگرافی اتوبيها سان نشانه نیبد. رددایم بر
 ییایـ تالی اي و مادري هندي از پدر1969 متولد (Gabriella Kuruvilla)ال یورووکال یگابر

 یـک نـون  کآموخته و هم ا  دانشياو در رشته معمار  . میپرداز یه به او م   ک است   يگریسندة د ینو
 Viola (انـدرا کوال یـ  بـا نـام مـستعار و   2001در سال . شود یمحسوب م يا نگار حرفهروزنامه

Chandra(، ـ 2008در سـال  . ر درآوردیـ  را بـه رشـتۀ تحر   بو دادهيفندق هاارا و کیا یمد ن ی اول
 در  ي و يهـا  داسـتان .  به بازار آمد    است نیهم یز، زندگ یعزوتاهش با عنوان    کمجموعه داستان   

ز به  ی ن 2007 يزبان مادر  و در مجموعه     2005 در سال    اهی س انگوسفند منتخب   يمجموعه نثرها 
ان بـه  کـ ودک ي را بـرا ستیـ  نكودکـ  پرسـتار  یکن ی اتابک 2010در دسامبر   . خورند یچشم م 

 را بـه رشـتۀ    ر گذشت یز به خ  ینجا همه چ  یالن، تا ا  یمتاب  ک 2012چاپ رساند و در ژوئن سال       
  .ر درآوردیتحر

شاند کـ  یر م ی را به تصو   یشه نوجوان ی نسل هم  ، بوداده يها ارا و فندق  کیا  یمدال،  یورووک اثر
ه بـه سـرعت از   ک یانکودک. انات جامعه استکادوار به امی اعتیه سرخوردة توقعات و وابستگ   ک
ده یـ ورن بلع کـ داده و پـاپ      ، فندق بو  يوودی هال يها الی سر يصانه از سو  یر گرفته شده و حر    یش
ـ  ین هزار مادة مصرف   ت در جهان غرب مملو از هزارا      یشوند و در نها    یم ش یده، بـه خـو    یـ فا ی ب

 ي هندي و مـادر    يي از پدر  ا دورگه، زن   لنتینا است ین رمان روایت زندگی و    ا. گردند یواگذار م 
ـ  اند؛  جدا شده  گریدیکه از   کش  ی خو  با والدین   ممتد یشکشمکدر   ییه از سو  کایتالیایی   سـر  ه   ب

 رنجـور   یگوارش هاي ناراحتی ریه تحت تأث  کاست   خویش جسم درگیر گری د یی از سو  برد و  می
 او را بـه سـوي       ه تمـام وجـودش را در برگرفتـه        کـ گران  یحس تفاوت از د   . مار شده است  یو ب 

گیـرد بـه     دهد و بـدین ترتیـب تـصمیم مـی          هاي قومی خویش سوق می     تسویه حساب با ریشه   
ـ نسل زنـان همیـشه نوجـوان      نا با   یت ولنت شباه.  کند ش سفر یان خو کایشور ن ک،  هندوستان  ی غرب

 از او یک قهرمـان زن بـالقوه      ،دنسی ساله که با مشکالت الغري یا چاقی مفرط دست به گریبان           
را بـا اول  ش ی، اثـر خـو  ي راو.ندک یغرب بدل م معاصر  ۀزنان در جامع   و او را به نماد       سازد می

  و بـه   کنـد   زحمت یاد می   ۀمایبه عنوان    »من« با طعنه و نیشخند از       ند،ک یت م یرواشخص مفرد   
  .پردازد اند می ساز با خویشتن خویش و با اطرافیانش که او را محاصره کرده لهئط مسرواب

 ینوشتار از آغـاز بخـش  «: دیگو ی سخن میسندگیش و نو  یگونه از رابطۀ خو    نیال ا یورووک
ر بـه خـواب   ین تحــر ی ماشـ يها مهکدن ضربات انگشتان مادرم بر د    ی من بود، با شن    یاز زنــدگ 
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 بـا  همـراه  میزندگ ینیبازب. ن نشأت گرفت   در م  ياوکروانبه  از  ین رمان از ن   یتولد ا [...] رفتم   یم
. گرفـت  صـورت  آن بـه  ددـمجـ  دنیبخـش  لکشـ  هدف با نوشتار قیطر از اطراتـخ یررسـب

 تفاوت نیا با شدند، داده قرار هم نارکدر دوباره پازل یک قطعات همانند ام یشخص يها تجربه
ه کاعتقاد دارم    «. )22 یلوتیمک( »بودند رفته دست از گرید یبرخ و یجعل قطعات  از یبرخ هک

» تیـ روا«قـت تنهـا پـس از    یدر حق : ر بـود  یناپـذ   اجتنـاب  ی برداشتن گـام   یوگرافی من اتوب  يبرا
نم، یـ ب یه مـن مـ  ک از آنچه یهمانند طرح: افتمیش ی را در خو يگرید» تیروا «ییشتن توانا یخو
  ).29همان (است دهم جان گرفته  ی خوانم و گوش میشنوم، م یم

 ی و دو پـارگ     مهـاجرت  دةیـ نا، قهرمان زن داسـتان، پد     ی بودن ولنت  ي هند -ییایالتیدو رگۀ ا  
د آورنـد،  یـ  پدیتی شخـص ي جهت غنايا نهیه زمک  آنيه بجاکمتفاوت  فرهنگ  دو   ، تقابل یتیهو

 يهـا   جنبه یقیشتن حق یشف خو ک يت تالش برا  یشوند در نها   ی م ی فرهنگ یمسبب خود باختگ  
  .سازند یان مین اثر را نمای ایگرافویاتوب

تـو  یلـدس بر  ک يانا د یستیـ رکرد،  یـ گ ی قـرار مـ    یه مـورد بررسـ    ک يگریسندة مهاجر د  ینو
(Chrisiana de Caldas Brito)متولـد شـد و از   لی برز در ریودوژانیرو1939در سال او .  است 

 از فلـسفه  ۀرشـت  در آغاز در که برزیلی روانکاو و نویسنده. کند  سال پیش در رم زندگی می      30
 و دانـش آموخـت   رم يزات دانشگاه الساپین در روانشناسی   ۀ سپس در رشت   ،برزیل فدرال دانشگاه

در  . دیـپلم هنرهـاي دراماتیـک شـده اسـت     افـت یدردر دانشگاه سان پائولو برزیل نیز موفق به       
 کـه در  ارندا اتـزو یلآماندا اُهاي کوتاه  جموعه داستان م: ندا اش آثار زیر درخور توجه      ادبی ۀکارنام
 2000در سـال  ز یـ ؛ ن زیـر چـاپ رفـت    گریز بارد ین 2004 در سال    و به چاپ رسید     1998سال  

 مجموعه شد؛ سپسروانه بازار و  کد و مار  یآدال داستان داستانی براي کودکان نوشت که با عنوان      
  .دیپ رسانبه چا 2009در سال را  پانصد رگباررمان  و 2004در سال را  اینجا و آنجا  ینداستا

ل کلوسـتره شـ  یام س اطراف ریودوژانیرو به ن     حلبی آبادهاي  متعدد یکی از     در پانصد رگبار 
اد یـ ه بـا مـشقت ز     کـ انـد    محروم جامعه متعلق به طبقه اجتماعی     داستان   يها  شخصیت .ردیگ یم

 .تزادي اس  از آ  يا ه رگبار استعاره  ک است   يادآوریدربارة عنوان اثر الزم به      . گذرانند یروزگار م 
 یکبه  همیشه  و همانندرسد  اما به هرحال از راه می    ،خیر داشته باشد  أممکن است کمی ت   رگبار  

حتی آن موقعی کـه  . کند  را هم خیس میانسان مغز استخوان يها ترین سلول مخفیواحد   لکش
خواهد بر همه چیز فائق آید، آب آنچنـان     خورشید با گرما و با نیروي مقتدر عشق و محبت می          

 هـا   با خود به سوي گـل ،جاري استلوستره یر س که هنوز د راها اي از خوبی    که ذره   است لبریز
ن عنـصر   یشود، همـ   یفصل رمان محسوب م    وند بندبند و فصل   یۀ پ ی آنچه ما  .کشاند می ها لجنو  
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حتـی   و دهـد  ثیر خـویش قـرار مـی   أرا تحـت تـ  ساکنان بومی ریو زمان آب است که زندگی و   
 يا در پس زمینـه    مؤلف .ابرهاي تیره، برق، رعد و بادهاي تند      : آور آنند ادیاز آن   عناوین فصول   

رگون ـهایـشان را دگـ     زنـد و سرنوشـت     ها را رقم می    ها و رگبارها که زندگی شخصیت      از باران 
نشینی اجتماعی، قاچاق مواد مخدر بـه عنـوان تنهـا انتخـاب         تضاد فقر و غنا، حاشیه     از ،کنند می

رمـان پانـصد رگبـار     .دیـ گو یسـخن مـ  گرایی حاکم   ن نوین و مصرف    ادیا ة، پدید انسانزندگی  
 اصـلی  ء در حالی که خط مـشی ،کند راویان متعددي دارد و نقطه نظرهاي متفاوتی را مطرح می         

 از  یبرخـ اتفـاقی زنـدگی      يا بـه گونـه   کـه    اسـت    يثروتمنـد داستان بیان حوادث زنـدگی زن       
  .کند هاي داستان را قاطعانه دگرگون می شخصیت
دارد،  ی پـرده برمـــ    یسندگیـ ه از رابطۀ او با حرفـۀ نو       کتو  یلدس بر ک يـان سخنان د  ی م از

، نـد ک یوصـل مـ  را به هم  ، گذشته و حال م    ینوشتار همانند پل  «: ردکر اشاره   یتوان به موارد ز    یم
ه از دوران کـ د، چرا یام بخشکت مرا استحینوشتار هو. [...] دهد یوند مینجا و آنجا را در من پ      یا
 در نوشـتار  یوگرافیـ  بيدیچ تردیه ی ب.)23 یلوتیمک( ». [...]مند بودم ن مقوله عالقه  ی به ا  یکودک

 مـن   ي نوشتار ک در سب  ،تجربۀ مهاجرت . [...] دهد یمن حضور داشته و به حضور خود ادامه م        
ـ  يرکـ  و ف  یر نقاط مرجـع عـاطف     ـییتغ. رخوردار است ـ ب یــیت واال ـیاز اهم   ی چالـش  کشـ  ی ب
ه کـ م  یـ ا ژهیـ  و يها ت داستان یمند به روا   من عالقه « .)29همان   (»شود یموجب م ز را   یبرانگ بحث
ت یـ شند و تنهـا بـه روا  کـ  یر مـ ی بـه تـصو  ی خاصینۀ اجتماعی را در زمی خاصیت انسان یوضع

وة ی شـ ،ییایـ تالی مخاطبـان ا ي برا رگبار500قت با رمان یدر حق. نمک یداستان مهاجرت بسنده نم   
  نقـل    2000در سـال    را  رو  یـ و د ژان  یـ لوسـتره ر  ی آباد س  ین حلب انک از سا  ی برخ یذران زندگ ــگ
  .)23همان  (»ام ردهک

ت نسبت بـه قـشر محـروم آن         یرد، حساس یگ یل م کموضوع رمان در آن ش    ه  ک یانکو، م یر
ل یـ شور و فرهنـگ برز کـ سنده بـه    ی نو ین وابستگ ی در متن، مب   مشکالت برزیل معاصر  جامعه و   

 به نوشتار   یکی نزد ي برا يا لهی به عنوان وس   یوگرافیه عنصر اتوب  کند  یها همه بدان معنا    نیا. است
  . ال را بارور ساخته استیان پردازش عنصر خکنۀ اثر امیبه خدمت گرفته شده و در پس زم

 از مادري ایتالیایی و 1973 متولد (Cristina Ubax Ali Farah) فرح یس علکنا اوبایستیرک
 1991تا سال    فرح   یعل .میپرداز یه به او م   ک است   يا سندهین نو ی آخر لیایی در ایتالیا  پدري سوما 

ز بـه   یـ بـه گر  او را وادار     یدر سـومال  داخلی  گستردة   جنگ   م و کحاشرایط سیاسی و نظامی     ه  ک
را در مجالت متعـددي     ها و اشعارش     داستاننون  ک تا يو.  است موگادیشو بوده ن  کرد سا کا  یتالیا

 حفـظ  و 2005در سـال    هـم آوازي شـبانه       ازم  یتوان ین آثار م  یان ا یده است، از م   به چاپ رسان  
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اد یـ همـان سـال      در   خوردگـان  گرگ شیر یۀ داستان  در مجموع  ووالک و    قطعات کنار هم   یتمام
  .مینک

 یکتـاب ،   بـه چـاپ رسـید      2007 کـه در سـال       مادر کوچولو  عنوان    فرح با  یعلاولین رمان   
ه در آن   کـ به خود اختـصاص داده       نام قهرمانی را      آن  فصل ه هر کاست   راویان متعدد    باپیچیده  

هـا و تجـارب مختلـف کـه در      اي طوالنی از داستان  رشته. ردیگ یالم را به دست م    کفصل رشتۀ   
اوش ک،  یقیتن حق جستجوي خویش ن اثر،   یا ۀپس زمین  .یابد  پایان خویش را می    داریدمالقات و   

اسـتان یعنـی    این جستجو به هدف اصلی دو قهرمان زن د        . تن است  خویش در گذشته و عواطف   
ـ یبـارن  و اسـت  سـومالیایی  – ایتالیـایی ۀدو رگ زن   ایکدومن. شود دومنیکا و بارنی مبدل می      ی زن

 کـه   داده است ها را به یکدیگر پیوند       آناي تنگاتنگ     کودکی رابطه  دوران که از    استلیایی  سوما
ی از هـم    ـــ لهـاي داخلـی در سوما      بار جنگ   با داستان غم   ژهیبه و کا به ایتالیا و     ـزیمت دومنی ـع

ه کـ سـت    یبازتـاب عنوانــ    ،ؤلـف بـراي کتـابش انتخـاب کـرده اسـت           عنوانی کـه م    .گسلد می
  آن در جنگ   ی اصل ياعضاهایی   هداغلب در خانوا  . کنند  نوزاد را صدا می    ۀخالبا آن   ها   سومالیایی

ن یبـد  ورنـد   یگ یرا به عهـده مـ     فرزندان  ت مراقبت از    یسئول که م  ندیها خالهن  یاند، ا   شده یقربان
 ،باشـند  نداشـته  وجـود  تنی يها خاله هک یطیدر شرا . شوند ی بدل م  کوچک یصورت به مادران  

  .رسد یم زنان گرید کل در و زن خانوادگی دوستان ایو  زن زادگان دایی و عموزادگان به نوبت
اربرد نوشـتار را در  ک«: ندک یاد م یش  ی خو یل از نقش نوشتار در زندگ     کن ش ی فرح بد  یعل

 زنـان و  يایـ  مـن بـه دن  ي نوشـتار کسب[...] نم ییب یشتن میت خوی و روا  ی روان -ی روح یابیباز
گـر را   ی خورده است؛ قصد پرداختن به مـسائل د        یقیوند عم ی، پ یشورم، سومال کرامون  یمسائل پ 
. ستیـ چ وجـه اجبـار ن     ی به ه   من است و   ی انتخاب شخص  ،ن دو موضوع  یت به ا  یمحدود. ندارم

 کسـب ن جنبـه در  یام، ا   دست بر داشته   یوگرافیاز نوشتن اتوب  ه  ک ی زمان یحت) 22-23 یلوتیمک(
را یـ ، ز ده اسـت  یـ شه دوان یرن عنصر در آثار من      ید ا یترد یب[...] خورد   ی به چشم م    من ينوشتار

  .)28همان ( »[...]ه نقش شاهد را دارم ک ی زمانی حت،سمینو یه مک ن منمیا
ل کی رمـان را تـش     یه بافت اصل  ک ن قوم ی ا یندگکب و پرا  ی، فراز و نش   یشور سومال کخ  یتار

نـار  که در کـ  یتیا، قهرمان زن داستان، شخـص یک بودن دومنییایتالی و ا ییایدهد، دورگۀ سومال   یم
 یابیـ  شتنیـ ت تالش در خو   ی است و در نها    ییای زنان سومال  يها یژگیها و و    نشانگر سنت  یبارن

ار ک فرح بر ما آشـ     ی عل یص شخ یق داستان را با تجارب زندگ     یوند عم یه پ کاند   یاز جمله عوامل  
  . سازند یم
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  يزنان و باردار
 متفـاوت از    ییهـا   و مادر شدن به گونـه      ي در نظر گرفته شده مبحث باردار      يها در داستان 

 و مادر شدن، آن طور      ي مسئلۀ باردار  ینیها و بازب   ن رمان یان ا یاز م  گذر. شود یگر مطرح م  یدیک
ش ید خو یط جد یرش شرا ی پذ ي تالش زنان برا   یشانند، چگونگ ک یر م یه مؤلفان آن را به تصو     ک

ر ی را به تصو   يدة باردار یرش پد یا عدم پذ  یرش و   ی آنان به پذ   ی مشروط شدن زندگ   یو چگونگ 
رحمانه و با    یروح و ب   ی زمخت، ب  يا  به گونه  ي، باردار یبه عنوان مثال در رمان ورپس     . شاندک یم

رة جسم و   یه در دا  کپردازد   ی م یاتسنده به موضوع  یه نو ک یهنگام. شود یف م ی خشن توص  یزبان
در . شدک یر م ی آزاردهنده را به تصو    ي و تاحدود  يار قو ی بس ییها رند، صحنه یگ یت قرار م  یجنس
 در تـار و پـود مـتن بافتـه           يدة بـاردار  ی پد یکیزی و ف  یح به بعد جسم   ی صر يها ـقت اشاره یحق

  :شوند یار مکن رمان به وضوح آشیصفحات آغازاز همان ه ک، اند شده
  د؟یا دهی بش را دي دارد، هرگز تابلوهاك وحشتناي منظرةم پر و بطن اشباع شدک شیک

ه در  کـ  ی همانند ارواحـ   ، در هم فشرده شده    ی مردم يها م با جنون و توده    أآن اضطراب تو  
 بـا چـشم   ،افتـاد  یه در من اتفاق م  کتوانستم آنچه را     ی در تصورات خودم م    ؟برند یجهنم بسر م  

ه مـن   کـ ف متعـدد    ـیـ ثک ةل از ذرات زنـد    ک متـش  ،رهیـ  و قرمز ت   يا  قهوه ةود ت یک. نمیت بب یواقع
 یتوان ینم. يدار س پنهان نگاه  کچ  ید ه ی آن را از د    یتوان یه نم ک يا م برآمده کش. اش بودم  انهیآش
 م پـر فقـط    ـکـ آن ش .  بر تو خورده شده باشد     یه مهر خاص  ک همانند آن . ینکه خودت را محو     ک
ام  از نظـر خالـه و دختـر خالـه      (هـا     در پـشت بوتـه     یزنـائ : باشـد  معنا داشـته     یکتـوانست   یم

د یـ آ ی به نظر مـ    ،افتادند یها اتفاق م   ها و پشت بوته    شهی نامشروع فقط و فقط در ب      يها يهمبستر
رشد : ها بودند نی ا،گر آنی د ی معان ؛) باشد یر قانون ی و غ  ی پنهان ۀ هر نوع رابط   ي برا یآل دهی ا يجا
ر یـ  غيهمبـستر آن ، امـل انـدامت  کخـت انـداختن   یر ه با از  ک ینینه ج ی خجالت و تغذ   يها رمک

: ن داشته باشم  یر از ا  ی غ یدگاهیستم نظر و د   ی امروز هم قادر ن    یحت. ساخت ی را مسجل م   یقانون
  ).10 یورپس( داشته است يهمبسترها  ه در پشت بوتهک یزنآن  یعنیزن باردار 

 از  کیر زنـان حـا    ی از نگـاه سـا     م زن یگران و سرزنش مستق   ی د يها رر از قضاوت  کترس م 
ر کـ ه مشخصۀ بارز سـطور ذ     کزبان خشن   . ن سطور را رقم زده است     یه ا ک ست   يا شۀ زنانه یاند

ده را بـه عنـوان   یـ ن پدیـ پردازنـد، ا  ی ميه به بحث باردار   ک از اثر است     ییها ر بخش یشده و سا  
شد؛ کـ  یر مـ  ی زنان بـه تـصو     يرقابل عالج برا  یم و غ  ی غدة بدخ  یک همانند   ی حل ناشدن  یمعضل
  .یشکا خودیسقط و : تواند داشته باشد یه تنها دو راه حل مک یمعضل

 یسکـ  ي بـرا  یشیـ ه بخشا ک ییها اند، گل  دهیاچه خز یف در ک يها  گل يدردها و اسرار رو   
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 یدر برخ  خود و    يها شند تا بر رنج   ک یاچه را به آغوش م    یه ظلمات در  ک یدختران جوان . ندارند
 يبـرا ه  کـ ران  ـ دختـ  اریچـه بـس   [...] .  نهنـد  یانیـ  پا ۀش نقط ی خو یندگکسراف بر شرم و     مـوارد
شان یـ رند تـا بتواننـد همـراه بـا دردها      یم یاچه م ین در یشان در ا   نندهک دینوم عاشقانه   يها داستان

رد، کـ اد  یاچه  یتوان از در   ی هم م  ياما به هنگام باردار   . ه ببرند  پنا اچهیدرغرق شوند و به اعماق      
دهد  ی رخ میژه زمانین حادثه به ویا. مادر و فرزند : ه صورت دو نفره   د شدن در آن ب    ی ناپد يبرا
 سـقط  .ندک یار مک را انيا گونه رابطه ز و هر  یا بدتر از آن همه چ     یشود و    ید م یه پدر بچه ناپد   ک

 رفـت  یان و پرستارانکد به سراغ پزشی باين گرفتاری نجات از ايبراپس   ،ست یرقانونین غ یجن
ن سـقط  یـ ا. خرنـد  یمـ ه خطر زندان را بر جـان خـود       کرا  ی ز ،نندک یلبه م  را مطا  ی گزاف يه بها ک

 بـزرگ  يا سهیه و دس توطئیکه ی شبییها و در حال و هوا  خانهيها ن اتاقیتر یها در مخف  نیجن
ـ        یار مـ  ک یهوشیچگونه ب یدون ه ها ب   بدن يرو. شوند یانجام م   يادهـا ین فر یشـود، شـرم بـا اول

ب ـ آن روز تـ ي فـردا  [...]بنـدد  یمـ   رخت برشوند ی تو خارج م   ه از بدن  ک یر انسان یود غ ـآلدرد
 از مـوارد    یو در برخـ   زد  یـ ر یخون برون م  . ندکشتر صعود   ی ب یا حت یو  تواند به چهل درجه      یم
 کی وحشتنايها ه آن رنجک یمرگ. ابدی یز با مرگ راه حل خود را م    یهمه چ ) ستندیز ن یه نادر ن  ک(
  ).59-58 یورپس(سازد  یم راحت مبدل ی به نفس،ورنده قادرند بدنت را به زانو درآک را

» شـرم «و » يگرفتـار « جـز  یفیر تعا يباردارد،  یآ یه از سطور بازگفته شده بر م      کهمانطور  
چ ی مواقـع هـ  یافت و در برخی یید از آن رهای گزاف از درد و رنج با ییه با بها  ک یندارد، معضل 

  .ستیش نیها  از رنجيراه فرار
 یر زنـدگ ی در مـس   ی معمول ی همچون اتفاق  ي باردار ، بوداده يها را و فندق  اکیا  یمدو اما در    

بـه حـل و فـصل آن        يمترک يدژ درام و ترا   کد به همان گونه با نم     یه البته با  کشود   ی م یابیارز
 و یهمـان قـدر تـصنع   (ز یـ مآ ه مبالغیرامشآش با   ی خو یبستنآنا با واقف شدن بر      یولنت .پرداخت

  :ردیگ ین میم به سقط جنیتصم) یرواقعیغ
ه را  ک پس بهتر است هرچه زودتر آن ل       ،گنجد یسقط نم  یچ زن ی ه ۀلیمخال و   ی خ يایدر دن 

ب راحـت بـه     ین ترت ی و بد  ییهنه بزدا که  ک ت یکالسس و   کن  ک كشه پا یبا زور ش   پنچره   ياز رو 
 بدون جـسم، بـدون خـش و بـدون           یتیشفاف. میش ادامه ده  ی شفاف و بدون خدشه خو     یزندگ
. ییج طعم و بـو یه یدست نخورده، ب: ز را به روز اولش بازگرداندیه همه چکست   يضرور. درد

ترها در انتظـار  که دک ی، در حال  کوچک آن تخت    يدن رو یشکم آزاردهنده بود دراز     یو چقدر برا  
وزنـت  «:دیپرس یه از من م   ک يترکخانم د . ردندک ی با من صحبت م    یهوشی ب يها  آمپول ياثرگذار
 یی داشـتن وزن تـو حاضـرم چـه بهـا           ي بـرا  ی اگـر بـدان    ،هآلو،  کیچهل و هشت    آه،  « »چقدره؟
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همـان  ،  يمـال ظـاهر   ک باطـل    یالیـ ن خ آ حاضرم من بپردازم تا به       یی چه بها  یدان ینم«...بپردازم
ه کـ سـت و مـن       ي ظاهر يها  صورت ين تنها باز  ی ا اما.  برسم ه باعث حسادت توست   ک يظاهر

 یقـ یه حقک نوزاد را یک به همان روش ، برسملآ دهی ایکنم تا به ک ی مجوهر و ذات را استفراغ   
 ،فتـاده اسـت   ی ن یچ اتفـاق  یه[...]  . ندارد ییها جا  لآ دهیان ا یه م کنجا  آ از   ورمآ ی باال م  ست یو ذات 

  ).93ال یورووک(روم  ینجا میام و امروز بعد از ظهر هم راحت از ا مدهآنجا یامروز صبح به ا
ن کكشه پای شی نوعکمک پنجره به  ي از رو  هک ل یکردن  ک كه سقط به پا   یگر تشب یو بار د  

ن یهمچنـ ،   دارد ين سـطور جـا    یـ ه در پـشت ا    کـ سـت   ياشۀ زنانـه  یانگر اند یهنه ب که  ک ت یکو  
 ةدیـ ت جلـوه دادن پد    یـ م اهم کـ  يبرا از تالش    ی ناش ی روح يها شکشمک و   ی درون يتضادها
  .اند ار زنانهکت و افادة احساسیچی پيایانگر دنیشتر نمای هرچه ب،سقط

د، یـ آ یان مـ یـ  سخن بـه م يا هی به صورت گذرا وحاشي از باردار رگبار500ما در رمان   و ا 
 زن تنها   يها  شانه يتوان به مقابله با آن پرداخت و همۀ وزن آن رو           یه نم کر  یناپذ  اجتناب یاتفاق
شـود و    یل مـ  یـ ه بـه زن تحم    کست   ي و ناچار  يری ناگز یک نشان از    يباردار. ندک ی مـ ینـیسنگ
ز یـ ن مـورد ن   یدر ا . ن شده است  ی عج ير خطوط مطرح شده در رمان با فقر و ندار         یسو با سا   هم

 و مـادر    يز بـاردار  یـ نجـا ن  یدر عمل ا  (ند  ک یل را استنباط م   ک حل مش  یشخص خواننده چگونگ  
ه ناخواسته آبـستن اسـت و       کنا  یآن را از جمالت رج    ). شود ی م ی معرف ي گرفتار یکشدن مانند   

  :میابی یدر م ،ازدپرد یبه درد و دل با مارلن م
مـاه چهـارم    «. ینـ یچ چگونـه مقدمـه   ید بدون ه  یگو یه سخن م  کناست  ی رج »ام حامله شده «
پـسر  « »؟کـی او،  « .»خواهد یاو بچه را نم   .  ندارم يا چاره« »؟ینکار  که چه   ک يردکر  کف«. »است

 »ند؟کت  کمکتواند   ی؟ نم یخانمت چ « »يآر« »؟ینک یار م که نزدش   ک یخانم «.»ا آنجال یدنا مار 
ز یـ مش بـا چ  کاران ش ک از خدمت  یسکه اگر   کار گفته است    کاز همان روز اول      ا آنجال؟ یدنا مار «
پناهش ادامـه   ینا با چشمان بیج، ر»...اما« .»ندک ی اخراج ميفورر از غذا پر شود او را     ی غ يگرید

 ».نمک یه من صحبت  کخواهد   یاو نم . نمک یف م یه را تعر  ین قض یش ا یه برا ک یسکن  یتو اول «: داد
» . بدانـد  يزید چ ی من؟، نه، نبا   يخدا« »؟ینک ی چطور؟ چرا با او صحبت نم      یراچیو خانم دنا ا   «

 یینه سقط ندارد و خود به تنهای هزيه پول برا  کد  یگو یم» «د؟یگو یا آنجال چه م   یو پسر دنا مار   
 .)118-119تو یلدس برک يد( »میآ ل برکن مشید از پس ایبا

ه بـا  کـ وگو است  ن گفتیقت ایماند، در حق  ی نم ی باق يریفسچگونه ت ی ه ي برا ییچ فضا یه
شود، مـسئلۀ   یآنچه به وضوح در متن برجسته م. دهد یار را نم  کن  ی خاص خود اجازه ا    کیخش

 از نـوع    ی جـانب  یتی در خفا و ظهـور شخـص       ي باردار ي او در حل دشوار    یـی زن و تنها   يانـزوا
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  . است داستانیت اصلینار شخصکجنس در مقام دوست در  هم
ــشانده  کر  یبـه تـصو   ولـو   وچکمادر   در رمان    ي متفاوت از باردار   یلک بطور   یدگاهیامـا د 

. ت دارد یـ اکه بـدان داده شـده اسـت، ح        کـ  یتـ یتاب از اهم  ک عنوان   یه حت ک یدگاهیشود، د  یم
ن یـ  در ايا مؤلف در مصاحبه. اند ده شدهینده شده ودر تار و پود آن تنکتولدها در تمام رمان پرا    

ن رو رمان پر از مادرها   یام و از ا     نوشته ي دو باردار  ین رمان را ط   یمن ا  «:دیگو ین م یچن نیباره ا 
 سخت و دور از خانه،      یطی در شرا  ی حت كودک یکتولد  . )79 یلوتیمک(» است تازه   يو تولدها 

س نـشانۀ   ک بـرع  یشـود و حتـ     یده نم ی د ی آسمان ي بال یک مرد مانند    یک شر یک بدون   یا حت ی
ن داسـتان  یا. برد ین مید و از بیشو ی گذشته را م  يها نهکیها و     بغض یه تمام ک  تازه است  يآغاز

فهمـد   یش مـ یهـا  شود و از گوشواره ی با او در رم آشنا م  یه بارن ک ی اهل سومال  یآردو است، زن  
  :شو وابسته استیها در موگاد اش در جنگ  مخالف فرقۀ خانوادهيا ه او به فرقهک

ه کـ  بـود    يورکر و   ک خالقش بود تنفر     یه جنگ داخل  ک کیناز ترس یآن چ . حق با آردو بود   
 حـق   یبـه راسـت   او  . رده بـود  ک نفوذ   ،نده شده بود  ک پرا یتی گ ةه در گستر  ک تنها   یان ما، قوم  یدر م 
هـا،   ییایـ تالیهـا، ا  ییایسـومال :  مختلـف بـود  ي بزرگ با تجمع نژادهـا    يشو شهر یت، موگاد ـداش
آردو آن  . هـا  يها و اندونز   ییایکها، آمر  ییاینکها،   یرانیاها،   یمنیها،   یستانکها، پا  ها، روس  يهند
 بـود  ي عنـصر كخا. رده بودکانه مرا حس ی و مخف  ینیرزمیه اتهام ز  کزها را گفته بود از آنجا       یچ
ش شـده بـود،     یهـا  ره مـن بـه گوشـواره      یـ آردو متوجـه چـشمان خ     . شناخت ی م یه او به خوب   ک

ه قلـب مـن بـا       کـ امالً متوجـه شـده بـود        ک. رمیپسشان بگ بازخواست   یه دلم م  ک ییها گوشواره
امـا  . دانـم  ی مـ ینبـس ر یر او و تقـص یز را تقـص یه همه چکده بود یگانه است و فهمی او ب يدردها

ن کیز را چـر   یه همه چ  ک یاتیها و ترشحات مانند جنا     ؟ خون ندنش حاصل چه بود   یچشمان خون 
ت یـ اکچ حینـه، هـ  . واجـب اسـت  ر آنـان  ـاره بـفکه ک یعـجم تهـان دسـاهـد گنـنند، مانن ک یـم

 يبـو . شد برهانـد  یه همه جا استشمام م   ک يا نهکیتوانست مرا از آن بغض و        ی نم يزیبرانگ رقت
  ).178-179 فرح یعل ( مردابةدید و گندکالشه و آب را

 را نـشناخته    يگاه تنفـر نـژاد     چیه ه کشو  ی همچون موگاد  ي شهر یرانی و يق برا یتأسف عم 
اس کـ  در آردو انع،ده بـود یـ خـود د ن شهر به  یه ا ک ییت و عزا  ایجنا جرم و    یهمانند تمام  ،بود
ه در  ک، همانطور   ن اوصاف ی ا یبا تمام . ردک ی آن بالها را مجسم م     یتمامن زن   یا ییگوابند؛  ی یم

 یتمامرده و   کجاد  یر ا یی تغ ی بارن یتیدر ابعاد شخص  ه  ک تولد تازه است     یک م، تنها یخوان یادامه م 
  :ندک ی مكا پا رها نهکی و ها ن بغضیا

 او را بـر     و خون را از تنش شـستم        .ش گرفتم یان دستان خو  یمن نوزاد دختر آردو را در م      
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مـا  .  بودك پايا نهکیز شده بود و از هر بغض و      یافته تم یآن مخلوق تازه تولد     . اش گذاشتم  نهیس
ـ  یونـد مـ  یگر پیدیکها را به  سنگ چشمان ببر سرنوشت. می نداشتینبس با   ینیچ د یگر ه ید . دـزن
ـ    یـی  زرد طال  يهـا   را دارد با رگـه     كن سنگ رنگ خا   یه ا کند  یگو یم ـ  یـور، سنگـ  ـ ماننـد ن ا ـ ب

 را بـا    يدی خورشـ  يهـا  يند و انرژ  ک ی را هماهنگ م   هیااله دو منته  کرا  ی بزرگ است ز   يها قدرت
آن لحظـه، لحظـۀ   . گر اسـت یدیکـ وند و ذوب شدن در ین پید همیاصل شا. زند یوند می پ كخا

ست دوباره  یبا یموده شده بود و م    یه با اشتباه پ   ک يا  شروع تازه بود؛ مانند جاده     یک ي برا یدرست
  ).182همان ( از نو ی زندگیکز از آغاز، ساختن یهمه چ. از سر گرفته شود

 ي و ۀگذشتعلم به   شتن است، با    ی خو یابیساد مادر شدن مصداق باز    کا آ کنی دوم يبراو اما   
 يباد «همچونه خود را    کن  یا سرگردان بوده است و ا     یکآمراروپا و   ن  یه ب ک یلوک یکبه عنوان   

 یـک «ا  یو  ) 245همان  (» ف نشده یب و تعر  یب و غر  یعج«،  )131همان  (» ه افسارش رها شده   ک
ا دوبـاره از نـو سـاخته        یـ تالیا با تولـد فرزنـدش در ا       یکدومن. ابدی یم) 251همان  (» یآوارة جنگ 

  :شود یم
م کودکـ ه عاقبت آن خـأل پـر شـده اسـت، نـام      ک ییا آمده است گویه فرزندم به دنکحال  

همـان  (شگون خواهـد بـود        خوش .شودزنده  ه  خ دوبار یه تار ک  آن ي مانند پدرم؛ برا   ،خ است یتار
257.(  

، یست ناگشودن  يا حال گره  نیاما در ع  .  است يا هی حاش يریا تصو یکن رمان پدر دومن   یدر ا 
 ی دخترش نداشته است، حتـ     یز در زندگ  ین یحضور ثابت . شود یه با تولد نوزاد حل م     ک تابو   یک

و امـا بـا     .  گم شده بود نا معلوم بـوده اسـت         یزانیات پارت یه در عمل  ک نیمرگش هم با توجه به ا     
ب اسـت،   یقت غا ی او در حق   یه در زندگ  ک يگریت مرد د  یا و شخص  یکل تانجر، همسر دومن   یدال
 بـا همـسر اولـش       یۀ تلفنـ  المک در م  ي و همسر  يف پدر ی وظا ياش در ادا   یی بر عدم توانا   یمبن

ف شـدن و نقـش   یـ  مـردان، از نـو تعر  يد برایشا«: دیگو ی میه بارنکهمچنـان . میشـو یآشنا م 
ـ   یـ از ا ). 256همـان   ( »د آوردن دشوارتر است   یش پد ی خو ي را برا  يا تازه ه منتظـر   کـ  آن ین رو ب
ش را ید خویجد ی زندگيها هیوچولو پاکخ  یا و تار  یک، دوم یمات تانجر بمانند، بارن   یجۀ تصم ینت

 فرزنـد  یـک ردن کـ  بـزرگ  ي بـرا ین رمـان محـور اصـل    یـ قت، آنچه در ا   یو در حق  . نندک یبنا م 
 شـده   يه خانواده دوبـاره بازسـاز     ک یجمالت بارن . ان زنان است  ی م يگردد همدرد  یمحسوب م 

ار ید بـس یـ آ ین خانواده به حساب مـ ی از ايز عضویه خود نک یند، در حال ک یر م یا را تفس  یکدومن
  :ندیناپرمع

 خـود   يو بـرا  . میـ ا دهیش رسـ  یوچولو به آسا  کخ  یساد و تار  کا آ یکدرون خانۀ ما، من، دومن    
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م به لطف آن قـدرت مبـارزه در   یم تا بتوانینک ی ميزیر ی را پيا م و شالوده یا ردهکا  ی مه یپناهگاه
ن کرممیـ گـر غ  یردن د کـ  یدر انزوا ماندن و تنها زندگ     . میابی در خود ب   راالت روزمره   کبرابر مش 

بـا  . میم و راهمـان را از نـو بـساز         ی دهـ  وفق یشتر با زندگ  یم خود را هرچه ب    ینک ی م یسع. است
 مـادر تنهـا     یـک . م شود ین ما تقس  ی اعظم دردها ب   بخشه  کشود   یردن باعث م  ک یگر زندگ یدیک
ن مـسأله   یـ ساد به ا  کا آ یک بهتر از من و دومن     یسکست، چه   ی ن یافکردن فرزندانش   ک بزرگ   يبرا

گر بـه  یدیکـ اند؛ ما با    ش بوده یش از حد خو   ی ب ییمار انزوا و تنها   یمادران خود ما ب   واقف است؟   
مبودهـا  کهـا و     بتینگونه غ یتنها ا . مینک ی بزرگ م  کیها را اشترا   نگونه بچه یم و ا  یرو یاول خط م  

ست کـ ه من توانستم مرگ را ش     ک تازه بود    يها شوند و با حضور در تولد      یمرنگ م ک یدر زندگ 
  ).263-264همان (ام  ش را به قضا و قدر سپردهیستم و خویتاط نگر محید. دهم

گـر خـود   ی دیدر بخـش ه کـ  یارتباط (شود یح میتشربه وضوح ارتباط دو زن ن بند،  یدر ا 
بـازد   یرفته رفته رنگ مـ  خانواده ۀ از هست ی سنت ةدیا). نامد ی م »ی انتخاب يخواهر«ا آن را    یکدومن

 از ی جـانب یتیگر حضور شخـص ی دیو به عبارت» ستی نیافک مادر تنها یک«ن  یة نو دین ا یدر ا و  
نار قهرمان داستان به مراتـب پررنـگ تـر از رمـان            کنوع هم جنس در مقام دوست و همدل در          

 برجـسته   تـاب ک ی از خطـوط اصلـــ     یکی فصل   نی در ا  نآعالوه بر   . ندک ی جلـوه م   رگبار 500
 یین جملۀ اهـدا   یباچه رمان چن  یر د  بر حسب اتفاق د    دیشا. ن مسأله استقامت است   آو  گردد   یم

د یـ آ یه به نظر مـ ک یاستقامت .»ده شدهی به هم تن   يها  مظهر استقامت  یم به جول  یتقد«: میابی یرا م 
 زن داســتان نـشان آن را    يهـا  تیقت در شخـص   یبرد، اما در حق    یتـمام اثـر از فقدان آن رنج م      

  . ابندی یش را در اتحاد میه قدرت خوک یم، زنانیابی یم

  جهیتن
 پرچمـدار و    یسنده را بـه نـوع     یـ ه هـر چهـار نو     کـ دة مهاجرت است    ین پد یقت ا یدر حق 

ات یـ ادب«اگرچـه   .  سـاخته اسـت    شانیـ ن مادر یسـرزم  آداب و سنن      و فرهنگخ،  یتار يسخنگو
ن آثـار بـه   یـ  اياوکوا اما ، را پشت سر گذاشتهیوگرافیا دوره پردازش به اتوب  یتالی در ا  »مهاجرت

در آن مؤلفـان  ه کـ  يا بازتاب فرهنـگ و جامعـه  و بر  یت، تجارب شخصر خاطرایتأثق بر  یتحق
سندگان یـ ه مبرهن است نگاه نوکدر هر چهار مورد همچنان . داللت دارد ،اند افتهین آثار رشد    یا
ه کـ  خصمانه نسبت بـه مـردان، چونـان          يدید. زی مرد ست  ی، نگاه ی است تا انسان   یتیشتر جنس یب
ن یتـر تیـ  پـر اهم   ی همواره مرد و پـدر خـانواده در طـ           حضور ندارد و   ی مرد خوب  یکچ شر یه

گـر از  ی دیلکدر مقام دفاع برآمدن از حقوق هم جـنس، شـ  . ب است ی زن غا  یک یدوران زندگ 
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 و  یهمـدل . شـود  یمـشاهده مـ    وچولوکمادر   و    رگبار 500ه در دو اثر     کت است   یتوجه به جنس  
ه جهـان   کـ  اسـت ر با جامعۀ معاصر      زنان آثا  ۀی درون ما  یانگر تطابق نسب  یان زنان نما  ی م یهمراه

ونـد  یبـازد و پ    یه در آن حـضور مـردان رفتـه رفتـه رنـگ مـ              کـ  یزند، جهـان   ی را نقش م   ینینو
. سـازد  ی مـ ياز به مـرد و تناسـبات مردمآبانـه مبـر    ی زن را مستقل ساخته و از ن  یخواهرخواندگ

 بـا  ییارویـ روهـا تـوان    ه بـه آن کـ نـد  ک یجـاد مـ  یان زنان ا  ی م یمکوند مح ی و اتحاد پ   يدردـهم
امـل  کردن کـ  لیـ زافرسا اما نه تنهـا بـه       ه هرچند طاقت  ک ییها يدشوار. بخشد یها را م   يدشوار

 به صورت مـستقل     يریگ میت و تصم  ی درا یژگیه و کاند بل  امدهی زنان آثار فائق ن    يجوهرة وجود 
ننـد  کش دفاع یواند از خ ه آموخته کنند  ک یت م ی روا ین آثار از زنان   ی ا .اند ش داده ینان افزا یرا در ا  

رد و یـ  در آنـان بم  ياپرویت رؤ ی و قابل  کیودک يه جادو ک ه متنفر باشند، بدون آن    کو آموخته اند    
شـان   سندگانیـ  زنانـۀ نو   يهـا  ور گواه دغدغه  کت آثار مذ  یدر نها .  سپرده شود  یبه دست فراموش  

ات ار و احـساس   ک از اف  ی ناش ی و روح  ی درون يها شکشمکگران،  یترس از قضاوت د   : باشند یم
را  زن آثـار در خواننـدگان زن        يهـا  تی بـا شخـص    يذات پنـدار    هم یی توانا عواملر  ی و سا  زنانه
  .سازند ین برابر میچند

Bibliography 

Ali Farah, C. (2007). Madre piccola, Roma: Frassinelli. 

Augustine L.M. (2007). Sex at the Margins. Migrations, Labour Markets and the Rescue 
Industry, Zed Press: London-New York. 

Balbo, L. (2006). In che razza di società vivremo? L’Europa, i razzismi, il futuro, 
Milano: Bruno Mondadori. 

Brinker-Gabler, G. and Smith, S. (1997). (edited by) Gender, Nation and Immigration in 
the New Europe, in Writing New Identities. Gender, Nation and Immigration in 
Contemporary Europe, Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Camilotti, S. (2008). Riflessioni intorno alle nuove espressioni delle donne nella 
letteratura italiana, Bologna: Universita’ di Bologna.  

De Caldas Brito, C. (2005). 500 temporali, Isernia, Cosmo Iannone editore. 

Kuruvilla, G. (2001). Media chiara e noccioline, DeriveApprodi (con lo pseudonimo di 
Viola Chandra) Roma: DeriveApprodi. 

Parati, G. (2005). Migration Italy: The Art of Talking Back in a Destination Culture, 
Toronto: University of Toronto Press. 



  1391 ، تابستان2 هشمار، 17 دوره ،ادبیات معاصر جهانپژوهش  110
 

Sabelli, S. (2007). Scritture eccentriche: generi e genealogie nella letteratura italiana 
della migrazione, in Ronchetti, A. e Sapegno, M.S., (a cura di) Dentro/fuori 
sopra/sotto. Critica femminista e canone letterario negli studi di italianistica, 
Ravenna: Longo editore.  

Sinopoli, F. (2006). La critica sulla letteratura della migrazione in Italia, in GNISCI, A., 
(a cura di) Nuovo Planetario Italiano. Geografia e antologia della letteratura della 
migrazione in Italia e in Europa, Troina (EN): Città Aperta edizioni. 

Vorpsi, O. (2005 (Paris 2004)). Il paese dove non si muore mai, Einaudi, Torino. 

http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/ 

www.ilserrasanta.it/200704/12altrimondi200704.htm. 


