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فریده علوی
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دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه ،دانشگاه تهران

زینب رضوانطلب

2

دکتری ادبیات تطبیقی -ادبیات فرانسه ،دانشگاه تهران
تاريخ دريافت - 92/3/12 :تاريخ پذيرش92/7/10 :

چکیده
جنگ استقال ل اجزااير که از سا ل  1954تا  1962به طو ل انزامید و رربانیدان زيدادی بدر جدای گذاردت ،در ادبیدات
فرانسه و فرانسهزبان بازتاب گستردهای دارته و دارد ،چنانكه امروزه نیا ،پس از گذرت نیم ردرن از امضدای توافقدات
اِويان ،همچنان راه پی ايش آثار ج ي ی در مورد اين جنگ هستیم .اين آثار ادبی نهتنهدا بده ثبدت و دبگ برگدی از
تاريخ در حافظۀ جمعی دو ملت کمک میکنن  ،بلكه میکورن پاسخی در خور کنزكاویهای زيرکانۀ نسل پرسشدگر
نو بیابن  .اجبته باي توجه دارت که هر نويسن ه ،هرچن بهدنبا ل ترويج جهانبینی ازپیشتعیینرد های نبارد  ،جندگ را
از منظر خود بیان میکن و دي گاه خاص خويش را نسدبت بده مدتن و حواردی آن دارد؛ بندابراين بررسدی و مقايسدۀ
روايتهای مختلف از يک پ ي ۀ واح میتوان از تفسیرهای يكسويه جلدوگیری کند و زوايدای پنهدان آن را نمايدان
سازد .در اين مقاجه تالش ر ه من ارائدۀ تاريخچدۀ مختیدری از روابدگ فرانسده و اجزاايدر ،و معرفدی زمیندههدای
اجتماعی و سیاسی توجی آثار ادبی ،با رويكردی تطبیقی به برخی از آثار راخص ادبیات فرانسهزبدان در حدوزۀ جندگ،
به چگونگی بازنمايی جنگ استقال ل در ادبیات فرانسه و اجزااير از منظر روايی پرداخته رود.
واژگان کلیدی :ادبیات ،استعمار ،استقال ل ،اجزااير ،پاي اری ،خاطرات ،جنگ ،فرانسه.
1. falavi@ut.ac.ir
(نويسن ه مسئو ل) 2. z.rezvantalab@ut.ac.ir
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پیشگفتار
جنگ مقوجهای است که اگر در جامعهای رخ ده  ،خواهناخواه تمدا ارشدار را بدهندوعی
درگیر میسازد و کمتر کسی میتوان از پیام ها و تأثیرهای آن در امان بمان يدا نسدبت
ب ان اظهار بیاعتنايی کن  .در اين میان ،مو عگیدریهدا و واکدنشهدای ان يشدمن ان و
هنرمن ان نسبت به مو وع جنگ در آثاری که خلق میکنن متبلور میردود و بدهسدب
جايگاه حساس و مهم اين رشرها ،بیشتر مورد توجه و م اره ررار میگیرد.
جنگ از جمله مو وعاتی است که همدواره توجده نويسدن گان را بده خدود معطدو
دارته و بنمايۀ رساجهها و مقاالت سیاسی و اجتماعی و اجبته خاطرهنويسیها و رمدانهدای
متع دی ررار گرفته است .بُع تراژيک و نمايشی ايدن فاجعده بدهويدهه در حیطدۀ ادبیدات
متزلی میرود ،و داستان های ادبی زوايای پنهدان و جلدوههدای ظريفدی از جندگ را بده
نمايش میگذارن که بازنمايی آنها در ديگر هنرها دروار يا حتی گاهی ناممكن است.
راي بتوان ر يمیترين روايت جنگ را در ايلیاد هومر جست .نُه ردرن پدیش از مدیالد
مسیح (ع) ،راعر حماسهسرای يوندان در ايدن اثدر سدترگ جندگ تدروآ 1و رردادتهدای

رهرمانان افسانهای را به تیوير میکش  .بهعنوان نمونۀ تاريخی ديگری میتوان بده سدرود
روالن 2اراره کرد ،که به ررن دوازدهم میالدی تعلق دارد ،و نبردی را که هشت ردرن پدس
از میالد مسیح (ع) میان مسلمانان و سپاهیان رارجمانی رخ داده بود ،توصیف میکن .
بهدنبا ل نااعهای خونینی که در ررن بیسدتم حیدات فدردی و اجتمداعی انسدانهدای
زيادی را در سرزمینهای مختلف دگرگون نمودن  ،راه پی ايش دي گاههدای متندوع و
ریوههای متفاوتی در برخورد با مسئلۀ جنگ هستیم؛ ب ينترتی

ریهها و خداطرات در

پیون با اين مقوجه ،ابعاد گستردهتدری بده خدود مدیگیرند و بدهتد ريج ادبیدات جندگ
بهصورت يک گونۀ ادبی مستقل مطرح میرود .سومین رمان ارنست همینگوی با عنوان

وداع با اسلحه ،که داستانی عارقانه را در هنگامۀ جنگ جهانی او ل روايت میکن  ،و در
1. La Guerre de Troie
2. Chanson de Roland
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اريک ماريا رمارک که به حوادث تلخ جندگ جهدانی

دو میپردازد ،معموالً نمونههای فداخر گوندۀ ادبیدات جندگ در جهدان غدرب ردمرده
میرون  .امروزه درحاجیکه نسل کهنۀ سربازان جنگ از بین رفتهان و واپسدین رداه ان
زن ۀ اين فزايع عظیم نیا رو به خاموری گذارتهان  ،اين آثار بیش از پیش مورد اسدتناد
ررار میگیرن و برای ترسیم و زن ه کردن برهههای سرنورتسداز تداريخ ملدل بدهکدار
میآين  .از سويی ديگر ،بررسی رابطۀ بین تاريخ و ادبیات نشان میده که زبان خشدک
و رسمی نورتهها و اسناد تاريخی گاه از بیان عمق جنايات جنگی باز میمان و رادر بده
انتقا ل تمامیت اين حوادث نیست ،اينزاست که عناصر داستانی و نوردتار تخیدلآمیدا و
پرداخت ادبی ریههای جنگ به ياری نگارش صدريح و سدادۀ تداريخ مدیآيند و خد
بهوجود آم ه را پر میکنن  .من اينكه در طو ل تاريخ مشاه ر ه است گاهی منافع و
میاجح يكی از طرفین جنگ ايزاب میکن که برخی از حقدايق بدهصدورت مسدتقیم در
بیانیههای سیاسی و اجتماعی مطرح نشون ؛ در چنین ررايطی ارارات تلويحی در راجد
داستان ،و کاربرد آرايههای ادبی نظیر تشبیه و ايها میتوان بده ترفند ی زيرکانده بدرای
رهايی از ممیای و دورمان ن از تیررس سازوکارهای بررسی محتوا تب يل رود .بنابراين
اگر س ۀ بیستم اوج درگیریهای داخلی و جنگهای جهانی بود ،در ردرن بیسدتويكدم
تحقیق پیرامون پرداخت ادبی و بازنمايی هنری اين نااعها مدیتواند مو دوعی ردايان
توجه ،بلكه حتی الز و روری برای پهوهشگران بار .
ررن بیستم عالوه بر دو جنگ جهانی ،راه جنگهدای اسدتقال لطلباندهای بدود کده
بهدنبدا ل گسدترش مدوج بید اری در سدرزمینهدای مسدتعمره و اوجگیدری احساسدات
استعماری در آنها به راه افتادن و تأثیر رگرفی بر آگاهی جمعدی ملدتهدا داردتن .
يكی از مهمترين اين جنگها در جريان مبازرات آزادیخواهانۀ ملت اجزااير ررم خورد
.جنگ استقال ل اجزااير ( )1954-1962که به حضور 130ساجۀ اسدتعمار فرانسده خاتمده
داد ،يكی از مهمترين ورايعی است که بهصورت گسترده در ادبیات هر دو کشور مطرح
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ر ه است .نويسن گان فرانسدوی و اجزاايدری بده فراخدور ديد گاههدای خداص خدود
گفتمانهای متفاوتی را پ ي آوردهان  ،و به تناس

مو عی کده نسدبت بده ايدن جندگ

دارتهان  ،روايتهای مختلفی را از اين پ ي ۀ واحد ارائده کدردهاند  .بده همدین سدب ،
خاطرهنويسیهای فرانسوی و اجزاايری بعضداً مكمدل يك يگرند و در ارائدۀ تیدويری
عینی ،کلی و کامل از جنگ به يك يگر ياری میرسانن  ،و گاه نیا در تعارض با هم ررار
میگیرن و برخی نورتهها ،برخی ديگر را کامالً نقض میکنن  .راي با درت بیشتر حتی
بتوان نوعی از تحو ل و تطور را در جريانهای بازتابدهن ۀ گفتمدان جندگ در ايدن دو
خطّدده تشددخیص داد .مقاجددۀ حا ددر ری د دارد بدده بررسددی و مقايسددۀ نمونددههددايی از
بازنمايیهای ادبی جنگ استقال ل اجزااير علیه فرانسه بپدردازد .امدا ازآنزاکده بسدترهای
فرهنگی و اجتماعیای که آثار ادبی در آن توجی میرون نقش بساايی در صورتپدذيری
ركل و محتوای اين متنها دارن  ،بر خود الز میدانیم در ابتد ا بخشدی را بده تو دیح
ررايگ سیاسی و زمینههای تاريخیای که نويسن گان فرانسوی و اجزاايدری در آن سدیر
کردهان  ،اختیاص دهیم .از سويی ديگر ،ب يهی است کده ندوع تعامدل و رابطدهای کده
امروزه میان ملتهای فرانسه و اجزااير حاکم است و در آثار ادبدی بده نمدايش گذاردته
میرود ،ريشه در گذرتۀ روابگ دو کشور دارد ،پس بررسی جريانهايی کده زمیندهسداز
تحو ل در اين روابگ ر هان میتوان تا ح زيدادی نمايدانگر و روردنگر آبشدخورهای
فكری نويسن گان فرانسوی و اجزاايری بار .
آثاری که در اين تحقیق به آنها اسدتناد رد ه اسدت از میدان مندابع ادبدی فرانسدهزبدان
(فرانكوفون) انتخاب ر هان  .همچنین سعی ر ه است بر رمدانهدا و داسدتانهدايی تكیده
رود که از جمله نمونههای مطرح و برگاي ه در حوزۀ ادبیات جنگ به حساب میآيند  ،و
از رمارگان بااليی برخوردار بوده و مورد استقبا ل گستردۀ مخاطبان ررارگرفتدهاند  .چندین
آثاری میتوانن راخص و نماين ۀ ديگر آفرينههای جنگ نیا در رمار آين  .در ايران ،آثدار
نويسن گان فرانسویزبان اجزاايری يا آثاری از نويسن گان فرانسوی که در رابطه با جندگ
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اجزااير بودهان کمتر مورد توجه مترجمان و منتق ان ررار گرفتهان  .معرفدی نموندههدايی از
اين دست جهت فراهم آوردن زمیندۀ آردنايی خوانند گان ،و ايزداد انگیداه در مترجمدان
جهت سوق يافتن به سوی اينگونه از ادبیات بايسته به نظر مدیرسد  .در بداب ارداره بده
پهوهشهايی که پیش از اين در حیطه ادبیات جنگ اجزاايدر انزدا گرفتدهاند  ،بدهمنظدور
جلوگیری از درازی سخن ،به ذکر دو نمونده بسدن ه مدیکندیم :دکتدر فاطمده ردادری ،1در
مقاجهای با عنوان «مف ی زکريا و رعر مقاومت اجزااير» 2بده بررسدی جلدوههدای مبدارزه و
مقاومت در آثار منظو اين راعر عربزبان اجزاايری پرداخته است .و دکتدر رطد اجد ين
صادری 3مقاجۀ ديگری با عنوان «تئاتر سیاسی در اجزااير» 4را به معرفی نمايشدنامههدايی بدا
مضمون مبارزات سیاسی اختیاص داده است .مقاجۀ حا ر تالردی در جهدت پدر کدردن
جای خاجی بحثی در رابطه با آثار منثور (رمان ،داستان کوتداه ،خداطره) فرانسدویزبدان در
حوزۀ ادبیات جنگ اجزااير است .ايدن پدهوهش پاسدخگدويی بده پرسدشهدای زيدر را از
رهگذر بررسی آثاری در چارچوب فوق جستوجو و ه

گذاری میکن :

 .1جنگ استقال ل اجزااير چه تأثیری بر افكار عمومی ،فرهندگ ،و ادبیدات فرانسده و
اجزااير دارته است؟
 .2نحوۀ بازنمايی اين جنگ در آثار ادبی فرانسهزبان چگونه بوده است؟
 .3چه تفاوتهايی میان دي گاههای نويسن گان فرانسوی و اجزاايری نسبت بده ايدن
جنگ و نحوۀ روايت و پردازش آن در آثارران وجود دارد؟
 .4ادبیات جنگ چه تأثیری بر حافظۀ جمعی دو ملت و پیون های آنها دارته است؟

 .1استاديار گروه عربی دانشگاه ياد

 .2رادری ،فاطمه« .)1389( .مف ی زکريا و رعر مقاومت اجزااير» ،نشريه ادبیات پاي اری ،دانشك ه ادبیات و علو
انسانی دانشگاه رهی باهنر کرمان ،سا ل او ل ،رماره دو  ،بهار
 .3عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی
 .4صادری ،رط

اج ين« .)1373( .تئاتر سیاسی در اجزااير» ،هنر زمستان ،ش27 .
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پیشینۀ روابط فرانسه و الجزایر
آنگونه که رواه تاريخی نشان میده  ،فرانسه داليل گوناگونی را برای جشكرکشی بده
اجزااير مطرح نموده است .اما رویترين احتما ل آن است که رار ل دهم ،1بهبهاندۀ پايدان
دادن به درگیریهای طوالنی با دزدان دريايی 2و بهدنبا ل اختال
گن

پیش آم ه بود 3،اما در اصل با ه

ماجی که بر سدر خريد

دستیابی به منابع عظیم و ثروتهای طبیعی و

گسترش سرزمینهای خود ،دستور فتح اجزااير را صادر کرد .اجبته رون ارداا ل اجزاايدر
توسگ فرانسه در سا ل  1560توسگ يک بازرگان اهل مارسی آغاز ر ه بود ،چراکده وی
منطقهای به ندا الکدا ل 4در ناديكدی مدرز تدونس را بده تیدر

درآورده بدود و امتیداز

انحیاری بهدرهبدرداری از ذخداير مرجدان را از آن خدويش کدرده بدود .يكدی ديگدر از
مهمترين انگیاه های فرانسده بدرای ايدن ارد ا  ،ررابدت بدا بريتانیدای کبیدر و مقابلده بدا
يكهتازیهای وی در عرصۀ م يترانه بدوده اسدت .بد ينترتید  ،تفكدر سدرمايهداری و

1. Charles X

 .2در وارع ،گروههايی از دزدان دريايی در نقاط مختلفی از آبهای اجزااير مستقر ر ه ،مشكالت زيادی را بدرای
بازرگانان بهوجود آورده و امنیت تزارت را در آن منطقه به خطر ان اخته بودند  .بد ينترتید  ،دوجدت فرانسده
مقابله با اين دزدان و بررراری نظم را بهعنوان توجیهی برای اعاا ناوگان نظامی بده آن منطقده عندوان مدیکدرد.
()Bonnafont, 2005 p.15
 .3در سا ل  ،1798زمانی که ناپلئون به میر جشكرکشی میکن  ،بهمنظور تأمین آذورۀ سپاهیان خود ،مق ار زيادی گند
از دوجت اجزااير خري اری میکن  .امدا ازآنزاکده خااندۀ دوجدت فرانسده در آن دوره خداجی از ثدروت کدافی بدوده،
پرداخت اين هاينه به زمان ديگری مؤکو ل میرود .در دورۀ احیای سلطنت ،جوئی هز هم ،با وجود درخواسدتهدا
و يادآوریهای متع د اجزااير ،از پرداخت دينی که بر عه ۀ سران دورۀ جمهوريت بدوده سدر بداز مدیزند  .در 29
آوريل  ،1827حاکم ورت اجزااير ،سلطان حسین ،بار ديگر از کنسو ل فرانسه ،پیر دوا ل ،میخواهد بدرای پرداخدت
اين دين با دوجت متبوع خود مذاکره کن  ،اما کنسو ل نیا خودداری میکن  ،سلطان حسین هم کده خونسدردی خدود
را از دست داده و خشم بر او غلبه يافته ،با گورۀ بادبان خود ربهای به گوندۀ کنسدو ل مدیزند  .پادرداه فرانسده،
رار ل دهم ،بهعلت «برخورد نامناس

با ديپلمات» خود ،بالفاصله با اجزااير اعال رطع رابطه میکند و بده سدلطان

حسین هم اخطار میکن که خود را برای عملیات انتقا جويانه آماده کن )Ibid, p.17( .
4. La Calle
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رد ارتدش ايدن کشدور بده فرماند هی ژندرا ل

بورمون 1در  14ژوئن  1830به خاک اجزايره حمله کن  .پس از چن ين روز مقاومت که
ناديک به  400کشته و  2000زخمی برجای گذارت ،رلعۀ حاکم رهر ،سلطان حسین،2
سقوط کرد ،اموا ل و امالک وی بگ و میادره ،و خاانه توریف رد  .در حقیقدت ايدن
عملیات نظامی از م تها پدیش برنامدهريدای رد ه بدود و از پشدتوانۀ راهبدردی ردوی
برخوردار بود ،چراکه ناپلئون او ل 3بیستودو سا ل ربدل ،يكدی از مهن سدان نظدامی و از
جاسوسان خبرۀ خود به ندا ونسدان ايدو بدوتن 4را بدرای نقشدهبدرداری و جمدعآوری
اطالعات به آن منطقه اعاا کرده بود ،و نیروهای فرانسوی توفیق خدود را در محاصدرۀ
سريع رهر مرهون تالشهای وی بودن  .در پی ردراردادی کده در  5ژوئیدۀ سدا ل 1830
میان حاکم ورت و فرمان ۀ ارتش منعق ر  ،اجزااير در اختیدار حكومدت فرانسده ردرار
گرفت و دوران سدلطۀ فرانسدويان بدر آن سدرزمین رسدماً آغداز گرديد ( Caussée et
.)Cessole, 1999 p.27

اوجین سا لهای اراا ل اجزااير بهدسدت ارتدش فرانسده میداد

بدا دوراندی آردفته و

پرهرجومرج بود .دوجتهای متع دی در پی يك يگر بر سر کار آم ن  ،اما هیچک ا کفايت
الز را برای سامان هی او اع مملكت ن ارتن و مشكالت داخلی زيادی در فرانسده نیدا
مانع از رسی گی به امور اين مستعمرۀ ج ي و اتخاذ سیاستی دریق و م برانه نسبت بده آن

میر  .در سا ل  ،1836ژنرا ل بدوژو 5بدرای سدرکوب ریدا هدای مردمدی بده رهبدری امیدر
عب اجقادر ،و بررراری حكومتی مقت ر به اجزااير اعاا ر  .امیر عب اجقادر يک رهرمان ملدی
و نماد مقاومت ملت اجزااير رناخته میرود ،چراکه بدیش از  15سدا ل بدا حمايدت ربايدل
مختلف بومی به مقابله با نیروهای ارااجگر خارجی پرداخته بدود .ژندرا ل بدوژو ناچدار بده
1. Louis de Bourmont
2. Hussein-Bey
3. Napoléon Ier
4. Vincent Yves Boutin
5. Général Bugeaud
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امضای صلحنامدهای بدا عبد اجقادر رد کده بدهموجد

آن ادارۀ امدور در بخدشهدايی از

سرزمینهای اجزااير به نیروهای بومی و محلی واگذار ر  .اما تنها يک سدا ل بعد  ،گدروه
ديگری از ارتش فرانسه به دستور جويی فیلیپ 1به رسطنطنیه 2حمله و مفاد اين صدلحنامده
را نقض کرد تا از گسترش نفوذ و تأثیر اين رهبر مردمی جلوگیری کن .
در سا ل  ،1860ناپلئون سو  3که ری دارت تاییر و تحوجی در روابگ بین فرانسده و
اجزااير ايزاد کن  ،ژنرا ل پلیسیه 4را حاکم ج ي اين مستعمره و مأمور بررراری عد اجت
و برابری میان دو ملت منیوب دارت .وی همچنین در سدفری کده در سدا ل  1865بده
اجزايره داردت ،تدالش کدرد ندوعی بدازنگری را در سیاسدتهدای اسدتعماری فرانسده
پايهريای کن و ح ارل در ظاهر گفتمانی صلحجويانه را در پیش بگیرد؛ و بد ينمنظدور
اعال دارت« :اجزاايریها ،هرچن تبعۀ فرانسه محسدوب مدیرد ن  ،تحدت ریمومیدت
رانون اسالمی ررار دارتهان ؛ هر اجزاايدری ،بندا بده درخواسدت خدويش ،مدیتوانسدت
رهرون فرانسوی بشود و در ايدن صدورت تحدت ادارۀ ردوانین فرانسدوی ردرار گیدرد.
بنابراين اجزاايریها از سويی دارای ملیت فرانسدوی ،و از سدويی ديگدر دارای تابعیدت
فرانسوی بودن  )Saadallah, 1983 p.15( 5».و اينگونه بود که هويت اجزاايریها دچار
ازخودبیگانگی و دستخوش نوعی دوگانگی ر و آنان همواره خود را بدین دو فرهندگ
متعارض مردّد يافتن .
در عین حا ل ،دوجت فرانسه برای کنتر ل افكار عمومی اجزااير و تاییر فضای فكدری
در اين کشور ،ار امات فرهنگی گستردهای انزا داد ،و سیاستهای تبلیااتی ويههای در

1. Roi Louis Philippe
2. Constantinople
3. Napoléon III
4. Général Pélissier
; 5. «Les Algériens, bien que sujets français, demeuraient sous l’autorité de la loi musulmane
tout Algérien, sur sa demande, pouvait devenir citoyen français et dans ce cas être régi par
les lois françaises. Ainsi, les Algériens étaient considérés nationaux français d’une part, et
»sujets français d’autre part.

تحلیل جامعهشناختی جنگ استقالل الجزایر و بازنمایی آن در آینۀ ادبیات

239

پیش گرفت .در همین راستا ،در سا ل  ،1867کارديندا ل ردار ل الويدهری ،1اُسدقف ردهر
نانسی ،2بهعنوان اسقف اعظم اجزايدره منیدوب رد و مأموريدت تدرويج مسدیحیت و
آموزههای انزیل را در سرزمینهای رما ل آفريقا و بهويهه اجزااير بر عه ه گرفدت .وی
انزمن «مبلاان مسیحی آفريقا» 3را تأسیس کدرد ،و بده کشیشدان و راهبدههدايی کده بده
عضويت آن درمیآم ن  ،جق

«پد ران سدفی » 4و «خدواهران سدفی » 5بخشدی  .رسداجت

اعضای اين انزمن تبلیغ مسیحیت در بین ساکنان بومی مسدلمان ،از طريدق ردرکت در
امور بشردوستانه ،کمک به نیازمن ان و ام ادرسانی به بیماران و معلوالن بود .رايان ذکر
است که در اين دوره اجزاايریهای مسلمان ،هرچن اکثريت جمعیت کشور را به خدود
اختیاص دادن  ،اما رهرون ان درجۀ دو به حساب میآم ن .
بهاين ترتی  ،فرانسه تما تالش خود را میکرد تا بهنحوی حضور نیروهای خدود را
در خاک اجزااير موجه جلوه ده و حتی آنها را بشارتدهن گان آزادی و رهايیبخشان
ملت اجزااير از يوغ حاکمیت بومی و مذهبی جلوه ده  .نمونهای از اينگونه تدالشهدا
را میتوان در يكی از فعاجیتهای رايج تشكلهای فرهنگی مستقر در اجزااير و بررراری
نشستهای صمیمی در محافل کوچک به مناسبت اعیاد و جشنهای ملی يافت ،که طی
آن يک زن فرانسوی حزاب از سر يک زن مسلمان اجزاايدری برمدیداردت و بدا ايدن
حرکت نمادين به اصطالح «آزادی» را به وی ه يه میداد ،و «برابری با مردان» را بدرای
وی به ارماان میآورد (.)Chevillot et Norris, 2007 p.128

اما افكار عمومی در فرانسه نیا نیازمن م يريت بودن  ،چراکده مسدئلۀ ارداا ل اجزاايدر در
آنزا نیا واکنشهای زيادی را برانگیخته بود ،و به ركلگیدری دو جريدان موافدق و مخداجف
استعمار انزامی ه بود .در دورهای که بیشتر نیروهای ارتدش در خداک اجزاايدر مسدتقر رد ه
1. Charles Lavigerie
2. Nancy
3. Société des missionnaires d’Afrique
4. Les Pères Blancs
5. Les Sœurs Blanches
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بودن  ،فرانسه در مورعیتی بهر ت حساس و آسی پذير در مقابدل حمدالت احتمداجی ردرار
گرفته بود .از سوی ديگر ت او حضور نظامی در اين مستعمره مسدتلا صدر هايندههدای
گاافی بود ،و تحمل اين و عیت در زمانی که فرانسه با بحران ارتیادی دست و پنزده ندر
میکرد دردوارتر مدینمدود .بد ين دجیدل ،رخیدیتهدای زيدادی بده مخاجفدت صدريح بدا

سیاستهای استعماری فرانسده برخاسدتن  ،کده از آن جملده مدیتدوان بده نطدق غدرّای ژرژ
کلمانسو 1در برابر ژو ل فری 2اراره کرد .دوجت فرانسه نیا برای مقابله با انتشار اين حقدايق و
پیشگیری از رر جريانهای مخاجف ،سعی میکرد از طريق تبلیادات گسدترده در رسدانههدا
روحیۀ ررابت با ر رت بريتانیای کبیر را ،که سرزمینهای وسیعی را در فهرسدت مسدتعمرات
خود جای داده بود ،در مرد تقويت کن و همچنین ياد امپراتوری بارگ فرانسه را در خداطر
آنان زن ه کن  .بهت ريج اين تفكر در اذهان عمومی فرانسه ركل گرفت که خدروج نیروهدای
فرانسه از خاک اجزااير به معنای صحّه گذارتن بر تفوق و برتری دوجدت انگسدتان اسدت ،و
عرق ملی آنان را جريحهدار میسازد .اجزااير از هر جحاظ سرمايۀ بارگی برای دوجت فرانسده
به حساب میآم  .فرانسه از طريق اين کشور به تما دريای م يترانه تسلگ داردت و از ايدن
گذرگاه برای دسترسی به صحرای آفريقا و سرزمینهای رما ل آفريقا سود مدیجسدت .ايدن
خطّه سررار از ذخاير فراوان سوختی (نفت و گاز) و معادن سنگها و فلاات ریمتی (آهدن،
روی ،طال و اجماس) بود که فرانسه به آنها چشم طمع دوخته بود.
در سا ل  ،1911پارجمان فرانسه رانونی را به تیوي

رسان که بهموجد

آن خد مت

سربازی برای تما اجزاايریهای مسلمان اجاامی ر  ،ناديک به  25000نفر از میان آنهدا
که در صف سربازان ارتش فرانسه ررار گرفتن  ،جدان خدود را در جندگ جهدانی او ل از
دست دادن  .گروه ديگری از اين سربازان نیا در جنگ جهانی دو برای دفداع از مندافع
فرانسه مزبور به مبارزه ر ن  .اما ررکت سربازان اجزاايری در جنگ هن و چین بدیش
از آنكه به نفع فرانسه بار  ،در نهايت به رر آن کشور تما ر  ،چراکه ركست رداطع
1. Geroges Clémenceau
2. Jules Ferry
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ارتش فرانسه در برابر نیروهای ويتنامی ،که خواستار استقال ل و رهايی از چندگ رد رت
استعمارگر بودن  ،مق مۀ ریا و پیدروزی ملدت اجزاايدر رد ( .)Clayton, 1994 p.4در
وارع حضور نیروهای اجزاايری در خاک ويتنا در طو ل اين جنگ موج

ر کده آندان

از ناديک جنبشهای طایان و رورش را مشاه ه کنن  ،راهبردهای مقاومت را بیاموزن ،
و تاکتیکهای جنگی را تمرين کنن ؛ در من آنها دريافتن کده ديگدر نبايد هراسدی از
فرانسه دارته بارن  ،بلكه میتوانن برای دستیابی به مطاجبات خود انقالب کنن .
جنگ فرانسه و الجزایر
ان کی پیش از پايان جنگ جهانی دو  ،زمانی که فرانسده سدخت فرسدوده بدود و رد رت
سیاسی و نظامی در آن تضعیف ر ه بود ،بهدنبدا ل بداال گدرفتن اختالفدات میدان کدارگران
اجزاايری و صاحبان فرانسوی زمینهای کشاورزی ،که اجبته سا لها پیش هدااران هكتدار از
اين زمینها را به زور از ساکنان بومی غی

کرده بودن  ،جرردۀ اوجدین ریدا هدا زده رد .

ملت اجزااير کده از بدیعد اجتیهدای حكمراندان فرانسدوی بدهتندگ آمد ه بدود ،و ديگدر
نمیتوانست يا نمیخواسدت تحدريمهدای ارتیدادی و تبعدیضهدای اجتمداعی را کده در
سرزمین آبا و اج ادیاش به وی تحمیل میر  ،تاب بیداورد ،در منداطق مختلدف زمامدۀ
استقال ل و آزادی سرداد .دوجت فرانسه که ری دارت اين مبارزات را در نطفه خفده کند ،
بالفاصله میاجی اجحاج ،رهبر جنبش ملی اجزااير را دستگیر و به برازاويل تبعید کدرد .در
 8می  ،1945درحاجیکه ررار بود مراسم جشدنی بده مناسدبت پايدان جندگ جهدانی دو و
سقوط آجمان نازی در اجزااير برگاار رود ،مرد از فرصت استفاده کردند  ،بده خیابدانهدا
ريختن و طی ار امی رزاعانه و غافلگیرکنن ه بهجای پرچم سهرنگ فرانسه ،بدرای اوجدین
بار پرچم سبا و سفی اجزااير را در دست گرفتن و سرود ملی خودران «من جباجنا» را بده
زبان عربی خوان ن  .آنها درپی تظاهرات گسترده خواستار آزادی میاجی اجحداج رد ن  ،و
رعارهای ملیگرايانه و استقال لطلبانه سر دادند  ) Stora, 2012 p.48( .ردلیک گلوجده بده

242

مطالعات سیاسی – اجتماعی جهان؛ دورة 3؛ شمارة 2؛ پاییز و زمستان 1392

سمت يكی از جوانان معترض به نا بوزي سعّا ل ،منزر بده درگیدریهدای خدونینی میدان
نیروهای پلیس فرانسوی و تظاهرکنن گان ر  .دامنۀ اين اعترا ات بده ردهرهای مختلدف
اجزااير کشی ه ر و کشدتار مدرد اجزاايدر بدهدسدت نیروهدای نظدامی فرانسده حتدی در
روزهای بع نیا ادامه پی ا کرد .بمباران رهرهای سدطیف ،راجمدۀ و خداطرۀ توسدگ ارتدش
هوايی فرانسه تع اد زيادی کشته و زخمی بر جای گذارت .منابع رسمی تا به امروز آمدار
دریقی از رربانیان اين حوادث اعال نكردهان  ،اما کنسو ل آمريكا در اجزايره رمار ايشان را
40هاار نفر تخمین زده ( ،)Horne, 2006 p.26درحاجیکه گاارردگر راديدو رداهره معتقد
است با توجه به اينكه افراد زيادی از ساکنان روستاهای مزاور نیا تلدف رد هاند  ،ردمار
رربانیان به 45هاار نفر میرس  ،و اجبته مبارزانی که از ناديک راه اين فاجعده بودند بدر
اين باورن که ح ارل  80هاار نفر در اين بین جان خود را از دسدت دادهاند  .تعد ادی از
اجساد دفن نش ن بلكه با ردتاب در چداه افكند ه رد ن  ،و تعد ادی ديگدر نیدا توسدگ
نیروهای چريكی در کورههای آهكی سوزان ه ر ن (.)Mekhaled, 1995 p.187
پس از اين حوادث تلخ ،هرچن گروههای ملیگدرا و اسدتقال لطلد

اجزاايدری بده

م ت نُه سا ل دسدت از اعترا دات رسدمی و درگیدریهدای علندی برداردتن  ،در واردع
مبارزات سیاسی خود را به صورت مخفیانده پدی گرفتند و بده تقويدت نیروهدای خدود
پرداختن و برای راهان ازی انقالبی بارگ برنامهريای کردند  .در ايدن مد ت احدااب و
انزمنهای متع دی به موازات هم و با اسامی مشابه تشكیل ر ن  ،که هوادارانی دارتن
و خگمشی خاص خود را دنبا ل می کردند  ،امدا وجده مشدترک همدۀ آنهدا مخاجفدت بدا
سیاستهای استعماری فرانسه بود؛ از جمله میتوان به حاب خلدق اجزاايدر 1و رداخۀ
نظامی آن با عنوان سازمان مخفی ،2اتحاد مردمی اجزاايدر ،3جبهدۀ آزادیبخدش ملدی 4و

)1. Parti du Peuple Algérien (PPA
)2. Organisation Secrète (OS
)3. Union Populaire Algérienne (UPA
)4. Front de Libération Nationale (FLN
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جنبش ملی اجزااير 1اراره کرد .سرانزا آتش زيدر خاکسدتر ردعلهور رد و در ندوامبر
 1954جنگ استقال ل اجزااير رسماً آغاز گردي  .بین نیمهرد

و سداعت دو صدبح روز

او ل نوامبر  ،1954ناديک به سی انفزار در مزاورت پايگاههای نظامی فرانسده ،چند ين
رهر از جمله اجزايره ،باطنه ،بويره ،بوفاريدک و خنشدله را جرزاند (.)Stora, 1993 p.9
ساعاتی بع  ،سخنگوی جبهۀ آزادیبخش ملی از طريق راديو با مرد اجزاايدر گفدتوگدو
کرد ،مسئوجیت حمالت را بر عه ه گرفت ،و دمن تشدريح اهد ا

اسدتعماری ايدن

جبهه ،خواستار خروج فوری روای فرانسوی از خاک کشورش ر  .فرانسوآ میتران 2وزيدر
کشور فرانسه که پی برده بود با عملیاتی هماهنگ و گسترده روبهروست ،عیر همدان روز
 600سرباز جنگی را از طريق هوايی به اجزااير اعاا کرد تدا يدک بدار ديگدر «رورردیان
بومی» را سرکوب کن ( ،)Ibid p.10غافل از اينكه اين بدار جندگ هشدت سدا ل بده طدو ل
میانزام و ارتش فرانسه به هااران نیروی ديگر محتداج مدیردود .در ادامده ،گدروههدای
مختلفی که بهصورت پنهانی در اجزااير فعاجیت میکردن  ،بدا يكد يگر متحد رد ن و بده
مقابله با سربازان ارتش فرانسه پرداختن  3.در ايدن بدین ،مبدارزات مردمدی در مسدتعمرات
ديگری از جمله تونس ،مراکش ،کامرون ،کنگو و ساحل عاج به ثمر نشست و همگدی بده
استقال ل دست پی ا کردن ؛ اين مسئله به ملت اجزااير امی بخشی و پاي اری و مقاومدت را
در آنان دوچن ان کرد.
بع از اينكه ص هاهاار نفر جان خود را در ايدن جندگ خدونین از دسدت دادند و
میلیونها نفر آواره ر ن  ،در سا ل  ،1960سدازمان ملدل تیدمیم بده م اخلده در مسدئلۀ
اجزااير گرفت و اعال کرد ملت اجزااير حق دارد برای تعیین سرنوردت خدود تیدمیم
بگیرد ،اما دوجت فرانسه باز هم حا ر به تسلیم نش  .بداالخره در  18مدارس  ،1962در
)1. Mouvement National Algérien (MNA
2. François Mitterand

 .3هرچن اين اتحاد چن ان پاي ار نبود ،چرا که پس از اتما جنگ ،هر يک از احااب تالش میكرد انقالب اجزااير
را به نفع خود میادره کن  ،و اين امر منزر به اختالفات داخلی و درگیری های ر ي ی گردي .
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پی امضای رراردادی موسو به توافقات اِويان 1توسگ نماين گان مذاکرهکنند ۀ فرانسدوی
و اجزاايری ،آتشبس اعال ر  .سپس همهپرسیای در  8آوريل  1962برگاار ر  ،کده
طی آن اکثريت راطع مرد اجزااير خواستار پايان بخشی ن به ارداا ل کشورردان توسدگ
نیروهای بیگانه ر ن  ،و بهدنبا ل آن ارتش فرانسه مزبور به ترک خاک آخرين مسدتعمرۀ
خود ر  .بهدنبا ل تأيی و انتشار نتايج همهپرسی ،سدرانزا در  5ژوئیدۀ  1962اسدتقال ل
اجزااير رسماً اعال ر .
جنگ استقال ل اجزااير نهتنها جراحت عمیقی بر روح و جان ملت اجزاايدر وارد کدرد،
بلكه جايگاه فرانسه را نیا در جهان زير سؤا ل برد و دي گاه افكار عمومی را نسدبت بده آن
تاییر داد .چرا کشوری که خود را مه حقوق بشر مدیخواند چندین جنايدات عظیمدی را
علیه مردمی که خواستار دستیابی به يكی از ابت ايیترين حقوق خود يعنی استقال ل بودند ،
مرتك

ر ؟ چطور ممكن بود سرزمینی که خدود را وا دار آمدوزههدای فیلسدوفان عیدر

رورنگری میدانست ،به مخاجفت بدا يكدی از واالتدرين ارزشهدای انسدانی يعندی آزادی
برخیاد؟ مگر نه اينكه فرانسه بارها و بارها کشتار يهوديان توسگ سربازان آجمدان ندازی را
نكوهش کرد ،پس چه ر که سربازانش دست به رتلعا هااران مسلمان بیدفداع زدند ؟
درحاجیکه تع اد زيادی از نیروهای اجزاايری دورادوش ارتش فرانسده در جندگ جهدانی
دو ررکت کرده بودن و چهبسا جان خود را از دست داده بودن  ،آيا اين درست بود کده
در فاصلۀ کمتر از ده سا ل برادران و هموطنان آنها به دست همین ارتش بمباران رون ؟
دوجت فرانسه که مورعیت خود را سخت متاجا ل میدي  ،سعی میکرد تا ح ممكدن
از بازتاب اخبار مربوط به جنگ در رسانهها جلوگیری کن و از اعال ردمار رربانیدان و
میاان خسارت ماجی ممانعت ورزد .حتی بدهمنظدور خفیدف جلدوه دادن مبدارزات ملدی
اجزااير و همچنین پوران ن ابعاد گسترده و ويرانگر اين جنگ ،فرانسه تا م تها بدرای
1. Accord d’Évian

اين گفتوگوها در رهر اِويان جِبَن فرانسه ،در حاریۀ درياچۀ جِمان صورت گرفت و به همین دجیل اينگونه نامید ه
میرود.
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ارجاع دادن به آن از اصطالحاتی همچون «حدوادث اجزاايدر» 1و «مسدئلۀ اجزاايدر» ،2يدا
نهايتاً تعبیراتی نظیر«عملیات حفظ نظم در رما ل آفريقا» 3و «عملیدات برردراری صدلح»
استفاده میکرد .تنها در سا ل  1999بود ،که بهموج
تیوي

4

رانونی کده در پارجمدان فرانسده بده

رسی  ،اصطالح «جنگ اجزااير» 5توسگ گفتمان حكومتی بده رسدمیت ردناخته

ر  .راي به همین دجیل بار که برتران تاورنیه ،6کدارگردان فرانسدوی ،عندوان «جندگ
بینا » 7را برای فیلم مستن ی که دربارۀ جنگ استقال ل اجزااير ساخته بود ،برگاي  .اجبتده
الز به ذکر است که در اجزااير استفاده از جفظ «جنگ آزادسازی ملی» 8نیا رايج است.
به هر ترتی

اين جنگ ،بینا يا نامور ،بهعنوان مو وعی تابو يدا افتخدارآفرين ،بده

ركل فريادی رسا يا نزوايی آهسته ،در نورتههای ادبی فرانسه و اجزااير منعكس رد ه،
که در ادامه به معرفی نمونههايی از اين آثار میپردازيم.
جنگ در ادبیات فرانسه و الجزایر
در سا ل  ،1996بنیامین استورا ،پهوهشگر برجسته ،اعال کرد که تنها تا آن زمان بدیش از
دوهاار جل کتاب دربارۀ جنگ اجزااير تأجیف رد ه و در فرانسده و اجزاايدر بده چدا
رسی ه است9؛ و کاترين میلكويچ ريو ،استاد دانشگاه کلرمون فران ،نیا در مق مدۀ کتدابی
که در سا ل  2012به چا
جنگ در دهۀ اخیر داد.

رسان  ،خبر از موج ج ي خاطرهنگاریها و ریهنويسیهدای

10

1. Evénements d’Algérie
2. Question Algérienne
3. Opération de Maintien de L’ordre au Nord de l’Afrique
4. Opération de Pacification
5. Guerre d’Algérie
6. Bertrand Tavernier
7. La Guerre Sans Nom, 1992.
8. Guerre de Libération Nationale
 .9مراجعده ردود بدهStora, Benjamin, Imaginaires de guerre, Algérie-Viêt Nam en France et aux États-
Unis, Paris, La Découverte, 1997
 .مراجعده ردود بده Catherine Milkovitch-Rioux, (2012). Mémoire vive d’Algérie: Littératures de la
guerre d'indépendance. Paris: Buchet Chastel,.

246

مطالعات سیاسی – اجتماعی جهان؛ دورة 3؛ شمارة 2؛ پاییز و زمستان 1392

پیش از فتح اجزااير توسگ فرستادگان رار ل دهم در ابت ای ررن نوزدهم ،دانشدمن ان و
نويسن گان اين سرزمین آثار خود را به زبانهای بِربِر ،عربی و التین ارائه میکردن  .امدا بدا
توجه به تحوالت گستردهای که در دوران استعمار پ ي آم  ،زبان فرانسدوی نیدا در رشدر
متفكر و تحییلكرده رايج و حتی پس از م ت کمی به زبان غاج

تب يل گردي  .در واردع

فرانسه در راستای تحكیم سلطۀ فرهنگی و سیاسی خود در اجزااير ،بدا بده دسدت گدرفتن
کلیۀ امور آموزری ،سیستم ج ي ی از آموزش و پرورش را پايهريای کرد ،و برنامدههدای
ويههای را برای ترويج زبان فرانسه و کاربرد اجباری آن در م ارس ت ارک دي  ،بهگوندهای
که زبان و فرهنگ و تم ن عربی مهزور مان  .از سويی ديگر ،امكانات چا

و نشر کتداب

نیا عم تاً در اختیار فرانسویها ررار دارت ،که مسدلماً رغبدت بیشدتری بده انتشدار کتد
فرانسهزبان دارتن  .حتی گاهی اجزاايریها ،برای اينكده بتوانند اعتبداری بدرای اثدر خدود
فراهم آورن و آن را به چا

برسانن  ،مزبور بودن از يک نويسن ۀ فرانسوی که از سدوی

مسئوالن رسمی کشور رناخته ر ه بود ،درخواست کنن مق مهای بر کتابشان بنويسد  .بده

همین خاطر ،ركری خوجه مق مۀ رمان مأمون ،طدرح يدک آرمدان 1را بده ويتدا ل مداری

2

میسپارد ،و ديباچهای نیا توسگ آجبرت دوپوورويل 3برای رمان زهره ،زن يدک معد نچی

4

اثر عب اجقادر حاج هامو نورته میرود .در هر صورت در اجزااير ،نويسن گان فرانسدهزبدان
در اوجويت ررار دارتن و آثار آنها با سهوجت و سرعت افاونتری منتشر میر  .امدا نكتدۀ
جاج

اينزاست که باز هم نويسن گان اجزاايری موفق مدیرد ن از عامدل سدلطۀ بیگانده

يعنی زبان فرانسه در راستای منافع خودران و به رو ل کات

ياسین بهعنوان يدک «غنیمدت

جنگی» بهره ببرن  ،چراکه پس از استقال ل يافتن نیا با انتشار رمانهايی به زبان فرانسه ،بده
افشای بیعد اجتی هدای رد رت اسدتعمارگر پرداختند و پدرده از جنايدات ارتدش فرانسده
بردارتن  ،و ب ين طريق ص ای اعتراض خود را حتی به گوش خوانند گانی در آن سدوی
1. Mamoun, l’ébauche d’un idéal
2. Vital Mareille
3. Albert de Pouvourville
4. Zohra, la Femme du Mineur

تحلیل جامعهشناختی جنگ استقالل الجزایر و بازنمایی آن در آینۀ ادبیات

247

آبهای م يترانه رسان ن و با طیف گستردهای از مخاطبان ارتباط برررار کردن  .کريسدتین
رعله-آرور ،پهوهشگر برجسته و استاد ادبیات تطبیقی در دانشدگاه سدرژی پونتدوآز ،1در
يكی از کتابهای خود ،کده بده معرفدی گايد های از آثدار ادبدی فرانسدویزبدان اجزاايدر
اختیاص دارد ،بر اين نكته تأکی میکن که اراره و ارجاع به جنگ استقال ل در رمانهای
نويسن گان بارگ اجزااير همواره مشهود است ،چراکه مسئلۀ جنگ آزادسدازی در ذهدن و
حافظدۀ ايشددان حدک رد ه و از اهمیددت و جايگداه ويددههای ندداد آندان برخددوردار اسددت
( .)Chaulet-Achour, 1990 p.110غانی مراد ،منتق ادبی اجزاايریتبار ،نیا در تعريدف و
توصیف ادبیات کشدورش مدینويسد « :ادبیدات اجزاايدری سدرود يكپارچدهای اسدت در
بارگ ارت اجزااير رهی  ،کشوری که برای بازيافتن و بازسازی خود به مبدارزه پرداخدت،
تا ملتی متح و آزاده را سامان ده ؛ ادبیات اجزااير تبلور جستوجوی عمیق يک هويدت
است ،به دنبا ل «من»ی میگردد که ريشه در تاريخ دارد و به سوی آيند ه پرتداب رد ه ،و
امی به يک «ما»ی ملی را جان میبخش .)Merad, 1976 p.105( 2».
در فرانسه نیا بسیاری از نويسن گان به بیدان ديد گاههدای مختلدف نسدبت بده مسدئلۀ
اجزااير و جنگ پرداختهان  .روبر ران و ،3که از پ ر و مادری اصاجتاً فرانسدوی در اجزايدره
به دنیا آم و پدس از گذراند ن تحیدیالت دانشدگاهی در پداريس بده يكدی از مدأموران
عاجیرتبۀ دوجت فرانسه در اجزااير تب يل ر  ،در رمانهدای 4خدود بده توصدیف جائیدات
زن گی فرانسویهايی پرداخته که با ه

کار يا تزارت به اجزااير مهاجرت کدردهاند  ،و

با تأکی مكرر بر برتری نهاد اروپايی ،تیويری تحقیرآمیدا از سداکنان بدومی «جهدلزده» و
«عق مان ه» ارائه میکن  .او در کتابی با عنوان مستعمرهنشینان 5اعال میکن کده «اجزاايدر
1. Université Cergy Pontoise
2. «La littérature algérienne est un hymne profond à la gloire de l'Algérie martyre, de l'Algérie
en lutte pour se retrouver et se reconstruire, pour former un tout uni et libre, c'est une vaste
quête de la personnalité, la recherche d'un moi enraciné dans l'Histoire et projeté vers un
avenir, l'espoir d'un nous national».
3. Robert Randau
(4. Les Colons )1907(, Les Algérianistes )1911(, Cassard le Berbère )1920(, Professeur Martin )1935
(5. Les Colons )1907
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يددک سددرزمین فرانسددوی اسددت» ،1و بد ين منددوا ل در دفدداع از نظددا اسددتعماری فرانسدده
رلمفرسايی میکند  .در مقابدل ،ژان عمدروش ،2نويسدن ۀ مسدیحی و دورگدۀ فرانسدوی-
اجزاايری ،در مقاالت متع د و حتی ارعار 3خويش برای استقال ل اجزااير تبلیغ مدیکند و
خواستار استیفای حقوق کارگران بومی میرود .از سدويی ديگدر ،ژان پِلِگدری ،4نويسدن ۀ
فرانسوی که رل

و احساسات خود را اجزاايدری مدیخواند  ،5در رمدان تابسدتانهدای از

دست رفته 6به ذکر خاطرات ریرين خود از سرزمینی میپردازد که در آن به دنیا آم ه ،امدا
پس از  1962مزبور به ترک آن ر ه است .وی ب ون اراره به ريشههدای جندگ اجزاايدر
آن را پ ي های رو میخوان که «ويالی زيبدا»يشدان را ويدران مدیکند  ،و بده نكدوهش
مخاصماتی میپردازد که او را از دوستان و همبازیهدای دوران کدودکیاش دور مدیکند .
توصیفات پلِگری از اجزاايرِ ربل از  ،1962آرمانرهر يا اِج ورادويدی افسدانهای را در ذهدن
خوانن ه ت اعی میکن  ،که همۀ مرد در آن هم  ل و همرنگ هستن  ،و در کمدا ل صدلح و
آرامش در کنار هم زن گی مساجمتآمیای دارن ؛ کارگر و کارفرما از ردرايگ خدود را دی

هستن  ،و هیچکدس اعترا دی ند ارد ( .)Stora, 2003 p.17درحداجیکده محمد ديد

در

سهگانهای با عنوان اجزااير ،رامل سه رمان خانۀ بارگ ،7آتشسوزی 8و حرفدۀ بافند گی،9
در کنار توصیف ررايگ سخت زن گی کارگران و روايت استثمار کشاورزان روستايی ،بده
انتقاد از رفتارهای ظاجمانۀ مستعمرهنشینان و ملّاکان میپردازد و در اصدل وجاهدت ردانونی
نظا استعماری تشكیک میکن ( .)Bonn et Boualit, 1999 p.11وی به اتها سیاهنمدايی
و اجقای ناامی ی از سرزمین مادری خود اخراج ر .
1. L’Algérie est une terre Française.
2. Jean Amrouche
)3. Etoile Secrète (1937), Chants berbères de Kabylie (1939
4. Jean Pélégri
»5. «Algérien de cœur
)6. Les Etés perdus (1999
)7. La Grande Maison (1952
)8. L’Incendie (1954
)9. Le métier à tisser (1957
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ياسین ،نويسن ۀ مشهور اجزاايری ،با انتشدار رمدانی بدا عندوان

نزمه 1که با استقبا ل گستردۀ مخاطبان روبهرو ر  ،انقالبی در فضدای ادبدی ايدن کشدور
پايهگذاری کرد .طاهر جعوت ،منتق اجزاايری ،با ارداره بده سداختار روايدی پیچید ه و
داستان چن اليۀ مطرحر ه در نزمه ،انتشار چنین رمانی را نشانۀ بلدوغ ادبیدات اجزاايدر
میخوان و آن را اجگويی برای نسل جدوان نويسدن گان برمدیردمارد ( Djaout, 1990

 .)p.17کات

ياسین که سبک نورتاری ج ي و جسورانهای دارد ،در چارچوب اين اثدر

چن ریه را به موازات هم پدیش مدیبدرد و از زبدان رخیدیتهدای مختلدف داسدتان
مطاجبات و آرمانهای گروههای ملیگرا و استقال لطل

را عندوان مدیکند و در خدال ل

گفتوگوهای آنها با «اربابان» يا دوستان فرانسويشان نوعی از تضارب آرا را بده نمدايش
میگذارد .درونمايۀ اين اثر اجها گرفتده از زند گی رخیدی نويسدن ه اسدت ،و کاتد
ياسین در ررح جائیات ورايع تاريخی کده در خدال ل داسدتان بد ان ارداره مدیکند از
مشاه ات عینی و تزربیات وارعی خويش استفاده کرده است .مدثالً چند ين صدفحه از
اين کتاب به حكايت ریا  8می  21945اختیاص دارد .زيرا کاتد

ياسدین در آن زمدان

رانادهساجه بوده و در م رسۀ ربانهروزی فرانسویها در رهر سطیف درس مدیخواند ه
است .وی در تظاهرات اعتراضآمیا مردمی ررکت میکن و بهدنبا ل آن دستگیر ،زن انی
و حتی ركنزه میرود .يكی از رخییتهای اصلی رمان نزمه نیا سرگذرت مشابهی
دارد و دائماً کابوس میبین  ،و اين جملۀ هراسانگیا که «رما فردا تیربداران مدیردوي »
مرتباً در ذهن وی تكرار میرود .مادر کات

ياسین در اثدر نگراندی و دجهدره بده خداطر

حبس فرزن ش دچار جنون میرود ،و باز هم تیوير مادری کده ديوانده رد ه و حتدی

1. Nedjma

 .2بار ديگر يادآوری میکنیم که اين ریا نقطۀ عطفی در تاريخ اجزااير بود و نقش تعیین کنن های در انقدالب ايدن
کشور دارت .محم حربی در می  2005ستونی از روزنامۀ جومون را به بارگ ارت اين وارعه اختیاص داده و
در مقاجهای با عنوان «جنگ اجزااير از سطیف آغاز ر » به بیان دي گاههای خود در اين زمینه میپردازد.
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رادر به بازرناختن همسر و فرزن ان خود نیست و به صورت خود چنگ مدیاند ازد در
برخی از داستانهای 1نويسن ه دي ه ر ه و يادآور وجه اتوبیوگرافیک آثار وی میگردد.
در دوران اخیر در ادبیات کودک و نوجوان نیا کتابهايی دربارۀ جنگ اجزااير به چشدم
میخورد ،که پرداختن ب ان نیازمن مزا ل ديگری است ،چراکه مبحث انتقا ل مفاهیم تداريخی
به نسل جوان از طريق ادبیات مو وعی مفیل و درخور توجه است؛ ازاينرو تنها بده ذکدر
نمونهای بسن ه میکنیم .جیال صبّار ،در سا ل  ،1941از پ ری اجزاايری و مادری فرانسوی کده
هر دو آموزگار بودن  ،در أفلو متوج ر  .وی در 18سداجگی بده فرانسده مهداجرت کدرد ،امدا
همچنان اخبار اجزااير را با عالره دنبا ل میکرد ،چراکه بخشی از هويت خدود را در تداريخ و

سرنورت آن سرزمین میجست .جیال صبار در سا ل  1999رمانی را بدا عندوان پداريس اکتبدر
 ،1961رود سن سرخ بود منتشر کرد .وی در اين کتاب من روايت ماجراهای مربدوط بده
سه نوجوان ،حادثۀ تاريخی مهمی را بازگو میکن کده بازتداب آن در رسدانههدای فرانسدوی
سا لها با سانسور ر ي خبری مواجه ر ه بود .در وارع  17اکتبر  ،1961اجزاايریهای مقدیم
فرانسده و فرانسدویهددای طرفد ار اسددتقال ل اجزاايدر تظداهراتی گسددترده در دفداع از جبهددۀ
آزادیبخش ملی برگاار کردن که با سرکوب پلیس فرانسه روبهرو و منزر به درگیدریهدای
خشونتآمیای بین تظاهرکنن گان و نیروهای پلیس رد  .درحداجیکده هدیچگونده آمداری از
رربانیان اين اعترا ات خونین از سوی منابع مربوطه اعال نش  ،مندابع غیررسدمی از وجدود
چن ص زخمی و به جا مان ن دهها کشته خبر میدادن  .حتی برخی از رداه ان عیندی نقدل
میکنن که تع اد زيادی از جنازهها توسگ پلیس به داخل رود سن پرتاب میر ن  ،و عندوان
رمان جیال صبار نیا به همین اتفاق اراره دارد .اين رمان ،که بدا توجده بده دارا بدودن ويهگدی
داستانی توانسته از موانعی که س راه نورتههای مستن هستن عبور کن  ،ايدن وارعدۀ مهدم و
دهشتناک را بده تیدوير مدیکشد و برگدی از تداريخ مبدارزات ملدت اجزاايدر را در ذهدن
خوانن گان عم تاً نوجوان خود ثبت میکن .
1. Le Cadavre encerclé (1959), La Rose de Blida (1965), Le polygone étoilé (1966).
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مقایسۀ دو روایت از جنگ
ژرژ بوئیس 1فرانسوی نیا از جمله نويسن گانی است که خاطرات زن گی رخیی خدود
را در چارچوب رمان و داستان بازگو کردهان  .وی که از افسران عاجیرتبۀ ارتش فرانسده
است ،در جنگ هن و چین و همچنین در جنگ اجزااير ررکت کرده ،و در سدا ل هدای
 1951تا  1954نیا به عندوان وابسدتۀ نظدامی در سدفارت فرانسده در ايدران و افاانسدتان
فعاجیت دارته است .ژرژ بوئیس در سا ل  1961رمانی به نا غار 2را به چا

رسدان کده

مورد توجه خوانن گان و منتق ان ررار گرفت .رمان ديگری با عنوان غار فروريخته 3نیدا
توسگ يمینه مشاکره ،نويسن ۀ زن اجزاايری ،در سا ل  1979منتشدر رد  .ايدن دو رمدان
نهتنها از نظر نا با هم رباهت دارن  ،بلكه هر دو به مو وع جنگ اجزااير میپردازن و
مبارزات را در دو جبهۀ مخاجف و از دو دي گاه متفاوت حكايدت مدیکنند  .رخیدیت
اصلی داستان بوئیس مردی 53ساجه به نا انريكو 4است ،که در نقش يكی از فرماند هان

ارتش فرانسه در زمان جنگ استقال ل اجزااير ظاهر میرود .اما رهرمان داسدتان مشداکره
پرستاری است که در پشت جبهههای جنگ به ام ادرسانی مشاو ل است و از مزروحان
مراربت میکن ب ون آنكه نا و نشان مشخیی دارته بار  .راوی غدار سدو ردخص و
دانای کل است ،درحاجیکه غار فروريخته از زبان او لرخص روايت میرود .داستان در
هر دو رمان در بازۀ زمانی يكسانی ،يعنی بین سا لهای  1954تا  ،1962اتفداق مدیافتد .
عنیر مكانی غار در هر دو اثر از اهمیت ويههای برخوردار است و حتی میتوان يكدی
از محورهای اصلی ریه در نظر گرفته رود .اين عنیر نقشهای مختلفی را ايفا میکن ،
يکجا يک پايگاه نظامی سرّی مطرح میرود ،و جايی ديگر يک بیمارستان صدحرايی و
پناهگاه .توصیف سرمای زمهرير ،گردبادها و توفانهای ر ي  ،بر

و يخبن ان ،سدقوط

1. Georges Buis
)2. La Grotte (1961
)3. La Grotte éclatée (1979
4. Enrico
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بهمن ،مس ود ر ن راهها و ص ای زوزۀ راا لها در نیمههای ر

از جملده تیداويری

هستن که در هر دو رمان بده چشدم مدیخورند  .در رمدان بدوئیس ،انريكدو مأموريدت
رناسايی و انه ا غاری را بر عه ه دارد که مرکا فرماند هی چند ين عملیدات گسدترده

علیه ارتش فرانسه بوده و نقطهای راهبردی محسوب میرود .اما محدل خد مت انريكدو
منطقهای کوهستانی موسو به اورس 1است ،و وجود کوههای بلن و تپدههدای پرردمار
سختی کار او را دوچن ان کرده ،و مانع کشف دریدق و سدريع محدل غدار رد ه اسدت.
انريكو معتق است اگر بتوان اين مرکا فرماند هی را بیابد و آن را منهد

کند « ،بدرگ

برن ه» در دست ارتش فرانسه خواه بود و چهبسا جنگ به نفع آنها خاتمده پید ا کند ،
به همین خاطر از انگیاهای روی برای ادامۀ جستوجو برخوردار است؛ من اينكه بده
او وع ه داده ر ه که اگر اين مأموريت را با موفقیت به انزا برسدان «پداداش بارگدی»
دريافت خواه کرد .چهارده فیل يعنی تقريباً سده چهدار رمدان بده توصدیف تدالش
بیورفۀ انريكو برای يافتن اين غار اختیاص دارد .در اين بخش غدار همچدون يكدی از
رخییتهای ریه ظاهر میرود و داستان حو ل محور تعقی

و گريا میان اين دو نفدر

میگردد .عزا و ناتوانی انريكو در برابر اين عامل طبیعت که گويی «هم ست رورریان
اجزاايری» ر ه ،موج

میرود او ر ها کابوس ببین و روزها حر هايی هذيانگونه

بر زبان آورد .او حتی در دورهای که سخت پريشدان رد ه ،بده اعتقدادات خرافدی روی
میآورد و از ر رت افسانهای درمن سخن میگويد  ،چندانکده خطداب بده دوسدت و
همكار خود میگوي « :جنگ حلقهای به دور انگشت نُهدهم از مرد میان ازد که آنها را
نامرئی میکن  .سپس ،دست خود را به روی رانۀ بعضی از مردان میگذارد و آنها را ده
بار روی تر میکن » ( 2)Buis, 2002 p.543آنچه بیش از همه انريكو را رنج مدیدهد و
نوعی احساس حقارت را به او اجقا میکن اين است که تقربیداً همدۀ سداکنان روسدتايی
1. Aurès
2. «La guerre glisse un anneau au doigt des neuf dixièmes des gens et les rend invisibles. Et
»puis, elle pose la main sur l’épaule de quelques hommes et les rend dix fois plus grands.
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منطقه از محل اين مخفیگاه اطالع دارند  ،چراکده منطقده را بدهخدوبی مدیرناسدن و از
کودکی به گشتوگذار و بدازی در کوهسدتانهدای اطدرا

پرداختدهاند  ،امدا انريكدو و

سربازانش با وجود نقشههايی که در دست دارن گاهی دچار خطا میرون و راه را گدم
میکنن  ،و اين مسئله يک بار ديگر بیگانه بودن فرانسده را در خداک اجزاايدر بده رخ او
می کش  .از سوی ديگر همبستگی عزیبی میان مرد روستا و سربازان اجزاايدری وجدود
دارد؛ آنها که گويی از «ررارداد نانورتهای» پیدروی مدیکنند  ،حتدی در برابدر ته يد ات
نیروهای فرانسوی حا ر نمیرون کوچکترين اطالعاتی دربارۀ محدل غدار در اختیدار
آنها ررار دهن .
اما خوانن ۀ رمان مشاکرا از همان صفحات نخسدت خدود را در فضدای درون غدار
میبین  ،غاری که سربازان زخمی و مزروح به آن پناه میبرن و پس از آنكه در صورت
جاو مورد عمل جراحی ررار گرفتن  ،دورۀ نقاهت خود را در آن مدیگذرانند  .پرسدتار
راوی داستان با خواست و ارادۀ خود برای ام ادرسانی به رزمند گان عداز ايدن منطقده
ر ه ،و بیش از آنكه در ان يشۀ ماد و پاداش بار  ،در جستوجوی هويدت گدمگشدتۀ
خويش است  .اين زن جدوان دوران کدودکی خدود را در پرورردگاه گذراند ه و سدپس
بهعنوان خ متكار ناد خانوادههای مختلفی ارامت دارته؛ خانوادههايی مسلمان ،مسدیحی
و يهودی که هرک ا به فراخور اعتقادات خود نامی بر او مینهادن « :برخی مرا ماری يدا
جودی ،و برخی ديگر فاطمه مینامی ن ».)Méchakra, 1979 p.33( 1
هرچن نا حقیقی پرستار تا آخر داستان برای خوانن ه نارناخته باری میمان  ،چراکه
از نظر راوی «نا ها اهمیتی ن ارن » ،هويت او بهمرور ركل میگیرد؛ دروارع او با تالش
برای نزات جان رزمن گانی که با مرگ دسدتوپنزده ندر مدیکنند  ،در خدال ل جد ا ل
ديگری که پشت جبهههای جنگ جريان دارد ،رساجتی نو برای خود تعريدف مدیکند و
ه

زن گیش را پی ا میکن  .پرستار در ابت ای داستان خانوادهای ن ارد ،امدا بدهمحدض
»1. «Chez les uns on m’appelait Marie ou Judith, chez les autres Fatma
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پاگذارتن به بیمارستان صحرايی خود را خواهر و مادر همۀ کسانی میبین که به محبت
و کمک او نیاز دارن  ،او گرچه با آنها پیون خونی ن ارد ،خونی که از آنها پاک مدیکند
موج

پیون خوردن آنها به هم میرود .ب ينترتی

او احساساتی را تزربه میکن کده

تا پیش از آن از درک آنها ناتوان بوده؛ برای مثا ل ،صاجح کودکی است که در جريان يک
بمباران ربانه دو پای خود را از دست میدهد و بدرای مد اوای اوجیده بده غدار منتقدل
میرود ،پرستار در مواجهه با اين کودک فلج راه جورش عواطدف مادراندۀ خدويش
است و من يادآوری خاطرۀ آن ر

میگوي « :تمدا مدادری کده در دروندم بدود در

مقابل او زانو زد تا خوابی نش را تمارا کن » .)Ibid, p.72( 1در رمان مشداکرا سرنوردت
پرستار به تاريخ کشورش گره میخورد ،و جريان زن گی رخیی او به مدوازات جندگ
پیش میرود؛ اين موج

میرود که در برخی موارع جحدن او ردعارگونه و تیدنّعی بده

نظر برس  .اما ركی نیست که آنچه راوی ترسیم میکن احساسداتی اسدت کده از عمدق
وجودش سرچشمه میگیرن و ريشه در دوران گذرته دارن  ،چنانكه خود میگوي « :در
ناديكی مرز اورس من عشق ساده و پاک را يافتم ،عشقی که در يک روز سرد و تاريک
برای تسلی يافتن روی تخت يتیمخانه در ذهنم متیور ر ه بود  ]...[ .آنزا من به عقد
ملّتم درآم ».)Ibid, p.29( 2
انريكو بهمنظور انزا عملیات مورد نظر امكاندات زيدادی اعدم از نیدروی انسدانی و
تزهیاات نظامی در اختیار دارد ،به همین خاطر بخشهای زيدادی از رمدان بدوئیس بده
توصیف ادوات جنگی همچون اندواع و ارسدا مد  لهدای مختلدف هلیكدوپتر ،تاندک و
مورک و تو یح نحوۀ عملكرد سالحهای پیشرفته اختیاص میيابد  .انريكدو در کندار
معاون خود کاپیتان واجِر 3و سربازانی که همگی از میان بهترين دانشآموختگان دورههای
»1. «Toute la mère que je contenais s’agenouilla à ses pieds pour le regarder dormir
2. «A la limite de l’Aurès, je connus l’amour simple et honnête que je m’étais inventé un jour
de froid sombre dans mon lit d’orphelinat pour me consoler. […] Là, j’avais épousé mon
»peuple
3. Capitaine Valère
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آموزش نظامی انتخاب ر هان  ،يک گروه کامالً حرفهای را تشكیل میدهن ؛ درحاجیکده
پرستار رمان مشاکرا تنها از کمک دو دستیار بهره میگیدرد کده يكدی ردبالً در مسدكیانه
آهنگر بوده و ديگری در عیناجبیضاء به رفتگری مشاو ل بوده است .آنها از ابت ايیتدرين
تزهیاات پاركی محرو هستن  ،تا جايی که راوی خود را «ریّابی» میخوان که ناچار
است دست و پای مزروحان را ب ون تاريق داروی بیهوری با ارّه رطع کند  .در صدحنۀ
ديگری از رمان ،پرستار با مشاه ۀ عفونت ر ي زخمهدای يدک رزمند ۀ سداجخورده و
رنزور ،به خود «جعنت» میفرست چراکه به ياد مدیآورد سده روز ربدل مزبدور رد ه از
سوزن غیراستريل برای بخیه زدن استفاده کن  .انريكو در طو ل داسدتان همدواره خدود را
«در حا ل مأموريت» میبین و آرزو دارد هرچه زودتر آن «غار جعنتی» را پی ا کن و برای
يک دورۀ مرخیی ناد خانوادهاش در فرانسه برگردد تا به تفريح و اسدتراحت بپدردازد.
بهعبارت ديگر تما رخییتهای رمان بوئیس میدانن که در دورۀ مورت و کوتاهی از
زن گی خود باي اين ررايگ کاری را تحمل کنن  ،و پس از گذرت م ت زمدان معیندی
جای خود را به نیروهای تازهنفس ب هن  ،بههمین دجیل آنچه برايشان اهمیت دارد پايدان
عملیات است ،نه خاتمۀ جنگ؛ درحاجیکه پرسدتار و رخیدیتهدای رمدان مشداکرا در
جريان سیا ل زن گی ررار دارن  ،اجبته زن گیای کده از روا ل عدادی خدارج رد ه اسدت.

نگاهی که سربازان بوئیس به جنگ دارن نگاهی بیرونی است ،اما «مزاهد ان» 1مشداکرا
نگاهی کامالً درونی نسبت به اين پ ي ه دارن  .انريكدو جندگ را فرصدتی ماتدنم بدرای
پیشرفت و ترفیع درجهاش در ارتش مدیداند و حتدی توفیدق ردرکت در آن را امتیداز
ويههای میدان که تنها به گروهی خاص و برگايد ه تعلدق مدیگیدرد ،چندانکده رو بده
سربازان خود میگوي « :ما مردان خوشارباجی هسدتیم ،چراکده جندگ ورزردی جدوکس
محسوب میرود» .)Buis, 2002 p.586( 2بنابراين ر هنگا سدربازان دور هدم جمدع
 .کلمۀ «مزاه » عیناً توسگ نويسن ه برای اراره به رزمن گان جبهه آزادیبخش ملی اجزااير به کار رفته است.
»! 2. «Nous sommes des veinards ; la guerre est un sport de luxe
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میرون و تع اد گلوجههايی را که در طو ل روز رلیک کردهان میرمارن و آن را مايدۀ
افتخار و مباهات خود میدانن  ،گويی در مسابقهای سرگر کنن ه ردرکت کدردهاند  .امدا
جنگ در رمان مشاکرا هاينۀ هنگفتی رمرده مدیردود کده بدهناچدار مدیبايسدت بدرای
دستیابی به آزادی و فردايی بهتر پرداخدت ردود؛ حتدی در پايدان يدک روز سدخت کده
پرستار با انبوهی از زخمیها روبهرو ر ه و مزا ل آن را پی ا نكرده که به برخدی کمدک
کن  ،رروع به رمردن جنازهها میکن و از خود میپرس « :آيا وارعاً اينرد ر مدیارزد؟»
( .)Méchakra, 1979 p.22روابگ حاکم میان رخییتهدای رمدان بدوئیس مكدانیكی و
ناری از ردهبن یهای نظامی است ،مثالً در مع ود مكاجماتی که در رمان دي ه مدیردود
تفاوت میان جحن گفتار فرمان ه زمانی که به گروهبان خطاب مدیکند  ،و زمدانی کده بدا
کاپیتان يا مافوق خود صحبت میکن کامالً مشهود است .در آنزا هرکس صرفاً به فكدر
انزا وظیفۀ خود است و مثالً سربازی که آرپیجی بهدسدت گرفتده حا در نمدیردود
دوست زخمی خود را به عق

برگردان  ،بلكه از او میخواهد بدا وجدود خدونريای و

درد ر ي صبر کن تا کسی که مسئو ل رسی گی به مزروحان است بده سدراغش بیايد .
اما روابگ میان رخییتهای غار فروريخته فارغ از رده و رتبه است و انسانیتدر جلدوه
میکن  .مثالً ،حتی در جايی که پرستار میدان رزمن ۀ زخمی جحظاتی پیش جدان داده و
ديگر کاری از دست او ساخته نیست ،نمیتوان بیاعتنا از کنار او عبور کن « :صدورتش
را به سمت ربله برگردان  ،چشمهايش را بستم ،رهادتین را بهجای او بر زبدان جداری
کرد  ،هفت آيۀ او ل ررآن را برايش خوان  ،و درحاجیکه به بقیۀ جنازهها فكر مدیکدرد
به سمت غار برگشتم».)Ibid, p.38( 1
سبک نورتاری بوئیس نسبتاً ساده و روان اسدت ،فقدگ در برخدی رسدمتهدا زبدان
تخییی ،که برای توصیف و طراحی عملیاتهای نظامی بهکار میرود ،میتواند بدرای
1. «Je lui tournai le visage vers la qibla, lui fermai les yeux, dis pour lui la profession de foi,
récitai les sept premiers versets du Coran et regagnai la grotte en songeant aux autres
»cadavres

تحلیل جامعهشناختی جنگ استقالل الجزایر و بازنمایی آن در آینۀ ادبیات

257

خوانن ۀ عا نامأنوس بار  .روايت ورايع ،خطی است ،و اجبته اين خگ سدیر داسدتانی از
کشش و تعلیق کافی برخوردار است و بهخوبی خوانن ه را بدا خدود همدراه مدیکند و

عطش او را تا پايان رمان برای کشف محل غار حفظ میکن  .اما نوردتار زناندۀ مشداکرا
آکن ه از تشبیهات و استعارات بعضاً پیچی ه است .عالوه بر اين بازگشدتبدهعقد هدای
متع د راوی و خاطراتی که بهصورت ریههای تودرتو بازگو میرون و زمانهای حدا ل
و گذرته را در هم میآمیان  ،ممكن است موج

سرگردانی خوانن ه ردون (Chaulet-

 .)Achour, 2012 p.200اجبته رداي نويسدن ه بدهعمد از ايدن روش بدرای نشدان دادن
آرفتگی روحی پرستار در مواجهه با ررايگ طارتفرسای جنگ و مبارزه اسدتفاده کدرده
بار  .تفاوت ديگری که بین اين دو اثر مشاه ه میرود مربوط به نگاه به نقش زندان در
جنگ است .سربازان بوئیس که بدا اسدتفاده از دوربدینهدای تیدابین خدود بده ديد بانی
روستاهای اطرا

میپردازن  ،نگاهی تحقیرآمیا نسبت به ساکنان و بهويهه زنان دارند و

آنها را «بیسواد و بیفرهنگ» 1میخوانن و به گلدههدای حیواندات تشدبیه مدیکنند  .از
دي گاه آنها زنان موجودات فرصتطلبی هستن که از جنگ «رسر در رفتهان » ،2و حتمداً
حاال در آرپاخانههای کوچک خود مشاو ل پختوپا هستن  ،و در فضايی گدر بدا هدم
«حر های خاجهزنكی» 3میزنن  ،چراکه هدر روز دود از دودکدش خاندههايشدان بیدرون
میزن  .اما از دي گاه راوی مشاکرا زنانی که پ ران ،برادران ،روهران و فرزن ان خدود را
به جنگ با درمن فرستادهان نمیتوانن آسودهخداطر باردن  ،بلكده آنهدا هدم در سدنگر
ديگری پشت جبههها به نبرد میپردازند چراکده دوا آوردن در آن ردرايگ فرسداين ه،
آسانتر از جنگی ن نیست .پرستار در هماادپن اری با يكی از اين زنان که مد تهاسدت
از همسر خود بیخبر است اينگونه میگوي [« :او] که کمرش در اثر هشتمین بدارداری
خم ر ه ،نامهای را که امروز صبح پستچی آورده در جای امنی در باالتنۀ جباسش پنهدان
»1. «Incultes et analphabètes
»2. «Elles l’ont bel échappée
»3. «Anecdotes anodines
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کرده (چراکه خواهر من خوان ن نمیدان  ،اما [پسرش] نامه را بدرايش خواهد خواند ،
اجبته اگر ر

صحیح و ساجم به خانه برگردد) ،و انگشتانش را در خمیری کده بدا اردک

چشمانش درآمیخته فرومیبرد ،در همان حا ل به زنانی که [در اتاق ديگر با ص ای بلن ]
با جهزههای اجزاايری ،فرانسوی ،تونسی و میری از او داع اجزاايدر حدر

مدیزنند

گوش میسپارد؛ آنها خشم خود را فرياد میزنن  ،از آمار و اررا میگوين  ،از همه چیدا
صحبت میکنن  ،همه چیا مگر آنچه او ب ان مدیان يشد ».2)Méchakra, 1979 p.35( 1
ب ينترتی  ،زمانی که پرستار مشاکرا گلوجهای را از تن سرباز جوانی بیرون مدیکشد و
ص ای نعرههای او گورش را آزار میده  ،به مادری فكر میکن هر ر

برای سالمتی

و سربلن ی پسرش در جبههها دعا میکند ؛ هنگدامی کده زخدمهدای مدرد میانسداجی را
پانسمان میکن و دانههای دررت عرق سرد را از پیشانیاش برمیچین  ،در ان يشدۀ زن
مهربان و زيبارويی است که رطعاً جايی در همان ناديكی بده انتظدار آن مدرد نشسدته ،و
هرچن بهظاهر بازی و خن ۀ کودکانش را نظاره مدیکند  ،در خیدا ل خدود و زيرجد
روهری حر

بدا

میزن که جاجی خاجیاش در خانه بهر ت احساس مدیردود .سدربازان

ارتش فرانسه روزی که سوار بر جیپ خود برای سرکشی به يكدی از منداطق مسدكونی
اطرا

کوهستان رفتهان  ،زنان را اينگونه توصیف میکنن « :مدا آنهدا را درحداجی کده از

روستا خارج میر ن دي يم ،گويی تلّی از دستما لهای کهنه در اثر وزش باد به سدمت
جاده حرکت میکرد .جباسهای من رس آنها آنرد ر کثیدف بدود کده حتدی رندگهدای
1. «[…], pliée en deux par le poids d’une huitième grossesse, ayant mis à l’abri dans son
corsage une lettre apportée par le facteur, le matin (ma sœur ne sait pas lire ; il la lira, lui,
s’il rentre ce soir sain et sauf), les doigts roulant un couscous arrosé de larmes et l’oreille
attentive à des voix algéroises, françaises, tunisoises, cairotes, des voix étrangères qui
parlaient de l’Algérie, qui criaient leur colère, citaient des chiffres, disaient tout,
»absolument tout sauf ce qu’elle voyait, elle, ce qu’elle pensait, elle

 .2همانطور که ربالً گفته ر راوی خواهر يا برادری ن ارد ،اما در آن ررايگ خاص همۀ هموطنانش را خواهران و
برادران خود می خوان  .از سوی ديگر استفاده از کلمات خواهر و برادر يا حتی اصطالحاتی همچون «مزاهد »
در گفتمان ملت اجزااير در آن دوره رايج بوده و راوی از آنها برای بازسازی يک فضای وارعدی و ملمدوس کده
يادآور خاطرات مشترک يک ملت است ،بهره میبرد.
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زنن هران در يك ستی تیره و تاری فرورفته بود» .)Buis, 2002 p.518( 1در ادامده ،طدی
گفتوگوهايی کده سدربازان بدا هدم دارند زندان روسدتايی را «نفدرتانگیدا» 2و کريده
میخوانن  ،به همین دجیل مواردی را که از تزاوز به زنان اجزاايری برايشان نقل کردهان
دروغ میدانن يا بهگونه ای سعی میکنن خاطراتی را که از سربازان ديگر رنی هاند بده
بهانۀ ناچاری و فشار عیبی توجیه کنن .
در رمان مشاکرا از غاری که در د ل کوهستان ررار گرفته و مكدان امندی بده حسداب
میآي  ،بهعنوان بیمارستان صحرايی استفاده میرود و راوی پرسدتار در آن بده تسدكین
آال جسمی و روحی «مزاه ان» مشداو ل اسدت؛ مزروحدان در ايدن غدار تز يد ردوا
میکنن  ،و پس از بهبودی دوباره راهی جبههها مدیردون  .بدا توجده بده بدار عداطفی و
احساسی کلمات راوی و جحن غنايی که در نورتار زنانۀ مشاکرا جاری است ،ايدن غدار
را میتوان استعاره از دامان مادری دانست که به پرورش «سدربازان مدیهن» مدیپدردازد،
چنانكه غار بهمثابۀ محل توج دوباره و روزنۀ امی سربازان زخم خوردهای که به آن پناه
آوردهان نشان داده میرود .زمانی که غار در اثر بمبارانی توسدگ هواپیماهدای جنگند ۀ
فرانسوی منفزر میرود ،تقريباً تما کسانی که در آن هستن زير آوار تلف میرون  ،اما
راوی زن ه میمان هرچن روک عمیقی در اثر اين حادثه به او وارد ر ه ،که بهدنبا ل آن
در بیمارستان روانی تونس بستری میرود .پرستار همچون مادری که همۀ عاياان خدود
را در جنگ از دست داده اما در عین حا ل محكو به ادامدۀ زند گی رد ه ،مدیماند تدا

خاطرۀ آن روزهای تلخ را ثبت و بگ و به نسلهای بع منتقل کند  .سدربازان انريكدو
نیا باالخره موفق میرون محل غاری را که پايگاه عملیاتی بوده پی ا و آن را با دينامیت
منفزر کنن  .در رمان بوئیس ،صحنۀ ورود سربازان فرانسوی بده غدار ،درحداجیکده گداز

1. «On les vit sortir du village et prendre la piste, tas de chiffons en marche, gonflés par le
vent. Leurs loques étaient si sales, que les couleurs volontiers criardes à l’origine se
»fondaient dans une uniformité sombre.
2. Repoussantes
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ارکآور بهدست گرفتهان و بهدنبا ل نیروهايی میگردن که احتماالً در گوره و کنار غار
مخفی ر هان  ،بهگونهای توصیف ر ه که بیش از يک مأموريت نظامی ت اعیکنن ۀ يک
تزاوز گروهی است .انريكو در پايان داستان با وجدود تمدا عملیداتهدای راهبدردی و
غرورآفرينی که رهبری کرده بود و ناد گروهدان خدود بد ان افتخدار مدیکدرد ،در يدک
درگیری ساده به رب گلوجۀ يک سرباز اجزاايری کشته میرود .پرستار ،بعد از اعدال
رسمی استقال ل اجزااير به وطن خود بازمیگردد ،و در ناديكی مرزْ بار ديگدر بدهسدراغ
منطقهای که پیشتر بیمارستان صحرايی در آنزا ررار دارته مدیرود .راوی بدا توجده بده
درختی که ربالً روبهروی غار بوده و حاال به چوبی خشک تب يل ر ه ،محل مورد نظدر
را رناسايی میکن  ،و اجبته تنها با تلّی از خداک و خاکسدتر کده برجدای ماند ه روبدهرو
میرود .پرستار تشتی برمیدارد و آن را از خاکهای زمین پر میکن  ،چراکه رید دارد
در اين خاک بذر گلهای مارگريت سفی بكارد .در اينزا میتوان درختی را که سوخته،
اما همچنان ايستاده و حتی به م د راوی میآي و او را راهنمايی میکن  ،نمداد مقاومدت
و پاي اری مردمی دانست که هرچن خسارتهای زيادی را متحمدل رد هاند دسدت از

ايستادگی برن ارتن و از منافع خود دفاع کردن  .همدانطدور کده درخدت نگهبدان غدار
فروريخته ر ه ،پرستار خود را حدافظ میراثدی مدیداند کده از رزمند گان و مزاهد ان
کشتهر ه برجای مان ه ،و حاال او باي راه آنها را ادامه ده و حتی راهنمدا و راهگشدای
نسلهای بع بار  .مارگريتهای سفی نیا نشانۀ امی به فردايی بهتر هستن  ،و آيند های
آکن ه از صلح و آرامش را بشارت میدهن .
درحاجیکه بوئیس از عملیات جنگ مدینويسد  ،توجده مشداکرا بیشدتر معطدو

بده

حواری و آثار جنگ است .ب ينترتی  ،خوانند ۀ رمدان غدار بدا نوردتار وارعدی جندگ
بهمعنای دریق کلمه مواجه میرود ،اما آنچه غار فروريخته به تیوير میکشد حكايدت
پاي اری و مقاومت است.
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از خاطرات جنگ تا جنگ خاطرات
در  20ژوئن  ،2000جوئیات ايقیالحريا ،1زنی انقالبی کده در مبدارزات جندگ اسدتقال ل
اجزااير ررکتی فعا ل دارته ،تیمیم گرفت بع از  33سا ل سكوت خود را بشدكن و در
میاحبه با خبرنگار روزنامۀ جومون  ،فلورانس بدوژه ،2خداطرات وحشدتناکی را از سدا ل
 1957نقل کدرد و از ردكنزه و آزار و اذيتدی کده از سدربازان و فرماند هان فرانسدوی

متحمل ر ه بود پرده بردارت ،و بهطور خاص از جنايدتهدای ژندرا ل مسدو 3و ژندرا ل
بیهار 4سخن گفت .وی با اين کار رازی مگو را فاش کرد ،و موجی از واکدنشهدا را در
فرانسه و اجزااير برانگیخت .به دنبا ل آن رسانههای زيادی بر جداو بدازنگری خداطرات
جنگ بهمنظور رورن ر ن حقیقت و جلوگیری از تحريف تداريخ تأکید کردند  .يدک
سا ل بع ايقیالحريا بدا همكداری آن نیدوا ،5سرگذردت تلدخ خدود را در راجد

رمدانی

اتوبیوگرافیک با عنوان «زن اجزاايری» منتشر کرد .بالفاصله پدس از آن ،هدانری پويدو،6
که در سا ل های  1961تا  1962به ارتش فرانسه فراخوان ه ر ه بود و خدود از ناديدک
راه و بعضاً عامل ركنزۀ ص ها مبارز اجزاايدری بدود ،خداطرات خدود را بدا عندوان
«ويالی ساينی» 7به چا

رسان و از ژنرا ل ارمیت 8بهعنوان جنايتكار جنگی ندا بدرد.

درحاجیکه ژنرا ل مسو در ياددارتی تأسف و تدأثر خدود را اعدال و نسدبت بده گذردتۀ
سیاهش اظهار پشیمانی کرد ،ژنرا ل بیهار از روزنامۀ جومون ردكايت کدرد ،و گفتدههدا و
نورتههای ايقیالحريا را مشتی دروغ خوان  .ايقیالحريا در خاطراتش« ،فرردتۀ نزدات»
خود را پاركی نظامی بهنا ريشو 9معرفی میکن  .در وارع بع از سه ماه اسارت ،زمانی
1. Louisette Ighilahriz
2. Florence Beaugé
3. Général Massu
4. Général Bigeard
5. Anne Nivat
6. Henri Pouillot
)7. La villa Sésini (2001
8. Général Schmidt
9. Commandant Richaud
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که ريشو وی را معاينه میکن  ،دجش به حا ل دختر جوان میسوزد و دستور انتقدا ل او را
به بیمارستان صادر میکن  .ژنرا ل بیهار در گفتوگو با ربكۀ سه تلوزيون فرانسده اعدال

کرد که چنین فردی اصالً وجود خارجی ن ارد و «ريشو تنها زايی ۀ تخیالت ايقیالحريدا
است» ،1درحاجیکه ژنرا ل مسو میگوي « :ريشو يكی از دوستان خوب من بود ،او مردی
بارگ و بااخالق بود که دو سا ل پیش از دنیا رفت 2».اما در نهايت دادگاه پس از تحقیق
و بررسی صحت ادعاهای ايقیالحريا را تأيی کرد و ژندرا ل بیدهار تحدت محاکمده ردرار

گرفت .در سدا ل  ،2001يكدی ديگدر از افسدران عداجیرتبدۀ ارتدش فرانسده ،ژندرا ل پدل
اوسارس ،3در واکنش به کتاب ايقیالحريا ،خاطرات خود را با عنوان سرويسهای ويهه.
اجزااير  41955-1957عر ه کرد و در آن نهتنها به استفاده از ریوههای مختلف ركنزه
اررار کرد ،بلكه اعترا

کرد که بههیچوجه افسوس نمدیخدورد؛ چراکده ايدن کدار را در

راستای «خ مت به دوجت فرانسه» 5انزا داده ،و حتی آن را امری دروری در ردرايگ
نبرد بررمرد .از آن پس ع ۀ زيادی از مبارزان و نظامیان اسبق دست به انتشار خداطرات
خود زدن و هرک ا از دي گاه خود به نق و بررسی مسائل مربوط بده جندگ اسدتقال ل
پرداختن  ،ب ينترتی

نیم ررن پس از پايان رسمی جندگ اسدتقال ل ،جندگ ديگدری در

حوزهای ديگر آغاز ر  .انتشار اين خاطرات اگرچه به سدربازکردن دمدلهدای چرکیندی
منزر ر که سا لها پیكر اجزااير را مزروح کرده بودن  ،برای تسكین و درمان درد يک
ملت الز و روری بهنظر میرسی  ،چنانكه به اعتقاد برخی بازگوکردن اين عق ههدا و
عقاي سرانزا گره از کال

پیچی ۀ روابگ فرانسه و اجزااير باز خواه کرد.

اجبته در گذرته نیا مع ود نويسن گانی سعی در ركستن اين تابو داردتهاند  .هدانری
1. «Le commandant Richaud, prétend-il, n'a existé que dans l'imagination de l'ancienne
»combattante algérienne.
2. «Richaud était l'un de mes bons amis, un homme de grande qualité, un humaniste mais il
»est mort il y a deux ans
3. Général Paul Aussaresses
4. Services spéciaux. Algérie 1955-1957
»5. «Au Service de l’État Français
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آجگ ،1روزنامهنگار و نويسن های که از اعضای حاب کمونیسدت اجزاايدر بدود ،درسدا ل
 1957توسگ نیروهای امنیتی فرانسه دستگیر میردود .او در زند ان ردروع بده نوردتن
کتاب خاطراتش میکن و ياددارتهايش را بهصورت مخفیانه در مالراتهدايی کده بدا
وکیل خود دارته به وی منتقل میکن  .در سا ل  ،1958کتاب آجگ با عندوان پرسدش 2در
پاريس به چا

میرس  ،اما بالفاصله از سوی دوجدت ممندوع اعدال مدیردود ،چراکده

نويسن ه اساس مشروعیت جنگ و حق متوسل ر ن به ردكنزه بده بهاندۀ دسدتیابی بده
اطالعات را زير سؤا ل برده است .نارر ديگری به نا نیلا آن رسون 3همین کتداب را در
جوزان منتشر میکن  ،و در عرض چن ماه  150000نسخه از آن را به فروش میرسان .

4

ژان-رار ل ژوفره ( )2005نیا در کتابی با عنوان نظامیانی که به ركنزه نه گفتند بده
تحلیل رفتارهای نظامیان در مقابل فرمان ركنزه از سوی فرمان هانشان مدیپدردازد .بدر
روی جل اين کتاب ،عكس يدک مدرد اجزاايدری وحشدتزده کده توسدگ سده نظدامی
فرانسوی بازرسی میرود چا

ر ه است .همچنین نويسن ه در اين کتاب صدحنههدای

فزیع ركنزۀ رهرون ان اجزاايری توسگ نظامیان فرانسوی را به تیوير مدیکشد و بده
ذکر داليل سرپیچی برخی از نظامیان فرانسوی از دستور صادر رد ه توسدگ فرماند هان
برای ركنزۀ رهرون ان اجزاايری میپردازد؛ هرچن اين نظامیان بع ها به جدر خیاندت
محاکمه ر ن .
ژو ل روی 5نیا يكی از نظامیان اسبق فرانسه است که در سا ل  1953بده دجیدل اينكده
حا ر نبود در جريان جنگ هن و چین از ركنزه استفاده کن  ،از ارتش استعفا کدرد و
از آن پس به نويسن گی روی آورد .وی در چن ين اثر خدود بده مسدئلۀ جندگ اجزاايدر
1. Henri Alleg
2. La Question
3. Nils Anderson
4. Jean-Yves Mollier, «Les Tentations de la censure entre l'État et le marché» in Jean-Yves
Mollier, Où va le livre ? édition 2007-2008, La Dispute, coll. «États des lieux», 2007, p.
117.
5. Jules Roy
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پرداخته که راي مهمترين آنها رمان بلن صاعقه و فررتههدا 1بارد  .ژو ل روی در ايدن
رمان دنباجهدار ،زن گی چن نسل از خاند انی فرانسدوی را بده تیدوير مدیکشد کده از
م تها ربل به اجزااير مهاجرت کردهان  .هرک ا از رخییتهای رمان نماين ۀ گروهی
از مرد جامعه در آن دوره است .مفتاح 2باغبان خانه که مردی کدمحدر

و زحمدتكش

است ،تیويرگر کشاورزان بدومی اجزاايدری اسدت کده بده خد مت مالکدان فرانسدوی
درآم هان و در ماارعی که آنها در اختیار گرفتهان  ،کار میکنن  .عامور ،3رانن ۀ خانواده،
که دائماً پشت سر ارباب «اررافی» خود ب گويی میکن  ،نمايدانگر کدارگرانی اسدت کده
مزبور ر هان برای امرارمعداش در کارگداههدا و کارخاندههدايی کده اردرا

فرانسدوی

تأسیس کردهان کار کنن  .حسن ،4جوان باهوری است کده بدهتدازگی از رردتۀ ادبیدات
فارغاجتحییل ر ه است .او که عارق يكی از دختران اين خان ان فرانسوی ر ه ،با وی
ازدواج میکن  ،اما به دنبا ل ايدن پیوند از سدوی خدانوادۀ سدنتی خدود طدرد مدیردود.
گفتوگوهای حسن با مادر و پ رش در طدو ل داسدتان ،و توصدیفهدايی کده راوی در
حین مقايسۀ و ع زن گی دو خانواده ارائه میکن  ،ركا

بین اجزاايدریهدای بدومی و

فرانسویهای مهاجر را نشان میده  .حسن از جمله رخییتهايی است کده در طدو ل
رمان دچار تحو ل میرون  ،ب ينترتی

او به جبهۀ آزادیبخش ملی میپیوند د ،و پدس

از آنكه اسیر میرود برای رهايی از ركنزه خودکشدی مدیکند  .هكتدور کوئنیندگ 5در
داستان نقش يک سرهنگ فرانسوی را دارد ،و يادآور رخییت نويسن ه اسدت ،چراکده
بارها در طو ل رمان از جاو رعايت «اخالق نظامی» 6صحبت میکن و معتق است حتدی
در هنگا مخاصمه نباي از «اصو ل انسانی» 7عد و ل کدرد .ژو ل روی همچندین داسدتانی
1. Le Tonnerre et les Anges
2. Meftah
3. Ameur
4. Hassan
5. Hector Koënig
6. Ethique Militaire
7. Principes Humains
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مستن گونه با عنوان جنگ اجزااير 1را در سا ل  1960منتشر کرد که با واکنشهای تند ی

مواجه میرود ( .)Augais, 2011 p.165برخی از منتق ان با اراره به سابقۀ نظدامی ژو ل
روی بر اين عقی هان که وی با نورتن چنین رمانی گذرتۀ درخشان خود را زيدر سدؤا ل
برده و خ مات خود به ارتش فرانسه را بیارزش کرده است 2.برخی ديگدر پدا را فراتدر
نهاده و او را متهم به وطنفروری و خیانت مدیکنند  3.در مقابدل ،عد ۀ کمتدری وی را
طرف ار صلح و آرتیطل

میخوانن .

4

هرچن نويسن گان و رماننويسان فراوانی کوری هان با اجها گرفتن از وردايع تداريخی
جنگ اجزااير به خلق آثار راخیی در عرصۀ ادبیات فرانسهزبان بپردازن  ،عوامل بسدیاری
مانع رورنگری در اين زمینه ر ه است .از جمله ايدن عوامدل مدیتدوان بده ردوانین عفدو
سا لهای  1964و  1966اراره کرد که در آن هرگونه پیگدرد رضدايی علیده خشدونتهدای
صورت گرفته در سا لهای  1964تا  1962را ممنوع اعال کرده ،بهگونهای که هیچ ناردری
حق چا

آثاری را که در آن رماننويس يا تاريخنگار رواه و اسنادی که بیانگر حقدايقی

درخیوص ركنزه و خشونتهای صورت گرفته در دوران جنگ بار ن ارد ،زيرا همدۀ
اين اعما ل رامل عفو ر هان  .ازاينرو سخن گفتن از جنگ اجزااير بسیار دردوار بده نظدر
میرس زيرا چنانچه نويسن ه ارارهای به نظامیان و اعما ل آنان دارته بار  ،به جدر نقدض
روانین عفو ،مورد پیگرد رضايی ررار مدیگیدرد .بده همدین دجیدل نويسدن گان همدواره بده
خودسانسوری پرداختهان تا در دا رضاوت و ع اجت گرفتار نشون .

نتیجهگیری
از ايلیاد هومر تا راهنامۀ فردوسی ،از جنگ و صلح توجستوی تا آتدش و خدون يدونگر،
روايت جنگ و پاي اری همواره در ادبیات حضور دارته است؛ و صدحنههدای ندااع يدا
1. La Guerre d'Algérie
2. François Ponthier, Revue des deux mondes, Deuxième quinzaine, novembre 1960.
3. Michel Déon, Carrefour, n° 845, 23 novembre 1960.
4. Jacques Heurgon, La Nation Française, n° 267 et 270, novembre et décembre 1960.
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پاي اری در راج

ارعار حماسی ،رمانهای تراژيک و نمايشنامههای دراماتیک به تیوير

کشی ه ر هان  .چنانكه نشان داده ر  ،در اجزااير نیا پ ي آورن گان آثار ادبی مدرتبگ بدا
جنگ ،به عنوان راويان يک وارعه يا حتی فاجعدۀ تداريخی ،مدیکوردن بدا زند هکدردن
خاطرات تلخ جنگ در ذهن جامعه ،آن را از غفلدت و فراموردی بازدارند  ،و همچندین
مزاجی برای بازنگری و ان يشهورزی در باب علدل ،عوامدل و پیامد های جندگ فدراهم
آورن  .در وارع ،میتوان ادبیات جنگ در اجزااير را ابااری فرهنگدی و نشدانگر حافظدۀ
جمعی ملت اجزااير دانست ،چراکه اينگونه آثدار ادبدی بده مثابدۀ گنزیندهای ارزردمن
هستن که آداب ،سنن ،و همچنین ورايع تاريخی را در خود حفدظ مدیکنند  .همچندین،
ادبیات جنگ بهعنوان يک پ ي ۀ ناگاير اجتماعی-فرهنگی ،همواره مورد توجه منتق انی
بوده که صحت ورايع تاريخی و خاطرات راويان را در اينگونده آثدار ادبدی بده اردكا ل
گوناگون مورد سؤا ل ررار دادهان  .بررسی نمونههايی از ادبیدات جندگ اجزاايدر در ايدن
مقاجه نشان داد که هرچن رناخت مدرز میدان حقیقدت و تخیدل در رمدان ،کده حاصدل
درآمیختن اين دو است ،امری دروار و گاه محا ل به نظر مدیرسد  ،توسدعه و گسدترش
اينگونه آثار در دوران جنگ ،بیانگر اهمیت کاربرد استنادی و استشهادی آنهاست؛ زيدرا
نويسن ۀ رمان جنگ میکور بهمنظور وارعی جلوه دادن اثر خود به مشاه ات رخیدی
و يا رهادت راه ان در زمان جنگ و يا سا لهای پس از جندگ اسدتناد کند و از ورای
جهانبینی و عقاي و ان يشههای خود به خلق صحنههايی بپردازد که در حافظدۀ تداريخ
ثبت رود .از اين رو ،گاه بازگو کردن فزايع غیرانسانی جنگ در چارچوب اين آثدار بدا
ه فی انساندوستانه صورت میپذيرد؛ چراکه بازنمايی جنگ در ساحت ادبیدات دمن
يادآوری خاطرات تلخ و آثار مخرب اين پ ي ۀ ردو تالردی اسدت بدرای ممانعدت از
بازتوجی حوادث هوجناک مشابه در عاجم وارع .ملتی چون اجزاايدر کده فزدايع جندگ را
تحمل کرده و در راه دفاع از ارزشهای هويتی خود از هیچگونه فد اکاری و ايثدارگری
دريغ نكرده است ،میکور تا از رهگذر ادبیات و بهويهه ادبیات جنگ نسل جوان را با
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تاريخ آرنا سازد؛ آثار ادبی روی و مان گار رنج و وحشدتی را کده بدر پیشدینیان تحمیدل
، از سدوی ديگدر.  در وجود اين نسل بید ار مدیکند و بده آن آگداهی مدیبخشد،ر ه
بهرهمن ی از اباار نیرومن نورتار اين امكان را برای ملدت اجزاايدر فدراهم مدیآورد کده
 بلكده ايدن، دست از مبارزه بر ند ارد،حتی پس از پايان جنگ و کنار گذارتن سالح ها
تاريخی بده-بار با رلم از ارزشهای خود پاس اری کن و همچنین من توجی آثار ادبی
 من مطاجعدۀ چندین آثداری،  ب ين ترتی.بازنويسی ورايع از دي گاهی متفاوت بپردازد
است که ملت اجزااير زمان حدا ل را در پرتدو ردناخت وردايع و حدوادث گذردته درک
. و فردای خود را با نیمنگاهی به تزارب ديروز میسازد، میکن
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