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 چکیده

اي بود براي مبارزه علیه استعمارگر، پس از  که در زمان حکمرانی فرانسویان بر این کشور، وسیله ادبیات الجزایر
ي الجزایري و  شده و چندپاره استقالل، سمت و سوي دیگري یافت:  نویسندگان بسیاري از جستجوي هویت گم

نگار، در  نویسنده و روزنامه ي زیادي از آنان از جمله طاهر جاعوط، نوشتند و عده تداوم خشونت در این کشور
پایان خشونت در  امان و بی )، به حضور بی1984( جویندگان استخواناین راه کشته شدند. دومین رمان جاعوط، 

، درصدد بررسی رمان به عنوان ژانري ترکیبی جویندگان استخواني پیش رو، با تحلیل  پردازد. مقاله پسااستعمار می
اي تسلیم در  ي تاریخ است. این رمان با ترسیم جامعه کاري شده و نانوشته ه، دستشد هاي فراموش و یادآور بخش

 برایشان جنگیده بود. الجزایرگوید که  طلبان، از  فراموشی آرمانهایی میبرابر فساد، سودجویی و هژمونی خشونت

 .رمان جویندگان استخوان،پسااستعمار، تاریخ، جاعوط، : کلیدواژگان
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 مقدمه 
 

ــوه     « ــودیم. از ک ــه ب ــی ابل ــه، همگ ابل
غرورمــان بــا ســرهاي پــر از رؤیــا پــائین 
ــردن آزادي در   ــرار ک ــدیم....خواب برق آم

دیدم... عـدالت و  کارهایمان را می يهمه
ــه ــان هم ــرادري می ــا در ي انســانب ها...ام

کــه مــردم رســیدن بــه آزادي را بــا حــالی
ــی     ــد، بعض ــه بودن ــن گرفت ــادي جش ش

ي فـردا را  دیگرمخفیانه در تاریکی نقشـه 
کشیدند... و یـک روز صـبح بـا طعـم     می

     » تلخــی در دهــان بیــدار شــدیم

                                                 

                  1رشید میمونی                     
 

، این برهه از تاریخ الجزایر را متمایز کرده است: قتل عبدالقادر 1993قتل هاي زنجیره اي سال 
 5جامعه شناس، مهفود بوسبسی 4شاعر، محمد بوخوبزا 3نمایشنامه نویس، یوسف سبطی 2آلوآ

، روزنامه نگار، به 7روزنامه نگار و نویسنده و ... . سال بعد، نبیل فار س 6جاعوططاهر  روانکاو،
زبان کشور ي فرانسويمقابله با این تاریک اندیشی برمی خیزد که پیش از هر چیز جامعه

 الجزایر را نشانه گرفته است: 

 __________________________________________________________________________  
١ Rachid Mimouni (1945-1995)  باشد و از تکرار آن  ي نگارنده می ها ترجمه قل قول. (تمامی ني الجزایرينویسنده

 کنیم) خودداري می
٢ Abdelkader Alloua (1939-1994)   
٣ Youssef Sebti (1943-1993)   
٤ M’Hamed Boukhobza (1941-1993)  
٥ Mahfoud Boucebci (1937-1993)  
٦ Tahar Djaout (1954-1993)  
٧ Nabile Farès (1940-2016)   
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فرستاد. همه متوجه اند  ایم، اما نوشتن مارا به کام مرگگمان می کردیم که با نوشتن از مرگ گریخته
ي خودمانیم که در که زبان براي نزدیکانشان مرگبار است. ما یتیم نیستیم اما اوالد پراکنده و گسسته

 Le(گردیم. هاي سیاسی به دنبال جایی آشنا میها و برد و بختوراي اوضاع و احوال گروگان

Monde, 15 avril 1994(      
از آنست که در الجزایر، هر پرسش زبانی و فرهنگی به  این سخنان نبیل فار س حاکی   

اند، از این رو ممکن گردد که گفتمانهاي ادبی و تاریخی با یکدیگر برقرار نمودهروابطی باز می
است تمایز قائل شدن میان نوشتار داستانی و گفتمان اجتماعی/تاریخی در الجزایر که 

» اساسا  گذرا«د. از آنجا که حقایق تاریخی دستخوش امواج خشونت متعددي بوده دشوار باش
ي خود دستخوش ، تاریخ الجزایر نیز به نوبه)Grandguilhaume, 1998, 14(هستند 
هاي بی وقفه گشته است: در زمان استعمار، افسران فرانسوي در آن دست بردند ؛ بازنویسی

رزات علیه استعمارگر بازي نگار نقشی که بعضی از افراد در مباپس از استقالل، تعدادي تاریخ
ي نود و همراه با موج خشونتی که الجزایر را فرا گرفت، کرده بودند را نادیده گرفتند؛ در دهه

 ها سانسور، دروغین و سلطه جویانه شدند. این گفتمان
نگـار،  هاي طـاهر جـاعوط، روزنامـه   کاري شده در رمانبخشی از تاریخ الجزایر که دست   

ي اهل روستاي اولخو در شمال الجزایـر و از اولـین قربانیـان مـوج خشـونت      شاعر و نویسنده
نگاري آغاز کرد ي نود علیه روشنفکران روایت شده است. جاعوط نویسندگی را با روزنامهدهه

ولی این نوع نگارش براي او کافی نبـود، پـس بـه شـعر و داسـتان روي آورد. اولـین رمـان او        
ك نشد و منتقدین برچسب ناپختگی به او زدند. به همین دلیـل  ) چندان در1981(1شدهمصادره

)دومین رمـان او  1984(2جویندگان استخوان). 1991جاعوط ده سال بعد آن را بازنویسی کرد (
 موضوع تحقیق ماست.  

شناسـانه، عقایـد   در مقاله حاضر برآنیم تا با تکیه بر سه تئـوري، نقـد از دیـدگاه جامعـه       
ي شناسی، دریابیم چگونه جاعوط، نویسـنده ن و حافظه و همچنین روایتآگوستین درمورد زما

زبان عرب/آفریقایی تبار، در رمان مذکور، تاریخی را که دستکاري شده، فراموش شده فرانسوي
کنـد، شـاید او نیـز ماننـد آنـدره      ها در هم آمیخته است، بازنویسی مـی ها و افسانهیا با اسطوره

 __________________________________________________________________________  
١ L’Exproprié  
٢ Les Chercheurs d’os  
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هـاي  با وجود فراز و نشیب «اهل آفریقاي جنوبی، بر این باور بوده که  ي فقید، نویسنده1برینک
ي نویسنده این است که به کاوش در اعماق بپردازد کـه حقـایق اصـلی    حیات یک ملت، وظیفه
). بـدین منظـور،   337، 1396(رجوع شود به حیـدري، البـرزي اوانکـی،     »انسانی را کشف کند

اي که در آن حتی در دوران پسااستعمار، خشونت پایـانی  هي میان فرد و جمع را در جامعرابطه
ندارد بررسی خواهیم کرد؛ درخواهیم یافت که چگونه در این رمان، جاعوط به سیاق خـود بـه   

هاي ادبی و تاریخی ها و همچنین خلط گفتمانها و فرهنگي هویت در نوسان میان زبانمسئله
به نقش رمان که ترکیب تخیـل و واقعیـت اسـت در    است. براي پرداختن به مورد آخر، پرداخته

نگارش تاریخ و دلیل توسل نویسندگان به رمان براي بازنویسی تاریخ خواهیم پرداخـت. بـراي   
 هایی مستخرج از رمان نیز اضافه خواهیم کرد.وضوح مسئله نمونه

 

 جایگاه نویسندگان روشنفکر در پسااستعمار .1
می خواهد در تاریخ زندگی خود که از تاریخ کشورش  ي الجزایري کههبه باور نویسند   
ناپذیر است سفر کند، نوشتن به مثابه احتضار است، بازنویسی خاطرات یادآور جنگ، جدایی

یابد که زبان مادري لباس گردد، درمیاش برمیخون و مرگ است. وي همچنان که به گذشته
ي استعمارگر به شکلی متضاد وسیله سکوت و خفقان به تن کرده، از این رو نوشتن به زبان

اي علیه سکوت یا مرگ می شود: زبان فرانسه به عنوان تنها زبان ممکن که اغلب با مبارزه
اش سرگذشت خود را کند تا در نوشتهگفتمان به اول شخص پیوند خورده نویسنده را یاري می

ت کسانی که از چندین ي فردي و جمعی بیابد. گرچه غناي درونی و معلومااز میان گذشته
ي رشک است، اما باید اذعان نمود که این معلومات براي آنان گران اند مایهفرهنگ برخاسته

تقسیم شده و همین  است. چرا که کشورشان میان چندین فرهنگ که از آنان برخاستهتمام شده
ی یا چند زبانی، فرد ، دو زبان 2انگیزد. به باور تودوروامر  نداشتن هویت را در وجودشان برمی

تواند تا احساس فقدان هویت پیش اي قرار می دهد که میرا در معرض خطر روان گسیختگی
 . )cf Combe, 1995, 51(رود 

 __________________________________________________________________________  
)2014-1935André Philippus Brink ( ١  

٢ Tzvetan Todorov (1939-2017) شناس و منتقد ادبی بلغار/فرانسويفیلسوف، جامعه 
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اي مهم هستند که از هویت نویسنده جدایی زبان نویسنده و نگارش به آن زبان به اندازه   
)، که روایتی است مستند درخصوص 1996(2سپیدي الجزایرخالق رمان  1ناپذیرند. آسیه ج بار

ي نود الجزایر،  میان دو زبان احساس گم گشتگی می کند و در کتابی اي دههقتل هاي زنجیره
 دیگر چنین می نویسد: 

سی سال است که به عنوان نویسنده در میان دو زبان هستم،  به قول میشل لیریس در یک نوسان 
هایی میان کند. رفت و برگشتایی مرا هم مشخص میهاي سکونت جغرافیزبانی که حتی محل

آنکه بفهمم سرانجام از کدام مسیر باید رفت، به کجا باید رفت، به فرانسه و الجزایر و بالعکس، بی
تواند باشد، آنکه بدانم بازگشت به کجا میسوي کدامین زبان، کدامین مبدأ، کدامین گذشته، و نیز بی

ي اصلی، به سوي زبان اصلی  اي، و نیز بازگشت به سوي گذشتهسطورهبازگشتی یقینا  ناممکن و ا
. برداست و نه بازگشتی به آینده، بازگشتی که بار دیگر به تبعیدتان میمادري که گنگ شده

)Djebar, 1999, 51( 
ي اوست: خط سیر جاعوط به عنوان نویسنده ي فرانسوي زبان نیز گواه فرهنگ سه گانه   

نویسد. زبان فرانسه  به او این /آفریقائی اصالتا  بربر که به زبان فرانسه میفرهنگ یک عرب
هایش و درونش و فهم سخنی که اش، ریشهدهد تا در خصوص کاوش در گذشتهامکان را می

بود بنویسد؛ این موضوع مؤید همبستگی وي با آرمان الجزایر آزاد است. مدتها خاموش مانده
نگار/شاعر، زبان فرانسه بر جدایی او از خودش تأکید دارد. بیان کامل  لیکن براي راوي/روزنامه

افکار خود در زبان دیگري ممکن نیست و همین امر  طرح رمان را به بازگشت به سوي 
ي نگارش داستان فردي، ب عدي جمعی دهد. بدین ترتیب پروژهي روشنفکران سوق میجامعه
اي کند؛ گذشتهها میان حال و گذشته را توجیح مییابد. و این موضوع رفت و آمد شخصیتمی

قاعدگی و آشوب زمان حال. از سوي دیگر همانگونه که هایش دلیلی است بر بیکه ویرانه
 نویسد: می فرامتنجویس در 

ي دولتی هستند، هاي غربال شدههاي فردگرایی که درصدد جایگزین کردن ادبیات و سیاستروایت
اي از جانب احزاب سیاسی، ناشران، مصوبات ممیزي و نهایتا  کنندهمأیوسهاي منفی و با واکنش

شوند رو میسازي شده روبهي سیاسیدهنده جامعهترین ارکان تشکیلخوانندگان به عنوان اصلی
 )101، 1396(رجوع شود به شهریار منصوري، 

 __________________________________________________________________________  
١ Assia Djebar (1936-2015) نویسنده، مورخ و استاد دانشگاه الجزایري 

٢ Le Blanc de l’Algérie  
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سب الگوي ي خویش و تاریخ کشورش باز می گردد، بر حجاعوط همچنان که به گذشته
هایش، به حقیقت تاریخ الجزایر اگاهی یافته و از این رو شروع به برقراري پیوند میان شخصیت

کند. به تدریج که هاي مختلف تاریخی و نیز مناطق جغرافیایی مختلف کشورش میدوره
وي به کند؛ اي تازه با زبان برقرار میکند، از نو رابطهجاعوط با تاریخ کشورش رابطه برقرار می

رغم آنکه رویاي بازگشت به زبان مادري را در سر می پروراند، همچون بسیاري از نویسندگان 
کند. از این رو جدایی از زبان مادري به هم عصر خویش به زبان فرانسه افکار خود را بیان می

 اش هویتی متزلزل است. ي گسستگی از کشور بوده و نتیجهمثابه

  نسبت تاریخ با حافظه .2
کنـد،  ي گذشته و حال را حفـظ مـی  لی درصدد برقراري نظم در اتفاقات است، به همین دلیل فاصلهاو

نظمی ناشی از احساسات است و گذشته را بـه حـال آورده و بـا آن یکـی     که دومی دچار بیدر حالی
ز شود. این دو مفهوم از بسیاري نقاط با هم تفاوت دارند، ولی هدفی مشـترك دارنـد : محافظـت ا   می

 . (Candau1, 2005, 56-57) اتفاقات گذشته دربرابر فراموشی

شاید تناسبات دیگري نیز میان این دو و تخیل باشد، مثال  اینکه حافظه مانع دست بـردن در  
 کند و غیره.شود یا اینکه تخیل نقش مهمی در بازنویسی تاریخ بازي میتاریخ می

-ي میان تاریخ و هویت دارد، نظریهآنچه جاعوط سعی در بیان آن درخصوص رابطه    
ي میان زمان، حافظه و هویت را به ذهن متبادر می سازد. در هاي آگوستین را درمورد رابطه

 نویسد:می 2همین خصوص ریکور
ي اساسی آگاهی و گذشته وجود دارد. [...] به نظر می رسد در حافظه جاي مشخصی براي رابطه

هاي من است: از این جهت، این گذشته گذشته از آن احساس حافظه به گذشته تعلق دارد و این
ي من است. به خاطر این ویژگی است که حافظه پیوستگی زمانی شخص و از آن طریق  [...]  گذشته

کند [...] این پیوستگی به من امکان می دهد تا بی وقفه از زمان حال به دورترین هویت را تضمین می
 (Ricœur, 2000, 116) . گردمام براتفاقات دوران کودکی

ریکوردر می یابد که میان سنت فلسفی  نگاه درونی آگوستین و توانایی حافظه در جاي    
 ي مشترکی وجود دارد:  دادن موضوعی در زمان نقطه

 __________________________________________________________________________  
١   Joël Candauدر قید حیاتشناس معاصر فرانسوي و استاد دانشگاه نیس صوفیا نانسا 
٢  Paul Ricœur (1913-2005)متفکر، فیلسوف، پدیدارشناس، ادیب و زبانشناس فرانسوي 
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سمت و سوي جهت گیري در گذر زمان به حافظه وابسته است؛ جهت گیري دوسویه از گذشته به 
ینده به سوي گذشته، بر حسب حرکت معکوس  گذر از انتظار به سوي خاطره از آینده [...] و نیز از آ

ي جمعی گردآوري نموده و زبان عادي ها که تجربهوراي زمان حال جاري. بر مبناي این ویژگی
 شود. (همان)  است که سنت نگاه درونی ساخته می

ي جمعی تالش راوي/شخصیت براي کمک به یادآوري خاطرات و بیدارکردن حافظه   
ي پسااستعماري، اما گاهی به کند، یعنی دورهکند: در واقع رمان زمان حال را حکایت میمی

گردد. راوي یاد برادرش و رفتار مردم در طول گذشته (دوران انقالب تحت استعمار) برمی
افتد. در حین یادآوري خاطرات دوران بچگی مجبور به رجوع به تاریخ رسمی کشور جنگ می

کند تا به شکلی شفاف، تغییرات اساسی بین این دو دوره شود و این رجوع به او کمک مییم
ها نیست را ببیند. راوي براي بازسازي گذشته به خاطرات اي بین آنکه از نظر زمانی فاصله

ي جمعی در این داند که بدون دخالت حافظهکند ولی به خوبی میاش رجوع میشخصی
 ته آشکار نخواهد شد.بازسازي حقیقت گذش

، براي نویسنده، ژوئل کاندو، تاریخ و حافظه یک هدف شناسی حافظهانساندر کتاب    
مشترك دارند و آن جلوگیري از فراموشی تاریخ است. اما آنها وجه افتراق نیز دارند: تاریخ 

حافظه ذهنی  دهد. امااي دور قرار میي زمان گذشته، آن را در فاصلهعینی است و براي مطالعه
ي آمیزد. تاریخ رسمی کشورها را مورخین به رشتهمیشود و با آن دراست، با گذشته یکی می

ها اند، بنابراین شاهدي بر آنآورند: همان کسانی که اغلب در دل رویدادها نبودهتحریر در می
د که تاریخ را گوینکند. مگر همه نمیها اتفاقاتی است که حاکمیت تأئید مینیستند. مرجع آن

انتقاد و ). از این رو، مشاهده می کنیم که تاریخ غیر قابلCandau, 2005اند؟ (فاتحان نوشته
 اش را باور کنیم؟ فسادناپذیر نیست. پس چگونه درستی

-نمیاند چیزي نگه حافظه با اینکه امري است ذهنی، از وقایعی که هرگز اتفاق نیافتاده   
گوید، جعل و تحریف هم خدر، شکنجه یا بیماري نباشد، دروغ نمیدارد. اگر تحت تأثیر م

ي رسمی براي چاپ و تدریس ندارد. دستاورد جنگی هم کند؛ خاطره مانند تاریخ جنبهنمی
کند و ي فاتح و مغلوب کار مینیست که فاتحان آن را به غنیمت برند. حافظه در هر دو جبهه

 نحصار خاطرات نیست، زیرا که ذاتا  آزادند. هیچ کس قادر به در اختیار گرفتن حق ا
هاي پیدا شده و کاغذهاي روي هم ، تاریخ با استفاده از اسکلتجوینگان استخواندر    
اند باید شواهدي را براي که از جنگ جان به در برده» قهرمانان« شود. شده نوشته میانباشته
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بر ناباوري همنوعان خود که حتی کاغذي واي به حال کسی که در برا« گرفتن مزد ارایه دهند: 
دنیایی که شخصیت رمان کشف می کند ). Djaout, 1984, 21(» براي گواهی نداشته باشد!

اند،است. دنیایی اش و تمام کسانی که براي آزادي مبارزه کردهشدههاي برادر کشتهمقابل آرمان
یتی که به او واگذار شده بیزار پر از طمع، میهن پرستی کاذب و اخالص دروغین. او از مأمور

 .)49(همان،   است، تا حدي که کاروان جویندگان استخوان را به کرکس تشبیه می کند
هاي استقالل نه افتخاري براي بازگو کردن هاي جنگاز نظر او جستجوي استخوان کشته   

بردن از رهي اصلی پاپوشی است که زندگان براي بهدارد و نه ماموریتی مقدس است؛ مسئله
در » بدي«ها عصبانی است و معتقد است کاري خانوادهاند. از طمعمرگ نزدیکانشان دوخته

 کشورش بسیار عمیق است چون در کوچکترین نهاد جامعه ریشه دارد: 
دهد (...) به اید تحت فشار قرارتان میعناد خانواده زیانبار تر از تمام لشکریان جهنم است. تا زنده

هایتان حقوقی را به ناحق از آن خود آن شما را به سوي گور هدایت کرد، بابت استخوان محض اینکه
داند(...) کشور عجیب و غریبی است، از یک سو، به مردگان بیش از حد احترام می گذاریم(...) و می

تر میقاي از آنان بکشیم، و جایی عکنیم تا بلکه با دوز و کلک  بهرهاز سویی دیگر، نبش قبرشان می
 . )149همان، (دفنشان کنیم، آنجا که حتی خاطره هم نخواهد توانست پیدایشان کند 

ها و واگذاري تاریخ شود، مذهبی که باعث یخ زدن قلبپول مذهب جدید جامعه می     
تواند در برابر جنون پول که دهد. تنها حافظه است که می به هرکس که قیمت باالتري پیشنهاد

 شدگان سرخ است.از خون کشته صاحب کرده مقاومت کند، چون حافظه هنوزروح همه را ت
کنیم تا تعلق رمان جویندگان استخوان را به ژانر تاریخی مورد ارزیابی در ادامه تالش می   

قرار دهیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا بعضی از نویسندگان انتخابشان نگارش تاریخ یا 
درك اینکه وجه اشتراك و/یا افتراق این رمان با رمان تاریخی چیست بازنویسی آن است. براي 

باید به دو سؤال پاسخ دهیم : چرا تاریخ می نویسـیم ؟ و چـرا بـه رمـان بـراي نوشـتن تـاریخ        
 متوسل می شویم ؟ 

 

 اهمیت تاریخ و فرق آن با رمان تاریخی .3
اکردن نشانه هاي هویتی تواند نیاز به پیدچرا تاریخ مهم است؟ یکی از دالیل آن می    

. تاریخ امري مشترك افرازدمیهایی است که یک ملت بر روي آن قد باشد: تاریخ یکی از ستون
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کند، ي فرد فرد یک ملت است. هنگامی که شرایط میان ملتی تفرقه ایجاد میو پیونددهنده
 کند.رار میجمعی یک ملت است که دوباره اتحاد را برقآید؛ هویت دستهگذشته به کمک می

هاي تاریخی ي تاریخ و آشنا کردن مردم با آن، در زمان بحران و در بزنگاهاهمیت مطالعه   
، مثال آلمان بعد از تجربه جنگ رمان تاریخیدر کتاب  1کند. لوکاچي بیشتري پیدا میجلوه

کند:  شود را نقل میبست بحران، به تاریخ کشور متوسل میجهانی دوم که براي خروج از بن
ي افتخارآمیز آلمان اختصاص دادند تا به نویسندگان آلمانی آثار خود را به یادآوري گذشته

شان را یادآوري کنند و ي آلمان، هویت اجتماعی/تاریخیخوردهدیده و شکستمردم جنگ
 ).Lukács, 1965ها ببخشند(امیدي که باید براي از سرگرفتن زندگی الزم است را به آن

در  23دهد. هولدرالینتاریخ اجازه بازگشت به منشأ را می يین نوشتن و مطالعهبنابرا   
-،  استعاره رودخانه را براي اینکه آلمان را به آن تشبیه کند به کار میي راینرودخانهشعرش 

که از آن قدرت الزم  -مانند ملتی که گذشته و تاریخ دارد-برد: رودخانه یک سرچشمه دارد 
ي همانطور که حرکت یک ملت در پی سرنوشت و آینده–گیرد در بستر را میبراي روان بودن 

 ). Hölderlin, tr. Fédier & Hervier, 1988وابسته است ( خویش به تاریخ آن
اما رمان تاریخی چیست؟ این ژانر به آسانی قابل تعریف نیست. فرهنگ لغات الروس    

هایش و اتفاقات اریخی، رمانی است که شخصیترمان ت«کند : قرن نوزده آن را چنین معنی می
 ,Gengembre, 2006)» اش را از تاریخ وام گرفته ولی جزئیات آن را برآفریده باشداصلی
سازند . بدین ترتیب رمان تاریخی رمانی است که زمان و مکان واقعی آن را باورپذیر می(101

دهد که کند بلکه اجازه میزآفرینی نمیگونه که اتفاق افتاده باولی تاریخ را به جزئیات همان
 ها را در نظر گیرد.تخیل تمام امکان

کنـد؛  کند و به محض نگارش گذشته، مـرگ آن را اعـالم مـی   تاریخ گذشته را ترسیم می   
ي بـه تـاریخ پیوسـته زنـدگی دوبـاره در      درحالیکه رمان تاریخی، به لطف تخیل، به این گذشته

کند : گونه تعریف میخشد. ژرژ لوکاچ رسالت رمان تاریخی را اینبزمان حال و حتی آینده می

 __________________________________________________________________________  
١ Georg Lukács (1885-1971) مجارستانی شناس و متفکرمنتقد، جامعه 
٢ Friedrich Hölderlin (1770-1843)  شاعر و متفکر آلمانی 
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گونه زندگی شاعرانه بخشیدن به نیروهاي تاریخی که در طول تحولی طوالنی زندگی ما را این«
 . (Lukacs, 1965, 101) »که هست رقم زدند

شـد. در  مان باجذابیت رمان تاریخی شاید به دلیل احساس نوستالژي ما نسبت به گذشته   
اي رازآلود بـا مسـائلی   هایی هستند که در گذشتههاي تاریخی تأثیرگذار و مهم آنهر حال رمان

کننـده در  اي تعیـین که هنوز دالیل آن مشخص نیست یا همزمان بـا اتفاقـات مربـوط بـه برهـه     
هایی که رسالت اطمینـان بخشـیدن یـا مـدح و سـتایش از حاکمـان را       نه آن گذرند،گذشته می

  د. دارن
که  و به نثر،  شوند؟ رمان به عنوان ژانري آزادچرا براي نوشتن تاریخ به رمان متوسل می   

ها چندان ارزشمند نبود و به عنوان یک زیر مجموعه از قید و بندهاي نظم رهاست، تا مدت
بل از شد. رمان منشأ ارسطویی ندارد و از نظر بسیاري از ادبا تا قژانرهاي ادبی درنظر گرفته می

قرن نوزدهم که عصر شکوفایی رمان است، شکلی غیرفاخر و ناخالص بود که از هیچ قانونی 
گنجید. درست به همین دلیل، برخی از نویسندگان در کرد و در هیچ چارچوبی نمیپیروي نمی

توصیف وقایع تاریخی و واکنش به آن از رمان بهره بردند. به رمان در آوردن تاریخ، روشی 
دسترس عموم قرار دادن آن است، از این رو که تاریخ نوشته شده، اگر خوانده نشود و  براي در

 اگر مورد واکنش قرار نگیرد، تاریخی مرده است. 
ي مخاطب عام کمتر به تاریخی که به دست یک مورخ و به شکل گزارش علمی به رشته   

تر کردن تاریخ، اي خواندنیشود. درحالی که کمی تخیل برمند میتحریر درآمده باشد عالقه
تواند بسیار مؤثر باشد. آلفرد دو بار بودن آن و جذب مخاطب عام میجلوگیري از کسالت

پیوستگی ملموس و مشهودي که بی هیچ « تواند خاطر نشان می کند که تخیل می 1وینی
 ,Gengembre, 2006به رویدادهاي تاریخی ببخشد (» اي اخالقی برسدافتراقی به نتیجه

 ). پیوند تاریخ و رمان ژانر جدیدي را به وجود آورد که همان رمان تاریخی است. 90
شناسـانه دارد و  در ظاهر این دو نوع گفتمان کامال  متمایز هستند. ادبیـات هـدفی زیبـایی      

طلبـد و در دنیـاي خیـال    تاریخ دانشی است علمی. ادبیات خالقیت و اسطوره را به کمـک مـی  
: چه باورپذیر باشد چه نباشد، در هر صورت واقعی نیست. اما تاریخ قبل از هـر  شود بالنده می

چیز به اتفاقاتی که ریشه در دنیاي واقعی، ملموس یا نمادین دارند نوجه دارد، تـاریخ تمامـا  در   
 .(Jaquemond, 2005, 7)جستجوي حقیقت است 

 __________________________________________________________________________  
١    Alfred de Vigny (1797-1863) فرانسوي نویس، نویسنده و نمایشنامهرشاع 
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انسان انر که آلبرت کامو در در تالش براي پاسخ دادن به این سوال، به تعریفی از این ژ  
 کنیم :داده رجوع می عصیانگر

گیرد، یا کلمات پایانی به زبان درواقع رمان چیزي نیست مگر این دنیائی که در آن عمل شکل می
ي این دنیا نیست. درباره ي همین دنیاست شوند. جهان ادبیات داستانی شکل تصحیح شدهآورده می

تر از دنیاي ما ت هاي ما، ضعف هاي ما را دارند. جهان آنها زیباتر یا منزه(...) قهرمانان زبان ما، قدر
برند که ما هرگز به اتمام دوند، آنها چیزي را به پایان مینیست، اما آنها الاقل تا انتهاي سرنوشتشان می

 (Camus, 1951, 250) .رسانیمنمی
به انتها رساندن یا » به پایان بردن«و » به اتمام رساندن«رسد منظور آلبر کامو از به نظر می 
ي پایان گذاشتن بر رویدادها و پیدا کردن راه حل است. به عبارت دیگر تخیل چارچوبی نقطه

دهد تا مخاطب بتواند خوانشی از کل آن پیدا کند، آن را بهتر درك کرده و به راه به تاریخ می
 هاي خروج از بحران برسد.حل

 

 انی تاریخی است؟ رم جویندگان استخوانآیا  .4
-هم از گذشته می جویندگان استخوانکند؛ رمان تاریخی رویدادهاي گذشته را نقل می   

هایی بین گذشته و حال در جریان است، احتماال  گوید اما به روشی غیرخطی: رفت و برگشت
تر کند و نگبراي اینکه تغییراتی که بین دو دوره انقالب الجزایر و بعد از آن اتفاق افتاد را پرر

آوردهایش از جریان اصلی منحرف نشان دهد چگونه انقالب به انفعال دچار شده و دست
از سرچشمه بود » رودي منحرف « اند. به نقل از رشید میمونی، انقالب الجزایر مانند گشته

)Mimouni, 1993هاي انقالب الجزایر که به گذشته تعلق ). طاهر جاعوط در رمانش ارزش
کند تا مردم را از فراموشی درآورد و مانع آن شود که انقالب از مسیرش جستجو می دارد را

 رود. هاست که از یادها میاي از ارزشهاي برادر استعارهمنحرف گردد. استخوان
به کارگیري قالب رمان براي نگارش تاریخ همچنین مستلزم این است که تاریخ دیگر    
آورند به ندرت وجه افتراق دارد. در ي تحریر درمین به رشتهنباشد. تاریخی که مورخی 1عینی

تر است هاي مختلف یک رویداد، آن که به واقعیت نزدیکاغلب اوقات مورخین از بین روایت
گزینند و در آرشیوهاي تاریخی رسمی می گنجانند. این نسخه از رویداد به مدت را برمی

 __________________________________________________________________________  
١ objective 
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و از یک نسخه ساده به حقیقتی مسلم و مطلق طوالنی تعریف، نوشته و مطالعه خواهند شد 
شود. تاریخی که به آن صفت عینی اطالق شود متنی بسته است که تردید و پرسش تبدیل می
است که قبل از هر چیز آنچه حقیقت مسلم و مطلق پذیرد در حالی که تاریخ تحقیقیرا نمی

 شود را زیر سؤال ببرد.تاریخی نامیده می
ها آنهایی هستند که موفق عناصر تخیلی و واقعی است. بهترین رمان رمان مخلوطی از   

مخلوطی از تخیل و  جویندگان استخوانمی شوند مخلوطی ظریف از این دو را تشکیل دهند. 
تاریخ ، پردازش داستانی براساس واقعیت است. از واقعیت چارچوبی فضایی/زمانی وام می 

گذرد و بن بستی را که فرداي در زمان پسااستقالل می گیرد. داستان در روستایی در الجزایر و
جنگ استقالل کشور خود را در آن میابد، ترسیم می کند. در این مقطع زمانی، انحراف از 

اند، براي اینکه جا براي ها با شهداي جنگ دفن شدهافتد؛ گویی ارزشاصول انقالبی اتفاق می
از شود. شواهد تاریخی آن زمان گواه این سرقت ،جعل کاغذ، موعظه پرهیزکاران متقلب ب

    از آن صحبت می کند: الجزایر، ملت و جامعهاند. مصطفی الشرف در پدیده
از مصالحه به مصالحه به اینجا رسیدیم، از انحراف به انحراف، اصول انقالبی را که امروزه حتی براي 

ایم است پشت سر جا گذاشتههمشتریان سیاست ضمانت سنگینی براي تعهدات سیاسی هستند مدت
)Lacheraf, 2004, 260.(  

در  2می تواند جایگاهی را براي تحقیق و پرسش باز کند. میالن کوندرا 1اما تاریخ ذهنی  
 ، توانایی بازگو کردن حقیقت را به رمان نسبت می دهد : هنر رمان

اش کرد و نظام ارزشیترك میکرد را وقتی خداوند به آرامی مکانی را که در آن بر دنیا حکومت می 
اش خارج شد ولی داد، دن کیشوت از خانهکرد و به هر چیزي مفهومی میخوبی را از بدي جدا می

بود. دیگر قادر به بازشناختن جهان نبود. دنیا در غیبت قاضی متعال در ابهامی ترسناك فرورفته 
خود تقسیم کردند تجزیه شد. بدین حقیقت منحصر به فرد به صدها حقیقت نسبی که انسان ها بین 
اي از او(...) درك دنیا با سروانتس ترتیب انسان دوران مدرن پدیدار شد و رمان تصویر و نمونه

اي از حقایق متناقض به جاي یگانه حقیقت مطلق (...) و همچون یک ابهام، اجبار به مواجهه با توده
 ,Kundera(کند یقین توان زیادي طلب می درنتیجه داشتن تنها یقین این است که خرد در نبود

1986, 68( . 

 __________________________________________________________________________  
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« ي کوندرا، رمان ژانري است که قادر به نشان دادن واقعیت انسان مدرن در بنابر گفته      
کند که این خصوصیت رمان در است. لوکاچ از سویی دیگر خاطر نشان می» شک و تردید

دهد، واقعیتی مربوط به یم را نشان میتضاد با ژانر حماسی است. حماسه واقعیت انسان قد
اجتماعی در حال تحول و تعاملی کامل. قهرمانان حماسه شخصیت هایی هستند که بر اساس 

-کنند. آنها داراي کمال مطلوبی هستند مربوط به جامعهیک سیستم ارزشی مشخص حرکت می
متمایز در جستجویش اي که به آن تعلق دارند. آنها با قدرت پشتکارشان به آنچه که بصورت 

ي حماسه دنیایی هماهنگ در تضاد با دنیایی که در رمان یابند. جهان درصحنههستند دست می
آید، دنیایی نامطمئن که در آن جامعه جایگاهش را به کثرت فردیت یعنی به به نمایش در می

ها بر تفاوت کند. رمان براي پرسیدن سواالت، براي تأکیدواگزار می» صدها حقیقت نسبی« به 
است. شخصیت رمان شخصیتی متزلزل است، که میان هاي خاص هر فرد خلق شدهو تناقض

شود. در تضاد با شخصیت حماسه، بی بهره از یقین، تضادهاي زندگی مدرن از هم گسسته می
در دنیا سرگردان و تنها سالحش پرسش در مواجه با دنیایی که دائما  دچار دگرگونی است. 

 ,Lukács» (رمان حماسه دنیایی بدون رب النوع است«گویدچنین در این رابطه میلوکاچ هم
1989, 200( 

دهد؛ نگارش تاریخ به روشی عینی گاهی اوقات اجازه توصیف وفادارانه واقعیت را نمی   
، نگارش و زندگیدر  1باشد. خورخه سمپرونبه ویژه زمانی که به ترس و وحشت آغشته شده

 پرسد: کشی سوال میل تعریف نسلي احتمادرباره
آید. نه اینکه تجربه روایت شده ناگفتنی باشد؛ شاید درمورد امکان روایت کردن تردید سراغ من می

غیرقابل تحمل باشد که این کامال چیز دیگري است، به آسانی آن را خواهیم فهمید. این چیز دیگر 
هاي آن بلکه غلظت آن ه به چفت و بستمربوط به شکل حکایت ممکن نیست، بلکه به ذات آن، ن
اند اثري یابند که بتوانند از آنچه شاهد آن بودهمربوط است. به این غلظت شفاف تنها آنهایی دست می

هنري، فضایی براي خلق یا بازآفرینی بسازند. تنها تدبیري که بر خلق یک داستان حاکم است قادر به 
 (Semprún, 1994, 22-24)  »بودانتقال مقداري از حقیقت شواهد خواهند 

هایی نیز بنابراین نگارش و بازتعریف تاریخ همیشه بدیهی نیست چون مستلزم انتخاب   
ها و ... را انتخاب کرد). یافتن کلمات مناسب براي هست (باید کلمات و ساختار داستان

 __________________________________________________________________________  
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 فرانسه نوشت.
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ش در کشی، شکنجه، جنگ و وحشتی که تاریخ رسمی بسیاري از کشورها تالتوصیف نسل
ها دارند دشوار است. براي سمپرون، یک حقیقت تاریخی هنگامی قابل قبول کتمان کردن آن

تمرکز « گوید : است که به کمک ادبیات داستانی تعریف شود. لوکاچ در این رایطه می
 ,Lukács(  توانند تصور شونداجتماعی/تاریخی تناقضات زندگی تنها به شکلی نمایشی می

1965, 101 .( 
باز می گردد. باالتر نقل کردیم که از خصوصیات » رمان«در نقل قول باال به » نمایش«   

توان به نمایش درآوردن تناقضات زمان هاي مدرن را نام برد. ما همین تناقض را در رمان، می
وقایع اجتماعی/تاریخی به ویژه در دوران فشردگی رویدادهاي بزرگ که در آن همه چیز با 

 حظه اي می گذرد دوباره خواهیم یافت. سرعت قابل مال
گذارد که با گیري هویت اجتماع جدیدي را به نمایش میجستجوي اسخوان شکل   
و استقالل علیه استعمار جنگید زاویه دارد. این اجتماع نوپا گواه  اي که براي آزاديجامعه

ي ودخانه از چشمهر«ي میمونی همان ها و اصول انقالب است و به گفتهانحراف از ارزش
راوي/شخصیت نوجوان فریادي از روي خشم در مواجهه با این ». خود منحرف شده است

 دهد :جستجو سرمی
-چرا به هر قیمتی باید مردگان افتخارآفرین را از خاك درآوریم و محل دفنشان را تغییر دهیم؟ می

خواهی کنند، تا گردند تا سهمز برنمیاند، که دیگر هرگخواهیم اطمینان پیدا کنیم که آنها واقعا مرده
ي ما،  خوشبختی ما که از جنگ کورکورانه و بی رحمانه جان ها و اظهارات میهن پرستانهسخنرانی

تر از دیگر مردگان دفن کرد؟ پس درك ها را عمیقایم را زیر سوال برند؟ یا باید آنسالم به دربرده
کنند، سپس براي درآوردن باقی ه عزیزترینشان بودند گریه میکنند براي کسانی ککنید که اینان ادعا می

 (Djaout, 1984, 47) شتابند تا جایی در تاریکی آنان را پنهان کنند.ي آنان را از خاك میمانده
ها به دست آمده چه مردگان هرگز به زندگان نمی گویند با آزادي که به قیمت خون آن     

هاي برادرش ناپیدا باقی بمانند، چون او از است که استخوانکنند. از سویی دیگر، امیدوار 
روستایشان بیزار بود. علیرغم سن کم، پسرجوان فهمید که همه چیز فقط ظواهر نیست. تظاهر 

اي براي رسیدن به سهمی مادي از پرستانه براي بسیاري وسیلهبه داشتن احساسات میهن
براي توصیف » فراماسونري افتخارات« فاده ازتردیدي در است 1افتخارات است. مصطفی الشرف

  ).Lacheraf, 2004, 261(این پدیده نداشت 
 __________________________________________________________________________  
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توان نتیجه گرفت که جویندگان استخوان رمان تاریخی نیست ولی بدین ترتیب، می   
اي را بررسی رمانی است که به حقائق تاریخی اشارات فراوانی دارد. در بخش بعدي، شیوه

با آن محتوا را به شکل پیوند زده تا خشونتی را به نمایش در آورد  خواهیم نمود که جاعوط
 که کشورش را فراگرفته است. 

 

 جویندگان استخوان تجزیه و تحلیل رمان  .5
ساله که در  14کند و مسیر نوجوانی جاعوط الجزایر بعد از استقالل را ترسیم می   

کند (بعد از استقالل، دنبال میاش است را هاي برادر در جنگ کشته شدهجستجوي استخوان
ي بقایاي جسد فردي از خانواده هاي کسب امکانات و ثروت پیدا کردن و ارائهیکی از راه

کند که دیدگاه او را نه تنها باشد). نوجوان سفري طوالنی آغاز میشدهاست که در جنگ کشته 
-فداکاري عوض می ها از جملهنسبت به روستایش و زندگی محدودش بلکه نسبت به ارزش

» کفتارها«شدند تا رسد : برادرش و هزاران جوان دیگر کشتهکند. در آخر سفر به این نتیجه می
 ها شکم خود را سیر کنند.با استخوان آن

نوجـوان کـه از تـرك    » مـن ». «مـا »و یـک  » مـن «دو راوي در این داستان می بینـیم : یـک   
هـاي  میلـه «ضائی است که مانند روستایش بـا  روستایش خوشحال است و دنبال هوائی تازه و ف

)  محاصره نشده باشد.  او اصوال  اعتقادي به تقـدس جنـگ و    Djaout, 1984, 25» (نامرئی
داند که برادرش نیز رؤیاي ترك دیار داشـت و در  مضامینی چون شهادت در جنگ ندارد و می

نوازتز از این کنج دنیا همانهاي برادرش در خاکی ماستخوان "کند که اعماق وجودش آرزو می
.  )26(همـان،   "نیافتنی بماننداند، دستگرایی مانند سنگ سخت شدهها و اصولکه در آن سنت

هـا شـناخته   شان به ارزشرا چون مدرکی دال بر وفاداري» شهیدان«هاي استخوان» ما«اما راوي 
 است.  

ي توقف ت و در این رمان، نشانهدایره، نماد تکرار، بیهودگی حرکت و رو به جلو نرفتن اس
 گوید : تاریخ و ماندگار شدن خشونت در الجزایر. در این خصوص رشید مختاري می
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توانسـت  گردد...خوانش رمان میاي است. او از روستا حرکت و به همانجا برمیمسیر جستجوگر دایره
هاي شـهید، بـا در دام   خواناي مسیز متناسب است با جستجوي استاز آخر شروع شود...این وجه دایره

 .1(Mokhtari, 2010, 59)ي تاریخی افتادن در یک مکان بسته
در این اثر ، راوي در جستجوي بقایاي جسد برادرش است: او براي اولین بار از   

روستاي خود بیرون می رود و الجزایر را می پیماید. این گذر تغییراتی را  نشان می دهدکه 
تعمار تا استقالل متحمل شد. روایت در این رمان دو گانه است: روایت این کشور از زمان اس

 یک بزرگسال و  روایت کودکی که نماینده ي استعمارشدگان است. 
این شیوه ي گفته پردازي دوگانه دو دیدگاه اجتماعی/فرهنگی را آشکار می سازد که تا   

متوسل شده است: از یک » دزبانیچن«حدودي همپوشانی دارند.  به باور باختین، این شیوه به 
افکار «، «شخصیت هاي عینی یا اغلب یک گروه«سو زباتی وجود دارد که با اقتباس سخن 

کند. در را منعکس می نماید، از سوي دیگر راوي نیز هست که کالم خود را بیان می» عمومی
ان ها بازي هایی طرف بماند، میان این گفتماین فاصله، نویسنده در عین حال که می کوشد بی

 ترتیب می دهد. 
راوي هر چه بیشتر در کشور پیش می رود، زمان، مکان و شواهد بیش از پیش مبهم    

نمایند؛  گویی راوي دیگر  نشانی  ندارد که با آن کشورش را بازبشناسد،گویی در یک می
ی که در آن فضاي زمانی/مکانی دیگري است. به نظر می رسد راوي از زمان جامعه و اتفاقات

ي استعمار و  پسااستعمار  روي می دهد جلو یا عقب است و همین امر سردرگمی میان دوره
کند که نویسنده قصد دارد این ابهام را ایجاد کند تا بر آورد؛ خواننده احساس میرا به بار می

 این واقعیت تاکید کند که خشونت هنوز هم ادامه دارد.
از اول شخص مفرد به داناي کل یا به اول شخص جمع تغییر همچنین زاویه دید روایی    

می کند و همین امر گذر از فرد را به جمع میسر نموده و زوایاي روایی را کثرت می بخشد: 
راوي و همسفرش، راوي و برادرش، راوي و اهالی روستا و ... همگی عجالتا در حال برطرف 

شاهد نوعی خط سیر هویتی نیز هستیم:  شان هستند. در رمان حاضر،کردن خألهاي حافظه
یابد که راوي مناطقی راکه هرگز بدان پا نگذاشته می پیماید و در همین اثنا سکونی را در می

سالگی ... یک دستار و لباسهاي گ ل و گشاد کشور را به تن  35در «سنت آن را تحمیل کرده: 
. راوي که از روستاي (Djaout, 1984, 74)» می کنند و دیگر هیچ توقعی از زندگی ندارند

 __________________________________________________________________________  
١    MOKHTARI Rachid نگار، نویسنده و استاد دانشگاه الجزایري در قید حیاتروزنامه 



 225عوططاهر جا یاستخوان نوشته ندگانیرمان جو یبررسپسااستعمار یدر مقابله با فراموش یداستان اتیادب

 
 

خود خارج می شود متوجه می شود که بار سنت سرکوب هویتی را به ایشان تحمیل کرده که 
 پیش از این نیز در دوره ي استعمار آن را تجربه کر ده اند: 

 با االغی افسار بسته، این سر و وضع واقعا غیرقابل تحمل میشد [...] حاضر بودم دار و ندارم را بدهم
تا لباسهایم دست از سرم بردارند (شلوارم که به دستهاي مادر دوخته شده بود و  با آن خشتکی که 

 )118به طور مضحکی آویزان بود) و دیگر اصل و ریشه ام را با خود این ور و آن ور نکشم (همان، 
که کشور را تحت  میکندطرح چندین تصویر بار دیگر به طور ضمنی بر خشونتی داللت    

سیري ناپذیري نظام استعماري و صدها روستایی را خاطرنشان می » غذا«أثیر قرار داده است: ت
موضوع مورد عالقه و همیشگی ساکنان «؛ به جاي استقالل، میدهندکند که از گرسنگی جان 

جمله اي که بر وضعیت قهقرایی روشنفکران پس از  ،)51(همان، » » غذاست«این کشور 
د. راوي/کودك صداهایی را که از دهان جنگ افرزوان به هنگام خوردن استقالل داللت می کن

 می پیچد چنین توصیف می کند، توصیفی که به داستان هاي کودکانه نزدیک است:
ساعتی طول کشید آمد [...] این  پیکار سخت با غذا نیماز دهانشان تنها آه و غرولند  بود که بیرون می

ي غذاهاي گوشتی را به دهندهاي شکرگزاري از خداي ارزانییشهو بعد، با صداي بلند عبارت کل
هایشان را بر زمبن گذاشتند، تصویر زبانشان جاري کردند، در همان اثنا سه تن از جنگجویان قاشق

اي به این غول این غذاي فوق العاده چند روز تمام مرا عذاب داد. من داشتم هیکلی درشت و قیافه
 ).56-55اند (همان، ها هنوز از بین نرفتهشان است [...] آنها نقلهتشن می دادم که در قص

او را » استخوان«خط سیري که راوي/کودك تجربه می کند در نوجوانی هم با تمثیل    
» نامعلوم«کند. از همان ابتدا، بقایاي اسکلتی که جستجو می کردند در وضعیتی میهمراهی 

به فرد دیگري تعلق داشته باشد و از این رو آنها به است؛ استخوان هاي تفحص شده شاید 
 خطاب می کنند:» دزدهاي استخوان»بالند و خود را موفقیت شان نمی

کنیم که از همنوعانمان دوري کنیم، گویی ما که در ابتدا جویندگان استخوان [...] ما هر کاري می
فلگیر شدم از فکر این که شاید ایم. در راه،  به یک باره غابودیم حاال دزدان استخوان شده

اش دنبال ما استخوانهایی را که در آورده بودیم استخوانهاي یک بیگانه باشد و ممکن است خانواده
 )152-151بیایند تا مالشان را پس بگیرند (همان، 

ي دوره پسااستعمار را به جویانهآمیز اسکلت است که سخنان سلطهطعنه» لبخند«این    
سازد و از بعضی دیگر گیرد که از بعضی قهرمان میاي انتقام مییرد و از بی عدالتیگاستهزا می
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نام و نشان. طنزي که جاعوط در این متن به کار گرفته بر خشونتی تأکید انسانهاي گمنام و بی
 است.     کند که هنوز کشور را ترك نکردهمی

 

 نتیجه گیري .6
تکه و در قالب گفت و شنودي میان پازل، تکهجاعوط داستان شخصیت ها را مانند یک    

است. نزد وي، سبک نگارش متأثر از زبان شفاهی، گذشته و حال به رشته تحریر درآورده
ها و از بطن جامعه جداناشدنی است.در تمام رمان هاي جاعوط ارتباطی سکوت ها و نگفتنی

ستان در سالهاي پس از تنگاتنگ میان تاریخ کشور و سرگذشت فرد وجود دارد، چرا که دا
افتد:  طبقه متوسط کنار دهد که بحران اجتماعی/سیاسی اتفاق میاستقالل و در زمانی روي می

دارد تا مشاغل خانوادگی را رها کرده و به رود و بیکاري بومیان مناطق مختلف را وامیمی
 سوي شهرهاي بزرگ سرازیر شوند. 

اي هم به عملیات نظامی و نیست و عالقهجاعوط به دنبال جمع آوري اسناد جنگ    
مدارك ندارد، بلکه بیشتر به دنبال رد پاي خشونت و اثرات مخرب آنست. وي کورکورانه از 

-گوید که ترجیح میکند و صادقانه از اتفاقاتی میاتفاقات سیاسی/تاریخی مدیحه سرایی نمی
ودورو، ادبیات و نقد نمی توانند شان سکوت اختیار کنیم. در حالی که به عقیده تدهیم درباره

یابند در غیر این ادبیات و نقد یقینا در خودشان خاتمه نمی«به طور کامل از هم مجزا باشند: 
 .(Todorov, 1984, 37)» صورت دولت در این فکر نبود که برایشان مقررات وضع کند

کل ب عدي سیاسـی مـی  از این رو، به باور تودورو، ادبیات در وابستگی متقابل محتوا و ش   
. این تناسب میان محتوا و شکل در مفهوم عینیت می یابـد، مفهـومی   Todorov, 1984)(یابد

اتصالی است میان اشکال زیبایی شناختی که از فرهنگ غربی «ي نتیجه 1که  به اعتقاد عبداهللا م م
-تمـاعی بـه تخیـل درآوردن مسـائل اج   «و  » و نیز از فرهنگ مغرب عربی سرچشمه می گیرند

داشـت کـه اسـتعمار    نباید این نکته را از نظر دور نگـه  (Memmes, 19921992, 1616) .» فرهنگی
هاي پسااستعماري در پایان بخشیدن بـه ایـن   انداخت و نظاممیان سنت و مدرنیته مجادله به راه
 اند. ها انعکاس یافته سهمی نداشتهنزاع که در تمام سطوح در نوشته

است؛ اثر وي هنوز هم در گمنامی ش خود صحبت چندانی نکردهي نگارجاعوط از برنامه
اي اي چون جاعوط که در تمام عمر حرفهاعتنایی به نویسندهبرد. اما دلیل این بیبه سر می

 __________________________________________________________________________  
١Abdallah Memmes   
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اندیشی فرهنگی و سیاسی مبارزه کرده چیست؟ عبداللطیف اللعبی، مؤسس خود با تاریک
کاري داشته،  نقش هنرمندي چون جاعوط ) که جاعوط با آن همSouffles( 1مجله ي سوفل

 را چنین توصیف می کند:
هنرمند دیگر نه رهبر ارکستر یا رهبري سیار، که صخره اي درخشان خواهد بود که از واقعیت ریشه 
گرفته است. بیان اش نه عقب نشینی که شیوه اي از  عکس العمل فیزیکی و پاسخ  به تکان هاي 

آیند و از او کانون تشویش می سازند. صخره اي ریشه دار و التهاب شدیدي است که به او وارد می 
 (Gontard, 1985, 21)آور، کوهی آتشفشانی، تصویر هنرمند چنین است. 

اي تاریخی پهلو می آنچه مسلم است اینست که اثر جاعوط در عین حال که به مطالعه   
کند: رمان تاریخی، دوري می» دیساني قزندگی نامه«زند، از میهن پرستی یا، به قول مورا، از 

گیرد؛ این امر در رمان هاي متعارف فاصله میبه سبب وضعیت زبانی ناهمگن از طبقه بندي
 ,Moura)یابد ي نهان شدت میپسااستعماري به سبب اختالط عام و مسئله ي حافظه

بار و . دو راهی اي که جاعوط و چندین نویسنده ي دیگر چون آسیه ج(133-135 ,1999
شان، اند این است که می خواهند از تاریخاند با آن مواجه شدهنیز تمام آنهایی که به قتل رسیده

 شان در زبانی دیگر، در زبان استعمارگر سخن بگویند. » من«شان و از ي جمعیاز حافظه
نگاري است در فکر تاریخ کشور، چنان که دیدیم، جاعوط در عین حال که روزنامه   
کند و از سوي دیگر داند که تولید معنا میاي است که نگارش را از یک سو نظامی میندهنویس

معتقد است نگارش باید از تعهد رها باشد. وي مشخصا  با رجوع به طنز، وضعیت کشور به 
گري و خشونت معرف آنست. پوچی وضعیت، گیرد تا دولت را نقد کند که افراطریشخند می

هاي از یادرفته و هاي روایی مضمون آرمانروي هم قرار گرفتن صیغهگسستگی در روایت و 
زند و بدین طریق ي ناقص را از سر می گیرند. جاعوط محتوا را به شکل پیوند میحافظه

مشکالت اجتماعی/فرهنگی را به تخیل در می آورد. مم در این باره متذکر می شود که معنا به 
ي برخی از عادات نوشتاري و به روز رسانی دوباره«به تعبیر هنرمندان الجزایري مستلزم 

 ,Memmes(» اشکال زیبایی شناختی است که به میراث فرهنگی خاص آنها تعلق دارد
که می تواند این پرسش را در ذهن آدمی ایجاد کند: آیا ادبیات مغربی  گفتهاي؛ )16 ,1992

 عرب نیز مورد استعمار واقع شده است؟ 
 

 __________________________________________________________________________  
١  Souffles  
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