
 

____________________________  

  26/2/1392تاريخ پذيرش      20/7/1391: تاريخ دريافت

 ovaismohamadi@yahoo.com:  پست الكترونيكي

 

ـ پژوهشي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(مجله زبان و ادبيات عربي  ـ  هشتمشماره ، )علمي    1392بهار و تابستان  

  

 ) دانشگاه تهران زبان و ادبيات عربيدانشجوي دكتري(اويس محمدي 

  ) العربيه لبنان بيروتدانشگاه  زبان و ادبيات عربيدانشجوي دكتري(زينب صادقي
  

  »چشمانت سرنوشت من اند«از كتاب » مردي در كوچه«ي داستان كوتاه نقد فمينيست

  السمان ه از غاد

  چكيده

 از  2»چشمانت سرنوشـت مـن انـد      «از كتاب -1»مردي در كوچه  «غاده السمان در داستان     

اوج ايـن تـاثير پـذيري را در تبيـين           . نظريه هاي نظريه پردازان فمينيسم تاثير پذيرفته است       

الـسمان در ايـن     . گزيستانسياليستي سيمون دو بوآر مشاهده مـي كنـيم        ا-نظريه ي فمينيستي  

داستان با تاثير پذيري از نظريه دو بوآر در خصوص فرهنگ و تمدن و ظلـم آن نـسبت بـه        

زنان، به بررسي شخصيت راوي مي پردازد و نقش اين فرهنگ و تمدن را در زندگي راوي                 

ين داستان براي بازيابي دوباره هويت زنان،     السمان در ا  . به عنوان يك زن برجسته مي نمايد      

در پي واژگون كردن هنجارها و ارزش هاي جامعه ي مردسـاالر اسـت و بـه ايـن ترتيـب                     

 و ضدخردگرايي را از زنان سلب مي كنـد و در نقطـه              4 و انفعال  3ويژگي هاي ديگر بودگي   

يـن نكـات را     اين جستار در يك خوانش ساختارشـكنانه ا       . مقابل به مردان نسبت مي دهد       

السمان در اين داستان زبان زنانه ي منحـصر بـه فـرد خـود را دارد و                  . برجسته نموده است  

  . بارزترين ويژگي زباني او در اين داستان خيال وسيع و شعربودگي آن است

  . غاده السمان، نقد فمينيستي، زنان، نگارش زنانه: ها واژهكليد

                                                 
  رجل في الزقاق--1

  عيناك قدري-2
3- Otherness 

4- Passiveness 
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  مقدمه

. در غالب نوشته هاي خود بـه مـسائل زنـان پرداختـه اسـت              غاده السمان نويسنده سوري است كه       

تحصيل در رشته ادبيات انگليسي و زندگي در پاريس او را با جريان فمينيسم ادبي در اروپا آشـنا كـرده               

از مجموعـه داسـتان هـاي كوتـاه او در كتـاب             » مـردي در كوچـه    «دراين جستار  داستان كوتاه        . است

 شده است و هدف ارائـه ي نقـدي زنانـه محـور از ايـن داسـتان         انتخاب» چشمانت سرنوشت من اند   «

چنان كه در بحث نظري بيان خواهد شد، مكتب نقدي فمينيستي بـرخالف ديگـر مكاتـب               . كوتاه است 

به عبـارت ديگـر، افـراد زيـادي، نظريـه           . نقدي از تنوع و گونه گوني منحصر به فردي برخوردار است          

اين پژوهش بر آن اسـت تـا ايـن          . ارائه كرده اند  » نقد فمينيستي «ن  هاي پراكنده ي فراواني را تحت عنوا      

در ابتـداي مقالـه    . داستان كوتاه را بر اساس سه نظريه ي فمينيستي مورد بررسي و خـوانش قـرار دهـد                 

دو بوآر معتقـد    .  بر غاده السمان بيان مي شود      1»سيمون دو بوآر  «تاثير نظريه ي فمينيستي ناقد فرانسوي،       

نگ مردساالر بشري در طول ساليان، زنـانگي زنـان را از بـين بـرده اسـت و  زن در ايـن                        است كه فره  

به اعتقاد او، تمدن و فرهنگ با از بين بردن زنـانگي زنـان بـه آنـان     .فرهنگ هيچ گاه زن به دنيا نمي آيد  

هـا و  در قسمت دوم مقاله، به تالش غاده الـسمان بـه تغييـر و جابـه جـايي معيار            . ظلم روا داشته است   

تـالش نويـسندگان زن بـراي بازيـابي جايگـاه زنـان در       .ارزش هاي جامعه مردساالر اشاره شده اسـت    

مقاله در اين قسمت تنها به تحليـل توصـيفي از جايگـاه    . جامعه، در آثار بسياري از آنان ديده شده است    

بـر اسـاس مكتـب    هاي اعتراض برنيامده ، بلكه سعي بر اين دارد كه اين اعتراض و شـالوده شـكني را           

اين بخـش بـا تـاثير از نظريـه ي      .  مورد بررسي قرار دهد    2نقدي ساختارشكني و نظريه هاي ژاك دريدا      

قـسمت سـوم مقالـه بـه زبـان غـاده       .  دريدا در نقد متون، به نقد داستان مي پردازد      3»تقابل هاي دوگانه  «

يـستي بـسيار بـدان پرداختـه     اصطالح زبان زنانه موضوعي است كه در نقد فمين   . السمان اختصاص دارد  

در . شده است و به مانند خود نظريه فمينيستي، متشكل از نظريه هاي جامع و غير جامع فراوانـي اسـت         

                                                 
1- Simone de Beauvoir 

2-  Jacque Derrida 

3- Binary Oppositions 
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روش تحليـل را مـشخص مـي كنـيم و در            » زبان زنانـه  «اين قسمت ابتدا با ارائه ي مقدمه اي از نظريه           

  .مادامه به تحليل عنصر خيال در اين داستان كوتاه مي پردازي

  غاده السمان

او مطالعات خود را در دنياي عـرب آغـاز       . داستان نويس و روزنامه نگار سوري است      «غاده السمان   

مدتي در پاريس زندگي كرد و سـپس        . كرد و در انگليس به تحصيل در رشته ادبيات انگليسي پرداخت          

 از دعوتگران به حقـوق  او يكي. ساكن لبنان شد و  گاه در پاريس و گاهي در بيروت روزگارمي گذراند     

بـا سـبكي    . زنان بود و از ابزار داستان و روزنامه نگاري براي طرح مسائل اصلي زنان استفاده مـي كـرد                  

او . شفاف و گاهي آتشين مي نوشت و هرچه را بدان فرامي خواند، به صورت عملـي اجـرا مـي نمـود       

مطـرح كـردن آزادي عـاطفي و    بـه  ) به استثناي نـوال سـعداوي  (بيش از هر نويسنده زن عرب ديگري        

چـشمانت سرنوشـتم را     «مجموعه داستان هاي كوتاه او      . اجتماعي زنان در خودآگاه مردم پرداخته است      

رحلـت بنـدرهاي    «،  )1966(» شب بيگانگـان  «،  )1963(» دريايي در بيروت نيست   «،  )1962(»مي سازند 

  ) Jayyusi,2005:1031-1032. (»است) 1979(» زمانه عشقي ديگر«، )1973(»قديمي

  د فمينيستينق

بارزترين ويژگي مكتب نقدي فمينيستي نسبت به ديگر مكاتب نقد ادبي قرن بيـستم ، تنـوع و كثـرت                    

بعالوه ، شروع كار اين مكتب با فعاليت هاي اجتماعي و سياسـي بـر وسـعت               . گرايي در اين مكتب است    

ـان      «بي  نظريه هاي ارائه شده در آن افزود؛ در واقع فمينيسم در نقد اد             به مانند كليساي بزرگي است كه گفتم

هاي هم سو و متعارض فراواني را در خود دارد؛ به نظر مي رسد كه مناسب تر اين باشد كه در خـصوص               

. »نظريــه هــاي نقــدي فمينيــسم صــحبت شــود تــا اينكــه در خــصوص نقــد فمينيــستي حــرف بــزنيم 

)Eagleton,1991:2 ( ـا           در اواخر دهه ي شصت م     « جريان فمينيسم ـالف ب يالدي بـه عنـوان جنـشي مخ

) 650:2003راغب، (» وضعيت انساني موجود كه موجبات رنج و سختي زنان را فراهم آورده، شكل گرفت

آثار تحليلـي  «.  و سيمون دو بوآر شكل نظريه پيدا كرد1و سپس در نوشته هاي ناقداني چون ويرجينيا ولف      

                                                 
1-Virginia Woolf 
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ـان در           ويرجينيا ولف عمدتا درباره نويسندگان زن و دربا        ره ناتواني هاي فرهنگي، اقتصادي، و آموزشـي زن

در فرانسه نيـز    ) 484:1385داد،(» .جوامع مردساالري است كه مانع از بكارگيري استعدادهاي زنان مي شود          

ـا    «سيمون دوبوآر از سردمداران مكتب نقدي فمينيسم شد و عنوان كرد  كه              ـاط او ب زن و هويـت او از ارتب

ن به مثابه ديگري براي مرد بشمار مي آيد كه موصوف به خصوصيات منفـي مـي                 مرد نشات مي گيرد و ز     

الرويلـي،  . (»گردد و در مقابل، مرد از ويژگي هايي چون، تسلط و بزرگي و اهميـت برخـوردار مـي شـود        

ـا تكيـه بـر     . در ادامه، نظريات بسياري با عنوان نقد فمينيـستي مطـرح شـد      ) 330:2002البازغي،   عـده اي ب

يگر چون روانشناسي و نقد پسا استعماري و نشانه شناسي و ساختارشكني به تحليـل فمينيـستي             نظريات د 

ـانه و       - روانكاوانه، فمينيستي  -آثار ادبي پرداختند و به اين ترتيب نقد هاي فمينيستي          شـكل  ...  نـشانه شناس

هاي نويسندگان  عده اي به بررسي زبان زنان و عده اي به بررسي كاركرد شخصيت زن در داستان                 . گرفت

كثرت اين نظريات به حدي است كه در اينجا مجال پرداختن به همه آنها نيست و اين                 . مرد يا زن پرداختند   

  . مقاله تنها به تبيين نظرياتي  مي پردازد كه بر مبناي آن در صدد تحليل داستان كوتاه مورد نظر است

  روش تحليل داستان

ـاثير پـذيري         .  سه زاويه مورد بررسي قرار داده ايم       در اين پژوهش،اين داستان كوتاه را از       در ابتدا ، بـه ت

اشاره شده است و اين كه چگونه غاده السمان از اين نظريه        » سيمون دو بوآر  «نويسنده از نظريه ي فمينيسم      

ـين كـرده اسـت               قـسمت دوم مقالـه، در پـي ارائـه ي نقـدي         . تاثير پذيرفته و آن را در داستان خـويش تبي

 ساختارشكنانه از داستان برآمده است و به دنبال تبيين تالش السمان بـراي وارونـه جلـوه دادن                   -فمينيستي

اصول جوامع مردساالر است كه پيوسته زن در آن ها دست كم گرفته شده و ارزش هاي او ناديده انگاشته                    

مـورد بررسـي قـرار      ) تخيل وسيع (در انتها نيز زبان داستان غاده السمان و عنصر زنانه اين زبان             . شده است 

  .گرفته است

  ستانخالصه دا

ايـن  . اسـت »  عينـاك قـدري   «از مجموعه داسـتان كوتـاه       » مردي در كوچه  «داستان مذكور با عنوان     

داستان كوتاه، قصه دختر جواني است كه دبيرستان را تمام كرده و اكنون خانه نشين گشته اسـت و تنهـا    
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.  راوي داستان اول شخص و همان شخـصيت دختـر اسـت        .راه ارتباط او با خارج پنجره ي خانه است        

او در اين مرحله وضعيتي بالتكليف دارد، ابتدا به دنبال هم گامي با ارزش هاي خانواده و جامعه اسـت                    

و به همين دليل در پي اين است كه از راه پنجره اي كه به كوچه باز مي شـود، مـرد مـورد عالقـه اش                           

خواستگاريش بيايد اما در ادامه داستان و بعـد از اينكـه متوجـه مـي                را مجذوب خود كند تا به       ) احمد(

شود احمد ازدواج كرده ، به خود مي آيد و به مخالفت با پدر و مـادر در خـصوص ازدواج بـا احمـد،                  

فكر مي كند و در انتهاي داستان و در شب خواستگاري با بيان اين مطلب كه قصد ادامـه تحـصيل دارد،    

شخصيت برجسته ديگر ايـن داسـتان، شخـصيت         . به احمد جواب منفي مي دهد     در ميان بهت همگان     

پدر است كه در نقطه مقابل دختر قرار مي گيرد؛ پدر در اين داستان نماينده جامعـه مـرد سـاالر اسـت،                       

فردي است كه پيوسـته در خانـه بـسر مـي            . شخصيت پدر، خشن، غير منطقي و متعصب و تنبل است         

مادر در اين داستان نماينده يك زن ايـده آل جامعـه     . گر داستان، مادر است   شخصيت برجسته تر دي   . برد

او شخصيتي كامال منفعل و مطيع دارد و ارزش هاي يك جامعـه مردسـاالر را بـه طـور            . مردساالراست

او فـردي خوشـگذران و دائـم        . شخصيت ديگر داستان، بـرادر راوي اسـت       . كامل و تمام پذيرفته است    

 دير به خانه مي آيد وبه رغم اصرار پدر براي ادامه تحـصيل در رشـته پزشـكي                   الخمر است كه شب ها    

به دنبال تحصيل در رشته موسيقي است و حتي بيكاري را به تحـصيل در رشـته پزشـكي تـرجيح مـي       

او در ايـن داسـتان نمـاد سـردي و بـي             . شخصيت ديگر داستان، احمد، خواسـتگار راوي اسـت        . دهد

 پولدار كه دوبار ازدواج كرده است و بـه خواسـتگاري راوي مـي آيـد     احساسي مردان است، شخصيتي   

  . تا او را به عنوان سومين زنش خواستگاري كند

  ه السمان از نظريه سيمون دو بوآرتاثير پذيري غاد

در اين داستان تاثير پذيري السمان از نظريه فمينيسم سيمون دوبوآر مشهود است و با توجه به ايـن                    

از زندگي خود را در پاريس گذرانده است، آشـنايي بـا نظريـه فمينيـسم فرانـسوي و                   كه السمان مدتي    

سيمون دوبوآر نويسنده فمينيـست فرانـسوي       . ديدگاه هاي سيمون دوبوآر امري طبيعي به نظر مي رسد         

 پـي ريـزي كـرد؛       1بود  كه نظريه فمينيسم خود را با تاثير پـذيري از اگزيستانسياليـسم ژان پـل سـارتر                  

                                                 
1- Jean Paul Sartre 
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او خالصه مـي شـود كـه بـه عبـارتي اولـين       » جنس دوم«هاي نظري اساسي دوبوآر در كتاب   بررسي  «

بـوآر اثـر   . فلـسفي در خـصوص اوضـاع زنـان در جامعـه بـشمار مـي آيـد        -تحقيق وسـيع اجتمـاعي   

سارتر در نظريه اگزيستانسياليـسم  ) A-G,2005:126( .اگزيستانسياليسم را در اين مفاهيم وارد ساخت

هيت و وجود را مطرح كرد و عنوان داشت كه انـسان در زمينـه شـناخت بـا ايـن دو          خود، دوگانگي ما  

به نظر سارتر، ماهيت عنصري است كه توسـط جوامـع شـكل مـي گيـرد و فرعـي                    . اصل مواجه است  

بـراي  . ماهيت ها باعث مي شود كه انسان از اصـل و وجـود بـه دور افتـد                 . است و اصل، وجود است    

. د ماهيت ها را كنار گذاشت تا به شناخت كه همان وجـود اسـت، رسـيد    رسيدن به شناخت و اصل باي     

او به همين منظور در آثار خود دعوت به كنار گذاشتن ماهيت ها نمود تا به اين ترتيب انسان بتوانـد بـه         

بـه اعتقادسـارتر آدمـي تـا زمـاني ازقيـد و بنـد               .  كه همان حقيقت و شـناخت اسـت، برسـد          1»وجود«

  . ع بشري براي او به ارمغان آورده ، رها نشود به حقيقت نخواهد رسيدساختارهايي كه جوام

سيمون دوبوآر از نظريه وجود و ماهيت سارتر در نظريه فمينيسم خود استفاده كـرد و بيـان داشـت          

كه ماهيت كنوني زنان را فرهنگ و تمدني كنوني برايشان به ارمغان آورده و ايـن فرهنـگ مردسـاالرانه                    

او معتقد بود كـه اصـل و جـوهر زنـان بـدين          . يگاه كنوني زنان در جامعه شده است      است كه باعث جا   

به عقيده ي او زنان بايد اين فرهنگ و ماهيت مرد ساالر را بشكنند تـا بتواننـد بـه اصـل و             . گونه نيست 

هيچ كس زن متولـد نمـي شـود بلكـه زن مـي              «اين جمله معروف دوبوآر كه      . وجود زنانه خود برسند   

دو بوآر معتقد است كه فرهنـگ هـا بـه زن            ) 165:1390بشر دوست، . (گر همين نظريه اوست   بيان» شود

او مي گويد هيچ كس زن به دنيا نمي آيد بلكه رفته رفته زن مي شود، زيـرا ايـن تمـدن                  «ظلم كرده اند؛    

از ايـن رو در فرهنـگ مـا جـنس مـذكر           . است كه در كليت خود مخلوقي را به نام مونث مـي آفرينـد             

 منشأ خالقيت، پويايي، تسلط، ماجراجويي و خـرد اسـت، امـا جـنس مونـث هميـشه منفعـل،                     هميشه

بنابراين مشخص شد كـه نظريـه سـيمون         ) 485:1385داد،(» .تسليم، ترسو، احساسي، و سنت گرا ست      

بـه اعتقـاد او ايـن امـر باعـث      .دو بوآر بر تحميل فرهنگ و تمدن مردساالر بشري بر زنان استوار است          

او  . ز اصل و وجود اصلي يا همان زنانگي اش به دور افتد و مطيع و همراه اين فرهنگ گـردد                   شده زن ا  

                                                 
1- Existence 
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عقيده دارد زنان بايد تالش كنند اين ماهيت ساختگي را از بيخ و بن بشكنند تـا بـه حقيقـت خـود كـه           

  .همان زنانگي است، دست يابند

از غـاده الـسمان مـشهود    » كوچـه مـردي در  «تاثير پذيري از نظريه دوبوآر، در جاي جـاي داسـتان           

اين انفعال نمايـانگر  كـنش       . راوي اول شخص در ابتداي داستان، شخصيتي منفعل و مقهور دارد          . است

پذيري زن در جوامع مردساالر است كه به اعتقاد دوبوآر فرهنگ بـرايش بـه ارمغـان آورده اسـت و در                

ال شخـصيت راوي، عـالوه بـر اينكـه در        انفع. مقابل از مرد شخصيت كنشگر و تاثير گذار ساخته است         

. مضمون داستان مشهود است، در زبان غاده السمان و گزينش واژه هاي او نيـز بـه چـشم مـي خـورد                      

  :براي روشن تر شدن اين مطلب به تحليل دو سطر ابتدايي داستان خواهيم پرداخت

 مـرور رجلـي     منتظـره ،   أمام نافذه غرفه الجلوس و قد ألصقت جبيني بزجاجها البارد          مغروسهمازلت  

 باهمـال تحـت     مثبـت ، الزقاق الـضيق الطويـل       المنعزلهالشتاء ينسل في عروق بلدتي      . كعادته كل أمسيه  

 تكـدس  علـي جـانبي الطريـق        المحشورهالبيوت  ... أسياخ الظالم التي سلخت كل آثار الشمس المريضه       

  .المتجمدهظاللها المتعبه الباهته في برك النور 

 مـروره مـرتين     انتظـرت الرجل الذي عبدته دون أن أعرف عنه شيئاً و          ! ي الممسوخ بعد قليل يمر اله   

 إليه بهوان ذئب أليـف أن يقـرع         تتوسل بكتفيه و رقبته و      تتمسحنظراتي النهمه   ... عند هذه النافذه كل يوم    

  ).90:1993السمان،  ()1(»الباب و يدفع ثمن الشباب، و يحمل إلي داره طفولتي

ضمون متن باال بر مي آيد، راوي اول شخص، شخصيتي كـنش پـذير و منفعـل                  همان طور كه از م    

اودر انتظار منجي خويش است بدون اينكه تالشي براي رهايي داشته باشد، منجي كـه پيوسـته او                  . دارد

انفعال و كـنش پـذيري حتـي در بـسياري از واژه هـاي         . را مي پرستيده، بدون اينكه حتي او را بشناسد        

اگر به متن عربي دقت شـود صـفتها و افعـالي كـه در وصـف                 .  متن نيز مشخص است    استفاده شده در  

از بـاب افتعـال و انفعـال و      (مفعـول و افعـال مطاوعـه        ) صفت(راوي اول شخص بيان شده است، اسم      

  .نمونه هاي اين مفهوم را مي توانيم درعباراتي كه عالمت گذاري شده ، ببينيم. است) تفعل 

ولي بيانگر كنش پذيري او، و صفت ها و افعـال بابهـاي مطاوعـه بيـانگر                   در واقع صفت هاي مفع    

چراكه، طبق دستور زبـان عربـي ، فعـل مجهـول، از فعـل متعـدي سـاخته مـي شـود و            . انفعال اوست 

بارزترين ويژگي افعال متعدي، كنشگر بودن آن ها است بـه نحـوي كـه فاعـل و موصـوف ايـن بـاب                  
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شگري دارد و زماني كه اين افعال به مجهـول تبـديل شـوند، كنـشگر           توانايي تعدي و تاثير گذاري و كن      

اين امر، در خصوص باب هاي تفعل و افتعال و انفعال نيز صدق مي كننـد و ايـن بـاب هـا                       . مي شوند 

در . باب هاي تفعيـل و مجـرد ثالثـي اسـت          ) يا بنا به دستور زباني عربي حالت مطاوعه       (حالت انفعالي   

 مفعول و افعال مجهول و افعال مطاوعه بيـانگر حالـت كـنش پـذيري راوي        واقع استفاده از صفت هاي    

برخـوردار بـوده انـد و    ) معلوم و متعدي (است و همان گونه كه اين صفت ها و افعال از اصلي كنشگر              

مبدل به اين حالت خاص گرديده اند، راوي زن نيز از اصل كنشگر خود استحاله يافته و اكنـون منفعـل                     

  .  تو تاثير پذير اس

 اين انفعال و كنش پذيري دروني نويسنده به فضاي داستان نيـز سـرايت مـي كنـد؛ مـي بينـيم كـه          

صـفت  : المتعبـه (در دو طـرف راه، نـوري خـسته          ) صـفت مفعـولي   : المحشوره(خانه هاي جمع شده     

انباشـته  ) از بابـت تفعـل  : المتجمـد (و كم رمق دارند كه اين نور در بركـه هـاي نـور منجمـد                ) مفعولي

  گرديده است ). از باب تفعل:تكدس(

غير از زبان داستان، تاثيرپذيري سمان از نظريـه سـيمون دوبـوآر را در مـضامين و بـن مايـه هـاي                        

راوي در بسياري از مقاطع موضـوع درجـه دوم بـودن زن را يـك قـضيه                  . داستان نيز مشاهده مي كنيم    

 بي ترديـد برخاسـته از تـاثير پـذيري او از     تمدني و كهن و برخاسته از ساليان دور مي شمارد و اين امر   

بررسي جامع از زنان در طول تاريخ است از ايـن           «اوست كه يك    » جنس دوم «سيمون دو بوآر و كتاب      

الـسمان نيـز در چنـد مقطـع     ) A-G,2005:125( .» حيث كه پيوسته درجه دوم به شمار مي آمده اند

او از زبـان   . را موضوعي تاريخي و تمدني مي دانـد       داستان و از زبان راوي، قضيه درجه دوم بودن زنان           

خود را به مادر و مادربزرگ خود تعميم مي دهـد و ايـن چنـين آن را بـه                    ) منفعل(راوي ابتدا وضعيت    

  : گذشته اي نزديك مي پيوندد

ي أال تـر  ... ال يمكن أن تظل دميتك المدلَّله إلي األبـد        «: كأنَّه كان يسمع الصدر البكر صارخاً متحدياً      «

أنَّها إمرأه؟ هي جدتك التي كان ينهرها أبوك، و أمك التي كان يـضربها، و زوجتـك التـي تجفـف لـك          

  ). 91:1993السمان،() 2(»كل ليله قدميك

السمان در ادامه، اين وضعيت اسفبار را وضعيتي بسيار كهن مي بيند كـه نـسل هـاي متـوالي بـا آن                    

ر را، كه در متن نمـادي از سـلطه و هيبـت پـدر در                در مقطعي از داستان، جوشش غيرت پد      . زيسته اند 
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جامعه است، بسان غباري بدبو توصيف مي كند كه از گورستان هاي كهنه سربرداشته اسـت و اينچنـين               

  . تسلط پدر و انفعال دختر را به روزگاراني كهن نسبت مي دهد

نان و االطمئنـان فـي      سحب ضبابيه سودها تعاقب األجيال ضجت و ثارت في دمه حتي ابتلعت الح            «

  ). 91:1993السمان، ()3(»...عاصفه غبار نتن هبت عن قبور سحيقه.. العينين

اين فرهنگ و تمدن شديدا  بر راوي تاثير گذاشته به كونه اي كـه انفعـال و تـسليم او در برابـر امـر         

ـ                . پدر ناخودآگاهانه است   د و بـدون    او بدون فهم علت، تسليم امر پدر مي شود، بـدون علـت مـي گري

  : گفتن كلمه اي با پدر روبرو مي شود و كالمش را مي فهمد

دون وعي مني، قوست كتفي إلي الداخل، و كأنَّني أستطيع إخفاء صدري عن لـسع نظراتـه، رميـت         «

بالفرشاه، قفزت عن النافذه و انفلت هاربه إلي غرفتي، أبكي دون ما سبب واضـح فـنحن لـم نتبـادل أي                      

  ).91: 1993السمان،( )4(»... فهمته جيدا كما فهمنيلكنني!! ... حوار

اين عادي سازي ستم بر زنان و انفعال ناخودآگاه زنان در برابر آن كه در چنـد قـسمت داسـتان بـه                       

چشم مي خورد، دليلي بر فرهنگ شدن سلطه ي نظام پدر يا مرد ساالري در جامعـه اسـت؛ جامعـه اي     

عي، يـاد مـي گيرنـد ايـدئولوژي مردسـاالر را درونـي كننـد؛                زنان در فرآينـد تعامـل اجتمـا       «كه در آن    

. »ايدئولوژي كه در واقع يك پيش فرض خودآگاهانه و ناخودآگانه از برتـري مـردان در جامعـه اسـت                   

)Abrams,1999:89 .(   ــين فرهنــگ باعــث مــي شــود كــه زن همرنــگ جماعــت شــود و ايــن چن

ده الـسمان در مقطعـي از داسـتان اجبـار زن            غـا . ناخودآگاهانه بر اساس معيارهاي آن فرهنگ عمل كند       

  . براي همگامي با فرهنگ و معيارهاي يك جامعه مردساالر را اين گونه توصيف مي كند

أعـرض عليـه مفـاتني      ... كم تزينت و تسللت إلي هذه النافذه في وضح النهار منتظره مـرور أحمـد              «

ابتـسمت و غمـزت     .. م تأوهت و انتحبت     ك... بقدر ما تسمح النافذه الضيقه و رعبي من أن يضبطني أبي          

  ).93:1993السمان، ()5(»و ال أملك إلّا أن أحبه... و ال املك سواهاحركات تثير اشمئزازي «

 به نظر غاده السمان، در چنين جوي عشق و دوست داشتن زنان نيز ناخودآگاه و بـي سـبب اسـت          

 : ن مادرش برايش بافته اندو تنها از سرهمگام شدن با فرهنگي است كه مادرانش و همساال

خياالً ال أعـرف عنـه   . و أحببته شبحاً تحوك أمي و جاراتها أساطير طويله عنه         ... وأحببته مبهماً مثيراً    «

أحببتـه وهمـاً نائيـا سـاحر        .... سوي جسد غامض يتحرك ليالً في الزقاق الـضيق، يغـسله نـور الـشارع              
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تـشدني إليـه    .. و أنـا علـي شـاطيء القفـر          ... ر فيروزيه أحببته جزيره مرجان ضبابيه غارقه في بحا      ..البعد

  ).93:1993السمان، ()6(»و ال أملك إلّا أن أعبدالمرجان... نظرات أبي و ذعر أمي 

اشـاره دارد و از     » كهن بودن فرهنگ مردساالر كنـوني     «السمان در مقاطع ديگر داستان نيز به بن مايه          

ه اي است كه از روزگاران قديم جريـان داشـته و اكنـون              زبان راوي عنوان مي كند كه مردساالري پديد       

با فرياد دختركان زنده به گور شده در روزگاران كهن هم نـوا شـده و در                 ) راوي(فرياد درون سينه اش     

فيه بعض من صرخات طفله مووده في عـصر         ... صدري يضج بعويل مبهم األنّات      «: آستانه انفجار است  

و فيـه مـن مذلـه إخـواتي الـثالث           .. لمختلس في غرفه نائيه الجـدران       و فيه بعض من نحيب أمي ا      ... ما

  ). 91:1993السمان، ()7(»اللواتي تزوجن بعد أن زارتنا خاطبه ثرثاره تشبه الساحرات

ي ديگر، نگاه خشن پدر را در شب خواستگاري احمد از خـود آشـنا مـي پنـدارد و                    بخشراوي در   

را مي شناخته است ؛ اين چنين غاده السمان قـضيه زنـان            شرح مي دهد كه گويي از هزار سال پيش آن           

يـصعقني بريقهمـا الوحـشي كلَّمـا دقَّ بابنـا           «: هم عصر خود را به هزاران سال پـيش پيونـد مـي دهـد              

بينمـا كانـت عبـاءه     ... رأيته منذ ألف عام في الـصحراء      ... ألف جيل ولدت فيها قبل أن أولد هنا       ... خاطب

  ).  98:1993السمان،(» !لعشره تنبش الرمال و تحضر لوأد سنواتي العشرأبي تطير وراءه و مخالبه ا

راوي در مقطعي ديگر از داستان بر تاريخي و كهن بودن وضعيت مادرش تاكيـد دارد؛ آن گـاه كـه                     

ذلت و خواري مادر را در برابر پدر مي بيند، احساس مي كند كه سردي متعفن سراسـر وجـود مـادر را      

رنگ و بيمارگوني كه از نـسل هـايي بـس دراز  جريـان داشـته و در سـينه مـادر          فراگرفته، سردي آبي    

  : سرازير گشته است

بـرد  ... يتكدس عنـد قـدميها      ... احس البرد المتعفن يتدفق من أطراف أصابعها      . تجفف قدميه بيديها  «

  )95:1993السمان، ()8(»... أزرق مريض ينسكب من أجيال تجثم علي صدرها 

با تاثيرپذيري از نظريه دوبوار در تالش براي شكستن اين نظام مردساالرانه بـر مـي                السمان در ادامه    

بنا به نظر دوبوآر اين فرهنگ مردساالرانه هست كه باعث مي شـود زنـان دسـت بـه مـاجراجويي                     . آيد

نزنند و وارد جامعه نگردند و اين امر باعث مي شود كه تمام  ابداعات و اختراعات و دسـت آوردهـا از     

 مردان باشد؛ و به همين دليل عنوان مي كند كه زنان براي موفقيت و خودشكوفايي بايد بـه شكـستن    آن
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الـسمان در مقطعـي از داسـتان و از زبـان شخـصيت راوي در ايـن                  . و گذر از اين فرهنگ دست بزنند      

  :خصوص چنين مي گويد

... يجب أن أكـون طبيبـه      . ..أن أحطِّم سالسل تشدني إلي شرنقه مهترئه        ... يجب أن أهرب بنفسي      «

  ). 94:1993السمان، ()9(»...أتوق إلي االرتماء في الحياه

بايـد از   ) پزشك شـدن  (او فرهنگ مردساالر را پيله كرم ابريشمي مي پندارد كه براي خودشكوفايي             

  . آن رها شد

يـر  دعوت غاده السمان براي شكستن معيارهاي يك جامعه مردساالر به شكل بـارزتر در عبـارات ز         

ترمـي ظاللهـا    ... تحتـرق دون أن تـضيء       ... إنَّها تتأوه بـرداً     .. يا لنيران هذه الغرفه     « :  مشخص مي شود  

و علي عيني أبي القاسيتين اللتين أحس انـه يغـرس           .. المتعبه علي وجه أمي القابعه إلي جانبها كئيبه الذل          

لـن  . نَّه يـود أن يحـدثني، لكنـي سأصـمد         نظراتهما في ظهري كي التفت إليه، أنفاسه المتسارعه توحي بأ         

  .)10(»..ألتفت هذه المره إال إذا ناداني باسمي 

ايـن بـار بـه سـويش        (» ..لن ألتفت هذه المره إال إذا ناداني باسمي       « اين سطور و مخصوصا عبارت      

، بيانگر نظام دو قطبـي فرهنـگ بـشري اسـت كـه        )نگاه نخواهم كرد جز آنكه مرا با نام خودم صدا زند          

پديده ها در اين نظام دو قطبي تقابـل هـا           «مام پديده ها در آن به شكل تقابل هايي دو تايي مي باشند،              ت

،همواره بر حسب ضد خودشان تعريف مـي شـوند، مـثال گفتـار در برابـر نوشـتار، فرهنـگ در برابـر                       

بـه   آنـست كـه      اشكال عمده نظام دوگانه تقابل ها     .  و الخ  مرد در برابر زن   طبيعت، درست در برابر غلط،    

استقرار نوعي تقدم و تأخر يا سلسله مراتب منجر مي شود و در آن يك پديـده هميـشه در مركـز قـرار           

بنابراين در ايـن فرهنـگ      ) 83:1385داد،. (»ميگيرد حال آنكه ديگري اهميتي ثانوي و مكمل پيدا مي كند          

 زن و خواسـته هـايش فـرع         دو قطبي، مرد و معيارهاي مردساالرانه هميشه در مركز قـرار مـي گيـرد و               

زن در  /اشاره بـه تـسلط تقابـل دوگانـه مـرد          » ..لن ألتفت هذه المره إال إذا ناداني باسمي       «عبارت  . است  

فرهنگ بشري دارد كه در اين دوگانه مرد، اصل و زن فرع است، به گونه اي كه پدر با صدا زدن دختـر                       

ود را در مركز و دختـر را در حاشـيه قـرار مـي               خ..) مثال با عباراتي چون دختر و       (با نام غير اصلي اش    

، به نحوي كه ديگر فرهنگ به گونـه اي          1دهد و در واقع اين عبارت، نوعي دعوت است به مركز زدايي           

                                                 
1- Decentering 
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در خـصوص ايـن   .باشد كه پدر دخترش را با نام اصلي او خطاب كند و با او در يك رديف قرار بگيرد                 

  مفصل تر سخن خواهيم گفتقسمت در بخش نقد فمينيستي ساختارشكنانه ، 

  ساختارشكنانهقرائت 

در دهـه هفتـاد مـيالدي بـا     . چنان كه گذشت، مكتب نقد ادبي فمينيستي شاخه هـاي متنـوعي دارد        

گسترش دانش هايي چون نشانه شناسي، سـاختار شناسـي و ساختارشـكني فمينيـست هـا در پـي آن                     

اصول فمينيسم، نقدهاي فمينيستي جديـدي      برآمدند كه با كمك دستاوردهاي اين علوم و آميختن آن با            

فمينيـسم ساختارشـكن يكـي از شـاخه هـاي ايـن مكتـب بـود كـه بـا  اسـتفاده از                         . به وجود آورنـد   

دستاوردهاي مكتب ساختارشكني ژاك دريدا در نقد ادبـي بـه نقـد آثـار ادبـي بـا نگرشـي زن محـور                        

 نويسندگان زن اعتراضي بر ضـد نظـام         بر مبناي نظريه فمينيسم ساختارشكن از آن جا كه آثار         . پرداخت

. مردساالر بوده است، در اين آثار تالش شده كه دنياي زنان به گونه اي اصلي و متفـاوت عرضـه شـود                

به عبارت ديگر، اين نوع نقـد در پـي          . نقد ساختارشكني به دنبال قرائتي ساختارشكنانه از اين آثار است         

ك اثر، جلوه هاي تمايز و سـاختار شـكني نويـسندگان    اين است كه در يك خوانش ساختارشكنانه از ي      

متن ممكن است قصد گفتن چيـزي را داشـته باشـد     «بر اساس مكتب ساختار شكني      ..زن را كشف كند   

؛ و در واقــع كــار يــك ناقــد )Bressler,2007:117(» ولــي مطلــب ديگــري را نيــز خواهــد گفــت 

شكن ها سفيد خـوان هـاي يـك مـتن           ساختارشكن كشف اين مطالب ديگر، يا به عبارت خود ساختار         

 اظهار مي دارد كه چون داللـت هـر نـوع بيـاني چيـزي جـز                  1با عنايت به نظريه سوسور    «دريدا  . است

.... ها نيست، مولفه هاي سـازنده مـدلول حـضوري ثابـت ندارنـد      هاي آن با ساير دال مجموعه تفاوت

ايـن تولـد   ... لـون و سـيال اسـت    پس معني متن چيزي ثابت و معين يا قطعي نيست بلكه جلـوه اي مت              

هايشان بـا معنـي حاضـر، آن     دائمي معني از دل متن شامل معاني غايبي مي شود كه تنها به دليل تفاوت

بنا براين بر اساس اين نظريه گاهي مـدلولها بـر اسـاس    ). 82: 1385داد، (» را جزئي از گفتار مي پنداريم    

 را مي فهميم تنهـا بـه خـاطر اينكـه آن بـا چيـز                 ما چيزي «ضديت و اختالف ايصال مي گردد و گاهي         

براساس نظريـه ي سـاختار شـكني يـك          )  Bressler,2007:125.(»ديگر مرتبط با خود متفاوت است     

                                                 
1- Ferdinand de Saussure  
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خواندن متن، همواره بايد بـه مناسـباتي       «ناقد بايد سفيدخوان هاي يك متن را بخواند و به عبارت ديگر             

، مناسباتي ميان آن چه او از زباني بـه كـار بـرده، انتظـار                ويژه برسد كه نويسنده آن ار طرح نكرده است        

  ) 200:1381كهنمويي پور،. (»داشته و آن چه انتظارش را نداشته

از يـك جامعـه   ) يا همـان تقابـل هـاي دوتـايي        (در اين قسمت از مقاله با طرح چند مفهوم دوگانه           

يـا تقابـل هـاي      (مفاهيم دوگانه   . ستيممردساالر به دنبال خوانشي ساختارشكنانه از اين مفاهيم دوگانه ه         

» احــساس/عقــل» «ديگــري/مــن«كــه در مــتن زيــر در نظــر گرفتــه شــده اســت ســه تقابــل ) دوگانــه

است كه چنان كه قبال ذكرشد، در يك جامعه مردساالر نمونه هـاي اولـي كـه                 » كنش پذيري /كنشگري«

.  زنان نـسبت داده مـي شـود   مثبت است، به مردان منسوب مي شود و نمونه هاي دوم كه منفي است به  

  .در اين مقاله به تبيين ساختارشكني السمان از اين مطالب خواهيم پرداخت

  ديگري/من 

در اين جامعـه مـرد      .  بوده است    1بنا بر تئوري فمينيسم جامعه بشري از دير باز جامعه اي مردساالر           

بـه  ... د، ابـداع، شـجاعت و       در مركز قرار مي گرفته و اصل بوده و تمام فضليت ها از قبيـل علـم، خـر                  

اواختصاص داشته است و در مقابل، زن فاقد توانايي كسب اين فضيلت ها و تنها به عنوان يـك عـضو                     

و اصـل بـوده اسـت و     » مـن «به تعبير نظري ولمي، مرد      . مكمل و وابسته به مرد به شمار مي رفته است         

نان در مقايسه با مردان كـه انـواع اصـلي           ز«در طول تاريخ    . به شمار مي رفته است    » ديگري«زن به مثابه    

زنان در اين جامعه به خـاطر نداشـتن   . بشري شناخته مي شدند با صفت هاي منفي تعريف مي شده اند       

و توان فيزيكي آنان، ه عنوان ديگري و غير بشر شناخته مـي             ) كه هويت مرد به شمار مي رفت      (قضيب  

ن هاي فمينيستي، شكـستن سـاختارهايي ايـن         يكي از رويكردهاي جريا   ) Abrams,1999:89.(»شدند

حـسادت نقـص    «چنين بود كه به زعم آنان جامعه مردساالر بر آنان تحميل كـرده اسـت؛ آنـان نظريـه                    

فرويد را مردود شمردند و فرويد را به سبب طرح ايـن مبحـث بـه صـورت نظـري و علمـي ، از        »آلت

  . مناديان مردساالري شمردند

                                                 
1- Patriarchal 
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تان كوتاه به وضوح قابل مشاهده است، شكستن اين ساختار لـست ؛ تـا              از مفاهيمي كه در اين داس     

آن جا كه نويسنده اين نقش را بر عكس مي كند و به نوعي زن را اصل و من، و مـرد را ديگـري قـرار                           

او نـه تنهـا   . مي دهد و عنوان مي كند كه اين مردان هستند كه به زنـانگي زنـان حـسادت مـي ورزنـد                  

را شروع خودشـكوفايي ونـوعي   ) شروع زنانگي( ند ، بلكه شروع بلوغ يك زن  زنانگي را نقص نمي دا    

، ابتداي دوره بلـوغ راوي را       1كمال براي زنان شمار مي آورد؛ او در ابتداي داستان در يك گذشته نمايي             

كنت أقف علي اطار هذه النافذه بالذات أمسح زجاجها بحيويه أربعـه عـشر       «: اينگونه به تصوير مي كشد    

كنـت أعمـل   ... الفجر الوليد ينسكب من صدري و زندي... ، ثوبي الحريري يكاد يتمزق عن جسدي عاماً

أدندن بأغنيه حالمه تحكي قصه فراشه ظلـت تناضـل حتـي       ... بحماسه كي ال أتأخر عن موعد مدرستي        

  ) 90:1993السمان، ()11(»...ثقبت شرنقتها المهترئه و انطلقت مرحه تغازل نجوم السماء

تنها زنانگي را با انفعال و كنش پذيري هم معنا نمي داند، بلكه شروع زنـانگي را شـروع يـك            او نه   .

  :انقالب و تمرد به شمار مي آورد

»          بوحـشيه  ... بقوه الحيـاه    .. نظراته عالقه بصدري حيث انتفض برعمان متمردان، يدفعان الثوب بتحد

  ).91:1993السمان،(» الفطره

اين زنان نيستند كـه بـه خـاطر نداشـتن قـضيب بـر               : ه جلوه مي دهد      او عقده نقص آلت را وارون     

او از زبـان راوي، در    . بلكه اين مردانند كه بر زنانگي زنان حسادت مي كننـد          . مردان حسادت مي ورزند   

همان گذشته نمايي، كه مربوط به ابتداي دوره بلوغ اوست، عصبانيت پدر را ناشـي از كينـه و حـسد او             

  :مي داند) بلوغ و زنانگي(د به وضعيت جديد خو

تشنَّجت نظراته هناك و الح فيهما صراع قصيراألمد، ثم استقر تعبيرهـا و تبـدي فيهـا بعـض مـن                      «

  ).91:1993السمان، ()12(»رعب خفي و حقد مبهم غريزي

 السمان در جايي ديگر در يك تك گويي دروني از زبان راوي عنوان مي كند كه پدر بـا زنـانگي ام          

  :ت و در پي نابودي آن استدشمن اس

جليد حقد مبهم تطفّل علي البسمه الحنون و ظلّ كالعلق يمـتص مـن صـفائها حتـي أحالهـا إلـي                       «

  ). 91:1993السمان، ()13(»...تكشيره مقيته تفور باالستهتار و التحامل علي أنوثتي

                                                 
1- Flashback 
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نـي أتيـت جرمـاً    إ«:  او زنانگي خود را علت اصلي دشمني پدر با خود مي داند و عنـوان مـي كنـد      

 )14(»...إنَّ فـي صـدري و بـروزه خيانـه لـصداقتي مـع أبـي       .. إنَّ مجرد كوني امرأه عـار ال يغتفـر    ! منكراً

  ). 91:1993السمان،(

غاده السمان در مقطع ديگري از داستان و در يك تك گويي درونـي و از زبـان راوي، بـه ذهنيـت                       

شاره دارد؛ جامعه اي كـه در آن پـدر در مركـز و مـن     مردساالر پدر و تفكر دو قطبي جامعه مرد ساالر ا       

أنفاسـه  «: است و زن در حاشيه قرار مي گيرد؛ در اين مقطع راوي اين گونه پـدر را توصـيف مـي كنـد                 

 )15(»...لن ألتفت هذه المـره إال إذا نـاداني باسـمي          . المتسارعه توحي بأنَّه يود أن يحدثني، لكنني سأصمد       

  ). 94:1993السمان،(

اشـاره بـه نظـام دو قطبـي مردسـاالرانه دارد؛            » ..لن ألتفت هذه المره إال إذا ناداني باسـمي        « عبارت  

همواره بر حسب ضد خودشان تعريف مي شـوند، مـثال گفتـار در    «نظامي دو قطبي كه در آن پديده ها       

اسـي نظـام   اشكال اس. برابر نوشتار، فرهنگ در برابر طبيعت، درست در برابر غلط،مرد در برابر زن و الخ        

دوگانه تقابل ها آنست كه به استقرار نوعي تقدم و تأخر يا سلسله مراتب منجر مي شـود و در آن يـك                       

 1385 داد،(» پديده هميشه در مركز قرار ميگيرد حال آنكه ديگري اهميتي ثانوي و مكمل پيدا مـي كنـد                 

باالتر از دختر مـي بينـد و        ، نظامي كه در آن مرد اصل و زن فرع است و پدر خود را در جايگاهي                  )83:

غـاده الـسمان در ايـن مقطـع، از زبـان راوي      . او را با عنواني صدا مي زند كه هم سطح با خود او نباشد 

او در جـايي ديگـري بـه صـورت تلـويحي،        . اعتراض خود را به اين ساختار مردساالرانه بيان مي كنـد          

: و تـسأل  «:  اين گونه توصـيف مـي كنـد        تفكري ديگر و  مفهوم حاشيه اي بودن زن را در ذهنيت پدر،            

عبـارت  ). 96:1993الـسمان،  ()16(»...قولي البنتك أن ترتدي ثيابها بسرعه«: يجيبها بخشونه... ماذا حدث؟  

الـسمان  . اسـت » مكمـل / اصل«يا  » ديگري/ من«زن به عنوان    /نيز بيانگر دوگانگي مرد   » به دخترت بگو  «

جامعه مردساالر را مي شكند؛ بلكـه بيـان مـي           ) من و ديگري  (ر  در انتهاي اين داستان نه تنها اين ساختا       

در مقـاطع پايـاني داسـتان و بعـد از           . كند كه زن، اصل و من است و مردي ديگري و حاشيه اي  است              

أمـي و زوجهـا ينظـران إلـي بـذعر و ال             «: اينكه راوي به احمدجواب منفي مي دهد ،چنين مـي گويـد           

مقابـل عبـارت    )  و شوهرش  مادرم(» امي و زوجها  «عبارت  ).. 99:1993السمان، ()17(»يقويان علي الكالم  

اين گونـه، الـسمان بـا ايـراد ايـن      .پدر آمده كه قبال از آن سخن گفتيم      ) به دخترت بگو  (» قولي البنتك «
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از او، يـك عنـصر      » زوجهـا «يا القاب مشابه خطاب نمي كند و با عبارت          » پدر«عبارت پدر را، با عنوان      

  . حاشيه اي و ديگري مي سازد

  كنش پذيري/ كنشگري

كه بيان شد فمينيست ها معتقدند كه در يك فرهنگ مردساالر، مرد هميـشه منبـع خالقيـت و     چنان  

ابداع و نو آوري است و شخصيت كنشگر و تاثير گذار است ؛ در نقطه مقابل زن موجـودي احـساسي                     

اين نوع بشري نـه تنهـا خالقيـت نـدارد بلكـه جـسارت الزم بـراي                  . است كه با خالقيت بيگانه است     

از جمله صـفت    .  ، اين معيارها را بر هم مي زند        شغاده السمان در داستان   .  را نيز دارا نيست    ماجراجويي

أنفـاس أمـي و أبـي      «اسـت   » تنبلـي  «، به پدر نسبت داده شده اسـت        در اين داستان   هايي كه چندين بار   

صـوت  بينمـا   «: جـايي ديگـر مـي گويـد       ). 92:1993السمان، ()18(»المتكاسله تتهاوي فوق الزجاج البارد    

پدر عـالوه بـر اينكـه       ). 93:1993السمان، ()19(»...أبي الكسول ينهش من أعصابي ببطء محموم      » نارجيله«

أمـي تـصرخ اليـوم و     «تنبل است و هيچ نوع كنشگري ندارد، فاقد هرگونه خالقيـت و ابـداعي اسـت؛                 

. )20(»... و االبـداع   لتسكبنا علي األرض بال احـساس بـالخلق       ... نسيت كيف اشتراها أبي ذات مره       ... تتنمر

اين شخصيت به گونه اي پرداخته شده كه پيوسته در منزل است و نه تنها با تنبلي مفرط عجـين شـده ،                  

  .بلكه فاقد عنصر ماجراجويي است

اسـت؛ در چنـد   » مـاجراجويي «اما در نقطه مقابل يكي از بارزترين ويژگـي هـاي شخـصيت راوي      

ر اشاره شده است؛ تـصويري كـه الـسمان از اشـتياق راوي              مقطع از داستان به صورت ضمني به اين ام        

  : براي ورود به دانشگاه عرضه مي كند، بيانگر روح ماجراجوي او مي باشد

... بجامعه فواره الشباب، نهبت حيوتها و صخبها و اثارتها مع منابع الشمس ... أحلم بالعاصمه الملونه «

محاوله و خيبه، نجاح و فشل، ... ام تزخر بحياه حقيقيه االمتالء   أي.. مقاعد طويله تزدحم بالشبان و الفتيات       

 )21(»متناقـضات مـن ليونـه حقيقـه و صـالبه وهـم            ... حراره تجربه و نشوه نصر، خطأ و ضياع و ايمـان          

شور تجربـه و سرخوشـي      «،  »پيروزي و شكست  «،  »تالش و نااميدي  «دو گانه هاي    ). 92:1993السمان،(

آرمان هايي است كه راوي در خود مي پروراند تا با آنها روح سركش         »  ايمان اشتباه، پوچي و  «،  »موفقيت

  : جايي ديگر ميل خود به ماجراجويي را اين گونه به تصوير مي كشد. و ماجراجوي خود را ارضا كند
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) 22(»أجـرِّب بـرد المـاء و قـذاره المـاء و وعـر الجزيـره       ... لو تركت أخوض فـي اللجـه الفيروزيـه      «

  ). 93:1993السمان،(

از طرف ديگر، شخصيت برادر، به عنوان يك مرد، نيز در نقطه مقابـل ايـن مـاجراجويي قـرار مـي                      

گيرد؛ بن مايه عالقه برادر به تحـصيل در رشـته موسـيقي و عالقـه راوي بـه ادامـه تحـصيل در رشـته            

  :پزشكي موضوعي است كه در اين داستان تكرار شده است

 متوسال إلي أخي تاره و متوعداً تاره أخري ليقنعـه بالـذهاب إلـي               و يقضي أبي صبيحه اليوم التالي      «

  ). 95:1993السمان، ()23(»...و يظل أخي مصراً علي دراسه الموسيقي أو البقاء عاطال هكذا... كليه الطب 

  ). 94:1993السمان، ()24(»أتوق إلي االرتماء في الحياه... يجب أن أكون طبيبه «

ن در داستان در پي واژگونه كردن معيارهاي نظام مردسـاالرانه ايـست كـه        السمان با ايراد اين مضمو    

پيوسته موسوم به ويژگي هاي مثبت و مـاجراجويي و خردگرايـي و ابـداع               «باعث شده است كه مردان      

گردند و در مقابل زنان به ويژگي هاي منفي و تسليم شدن و شـك و ترديـد داشـتن و عـاطفي بـودن                         

؛ چراكه از يك طـرف، راوي در پـي ادامـه تحـصيل در           )330:2002البازغي،  الرويلي،  (» موصوف شوند 

 و آزمون است كـه خـود از شاخـصه هـاي بـارز      1رشته پزشكي است؛ علمي كه ويژگي بارز آن تجربه      

ماجراجويي است و از طرف ديگر، شخصيت برادر دوگزينه اصلي براي زندگي در نظر گرفته و آن نيـز            

پرواضح است كه موسيقي به خاطر قرار گرفتن در زير          . قي يا بيكاري است   ادامه تحصيل در رشته موسي    

مجموعه هنر، فاقد عنصر ماجراجويي و آزمون و تجربه اي است كـه رشـته پزشـكي دارد و از طرفـي                      

  .ترجيح دادن بيكاري از طرف برادر نيز مطلبي است كه عنصر ماجراجويي را از او سلب مي كند

  عقل و احساس

نيست ها دوگانه هاي زيادي در جوامع بشري وجود داشته و هميشه گزينه مثبـت ايـن                 به عقيده فم  

آن ها معتقدند كـه     . دوگانه به مردها نسبت داده شده است و در مقابل گزينه منفي از آن زن گشته است                

در يك جامعه مردساالر هميشه مرد با خرد وصف شده و زن موجودي احـساسي بـوده و در بـسياري               

در واقع در جوامع مردسـاالر زنـانگي        . اين احساسي بودن موجب گمراهي اطرافيان شده است       از مواقع   

                                                 
1-Experiment 
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السمان در جاي جاي ايـن داسـتان كوتـاه در پـي         . همراه با احساس و ضدخردگرايي قرار گرفته است         

ن وارونه نشان دادن اين معادله است؛ او زنانگي و شروع بلوغ را آغاز آگاهي و بيداري و تمـرد و طغيـا                     

  ). 91:1993السمان، ()25(».. منذ ذلك اليوم استيقظصدري يضج بعويل مبهم االنات ثار و «: مي بيند

بـا  . اوج اين نوع ساختارشكني را در پردازش گونه هايي از شخصيت برادر و پدر مشاهده مي كنيم                

ه كه يك ويژگي به گونه اي پرداخته شد» برادر«مطالعه اين داستان كوتاه، متوجه مي شويم كه شخصيت        

بارز دارد؛ اين شخصيت عاشق شراب و دائم الخمر است و در چند جاي داستان به اين موضوع اشـاره                    

در فرهنگ عربي بايد گفت كـه آن، در فرهنـگ عربـي در       » خمر«در خصوص كهن الگوي     . شده است 

ه در كتب لغت مكـرر      ك(اين امر عالوه بر اين كه در وجه تسميه واژه خمر            . برابر عقل و خرد قرار دارد     

در لـسان   . مشاهده مي شود، در احاديث و اشعار بسياري از شاعران و ادبا نيز مشهود است                ) آمده است 

والخمر ما أسكر من عـصير العنـب ألنَّهـا خـامرت     «: چنين آمده است» الخمر«العرب در خصوص واژه  

تي اسالم نيز چنـين تـصويري از        در فرهنگ فقهي و شريع    ).   1170:2005ابن منظور، جلد اول،   (» العقل

. آمده است » الخمر ما خامر العقل   «شراب ارائه شده است و در كتب حديث باب هاي متعددي با عنوان              

به . پرداخته اند » خمر«در اين ميان شاعران زيادي نيز با تاثير پذيري از اين امر به ارائه چنين تصويري از                  

  :شاعر خردورز عرب زبان مي گويدعنوان مثال در اين خصوص ابوالعالء معري 

  يقولون إنَّ الخمر تودي                  بما في الصدر من هم قديم

  )26(مـو لوال أنَّها باللّب تودي                  لكنت أخا المدامه و الندي

  ).358:2001المعري، (

ث شده فـردي غيـر      يكي از ويژگي هاي پدر در اين داستان سنت گرايي بيش از حد اوست كه باع               

. او فردي است گرفتار سنت ها؛ و واكنشش در برابر تمام مسائل غيـر منطقـي اسـت                 . منطقي جلوه كند  

الـسمان، از زبـان راوي   .  خشم بارزترين ويژگي احساسي اوست كه مانع از تعقل و تفكر او مـي شـود       

... ت أم أهملـت     درسـ . ال فرق لدي أبي سواء نجحـت أم رسـبت         «: در خصوص او اين گونه مي گويد      

  ).92:1993السمان، ()27(»المهم انتظار الرجل الذي يخلصه مني
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 همان طور كه عنوان شد، واكنش او در موقعيت هاي گوناگون پيوسته بر اسـاس احـساس خـشم                   

: است؛ غير منطقي بودن او به حدي است كـه پاسـخ او در برابـر درخواسـت راوي چيزينيـست جـز                        

  ).93:1993السمان، ()28(»...األرضصفعه علي خدي، بصقه إلي «

  بررسي زبان غاده السمان

  »مردي در كوچه« زنانه در داستان خيال

ناقدان فمينيـسم در    . در اين بخش در صدد تحليل عنصر خيال در زبان داستاني غاده السمان هستيم             

يـك بـه نـوعي    خصوص زبان ادبي زنان و خيال انگيز بودن آن،  اظهار نظرهاي پراكنده اي دارند و هر               

قائل به انحصارو فرديت آن شده اند و معتقدند كه زبان زنان، ويژگي هاي بارز و خاص خود را دارد كه  

اصطالح زبان زنانه براي اولين بار در محافـل ناقـدان           . در يك نقد زنانه محور مي تواند رمزگشايي شود        

از ديد اين .  عرضه گرديد2ط الن شوالتر مطرح شد و براي اولين بار توس1»نقد زنانه«فمينيستي موسوم به 

و » زبـان زنـان   «تـالش بـراي مـشخص كـردن ويژگـي هـاي             «ناقدان وظيفه ي يك نقد زنانـه محـور          

خصوصيات و سبك زنانه منحصر به فرد آنان در كالم گفتاري و نوشتاري و ساختار جمله ها و روابـط          

ي صـورخيالي و مجـازي آنـان     مختلف بين ويژگي هاي گفتماني آنان و مـشخص كـردن ويژگـي هـا              

. تالش اصلي اين ناقدان به كشف ويژگي هاي زبان زنان محدود مي شود) Abrams,1999:91.(»است

اما در اين، بين ناقدان فمنيست ديگري نيز هستند كه در خصوص زبان خاص زنان نظريه پردازي كرده                  

او معتقد اسـت زنـان   .  است3سوس سيكيكي از اين ناقدان هلن. اند و ويژگي هاي آن را بيان نموده اند       

 مي توانند زباني احساسي تر و خيال انگيز تر  به دست بياورنـد بـه                 4با رهايي خود از زبان  نرينه محور       

او اين نظريه را با تاثيرپذيري از مباحـث         . گونه اي كه زبان آنان خالقانه تر و شاعرانه تر و ادبي تر گردد             

معتقد بود كه گفتمان زبان كشورهاي غربي نرينه محور است و اين گفتمان الكان « كرد؛  بيان5زباني الكان 

                                                 
1- Gynocentrism 
2-Elaine Showalter 

3- Helene Cixous 

4- Phallocentrism/Phallogocentrism 

5-Lacan 
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اين نظام، نه تنها خود را در واژگان و ساختار دستوري نـشان             ...  طراحي شده است     1با مركزيت فالوس  

به طبقه بندي هـاي مـشخص       ) گفتمان(مي دهد بلكه آن را در قوانين انعطاف ناپذير منطق و تمايل آن              

 بر اساس نظريه الكان معتقد است كه كـودك، در           سوسسيك) Abrams,1999:89(» .كنيممشاهده مي   

يك نظام  مرد ساالر، براي ورود به عرصه زبان بايد خود را از مادرش جدا كند تـا بتوانـد وارد مرحلـه                        

او معتقد است  كه در يك نظام نرينه محور، نحوه ورود مـردان و               . شود) phallusبا محوريت   (نمادين  

 چراكه در مركز اين مرحله، فالوس قرار مي گيرد و طبيعي است كه ؛زنان به مرحله نمادين متفاوت است

مردان در اين مرحله از جايگاه ثابتي برخوردار باشند و از طرفي اين ثبات نيز به نوبه خود باعث  باثبات                   

شيه اين سيستم قرار دارند     در مقابل، زنان كه در حا     . باشدتر شدن و يكنواخت تر شدن نگارششان شده         

ي و ايهايي چون رواني، عدم يكنواختي ، رو لوس ندارند، نگارششان از ويژگياو مكان ثابتي نسبت به ف     

 2»خنـده مـدوزا   « اين مطالب را در مقاله اي تحت عنوان          اغلب سوسسيك. تخيلي بودن برخوردار است   

 و از ايـن جهـت       اسـت ناپـذير برخوردار  نگارش زنان از تخيلـي پايـان        «مطرح مي كند؛ او معتقد است       

بنـا  ) Cixous,1976:876 (.»شان بي نظير است   يلاست و جريان تخ     نقاشي  و تخيلشان به سان موسيقي   

تخيل زنان و مردان تفاوت بسياري است؛ تخيل زنانه روان ،ديناميـك، پربـار و چنـد     «بر اين نظريه ميان     

) Surup,1993:117 (.»است) تك آوا (ك بعدي آواست و در مقابل زبان مردان، خشك، يكنواخت و ت         

 نيز بر غنا و خيال انگيز بودن نگارش زنـان تاكيـد مـي               3ناقدان فمينيست ديگري چون لوسي ايريگاري     

و عقيده دارد كه زنان با دور شدن از معيارهاي نگارش مردانه، نگارش خاص خـود را بـه دسـت                     ا.ندنك

انحـصاري مـردان و     ) حـق نگـارش   (ي كند كه با كنار زدن       او نگارش زنانه را پيشنهاد م      «:خواهند آورد 

اجتناب زنان از داخل شدن در سيستم نگارش كنوني و با جايگزيني معيارهاي ابـداعي زنانـه بـه جـاي            

 بـه    بـودن   در نتيجه آن، تنـوع و روانـي و چنـدوجهي           و محقق خواهد شد      مردانه، معيارهاي يكنواخت 

اتـاقي از آن  «ويرجينيا ولـف در كتـاب    ) Abrams,1999:93(.»داده خواهد شد  ) نگارش زنان (ساختار  

 چـون، ليـدي     زنـان نويـسنده اي     تخيل آميز بودن نگارش زنـان تاكيـد مـي ورزد و نگـارش                رب» خود

عـشق  «هايي همچون  وينچلسي، شارلوت برونته، اميلي برونته، جين اوستين، جورج اليوت را با ويژگي         

                                                 
1- Phallus 

2- The Laugh of   Medusa 

3- Luce Irigaray 
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ژوليـا  . ف مي كنـد   يوصت)133:1383ولف،  (» ي لجام گسيخته  به طبيعت، نيروي خيال سركش، شاعرانگ     

زبـان  ) زنـان (همين كه ما       « : زبان جامعه مردساالر را زباني منطقي و سيستماتيك مي خواند            1كريستوا

كـه  ( دستوري و منطقي مردان را كه جامعه مردساالر تنظيم مي كند، كسب مي كنيم، زبان مادر محور ما      

كريستوا نيز نگارش مـردان را    ) Abrams,1999:93(» .سركوب مي شود  ) نامد مي Semioticاو، آن را    

 تفاوت بين نگارش مردان و زنـان در نوشـته هـاي بـسياري از              موضوع. دشمارمنطقي و يكنواخت مي     

در ديگر كتاب هاي نقدي از عقلي  .  مطرح شده است     اين نوع نقد،  فمينيست ها و كتاب هاي مربوط به        

بارزترين ويژگي نگارش زنـان را      « كه برخي    چنان سخن به ميان آمده،   مردان و زنان    و ذهني بودن زبان     

. »اسـت ) نقطـه مقابـل احـساس     (بيان وجدان شمرده اند، درحالي كه نگـارش مـردان براسـاس خـرد               

 هبه عبارت ديگر تسلط نگارش مردانه بر زبان به نوعي تسلط ذهن بر احساس بود               ) 11:2004ابونضال،(

 حادثه اي كه با غلبه عنـصر ذهـن بـر    ؛ در انديشه زباني و فرهنگ بشري است     ،ول تمدني تح«و اين امر    

به بيان ديگر نگارش مردان منطقي و خـشك و نگـارش            ) 30:1387الغذامي،. (»عنصر احساس آغاز شد   

سيسرون دو نوع زيبايي شناسي را از يكديگر متمايز «زنان احساسي و شاعرانه است و در اين خصوص 

 شناسي مونث؛ جمال شناسـي مـذكر بـر دو اصـل             زيبايييكي جمال شناسي مذكر و ديگري       . مي كند 

م بـه  ئ شناسي مونث قازيبايياما  .  انديشه و تفكر ذهني است     بهم  ئسختي و ناسازگاري استوار است و قا      

. »صـورت و شــكل اســت، شــعر را خوشــتر مــي پــسندد و بــر دو اصــل شــباهت و نظــم تكيــه دارد 

  )105:1386فتوحي،(

بر اساس اين انديشه، در اين قسمت از گفتار در پي بررسي زبان و تخيل غـاده الـسمان و تـاثير آن                     

  . در چگونگي توصيف در اين داستان كوتاه بر مي آييم

  توصيف

  تخيل در توصيف شخصيت راوي

. راوي مهمترين شخصيت داستان و در عين حـال پيچيـده تـرين آن در ايـن داسـتان كوتـاه اسـت                 

 در ابتداي داستان ،منفعل و در عين حال ناراضي اسـت و در دنيـايي بـي روح و سـرد و                       شخصيتي كه 

                                                 
1-Julia Kristeva 
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ايستا كه بر او تحميل شده، زندگي مي كند و در انتهاي داستان، بر ايـن دنيـاي بـي روح مـي شـورد و                          

راوي تنها شخصيتي است كه تك بعدي نيست و مي توان در پـردازش شخـصيت او             . اعتراض مي كند  

الـسمان از طريـق ايـن       . و هم طغيان هم ايستايي و هم آمادگي به پويـايي  را مـشاهده كـرد                هم انفعال   

شخصيت پردازي در صدد آن است كه از طرفي مظلوميت زن را نشان دهد و از طرف ديگـر اسـتعداد                     

نكته اي كه مي خواهيم اكنـون در خـصوص زبـان    . او بر اعتراض بر شرايط موجود را به تصوير بكشد      

.  اسـت نويـسنده  پردازش و توصيف شخصيت راوي توسط چگونگي آن اشاره كنيم،     بهسمان  الوتخيل  

زبـان  . ، توصيف غير مـستقيم اسـت     ر اين داستان   در شخصيت پردازي راوي د     يمهم ترين ويژگي  زبان    

كه به توصـيف شخـصيت        زباني شاعرانه و پربار است و به جاي اين         ،غاده السمان در اين داستان كوتاه     

ايراد جمالت پي در پي و افقي بـراي آن بپـردازد، بـه دنبـال القـاي اسـتعاري حالـت روحـي                        راوي و   

 جمـالت، بـه دنبـال پربـار     1 به عبارت ديگر السمان به جاي غناي افقـي و همنـشيني    ؛شخصيت است   

، ر نظـر بگيـريم  د را به عنوان مثال اگر سطر اول داسـتان .  در سطور است  2كردن بار عمودي و جانشيني    

ه يك متن استعاري و خيال گونه در پي القاي شخـصيت و دنيـاي راوي                ئ با ارا  نويسنده كه   م ديد خواهي

  :است

مازلت مغروسه أمام نافذه غرفه الجلوس و قد الصقت جبيني بزجاجها البارد، منتظره مـرور رجلـي           «

اهمـال تحـت    الشتاء ينسل في عروق بلدتي المنعزله، الزقاق الـضيق الطويـل مثبـت ب             . كعادته كل أمسيه  

البيوت المحشوره علـي جـانبي الطريـق تكـدس          ... أسياخ الظالم التي سلخت كل آثار الشمس المريضه       

  ). 90:1993السمان،  ()29(»ظاللها المتعبه الباهته في برك النور المتجمده

السمان در اين مقطع براي القاي دنياي سرد و ايستاي راوي، ابتـدا در يـك اسـتعاره مـصرحه آن را                      

شهري منزوي تشبيه كرده است و در ضمن ايـن اسـتعاره در يـك صـنعت تـشخيص، شـهر را بـه                        به  

 در ادامه در يك بيان رمانتيك حالت ايـستا          ؛انساني تشبيه كرده كه سرما در رگ هاي او نفوذ كرده است           

 و كوچـه را نيـز ايـستا    داده تـسري  ) محـيط بيـرون پنجـره   (و سردگون خود را به محيط اطراف خـود   

 درنـگ   ، كه زير تيغه هاي  تاريكي كه تمامي نشانه هاي خورشيد بيمـار را از خـود زدوده                  ديده) مثبت(

                                                 
1- Syntagmatic 
2- Paradigmatic 
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 كم رمق آن در بركـه هـاي منجمـد     و خسته هاي اند و سايهگرد آمدهخانه ها در دو طرف  . كرده است 

ر غنـاي    تشبيه و استعاره و انـسان انگـاري، در ايـن سـط             يپرواضح است كه فراوان   . نور انباشته شده اند   

مدلولي خاصي به تركيبات و واژگان بخشيده است و غناي داللـي واژگـان و تعبيـرات در ايـن مقطـع                      

  .تر است بيش از آنكه شبيه به يك متن نثري باشد، به شعر نزديك

در مقطعي ديگر ، نويسنده براي بيان حالت راوي و القاي آن، انفعال و سردي و روزمرگي زنـدگي                   

 مي دهد و با يك زبان استعاري و رمانتيك احساسات او  را در قالـب مـاهي كـه                     راوي را به ماه تسري    

  : مي كندتصويردر چنگ شبي زمستاني گرفتار آمده و از گرما بي بهره است، 

... القمـر يرتجـف     ... الخواطر المولمه تفيض من جوارحي، و كل شيء يلوح الليله غريباً مهزوزاً لعيني            « 

... يتالشي لكنه مقيد هنا في كبد سماء الشتاء     ... ي حيث يغرق في شمس ما و يضيع         يود أن ينطلق مذعوراً إل    

  ). 94:1993السمان، ()30(»ينثر فضته مكرهاً، ذله و استسالمه يثيران حقدي و اشئمزازي... يرتجف زائغ الظالل

 چراكـه تـسري     ؛در واقع، در پردازش شخصيت راوي شاهد سبكي شاعرانه و خيال انگيـز هـستيم              

حساسات اديب به محيط اطراف از ويژگي هاي سبكي مكتب رمانتيسم در شعر اسـت و ايـن امـر بـر               ا

  .، برخاسته از تخيل زنانه غاده السمان بوده استشرح آن گذشتمبناي مباحث نظري كه 

  خيال وسيع در وصف مكان

شتر مقاطع داستان ايـن  در ابتداي بي. مكان در بيشتر مقاطع  اين داستان كوتاه جايي در كنار پنجره  است      

ـان آن            ). مازلت مغروسه أمام النافذه   :(مكان به وضوح نشان داده مي شود       اما نكته اي كه اين جا در صـدد بي

ـااليي               . هستيم، چگونگي وصف مكان است     وصف مكان در اين داستان از شعر بـودگي و تخيـل بـسيار ب

مي آميزد و نويسنده احساسات خود را به برخوردار است؛ به نحوي كه با احساسات دروني نويسنده درهم 

ـين سـطر آن،   . مكان سريان مي دهد و مكان را با زباني رمانتيك توصيف مي كند   در ابتداي داستان و در اول

  : راوي، احساس تنهايي و انزواي خود را به كوچه سريان مي دهد و كوچه را اين گونه تصوير مي كند

... حت أسياخ الظالم التي سلخت كـل آثـار الـشمس المريـضه            الزقاق الضيق الطويل مثبت باهمال ت     «

 )31(»البيوت المحشوره علي جانبي الطريق تكـدس ظاللهـا المتعبـه الباهتـه فـي بـرك النـور المتجمـده                    

  ). 90:1993السمان،(
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در عبارات فوق شاهد استعاره ها و انسان انگاري ها و تشبيه هاي بليغ متعـددي هـستيم كـه غنـاي        

ادشده را سنگين تر از يك نثر داستاني نمـوده و آن را بـه شـعر نزديـك سـاخته اسـت؛                       داللي سطور ي  

  تيغـه هـاي تـاريكي   كه بـا درنگـي بـسيار در زيـر     ) تشبيه (كوچه تنگ و طوالني به انساني تشبيه شده  

 خانـه هـاي  ... و سلب نموده، قرار گرفتـه اسـت       ا  را از   )استعاره(خورشيد بيمار   كه تمامي آثار    ) استعاره(

) تـشبيه بليـغ   (بركـه هـاي نـور   انباشته شده در دو سمت راه سايه هايي خسته و كم رمق دارند كـه در                 

هـاي   نمونـه . زبان وصف مكان در اين سطور ، شاعرانه و  خيال انگيز است    . منجمد، انباشته گرديده اند   

ن مثـال، راوي در     بـه عنـوا   .  نيز مشاهده مي كنيم    بخش ها اين نوع توصيف رمانتيك از مكان را در ديگر        

 مي كنـد و احـساس    ،تصوير هنگام توصيف    بهجايي ديگر اتاق را با آميزه اي از احساسات دروني خود          

انزجار و دلتنگي خود را اين گونه به مكان انتقال مي دهد و با توصيفي رمانتيك و خيال انگيـز آن را بـه        

ترمـي ظاللهـا المتعبـه      ... تحتـرق دون أن تـضيء        إنَّها تتأوه برداً  ... يا لنيران هذه الغرفه   «: تصوير مي كشد  

سردي را ناله سر مي دهد و بدون اينكـه نـوري        .... واي از آتش هاي اين اتاق       ( » .علي وجه أمي القابعه   

توصـيف اتـاق   ) . را برچهره  درهم كشيده مادرم مي افكنـد         ، مي سوزد و سايه ماللت زاي خود       بپراكند  

هد، تعبيري است كه عالوه بـر دارا بـودن صـنعت پـارادوكس يـك             با آتشي كه سردي را ناله سر مي د        

الـسمان در جـايي     .  نيز در خود دارد    )34( و يك استعاره مصرحه    )33( و يك استعاره تبعيه    )32(انسان انگاري 

ديگر و در توصيف محيط بيرون و داخل پنجره، حالت سرد درون خود را به آن انتقال مي دهد و ايـن                       

: تيك و با انتقال احساسات دروني خود به محيط،در پي توصيف مكان بـر مـي آيـد                 گونه با تعبيري رمان   

) 35(»مـن االسـفلت الرمـادي الكئيـب       ...... مـن الجـدران الـصدئه       ... برد متعفن القدم ينبع من كل مكان      «

  ). 95:1993السمان،(

  جهنتي

 .تـاثير پذيرفتـه اسـت       از نظريه هاي فمينيسم غربي      » مردي در كوچه  «غاده السمان در داستان كوتاه      

به نظر مي رسد كه سكونت او در فرانسه و تحصيل در رشته ادبيات انگليـسي مقـدمات آشـنايي او بـا                       

فمينيـسم الـسمان در ايـن داسـتان، يـك      . اين نظريه ها را فراهم كرده و بر انديشه او تاثير گذاشته است       

ژگون سازي كلـي معيارهـاي يـك        فمينيسم معترض صرف نيست بلكه او در زواياي داستانش درپي وا          
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. جامعه مردساالر است؛ به نحوي كه در اين واژگون سازي جاي مرد و زن به كلـي عـوض مـي گـردد        

او بـه  . زن ماجراجو و عقل گرا و كنشگر؛  و در مقابل مرد، تنبل و احساسي و كـنش پـذير مـي گـردد                 

ام بـا جامعـه مردسـاالر در پـي           همگ ،نوعي با ارائه تصويري منفي از شخصيت هاي داستاني مرد و زن           

  .انتقاد از فرهنگ و تمدن مردساالر است

  ادداشت هاي

پيوسته در برابر پنجره اتاق نشيمن نشسته بودم و پيشاني ام را به شيشه سرد آن چسبانده بودم و طبق معمول                      -1

 من ريـشه مـي دوانـد،        زمستان در رگه هاي شهر منزوي     . هر بعدازظهر، گذر مرد مورد عالقه ام را انتظار مي كشيدم          

كوچه تنگ و باريك با درنگي ماللت زا در زير تيغه هاي سياهي كه تمامي نشانه هاي خورشيد بيمار را از او گرفتـه،      

خانه ها در دو طرف راه، انبوهي را فراهم آورده اند و سايه هاي ماللت زاي كم رمقشان در بركه هايي          .. ايستاده است 

ـته او را مـي     ! اندكي بعد، الهه مسخ شده ام گذر خواهـد كـرد    .....تروشنايي منجمد جمع گشته اس     مـردي كـه پيوس

ـاه  ... پرستيده ام بدون اينكه چيزي از او بدانم و دوبار در روز گذرش را از مقابل اين پنجره به انتظار مـي نشـستم        نگ

 مي شوم تا كه در خانـه   هاي حريص من شانه ها و گردنش را مي جويد و با خواري گرگي اهلي شده به او متوسل                  

 .اش ببرد را بزند و بهاي جواني ام را بپردازد و كودكي ام را با خود به خانه

 براي هميشه به ماننـد عروسـكي   نمي تواند «:  كه با تحدي مي گفتگويي كه او صداي سينه ام را مي شنيد         -2

ادربزرگت است كه پدرت بر سرش فرياد       نمي بيني كه ديگر زن شده است؟ او اكنون به مانند م           ...  لوس برايت بماند  

مي كشيد و مانند مادرت شده كه پيوسته از پدر كتك مي خورد، او اكنون همانند همسرت گرديده است كه هر شب             

 .»پاهايت را برايت خشك مي كند

باني ابرهايي مه آلود كه گذر روزگاران آن را سياه كرده بود، در خونش نعره زد و به خروش آمد تا اينكه مهر                      -3

 .هايي كهن سر بر آورده است به سان گردباد بدبويي بود كه از گورستان... و آرامش چشمانش را بلعيد 

ناخودآگاه، كتفم را به داخل دادم و گويي كه مي خواهم سينه ام را از نيش نگاه هايش در امان دارم، گردگيـر           -4

ق انداختم، بدون علت خاصـي شـروع بـه گريـه كـردم،            را انداختم و از برابر پنجره فرار كردم و خود را به داخل اتا             

 .ه او نيز به درستي مرا درك كرد كاما منظورش را خوب فهميدم، چنان!!.. چراكه هيچ حرفي بينمان رد و بدل نشد

...  را آرايش كردم و در ميانه روز در مقابل اين پنجره قرار گرفتم و عبور احمد را انتظار كـشيدم                    م خود چقدر -5

م را به قدري كه پنجره كوچك به من اجازه مي داد، عرضه مي كردم و تنها ترسم اين بود كه پـدر مـرا در           زيبايي هاي 
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كارهايي كه مايه چندشم بود     «لبخند زدم و غمزه اي روانه كردم        ... چه بسيار كه ناله و شيون سردادم      ... اين هنگام نبيند  

 .»توانم دوستش داشته باشمو تنها مي ... و اكنون چيزي جز آن را در اختيار ندارم

او را دوست دارم به سان شبحي كه مادر و همساالنش اسطوره .. او را دوست دارم به گونه اي مبهم و پرشور -6

خيالي كه تنها اندامي مبهم از آن را مي شناسم كه شب در كوچه هاي تاريك به راه مـي         . هاي طوالني از آن مي بافند     

دوستش دارم ... او را به سان توهمي دست نايافتني و دوردست دوست دارم...  شويدافتد و روشنايي خيابان آن را مي     

ـاه   .. به مانند جزيره مرجاني مه آلودي كه در دريايي فيروزي رنگ قرار دارد            و من بر ساحل خشكي ام، درحاليكـه نگ

 .جان باشمهاي پدر و ترس مادر مرا به سوي او مي كشند و كاري نمي توانم بكنم جز اينكه عاشق مر

در درون ناله ام، فرياد كـودكي اسـت كـه در            .. سينه ام با صدايي توام با سوز وگدازي مبهم ناله سر مي دهد             -7

  هـر سـه  در ناله ام خواري... و در آن، ناله فروبرده مادرم در اتاقي وسيع شنيده مي شود... روزگاري زنده به گور شده    

ن خواستگار پرحرف كه رفتارش جادوگران را مي مانست، به ازدواج   مي شود كه به مجرد آمدن پيرز       شنيده خواهرم  

 .تن دادند

ـاي انگـشتش                  ) پدر(مادر، پاهايش    -8 را با دست خشك مي كند، احساس مي كنم كه سرمايي بدبو از گوشه ه

ـايي بـس   ... در برابر پاهايش انباشته مي شوند   ... جوشيدن مي گيرند   دراز سرمايي آبي رنگ و بيمارگون كه از نسل ه

 .سرازير مي شود و بر سينه اش مي چسبد

بايد كـه در  .. بايد كه زنجيره هايي كه مرا به اين پيله فرسوده بسته اند، درهم شكنم             ... بايد كه خود را برهانم      « -9

 »..آه چه مشتاقانه مي خواهم كه خود را در جوالنگاه زندگي پرتاب كنم... آينده پزشك شوم 

سايه هاي .. مي سوزد بي آنكه روشنايي بخشد... كه آن سرما را ناله سر مي دهد         چرا... آه از آتش اين اتاق     -10

ـايه  (و ... ماللت زاي خود را بر گونه در هم كشيده مادرم كه افسرده و خوار در كنار ديوار نشـسته، مـي افكنـد              آن س

ـاه    يندمي نـش  بر پشتم   كه مي ماند     را  كه نگاهش دشنه اي سخت     -چشمان خشمگين پدر را   ) ماللت زا  ـا بـه او نگ  ت

 گر اين است كه مي خواهد با من حرف بزند، اما من مقاومـت   حكايتنفس هاي سريع پدر     ...  نيز مي پوشاند     -كنم

 .زندبكه مرا با نام خودم صدا  اين بار به سويش نگاه نخواهم كرد جز آن. مي كنم

ختر چهارده ساله پاك مي كردم،      در برابر چارچوب اين پنجره ايستاده بودم و شيشه اش را با نشاط يك د               -11

...  مي كردنمايانسفيدي پوستم سپيده دم را از سينه و دستم هايم ... اندامم نزديك بود كه لباس ابريشمي ام را پاره كند

 پروانه اي را مي مانستم كه بـه  ؛آوايي رويايي ا زمزمه مي كردم..  مدرسه ام دير نشود با شور و نشاط كار مي كردم تا   

 .ه برخاسته و پيله فرسوده اش را سوراخ كرده و اكنون شادمانه  و شادان با ستارگان آسمان نغمه سرايي مي كندمبارز
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ـاكن شـد و    ) به سينه ام (نگاه هايش    -12 ـپس س مضطرب گشت و درگيري اندكي ميان آن دو درگرفت، و س

 .آشكار گشت) نگاه ها(ترسي پنهان و كينه اي مبهم و غريزي در آن 

كه آن را بـه    مانند زالويي صفاي لبخندش را مي مكيد تا اين   كه  هم برلبخند مهربانش يخ بست      كينه اي مب   -13

 .ل كرد كه بدخواهي و دشمني بر زنانگي ام از آن مي باريديبدخوشايند تخشمي نا

 ...همين زنانگي ام گناهي ناآمرزيدني است! من گناهي ناپسند با خود آورده ام -14

ين است كه مي خواهد با من صحبت كند، اما اين بار مقاومت خـواهم               نفس زدن هاي سريعش نشانگر ا      -15

 .زندباين بار به او توجه نخواهم كرد مگر اينكه مرا با نام خودم صدا . كرد

به دختـرت بگـو كـه بـه         «: با خشونت به او جواب مي دهد      ) پدر... (چه اتفاقي افتاده؟  : مي پرسد ) مادرم( -16

 »...سرعت لباسش را بپوشد

 .وهرش با ترس به من مي نگرند و توانايي صحبت با من را ندارندمادرم و ش -17

 .نفس هاي مادر و پدر تنبلم بر روي شيشه سرد فرود مي آيد -18

 .ن پدر تنبلم به آرامي تب زايي اعصابم را خرد مي كنداليقصداي  -19

... و را خريـد  او فراموش كرده كه چگونه پدرم به يكباره ا        .. مادرم امروز فرياد مي زند و عصباني مي شود         -20

 .تا بدون هيچ گونه احساسي به آفرينش و ابداع، ما را بر روي زمين جاري كند

آرزوي دانشگاه مملو از جوانان كـه سـرزندگي و سروصـدا و شـور و                ... آرزوي پايتخت رنگين را دارم       -21

ـادي صندلي هايي طوالني كه دختران و پـس ... نشاط خود را از سرچشمه خورشيد به عاريت گرفته اند       آن  بـر ران زي

تالش و نا اميدي، پيروزي و شكست، شور آزمودن و ... روزهايي كه سرشار از يك زندگي راستين است...  اندنشسته

 .تناقضاتي از آساني حقيقت و سرسختي توهم... سرخوشي موفقيت، اشتباه و پوچي و ايمان

ـاهمواري جزيـره را   ي آ سـخت سـردي و    ... كاش بگذارندم كه در گرداب فيروزي رنـگ فـرو روم           -22 ب و ن

 .بيازمايم

 را قانع كند كه در دانشكده پزشـكي         التماس مي خواهد برادرم    و گاهي با   با تهديد   گاهي  پدرم صبح روز بعد   -23

 .اما برادرم همچنان مصر است كه به ادامه تحصيل در رشته موسيقي بپردازد يا همچنان بيكار باشد... ثبت نام كند

 .چه قدر مشتاقم كه خود را در جوالنگاه زندگي پرتاب كنمآه ... بايد كه پزشك شوم  -24

 .بود كه شروع به طغيان كرد و آگاه شد) روز بلوغ(سينه ام با سوزي مبهم ناله سرمي دهد و از آن روز  -25

اگرش كه عقل را ويرانگر نبود، پيوسته همنشين بـاده و دمـساز    . گويند كه مي اندوه كهنه از دل بشويد        -26

 .هم پيالگان بودم
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مهـم آمـدن    ... درس بخوانم يا اهمال كـنم       . براي پدر من فرق نمي كند كه موفق شوم يا مردود گردم            -27

 .مرديست كه او را از شر من خالص كند

 ... بر زمين Ĥب دهانيسيلي اي بر گونه ام و ب -28

بـق  پيوسته در برابر پنجره اتاق نشيمن نشسته بودم و پيشاني ام را به شيشه سرد آن چسبانده بودم و ط                    -29

زمستان در رگه هاي شهر منزوي مـن ريـشه   . معمول هر بعد از ظهر گذر مرد مورد عالقه ام را انتظار مي كشيدم         

 زير تيغه هاي سياهي كه تمامي نشانه هـاي خورشـيد بيمـار              ،مي دواند، كوچه تنگ و باريك با درنگي ماللت زا         

ي را فراهم آورده اند و سايه هـاي ماللـت زاي كـم               انبوه ،خانه ها در دو طرف راه     .. را از او گرفته، ايستاده است     

 .....ه هايي روشنايي منجمد جمع گشته استرمقشان در برك

 بيگانـه و متزلـزل بـه نظـر مـي             برايم خاطره هاي دردناك از اندامم به جريان افتاد، و امشب همه چيز            -30

امـا  ..  غرق و گم و ناپديـد گـردد        مي خواهد كه هراسان بگريزد به جايي كه در خورشيدي         ... ماه مي لرزد  ... رسد

ش را بـا   خـوي  نـور نقـره اي  ،جا در قلب آسمان زمستان گرفتار است  و با سايه اي منحرف لـرزان     اكنون و اين  

 .س تسليم شدنش باعث كينه و چندشم مي شودساحاخواري و ...  تمام مي پراكند اكراه

اهي كـه تمـامي نـشانه هـاي خورشـيد           كوچه تنگ و باريك با درنگي ماللت زا در زير تيغه هاي سي             -31

 انبوهي را فراهم آورده اند و سايه هـاي ماللـت زاي   ،خانه ها در دو طرف راه.. بيمار را از او گرفته، ايستاده است     

 .كم رمقشان در بركه هاي روشنايي، منجمد جمع گشته اند

 .اتاق به سان انساني است كه ناله سر مي دهد -32

 .ه سر دادنپراكنده شدن سرما به مانند آ -33

 .سرما به سان ناله ايست كه سرداده مي شود -34

از آسـفالت   ... از ديوارهـاي زنـگ زده       ... سرمايي مـتعفن از همـه جـاي اتـاق جوشـيدن مـي گيـرد                -35
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