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  دهكيچ
ـ وه يريپذ لكشان كام يت است، بررسياو مفهوم هوكندوكحاضر ة نوشت  يدر سـاحت  ييانـادا كت ي

ن ياست. در همـ  ييوجو ن جستيچن يمناسب برا يژه رمان همواره بستريات و به وي. ادبياستعمار پسا
منتشـر شـد در    1976ن بـار بـه سـال    يه نخستك ن رمان مارگارت اتووديسوم، شگويپ يبانوراستا، رمان 

ـ ش هوه پرسـ كـ نوشته شـده اسـت    يا در دوره ن رمانياشود.  ينجا بحث ميا روز  مسـئلة ت نـه تنهـا   ي
در امتداد دو رمـان  شگو يپ يبانوبود.  زيانادا نكمردم و دولت  ةه دغدغكانادا كران كسندگان و روشنفينو
ـ هو  مسئلةاتوود همچنان به دنبال طرح و پاسخ به  يقبل ـ در تقابـل بـا هو   ييانـادا كت ي ـ تانيت بري و  يياي
ـ اسـت. ا  گـر يد ييا از سويدر دن يياانادك دار ت شناسنامهيسو و هو يكاز  ييايكآمر  يوششـ كن مقالـه  ي

ـ ثرت هوكو  يارك ي، مخفيرمان از سرگشتگ يت اصليشخص ياست تا با ردپا و  يسـاز  اركت تـا آشـ  ي
ـ ساخته شـدن هو  يها از راه يكي يابيقدم شود و به باز ت هميوحدت هو ـ و هو يلـ كبـه طـور    تي  تي

  بپردازد. به طور خاص يياناداك

    .يارسازك، آشيارك يمخفبقا،  ز، دروغ،يت، هراس، گريوه :يديلك يها واژه
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  مقدمه -1
 يساخت، الجرم خراب شـدن توان  يه مكرا  يزيشود. چ يود، ساخته مش يشف نمكت يهو
، و يگريشف خود، دكشف است. كط به ت منويهواما ساخت  دوباره ساختش. توان يم .است
عامل  نيهمد مارگارت اتوود بر كيتأد يشا خواهد. ين ميزم شهير شه دارد ويت ريهو ن.يسرزم

ـ در گفتمـان هو  را او يه صـدا ك يگريخود ود  ةدوگاندر  سوم است و سـازد   يمـ  يدنيت شـن ي
دوگانـه را   يهـا  ه رابطـه كـ د نـ ك يبـدل مـ   يبـه مثلثـ   يگريد خود و ييت را از تقابل دوتايهو

ـ ملـت و روا تاب كدهد.  يرتر جلوه ميپذ يبررس ـ  يهـوم  تي  يا جملـه  )Homi Bhabha(ا بهاب
 ياز خودآگـاه  يا به اصطالح جهان وطني يجهان يه راه شهروندكند ك يرا دوباره نقل م ييطال
 يبقـا، بررسـ   تـاب ك خواهد بـود. اتـوود در   يجهان ي، شهروندي. شهروند مل)4گذرد ( يم يمل

او  )1972( ). در آن زمان22( ندك ياشاره م يياناداكت يدرد هون يهمبه  اناداكات يادب يمضمون
ندارد  يف مليا جهانشمول؛ تعرياست  يشخصا ي يا مسئله هر يياناداك يك يه براك معتقد بود
ـ او در ا  ةداند. دغدغـ  يم يد مليد  ةيرا زاو يو جهان يخصش  ةز از دوگاني. او راه گراز مسئله ن ي

ات هم يدباول از ا  ةه در وهلك است ييها يژگيو يانادا داراكات ينادا و ادباكه كتاب آن است ك
 ييصـدا  ييانـادا كدوم نگـاه    ةدر وهلشود.  يز ميا متمايكات آمريا و ادبيتانيات بريادب يعنيزبان 

بـر   يالبته مبتنـ  يزيگر. هر تمايد يهاها و صدا ار از نگاهكآش يتفاوت هاها و  است با شباهت
، دا بـود اناكدغدغه  تيهو يجو و جسته ك يالديم 70و  60 يها اتوود، در دههشباهت است. 

انـادا  كات يـ ادب  ةنـ يبه طور خاص در زم يياناداكت يت به طور عام و هويت خود را از هويروا
ـ سد و هنوز مضـمون هو ينو يه مكم قرن است يش از نينوشت. او حاال ب ت در شـعر، داسـتان   ي

افـت  يبازشـود.   يهنه نمكت ياست. هو يرياو قابل رهگ ير داستانيغ يها وتاه، رمان، و نوشتهك
   شود. يم

 يفرهنگـ  اسـت چنـد  يه سكـ رد كـ ادعـا   يا هيـ انيبا انتشار بانادا كدولت وقت  1971در سال 
ت كحر يفرهنگ چند يا به جامعه يدو فرهنگ يا انادا از جامعهكو  1شور استك يرسم يمش خط

تقابـل   يگوناگون دو طرف متفاوت داشـت و دارد. گـاه   يها يدر بررس يگانگ دوند. البته ك يم
ن شـدند.  كانـادا سـا  كه در كاست  يا هيان اولييفرهنگ اروپا انادا (ملت اول) وكان يفرهنگ بوم

تـه شـده   رفيپذ يل رسـم كانادا به شـ كه در كاست  يسيو انگل يفرانسو  ةفرهنگ دوزبان يگاه
 انـادا هـم اسـت   ك  ةكـ اش مل هكـ ه ملك ييايتانيبرنگ غالب ن دو فرهيباست  يياناداكاست. گاه 

  ___________________________________________________________________________   

1. Canadian Multiculturalism: An Inclusive Citizenship (http://www.cic.gc.ca/english/ 

multiculturalism/citizenship.asp) Retrieved on March 20, 2015 
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 يها استيس ي جهينت يفرهنگ ييتا است. چند يو اقتصاد ينفوذ فرهنگ پر  ةيهمسا هك ييايكآمر و
بودنـد   يير اروپـا يشتر غيگر مهاجران بيهفتاد د  ةه از دهك ستاناداكشور پهناور ك يريمهاجرپذ
ـ و ارتباطشان با هوها  ن رخداديخود را از ا يت شخصي. اتوود البته رواييتا اروپا  ييانـادا كت ي

ـ روا ابـر  يـك ت را به عنوان يساخت هو يبرا يشنهاديپ يها ميه پاراداكست ين نيچن دارد.  1تي
ه كـ  يتيها و هو رش تفاوتيبر حذف باشد تا پذ يشتر مبتنيه بك يتيرد. هوياز باال بپذ يدستور

ل يـ ن دليد به هميست. شايمد نظر اتوود ن 2ندك يم» تيريداستان غ«ن يگزيرا جا» وحدت ةقص«
   ند.   ك يشروع م يگريخود و د يشف شخصكن هرم و از يياز پا يمل يپاسخ به سؤال ياو برا

ه بـا اثـر   كـ  يزمـان شـود،   يمنتشـر مـ   1976ه در سـال  ك اوستن رمان يسوم شگويپ يبانو
اش  يو آثـار داسـتان   ده اسـت يبه شهرت رسـ  شورشكانادا در كات يادب ة، درباربقاپرفروشش، 

 س، وي، انگلـ »مـادر «ن يه در سـرزم كـ  يگانهم دارد. خوانند يياناداكر يم مخاطب غكم كگر يد
ـ ا تيتوان گفت اهم يمخوانند.  ياو را م يها ا، نوشتهيك، آمر»هيهمسا« نيسرزم  يكـي  ن رمـان ي
زمـان و   بالفصـلِ  تيـ بـر واقع  يمبتنـ  يهـا  مهم از گذار اتـوود از رمـان   يه نمادكن است يهم
قـرن   3گمانـه زن  يهـا  تـاد بـه رمـان   دهة هف يدر ابتدا يياناداكبا خوانندگان  يياناداك دارِ انكم
پـنج   و سـت يدر سراسر جهان است. در واقع، رمان شروع دوره ب يبا خوانندگان او يميكو ستيب

تفاوت و در م يها گوناگون و در ژانر يايرا از زوا يياناداكت يه در آن اتوود هوكاست  يا ساله
خوش  يكادمكبه مذاق منتقدان آه هم ك ياوشكاود. ك ير داستان ميو غشعر، داستان،  يقالب ها

  ن است. يهمهم البته ت يد و هم باب طبع خوانندگان عام است. و داستان هويآ يم
طراوت خـود را از  ه كاست  يا رار شوندهكت يها ست. گاه پرسشين ييت مفهوم ناآشنايهو

ه كـ  ييهـا  جـواب هسـت؛ جـواب   شـان   يبـرا  يانكـ م و يزمـان  ةدر هر برهـ هد و د يدست نم
جـا  ك؟ به ام جا آمدهك . ازسازند يم ياسي، و سيشناخت ن، رواي، اجتماعيمتنوع فلسف يها دگاهيد
 .ابدي يت مياهم يپسااستعمار يدر بستر هكن پرسش آخر است يهم جاست؟كنجا يروم؟ ا يم

ـ خـورد. ا  يجاست، به هم گره مكنجا يا ، ويستكي ستم، توكيچون من  ييها پاسخ پرسش ن را ي
گر هم يد يها انكم ةدربار اًه قاعدتكانادا گفته است ك ةدربار (Northrop Frye) ينورتراپ فرا

  ___________________________________________________________________________   

1. Imperial master narrative 

بـا عنـوان   Wolfgang Klooss  توان به مقالـة   هاي كانادايي مي براي بحث بيشتر دربارة ساخت هويت در رمان. 2
“From Colonial Madness to postcolonial Ex-centricity: A Story about Stories of identity 

Construction in Canadian Historigraphic (Meta-)Fiction” در كتــاب Bernd Engler  مشخصــات در)
  كرد.  رجوع 68و به طور مشخص صفحه  كتابنامه)

3. Speculative fiction  
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 يجـا  آنـان  يهـا  شهيه رك اند يياناداك يير است. آدم هايمهاجرپذ يشورك اناداكند. ك يصدق م
ت ياند و هو ه داشتهك يتين هويو در نسبت ب  شور آمدهكن يبه ا ين مختلفياست. در سن يگريد
سـخت   يعتـ يه طبكـ  اناداستكن يسرزم گرياند. علت د تر شده خودآگاهن پرسش يبه ا يتسابكا

آن  يار بـزرگ اسـت. امـا در همـه جـا     يست. بزرگ است. بسـ ينار آمدن با آن ساده نكدارد و 
ـ وگ يمـ  يه فـرا كن است يرد. سرد است. چغر است. هميشه بگيتواند ر ينم يانسان يزندگ د ي
ز در جـواب  يـ ش از هر چياسخ پرسش خود را بستم، پكيپرسد من  يم ه از خودك يياناداك يك
ـ امـا آ  .)219، 1971( ؟جاستكنجا يه اكابد ي يال مؤن سيبه ا ال بـه ظـاهر سـاده    ؤن سـ يا همـ ي
  د؟يش آيپ كيخا  ةركدر  يهر بشر يتواند برا ينم

  يبحث و بررس -2
 يت اصلي، شخصشگويپ يبانوهستند سرگشته و در رمان  يد زنانآثار اتوو يمحور يها آدم

بـه   ، ويگـر يسـد. حـس تعلـق نـدارد بـه خـود، بـه د       ينو يه مـ ك به نام جون فاستراست  يزن
 يدهد نداشته باشد. حـس سرگشـتگ   يح ميه ترجكدهد  يا اگر دارد چنان آزارش مينش. يسرزم

بازگشت  يبالبته ه ك يبه فرار. فرارداردش  يبه دروغ، وا مداردش  يآورد. هراس وا م يهراس م
شـف  كخـود را  جـون  ه كـ ن رفـت و برگشـت اسـت    يبازگشت دارد. در ا ديست. بدون تردين
سـاخته   ياست. سـاختمان  يزيها ساخت چ شفكن يا ةنش را. ثمريرا، و سرزم يگريند، دك يم
  دش. يت ناميتوان هو يه مكشود  يم

وابسته بوده و تعلق داشته  يه زمانك يجامعه ا يعني يپسااستعمار ةت در جامعيپرسش هو
شـود،   يزه مـ يتئـور  ده ويشـ يرد، انديـ گ يشود، پاسخ م يده ميشتر پرسيگر بيد يشوركاست به 
 ه دركـ سـت  يب نيـ شـود. عج  يشـود، خودآگـاه مـ    يدار م شود، مثال يم ينيشود، زم يدغدغه م

ات مهـاجرت  يـ وابسته مثل ادب يها تي، و در روايستيفمن يه هاي، نظرياستعمار پسا يها هينظر
 يك ن ازي، و سرزميگريشف خود، دك ت دغدغه است. درياست. بحران هو ياصل ةت واژيهو

ه در كـ رد يـ گ يل مـ كشـ  يا گانـه  گانـه و سـه   دو يهـا  گر رابطهيد يت از سويسو و ساخت هو
منـد   انكمند و م زمان يبستر رد اما درك يتوان بررس يمو دروغ  ،زيچون هراس، گر ييها مفهوم

ـ خايم يهـا  يد تئـور يجواب شـا  يك؟ . چرا رمانشگويپ يبانوجا رمان  نيبه نام رمان و ا ل يي
شـان وسـط اسـت. او    يشه پايهم يعلوم انسان ةه در حوزكباشد  )Mikhail Bakhtin( نيباخت

نـد  ك ين مـ ييتب ياتور هستينيان را مداند. رم يصادق م يهست ةد درباريگو يرمان م ةهرچه دربار
)68( .  
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همـان   يشده بود، ول يطراحه به دقت ك يشود. مرگ يشروع م يبا مرگ راو شگويپ يبانو
ش از يمـرگ خـو   يش نرفته است. او با مهندسـ يه مطابق برنامه پك ميفهم يپاراگراف نخست م

ـ از هو يكيباشد بر  يانيپاا پنهان شده تا مرگ يتاليخته و در ترموتوِ ايانادا گركتورنتوِ   يهـا  تي
آورد و اتفاقات  يخاطر م بهاو را مدام جون گرچه ادارد آرتور نام.  يجون فاستر، همسر. يراو
از راه رسـد   يندارد و هنوز به نظـر مـ   يه از دستش خالصك يادآور او هست به طوريوبر  دور

بـه   ي/عشـق يخيتار پسـند  سنده پانزده رمان عامـه ينو ه اوكداند  يند، آرتور نمك ينترلش مكدور 
سـد. البتـه   ينو يور مكدال كيزا ييه با نام مستعار لوكاست  يقرن نوزدهم يها رمان يبعض ةويش

است. چند نام دارد.  يا ساز حرفه تيهو يكخبر است. جون  ياو از آنها به كست يها ن تنها رمان
رون بخـزد،  يـ هـا ب  رمك يرم از قوطك يكد ياگر بگذار« چاق بوده و هم الغر. يهم صاحب بدن

 يسازد. مـادر  يد مگر از خويد يا ر گذشتهآرتو يبرا) او 51(1»ند.يآ ياش م يها هم پ رمك يمابق
خـود بـه    ياز نوجـوان ه كـ  يسـ كدر عسل مرده است و  يماريه از بكند يآفر يمهربان و آرام م
ه او يشـب  يه صورتك ندك يم يمعرف يدريصاحب بدن چاق را عمه د دهد خود يآرتور نشان م

  ). 117دارد (
و اوراق  ييارت شناسـا كـ ه من در آن واحد دو نفـر بـودم بـا دو    كت بود ين واقعيله امسئ«
-269» (دارم.... يه معتقد بودند مـن وجـود خـارج   ك ي، دو گروه آدمكيت، دو حساب بانيهو

ـ شود گفت  ياست. م تيهو تيروا رمان .)270 ـ هو يجـو  و اسـت در جسـت   يداستان زن ت ي
وجـو   ن جستيمه يكت پاروديروااما ستم. كيبه پرسش من  يپاسخ يجو و ش. در جستيخو

ـ ن رواي. همـ يبـر بـاز   يمحور است و مبتنـ  سكپارادو است، زيمآ طنز هك يهم هست. نگاه ت ي
توان  يت است. رمان را ميساخت هو يها ه راهكند ك يم يرا واساز ييها شگرده كتؤامان است 

شـود   ياسـت. نمـ   يكـي  ت چندگانـه اسـت،  يوه گرچه هكد يجه رسين نتيخواند تا به ا يطور
ـ هو يـك گونـاگون آن   يهـا  لكشـ  گوناگون را از هم جدا نگه داشت. همـه  يها تيهو ت را ي
ن يثـرت در عـ  كثـرت و  كن يوحـدت در عـ   يعنـ ي يهاست. آشـت  تضاد يه البته آشتكسازد  يم

ـ ه متعدد است و تعدد هوك يت در حاليهو يگانگيوحدت.  گانـه هسـت.   يه كـ  يت در حـال ي
» نمـ «نـون  كنجـا و ا يه اكـ  يانكـ زمـان و م : ندك يف ميآن را تعر ين به سادگيه باختك يگانگي

ه از كـ سـت  ين» مـن « ن حقيام. پس ا  ردهكاشغال » من«ه تنها خود كاست  يانكهستم، زمان و م
(نقــل از.  اســت» مــن«ت يولئرا؛ مســ يرا، و هســت يگــرينم خــود را، دكــت يــن فضــا روايــا

  ___________________________________________________________________________   

  نامه آمده است. است كه مشخصاتش در كتاببانوي پيشگو  هاي رمان به متن فارسي ها و نقل قول همه اشاره. 1



 1396 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 22ه ، دورپژوهش ادبيات معاصر جهان 556

Holquist،30 .(و انـد   ردهكـ اشـاره  شـگو  يپ يبـانو نامه نوشت يا به منش خودزندگباره انمنتقد
اتوود چه واقعگرا  يها رمان ةه همكن است يت اياند اما واقع افتهيدر رمان  ياريقاعدتا قرائن بس

ـ ند ك يم يز را شخصياوست. او همه چ يشخص يافت زندگيزن باز و چه گمانه ت ا بـه عبـار  ي
دهـد.   يند و تناقض را نشان مـ ك يرا فراهم م يط بازياو شرادهد.  يخود عبور م يگر از صافيد

 يمـ  رمـان را  دراو ان ناتمام و بـه اصـطالح بـاز.    يپا يكماند و  يم شه خوانندهيدست آخر هم
ـ شود هم آن را بست و هم آن را بـاز گذاشـت. روا   يه مك يدر يگذارد ول او بـا   يت شخصـ ي

اسـت. موافـق و    زيبرانگ جه البته بحثينت خورد. يشه گره ميهم يجهان يرديكو رو يت مليهو
  ن باشد.يبه او هم يكادمكر آيو غ يكادمكآ يومل اقبال عميد دليشاند و ك يمخالف درست م

و ز است ين شف خودكت ذره ذره يهراس از نبود خود. پس روات هراس است، يرمان روا
ـ . رمـان روا نيدارد، فـرار از سـرزم   يرا به فرار وا م ي. هراس راويگريشف دكبه تبع آن  ت ي

شـود   يگر نميه دكجه برسد ينتن يه به ايم در فرضكزد تا دست يگر يآنقدر م يراوز است. يگر
ـ  ستيمجبور به بازگشت نواقعا رفت. او يد پذيد بازگشت. بايرد. باكفرار  ل يـ آن دل يبـرا  يول
ت شـرط عبـور از   يـ رش واقعي. پـذ ردكـ  يدا مـ يـ فرار پ يه براكهمان گونه  ندك يدا ميپ يواقع
پسـند   عامـه  ياهـ  امـرار معـاش رمـان    يه براك يان راويه در پاكست يل نيدل يت است. بيواقع
فرار خواننـدگانش فـراهم    يبرا يند و هم راهكنوشت تا هم خودش فرار  يم يك/ گوتيخيتار
بـر   يه مبتنـ كـ  يرمان يعنيسد يبنو يليتخ -يعلم يها ه رمانكند وقت آن است ك ير مكند فك
ـ رش آن و گرياز آن است نه عدم پـذ  يت و فرارويرش واقعيپذ ـ ت. رمـان روا يـ ز از واقعي  تي

متفـاوت خـود درسـت     ياه تيحفظ هو يه جون براك يپشت سر هم يها ست. دروغدروغ ا
 يها هم هست. رمان يا ز حرفهسا دروغ يكدارد. او  ياو را به دروغ وا مز يند. هراس و گرك يم

نـد  ك يم يكقت نزديرا به حق او ييزهايچ يگاهالبته ن حرفه اوست. ياو محصول هم پسند عامه
) 118» (دارد. يقـ يحق ةجنبـ  يـك  يا داسـتان و اسـطوره   هـر «تند. هس يه خودشان از آن عارك

چطـور از   يم راوينـ يم تـا بب يبـر  يرمان را در سه مضمون هراس، فرار، و دروغ جلو مـ  يبررس
  رسد. يت ميبه ساخت هو يساختگ يها تيهو

  هراس -3
ه انـدام چـون جامعـ    يـك خواهـد و بار  يرا الغر م ه اوك يترسد از مادر يترسد. م يم يراو

از رابطـه او بـا    / پـاول تـادئو  يلهستان نتك ترسد يدارد. م »مناسب«زن  يكر را از ين تصويهم
ه در خفـا  كـ  ييهـا  تـاب ك، يپنهـان  يها ترسد آرتور، همسرش، از رابطه يآرتور بو ببرد. بعدتر م
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 بروئـر  ك/چايترسـد خارپشـت سـلطنت    ياورد. مـ يگذشته او سر در ب ينوشته است، و از زندگ
ه كاست  يه همانكلو برود ترموتو  كوچكترسد در شهر  يند. مكرا خراب  او ييشوزنا يزندگ
رده و كـ رنـگ   يا موهـا ح آمده بود و حاال بيتفر يقرمز و با همسرش برا يش با موهايسال پ

گرفتـار شـوند.    اًاو واقعـ  يه دوستانش به جرم قتـل سـاختگ  كترسد  يجاست. مبدون همسر آن
ز ياعتراف به اوست) از همه چحاضر رمان ه ظاهراً ك(ان كزر بايفر، نگار سمج ترسد روزنامه يم

در  يهـا  تيت دارند هويم دو هوكوبر او همه دست  دور يها ترسد چون آدم ياورد. ميسر در ب
 يشـ كه خودكـ را  يسـان ك يگـاه مارستان و ياست در ب يهوشيمتخصص بهم. پدرش  تضاد با

 كمكهم ها  به مرگ آدم در زمان جنگ يا ر دورهدبه ظاهر  يدهد ول ياند از مرگ نجات م ردهك
. خارپشـت  سـد ينو يمـ  يپسند پرسـتار  عامه يها رمانمستعار  يبا نام يلهستان نتكرده است. ك

 يحسابدار سـاده باشـد. عمـه لـو زنـدگ      يكتواند  يهم م هنرمند نوگراست و يكهم  يسلطنت
ـ   دهـد متفـاوت   يجلوه م يرونيه با آنچه بكخودش را دارد  يخصوص ه نوشـتن  كـ  ياسـت. زن
او در آورد.  يه او را بــه ازدواج آرتــور در مــكــاســت  يدهــد همــان يادش مــيــرا  يــكاتومات
پـل بـه شـدت     ياو را رو كيودكـ ه در كرا  »يبد«پوش  يت پشمك مردگوناگون  يها تيموقع

ر بعـدت  يمكه كبود » يخوب«ه او همان مرد كند ك يشه گمان ميآورد و هم ياد ميترسانده بود به 
). 266ارش و احساساتش فرق داشت (كه افكاست  يآرتور مرد يحت دهد از سرما. ينجاتش م

  لت توامان است.يلت و فضيند. رذيب يم ييهراس هست چون جون فاستر دوتا
اگر دزدمونـا  «) هراس اول هراس از تن است. 42» (من بود. يها از تخصص يكيوحشت «

) او بـا بـدن خـودش    65» (ا نـه؟ يند ك ياو را خفه م ه اتللوكداد  يت مياهم يسكخپل بود، چه 
رنگ مـادر   حضور پراست.  يگريخود و مادر د جون؛ ن استين نبرد تن زمير است. در ايدرگ
شـود،   خواست او الغر ي. جنگ تن. اگر مادر مشود يان ميت جون در بدن  نمايساخت هودر 
 يجاشود. او اما به  يست داشته نمه دوكاست  يهراس از تن .)69(باشد  يگريد آدم ديبا يعني

گر مادرش در تقابل دارد. ا ينشكدور و برش، وامادر و البته  يه تن دهد به خواست عمومكآن 
زا ييعمه لو، لوشود.  يخورد. بعدتر اما با شگرد عمه لو الغر م يشتر ميب خواهد او الغر شود، يم

ا رد او رك ير مكه جون فك يا عمه .يحامست: يه مادرش نكهست  يزياو چ يروا، براك. دالكي
اش  نامـه  تيعمـه در وصـ   ين دارد وليشواهد هم نشان از ا ةهمن طور چاق دوست دارد. يهم

شـود چـون    ي. او چاق مـ گذارد يم يرا الغر به دو هزار دالر و فرار از مادر جون دنيشرط رس
ط يدر شـرا  يو الغـر  يه چاقند. دوگانكشود تا از مادر فرار  يخواهد. الغر م يمادر او را الغر م

در آمـده   لكه شكن است ست. مهم آين يا الغري ي. مهم چاقابدي يمگوناگون  يمتفاوت ارزش
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خورد تا باشد و بعدتر  يس از نبودن است. مهرات. يهو يعنيشدن  يواقع يعنيباشد. در آمدن 
 ةتـ كن يه چاقكن است يا يقرن نوزدهم يكگوت يها اش به رمان عالقه يحتخورد تا باشد.  ينم
  ). 174ردند (ك يم نميبد/چاق تقس ها را به دو گروه خوب/الغر و آمد. زن يبه حساب نم يمنف

نـون  كاشت و اند ييو با ترس آشناتر با درد  شيتازه آمد. پ يها فت هراستنش آب ر يوقت
نفس نفـس زدن از پشـت    ي، ترس از صدايكيترس از مزاحمان، ترس از تار« :ترس زن بودن

شد، ترس از  يم مكه ناگهان سرعتشان ك ييها نياتوبوس و ماش يها ستگاهيلفن، ترس از اخط ت
نـه تنهـا   ) 179(» نـد. ك   يت قلمداد مـ يآن را امن ييجادو ةريس خارج از آنچه داكا هر يهر چه 
شـدن گرچـه    يگـر يآدم دشـد.    يف مـ يهم باز تعر يگرير خود دييه با تغكرد ك ير مييخود تغ
در د يرسـ  عمـه  ه به وزن مورد نظـر كاتفاق افتاد  يدرست وقت يوع شده بود ولش شريها نشانه

خـود   يتازه بـرا  يا گذشته ،خالص شود» نادرست« ةگذشت ه از شركنيا يبرا. او ينوزده سالگ
ـ   يحاال» درست«ل يه با شماك يا گذشته ،ساخت  يـك ش از يش جورتر باشد. دوسـت داشـت ب
ت داشـت.  يش جسـم ي، گذشـته هنـوز بـرا   الغر شد يقتس رفت. وي. به انگلداشته باشد يزندگ

رده بـود. سـاخته نشـده بـود.     كشف كخود را اش.  ير قبليكد از پيد يرون آمده نميخودش را ب
نند. او دو يب يه هم ميند بقكد نيترس يد و ميد يخودش م را دور ير قبليكود. او هنوز پب ينينابيب

  بود. ير قبليكهنوز در هالة په او كن بود يلش هميدل يكد يداشت و شا يزندگ
شه معـروف آن زمـان   يهنرپهم نام گفته ش ه مادركهراس دوم هراس از نام است. آن طور 

 يجـه تصـور  ينت ياست. پس دوباره هـم نـام   كنام ژاندار ده هميه خود به آن رسكا آن طور ي
نـامش   يگونـاگون بـرا   يمختلف معـان  يها هگايه در جاك. اوست سازد يه او از خود مكاست 

ا مـادرش دوسـت داشـته جـون مثـل      يپرسد. آ يگونا گون از خودش م يها تراشد و پرسش يم
ـ   با، جـاه يز«رد، ك يم يرافورد نقششان را بازكه جون كباشد  ييها تيشخص رحـم، و   يطلـب، ب

ـ    كـ ا مثـل خـود او باشـد    ي) 53» (رانگريو وش و بـااراده و  كسـخت  يه مـادرش معتقـد بـود زن
د مـادرش  يه شـا كرد ك ير مكف يشد وقت يجون دشوارتر هم م يرات بيخودساخته بود؟ وضع

ش گذاشـته  يگر را رويد يسكل نام ين دليداشته باشد و به هم يخودش اسم يخواست برا ينم
 يرافـورد هـم از خـودش اسـم    كدانست جون  يه جون مكشد  يان ميع يبود. و طنز ماجرا وقت

ـ ور. مادرش بارها با اظهـار تعجـب از ا  ل لسيوسيبود، ل يگريز دياش چ ينداشت و نام واقع ن ي
ز وقت سرزنش يرده بود. جون نكرافورد گذاشته، او را شماتت كه چطور نام او را جون كته كن

سـو   يـك د. از يد يم ياديز يها ها و تفاوت رد و شباهتك يسه ميرافورد مقاكخود را با جون 
ه كن بود ياش ا گر در ابتدا دغدغهاالغر داشت.  يگر بدنيد ييش پر از غم بود و از سويها چشم
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رده، بعـدتر  كـ  يهـا بـاز   لميه در فك يتيا شخصيشه است يهنرپ يت واقعيمنظور مادرش شخص
 خواننـدش.  يمـ  يسيه در زبان انگلكآن طور  يعني كا جون آو آرياست  كژاندار ينامش تداع

 يه تـداع كـ  ينـام بـود.   كقت ژانداريردن حقكپنهان  يرافورد فقط براكبا جون  يد هم ناميشا
ه او نـام  كاست  ين در حالي). ا414ت بود (يمان به هوي، و اقدرتت، خواسته، يترس، معصوم

ند تصـور او از  ك يش را با آن منتشر مپسند عامه يها رمانه كا وركدال كيزا ييهم دارد، لو يدوم
بـوده، چـاق و   تابـدار  كه سـابقا  كـ «پندارنـد   يانسال ميم يگران او را زنيه دكن است ين نام ايا

. جدا نگه داشتن دو نـام  )42و چه و چه ( كوخا جورواجور به گرد يها تيبا حساس »يخجالت
   ز است.يانگ ت البته هراسيو دو هو

ه از آن كـ نبود  يش واقعيجون فاستر برا يال است. زندگيت و خيواقع ييهراس سوم دوتا
 يا ل حرفـه كببرد. اگر بـه شـ   پناه يو عشق يخيتار يها داستان ير واقعيغ يايند و به دنكفرار 

ار را كن يز هميمره ن روز يزندگ تيدر واقعساخت،  يت ميرد و هوك يت درست ميمدام شخص
ـ پا را ياركـ  يو مخف يساز تيهو يبازمرگ خودش  يطراحخواست با  يو اتفاقا مرد، ك يم ان ي

جـون فاسـتر در    يپاسد. ردينو يه مك ييها است و نه داستان »يواقع« يواقع ي. نه زندگببخشد
هسـتند.   ير واقعيه هر دو غكل ين دليشود درست به ا يده ميدسد ينو يه مك يكيتگو يها رمان

بـه اصـطالح قـرن     يهـا  جون فاسـتر اسـت بـه زبـان رمـان      يها ترجمه زندگ در واقع آن رمان
 يمـ  دل  ه دوستان شوهرش با او دربارة همسرانشان دردكد يد يم يمثال وقت ياو برا .ينوزدهم

دوستان آرتـور   يها سه با زنيت خودش را در مقايل موفقيخورند، دل ينند و به آرتور غبطه مك
قصـرها و   هـا را در  هيو شـوال شـان  كوچكه او آرتـور را در آپارتمـان   كـ دانست  يته مكن نيهم

جا از شوهرانشـان توقـع داشـتند.     يكآنها همه را  داشت و ينگه م يقرن نوزدهم يها عمارت
ه آنهـا آمـاتور   ك يبودم، در حال يا حرفه يكشد، من  يمطرح م ياليخ يها يث زندگبح يوقت«

 يردمونـد، مـرد را اتفـاق    يديـ ت زن رمان جون، ليه شخصك يزمان) 275»(شدند. يمحسوب م
 ه هر دوك ييشده است. تا جا يجون فاستر واقع يه زندگكاست  يا ن نشانهينامد، اول يآرتور م
ـ ر يبه هم م يد. مرز ها وقتمرز ها مشخص بو ند،بود ير واقعيغ يزندگ ش يبـرا  يكـي ه كـ زد ي
   شود. يم يگرياز دتر  يواقع

آگـاه   اسـت، خـود   يعواق يوقتاو هاست.  بودن ماجرا يدر رمان باز يس اساسكارادوپ يك
امرار معـاش نوشـته بـود. جـون فاسـتر       يو براآگاه  را خود شيكگوت يها ست وگرنه داستانين

را  (هم نام رمان حاضـر) شگو يپ يبانومجموعه شعر » يواقع« يو در زندگ با نام خودش يوقت
جـور خـود    يكو  يكو به نگارش اتومات يعيفراطب يا وهيآن را به شم يدان يمسپارد،  يبه ناشر م
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جـا بزنـد و    يتواند واقع يست را مين »خودش« يوقتنوشته است. او » نهيشمع و آ« زم ويپنوتيه
رد، يـ گ يبا او صورت مـ  شگويپ يبانوتاب ك ةه دربارك ييگوها و تد. گفنكبه آرتور اعالم  يحت

سـت.  ين يبـاز هـم واقعـ   ه كـ شود  ياو ساخته م يگر برايد يتيوه هك اندازد ير مكجون را به ف
راه  يواقعـ  يگر با اسم و رسـم مـن در جهـان   يد يسكتم. اما انگار يؤردم قابل رك ياحساس م«

شـد، و   يها چـاپ مـ   ه در روزنامهك ييها من نزده بودم، حرفه كزد  يم ييها افتاده بود و حرف
 ينـه هـا  ياس من درآكاه من، انعيس يبودم. دوقلو يش ميد جوابگويه من باكرد ك يم ييارهاك

  ) 317.» (يشهر باز كمضح
، رونيبـا لـرد   مثل را) 323( ي) و هم خارپشت سلطنت212( در ابتدا هم آرتورجون اگرچه 

 ينـوع پشت بـا   و خار يياناداك ييگرا يآرتور با ملش يند، برايب يزون مست و محيدئاليا يمبارز
رده بودنـد  كر يمحض گ ةينظر ة). آرتور و دوستانش در مرحل329د (وش يم يتداع يوطن جهان

 ينت لهسـتان ك يتوقبودند.  ير عمليو غ ير واقعير دو غهعمل ناب بود.  يه نظر بو خارپشت ب
سـته ... اونـا   يمونكشـه گفـت    ينم: «ديگو يف آرتور ميد در توصشو يدا مياش پ لهكو دوباره سر

» هـا.  ثـل عـارف  بـا م يزنـن، تقر  يحرف م يلكدن و  يل مكينن؛ فقط جلسه تشك ينم ياركچ يه
دارنـد  ه آرتـور و دوسـتانش   كـ رسد  ياست و به نظرش م يا جلسه در منزل جون ي) وقت352(

شنهاد انفجـار پـل   يرمق پ يب يليخند، يگو يد ميبا معنا و مف ياركو از انجام  زنند يحرف م فقط
 سه با آرتور زن عمل است. البتـه يرد. او در مقايگ يرش قرار ميپذ مورد يو در شگفت دهد يرا م

ه دوسـتان  ك يدهد. در حال يم انجام »يارتونك«ه كخواهند، بل يها م ه آنكاو نقشه را نه آن طور 
ـ   يـك را در هـا   تيـ ناميدارتن كردند او ك يتصور مآرتور  رنـگ در اطـراف شـهر     يشـورلت آب

گرداند  يرا در شهر م ياليخ يها تيناميو دگذارد  يرا در خانه خارپشت م ارتنكگرداند، او  يم
وجـود   ياليـ چ خيجون هـ  يبرانون كارد. ك يت مكتابش شرك يها ن حال در مصاحبهيو در ع

ـ و ااو بود  يار واقعك يباف الي. خار نبودكدر  يزگاهيگر يعنين يا نداشت و  يتـ يواقع يعنـ ين ي
ـ فرار از ا ياست برا يزگاهيال گريخ ت ويدر واقع تقابل واقعوجود نداشت.   ين بـه آن. وقتـ  ي

بودنـد و   يكـي ال يت و خيخارپشت واقع يست. اگر در ابتدا براين يمفر يعنين تقابل نباشد يا
ه يون شـب جـ  يخود براع سر و وضح مند بود. بعدتر با اصال هقل هم جون به او عالين دليبه هم
ـ نما يز مـ يمآ ديتهد يشود، زندگ يه مخلوط مكت يال و واقعيخ يبازحسابدار جزء شد.  يك د ي

نت، خارپشت، كند و ك يشف مكاو را  يت مجزايهو دو ، خبرنگار سمج،انانكزر باي). فر349(
جون  يد. وقتشو يور مكچ و گره يچ در پيز پيدهل تيواقعشوند.  يانان همه دردسر مكآرتور و با

، كوكمشـ  يتلفن يها . تماسندك ير ميز گيت زن داستانش در دهليشخص برد، يبه داستان پناه م
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 ار آرتـور ك، باشد ار خارپشتكنت باشد، كار كتوانست  يها م ادداشتي،  در مرده دم يها وانيح
 ةهمـ  د. در واقـع يرسـ  يبه ذهن جـون مـ   يموجهل يدام دالكهر  يانان باشد. براكار باكباشد، 
  داشتند. ت يوشناخت دو ه يماو ه ك يمردان

داسـتان مـرگش را    ، همان دوسـتان آرتـور،  نيسم و مادل كمكوبا ها  تيناميدبه بهانة پس 
 يولاست، » پس از مرگ« يزندگرمان در واقع و. بخش آخر ياچة اونتاريرق در درغسد، ينو يم

ـ اش  يزنـدگ  يها او همة آدمم، يا رمان دانستهبخش نخست ه در كهمان طور  ا خـودش بـه   را ب
مخلـوقش را. رمـان    يهـا  تياش را و چه شخصـ  يزندگ يواقع يها تيچه شخصهمراه دارد، 

نـه  يها در بـرج مانـد، بـه آ    شد سال يم«روند.  يجلو م يچيوار دارد و حوادث مارپ رهيدا يلكش
ه كـ  يرمـان  )388» (بود. يافك يواقع يرون و به زندگينگاه از پنجره به ب يكچشم دوخت، اما 

رتور مورد خطـاب  ت مرد با نام آيه شخصكخورد  يره مخودش گ يت زندگيبه واقعسد ينو يم
ت قـرن  يـ قعجـون فاسـتر اسـت. او وا   ز يـ ت زن نيه شخصكرد كشود تصور  يرد و ميگ يقرار م

 يه سـع كـ  ينـد، در حـال  ك يترجمه مـ خود  يرا به تصورات قرن نوزدهمخود  يزندگ يستميب
را  يت زنـدگ يشود. او واقع ينم ييگر از جايدو ل را از هم جدا نگه دارد ايخ ت ويند واقعك يم
مال و با دقت بـه  كسد به تمام و ينو يمرگ خود را م. يش را واقعياهايا رويند ك يم ير واقعيغ
ـ   ك يگـر زنـدگ  يت ديتواند با هو يت ميهو يكشتن كرد با ك ير مكاو فات. يزئج  كنـد. امـا ت
ها  ن بردن تضاديو از ب يتضادهاست و نه در وحدت منف ياسگك همدر وحدت مثبت و  يتيهو
ـ رد. در پايـ گ يل مـ كال شيخت و يت در مرز واقعي. هويگريبه نفع د يكيا حذف ي ان رمـان،  ي

پنـاه بـه    يبـه جـا   نـد ك ير مـ كم او فكدست  يولشود  يد ميزتولهراس هست، فرار و دروغ با
 -يعلمـ  يها ند به نوشتن رمانكشروع  يا شهيلكرنگ يپ يكآن به صورت  يده لكگذشته و ش

  ن فرار به جلو است؟يا اينون). آكه به اكينده با تيال آي(خ يليتخ

  زيگر -4

رد، كـ  ينمـ  كمن را به فـرار در  يها ل خوانندهياز ناب و اصيچ وجه آرزو و نياو به ه
ها سخت گذشـته بـود و    بر آن يردم. زندگك يش مكخوب در يليه خود من خك يا مسئله

 يـك تجمـل نبـود،    يهـا نـوع   آن يردن بـرا كرده بودند .... فراركها در برابرش مبارزه ن آن
ه كـ آنقدر خسـته بودنـد    يبه آن متوسل شوند. و وقت يضرورت بود. مجبور بودند به نحو

شـان آمـاده   يه مـن برا كـ  ييهـا  گاه زينند، گركابداع  يزگاهيخودشان گر يتوانستند برا ينم
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 يها نكز مثل مسيتر و تم يبند وچه در دسترسشان بود، با بستهكسرردم، در فروشگاه ك يم
.... مـن فـرار را خـوب     يع و پنهـان يپسـول خـورد، سـر   كل كها را به شـ  شد آن يگر. ميد
 ).44 -43ن مفهوم بزرگ شده بودم (يشناختم، با هم يم

ار را ه فـر كـ  ييهـا  فهمنـد و آدم  يه فـرار را مـ  كـ  ييهـا  انـد آدم  جون آدم ها دو دسـته  يبرا
نـت  كد آرتور بود. امـا جـون از   يفهم يجون را نم يها از خوانندهيه آرزو و نك ييفهمند. او ينم

پرسـتار   يكجلدشان  يه روك«نوشت  يم يپرستار يها لپ رمانيوئكس يه با نام ماوك يلهستان
اد گرفته بـود  ي) 198» (ره شدهيش به او خيه با عالقه و ستاك كينه هم پزشيزم هست و در پس

ت جون از فرار ي). هو200» (خواننده يسنده فرار است و هم براينو يهم برا 1ات فراريادب«ه ك
 2شـالوت  ين بار بـه بـانو  يمثال، چند يل گرفته بود چه به عنوان خواننده (براكات شياو به ادب
نـد جـز بـه    كرون نظـر  يب يايتواند به دن يه نمك: طلسم او يپندار ند و با او همذاتك ياشاره م

در برابـر   يز او از قلعه وقتـ يقلعه قرار دارد؛ گر يدر باال يا ه در مقابل پنجرهك يا نهيآ ي اسطةو
سد ينو يآن م يابد و نامش را روي يرا م يقيشود و قا يم ميرون باالخره تسليب يوسوسه تماشا
ق ينه قـا يسـ  يشده رو كن نام حيتش را با هميه مردم هوكشف جنازه او كشود؛  يو رهسپار م

 يبه اصطالح فرار. اما در زنـدگ  يخي/تاريعشق يها سندة رمانيابند.) و چه به عنوان نوي يدر م
ه در آن آزاد كـ  ييجـا «ن به شـهر لنـدن،   ي، فرار اول، فرار از مادر است و فرار از سرزم»يواقع«

نـد. قـدم زدن در   كت نيه در آن حس تعلق اذك يي) جا179» (گر خودم نباشم.يباشم و بتوانم د
ند به آنجا تعلق ندارد. فرار اول جون از مثلـث او و عمـه لـو و    كه احساس كآن  ير بزرگ بشه

عمـه لـو و   فـرق  ل گرفت. كتر اشاره شد حول تن ش شيه پكه همان طور ك يمادر درآمد، مثلث
ست كوم به شكد و محيد يم يمادر خود را قربان. يزنانگ رشيدر پذبود و  يارك يمادر در مخف

را بـه   يارسـاز كآش خودش را داشت، يخصوص يزندگ و اهل عمل. او گرچه و عمه لو فعال
 ياول خواستند، ير مرا در عمل الغداد وگرنه هم مادر و هم عمه لو جون  يح ميترج يارك پنهان
» ؟يهسـت  كي ينك ير مكف«اگر مادر با سؤال ت. يرش واقعيبا پذ يدومو  يت چاقيعار واقكبا ان
)؛ 284مانـد (  يچ وقت منتظر جواب نمـ يد و هيپرس يشه ميادر همه مك يشود، پرسش يم يمعرف

ت از كـ حر). 153» (نگـو  يچـ ي، اصال هيحرف خوب بزن يتون ياگه نم«ن است يراز عمه لو ا
  شود.  يشروع م ينقطه واقع

  ___________________________________________________________________________   

1. Escape Literature 
2. The Lady of Shallot 



 563 اتوود مارگارت يپيشگو بانوي رمان ساخت هويت و هويت ساختگي در

ل ندارد و تنها يدل يكز يآن، گر يت است و هم پاروديهو يوجو رمان هم جست ياما وقت
شود  يشود تا درد بودن واقع يبهانه م كوچك يها رشته اتفاق يكارد. هم ند» يواقع« يها علت

تر مطرح شـد و از   شيه پكنامه  تيشنهاد عمه لو است در وصيسو پ يكرد. از يل بگكو فرار ش
بـا   يجون در برابـر سـرزنش مـادر دربـارة چـاق      يمادر به او با چاقو وقت يحملة ناگهان ييسو

ه الغر شود، پول عمـه  كگر يرد و هجده پوند ديگ يم ميارد رژه دكشود  يادآور ميآرامش به او 
ه عمه لو درسـت  كن حال جون باور داشت ي). در ع158رود ( يرسد و او از آنجا م يلو به او م

رده بـود.  كـ به بدن چـاق او اصـابت    يريشگاه تيوقتش در نما ار پارهكه سر كمرده است  يوقت
مـادرش را در   يداريـ ش خـواب و ب يمـ  و ه در گـرگ كـ  يگردد وقت يانادا بر مكجون دوباره به 

ه مـادرش  كـ نـد  ك يافـت مـ  ياز پـدرش در  يند و پنج روز بعد تلگراميب يآپارتمانش در لندن م
جون و پدرش  يوگو ن گفتيتر يفرستد و طوالن يگذشته است. مرگ مادر او را به تورنتو م در
در مـورد مـرگ عمـه و چـه      تش داشت و چهيدربارة هو ياديز يها رد. او پرسشيگ يل مكش

رد اصـالً طـرف   كـ  يد ميداشت فرزند مشروع باشد. ترد كد. شيد يمرگ مادر خود را مقصر م
  ). 231رده باشد (ك يشكمادر خود يا حتيد پدر قاتل است يپدرش باشد. شا

 يرشته حـوادث نقشـة مـرگ خـود را عملـ      يك يه در پكبود  يانادا وقتكز دوم او از يگر
ه فرار اولـش بـا آن   ك يرود، همان نام ياش م ن بار هم با نام عمهيرفت. او اه شرحش كند ك يم

ـ پسندش را با آنها نوشته است. او ا عامه يها ه رمانك يبوده و همان  ين بـار بـه شـهر ترموتـو    ي
در » مرگش«داستان  ياش رفته بود. وقت يه سال قبل با آرتور و با نام واقعك ييرود، جا يا ميتاليا
او در » قتـل «ه دوسـتانش بـه جـرم    كند ك يافت ميدر يا و نامه درس يم يكبار ياهاانادا به جك

ارتقـا   يسـت يترور يسـاز كپا يكه ب يارتونكة يقض يكت از يناميد ياند و ماجرا مخمصه افتاده
ا او ر ترموتو شهر ياهال ياز طرفد) و يآ يو بعد قتل به نظر م يشكه در ابتدا خودك يافته (مرگي

 يانگـار ه كشته شده بلكت يهودا شده بود و نه تنها ياش پ چال شده يها لباسو شناخته بودند 
 .ندكن فرار رديگ يم مياو تصم يند ولكد دوباره فرار يگردد، قاعدتاً با يدوباره به او بر م سمشج

 شـگو يپ يبـانو در واقـع، رمـان    ).422و خود را بشناساند ( . خود را بشناسدندك يبا خود آشت
 يهـا  رمـان  يه بـه جـا  كـ ن اسـت  يگرش ايم ديتصم گران. امايت به خودش و داعترافات اوس

است. او تجربه دارد نـه   نيهم تيهو يماجرا سد.يبنو يليتخ-يعلم يها رمان ،ي/عشقيخيتار
  ). 423رد (يگ ياش درس نم از تجربه يه نداشته باشد ولك
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  دروغ -5
شود نخست  يور مجبور مه چطكدهد  يگوش م ينت لهستانك يبه داستان زندگ يجون وقت

تش و يل هويزد تنها به دليشورش بگركاز  يتيها و با چه وضع ها و بعد به خاطر روس ياز آلمان
)، و 191» (يهست كيه كنه يست، مهم اين يده يه انجام مك ياركمهم «، يار خالف احتمالكنه 

ننـد  ك يم يشه سعيه همكد دان ي) م190» (دار مغازه يملت«ها را  ه آنكبرساند  يسيخود را به انگل
ند درسـت مثـل   يب يار مياخت يو ب يكرمانت ييسو او را دروغگو يكرا به تو بفروشند، از  يزيچ

دم بـاور  يشـن  يه مـ كـ را  يزيهر چ«ند. ك يزه باور ميم غركگر او را به حيد ييخودش و از سو
  ). 191»(نندكم را باور يها خواست همه حرف يه خودم دلم مكردم، همان طور ك يم

قـت چنـدان   يحق«نـد  ك ير مـ كـ سـازد، چـون ف   ين مـ يدروغـ  يخود مـدام زنـدگ   ياو برا
رد، يگ يل مكمجزا ش يگرياز د يكيت چندگانه هست و يهو يوقت). 193ست (ين» نندهك مجاب
پـنج   و سـت يب يارمندكاتاق خودش را  ةاجار ياگر برااست.  يمخف يگريآن د يبرا يكي طبعاً

ده هنر درس بخواند. بعدتر كتا در دانش لندن د آمدهيگو ينت مكبه  ،)175ند (ك يم يساله معرف
ـ گـر تعر يد يات طـور يـ آرتـور بـه دروغ و بـا جزئ    ينت را براكمالقات با  ين ماجرايهم ف ي
نـد و  ك يگران را هم باور مـ يد يها و دروغ سازد يم يگريمورد پسند دو ت دروغ يهوند. ك يم

 يآدمدهد. او  يسد بسط مينو يه مك ييها را در رمان ند و همهك يخود را حفظ م يها ديهم ترد
خسته  يكها را از هم جدا نگه دارد و از هر تيند هوك يم يه سعكچندگانه  يها تياست با هو

م يه تصـم كـ  ييند تـا جـا  ك يم نمكاو  يچ از سرگشتگين هيبرد. اما ا يپناه م يگريشود به د يم
قرن  يخي/تاري/عشقيكبه زبان رمان گوت خودش يستميقرن ب يد زندگيبازتول يرد به جايگ يم

ـ از هو يكـي ب يسد و ترتيش را بنوخود» يواقع« يرنگ زندگي، پينوزدهم هـا را بدهـد. او    تي
را ادامـه دهـد. امـا     يگـرش زنـدگ  يت ديند تا با هوك يم يساز ات صحنهيبا جزئمرگ خود را 

 يهـا  رمـان نوشـتن  نگـام  ه در هكـ همان طـور  رود،  يش نميخواهد پ يه او مكطور داستان آن 
 رده بود. كغاز برد،گر چه او داستان را آ يه او را جلو مكداستان بود پسند  عامه

دور و بـرش   يها نت و همة آدمكش، يها جون از مادر، پدر، عمه لو، دوستان مدرسه، معلم
 يمـ  ياركـ  ياست. او بقا را در هنر مخف يگريبه خود و د ييگو ه شرط بقا دروغكآموخته بود 

ز يـ مـرگش ن  يحت يرد وليد بميدوباره ابتدا با يشروع يه براكرسد  يجه مين نتيبه ا يد. وقتيد
برد. البته حوادث به ظاهر  يهنر پناه م يارسازكبه آش يارك يبماند، از هنر مخف يتواند مخف ينم
نگـار   برابـر روزنامـه  رساند. جون فاستر باالخره در  يبزرگ م يها ميه او را به تصمكاند  كوچك

ـ ند. به او احساس دك يبرده، اعتراف م يدو و چندگانه او پ يگزندبه  يتا حدود هك يسمج ن ي
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بـه او   رده اسـت  كـ ن يسته و او جون را مسئول حادثـه معرفـ  كسرش را ش يدارد چون با بطر
اد. چند اسـم  يز يليهم نگفتم. خوب، نه خ يچ دروغيه هكن است يب ايعج«د. يگو يدروغ نم
توانستم قسر در بروم.  ينم هنوز هم مك ير مكبزرگ. ف يها گر، اما نه دروغيد يزهايچ يو بعض

نم؛ او كـ توانستم فـرار   يا مين .... يه به ايشب يزيا چيام،  شده يم دچار فراموشيتوانستم بگو يم
ه مـن را  كن يشه از ايردم، چون همكار را نكن ينم چرا اك يرد، تعجب ميتوانست ردم را بگ ينم

چ يه هـ كـ  ينـدازم و او را در حـال  ين بييتوانستم سـرم را پـا   يام. اما نم ر وحشت بودهبشناسد د
بـود او را   يـك ه نزدكـ  يطيمارسـتان تنهـا بگـذارم؛ آن هـم در شـرا     ينداشـت، در ب  يصحبت هم
  .)422»(شم.كب

ساخت،  يه مك يكيگوت يها تيشخص يزمان است. اگر يارسازكآش جةينت شگويپ يبانواثر 
گـر  يد يحاال قـرار اسـت نـوع    ،شد ياد گرفته مي يل رسمكه به شك بود يرحاصل عمل به هن

نار ك يزندگ شدة نييتع  شيه سهل و ممتنع با اصول از پك يارك يار. عبور از هنر مخفكباشد راه
بـه  » يواقعـ « يا جنبـه ها تـا   شگرد يساز اركآشبه  ينكگر را مشق يت ديخفا آن هو و در ييايب

هـم.  ز يـ را ن يات و زنـدگ يـ ه فاصلة ادبك ندكم كاصلة تن و ذهن را نه تنها فبخشد و ب يزندگ
و بـه تبـع آن شـناخت     يگريشناخت د ياست برا يپناهست؛ ين يواقع يات فرار از زندگيدبا

  :يارك يداند و نه در مخف يم يرسازاكت را در آشيبقا و هو شگويپ يبانورمان خود. 
داده و حـاال در  و ياچة اونتـار يدر خود را در ب مرگيه ترتكاست  يتينخست، جون شخص

ـ اول روا بخـش ند. ك يتند دوره م خود را ياست و دارد زندگ ترماتو از همـه   اسـت  يت تنـد ي
رار است در رمان خوانده شـود. عمـل مـرگ لحظـه را سـاخته اسـت.       ه قك ييها ها و اتفاق آدم

و  يـك ه تارك او كيودكدوم  شود. يساخته امروز دوره م يروز ميه دك يا ندهيه او با آك يا لحظه
ـ ه رواكـ  يداند. در حـال  يمش را مادرش ميبار است و او مسئول مستق غم ت حاصـل حضـور   ي
پر فراز و فـرود   يا او مبارزه كيودكبت پدر و حضور محسوس عمه لو است. يمادر و غ يدائم

 يهـا  تـاب كو  يلهسـتان  نـت كبا  ييآشناست از منزل به لندن و فرار اوسوم با بدن خود است. 
ـ آ يبـه نظـر نمـ    يه واقعكت دم دست يز از واقعيگر يسد براينو يم هك يپسند عامه . چهـارم  دي

نوشـته اسـت و بـا نـام      يـك نگـارش اتومات  ةويه به شك شگويپ يبانوبا نام  يتاب شعركانتشار 
بازگشـت بـه تورنتـو     ةه او در آستانك رمان است يانيند. پنجم بخش پاك ياش منتشر م »يواقع«
ـ شـود و همـان جـا بـه پا     يا شـروع مـ  يتاليا يترماتودر  ند. رمانك يبار رو باز نيست تا اا ان ي
 يانيرده است. پاكدوره خود را به واسطة مرگ نافرجام  يزندگ ةهمجون ه ك يرسد در حال يم
دهـد. راه بنـا بـه ذات خـود ادامـه دارد و       يان را نشان مـ يبودن پا يبودن و ساختگ يه تصنعك
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بـا حافظـه و    ينـد. راو ك ير مـ يزناپذيان را گريداشتن پا يريناپذ انين پايمر است. هيناپذ انيپا
 يمحـور  نـد. محصـول  كوع ان بگذارد. و دوباره از سرخط شـر يرابطه پا يكتواند بر  يخاطره م

ه كـ اسـت   ين همان تنشيارد. يگ يل مكشود گرچه در تناقض با هم ش يم يمحور همان پروسه
ـ   ياتوود م يها رمان يشگيغدغة همد(Linda Hutcheon) انيهاچندا يل نـد  ين فرايداند. تـنش ب

  ). 138ستا (يا و فرآورده ايپو
نـد تـا   ك يجـاد مـ  يشـتر ابهـام ا  يه بكـ ل رمـان اسـت   كاز  ياتورينيم يآگه يكرمان شروع 

جـون   كيودكند. ك ين آغاز است. اما خواننده حاال فرق ميان بازگشت به هميند. پاك ييزدا ابهام
پسـندش را   عامه يها از رمان ييها بخشش را، يها ش را، دروغيش را، فرارهاياه هراسده، يرا د

 ييد و هم محصول نهـا ي. در واقع هم پروسه تولردهكرا لمس  يك، تجربة نگارش اتوماتخوانده
دور و بـر خـودش در زمـان     يهـا  اتفاقه اتوود هم كشود حدس زد  يده است. مشده را خوان

 يايـ دنرده اسـت.  كـ رمـان خـودش ترجمـه     ياي، به دن 70 ةده ييابتدا يسال هارا، د اثر يتول
ا ناخود آگاه با يل خود آگاه كرد و به شيگ يل مكبر ش و بالفصل دور يها تيش با واقعيها رمان

  ند.ا هم در ارتباط

  جهينت -6
شـف  كه كـ ن اسـت  ي، و سرزميگريست. خود، دين يردنك شفكاتوود  يها ت در رمانيهو

 ديـ د و بازتوليـ ساخته شود، تول يزيه چكآورد  يرا فراهم م ييگانه فضا هشف سكن يشوند. ا يم
خراب شود و دوباره ساخته شود، ان دارد كام يعنيرود،  يسخن م يزياز ساخت چ يشود. وقت
هسـتم، نـه   » مـن «اسـت.   يانسان يت عمليرد. هويل بگكشود تا ش يشود، بازساز ينيچ دوباره
. پس ين سادگين. به هميهستم. هم» من. «يگريد يچرا و نم و نه به خاطر چونك ير مكچون ف

 »مـن « يه هسـت كـ آن يرم، بيم را به عهده بگيارهاكت يمسئولد يبات داشته باشم و يتوانم فعال يم
رد و يـ گ يل مكرابطه ش. يهست» تو« يعنيهستم  »من«باشد.  يگريز ديا هر چيشه يمنوط به اند

  شود.  يف ميتعر »من و تو«ن يرابطه ب
. امـا  ياركـ  يو نـه مخفـ   اسـت  يسـاز  اركآشـ  يشـنهاد يرد پيكاسه هست. روك يكت يهو

ـ با پا ن رمانِياش هم جهيو نتشود  يه گرفته مكاست  يميصمست. چون تياش معلوم ن جهينت ان ي
 يه سخت تالش شد از هم مجـزا بماننـد. نگـاه   ك ييها تيهو ةهم ةدربار به اصطالح باز است

ـ . هوينـ يزم يهـا  اسـت بـه دغدغـه    ينيزم ـ ا يا ت دغدغـه ي  يا نـه يه در زمكـ اسـت   يين جـا ي
ه دربـاره آن  كـ شـود   يفراهم م يانكشود. ام يال مؤشتر است. چون سينمودش ب ياستعمار پسا
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در صـفحة  خود را ه كم دربارة خود اتوود صادق است كت دسن امر ياد. يشيرد و اندكپرسش 
معتقـد   يحرف نـورتراپ فـرا  او به  .»سندهينو«ند: ك يم يلمه معرفك يكاش در  ية اجتماعكشب

د و نه لزوماً جـواب  وه پرسش مداقه شكن بود يم توقع اياز قد يعلوم انسان ةدر حوزه كاست 
حـذف   يـك تكنـد. تا كتـر مطـرح    پرسش را درسـت سنده ينو. )viii، 1970د (يدست آ  به يينها

  شگردهاست. يساز اركآش به يارك يمخف راهبردت از كحر. دهد يجواب نم
ن رمـانش،  يبه وقت انتشـار واپسـ   2013وتاه با مارگارت اتوود در سال ك يا ن مصاحبهعنوا
. 1است» شگويپ يمارگارت اتوود: بانو«او،  يميكو ستيگانه قرن ب ن بخش از سهي، آخرمددآددم

ه بـا دغدغـه اثبـات    كـ . او كيخـا  ةركـ ن يسد در اينو يم يط انسانيه از شراك يا سندهينو يبانو
 ييرد صـدا ك يستم تالش ميرد و ربع آخر قرن بكها شروع  يياناداك يبرا ييدااناكت يوجود هو

 يها را دغدغه يياناداك يها دغدغه رياخ ةدو ده يكيگر باشد، در يد يها نار صداكدر  يياناداك
ه كـ سخت  ينيبود سرگشته در سرزم يسك يياناداكبقا  تابك در سال انتشارند. اگر يب يم يبشر

درست است  جاست وكند يخواست بب يست، مكيپرسد ه بكش از آن يشد و پياند يفقط به بقا م
ه كـ ش از آن يپ يزندگ يرونيت بيدر واقع يشمول ول ا جهانيبود  يا شخصياو مسائل  يه براك

سـت، اتـوود چـاره را نقشـه راه     يز يبرا يانكان بود، مكر مير تن و ذهن خود باشد، درگيدرگ
ـ جـا با كجاسـت و از  كداد  يبه آدم گمشده نشان مـ ه ك بود يا ات نقشهيدانست. و ادب يم د راه ي
الت كبـا مشـ   ينـ ي، زمنـد يب ين سـخت مـ  يانسان رها شـده را در زمـ  نون ك)، ا26، 2004فتد(يب
اش نسـل بشـر نـابود     يانادا. در سه گانة آخرالزمانكخ زدة ين يسرزم يو به سخت يطيمح ستيز
  تواند نقشه راه باشد؟ يات هنوز ميا ادبيآابد. ين نجات يشود تا زم يم
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