
 69 93 تا 69از صفحه ، 1398، بهار و تابستان 1شماره ، 24دوره ، ادبيات معاصر جهانپژوهش 
Doi :10,22059/jor.2019.275052,1809 

 4131-2588: (issn)؛ شاپاي چاپي 2588-7092شاپاي الكترونيكي: 
 pajuhesh@ut.ac.irك: ، پست الكترونيhttp//jor.ut.ac.irنشاني اينترنتي مجله: 

 سبز ةخودنگارآور آن در  و غرابت تشويش مرِگيروز
 ايندياي ماري ةنوشت

 *پور ژاله كهنمويي
 خارجي دانشگاه تهران، و ادبيات ها زبانه دانشكد فرانسه استاد زبان و ادبيات

 تهران، ايران

 **بهناز خواجوي
 ،دانشگاه تهرانخارجي  و ادبيات ها دانشكده زبان زبان و ادبيات فرانسهدانشجوي دكتري 

 تهران، ايران

 )1398خرداد تاريخ چاپ:  ،31/01/98تاريخ تصويب:  ،10/11/97تاريخ دريافت: (

 چكيده
 ادبياتماري ايندياي يكي از مشهورترين نويسندگان زن ادبيات معاصر فرانسه است كه به بازنمايي 

عناصـر خيـالي و فراطبيعـي و     ةهـاي او دربردارنـد   پرداختـه. رمـان   دنياي امروز در كالسيك فانتستيك
هاي او حقيقت زندگي روزمره بـا دنيـاي غيرواقعـي و     انگيزند. در داستان هاي جادويي و وهم مايه ندرو

يكي سبز  ةخودنگارانگيزد.  كه در وجود خواننده حسي غريب برمياست اي تركيب شده  خيالي به گونه
نظير و ساختاري پيچيده اين حس غريب را در ذهن تداعي مـي كنـد،    كه با نثري بيهاي اوست  از رمان

منتشـر   1919اي به همين نام كه در سـال   ياد كرده و در مقاله» شگرف«حسي كه فرويد از آن به عنوان 
شد به تعريف و توضيح آن پرداختـه اسـت. در ايـن مقالـه در نظـر داريـم بـه تحليـل محتـوايي رمـان           

كـه   را نويسـي اينـدياي   از منظر ادبيات شگرف بپردازيم و عناصـر و شـگردهاي داسـتان    سبز ةخودنگار
منطبق با ادبيات شگرف هستند مورد بررسي قرار دهيم. ايندياي در اين داستان از مفهوم شـگرف بـراي   

هاي زن استفاده كرده تا نشان دهد كـه چگونـه سـاختارهاي     به تصوير كشيدن غرابت زنانگي شخصيت
اي  روند به تدريج بـه مسـئله   يتي و هنجارهاي اجتماعي كه در ابتدا امري آشنا و طبيعي به شمار ميجنس

 كنند. و حسي شگرف ايجاد مي تبديل مي شوندناخوشايند 

 __________________________________________________________________________  
* E-mail: jkahnmoi@ut.ac.ir  :نويسنده مسئول  
 ** E-mail: behnazkhajavi@yahoo.com  
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 .شگرف، روزمرگي، زنانگي، خانه، آشناي غريب :ي كليديها واژه

 مقدمه -1
اي بين خـواب و بيـداري    لحظهياست، ؤمثل شروع يك ر 1هاي ماري ايندياي خواندن رمان

پرسد آيا  شوند و در حالت خلسه خواننده از خود مي يا با هم تركيب ميؤكه در آن واقعيت و ر
ترين نويسندگان زن ادبيات معاصر فرانسه  شده بينم؟ او يكي از شناخته واقعاً بيدارم يا خواب مي

هـايش   وز پرداختـه. رمـان  در دنيـاي امـر   2كالسـيك  فانتسـتيك  ادبيـات 	است كه بـه بازنمـايي  
ها عناصـر   انگيزند و در بسياري از آن هاي جادويي و وهم مايه عناصر خيالي و درون ةدربردارند

، در 1985در سـال   3پربـار  ةدر بـاب آينـد  خورند. نخستين رمان ايندياي  فراطبيعي به چشم مي
سـت جلـد رمـان،    كه هنوز هفده سال بيشتر نداشت منتشر شد و از آن زمـان بـيش از بي   حالي

 5و فمينـا  4و مفتخر به دريافت جوايز گنكـور  هنمايشنامه و داستان كوتاه به رشته تحرير درآورد
 ه است.شد

چرا كه بسياري از منتقدان بـه دليـل   ه هاي زيادي در بين منتقدان ايجاد كرد آثار وي جنجال
كـه   آورند، در حـالي  ميبه شمار  زبان و نه فرانسوي دورگه بودن او را جزو نويسندگان فرانسه

اي است برآمده از فرهنگ و زبان و مليت فرانسوي و چون بخش  خود او معتقد است نويسنده
اش را در فرانسه سپري كرده و آشنايي چنداني با فرهنگ سـنگالي پـدر خـود     زيادي از زندگي

ـ       ندارد در گروه نويسندگان فرانسوي جاي مي ت و گيرد. بـا ايـن حـال موضـوعاتي ماننـد هوي
ة هاي اصلي آثار اوست نشان دهنـد  مايه هاي فرهنگي و خاستگاه اجتماعي كه از درون وابستگي

فرهنگ ادبي زنان فرانسـه  (ر.ك.  تأثيرپذيري اين نويسنده از ادبيات مهاجرت و آفريقايي است
مـيالدي   80توان گفت از دهة  ). مي435-432 ،1997، زبان، از ماري دوفرانس تا ماري ايندياي

 __________________________________________________________________________  
1- Marie Ndiaye 

ـ خواند دچـار ترد  يه خوانشگر در برابر آنچه مكشود  يات حادث ميدر ادب يزمان يكاز نظر تودورف فانتست -2 د ي
ن يدر خالل هم يكفانتاست« ؟يعيا مافوق طبياست  يعيطب يعنيا نه؟ يند ك يق ميت تطبين مطلب با واقعيه اكشود 

 يكت انتخاب شود، فانتاستيا واقعيال ياز دو حوزة خ يكه هر كن يرد. هميگ يت صورت واقع به خود ميعدم قطع
ه صـرفاً بـا   كـ  ياز جانـب فـرد  اسـت   يدرنگ يكشود. فانتاست يا شگفت ميشگرف  يعنيوارد حوزة مجاور خود 

آمـدي بـر    در پـيش (ت. تـودورف   »شود. يرو م به رو يعيظاهراً فراطب يا ه با حادثهكعت آشناست، آنگاه ين طبيقوان
  )1970، 29 ،ادبيات فانتاستيك

3- Quant au riche avenir 

4- Goncourt 

5- Femina 
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اي كه كامال از  زبان به وجود آمد، دوره ورة جديدي در ادبيات فرانسه و به ويژه ادبيات فرانسهد
قبل فاصله گرفت و محور اصلي آن تجربه كاربري زبان در تمام ابعـادش و   1زيباشناسي پيشرو

سـه  ادبيـات فران در كتابشان با عنوان  3و برونو ورسيه 2به حد افراط بود. به گفتة دومينيك ويار
)، در نـزد نويسـندگان پايـان قـرن بيسـتم چـرخش       2008( امروز، ميراث، مدرنيتـه، دگرگـوني  

گرايي را شاهد هستيم و ميل زيادي به روايت كردن. اين فقط توجـه بـه زبـان     شديدي به واقع
دهد بلكه بـه زبـان آوردن تجربـة يـك      هاي اين دوره را شكل مي نيست كه محور اصلي كتاب

اي اسـت از   نامه يا جستجوي خانواده در نوشتاري كه آميخته خودزندگيزندگي شخصي است، 
واقعيت و تخيل. اين ادبيـات بيـانگر درونمايـه، احساسـات و تجربيـات شخصـي متعلـق بـه         

نشـينان شـهري را ويـار و ورسـيه      ها و حاشيه شهرستاني هاي زندگي طبقة عام جامعه، واقعيت
هاي خواننده را با نگاهي  ) چرا كه عادت12، 2008امند (ن مي 4"پيچيده"يا  "كننده گيج"ادبيات 
هم مي ريزد، هـدف ايجـاد لـذت خـوانش نيسـت بلكـه غـافلگير كـردن خواننـده و           نقادانه به

اش بـه پاسـخي بينجامـد. اينـدياي از      برانگيختن او به انديشيدن است بدون آنكه الزاماً انديشـه 
كنـد ولـي    هاي تلخ جامعه را نقد نمي اقعيتجمله اين نويسندگان است كه نوشتارش مستقيم و

 كشاند.  كند و او را به تفكر مي هايش نقدي خاموش به خواننده ارائه مي دنياي محزون شخصيت
ايندياي شايد يكي از داليل حضور ممتد دوگانگي باشد كـه در   ةبه طور كلي هويت دوگان

كنـد و   هايي كه انتخاب مي ي، در تمخورد: اين دوگانگي در زبان اينديا آثار او به چشم مي ةهم
تـوان   خورد. در واقع مي هايش به چشم مي ش، در غالب داستانا هاي داستاني در زبان شخصيت

سوز، گياهـان   ها متداول است: خودروهاي دوگانه زمينه ةگفت در دنياي حاضر دوگانگي در هم
سـت و در نهايـت   هـاي تحصـيلي، دوگـانگي در محـيط زي     زيست، دوگانگي در رشـته  دوگانه

ها كه خود خالق دوگانگي است، ولي دوگانگي در دنياي امروز به جاي  ها و نقل مكان مهاجرت
ناهمگوني باشد بيانگر يك نوع همگوني و انسجام اسـت و در حقيقـت دوگـانگي     ةاينكه نشان

نيـز  از ديـد فرويـد    اي است. دو ريشه ةبرد چون دوگانگي نشان ال ميؤها را زير س مسئله ريشه
شـود و همـان طـور كـه در      دوگانگي در ادبيات داستاني شگرف عنصري مهـم محسـوب مـي   

كند، خود واژة شگرف در زبـان آلمـاني معنـايي دوگانـه دارد (ر.ك. فرويـد       اش اشاره مي مقاله
 __________________________________________________________________________  

1- L’esthétique avant-gardiste 

2- Dominique Viart  

3- Bruno Vercier 

4- Littérature « déconcertante » 
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1988.( 
گاهي واقعي، از  ،، گاهي زناني جادويي و فانتستيكاند هاي ايندياي زن تمامي قهرمان اًتقريب
ها اين است كه حتي  ريايي گرفته تا جادوگر، از شبح تا دگر پيكر، اما ويژگي مشترك آنپري د

ترين شكل خود ظـاهر   اند كامالً متعلق به اين دنيا هستند و هميشه در عادي زماني كه فانتستيك
گيرند. سبك نوشتار ايندياي منحصر بـه خـود    هاي روزمره و عادي قرار مي شده و در موقعيت

كند كه در ابتدا خواننـده آن را واقعـي    هايش جهاني را خلق مي براي بازگويي داستان اوست. او
آميـزد و   و با استفاده از عناصر فانتستيك، رئاليسم را با شگرف در مي پندارد، سپس به آرامي مي

كند. بسياري از منتقدان بـا توجـه بـه ايـن ماهيـت       حسي غريب و خاص در خواننده بيدار مي
انـد و بـه دليـل ايـن      أثير متقابل واقعيت و فانتستيك به بررسي آثار ايندياي پرداختـه دوگانه و ت

  آورند. ف به شمار ميشگرت بياه ادمرد، آثار او را در زمنحصر به فري هاگييژو
، منتقد و استاد ادبيات فرانسه معاصر كتاب خود در مورد مـاري اينـدياي را   1دومينيك ربته

درنـگ   نهـد بـي   اي كه در دنياي داستاني ماري ايندياي پاي مـي  خواننده«كند:  گونه آغاز مي اين
شود قـوانيني حكمفرماسـت كـه او     شود. در دنيايي كه او به آن وارد مي درگير حسي غريب مي

هاي ايندياي از  حس شگرف كه در داستان ).9، 2008(» اند  ها آشنا نيست اما كامالً منطقي با آن
گيرد به اين نكته اشاره دارد كه چگونه تجربيات زنـدگي   م شكل ميتركيب فانتستيك و رئاليس

شود و ناگهـان چيزهـاي آشـنا، مثـل      منجر مي روزمره به ايجاد ترس و دلهره در ناخودآگاه فرد
ها و گـاه حتـي خـود انسـان      ها، افكار و انديشه كنيم، انسان فضاي فيزيكي كه در آن زندگي مي

  كنند. غريب و ترسناك جلوه مي
مفهـوم   در اين مقاله سعي بر آن است كه بـا روشـي توصـيفي و تحليلـي و بـا اسـتفاده از      

اي بـه همـين نـام بـه آن      در مقالـه  1919) كـه فرويـد در سـال    Das Unheimliche( 2شگرف
ماري ايندياي را مورد تحليل و واكاوي قرار دهـيم و   ةنوشت 3سبز ةخودنگارپرداخته بود، رمان 
ي روندي كه نويسنده براي ترسيم رفتارهاي اجتمـاعي نسـبت بـه زنـان و     به دنبال آن به بررس

اش كـه   گونه ياؤهاي دنياي ر جايگاه زن در جامعه در پيش گرفته است و همچنين يكي از جنبه
هـاي زن اسـت،    همان توسل به فانتستيك براي به تصوير كشـيدن غرابـت زنـانگي شخصـيت    

اجتماعي كه در ابتدا امري آشنا و طبيعي بـه شـمار   بپردازيم. ساختارهاي جنسيتي و هنجارهاي 
 __________________________________________________________________________  

1- Dominique Rabaté 

2- L’Inquiétante étrangeté 

3- Autoportrait en vert 
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و حسي شـگرف ايجـاد    شوند ميهاي زن داستان ناخوشايند  روند به تدريج براي شخصيت مي
شود، چه فانتستيك باشد چه مربوط بـه   هايي كه زن اينديايي با آن مواجه مي كنند. كشمكش مي

 ةخودنگـار تـري هسـتند. در رمـان     زرگهاي اجتماعي ب اي نمادي از كشمكش اين دنيا، به گونه
هاي  است نويسنده با خلق فضاهاي خانگي و آشنا و شخصيت همقالاين كه موضوع بحث  سبز

ـ   زن فانتستيك نشان مي آرامـش و تشـويش    ةدهد كه چگونه اين عناصر آشنا در عين حـال ماي
ايـن منظـور بـراي     فرويد مبناي كار قرار گرفته است، به» شگرف« ة. در اين مقاله نظريندخاطر

پردازيم، سپس كليتـي از اثـر در    از منظر فرويد مي» شگرف«تحليل رمان ابتدا به بررسي مفهوم 
هـا و   كنيم تا به اين پرسـش پاسـخ دهـيم كـه چـه ويژگـي       انطباق با ادبيات شگرف را بيان مي

جـاي داد.  ادبيات شگرف  ةتوان آن را در حوز وجود دارند كه مي سبز ةخودنگارهايي در  نشانه
كارگيري عناصر شگرف در اين داستان چيست. چگونـه از   هبينيم هدف ايندياي از ب در ادامه مي

 ةزن و روزمرگـي در جامعـ   ةتا با نگاهي دروني به زن، به مسـئل است اين مفهوم استفاده كرده 
 ، حسيبا خلق فضاهاي شگرف و تركيب واقعيت و خيالاست  توانسته مدرن بپردازد و چگونه

 .برانگيزد خواننده وجود در ريبغ

 سبز ةخودنگارنگاهي به رمان  -2
جهان ادبي ايندياي پر است از سحر و جادو و خيال و چيزهاي غريب اما حقيقي و دنيايي. 

پـردازيم تركيبـي اسـت از ژانرهـاي      كه در اين مقاله بـه تحليـل آن مـي    سبز ةخودنگارداستان 
اي حقيقـي و تخيلـي، خـاطرات روزانـه و      نامه دزندگيگوناگون: خودنگاره، داستان خيالي، خو

در  1مـارتين پرنـت   هـاي گونـاگون.   هايي جديد و قـديمي از زن هـا، خـانواده و منظـره     عكس
اي است از خود، كه بـا اسـتفاده از تصـوير     پرتره نگارة سبز خود« نويسد:  توصيف اين رمان مي
ادگي زني را در فرانسـه، بـه روايـت    اين كتاب زندگي خانو ).37، 2013» (ديگري روايت شده

خود او، وصف مي كند كه دنيايش در رسيدگي به امور خانه و فرزندان و ديدارهايي با مادر و 
هـا، درگيـر    هـا و روزمرگـي   خواهرها و دوستانش خالصه شـده و در حصـار ايـن يكنـواختي    

  .ها و تضادها و گفتگوهاي دروني است كشمكش
اول شخص نوشته شده، خواننده را با خود به اعماق تيره و تار  اين داستان فانتستيك كه به

كه عقل و ديوانگي، ترس و آرزو، واقعيت و خيال، زندگي و مرگ و يي برد، جا وجود آدمي مي

 __________________________________________________________________________  

1- Martine Parent 
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آميزند. موضوعاتي از قبيل جستجوي خويشتن و جستجوي خـانواده،   شك و يقين با هم درمي
كنـد)،   ا در بزرگسالي و در آفريقا مالقـات مـي  پدري كه هميشه غايب است (ايندياي پدرش ر

بسـياري از   ةمادري نامتعادل و تنها، برادراني غريبه و ناآشنا و موجودات فراطبيعي كه دسـتماي 
ها و  قراري شوند. اين روايت كوتاه تصويرگر بي هاي ايندياي بوده در اين اثر نيز ديده مي داستان
شـان بـا جامعـه و     ناسازگاري ةاست كه درنتيجهاي زن داستان  هاي وجودي شخصيت تشويش

كنند به وجود آمده. روزمرگـي   آور دنيايي كه در آن زندگي مي محيط پيرامون و غرابت تشويش
 ترين تصوير زندگي اين زنان در جامعه است. ترين و ترسناك عادي

و  ها ويژگي ةبراي مجموع 1به سفارش ناشر فرانسوي مركور 2005در سال  سبز ةخودنگار
نوشته شد. ناشر اين مجموعه از تعدادي نويسنده خواسته بود زواياي پنهاني و تاريك  2ها پرتره

شخصيت خود را در قالب يك خودنگاره بازگو كنند. امـا از نظـر اينـدياي نوشـتن از زوايـاي      
كـرد در   اش مستلزم سخن گفتن از صداها و اشكال مبهمـي بـود كـه حـس مـي      پنهاني زندگي

ر محيط پيرامونش در رفت و آمدند. ايندياي خود در داسـتان بـه عنـوان يكـي از     اش و د خانه
شود و از برخي از جزئيات واقعي زندگي خودش مثـل   ها، راوي و نويسنده ظاهر مي شخصيت

هـا شـركت كـرده بـود سـخن       هايي كـه در آن  محل زندگي، نام همسر، تاريخ و محل كنفرانس
كنوني كه  ةرخي رويدادهاي داستان در جنوب غربي فرانس. ب)96،93،84 ،2006 (ر.ك. گويد مي

افتد. توصيفات مفصـلي كـه از منـاظر و پوشـش گيـاهي       محل زندگي نويسنده است اتفاق مي
گرمسيري اين منطقه  ةاطراف شهر بوردو در فرانسه شده و اشارات زياد به فراواني درختان ميو

. ايندياي اين جزئيـات واقعـي را بـا عناصـر     )30،15،11 ،2006 (ر.ك. آيد آميز مي به نظر اغراق
كند كه جايي است ميان واقعيت و خيـال.   آميزد و جهاني خلق مي خيالي و فراطبيعي در هم مي

جهـاني غريـب كـه چيـزي     «كند:  گونه توصيف مي دومينيك ربته دنياي داستاني ايندياي را اين
. بسـياري  )35، 2008( »دهـد  فريب مـي غيرعادي به طرزي موذيانه قوانين ادراكي معمول ما را 

هـاي   ياگونـه دارنـد و بـه روش   ؤانـد لحنـي ر   بينانـه  وقايع در روايت داستان با اينكه عمالً واقع
هـا از زنـاني    ها و حكايـت  اي از عكس آفرينند. كتاب شامل مجموعه مختلف حسي شگرف مي

رسد سـعي دارد از طريـق    ميكند و به نظر  ياد مي» زنان سبز«است كه راوي از آن ها به عنوان 
 . يابدها به شناخت خود دست  آن

در شهري كوچك نزديكي مرز فرانسه و اسـپانيا و   2003داستان شب پيش از سيل دسامبر 
 __________________________________________________________________________  

1- Mercure de France 

2- Traits et portraits 
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. اشارات زيـادي كـه در طـول داسـتان بـه خطـر سـيل        شود آغاز مي 1هاي رود گارون در كناره
استان و ساكنان شهر در انتظاري مبهم غرق راوي دالوقوع دارد.  اي قريب شود نشان از فاجعه مي
در  شـود.  اول تكرار مـي  ة، اين جمله چندين بار در صفح»بايد صبر كرد و مراقب بود«اند:  شده
شود، انتظار براي سيالبي شدن رود گـارون كـه روسـتا را تهديـد      رمان با انتظار آغاز مي« واقع
ر و برطرف شدن خطـر سـيل داسـتان بـه     كند و در حدود صد صفحه بعد با پايان اين انتظا مي

در اين فاصله خواننده با خاطرات شخصيت اصـلي و راوي   ).134، 2009 (گوا،» رسد پايان مي
شود. راوي داستان زنـي اسـت نويسـنده و مـادر پـنج فرزنـد كـه هـر روز          سفر مي داستان هم

 رسد تا زماني به نظر ميگرداند، همه چيز عادي  ها را بازمي برد و آن فرزندانش را به مدرسه مي
كند. راوي داسـتان در ميـان راه هـر روز     اي غريب تغييري در اين روزمرگي ايجاد مي كه حادثه

توانـد   بيند، حضوري كه گـويي تنهـا خـود او مـي     را در كنار درخت موزي مي» حضوري سبز«
اده بـود  حركت زن سبزي كه كنار درخت موز منتظر ايسـت  همواره نگاهم بر شبح بي«حس كند: 
 پرسد: بيند آگاه نيست و از فرزندانش مي راوي از ماهيت آنچه مي ).11، 2006( »ماند ثابت مي

خوب به اين درخت موز نگاه كنيد. كسي يا چيزي كنار آن هسـت؟ (...) آن هـا بـه    «
 آرامي گفتند:

 كنار اين درخت موز چيزي نيست. -
 پرسيدم:

 لرزشي در پشتم حس كردم. مطمئنيد؟ -
 روشني گفتند: طمينان و بهبا ا

 ).13، 2006( »2مطمئنيم -

آيد كه درخت موز كه خاص كشـورهاي گرمسـير    اصالً اين پرسش براي خواننده پيش مي
 تواند واقعي باشد؟ است، در يك كشور اروپايي همچون فرانسه مي

 __________________________________________________________________________  

1- La Garonne 

2- Regardez bien ce bananier. Est-ce qu’il y a quelqu’un ou quelque chose auprès de ce bananier? 

(…) 

Il n’y a rien du tout auprès de ce bananier, ont-ils chuchoté. 

Sûr ? Ai-je demandé. 

Un frisson m’a parcouru le dos. 

Sûr, ont dit mes enfants avec une certitude limpide. 
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ـ  سيل روستا را تهديد مي گونه كه خطر همان دگي كند زنان سبز نيز كه در مقاطع مختلف زن
اند خاطرات وي را در برگرفتـه و در روح و روان او تالطـم ايجـاد     راوي داستان حضور داشته

هايي هستند  اند و برخي ديگر ظاهراً شبح راوي ةكنند. بعضي از اين زنان سبز اعضاي خانواد مي
يابنـد. امـا    اند و باري ديگر در ايـن جهـان سـبز تجسـم مـي      هاست مرده يا ناپديد شده كه سال

هاي متفاوتي را ايجاد  ماند و امكان خوانش ها تا انتهاي داستان مبهم باقي مي اقعيت فيزيكي آنو
شناختي ايندياي هستند كـه در   ها بخش اصلي از آرايش روان توان گفت آن كند. در واقع مي مي

 كنند.  آمد مي و افكارش حضور داشته و در ناخودآگاهش رفت
شخصـيت  « ها با خـانواده و زنـدگي خـانوادگي اسـت.     اصلي زنان سبز تعامل آن ةمشخص

هاي آثار ديگر ايندياي، با مشكل جدايي از خـانواده   ، مانند همة شخصيتخودنگارة سبزاصلي 
اي اسـت   محور اصلي هر حكايت رابطـه  ). در اين رمان،248 248، 2009 (كنن،» رو است روبه

را در خانه به عنوان يك همسر، مادر  هاي او اش دارد و مسائل و كشمكش كه هر زن با خانواده
دار به دليل آنكه بيشتر اوقات زندگي خود را در خانه به  زنان خانه كند. دار بازگو مي و زن خانه

اند كم كم با انجـام كارهـاي تكـراري و     ي خانه به روزمرگي تن داده برند و در محدوده سر مي
بينـيم. اينـدياي در ايـن     اين خودنگاره مي شوند كه در هايي تبديل مي روزمره به نحوي به شبح

كتاب براي نشان دادن نقش ساختارهاي جنسيتي در زندگي خصوصي و اجتماعي زنان و نشان 
تـرين   گيرد. مهـم  ها از عناصر شگرف و فانتستيك بهره مي دادن حس پريشاني و سردرگمي آن

كـه نمـادي كالسـيك از     توان در اين زمينه به آن اشاره كرد تصوير شبح اسـت  عنصري كه مي
دهيم  رود. در ادامه ابتدا تعريفي از مفهوم شگرف ارائه مي عنصر شگرف در ادبيات به شمار مي

 پردازيم. به شكلي زنانه نمود يافته مي سبز ةخودنگارالگوي شبح كه در  و سپس به بررسي كهن

 مفهوم شگرف در ادبيات داستاني -3
هاي اجتماعي جايگـاه مهمـي در آثـار مـاري      عيتشگرف به عنوان روشي براي بررسي واق

ها و ساختارهاي اجتمـاعي   ايندياي دارد و لنزي است كه به كمك آن ايندياي بسياري از ارزش
هـاي مـاري    كند. مفهوم شگرف كه در رمان شوند بررسي مي كه كامالً آشنا و عادي تلقي ميرا 

هاي داسـتان حـاكم    كه بين شخصيت خورد از حوادث فراطبيعي و روابطي ايندياي به چشم مي
گيرد. بديهي است شگرف با آنچه ترساننده هست سروكار دارد يعني آن چيزي  ت ميئاست نش

جالـب   ةشود. اما نكتـ  كند و از عدم قطعيت ميان امر واقع و موهوم ناشي مي كه ترس ايجاد مي
كننـد كـامالً    د مـي را ايجـا » شـگرف «اين است كه برخي چيزهاي ترساننده كه در نزد ما حسي 
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د بـه  منتشـر كـر   شـگرف با عنوان  1919اي كه سال  شناخته شده و آشنا هستند. فرويد در مقاله
اي  شگرف مجموعه«كند:  گونه تعريف مي و آن را اين پردازد ميهاي محتوايي اثر شگرف  جنبه

، 1988( »كنـد  از چيزهاي ترساننده است كه ما را به آنچه شناخته شده و آشناست هـدايت مـي  
فرويد در اين مقاله به بررسي تجربيات زنـدگي روزمـره كـه بـه ايجـاد نـوعي هـراس در         ).6

گذارند پرداخته و بـر ايـن نكتـه تأكيـد      ناخودآگاه فرد منجر شده و تأثيري شگرف بر جاي مي
مشتركي دارند ما را به آنچه شناخته شـده   ةكند كه چرا برخي چيزهاي ترساننده كه خميرماي مي

هاي ادبيات شگرف به اين قرار است: توجـه   از نظر فرويد ويژگي«كنند.  ناست هدايت ميو آش
ها فقط در رابطه با اين شخصـيت حـائز    به يك شخصيت مركزي در داستان كه رخدادها و آدم

شـوند، در ناخودآگـاه شخصـيت     اند، رويدادها از ديدگاه اين شخصيت مركزي ديده مي اهميت
بايسـت بـا    آميزند، ديدگاه خواننده مـي  يك در مقام يك كليت به هم مياصلي واقعيت و فانتست

 ).50، 1383» (ديدگاه شخصيت اصلي يكي باشد

مفهومي خاص در زبان آلمـاني دارد و در   "شگرف"به معناي  "Das Unheimliche" ةواژ
ه از صفتي است كـ  Das Unheimlicheهاي ديگر فاقد معادلي كامالً مشابه است.  واقع در زبان

از  heimlichدهد و صفت  كه محروميت را نشان مي unدو قسمت تشكيل شده است: پيشوند 
گرفته شده و به معنـي امـر آشناسـت (خانـه، صـميميت، چيـزي كـه بـه خـوبي           heim ةريش
در فرهنـگ   .)7، 1988 (ر.ك. رساند پيشوندي است كه عكس اين معني را مي unشناسيم).  مي

بـه اعتقـاد فرويـد داراي نـوعي      ]اين واژه[«صيف اين واژه چنين آمده: نظريه و نقد ادبي در تو
تري يافته است و آن را در وصـف   ناشناختگي آشوبنده است. امروز واژة آشوبنده كاربرد وسيع

برند. آثار آشوبنده معيارها و مرزهاي ميان آشنا و ناآشنا، تخيل و واقعيت،  آثار آزارنده به كار مي
از نظر فرويد  ).507 ،1388 (سبزيان،» كشند كنند و به پرسش مي مخدوش ميدرون و بيرون را 

توان از معناي اين واژه نتيجه گرفت كه چيزي كه ناشـناخته و ناآشناسـت ترسـاننده اسـت.      مي
كند اين است: چرا حـوادث روزمـره ناگهـان بسـيار غريـب جلـوه        الي كه فرويد مطرح ميؤس
آور  لحاظ معنايي در مورد آن چيزي به كار مي رود كه دلهـره از » آشنا«كنند؟ در واقع صفت  مي

آور است اين است كه منبع اين دلهره چيزي است كـه مـا بـه     آنچه دلهره حقيقت اما در ،نيست
گـردد. در   ناگهان غريـب و ناشـناخته مـي   » آشنا«شناسيم و برايمان آشناست ولي اين  خوبي مي

است و تحت چه شرايطي حوادث يا اشياي آشـنا  ادامه خواهيم ديد چطور چنين چيزي ممكن 
 شوند.  آور مي انگيز و دلهره به ناگاه ترس

و بـا فريـب    يابد در جهان داستاني در مضامين گوناگوني تجلي مي» شگرف« ،از نظر فرويد
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 ةانگيزد. در اين نوع نوشـت  ناخودآگاه خواننده حسي از شك و ترديد و عدم قطعيت در او برمي
در ها ادخدع رقوونسبت به عجيبي هسـتيم كـه خواننـده را     يهاادخدو رها ااجرشاهد مادبي، 
لد تـو مف، ثر شگرا ةمشخصيعني مهمترين ، يددتر، بدين ترتيبكند.  ر ترديد ميچادقع واعالم 
ــنابه قوه گاه آننداست. خواه اهمرس تراي كه با گونهي يددتر ؛دميشو ــي، ين ــ ل نبادبه طبيعـ
دنـي  نكرورباظي به لحاام ها هركداديدروين اما است آن اكه شاهد  ددگر مييي هاادخدرتوجيه 

از پس و شك د يجاا ابتده، اننداخوهاي داسـتان و در   ، در شخصيتليلدبه همين ؛ ندا عجيبو 
چرا كه پرسـش در  اي است  العاده بنابراين شگرف ابزار تحليلي فوقكنند. ه ميلهرس و دترآن، 

ي خواننده را شود ول از ديد همگان عادي و طبيعي قلمداد مي كند كه مورد مسائلي را مطرح مي
 دارد. به تفكر وامي

هاي ديگر او، فانتاستيك همه  در اين رمانِ ايندياي، همچون نوشته«، 1طبق گفتة تيري سسيل
جا حضور دارد ولي مثل آثار كافكا حضورش نمادين نيست، بلكه خواننده خـود را در مقابـل   

بيند همچون يك عكس مات و رنگ و رو رفته كه چندان  شده و مبهم ميجا  جابه1يك واقعيت
قابل رؤيت نيست: در عين روزمرگي يك نهار خـانوادگي يـا گردشـي خـانوادگي بـا اتومبيـل       

شود آيا واقعاً اين زن قابل رؤيت اسـت؟ زن همسـايه    پوش ظاهر مي ناگهان چهرة يك زن سبز
ها، بدون هيچ تزلزل با قاطعيت اين زن را ترسيم  واژه است يا يك شبح؟ قلم ايندياي با بازي با

توانيم بگوييم؟ ما تا چه حد بر آنچه در اطراف  آورد: اصالً چه مي كند و به باور ما هجوم مي مي
هايي براي ما پنهان اسـت و چـه واقعيتـي آشـكار؟ اگـر       گذرد آگاهي داريم؟ چه واقعيت ما مي

پذيرند ما بزرگ ترها گـاهي معنـا را در غيـر     چيز را ميكودكان بدون ترديد و با شفافيت همه 
كشـاند، بـين    شناسي، داستان ما را به تعليق مي كنيم. همچون يك تجربة پديدار معنا جستجو مي

واقعيت و تخيل، بين قطعاتي از يك واقعيت متالشي شده به مثال همان رودخانة گارون كه هر 
ور خواهد شـد و   م چه زماني امواجش به ساحل حملهداني لحظه انتظار طغيانش را داريم و نمي

اندازد، احساس افسـردگي   باقي ماندن در اين ترديد است كه احساس خستگي را به جان ما مي
 .)102، 2005» (از اميدهاي واهي، احساس دلهره از خشونت و مرگ

ــدياي مار  راقرف شگرت بياه ادمردر زخويش د منحصر به فرص و خاي يژگيهاوبا ن اينـ
كنـد.   راوي و خواننده را درگير خود مـي  ةد. در اين رمان حضور زنان سبز ذهن و انديشميگير

ايندياي مفهوم فضاي زندگي خانوادگي غريب را در اين اثر از طريق لحن و موقعيت و حضور 
 __________________________________________________________________________  

1- Cécille Thierry 
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ترين نشانه و عنصر شـگرف در   در واقع مهم« .دهد شبح به عنوان تصويري فانتستيك نشان مي
بينيم چگونه ايندياي با استفاده از تصوير  . در ادامه مي)5، 2018» (ن وجود شبح استاين داستا

گويـد   جامعه سخن مي ها در از فرمانبرداري زنان و سركوب آنسبز  ةخودنگارشبح در داستان 
كنـد بـا اسـتفاده از عناصـر      پردازد. او سعي مـي  هاي اجتماعي و فردي اين مسئله مي و به جنبه

ها تحميل شده و  دروني زنان و ساختارهاي اجتماعي كه بر آن ةشگرف ميان تجربفانتستيك و 
 .توقعات جنسيتي پيوندي برقرار كند

 اشباح شگرف -4
با قرار دادن اشباح زن و زنان عادي در يك گروه با عنوان  سبز ةخودنگارايندياي در كتاب 

و هويـت وجـودي اشـباح     كند پيوندي ميان هويت وجودي زنـان واقعـي   سعي مي» زنان سبز«
اي است  هاي زنان در جامعه سخن بگويد. شبح نماينده و از اين طريق از محدوديت كندبرقرار 

. شبح به دليل اينكه ماهيتي فراطبيعي دارد )6،5 ،2018 (ر.ك. وار زنانه از ساختار اجتماعي شبح
نكه به عنـوان يـك زن   رود اما قهرمان زن ماري ايندياي به دليل اي عنصري شگرف به شمار مي

از  انگيزد. كند خود را از زندگي خانگي رها كند حسي شگرف در وجود خواننده برمي سعي مي
هاي پيش پا افتادة زندگي در مقابلـه بـا يكـديگر     نظر ايندياي دنياي شگرف و دنياي روزمرگي

اش بـا   مصاحبه شوند و مكمل يكديگرند. در اين مورد ايندياي در نيستند، بلكه در هم ادغام مي
بين دو دنياي شـگرف و روزمرگـي تضـادي وجـود     «گويد:  مي 1برنامة تلويزيوني كاسموپوليتن

ندارد، اين دو دنيا با نوعي همگوني در يكديگر ذوب مي شوند. در زندگي واقعـي خيلـي زود   
عـادل  توانيم به اين احساس برسيم كه يك دنياي قابل لمس زير زميني وجود دارد كه الزاماً ت مي

اي تأثيرگذار  ). ايندياي به راحتي و به گونه2005فوريه  13» (ريزد دنياي واقعي ما را به هم نمي
كند يا به عبارتي با نوشتار خود و فاصله گـرفتن از   حس ترديد و دلهره را در خواننده ايجاد مي

آور  ي دلهـره نوعي ابرواقعيتي كه ريشه در شـگرف «شود  نظام قانوني و نزاكت اجتماعي موفق مي
 وجود بياورد. ) را به 424 ،2008 (ويار و ورسيه، (ويار» دارد

كيـد  أهايش بر ماهيـت غريـب نهادهـاي موجـود در جامعـه ت      ايندياي در بسياري از نوشته
 جنسيت است كه از نظر او ةتمركز او بر مسئلسبز  ةخودنگاركند اما موضوع قابل توجه در  مي

. اينــدياي بــا انتخــاب )3، 2018» (ي تــأثير زيــادي داردبــر هويــت اجتمــاعي و هويــت فــرد«

 __________________________________________________________________________  

1- Cosmopolitaine 
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هايي كه ميان نقش خانوادگي قـراردادي آن هـا و روابـط حـاكم در      هاي زن و چالش شخصيت
ل هويـت زنانـه و   ئااي را كه بـين مفهـوم ايـد    كند فاصله محيط خانگي ايجاد مي كند سعي مي

هاي زنان و وظايفي كه به صورت  ني زن وجود دارد نمايان كند، چرا كه محدوديتوهويت در
او بـا اسـتفاده از    دهد. ها را شكل مي واقعيت وجودي آن شود ميزنان گذاشته  ةمند بر عهد نظام
بين شگرف در اين داستان، عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر نابرابري جنسـيتي را نشـان    ذره
رهــاي قــالبي جنســيتي و ري، باوالو از تــأثير متغيرهــايي چــون ايــدئولوژي مردســا دهــد مــي

كنـد   تـرين عـاملي كـه اينـدياي بـر آن تأكيـد مـي        مهـم  گويـد.  پذيري جنسيتي سخن مي جامعه
هايي است كـه در مـورد وظـايف زنـان در بطـن جامعـه شـكل گرفتـه و بـه صـورت            ديدگاه
 در جامعه رسوخ كرده است. هايي كليشه

شوند كه بـا كارهـاي    ن ظاهر ميمتفاوتي از زنا ةدر سرتاسر كتاب، زنان سبز به عنوان نسخ
ها شامل وظايفي است كه در خانه به عنوان همسر يـا   ، فعاليت آناند لمشغو» زنانه«به اصطالح 

مادر دارند و يا كارهاي بيرون از خانه كه همچنان ماهيت زنانه دارند مانند مراقبت از كودكان و 
هـا، مادرهـاي دوسـتان     همسـايه  شـوند و  هاي ابتدايي. زنان سبز شامل مـادر راوي مـي   آموزش

كه  اش بهترين دوست دوران كودكي در نهايت و اش فرزندانش در مدرسه، معلم دوران كودكي
زندگي هر يك از ايـن زنـان   بعد از طالق مادر و پدر راوي داستان، با پدر راوي ازدواج كرده. 

يابد. هيچ يك  نه معنا ميدر داستان از خالل روابطي كه با خانواده دارند و وظايف آن ها در خا
شان بسـيار نـاگوار و    ها شغل مستقل يا آرزويي ندارند و حتي زماني كه شرايط خانوادگي از آن
و ايـن شـرايط را بـه عنـوان بخشـي از       ندارنـد آور است ميلـي بـه دل كنـدن از خانـه      تأسف
امي كنند. محور اصلي و شخصيت مركـزي داسـتان راوي اسـت كـه تمـ      شان قلمداد مي زندگي

 ةشـوند. همـ   يابند و وقايع داستان از ديدگاه او نقل مي رويدادها با گره خوردن به او اهميت مي
اند و راوي داستان تنهـا كسـي    هاي گوناگوني با هم تركيب شده ها و ظاهر و خاطره ها با نام زن

 تواند سبزي اين زنان سبز را تشخيص دهد.  است كه مي
كند فكر  كه راوي با او برخورد مي شود، هنگامي تان ظاهر ميدر ابتداي داس »زن سبز«اولين 

فهمـد اشـتباه كـرده و     اسـت امـا بعـد از كمـي صـحبت مـي       1كند كه او دوستش كريسـتينا  مي
كريستيناي واقعي فرد ديگري است. تنها تفـاوتي كـه او بـين كريسـتياي واقعـي و كريسـتيناي       

ديگـر بـرايم   «: ه سبز باشد صورتي اسـت بيند اين است كه شلواركش به جاي اينك دروغين مي

 __________________________________________________________________________  

1- Cristina 
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دسـت بـه مـن     ةرو زني جوان با اشار رو روبه شناسم. در پياده آشكار است كه اين چهره را نمي
 ).26، 2006» (1كند. كريستينا است با شلوارك كوتاه صورتي سالم مي

ر انگيـزد، راوي شـروع بـه مـرو     با اين حال كريستيناي واقعي نيز حسي آشنا در وي برنمي
كنـد   كند، در اين حال احسـاس مـي   هايش با اين دو زن فكر مي كند و به صحبت خاطراتش مي

و  2ها را پيش از اين جايي ديده يا شنيده است. اين اولين تجربه از سردرگمي، دژاوو اين صحنه
اي از چيزهـاي   است كه تا آخر داستان ادامه دارد. راوي خود را در چرخه 3حس آشنايي غريبي

هايي واضح از مفهوم شـگرفي هسـتند كـه فرويـد از آن      بيند كه مثال اما غريب گرفتار ميآشنا 
سخن گفته است. شبح در داستان نمادي است از آنچـه مرمـوز، عجيـب و ناآشناسـت و البتـه      

بنـدي   اشباح و زنـان واقعـي را در يـك دسـته    » زنان سبز«شگرف. ايندياي با استفاده از مفهوم 
سـيماي پارادوكسـي سـاختارهاي جنسـيتي در     «زد تا از طريـق آن بتوانـد   آمي هويتي در هم مي

را مورد پرسش قـرار دهـد.    )27، 2018» (اجتماع و سيماي پارادوكسي زندگي خانگي/زنانگي
اي هستند از تركيب پيدا و ناپيدا، مرده و زنده، واقعي و غيرواقعي و فضايي خلـق   اشباح نمونه

 منطق جايي ندارند. كنند كه در آن قوانين عقل و مي
كند: بردن فرزندان بـه   مادرانه و زنانه آغاز مي ةايندياي داستان خود را با تأكيد بر يك وظيف

ـ  مدرسه و بازگرداندن آن زن  ةها و در اين زمان است كه براي اولين بار با گذشتن از مقابل خان
 بيند كه به او زل زده: سبز او را مي

توانستم حضور سبزش را  ها نمي ديدم و تا مدت اش مي هر روز او را جلوي در خانه«
بردم، پشت فرمان اتومبيـل از   ها را به مدرسه مي از محيط اطراف تشخيص دهم. وقتي بچه

شب هم دو بار ديگر، به هنگام  گذشتم، كمي بعد دوباره و اين بار تنها، اش مي جلوي خانه

 __________________________________________________________________________  

1- Il m’apparaît alors évident que je ne connais pas ce visage. Sur le trottoir d’en face, une jeune 

femme m’adresse un salut de la main. C’est Cristina, dans un petit short rose. 

2- Déjà-vu – يم چيزي كه قبال ديده يا شنيده  
در شخصيت گرشاسب  "خودشيفتگي"سنجش «خود با عنوان  كمشتر ةدر مقال يانيو محمد ب يم استاجيابراه -3

ن اصـطالح را بـه عنـوان    يااند و  ردهكشاره اد يفرو ياوك در روان "يبيآشنا غر" ةديبه پد» نژاك لكا ةنظري ةبر پاي
 اند. در نظر گرفته "inquiétante étrangeté" ةواژ يمعادل فارس
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   ).11، 2006» (1برگشتن از مدرسه 

ر بـه ديـدن اوسـت چـرا كـه تنهـا اوسـت كـه خـود را درگيـر وظـايف            و تنها راوي قـاد 
انـد كـه    قدر تكـراري و عـادي   بيند. وظايف مادر بودن و همسر بودن آن اش مي خانگي/زنانگي

ها به مدرسه و برگرداندنشان، آشپزي، تميز كـردن و مرتـب    آيند: بردن بچه تقريباً به چشم نمي
دار در عوض  كند اما زن خانه ه بنيان خانواده را حفظ ميها كارهايي است ك كردن خانه تمام اين

بيند. با استفاده از اين شبح كـه راوي   ورد كارش را نمياگيرد و دست نمي اين كارها هيچ پاداشي
هاي جنسيتي را  كند، ايندياي مفهوم سازگاري جنسيتي و نقش خطاب مي 2او را كاتيا دوپتيتويل

 برد. ال ميؤزير س
بيند او را زني مرموز، زيـرك و حتـي شـايد     ي كاتيا دوپتيتويل را از دور ميكه راو هنگامي

لـوح و   شـود زنـي اسـت سـاده     كند اما بعد از مالقات بـا او متوجـه مـي    غيرواقعي توصيف مي
كند نقش ميزبان و زن خانه را به خوبي ايفا كند اما زياد در  انگيز. كاتيا دوپتيتويل سعي مي رقت

بـا وجـود اينكـه    «كنـد   به عنوان مثال راوي را به نوشيدن قهوه دعوت مي اين كار موفق نيست.
. انگـار چيـزي عجيـب در وجـود ايـن زن و در      )32، 2006» (3ظهر زمان قهوه خوردن نيست

تمام زناني است كه با توجه به هنجارهاي جنسيتي  ةكاتيا دوپتيتويل نماينداش وجود دارد.  خانه
آنكه بدانند تالششان  را انجام دهد بي كنند وظايف زنانگي خود كه جامعه تعيين كرده تالش مي
كننـد   آور است. اين امر البته در مورد مرداني هم كه تالش مي بيهوده است و اين امري وحشت

وظايف مردانگي خود را انجام دهند صادق است، امـا مـردان كـانون توجـه اينـدياي نيسـتند.       
كننـد بـا رسـيدن بـه اسـتانداردها و       گونه زنان سـعي مـي  كه چدارد  ايندياي بر اين نكته تأكيد

آنكه بدانند ايـن تصـوير در    بي ل دست يابندئاداري به تصوير زن ايد هاي زنانگي و خانه ارزش
 واقعيت وجود ندارد و رسيدن به آن ممكن نيست. 

كنـد كـه بـه زنـدگي      هـاي ديگـري را مالقـات مـي     راوي داسـتان زن  ،بعد از مالقات كاتيا
كند. اولين داستان مربوط بـه دوسـت    ها به عنوان زنان سبز ياد مي اند و از آن اش مربوط هگذشت

پدرش و  حتي پنجم اش است با پدر راوي ازدواج كرده و همسر چهارم يا دوران بيست سالگي
 __________________________________________________________________________  

1- Comme je la voyais chaque jour devant sa maison, il m’a été longtemps impossible de distinguer 

entre cette présence verte et son environnement. Je passais devant chez elle, au volant de ma 

voiture, en conduisant les enfants à l’école puis de nouveau, cette fois seule, en revenant de l’école. 

2- Katia Depetiteville 

3- Bien que midi ne soit pas l’heure à laquelle on propose un café. 
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همسر جديدش بيست سال بهترين دوسـت مـن   « خوانيم: نامادري وي است. از زبان راوي مي
» 1درم ازدواج نكرده بود هنوز اين دوستي ادامـه داشـت؟ مطمئنـاً ادامـه داشـت     بود. آيا اگر با پ

ها با اين ازدواج كامالً از بين رفته بود. اين حكايـت   آن "عميق و قديمي"دوستي ). 36،2006(
هـا   دهد كه چگونه زنان بـا انتخـاب وظـايف زنـانگي و مربـوط بـه خانـه دلبسـتگي         نشان مي

اش كـه هرگـز نـامي از     دهند. بهترين دوست دوران گذشـته  مي هاي خود را از دست دوستي و
او «: شـد  )38، 2006( »2زن سـبزي ابـدي  « يك برده نشد از زني كه در گذشته بود تبديل به او
اي  هـايش قهـوه   پوشـد، بـه نظـرم چشـم     هاي سبز مي زماني كه نامادري من شد... فقط لباس از

ايـن تغييـرات    ).36، 2006(» 3هايش هـم سـبزند   شمگذارد چ بودند. اما اكنون با لنزهايي كه مي
ست كه يك زن بايد طي كند تا از نظر جامعـه بـه زنـانگي كامـل     امراحلي  ةدهند نمادين نشان

 برسد.
كه به تازگي طالق گرفتـه و   4شويم به نام جني ها با زني آشنا مي در حكايت بعدي از شبح
رو شده است. هنگـامي كـه جنـي بـه      روبه اش با بحران شديدي به دليل از دست دادن خانواده

را بـه   5گردد تا با پدر و مادرش زندگي كند همسر سـابقش ايـوان   اش برمي دوران كودكي ةخان
شود و با  ها پيش از او جدا شده بسيار غمگين مي جني از اينكه سال بيند. همراه زن جديدي مي

ز راه دوستي با اين زن دوباره شريك كند ا كند. او سعي مي دوستي برقرار مي ةهمسر ايوان رابط
بيند كه او خود را در زيرزمين حلـق   رود مي زندگي ايوان شود. يك روز وقتي به مالقات او مي

گذارد و  كند اما شبح زن حلق آويز شده راحتش نمي آويز كرده. جني دوباره با ايوان ازدواج مي
ويي كه با مادر جني دارد به موضوع شـبح  كند. راوي در گفتگ او را دچار ديوانگي و پارانويا مي

 برد. پي مي

 گويد: مادر با صداي آهسته مي«
 ترسد. از آن زن ديگر مي -

 __________________________________________________________________________  

1- Sa nouvelle femme a été ma meilleure amie pendant vingt ans. Le serait-elle encore si elle 

n’avait pas épousé mon père ? Certainement elle le serait. 

2- Eternelle femme en vert 

3- Depuis qu’elle est devenue ma belle-mère : elle ne s’habille que de vert. Elle avait, il me semble, 

les yeux bruns. Voilà que ses yeux sont maintenant verts par la grâce de lentilles de contact. 

4- Jenny 

5- Ivan 
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 زن ديگر؟ -

 ).65، 2006(» 1زني كه حلق آويز شده -

از دسـت رفـتن هويـت     ةدهنـد  كه در داستان نامي نـدارد نشـان  » زن ايوان«هويت ناشناس 
ها  اند كه ديگر چيزي از آن و رنج زندگي را تحمل كرده زناني است كه آنقدر درد ةوجودي هم
تـر از زمـان    شود گويي بسيار خوشحال ماند. اما هر بار شبح او در برابر جني ظاهر مي باقي نمي

زني بسيار زيبا بود، زيباتر و درخشان تر از قبل، كه با مهرباني و اعتماد بـه  « زنده بودنش است:
 ).69، 2006(» 2زد نفس زيادي لبخند مي

اي كـه ارزش او را تنهـا در همسـر بـودن      گويي حاال كه از ازدواجش با ايوان و از جامعـه 
اي از  تر از زماني است كه زنده بود. از سـوي ديگـر جنـي نمونـه     بيند رهايي يافته خوشحال مي

انـد چگونـه اميـال،     زيـرا نياموختـه   كنند با هم نوع خود رقابـت كننـد   زناني است كه سعي مي
هايي ملموس هـدايت   اسات و اهداف دروني خود را بشناسند و آن ها را به سمت واقعيتاحس
كننـد حتـي    و با وجود اينكه شاهد شكست ديگران در زندگي خانوادگي هستند، سعي مي كنند

. جنـي بعـد از   يابنـد ل خـود دسـت   ئابه قيمت آسيب رساندن به خودشان به حس زنانگي ايد
 ش تنها به فكر يافتن راهي براي بازگشت به گذشـته و بازيـافتن  ا دست دادن زندگي خانوادگي

كه ديگر به او تعلق ندارد. جني تنها چنـد مـاه بعـد از ازدواج    كامل و درخشاني است  ةخانواد
پدر و مادرش بـرايم نوشـتند و    « كشد: اش با ايوان و ديدن شبح همسر او خودش را مي دوباره

اند. احتماالً خود را با مصرف  اش پيدا كرده ت زمان دختريجان روي تخ خبر دادند كه او را بي
 ).70، 2006(» 3زياد دارو كشته

ناپـذير   خوانيم رود گارون به عنوان بخشي جدايي هايي كه از زنان سبز مي در تمامي داستان
. گارون نـام  )7:2009(پلورل، » دهد اي به هم پيوند مي ها را مانند رشته حكايت«حضور دارد و 

اي است  نماد زنانگي دوگانه سبز ةخودنگاري است كه در جنوب فرانسه جاري است و در رود
 __________________________________________________________________________  

1- Elle a peur de l’autre, me murmure la mère en aparté. 

L’autre ? 

La pendue. 

2- Elle me dit que c’était une femme très belle, plus belle et plus lumineuse qu’avant, et qui souriait 

avec beaucoup de gentillesse et de confiance en soi. 

3- Ses parents m’ont écrit pour m’apprendre qu’ils l’avaient découverte sans vie dans son lit de 

jeune fille. Elle se serait tuée par abus de médicaments. 
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كه مورد نظر ايندياي بوده و از طريق آن حس هـراس و وحشـتي غريـب را بـه خواننـده القـا       
كند. تصوير شوم اين رودخانه نماد ديگري از شگرف در داستان است، تصويري كه در كنار  مي

 باري ... همـين « شود: رد و در نهايت به عنوان يكي از زنان سبز معرفي ميگي زنان سبز قرار مي
... از  رانـم  قابل عبـور بـه پـيش مـي     ةطور كه به آرامي در دشت به زير آب رفته و در تنها جاد

 ).108، 2006(» 1... آيا گارون يك زن سبز است؟ پرسم ... آيا گارون خودم مي
گـارون  «دهد كه  ه براي گارون به روشني نشان مينث در زبان فرانسؤحتي حرف تعريف م

شـناخته   اينـدياي حس شگرف كه به عنوان سبك مشـخص  ). 10، 2006( »2سرشتي زنانه دارد
شود در اينجا بدون استفاده از هيچ عنصر فراطبيعي و فانتستيك بـه نمـايش درآمـده اسـت.      مي

مرمـوز دارد. بـا اينكـه رودخانـه      نويسد لحني بسيار پيچيده و كه از گارون مي ايندياي هنگامي
اي در تـاريكي و   كند، تصـوير جريـان رودخانـه    غالباً تصويري آرام و روان در ذهن تداعي مي

آور  كنـد بسـيار تشـويش    رود و ساكنان شهر را تهديد مـي  سطح آب كه همواره باال و پايين مي
 كند.  به درنگ ميو او را وادار  انگيزد برمياست. اين تصاوير حسي غريب در خواننده 

شود اما دوباره به  خم رودخانه كه گاهي از مسيرش منحرف شده و محو مي و حركت پر پيچ
اي با وقـايع داسـتان گـره خـورده اسـت. اينـدياي از        دهد به طرز استادانه جريان خود ادامه مي

ز آن هايي كه با وجود خطر سيل و وحشـت ا  گويد و از وفاداري انسان سيالبي شدن گارون مي
پرسد  گويد از خود مي وقتي از اهالي روستا سخن ميكنند.  همچنان در كنار رودخانه زندگي مي

 چرا اين اهالي به فكر مستقر شدن در فضاي ديگري نيستند؟

اند آرزوي رفتن به مكاني ديگر را  چرا اين همه زن كه هميشه در اينجا زندگي كرده«
كنند؟ چرا بـا وجـود كـار زيـاد، خسـتگي       ي ميندارند، حتي مردهاي كمي كه اينجا زندگ

هرگـز اينجـا   "گويند  گاه سيل، همگي مي به وحشت از تهديد سيل يا حتي وقوع گاهمفرط، 
شود. درحالي كه ماندن  ها نوعي شكست تلقي مي چرا رفتن براي آن "را ترك نخواهم كرد!

 __________________________________________________________________________  

1- Alors… roulant doucement dans la plaine submergée, sur la seule route praticable… je me 

demande… la Garonne est-elle une… est-elle une femme en vert ? 

2- La Garonne est d’essence féminine. 
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 ).40،39، 2008» (1هيچ نفعي برايشان ندارد

كنـد هـم در مـورد مـردان      ها اين سؤال را مطـرح مـي   درمورد زندر اين پرسش راوي هم 
هاي خـاطر   ها همواره مسئلة جنسيت يكي از دغدغه جامعة روستايي، در حالي كه در پس واژه

كننـد را بـا    وضعيت افرادي كه با وجود خطر سـيل در كنـار رودخانـه زنـدگي مـي      او اوست.
زن بودن و وظايفي هستند كـه از طـرف    ةئلكند كه همواره درگير مس وضعيت زناني مقايسه مي

ثيرات أبينند. ت نهادينه مي اين وظايف را ،و گويي در وجود خود شود ميها تحميل  جامعه به آن
ضد و نقيض زنانگي بر هويت و فرديت زنان مثل خطر سيالبي شدن روخانه است كه شـهر را  

از نماد رودخانه استفاده  نويسندهبخش و ماندگار دارد.  كند اما گويي حضوري زندگي تهديد مي
 داردكند تا لحني شوم و حسي مبهم در داستان ايجاد كند لحني كه در سرتاسر داستان ادامه  مي

 گذارد.  ها و مفاهيم ديگر تأثير مي ها، داستان و بر روي شخصيت
ـ   سبز بر اين مسئله تأكيد مي ةايندياي در خودنگار ه كند كه هويت زنانه چيزي نيست كـه ب

طور ذاتي در وجود زنان نهفته باشد بلكه چيزي است كه از واقعيت بيروني جامعه برآمده و در 
اي  درون زنان به عنوان هويتي زنانه پرورش يافته است. او خواننده را متوجـه شـرايط ظالمانـه   

 كند كه به دليل فشارهاي اجتماعي هنوز زنان زيادي درگير آن هسـتند. بـا اسـتفاده از نمـاد     مي
دهـد؟ امـا وقتـي     كنيم. آيا اين كار اصالت ما را نشان مـي  خانه را ترك نمي « نويسد: گارون مي

چيزي نيست كه از آن دفاع كنيم، وقتي كسي نيست كه حفـاظتش كنـيم، اصـالت چـه معنـايي      
هـا و وظـايفي كـه در     ها، ارزش كند تا بين ويژگي او خواننده را تشويق مي ).35، 2006(» 2دارد

اند و مفهوم اصلي و ذاتي زن بـودن كـه از قبـل و خـارج از      يخ برچسب زنانه خوردهطول تار
توانند خوب باشـند امـا بـه طـور      ها مي جوامع بشري وجود داشته، تمايز قائل شود. اين ارزش

هاي زنانـه را صـرف نظـر از سـاختار جنسـيتي       ذاتي زنانه نيستند و همه بايد بتوانند اين ارزش
 بپذيرند.

 __________________________________________________________________________  

1- Pourquoi tant de femmes, qui vivent là depuis toujours, n'aspirent-elles qu'à déménager enfin en 

lieu sûr et si peu d'hommes ? Pourquoi disent-ils, malgré le surcroît de travail, la fatigue, 

l'appréhension que provoquent les menaces d'inondation puis de temps en temps, l'inondation elle-

même, pourquoi disent-ils, sans explication : « Jamais je ne partirai ! » Pourquoi partir serait-il, 

pour eux, échouer alors qu'il est inutile de rester 
2- On ne quitte pas sa maison. Est-ce une affaire d’honneur ? De qu’elle espèce d’honneur s’agit-

il, quand il n’y a rien à défendre, personne à sauvegarder. 
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 ي شگرف فضاها -5
كشد اما يكي از  ها و شرايط گوناگوني به تصوير مي ها را در موقعيت ايندياي در آثارش زن

به عقيدة شـرلي جـردن فضـاهاي آشـنا در آثـار       ها فضاي خانه است. ترين اين موقعيت متداول
مفهـوم خانـه در    ).15، 2010هسـتند ( » فضـاهاي خطـر دائمـي   «ايندياي، به ويژه فضاي خانه 

كند. شايد يكي  خود به آن اشاره مي ةمركزي شگرف نيز هست كه فرويد در مقال ةستحقيقت ه
زده باشـد.   شـبح  ةآميزترين تصاوير فانتستيكي كه در آثار ايندياي وجود دارد تصوير خان از ابهام

ست. مكاني مـبهم و خـالي   اآمد اشباح و انعكاس صداه و نيز خانه محل رفتسبز  ةخودنگاردر 
انگيزد و بـه خـوبي    تركيب واقعيت و خيال حسي غريب در وجود خواننده برمي از لطف كه با

كنـد   دهد كه راوي داسـتان سـعي مـي    اي را نشان مي هاي از هم پاشيده موقعيت غريب خانواده
تقريبـاً ماننـد تمـامي     سـبز  ةخودنگـار حتي خاطراتشان را از يادش محو كند. شخصيت اصلي 

م خوردن زندگي خانوادگي و عدم امكان بازگشت به خانه هاي ايندياي با مشكل بره شخصيت
 خويش است.  ةجستجوي هويت گمشد ةمواجه است و درگير مسئل

اش را دوباره در يك خانه دور هم جمع كند.  از هم پاشيده ةخواهد خانواد ميراوي داستان 
ميـان   توانـد در  كنـد امـا نمـي    اش را تـرك مـي   او در جستجوي خانواده فضاي آشناي زنـدگي 

اش را با جمالتي ناخوشـايند و منفـي    او اعضاي خانواده اش جايي براي خود پيدا كند. خانواده
بيند كه تنشـان بـوي گـل     اما فرزندان خودش را موجوداتي دوست داشتني مي كند ميتوصيف 

هايشان به طور طبيعـي بـوي    پوست فرزندان من، پوست گردن و گونه«دهد:  الدوله مي امين  پيچ
خيلي چاق و خيلـي  «هاي  كه دو خواهرش زن  در حالي ).17، 2006( »1دهد ميالدوله  امين  پيچ

هـا احساسـي    كنـد امـا نسـبت بـه آن     ها مالقات مي هستند كه او برخالف ميلش با آن» سنگيني
پدر و مادرش كه از يكديگر جـدا شـده بودنـد هـر دو دوبـاره ازدواج كردنـد و       دوگانه دارد. 

راوي  بينـد.  هـايي كـه راوي خـود را از آن رانـده شـده مـي       دارنـد، خانـه  هـاي جديـدي    خانه
پدرش حاضر نيسـت در  هاي غريبي با مادرش در مارسي و پدرش در اوآگادوگو دارد.  مالقات
هاي هيچ كدام از فرزندانش نگاه كند و يا نقش خود بـه عنـوان پـدربزرگ را ايفـا كنـد.       چشم

ازدواج كـرده بـه تـازگي     2مردي جوان به نام روكو مادرش هم كه در سن بازنشستگي است با
كنـد كـه از ديـد او هـم      ثبات توصيف مي راوي مادرش را زني سرد و بياي به دنيا آورده.  بچه

چقدر عجيب است اين زنـي  « شود: آشناست و هم كامالً غريبه و در آخر تبديل به زني سبز مي
 __________________________________________________________________________  

1- La peau de mes enfants, de leur cou, de leurs joues sent naturellement le chèvrefeuille. 

2- Rocco 



 1398 ، بهار و تابستان1 هشمار، 24، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 88

و  ترين پريشانزن سبز شود و به يكي از كه تحمل شناختش را نداشتيم ناگهان دگرگون شده و 
 ).72، 2006( »1هاي آن تبديل شود ترين شكل غريب
ها و  گونه است كه خانه به جاي آنكه مكاني صميمي و آشنا باشد به محلي پر از انسان اين

آوارگي از خانه موجب تشويش و اضـطراب راوي شـده و او   شود.  ماجراهاي غريب تبديل مي
آرزوي كنـد:   اي در نـزد او ايجـاد مـي    دهد و احساس دوگانه ردازي سوق ميياپؤرا به سمت ر

 داشتن يك خانواده و در عين حال فرار از اين احساس:

هـا   ها االن كجا هستند؟ من برايشان چيزي نخواهم نوشت، آن مادرم، روكو و بال، آن«
د، بـه همـراه   اي از مكـاني ناشـناس بـه دسـتم برسـ      طور، تا روزي كه شايد نامـه  نيز همين

 كه اي نامه -اند از نزديكان دور و نزديك من هستند هاي ناشناسي كه دريافته هاي آدم عكس
 خـاكش  جـايي  سـپس  كنم، مي انكار را اش درستي باشد، داشته را »مامان« امضاي اگر حتي
 ).83، 2006( »2نم كه كشف نشودك مي

يي دوگانه دارد چرا كه در عين در واقع تعبيري است كه معنا chez soiاصطالح فرانسوي «
. در واقع بازگشت به خانـه بـه   )48، 2009 (كنن،» كند حال هم به خود و هم به خانه اشاره مي

معناي بازگشت به خويشتن است، گويي تنها يك چاره براي بازگشت به خويشتن وجـود دارد  
انـي راوي  و آن يافتن راهي براي بازگشـت بـه خانـه اسـت. نـاراحتي روحـي و آشـفتگي رو       

آن اشتغال ذهني او با افكار مربـوط   ةسبز ناشي از جدايي او از خانه است و مشخص ةخودنگار
 به خانه و متعلقات آن است.

توان به آن توجه كرد وجود آلبوم عكس عجيبي است كه با متن كتـاب   ديگري كه مي ةنكت
ايـن   كنـد.  كمـك مـي   تركيب شده و با تصاويري مبهم از خانواده به فضاسازي شگرف داستان

هاي قديمي خانوادگي از زنان و كودكان كه مربـوط   اند: عكس ها به دو دسته تقسيم شده عكس
هاي زن كه بيشتر پشت به دوربين  هايي از شخصيت به حوالي دهة چهل ميالدي است و عكس

انـه  قـالبي دوگ  سـبز  ةخودنگاردر واقع ). 19، 2013 اند و تصويرشان مبهم است (ر.ك. ايستاده
 __________________________________________________________________________  

1- Comme il est curieux que cette femme qu’on ne supportait plus de connaître aussi bien tout d’un 

coup se métamorphose d’elle-même en femme verte. 

2- Ma mère, Rocco et Bella, où en sont-ils à présent ?  Je n’écrirai pas, eux non plus, jusqu’au jour 

où, peut-être une lettre m’arrivera d’un lieu inconnu, accompagnée de photo d’inconnus qui se 

trouveront être mes proches à divers degrés – lettre dont, même si elle est signée « maman », je 

contesterai l’authenticité, puis que j’enfuirai quelque part où elle ne sera pas dénichée. 
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تخيلـي از   ةدارد چرا كه تركيبي است از نثر و عكاسي. اين خودنگاره كه در آن شاهد يك پرتر
نويسنده هستيم در عين حال واقعي و صادقانه نوشـته شـده. وجـود تصـاوير واقعـي در كنـار       

دهد و باعـث سـرايت يكـي بـر      آميز، تخيل را به واقعيت سوق مي توصيفات تخيلي و گاه طنز
در حقيقت اين كتاب هم بيوگرافي است و هم فتوگرافي. البته ناگفتـه نمانـد كـه    ديگري است. 

. بـه عنـوان مثـال    شددر بين برخي نويسندگان متداول  1980هاي  هاي تركيبي از سال اين قالب
 ةبـه نوشـت   3سـوزان و لـوئيز  دو اثر رالن بارت،  2اتاق روشن و 1رالن بارت از نگاه رالن بارت

 ةاين آثار است. همچنين رابطه بـين نوشـتار، تصـوير و هويـت نيـز زمينـ       از جمله 4هروه گيبر
 6اثـر سـيمون دو بـوار    5خاطرات يك دختر مطيـع اي نيست چرا كه اين رابطه را در كتاب  تازه
اثـر مارگريـت    7عاشقزند يا در كتاب  را ورق مي هايش سبينيم كه در آن نويسنده آلبوم عك مي

 ك آلبوم عكس باشد. توانست ي كه در اصل مي 8دوراس
هـايي نظيـر تـار كـردن لنـز دوربـين يـا         ها كه با استفاده از حيلـه  عكسسبز  ةخودنگاردر 
اند بر دريافت و تفسير ما به عنوان خواننـده اثـر    هاي عجيب و خالقانه گرفته شده بندي تركيب

مثـل راوي  . به عنوان مثال ما هـم  )22 ، 2013( شوند گذارند و باعث عدم قطعيت بصري مي مي
دانيم آيا واقعاً زني سبز كنار درخت موز وجـود دارد؟ آيـا كاتيادوپتيتويـل واقعـاً از بـالكن       نمي
شود؟ آيا زني كـه در ايسـتگاه بـه مالقـات      آنكه آسيبي ديده باشد بلند مي پرد و بي اش مي خانه

؟ در عكاسي اسـت  ةآيد واقعاً مادرش است؟ چه چيزي واقعي است و چه چيزي حيل راوي مي
ها از لحاظ مضموني بـر مـتن    آن اين، اما با وجود نشده،اي به اين تصاوير  گونه اشاره متن هيچ
 دهنـد.  پرجمعيـت راوي را از لحـاظ ظـاهري نشـان مـي      ةگذارند و آشـفتگي خـانواد   تأثير مي
به خوبي روابـط مـبهم راوي بـا     رسند هايي محو و تار از زناني كه مانند شبح به نظر مي عكس
چه به لحاظ مضموني و چـه  سبز  ةخودنگارشوند  باعث مي كنند و اش را فضاسازي مي ادهخانو

 به لحاظ ظاهري اثري شگرف باشد.
 __________________________________________________________________________  

1- Roland Barthes par Roland Barthes 

2- La chambre claire 

3- Suzanne et Louise 

4- Hervé Guibert 

5- Mémoires d’une jeune fille rangée 

6- Simone de Beauvoir 

7- Amant 

8- Marguerite Duras 
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ها كه بالعكس در متن به آن اشاره شده اما در آلبوم عكس كتاب جايي ندارد،  يكي از عكس
تـرس و  عكسي از خواهر ناتني راوي است كه تازه بـه دنيـا آمـده و گـويي تولـدش موجـب       

ـ   خوانيم كـه راوي يـك شـب     وحشت او شده است. در داستان مي  ةگـودالي در مرغـداني خان
بينيم  كند تا ديگر آن را نبيند. اما در عمل مي كند و عكس را زير خاك دفن مي همسايه حفر مي

كند كه دوباره به آن دسترسي داشته باشد و در شبي كـه مـاه كامـل     او عكس را جايي پنهان مي
سپس دوباره آن را در عمـق بيشـتري زيـر خـاك      آورد و ميس را از زير خاك بيرون است عك

اي است از ناممكن بودن سركوب احساسات: خـاطرات خـانواده دفـن     كند. اين امر استعاره مي
اي در زندگي راوي حضـور دارد، دور امـا نزديـك، آشـنا امـا       كننده شده اما هنوز به طرز نگران

شن است كه رمان چه از لحـاظ مفهـومي و چـه از لحـاظ فضاسـازي      غريب. به اين ترتيب رو
هـر  «دومينيـك ربتـه    ةكشد و به گفتـ  ايندياي در مورد خانواده را به تصوير مي ةاحساس دوگان
اش را هـم بـاز    شود كه چگونه انسان خانواده هاي ايندياي اين مسئله را يادآور مي كدام از رمان

 ).38، 2008( »كند يابد و هم پيدا نمي مي

 گيري نتيجه -6
 ةخودنگـار هـايي در   هـا و نشـانه   چه ويژگيدر مقدمة مقاله اين پرسش را مطرح كرديم كه 

همـان گونـه كـه ديـديم      ادبيات شگرف جاي داد. ةتوان آن را در حوز وجود دارند كه مي سبز
شـود و   حس ترديد است كه از راوي به متن و از متن به خواننده منتقل مـي  ترين ويژگي عمده

كند كه اين فاصله بـه خواننـده نيـز     هاي داستان و واقعيت ايجاد مي نوعي فاصله بين شخصيت
 ،در داستانانگيز  در كنار بسياري از تصاوير ابهامحضور شبح ، سبز ةخودنگار شود. در منتقل مي

كنـد كـه آيـا آنچـه      راوي را درگير خودش كرده و او را دچار شك و ترديد مي ةذهن و انديش
ديده واقعي است يا غيرواقعي. خواننده نيز بعد از خواندن اثر ترديـد دارد كـه آيـا رويـدادهاي     

كنـد كـه در عـين     هـايي خلـق مـي    ايندياي از يك سو شخصيتداستان واقعي است يا تخيلي. 
گيرند يا در عين به سـر بـردن    ها از خانواده فاصله مي جستجوي هويتشان و در پي يافتن ريشه

به هنگام سخن گفـتن از روسـتايي   خودنگارة سبز شوند از جمله در  از آن جدا ميدر يك فضا 
زنـد و هـم از    اش به ايـن فضـا حـرف مـي     كه محل زندگي راوي است، راوي هم از وابستگي

راوي داستان كه نه خيلي با محيط غريبه اسـت و نـه خيلـي روسـتايي     اش با اين فضا.  بيگانگي
ار ترديد است. همواره در نوشتار ايندياي جاي پـاي مكـاني   خود بين ماندن و رفتن دچ، است

پايي كه در بسياري از آثار نويسندگان قرن حاضر به ويژه نويسندگان  رد، كنيم ديگر را حس مي
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نويسندگاني كه در كشوري خارج از زادوبوم اصلي خود دست ، ادبيات مهاجر قابل لمس است
پـردازد   به مسائلي ميشگرف و دلهره از ترديد، فضايي  در واقع ايندياي با خلقبرند.  به قلم مي

هايش گفته اسـت كـه    ايندياي خود در يكي از مصاحبه اند. به عنوان معضل در جامعه مطرح كه
خواند، به همين دليل جزئيات كتاب در خـاطرش   ها را نمي هايش آن هرگز پس از انتشار كتاب

). شـايد خوانـدن مجـدد آنچـه بـه      188:2009(ماند درست مثل اينكه كتاب را او ننوشـته   نمي
ذهنش خطور كرده و به تصوير كشيده است خود او را نيـز معـذب مـي كنـد. شـايد اينـدياي       

خود، جايگاه كليـدي جنسـيت را در    ةشگرف به خوانند ترديد و از مفهومخواهد با استفاده  مي
قف و هوشيارش كند، تا به اش يادآور شود و به تأثير آن در زندگي روزمره وا زندگي اجتماعي

گيرد و تجربيات زندگي روزمـره تـا    اين درك نائل آيد كه تصميماتي كه هر فرد در زندگي مي
 .اش است"جنسيت"الشعاع  چه حد تحت

شخصيت اصلي در اين داستان درگير پذيرش يا عدم پذيرش نقش خود به عنوان يـك زن  
جامعه بر او تحميل كـرده اسـت و از   بر كم حا ةمردساالران و ايدئولوژي جامعه كه نقشي	.است

كنـوني اگرچـه برخـي     ةاند. در جامعـ  نظر ايندياي تمامي زنان با آن پرورش يافته و رشد كرده
خانواده توسط بسياري افراد پذيرفته شده نيست اما بـا   ةقوانين و هنجارها به خصوص در حوز

ريافت كه اين اعتقادات همچنان ولـو  توان د هاي عميق تفكر و نيز عملكرد آنان مي بررسي اليه
غيرمستقيم بر عملكرد و تفكر آنان در زندگي روزمره سايه افكنده است. به باور اينـدياي ايـن   

شوند و زنان ناآگاهانـه بـه آن عمـل     ها و معيارها از روي عادت طبيعي در نظر گرفته مي ارزش
ده و از پذيرش نقشي كه جامعه بر نيز دچار همين باور ش سبز ةخودنگاركنند. راوي داستان  مي
شـايد  بـرد. بنـابراين    و همچنان در ترديد به سر مـي  گردد مياو گذاشته دچار سردرگمي  ةعهد

كشد فرصـتي   اش به تصوير مي هايي كه ايندياي در دنياي داستاني كاراكترها و مكانبتوان گفت 
ل حل فرهنـگ و زنـدگي   هاي غيرقاب جنسيت كه يكي از جنبه ةاست براي بحث در مورد مسئل

هاي بسياري از نويسندگان زن مطرح  و نه تنها در آثار ايندياي بلكه در نوشته مدرن امروز است
 زمين و در ادبيات مهاجرت. است به ويژه در مشرق

 منابع -7
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