پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،26شماره  ،1بهار و تابستان  ،1400از صفحه  83تا 109

83

شناسه دجييتال )10.22059/jor.2019.291982.1914 :(Doi
شاپاي چاپي ) 2588- 4131 :(issnشاپاي الکترونیکي)2588- 7092:(issn
نشاني اينترنتي مجله ،http//jor.ut.ac.ir :پست الکترونیكpajuhesh@ut.ac.ir :

بررسي تطبیقي مهاجرت در آینههای دردار گلشیري و بیخبری کوندرا


عيسی سليمانی
دانشجوي دکت ري ادبیات فرانسه ،دانشگاه تبريز  ،تبريز ،ايران.

دکترمحمدحسين جواری
استاد ادبیات فرانسه و تطبیقي ،گروه زبان و ادبیات فرانسه ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
(تاريخ دريافت، 98/08/14 :تاريخ تصويب، 98/09/24 :تاريخ چاپ :تابستان )1400

چکيده
مهاجرت مفهوم و کنش مدرني نیست ،اما نگرش به آن در سدة بیستم ،بويژه پس از نیمة دوم
آن بانگريستن بهوضعیت انسان معاصر و خودآگاهي اش عوض شده است ،وگرنه ،مهاجرت از
همان آغاز آفرينش وجود داشته و چه بسیار کسان که هجرت کرده اند (از اشخاصي بزرگ
همچون حضرت ابراهیم و پیامبر اسالم و يارانش ،و يا مهاجرت برخي اقوام در زمان جنگها).
اما آنچه که در اين میان ،نگاه کوندرا و گلشیري را متمايز ميکند ،نگاه اين دو بهمهاجران در

غربت (نگاه گلشیري در آینههای دردار) و برگرداندن آنها بهکشورشان (نگاه کوندرا در بی -
خبری ) است ،تا فرق اساسي بین خود و هممیهنان و حتي نزديکان شان را ببینند .در اين میان
گلشیري مهاجران ايراني را در غربت توصیف ميکند و کوندرا مهاجران را بهپراگ
برميگرداند؛ دو چیزي تقريبا متفاوت ،اما هر دو راجع بهمهاجرت و مهاجران و تغییر آنها در
اين فرايند که سرانجام به دو نتیجة متفاوت منجر ميشوند.
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مقدمه
مهاجرت ،تبعید ،سرگرداني و پراکندگي (و يا پراکنده شدن يكقوم يا يك جامعه که بهآن
دياسپورا  Diasporaنیز مي گويند) از همان زمان هابیل و قابیل بوده است؛ کتابهاي مقدس
هم مانند قرآن ،تورات و يا انجیل در اين باره چیزهايي نوشته اند ،ولي مفسران آنها ،تفسیر

خودشان را نوشته اند .مثال هانس ماگنوس انسنس برگر با ارجاع بهتورات در اين باره مي -
نويسد« :و هابیل شباني پیشه کرد و قابیل کشاورز شد ».جنگ آنها بر سر حد و حريم بهقتل -
انجامید .اما نکتة باريك داستان آنکه يکجانشین پس از قتل خانهبه دوش ،خود نیز خانهبه دوش
شد « :بر زمین ،آواره و سرگردان خواهي بود ( »...هانس ماگنوس انسنس برگر .)30 :1390 ،اين
حرفها برداشت اين نويسنده است ،نه حرفهاي کتاب مقدس؛ روايت کتاب مقدس چیز
ديگري است :يهوه خود هابیل و هديه اش را ميپسندد ،ولي هدية قاين را نميپسندد و براي
همین قاين عصباني ميشود و هابیل را ميکشد .يهوه بهاو ميگويد « :چه کردي! بشنو که خون
برادرت از زمین بهسوي من فغان برمي آورد! اينك نفريني باش و مطرود از زمین باروري که
دهان گشوده تا خون برادرت را از دست تو پذيرا شود .اگر زمین را بکاري ،محصول خود را
ديگر بر تو نخواهد داد :آواره اي خواهي بود که زمین را ميپیمايد ».آنگاه قاين ،يهوه را گفت:
« بار کیفر من بسي سنگین است .ببین! امروز مرا از زمین بارور برون ميراني ،ناگزير خواهم
بود خود را به دور از روي تو نهان دارم و آواره اي خواهم بود که زمین را ميپیمايد :لیك
نخستین کسي که از راه رسد مرا خواهد کشت!» يهوه او را پاسخ گفت« :هم از اين روي ،اگر
کسي قاين را بکشد ،از او هفت چندان کین خواهیم توخت» و يهوه بر قاين نشانه اي نهاد تا
نخستین کس که از راه رسد او را فرو نکوبد .قاين از حضور يهوه برفت و در سرزمین نود ،در
شرق عدن ،مقیم گشت( ».عهد عتیق.)139- 141 :1393 ،
انسنس برگر در ادامة کتابش انگیزة کوچ بزرگ ملتها  ،از جمله ايرلنديها بهآمريکا را
سلطة انگلیسيها بر آن کشور و قحطي وارده بر آنان مي داند .در ادامه بههمین مضمون خواهیم
پرداخت .چون انگیزة بیشتر مهاجرتها و سرگردانيها ،قدرت و ترس از نابودي است .در
مقالة ما هم مهاجرت شخصیتهاي کوندرا و گلشیري شباهتهايي به اين مضمون ترس از
قدرت دارد ،البته با نتیجه اي متفاوت .ولي شوک فرهنگي و رواني حاصل از مهاجرت در اين
دو اثر ،مورد بررسي قرار نگرفته است .قرآن کريم هم بههجرت حضرت محمد (ص) و
حضرت ابراهیم (ع) پرداخته است.
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چاره اي جز مقايسه نداريم « .براي فهمیدن بايد مقايسه کرد» (کوندرا .)109 :2006 ،حضرت
محمد (ص) به مدينه هجرت نمود ،همانگونه که حضرت ابراهیم نیز هجرت کرد .هر دوي اين
پیامبران ،با دستورخداوند مهاجرت ميکنند و بعد صاحب قدرت و مکنت ميشوند .در سدة
بیستم تنها مورد شبیه اين مهاجرت (يا تبعید) ،تبعید امام خمیني به خارج از ايران بوده است ،که
هنگام برگشتن شان قدرتي غیرقابل تصور به دست ميآورند .اما چنین مقايسه اي در بارة
روشنفکران و هنرمندان صدق نميکند ،که علت مهاجرتشان بیشتر فرار (يا ترس) از قدرت
بوده است .جز کتابهاي مقدس ،جغرافيدانها و مورخان و جامعهشناسان و مردمشناسان و
منتقدان نیز از منظر خودشان بهمهاجرت يا تبعید و عواقب آن (چه خوب ،چه بد) پرداخته اند.
همانطور که در باال گفتیم ،قديميترين اصطالح موجود در اين زمینه ،دياسپورا است که
معنايش در زبان يوناني پراکندگي يك قوم ،يا يك اجتماع در بین چندين کشور است ،همان
طور که در دو رمان مورد نظر ما نیز ،مهاجران در چندين کشور (شخصیتهاي آینه های
دردار گلشیري در فرانسه و آلمان و هلند و امارات زندگي ميکنند) پراکنده شده اند .ولي علت
اين مهاجرت يا پراکندگي چیست؟ معموال سه دلیل براي اين مهاجرت در نظر ميگیرند؛ :1
شخص مي خواهد شیوة زيستن اش را تغییر دهد : 2 ،فعال در کشورش مشکل دارد و نميتواند
آنجا زندگي کند (شخصیتهاي مهاجر کوندرا و گلشیري در اين دسته جاي ميگیرند):3 ،
پراکندگي و مهاجرت اجباري است ،چون ديگر کشوري وجود ندارد و يا شخص از اول
کشوري نداشته است .و وقتي اين سه نوع مهاجرت پیش ميآيد ،سهمعضل يا سهراه حل پیش
ميآيد؛  :1شخص مهاجر بر هويت ملي اش آگاه ميشود :2 ،در مهاجرت بهسازماني سیاسي يا
فرهنگي يا مذهبي روي مي آورد ،که قبال اقوامي مهاجر يا پراکنده تشکیل داده اند يا اين قوم
تازه مهاجرت کرده خودشان تشکیل مي دهند (اين مورد براي مهاجران ايراني و چك پیش
آمده است) ) 3 ،بین قوم مهاجرت کرده و شهروندان کشور مقصد مشکالتي پیش ميآيد (اين
بارة شخصیتهاي کوندرا و گلشیري صدق ميکند) .ولي در اينجا بايد به نقش خاطره و حافظه
به شدت تأکید شود که در غربت چه نقشي اساسي براي شخص مهاجر و بهطور کلي براي قوم
مهاجر بازي مي کند.
به طور کلي ،نه مهاجرت مال سدة بیست است ،نه تبعید .ولي نگاه به اين دو مفهوم فرق
کرده است .حاال ببینیم علت مهاجرت شخصیتهاي گلشیري و کوندرا چه بوده است و نگاه
مولفشان راجع به اين مفهوم چیست .ما مي خواهیم در اين مقاله نشان بدهیم که نظرات کوندرا
در طول اقامتش در فرانسه چقدر عوض شده است و براي تثبیت نظرش در شخصیتهاي
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تاريخي خاصي تأمل کرده است .ولي گلشیري ،برعکس ،در مسیر نويسندگي اش نظرش نسبت
به مهاجرت هرگز عوض نشد .هر چند که در طول تاريخ ،نويسندگان زيادي چون امیل
سیور ان ،رومن گاري ،آگوتا کريستوف ،اوژن يونسکو ،ساموئل بکت و میالن کوندرا خواسته يا
ناخواسته به فرانسه (جز آگوتا کريستوف مجار که به سوئیس فرار کرد) رفتند و نوشتن بهزبان
فرانسه را به اجبار يا از روي میل قبول کردند .و يا همچون ناباکوف ،جومپا الهیري ،جوزف
کنراد و کازوئوايش گورو به زبان انگلیسي نوشتند و نه زبان مادرزاديشان .البته اين را هم بايد
بیافزايم که بزرگترين متخصص کوندرا در کتاب مفصلي که راجه بهآثار کوندرا نوشته وقتي از
تبعیدي يا مهاجر حرف مي زند ،نظري متفاوت با ما دارد ،مينويسد« :شخص تبعیدي آزادمنش
شده ،و آزاد منش هم شخصي تبعیدي خواهد بود( ».ريکار ، )196- 197 :2003 ،منظور ريکار
عدم موافقت آنها با جديت و اعتبار دنیاست .و نیز به رغم اين که چندين مقاله و چند کتاب
مفصلي که راجع به آثار گلشیري نوشته شده ،هیچ کدام از مهاجرت در آثار او حرف نزده اند؛

مثال سه کتاب جادوی جنکشی ،هم خوانی کاتبان ،نشقبندان قصه ایرانی.
بحث
حاال براي فهم ريشههاي کوندرا نظري بهتاريخ مورد استفادة او بیندازيم .در تاريخ غرب،
اولیس ،بهگفتة کوندرا « بزرگترين ماجراجوها»  ،را داريم که کوندرا براي فهم بازگشت عظیم
ايرنا و ژوزف (دو شخصیت اصلي بیخبری) به بازگشت او مراجعه ميکند ،ولي ما در بارة
مهاجران ايراني بهکي رجوعکنیم؟ در تاريخ ما اولیسي وجودندارد.
جز اولیس ،سقراط هم هست که در زمان خودش به جرم تحريف جوانان و ايجاد خطر
براي حکومت؛ به نوشیدن جام شوکران محکوم شد ،اما با وجود حسن شهرت بین مردم و
بهويژه جوانان ،و نفوذ عظیم دوستان و شاگردانش مهاجرت نکرد و در وطنش ماند و جام
شوکران را نوشید .دوستانش شب قبل از اجراي حکم ،پیشنهاد فرار شبانه را داده بودند ،اما ،او
قرار را بر فرار ترجیح داد .چرا؟ نظر زيادند .نیچه ميگفت :سقراط از زندگي خستهبو د و براي
همین نیز فرار نکرد؛ چون لحظة آخر گفته بود :ما خروسي بهآلکیبیادس بدهکاريم  .1هگل چون
طرفدار حکومت بود ،ميگفت :کساني چون سقراط و يا آنتیگونه – که به رغم تهديدهاي
عمويش کرئون حاکم ،جسد برادرش را دفنکرد – شورشگر بودند و مخل نظم اجتماع،
___________________________________________________________________________
1

 .در یونان باستان هنگام مرگ به نشانۀ خالصی از این جهان به آلکیبیادس خروسی میدادند.
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مي بايست براي حفظ نظم حذفمي شدند .پس در طول تاريخ؛ همیشه آشوبگران و مخالفان
دولت را يا تبعیدميکردند ،يا ميکشتند و يا خودشان مهاجرتميکردند.
در اين مقاله مفهوم « جايي ديگر» که معادل غربت است و نگرش بهآن ،بخصوص در سدة
بیستم تغییريافته ،اهمیتي فراوان دارد( .مثال  ،ابراهیم با اصرار فراوان صنم بانو ،با وجود مهیا

بودن امکانات الزم براي نويسندگي ،حاضر نیست در پاريس (« جايي ديگر» از ايران) سکني -
گزيند و بهمکان خودش (« جايي ديگر» از پاريس) برميگردد .ولي کوندرا  ،برعکس گلشیري،
خود شخصي مهاجرتکرده است (بهتر است بگويیم فر اري) ،و مثل ايرنا و ژوزف از چك رفته
و شايد هم دقیقا مثل آنها پس از سال  1989به چك برگشته است؛ اما دقیق نمي دانیم که چه
تجربیاتي داشته ،گرچه تجارب شخصیتهايش خیلي سیاه اند .در حالي که گلشیري هرگز
تجربة مهاجرت طوالني مدت نداشته و هرگز هم نخواسته مهاجرت کند .ولي کوندرا
مهاجرتکرده و بعدها زبانش را تغییر داده ،اما نگرشش بهرمان از اولین نوشتههايش (عشقهای
خنده دار و شوخی) ،هرگز تغییر نکرده است.

در اين مقاله ،ديدگاههاي کوندرا و گلشیري را بهمهاجرت بهترتیب زماني آثارشان بررسي -
خواهیمکرد و بعد با نشان دادن شباهتها و تفاوتهاي دو رمان مورد بررسي مقاله ،بهلحاظ
ساختار و شخصیت ،دگرگوني نظر کوندرا و عدم تغییر نظر گلشیري را نشان خواهیم داد و

سپس ديدگاه شخصیتها را نسبت بهمفهوم خانواده و زبان مطالعه خواهیمکرد و خواهیم ديد که
چطور مفهوم مهاجرت در ذهن و آثار اين دو مؤلف بازتابيافتهاست.
.1بررسی ترتيب زمانی آثار مربوط به مهاجرت کوندرا و گلشيری
 1-1ترتيب زمانی آثار کوندرا
در آثار نخست کوندرا چون شوخی  ،عشقهای خندهدار  ،زندگی جای دیگر است تقريبا
هیچ چیزي از مهاجرت نمي بینیم( ،جز اين که در شوخی  ،هونزا ،يکي از شخصیت هاي فرعي
رمان به اتريش فرار مي کند و يا در رمان آخري ،اشاره اي بسیار مختصر بهمهاجرت برادر دختر
موقرمز ،دوست يارومیل ،ميشود که مي خواهد از مرز فرارکند ،ولي بهعلت لو رفتنش موفق -
نميشود) ،ولي در والس خداحافظی  ،ياکوب ،شخصیت نمونه و شکاک کوندرا را داريم که
براي فرار از حکومت کمونیستي مي خواهد مهاجرتکند ،اما در آخرين روز اقامتش در چك،
در شهري مرزي؛ کامیال را مي بیند و چنان شیفتة زيبايي اين زن ميشود که با خودش ميگويد
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بهعلت غرور و سیاسي بودنش ،زيباييهاي کشورش را نديده است و ايکاش همچو زني را
قبال مي ديد( .اين از تناقضات عجیب شخصیتهاي کوندراست؛ يعني اگر ياکوب ،کامیال را
قبال مي ديد در چك ميماند؟ دقیقا مثل میرک در بخش اول کتاب خنده و فراموشی که
بههنگام بازگشت از پیش ژدنا  -که رفته بوده نامههاي دوران جواني اش را از او بگیرد ،ولي

موفقنشده که نامهها و در واقع جواني اش را از او بازپس بگیرد – بهطبیعت نگاهميکند و با
خودشميگويد؛ زيباييها را نديده است .همین ياکوب را ميتوان ژوزف بیخبری دانست که
بهمهاجرترفته و حاال به چك برگشته و زني زيبا و مهربان – همچون خواهر – را ديده و
به جاي آن که کمکشکند ،نابودشميکند).
کوندرا در پنجمین اثرش از مهاجرت حرفميزند :بهزندگي خودش ميپردازد که چگونه
مجبور بهمهاجرتشميکنند« :کمي بعد از آنکه روسها در  1968کشورم را اشغالکردند ،مرا از
کارم بیکار کردند ،و هیچکس حق نداشت ديگر شغلي بهمن بدهد( ».کندرا  ، )96 :1987 ،و يا از
تامینا ،يکي از شخصیتهاي کتاب ،حرفميزند که با شوهرش بهغرب فرارميکند و
بهسرنوشت ايرنا دچارميشود؛ شوهرش ميمیرد .تامینا بهکار در قهوهخانه اي کوچك ،در
شهري کوچك ،مشغولميشود و مدام بهفکر بازپسگرفتن نامهها از مادر شوهرش است تا
بدين طريق هويتش را در غرب نگه دارد؛ چون حاال در غرب به شدت تنهاست و ديگر کسي را
ندارد و تنها دلخوشي اش اين است که بتواند بهنامههاي شوهرش دستپیداکند ،تا بتواند
خودش و هويتش را نگه دارد و بعد چون ميفهمد آن نامهها را بازکرده اند و خوانده اند؛
بيخیال همه چیز ميشود و در جزيرة بچهها به دست بچهها ميمیرد؛ در اين آثار ،مهاجرت

سراپا منفي است .ولي در بیخبری وقتي برادر ژوزف بسته اي را بهاو مي دهد ،وي بسته را –
که شامل عکسهاي دوران کودکي و نوجواني و دفترهاي يادداشت اوست – نابودميکند ،تا
چیزي از گذشته اش باقي نماند؛ انگار نه چیزي از آن کشور مادرزاديش برايش مانده (نه پدري،
نه مادري ،نه برادري ،نه زني ،نه بچه اي ،نه خواهري) و نه مي خواهد بماند .مسیر فکري
کوندرا نسبت بهمهاجرت همینقدر تفاوتکرده است که در طول مقاله بهآن خواهیمپرداخت.
کوندرا در آثار نخستش آمار هم ميدهد« :آنهايي که مهاجرتکرده اند ( 120هزار نفرند)،
آنهايي که وادار بهسکوت شده اند و از کارشان اخراجشده اند (نیم میلیون نفرند) ،همچون
دسته اي که در مه دور مي شود ،و نامرئي و فراموش شده ،ناپديد ميشوند( ».همان .)44 :اين
نگاه را بهمحو و فراموششدن مهاجران در بیخبری نیز خواهیم ديد .ولي بعدها تعريف و تامل
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ميکند « :مهاجرت :اقامتي اجباري در کشوري بیگانه براي کسي است که میهن مادرزاديش را
تنها میهن خودش مي داند( ».کوندرا.)171 :1995 ،
بار هستی (در اصل سبکی تحمل ناپذیری هستی) دومین اثري است که با مضمون
مهاجرت ارتباط بسیاري دارد؛ اين اثر از حکومتي صحبتميکند که خیليها را وادار
بهمهاجرتميکند .در اين رمان به سرنوشت اشخاصي چون سابینا و يا سرنوشت تراژيك
جراحي چون توما عالقهمند ميشويم که بهعلت اخراج شدن از کارش ،براي طبابت بهسوئیس
مي رود ،ولي به خاطر همسرش ترزا بهپراگ بازميگردد و سرانجام در روستايي بهرانندگي
تراکتور مشغولمي شود؛ در اينجاست که شیوة سخنگفتن از مهاجرت فرقميکند؛ حکومت

کمونیستي ايرنا و ژوزف را وادار بهترک میهن ميکند ،ولي در سبکی تحمل ناپذیری هستی
حکومت توما را از شغلش اخراج ميکند و او بهکار شیشهشويي و بعد بهرانندگي تراکتور
رويمي آورد و آخر سر نیز زير کامیون بد پارکشده ،لهميشود.
البته اين رمان ،بسي گستردهتر است ،ولي ما اينجا بهمهاجرت آن ميپردازيم .راوي در
بخش هفتم ،وقتي از خانه اي حرفميزند که توما و ترزا از يكروستايي خريده اند تا آنجا
ساکن بشوند ،از درختاني نزديك خانة آنها صحبتميکند « :درختان سیب پیچدرپیچ بر روي
تپه رشدميکردند و هیچ کدام از آنها نميتوانست جايي را که در آنجايي که ريشه دواندهبود،
ترککنند ،درست همانند توما و ترزا که هرگز نميتوانستند اين روستا را ترک کنند( .کوندرا،
 )409 :1989اين حرف دل کوندرا و خانم اوست که در فرانسه رشدکرده اند و ديگر نميتوانند
آنجا را ترککنند ،حرف دل ايرنا و ژوزف هم هست که ديگر نميتوانند کشوري را که بهآن
مهاجرتکرده و آنجا زيسته اند ،ترککنند.
اين رمان بیشتر دربارة موضوعاتي است که ربطي بهمهاجرت ندارند؛ راجع بهعشق و روابط
انسانها در زمان حکومت کمونیستي و دگرگوني شان در همین حکومت و غیره است .راجع
به شخص عجیبي مثل سابیناست که به چند کشور (« جايي ديگر») مهاجرتميکند؛ از چك
بهسوئیس (« جايي ديگر») مي رود و آنجا نزد معشوقة سابقش توما ميرود .بعد بهآمريکا
(« جايي ديگر») مي رود و با زن و شوهري پیر در خانة آنها زندگي ميکند .ولي آنجا هم
سکني نمي گزيند ،صرفا با اين فکر که در زير زمین آمريکا؛ آباء و اجدادش دفن نشدهاند و
ميترسد روزي او را در قبري در زيرزمین دفنکنند .براي همین بهفرانسه ميآيد و آنجا ساکن -
مي شود .سابینا را تا چه حد ميتوان مهاجر دانست؟ او شخصي سیاسي نیست و با مخالفان
دولت در بیرون از چك هم هیچ نوع سنخیت و رابطهاي ندارد .طوري که در خارج از چك،
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فقط يكبار « خودش را قانعکرده بود تا بهيکي از گردهماييهاي هموطنانش برود .يك بار ديگر،
بحث راجع به اين بود که آيا الزم بوده با اسلحه علیه روسها مي جنگیدند يا نه؟ بهطور قطع،
اينجا ،در پناه مهاجرت؛ همه دادميکشیدند که جنگیدن الزم بوده .سابینا در اين هنگام گفت:
« خوب ،برگرديد و بجنگید!» (همان ،)141 :بعد بهلیدر آن جمع ميگويد :تو هیچ فرقي با آن
حاکم کمونیست چك نداري .او دلش مي خواهد بعد از مرگش خاکسترش را در طبیعت
بپراکنند و هیچ اثري از او نماند .او نمونة اعالي طرفدار سبکي است ،همان طور که توما و

ترزا طرفدار سنگیني بودند و زير سنگیني کامیون لهشدند .همچو دعوايي بین مهاجران در آینه -
های دردار هم هست ،ولي در اين اثر شخصیتي شبیه سابینا نداريم.
در اين رمان ،نظر کوندرا راجع بهمهاجرت بسیار متفاوت از بیخبری است .در جايي از
رمان ،وقتي توما و ترزا تصمیم بهمهاجرت ميگیرند ،کوندرا مينويسد« :کسي که مي خواهد
مکاني را ترک کند که در آنجا زندگيميکند ،آدم خوشبختي نیست( ».همان )46 :و يا وقتي از
زندگي ترزا در سوئیس حرفمي زند ،تعريفي از تبعید و مهاجرت مي دهد که با آثار متأخرش
متفاوت است« :کسي که در خارج زندگيميکند ،در فضايي خالي ،بر فراز زمیني بدون حماي ت
کشور ،کشور خودش ،راه مي رود ،کشوري که در آنجا خانواده و همکاران و دوستانش را دارد
و در آنجا حرفهايش را از طريق زباني که از بچگياش ميشناسد ،به اطرافیان ميفهماند.
(همان ) 116 :باز جايي ديگر ،توما صبح زود راديو را بازميکند و مي بیند راجع به مهاجران
حرفميزند و «مکالمات خصوصي آنها را که يك جاسوس مخفیانه ضبط کرده» (همان:
 )141پخشميکند .آنها نهتنها به حکومت کمونیستي که حتي به خودشان نیز تهمتميزنند.

همچو حرفهايي را در آثار متأخر کوندرا ديگر نمي بینیم .اين نوع تهمتها در آینههای دردار
نیز هست و بخصوص در همنوایی شبانة ارکستر چوبها  ،رماني از رضا قاسمي ،که در
پاريس نوشتهشده است.
در بین ديگر رمانهاي کوندرا ،باز هم ميتوان از جشن بیمعنایی نام برد که ميتوان آن را
به لحاظ زبان دو شخصیت آن (کالیبان و دختر پرتغالي) از منظر مهاجرت بررسيکرد ،و نیز
ميتوان بهآهستگی اشاره کرد که کسي بهتلفظ درست نام دانشمند چك اهمیتي نمي دهد؛ چون
هم اقلیت است و هم قدرت زباني ندارد .ولي تنها اثري که کوندرا مفصل در آن از مهاجرت و
دگرگوني مهاجران حرفميزند ،بیخبری است .او در اين اثر ديدگاهش را بهمهاجرت تغییر -

داده است ،و اين تغییر نگاه در موسیقیدانها و نويسندههاي مورد عالقة کوندرا نیز روي داده -
است؛ در عهدهای شکسته  ،وقتي از ايگور استراوينسکي ،موسیقیدان روسي االصل فرانسوي،
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حرفميزند ميگويد او در اوايل مهاجرتش به فرانسه از مضامین و فضاي روسي استفاده مي -
کرد ،ولي بهتدريج بهمضامین و فضاي فرانسوي گرويد« :بيشك ،تکامل هنريش مسیري
متفاوت درپیش ميگرفت اگر ميتوانست جايي بماند که آنجا متولدشدهبود( ».کوندرا:1995 ،
 ) 171اين حرف در بارة خود کوندرا هم صادق است.
 .2-1ترتيب زمانی آثار گلشيری
او قبل از انقالب اثري راجع بهمهاجرت ايرانيها ننوشته ،ولي بعد انقالب در چهار اثر
بهمهاجرت ايرانيها پرداخته که شبیه هم اند و در راستاي هم :نقشبندان ،نيروانای من  ،خانه
روشنان  ،آینههای دردار.
نقشبندان که تاريخ چاپ  1368را دارد ،داستان خانواده اي مهاجر است؛ پسر خانواده،
مازيار ،ز ني ژاپني گرفته و چند بچه دارد؛ دختر خانواده ،زهره ،شوهري خارجي دارد و دو بچة
دوقلو دارد .ولي شوهر خانواده ،جواد بهزاد ،نقاش و خطاط و کارمند بازنشسته که ساکن ايران
است ،و از همه بدبخت تر مادر خانواده ،شیرين ،حاال در نیويورک صندوقدار است و دچار
سرطان و در خی ابان بیست و هفتم نیويورک در ساختماني آپارتماني دارد که آپارتمانش « فقط
دو صندلي راحتي دارد و يك کاناپه که شبها تخت مي شود و هر شش ماه هم مجبور است
شیمي درماني بشود يا اصال بگذارد يك جاي ديگرش را ببرند( ».گلشيری .)381- 380 : 1380 ،
البته برگشتن پدر خانواده به ايران از راه ترکیه بین گوسفندان و زير بار ماشین باري نیز توهین -
آمیز است .و از آن توهین آمیزتر جايي است که مرد از زن اصرارميکند به ايران برگردد  ،و
ميگويد« :آنجا هم هست .تازه ميتواني ششماه بهششماه بیايي ».زن در جواب ميگويد« :با
چه پولي؟ اينجا بیمه ميشوم( ».همان .) 385 :اين داستان زندگي هنرمندي است که نميتواند
پول درمان زنش را تأمینکند؛ داستان آوارگي خانوادههاي ايراني و متالشي شدنشان آن هاست
که مضموني همیشه تکرارشونده (اليت موتیو) در آثار گلشیري مرتبط بامهاجرتند.
داستان ديگري که گلشیري در آن بهمهاجرت پرداخته ،داستان نيروانای من است .اين
داستان سه شخصیت اصلي دارد :راوي و لیلي و دکتر حقیقي که زماني قاضي برجستة دوران

حکومت شاه بوده است .جنگ درميگیرد و مهاجرتها شروع –ميشود؛ برخي از مردم خانه -
هايشان را ميفروشند و از کشور خارجميشوند  .زن بسیار جوان قاضي ،تمام دارايي شوهر
خیلي بزرگتر از خودش را تبديل به دالر و پاوند ميکند و بههمراه دختر کوچولويشان راهي
لندن مي شود؛ گلشیري همین نگاه موجود در اين داستان را در آینههای دردار عمیقتر و
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گستردهتر مطرحميکند؛ صنم ،بانوي آینههای دردار از طريق شوهرش بهخارج رفته ،ولي لیلي
اين داستان ،خودش رفته است .شوهر صنم بانو ،قبل انقالب با ساواک همکاريميکرده ،ولي
شوهر لیلي قاضي بوده و بازنشسته شده (هر دو کارمند و مأمور رژيم شاه بوده اند) .شوهر لیلي
عاشق لیلي است ،شوهر صنم بانو عاشق صنم بانو نیست ،ولي همچنان احساس مالکیت دارد،
هر چند که از هم جداشده اند .هم صنم بانو هم لیلي؛ هر دو راوي داستان را دوست دارند .در
آینههای دردار راوي براي داستان خواني بهاروپا رفته و سرانجام با صنمبانو ديدارميکند و
بهرغم اصرار صنم بانو ،در اروپا (« جايي ديگر») نميماند ،ولي در نيروانای من  ،راوي حتي از
ايران خارج نميشود .راوي هر دو کتاب؛ يكپسر و دو دختر دارد .ولي زن (لیلي) نيروانای من
فقط يك دختر دارد ،نه مثل زن آینههای دردار (صنمبانو و يا مینا) که يكپسر و دو دختر دارد.
هم در آینههای دردار بین صنم بانو و راوي دو ستي بوده است و هم در نيروانای من بین
راوي و لیلي دوستي بوده ،و در هر دو داستان ،راوي؛ نويسنده است .صنم بانو در خارج فقط

يکبار با يك نفر بدعنق – چپ – مدتي دوستميشود ،در نيروانای من  ،لیلي با يك خارجي
به نام جان همراه است .و در هر دو اثر ،دلیل ماندن راوي در ايران ،پايبندي بهمیهن و عشق
بهزبان فارسي است؛ راوي نيروانای من جايي ميگويد « :چه ميتوانم بگويم؟ که مثال اينجا
خانة من است؟ نه ،من خانه اي ندارم ،سقفي نمانده است .ديوار و سقف خانة من همینهاست
که مي نويسم ،همین طرز نوشتن از راست به چپ است ( »...گلشیری )374 :1380 ،دلیل
نماندن ابراهیم نزد صنم بانو نیز همین است :آینههای دردار به نوعي بسط و گسترش اين
سه داستان است و يا بهتر است بگويیم گلشیري با نوشتن اين سه داستان ،اين رمان را در ذهنش
مي نوشته است؛ او در آثارش مهاجران را بیشتر نشان مي دهد (آینههای دردار مهاجريني را
نشان مي دهد که تقريبا همهشان يا از هم بدگويي ميکنند ،يا از زن و بچههايشان دورند و با
زنان و دختراني ديگر رابطه اي نامشروع دارند) تا اين که بهطور رسمي ازشان حرف بزند .ولي

کوندرا اگر در آثاري چون کتاب خنده و فراموشی از بدبختي مهاجران چك در غرب حرف -
مي زند ،از تبعات مهاجرت و دگرگونيهاي شديد مهاجران نیز حرفميزند ،طوري که دو
مهاجر بیخبری ديگر نمي خواهند در کشورشان بمانند؛ چون هم عوضشده اند و هم کسي
براي آنان نمانده و آنجا چیزي دلخوشکنك ندارند .در کدام شخصیت گلشیري همچو
دگرگوني روي دادهاست؟
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.2شباهتها و تفاوتها
کوندرا بیخبری را نخست در سال  2000در خارج از فرانسه در اسپانیا بهزبان اسپانیايي
چاپکرد ،دقیقا همانند گلشیري که آینههای دردار را خارج از ايران چاپکرد .اين دو نويسنده
آگاهانه رمانشان راجع بهمهاجرت را « جايي ديگر» از محل زيست خود چاپکردند.
دو اثر مورد بحث ما بهلحاظ ساختار و شخصیت شباهتها و تفاوتهايي با هم دارند؛
شخصیتهاي اصلي آینههای دردار راوي؛ ابراهیم و صنم بانو و مینايند و راوي بعد بازگشتش
از اروپا (« جايي ديگر») حاال هر آنچه را که بر خودش رفته است مي نويسد .ولي شخصیتهاي
اصلي بیخبری ،ايرنا و ژوزف ،همچو چیزي ندارند؛ نه خودشان مي نويسند و نه کسي از آنها
چیزي مي خواهد .کوندرا آنها را بعد از بیست سال زندگي در خارج (« جايي ديگر»)  ،حاال
بهکشور آزادشدهشان برميگرداند و تجربههايي جديد براي آنها رقمميزند ،و اين تجربهها
چنان تلخند که آنها هرگز حاضر بهماندن در کشورشان نیستند؛ بازگشت محال است .ولي
رهايي و رستگاري راوي  -ابراهیم در همین نوشتن است و از همه مهمتر خانمش میناست
که مدام به او اصرارميکند ،هرآنچه را که مي بیند بنويسد ،يا حداقل يادداشت بردارد .نه مثل
اولیس و ايرنا و ژوزف که هیچکس از آنها نميپرسد که در غربت چطور زيسته اند و چه
ديده اند و چکار کرده اند و غريب بودنشان در همین است؛ انگار با اين بي اعتنايي بهآن بیست

سال گذشته ،از آنها مي خواهند آن بیست سال زيستة دور از وطن را قطع کنند و دور -
بیاندازند ،شب یه قطع عضو؛ صحنه اي کلیدي هست که ايرنا دوستانش را براي جشن دعوتکرده
و شراب بوردو سفارش داده ،ولي آنها اول آبجو مي خورند ( از لج ايرنا يا طبق سلیقهشان)،
بعد باالخره يکي ميگويد« :آيا ما دو تا شراببخوريم؟» (کوندرا )47 :2003 ،که در نهايت
همهشان مستميکن ند و شاديميکنند ،ولي هرگز به حرفهاي ايرنا گوشنمي دهند و ايرنا هم
بههیچوجه نميتواند براي آنها حرف بزند ،در حالي که تنها هدف جشن همین حرف زدن
بوده است .شب که به خانه برميگردد ،جشن را مرور ميکند و مي خواهد هر چه زودتر ،دوست
فرانسوي اش سیلوي را ببین د و برايش بگويد تو حق داشتي بگويي« :بازگشت عظیم» و بگويد :
« امروز فهمیدم که باز ميتوانم با آنها زندگيکنم ،به شرطي که هر آنچه را که با تو ،با شما ،با

فرانسويها زيسته و تجربهکرده ام ،به طرزي باشکوه در محراب (قربانگاه) میهن بگذارم و آتش -
شان بزنم .بیست س ال زندگیم در خارج ،در مراسمي مقدس دود خواهندشد .و زنان با جام -
هايي بلند کرده در دست ،دور آتش با من آواز خواهند خواند و خواهند رقصید .اين همان
بهايي است که براي بخشوده شدن بايد بپردازم .اين همان بهايي است که براي پذيرفتهشدن بايد
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بپردازم .اين همان بهاي ي است که بايد بپردازم تا باز يکي از آنها بشوم(».همان  .)55 :اين
صحنه بیانگر تفاوت مهاجر با کسي است که در وطنشمانده و پذيراي تمايز مهاجر نیست؛ باز
قدرت جمع حاکم است .يا صحنه اي که ژوزف بعد بیست سال تابلوي نقاشي اهدايي دوستش
را در خانة برادرش مي بیند و در فکر است که چطور آن را به دانمارک برگرداند ،ولي زن
برادرش هیچ حرفي از آن نمي زند ،گويي مال خودش است .و يا ساعت مچي اش که در دست
برادرش است و متأسفانه برادرش هم هیچ چیزي  -دال بر اين که ساعت مال خودش نیست و
يا تعارفي بکند و يا چیزي بگويد ،نميگويد .کوندرا ،اينجا مهاجر را بهمرده تشبیهميکند که بعد
چندين سال سر از قبر بیرونميآورد و مي بیند امالکش را زندگان بین خودشان تقسیم کرده اند
و « او هیچ ادعايي نميکند :مردگان کمرويند( ».همان )83 :

کوندرا اين بازگشت را با بازگشت اولیس به جزيره اش ،بعد سالها سرگ رداني ،مقايسهمي -
کند .و با ريشه شناسي اين واژه در زبان فرانسه به  ignoranceميرسد که يکي از معناهايش
بي خبري از چیزي است و منظور اين است که در کشور من اتفاقاتي مي افتد که من از آنها
بي خبرم و مي خواهم بروم بهکشورم ،ببینم چه اتفاقاتي آنجا مي افتد و با همین فکر است که
ايرنا و ژوزف بعد بیستسال بهکشورشان برميگردند .حرف ابراهیم آینههای دردار نیز
همین است که مي خواهد ببیند در جهان چه خبر است ،براي همین به داستان خواني بهاروپا رفته

و از جهان و مهاجران ايراني در اروپا گزارشمي دهد و از افکار و سرگرداني آنها حرفمي -
زند .آيا ناخودآگاه متن ،خیلي بهتر از خودآگاه و ناخودآگاه نويسنده نیت مولف را بیانميکند؟

کوندرا از طريق ريشه شناسي  ignorantiaبهبي خبري ميرسد و گلشیري هم مي خواهد ببیند

در جهان چه خبر است؛ معناي اين حرف اين است که انگار راوي – ابراهیم – گلشیري در
تبعید بوده و حاال مي خواهد ببیند در جهان چه خبر است؟ گلشیري جهانوطن است و صلح
با جهان همین است .اين حرفي متناقض و معنا دار است .ولي اين بي خبري براي صنمبانو اتفاق
نمي افتد؛ او با خواهرهايش در ارتباط است؛ از ايران بي خبر نیست؛ آن طور که شخصیتهاي
کوندرا بي خبرند .کوندرا آوارگي اولیس را بیستسال مي داند که هفتسالش را اسیر و معشوقة
کالیپسو بود .ابراهیم هم ميتواند در حکم معشوقة صنم بانو شايد سالیان سال در پاريس بماند.
کالیپسو الهه اي است در جزيره اي ،ولي صنم بانو کارمندي است مطلقه با سه بچه و ساکن حاشیة
« ثروتمندنشین» پاريس مي باشد.
 .1-2شباهت شخصيتها و ساختارها
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آینههای دردار که قبل از بیخبری نوشتهشده در عین تفاوت داشتن ،شباهتهايي بهلحاظ
شخصیت و شروع و پايان رمان دارند که بهآنها خواهیم پرداخت .بهعنوان نمونه سعید ايماني
و «ن» را داريم که هر دو حکومتي بوده اند و حاال بعد سرنگوني حکومت ،باز وضعشان خوب
است و حضورشان در رمان سنگیني ميکند .هر دو بهشدت اعتقاد دارند که به خیليها کمك
کرده اند  .ولي فرق اين است که سعید ايماني حاال شخصي پريشان است و «ن» نه؛ سعید
ايماني در شبي که بعد مست کر دن دستانش ميلرزد به بهمن ميگويد « :فکر نکن که من از
ترس ميلرزم يا از شرم ،من از نفرت ميلرزم ،نفرت از همة آنهايي که قسر دررفتند و حاال
اينجاها دارند بهريش من و امثال من مي خندند( ».گلشیري )47 :1378 ،ولي «ن» اين طور
نیست .در کشورش مانده و حاال نوه و نتیجههايش را نگاه ميکند و به ژوزف ميگويد« :آنها
ديگر مثل ما فکر نميکنند».
براي فهم بهتر دنیاي کوندرا و گلشیري مقايسة شروع و پايان رمان آنها مفید است؛ شروع
بیخبری با خطاب سیلوي به ايرنا شروع ميشود« :هنوز اينجا چکار ميکني!»  ،يعني اين که
چرا بهکشورت برنگشته اي؛ تو ديگر اينجا اضافه اي .شروع آینههای دردار هم تقريبا همین
است؛ « در فرودگاه لندن ،بر نیمکتي هنوز خوابش نبرده بود که صداهايي شنید ،دستي هم بر
شانه اش خورده بود .دو پاسبان بودند ،بلند قد ،يکي با تاکي و آن يکي که ،دست بر شانهاش
گذاشته بود ،پرسید :اينجا چرا خوابیدهاي؟» (همان  ) 5 :جالب اين که بعد از حرفزدن راوي با
پاسبانها که آنها ميفهمند او به برلن پرواز دارد ،آنها خروجي فرودگاه را بهاو نشانمي دهند:
« بايد آنجا باشي( ».همان جا)؛ يعني بايد از اينجا بروي .حرف حمید بهدايي اش ابراهیم نیز همین
است« :نئونازيها ميگويند با اشتغال يك خارجي يكآلماني بیکارميشود .براي همین
بهخارجيها پیلهکرده اند ،مخصوصا بهترکها» .گفتمان حاکم بر کشورهايي که مهاجرپذيرند،
همین است .شهروندانش مهاجران را اشغالگر مي دانند.
پايان اين دو رمان هم خیلي ش بیه هم اند .صحنة پاياني آینههای دردار در آپارتمان
صنم بانوست ،ابراهیم مي خواهد فردايش اگر بلیط پیدا کند ،پیش زن و بچه اش برگردد

بهکشورش .ژوزف هم در آخر بیخبری اتاق هتل را ترک ميکند و پیش زن مرده اش ،خانه -
اش ،در دانمارک برميگردد .ولي روحیه و واکنش اين دو زن (ايرنا و صنم بانو) بسیار متفاوت
است .هر دو زن ناراحتند :صنم بانو از اين ناراحت است که ابراهیم او را قربانيکرده و هر تکه -
اش را به اين شخصیت و يا آن شخصیتش داده است ،و حاال هم با تمام اصراري که ميکند،
ابراهیم بههیچ وجه حاضر نیست در پاريس بماند .و اما ايرنا؛ ژوزف از اول به او دروغ گفته و
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براي اين که رابطه اي با او داشته باشد ،هرگز دروغش را فاش نميکند و در پايان هم ايرناي
تحقیر شده را در اتاق تنها ميگذارد و ميرود ،که؛ يکي از صحنههاي سیاه آثار کوندراست؛
ميتوان نتیجهگرفت که پايان اين دو رمان ،ب یانگر نگاه اين دو نويسنده بهمهاجرت است؛
ژوزف مهاجر ،ايرناي مهاجر را نابود ميکند؛ هیچ دلیلي براي ماندن ايرنا و ژوزف نمانده است؛
بازگشت محال است .ولي براي ابراهیم؛ ماندن محال است .ميتوانگفت « کوندرا از معناي
اساسي نخستین و آخرين جملة رمان کامال آگاهاست( ».وتسالو کواتیك)161 :1995 ،
اين که صحنة پاياني آینههای دردار بههیچ کنشي از طرف هیچيك از شخصیتها ختم -
نميشود ،ميتواند به حرف خود راوي برگردد که بهشدت پابند سنت است .راوي مي داند که
اگر حرکتي بکند پابند صنم بانو شده و قرباني ميشود؛ قرباني يك زن ،همچون ون گوگ؟
شايد براي همین؛ چند بار اسم ون گوگ ميآيد ،آنهم با اشاره بهپرتره اي که ون گوگ از
خودش کشیده بود ،وقتيکه گوش خودش را بريده بود .گلشیري اينجا سنت را نگه داشته تا
بهصنمبانو جواب بدهد؛ تا ثابتکند که سنت عشاق ما همچنان در نظر گلشیري محفوظ است؛
چون جايي که صنم بانو از ابراهیم به جد مي خواهد پیشاش بماند و ميگويد « :بیشتر به خاطر

خودت ميگويم .چون خیلي دهاتي هستي  »...و بعد که ميگويد« :دلخوري؟» ابراهیم جوابي -
مي دهد که با پايان رمان جور درميآيد - « :خوب ،بله ...ما هنوز وقتي دلمان ميگیرد حافظ
مي خوانیم ،در جدلهامان بهمثنوي استناد ميکنیم ،يعني گذشته هنوز هست ،برد دارد ،بهنگاهمان
به اينجا  ...اصال قالب نگاه ما را بههمه چیز از پیش تعیین ميکند( ».گلشیري .)130 :1378
پس اگر ابراهیم بهصنمبانو ميرسید ،کل نگاه و حرفهاي ابراهیم سفسطه اي بیش نبودند و
شخصیت کاتب و نگاه او زير سؤال ميرفت .ولي ژوزف چي؟ يكزن خارجي گرفته و حاال
به خاطرة آن زن وفادار است .ولي قبلها باعث نابودي میالدا شده است و حاال هم باعث نابودي
ايرنا ميشود و البته زن طالقداده اي هم دارد و حاال حاضر نیست حت ي دختر او را ببیند .اين
آدم پر تناقض است؟ در رابطه با زنان کشورش ويرانگرست ولي به خاطرة زن مرده اش در
دانمارک چسبیده است .انگار ژوزف از زنان کشورش انتقام ميگیرد .کوندرا با نشان دادن همچو
شخصیتي ،هم تناقضات وجودي او را برمالکرده و هم تغییر شخصي معمولي را نشان داده،
شخصي که روشنفکر نیست و براي نوشتن و تحقیق به خارج نرفتهبوده است.
از ديگر شباهت هايي که در آغاز اين دو رمان داريم؛ اين است که شخصیتها (ايرنا و
ژوزف و ابراهیم) در فرودگاه « جايي ديگر» بهکشوري ديگر مي روند؛ آغاز هر دو با مهاجرت
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شروع ميشود .ژوزف پیش از مهاجرتش به دانمارک ايرنا را ديده بود ،ولي بعد چنان او را از
ياد مي برد که اصال نميشناسدش .ابراهیم هم صنمبانو را ميشناخته و حتي عاشقش بوده ،ولي
او هم در پاريس در ديدار نخست صنم بانو را نميشناسد .چرا کوندرا کاريميکند که ژوزف
ايرنا را در فرودگاه پاريس بازنشناسد؟ بهمنظور متناقض نشان دادن اين شخص ،يا نشان دادن
دگرگوني و فراموشي روابطش با دو زن در چك؟ ولي چرا ايرنا او را ميشناسد؟ البته ژوزف
پیشتر زني ديگر را هم ميشناخته :زن قانوني اش که طالقش داده است .ابراهیم هم زني ديگر
را طالق داده ،و لي باليي که ژوزف سر میالدا آورده ،ابراهیم بر سر هیچ زني نیاورده است؛ اين
هم تفاوت شخصیتها از منظر دو نويسنده .ايرنا و ژوزف مي خواهند به چك آزادشده برگردند
و به قول دوست فرانسوي ايرنا ،بازگشت عظیم را آغازکنند؛ بازگشتي که به بازگشتي وخیمتر
ختمميشود؛ انگار کسي که از کشورش مهاجرتميکند ،براي خانواده اش ديگر وجودندارد.
ژوزف اين را زماني ميفهمد که به قبرستان ،سر مزار مادرش ميرود و متوجه ميشود که برخي
از فامیلهاي نزديك او بعد از شکست کمونیسم ( )1989فوتکرده اند و برادرش حتي بهاو
خبر فوت آنها را نداده است؛ ميفهمد که اين خبر ندادن از ترس پلیس مخفي نبوده ،دلیل
اصلیش انگار مرگ ژوزف بوده است« :پس از روي احتیاط نبوده که آنها به او خبر فوتها را
اعالم نميکردند .حقیقت تلختر و بدتر از اينها بود :او ديگر براي آنها وجودنداشت».
(کوندرا )62 :2006 ،ااين پاراگراف بیان همه چیز مهاجرت از منظر کوندراست.
باز به شباهت ها برگرديم  :بیشتر شخصیتهاي اين دو رمان در برزخ زندگيميکنند.
فرقينميکند که مهاجرت کرده اند و يا در کشورشان مانده اند؛ ايرنا ،ژوزف ،کتي يا شوهرش،
«ن» .صنم بانو ،سعید ايماني ،بهمن ،مرضیه ،فرج و  ...همهشان آواره اند ،جز ابراهیم و مینا که
بهماندن مصمم اند و شرايط موجود را قبولکرده اند؛ از اين منظرست که فرق اساسي نگاه اين
دو نويسنده نسبت بهمهاجرت معلوم مي شود ،و حرف ما هم در اين مقاله همین است؛ از منظر

راوي آینههای دردار هرکس در کشورش مان ده ،انتخاب خوبي کرده است ،حتي اگر اذيت -
شود .ولي در بیخبری عکس اين را داريم .از شباهتهاي ديگر که متناقض و در عینحال
جالب و عجیب است ،عالقه داشتن ژوزف و ابراهیم به زنشان است .حتي ابراهیم پیش معشوقة
دوران نوجواني اش از دندان شکستة مینا ،خانمش ،ميگويد که پابندش کرده است و ژوزف هم
بعد مرگ زنش ،مدام به فکر اوست و حتي بعد مرگش ،طبق سلیقة او زندگي ميکند و وقتي
يکبار به خودش ميگويد چرا در چك نماند و بهکارش ادامه ندهد ،ولي وقتي از پلههاي خانة
«ن»  ،کمونیست سابق ،پايین ميآيد ،مي بیند هیچ نشاني از زن دانمارکي اش اينجا نیست و اگر
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بهخانه اش در دانمارک برنگردد ،حتما او را از دست خواهد داد و همانشب به دانمارک برمي -
گردد و جالب اين که وقتي از پراگ هواپیما بلندمي شود ،آسمان سیاه و تاريك است – دقیقا
عین آسماني که میالدا وقتي داشت در اردو در بیرون هتل يخمي بست آسمان را آن طور سیاه

ميديد – و وقتي هواپیما وارد آسمان دانمارک مي شود ،آسمان شفاف و پرستاره ميشود – باز
دقیقا مثل وقتي که میالدا اوايل منگي اش آسمان را آن قدر قشنگ و دلپذير مي ديد .اين هم
يکي ديگر از تناقضات شخصیتهاي کوندراست .اين نوع توازي از کارهاي عجیب کوندرا در
نشان دادن حاالت دو شخص متفاوت (ژوزف و میالدا) در دو دوره اي متفاوت است .يکي
ديگر از شباهتهاي اين دو رمان اين است که تقريبا از بچهها هیچ گفته نميشود .چون که در
مهاجرت ،بچهها بهلحاظ زبان و فرهنگ خودي و بیگانه ،معضلي براي والدين اند و هر دو
نويسنده خیلي راحت از آن موضوع فرارکرده اند.
 .2-2تفاوت شخصيتها و نگرش مولفان
فرق اساسي در اين است که ژوزف که بنا بهتعريف زن سابقش ،خودخواهي لجن است ،در
زن دانمارکي اش چه ديده است که اين قدر عالقهمند اوست؟ اين نکته بر خواننده مبهم است؛
در حالي که راوي آینههای دردار همه چیز مینا را براي خواننده گفته است .زن دانمارکي حتي
يك جمله در داستان نگفته است؛ يك جمله از او نقل نمي شود؛ دقیقا مثل مارتین ،شوهر ايرنا،
که تقريبا هیچ چیزي از او نمي دانیم .هرچند که اين دو خیلي در رمان حضور دارند؛ تمام
دارايي و زندگ ي و فکر ژوزف معطوف زن مرده اش است و ايرنا هم بهواسطة مارتین از
خانواده اش فرار کرده ،فرانسه رفته ،آنجا با طرز فکر و آداب و رسوم فرانسويها آشناشده و
حاال آداب و رسوم و برخورد چكها را قبول ندارد .حتي بهواسطة مارتین با گوستاف آشنا -
شده است که حاال تقريبا تنها کسي است که برايش مانده ،هرچند که نمانده است .از دخترهاي
ايرنا هم هیچ خبري نداريم .پس بیخبری  ،رمان بي خبريها است؛ زن ژوزف ،شوهر ايرنا،
دختران ايرنا ،دو برادر و خواهر میالدا ،همه غايب اند .در حالي که همچو چیزي براي رمان -
نويسي ايراني و به طور کلي ،فرد ايراني و جامعة ايراني ،قابل قبول نیست .اين هم قیاسي
ديگر.
حاال فرقي ديگر بین ژوزف و ابراهیم :ژوزف هم میالدا را اذيت کرده است ،هم ايرنا را .ولي
از رابطه اش با زنش چیزي نمي دانیم .فقط اين را مي دانیم که بعد از مرگش هر کاري مي کند تا
ياد و خاطرة او را زنده نگه دارد .خواننده حتي چهره و نام و سن و شغل او را نمي داند؛ تقريبا
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هیچ چیزي از او نمي داند .ابراهیم آینههای دردار  ،برعکس ،بنا به سنت اسالمي ايراني ،هرگز
نميتواند زني را اذيتکند!
حاال باز بهمهاجرت برگرديم .گلشیري از همان آغاز رمان ،چنان بر مهاجرت و مهاجران –
اعم از سیاسي و نويسنده – ميتازد که جايي براي بررسي و تجربة مهاجرت نميگذارد .راوي

آینههای دردار جايي ميگويد « :در ايستگاه دوستي از اهل قلم منتظرش بود .خانه اش در
مجتمعي بود مخصوص سالمندان و الکليها .روز دوم نشانش داد .يك تخت تك نفره داشت و
يك میز کوچك .احمد بر لبة تخت نشست و او بر تنها صندلي اتاق .کتابهاش هنوز در
کارتنهايي بود که کنار در بودند و يا زير تخت.
گفت :شش ماه است منتظرم تا خانه اي مستقل بهم بدهند( ».گلشیري )30 :1378
اين نوع زندگي يعني مرگ .گلشیري براي همین نمي خواست هرگز در خارج اقامتکند؟

نگاه گلشیري بهمهاجرت هنرمند همین است ،طوري که در خانه روشنان نويسنده خودکشي -
ميکند .پس مي بینیم که منظر کوندرا در بیخبری نسبت بهمهاجرت با نگاه گلشیري در آینه -
های دردار نسبت بهمهاجرت خیلي فرق دارد .براي نمونه ،در جايي از رمان ،راوي بهعلي،
يکي از دوستانش در مهاجرت ،بدون مقدمه ميگويد « :شما اينجا در همان دهي زندگي ميکنید
که با خودتان از ايران آوردهايد( ».همان ) 42:و علي که همان وقت داشته عکس زني سیاه را
ميگرفته ،ميگويد « :چه بهتر ،عوضش هر وقت گمشديم ميتوانیم برويم همان ده( ».همانجا)
همچو ديدي را در شخصیتهاي کوندراي متأخر در مهاجرت نمي بینیم؛ آنها غرب را
پذيرفته اند ،مثل ايرنا و ژوزف ،و مهاجرت را بیشتر تجربه ميکنند تا اين که راجع بهآن حرف
بزنند ،برعکس شخصیتهاي گلشیري .و اين بهوضعیت زيستشان در غربت و مهاجرت و
تفاوت فرهنگ و زبان برميگردد؛ آنها با غرب آشنايند ،ولي شخصیتهاي گلشیري آشنا
نیستند و بیرون ،پشت در ميمانند.
در پايان رمان ،ايرنا اوديسة هومر را در اتاق ژوزف مي بیند و ميگويد که چه جالب ،من هم
بهآن فکرميکردم .و باهم راجع بهآن بحث ميکنند .کسي در ايتاکا منتظر اولیس بود .ولي در
چك چهکسي منتظر ايرنا و ژوزف است؟ هیچکس! نه برادري ،نه خواهري ،نه مادري ،نه
پدري .ولي مینا و بچهها در ايران منتظر ابراهیم اند .فرق اساسي اين است .ولي جالب اين که
ژوزف هنگام ترک اتاقش ،ايرنا را خواهر خطاب ميکند .شبیه دوست داشتن ياکوب در والس
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خداحافظی  .تقريبا همین ايده را ژوزف با خود مطرحميکند که ميگويد :اين زن چه مهربان
است که با تمام وجود ،خودش را تسلیم او کرده است و او هر جا بگويد ،او خواهد آمد .بعد
ژوزف با خودش ميگويد اين آخرين فرصتي است که او ميتواند مفید باشد و دست آن زن را
بگ یرد و با خودش ببرد و آينده را تقديم او کند .نه ژوزف و نه ياکوب ،هیچ کدام ،اين کار را

نميکنند .در پايان آینههای دردار هم همچو فرصتي هست؛ ابراهیم ميتواند بهصنمبانو کمك -
کند ،ولي اين کار را ،به داليلي متفاوت ،نميکند و مثل ژوزف زن را ترک ميکند.
حول ابراهیم ،مینا و صنمبانو مي چرخند .حول ژوزف ،فقط زن مردة اوست ،هر چند که در
نوجواني با میالدا دوست بوده و حاال هم براي سهروز با ايرنا دوست ميگذراند که بهفاجعه
منجرميشود .اين دوستي دومي را ميتوان ساديسم و شهوت حیواني دانست .کوندرا اين دو را
باهم رودررو ميکند تا يا رذالت شهوت ژوزف را نشان دهد يا ايرنا راجع بهژوزف با میالدا
حرف بزند و حتي ناهار میالدا را ردکند تا با شور و شوق و هزاران آرزو با ژوزف ناهار بخورد.
خواننده نميتواند حدس بزند که ايرنا بعد از بیدار شدن چه خواهدکرد.

کوندرا با پرد اختن بهموسیقي و تاريخ ،بهويژه تاريخ کشورش ،بهموضوعات ديگري نیز مي -
پردازد (به فرع پرداختن جزو بوطیقاي کوندراست) .اين که چطور ملتها و میهنهاي بزرگي
چون آلمان و روسیه در قیاس با چك ،همه چیزشان فرق ميکند؛ مثال نوع نگاه بهمیهن و دفاع
و حفظ آن .گلشیري هم در آینههای دردار داستانهايي مي خواند که به اصل رمان مربوط
نیست .ولي تفاوت زماني بسیاري میان اين دو رمان هست :آینههای دردار چند روز داستان -
خواني و بحث و جدل و گفتگو در کشورهاي اروپايي با ايرانیان مقیم آنجاست و اصال قصد
راوي اين است تا ببیند در جهان چه خبر است ،در حالي که بیخبری بیست سال زندگي ايرنا
و ژوزف در خارج از کشورشان است؛ ابراهیم تجربة زيستن چندين سال اقامت در اروپا را

ندارد .در حالي که ايرنا و ژورف هر دو بیستسال در خارج مانده اند وکلي تجربة واقعي -

دارند.
با عاريه گرفتن سخن هملت ،مسئلة اصلي آینههای دردار  ،بازگشتن يا ماندن است که
ابراهیم آخر سر برميگردد ،مسئلة اصلي بیخبری هم دقیقا همان مسئلة ابراهیم است؛ ايرنا و
ژوزف رفته اند تا از آن بي خبري در بیايند ،ولي آن خبرگرفتن چنان آن دو را از وطن مي رماند
که هرگز بهماندن در آنجا راضي نخواهندشد؛ بازگشت محال خواهدبود.

بررسی تطبيقی مهاجرت در آینههای دردار گلشيری و بيخبری کوندرادکترمحمدحسين جواری101

به فرقي ديگر بپردازيم؛ صحنه اي که ژوزف بدون هیچ خاطره اي که يادش بیايد ،با ايرنا
نزديکي ميکند و ايرنا همه اش فکر ميکند که ژوزف او را مي شناسد ،ولي آخر سر که ميفهمد
ژوزف هیچ چیزي از او بهياد ندارد و در اين دو سه روز حتي نام او را نه مي دانسته و نه

پرسیده و همچون زني هرجايي با او رفتارکرده است ،چنان ناراحت ميشود که بعد از هق هق -
هايي شديد به خوابي عمیق ،شبیه مرگ فرومي رود .باعث اين کار کسي است که از حکومتي
کمونیستي فرارکرده و بیست سال در دانمارک مانده و حاال هم به خاطر زني مرده از کشور
خودش دوباره به دانمارک برميگردد تا خاطرة زني مرده را نگه دارد .اما با زني بیوه چنان
رفتاريميکند که خواننده را به انسانیت و تمدن و فرهنگ مشکوک ميکند .آيا اين زن ،از
جنس همان زني نیست که او به خاطرش – که مرده هم هست  -به دانمارک برميگردد؟ آيا

اين نوع برخورد ،انتقام از زنان چك است؟ انتقام از کتي ،زن برادرش ،انتقام از نادختريش که
اعصابش را بهم ريخته است؟ ولي همین ژوزف اولین روز بازگشت بهکشورش سر قبر
مادرش ،مام میهن ،رفته است .پس سرشت انسانها مربوط بهمکان نیست؟ چون ژوزف
نوجوان هم که بوده ،میالدا را آن قدر اذيت کرده بوده که او تا حد خودکشي پیشرفته است.
ولي برخورد ابراهیم با صنم بانو چه طوري است؟ تقريبا هیچ جا تنشي ،نفرتي از طرف ابراهیم
نسبت به زنان ايراني در داخل و يا خارج ديده نميشود ،چه برسد به اين که از صنمبانو،
معشوقة دوران نوجواني اش ،متنفر باشد .تنها شبي هم که ابراهیم بعد سالها دوري از معشوق
سابقش ،پیش او ميرود ،حتي نزديکش نميشود و مدام بهفکر بازگشت به ايران است .علت
اين نزديك نشدن ،حفظ سنت عشاق ايراني است .هم ژوزف ،هم ابراهیم ،آن زن بعدا مالقات
شده را قبال ديده بوده اند .ژوزف در همان آشنايي نخستین به ايرنا پیشنهاد ميکند بهخانهاش
برود ،ولي چون ايرنا همان موقع با مارتین نامزد بوده ،پیشنهاد ژوزف را قبولنميکند .ولي در
فرودگاه بهمحض اينکه ايرنا ژوزف را بازمي شناسد ،بسیار شادمان است و مدام در طول روز و
شب و هر جا که هست به فکر باز ديدن ژوزف است ،هر چند که ژوزف هم بيمیل نیست.
ولي مالقاتشان به خوشي ختم نميشود ،شبیه به ختم بد مالقات هلنا و لودويك در شوخی  ،و
نیز شبیه پايان داستان بازی اتواستاپ .ابراهیم و صنم بانو چه؟ اين دو شخص بچگيشان را در
همسايگي هم گذراندهاند ،ولي بعد که صنمبانو بهفرانسه رفته ،سالیان سال ابراهیم را
نديده است .وقتي ابراهیم بهعنوان نويسنده براي داستانخواني به اروپا رفته ،در جلسات داستان -
خواني نشانههايي داده (کاغذهايي مشخص که در پوشش سوال ،نشانههايي براي آشنايي دادن
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بوده و در نهايت شماره تلفن خانه اش را داده) ،و سرانجام در کافه اي در پاريس همديگر را
ديده اند.
کوندرا در چندين قسمت ايرنا را با اولیس مقايسهميکند .پس ميتوانیم نتیجه بگیريم که
مفهوم مهاجرت و سرگرداني تغییر کرده و يا حداقل اين که شخصیتها تغییرکرده اند .وگرنه،
اولیس نه با ژوزف برابر است ،نه با ايرنا ،نه با تامینا ،نه با ترزا و نه با سابینا و نه با توما .شايد
نیت کوندرا از مقايسة شخصیتهايش با شخصیت هومر ،کاري شبیه جیمز جويس در نوشتن
اوليس بوده باشد .اما گلشیري بهظاهر اشاره اي بهکس خاصي نميکند ،بیشتر منظورش
بینامتنیتهاست.
 .3زبان و خانواده در آینههای دردار و بیخبری
 3-1اصل زبان
يکي از مضمونهاي همیشه مورد بحث نويسندگان مهاجر ،زبان است؛ اصال اولین شوک
مهاجرت زبان است و هر نويسندة مهاجري همیشه با زبان مشغول و درگیر بوده است .گلشیري
و کوندرا هم به اين مقوله انديشیدهاند .گلشیري فقط به خاطر زبان فارسي – که آن را هويت
ايران و ايرانيها مي دانست – با وجود فشارها هرگز حاضر بهترک کشورش نشد ،ولي

نويسندگان ديگري چون امیل سیوران ،رومن گاري ،آگوتا کريستوف ،اوژن يونسکو و میالن
کوندرا خواسته يا ناخواسته بهفرانسه (جز آگوتا کريستوف مجار که بهسوئیس فرارکرد) رفتند
و نوشتن به زبان فرانسه را باالجبار يا از روي میل قبول کردند .در بین اينها ،ما کوندرا را
بررسيميکنیم که قبل آمدنش بهفرانسه نويسنده اي معروف بود و حتي بعد آمدن بهفرانسه
مدتي بهزبان چك مي نوشت ،ولي باالخره زبانش را تغییرداد 1 .همان طور که در آینههای
دردار  ،بحث زبان فارسي است ،و ابراهیم براي حفظ آن از اروپا به ايران بازميگردد .روزي هم
که ژوزف به چك برميگردد و با خودش فکر ميکند اين بازگشت چطوري خواهد شد ،متوجه
چیزي ميشود که تکانش مي دهد« :بهتنهايي در رستوران هتل شام مي خورد و در اطرافش
همهمة گفتگوها را مي شنید .آن موسیقي زباني ناشناس بود .در اين دو دهة بینوا چه بر سر
زبان چك آمده بود؟ تأکید هجاها تغییر کرده بود؟ ظاهرا ،بله ... .ژوزف که روي بشقابش
خمشدهبود ،بهزباني ناشناس گوش مي داد که هر کلمه اش را ميفهمید( ».کوندرا.) 66 : 2006 ،
___________________________________________________________________________
 1اولنی کتاب کوند را به زبان فرانسه هنر رمان است.
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برخورد با زبان بعد بیست سال چه تلخ است؛ کوندرا اينجا هم جنبة نابودکنندگي کمونیسم را
نشانمي دهد و هم اين که خود ژوزف چطور زبان را مي شنود و هم اين که مردم چقدر بهزبان
بي اعتنا شده اند؛ چیزي که تمام دارايي و فرهنگ و هويت يكملت است .از اين منظر خیلي
خوب ميتوانیم بفهمیم که چرا ابراهیم با تمام اصرار صنم بانو راضي بهماندن در پاريس نیست
و ميگويد « :من فقط همین (زبان فارسي) را دارم ،از پس آنهمه تاخت و تازها فقط همین
برايمان ماندهاست( ».گلشیري .)128 :1378 ،گلشیري در نقشبندان هم بهزبا ن توجه زيادي
ميکند؛ پدر خانواده از اين که بچههايش بهمرور زمان زبان فارسي را فراموش کرده اند و حتي
خانمش سال بهسال در نوشتن زبان فارسي پس مي رود ،بسي ناراحت است ،ولي هیچ چاره اي
ندارد .بچههايش گاهگاهي کتابي بهزبان فارسي مثال يك دوره شاهنامة فردوسي از پدرشان
مي خواهند تا زبان فارسي يادشان نرود ،ولي حتما يادشان خواهد رفت .در نيروانای من نیز
راوي داستان بهآن حد بهزبان فارسي اهمیتمي دهد که جايي ميگويد « :چه ميتوانم بگويم؟
که مثال اينجا خانة من است؟ نه ،من خانه اي ندارم ،سقفي نمانده است .ديوار و سقف خانة من
همینهاست که مي نويسم ،همین طرز نوشتن از راست به چپ است ( »...گلشیري:1380 ،
 .) 374از اين قدرتمندتر راجع بهزبان نميتوانست بگويد؟
در مهاجرت اگر محیط ،زبان نسل اول را عوض نکند ،تقريبا حتما زبان نسل دوم و نسل
سوم مهاجران را عوض خواهدکرد .و همین را امروزه در بین مهاجران ايراني مي بینیم .براي
همین هم ابراهیم هرگز حاضر نمي شود در غرب بماند ،حتي اگر پیش معشوقة دوران
نوجواني اش باشد .در بیخبری هم زبان همیشه دست باال را دارد؛ آن طور که از روند کل
تاريخ برمي آيد ،هر کس زبانش حاکم بوده ،خودش هم حاکم بوده است و برعکس .اين
حرف تقريبا همیشه در جهان محقق بوده است( .نمونهاش توفان شکسپیر است که پراسپرو -
دوک میالن – بههمراه دخترش – میراندا – به جزيرة کالیبان مي روند و با زبانشان بر آن جزيره

حکومتميکنند) .در جايي از بیخبری  ،وقتي روسها بر چك حکومت ميکن ند ،زبانشان نیز
حاکم است و بهمحض رفتن از چك ،زبانشان نیز با خودشان ميرود .و جالبتر اين که چك ها
در زمان حاکمیت روسها ،مجبور بودند از همان ابتدايي زبان روسي را ياد بگیرند ،ولي
بهمحض رفتن شان زبان روسي ديگر حکومتنميکند و بعد از آن همهجا بهزبان انگلیسي
حرف ميزنند و همة تبلیغات را بهزبان انگلیسي مينويسند .البته اين حاکمیت زبان بین
اشخاص هم هست؛ در پاريس ايرنا بهتر از گوستاف زبان فرانسه را حرف ميزند ،براي همین
مدام ايرنا حرفميزند و گوستاف ناگزير گوشمي دهد .ولي در پراگ وضع برعکس ميشود.
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آنجا ايرنا مجبور است در کشور مادرزاديش! به زبان انگلیسي با گوستاف حرف بزند؛ پس زبان
برابر قدرت است .کوندرا در آهستگی و جشن بیمعنایی نیز بهنوعي بهزبان اقلیتهايي که
مهاجرند خودآگاه يا ناخودآگاه توجه نشان داده است؛ شايد در ذات اثر هنري است که حتي
اگر هنرمند نخواه د ،اثر هنري در نهايت حرفش را خواهد زد .و اين در جشن بیمعنایی با
قدرت تجليپیداکرده است .در باال گفتیم که کوندرا در طول دوران مهاجرتش نظرش را نسبت
بهمهاجرت عوض کرد ،ولي در اين رمان باز مي بینیم که او شايد ناخودآگاه جرقههايي از همان
نظرات نخست را نگه داشته است .دختر پرتغالي اين رمان که کلفت است و براي کار بهفرانسه
آمده و مهاجرشده ،شخصي تحقیرشده است و جالب اين که بهکسي (کالیبان) محبتميکند که
او هم کارميکند ،مثل او زير دست است ،و نه حرفشان ارزش دارد و نه ميتوانند باهم حرف
بزنند .بهقول گاياتري اسپیواک ،منتقد پست مدرن ،زيردستها نميتوانند حرف بزنند .دختر
پرتغالي و کالیبان  -که از بازي درخشان در توفان شکسپیر بهزبان مصنوع پاکستاني رسیده -
هر دو وضع بدي دارند؛ هر دو کارگرند .باز قدرت و حاکمیت از آن زبان است .آهستگی که
بهظاهر هیچ ربطي به مهاجرت ن دارد ،کوندرا يك دانشمند اهل چك را در کنفرانسي در قصري
قديمي حاضر مي کند که موجب خنده و آبروريزي است .و کسي اسمش را درست تلفظ نمي -
کند ،براي همین او اسمش را بهمنشي هجيميکند (جالب اينکه ميگويد ما حاضريم همه
چیزمان را از دست بدهیم ،ولي عالمتهاي مخصوص بهز بان چك را از دست ندهیم) .قبال
حزب کمونیست او را از کارش اخراج کردهبوده – دقیقا مثل توما در بار هستی – و حاال در
کنفرانس مثال محترمش مي دارند .او در نوبت سخنراني اش از فرط هیجان سخنراني اش را
فراموش ميکند ،و در میانة حرف زدنش تشويقش ميکنند .او هنگام نشستن يادشميآيد
سخنراني اش را نکرده ،ولي ديگر وقتشگذشته و نفري ديگر براي سخنراني دعوت شده است.
اين دانشمند چك در طول کنفرانس متوجه ميشود که او را مسخره ميکنند .حتي خود کوندرا
وارد رمان ميشود و ميگويد« :هممیهن عزيزم ،دوستم ،کاشف مشهور( »...کوندرا:1399 ،
 .)160باز مي بینیم که اکثريت حاکم به لحاظ زباني ،حتي اسم اقلیت را درست تلفظ نميکنند.
 3-2اصل خانواده
يکي ديگر از مفهومهايي که نويسندگان مهاجر همیشه با آن درگیربوده اند ،نوستالژي به خانواده
بوده که تقريبا همان نوستالژي بهمیهن است .تمامي خانوادههاي اين دو رمان به جز خانوادة
خود راوي – نويسنده ،بقیه همه در بحرانند .در بیخبری شوهر ايرنا مرده و زندگیش بههم
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ريخته است .همسر ژوزف مرده و او حاال کل فکرش حفظ مکالمه با روح اوست تا ياد و

خاطره اش را زنده نگه دارد .همسر مادر ايرنا مرده ،و او حاال با گوستاف است .میالدا شوهر -
نکرده است .دختر برادر ژوزف طالقگرفته است .ژوزف زن پراگي اش را طالق داده ،که او نیز
قبل از ازدواج با ژوزف از همسرش طالقگرفته بوده و دختري کوچك داشته است؛ کل
خانوادهها در بحرانند و معضلي دارند .در آینههای دردار هم سعید ايماني از همسرش جدا
شده است .شوهر مرضیه را در ايران کشته اند .مینا شوهر اولش را ازدست داده ،بعد با ابراهیم
ازدواجکرده .راوي از زني ميگويد که در چهل و دو سالگي از شوهرش جداشده و حاال
به فکر زندگي مستقلي است ،ولي پولي ندارد .مردان و زنان ايراني مقیم غربت يا ازهم جدا
شده اند و يا به دنبال تجربه اند .تنها مرد سالم و خانواده دوست رمان ،ابراهیم است؛ در سنت
ايران اسالمي خانواده بهشدت اهمیت دارد ،و راوي آینههای دردار مدام بهفکر خانواده است و
حفظ آن در گرو بازگشت بهوطن است.
اين از تأثیر تفکر دو نويسنده است؟ کوندر ا مصمم است بهکشورش برنگردد و گلشیري
برعکس .از نگاه گلشیري در مهاجرت خانواده اي نميماند ،ولي به نظر کوندرا اين جهان
امروزي است که همه چیز ،از جمله هويت و خانواده ،را لرزان و مغشوش کردهاست.
شخصیت هاي کوندرا در غربت چنان با آداب و رسوم کشور خارج خو گرفته اند که وقتي
بهکشور خودشان برميگردند ،در آنجا احساس غربت ميکنند؛ شبیه برگشتن ژوزف و ايرنا
بهپراگ ،که هیچ خانواده اي برايشان نمانده است .و اين يکي از تفاوتهاي اساسي نگرش
کوندرا و گلشیري است.

در پايان بهيکي ديگر از تفاوتهاي اين دو رمان ميپردازيم؛ راوي – ابراهیم در آینههای
دردار چندين بار اعترافميکند که « بله ،ما غمگینیم ،يا من غمگینم  ...ولي همین است که

هست( ».گلشیري .)16: 1378 ،چندين بار صنم بانو نیز رو به ابراهیم ميگويد « :خیلي تلخید،
خیلي» (همان  )98:ولي در بیخبری در چند جا طنز و هجو کو ندرا شکوفا ميشود؛
مخصوصا جايي که ايرنا پیراهني براي گوستاف مي خرد که رويش نوشته اندKafka is born :
 .in Pragوقتي مادر ايرنا بدون اجازه آن را تن گوستاف ميکند ،گوستاف با صداي بلند مي
گويد Kafka is born in Prag :اينجا هم از اسم کافکا سوء استفاده کردهاند که آن زمان
خیلي معروف بوده و هم اين که اسم کافکا را کسي ميگويد که با کتاب خواني رابطه اي ندارد
و کجا و چطوري اسم او را بر زبان مي آورد .کوندرا حتي در سیاهترين صحنهها از شوخي
دست برنمي دارد (رجوعشود به دوران شیشهشويي توما) ،البته از طريق تحلیلهايي بسیار نافذ و
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دقیق ،و اين يکي از امتیازات بزرگ رماننويسي اوست که بهويژگي بوطیقايش برميگردد .ولي
آینههای دردار از همان ابتدا تا آخر تلخ است .هر چند در بیخبری هم خیلي رنج و اندوه
انساني مي بینیم .رنج میالدا ،رنج ايرنا ،رنج برادر ژوزف ،رنج برادر زن ژوزف ،کتي و  ...در
پايان کوندرا بعد سال ها دوري از وطن همچون ورا لینهارتوا ،شاعرة چك مقیم پاريس،
مهاجرت را امکاني از بین ديگر امکانات و رهاننده مي داند ،ولي گلشیري مثل شاملوست که
زماني گقتهبود « :چراغم در اين خانه مي سوزد ...و نانم در اين سفره است .اين جا به من با زبان
خودم سالم ميکنند و من ناگزير نیستم در جوابشان بن ژور و گودمرنینگ بگويم.».
 .4نتيجه
بنابر آنچه گفتیم گلشیري در سیر آثارش راجع بهمهاجرت ،مهاجريني را نشان مي دهد که
آواره اي بیش نیستند و روابط گفت و گويي بینشان شکلنميگیرد ،حتي اگر در آلمان يا
فرانسه باشند .و اگر کسي بخواهد هويت ملي و زبان فارسي را نگه دارد ،بايد بهکشورش

بازگردد .اين روند در تفکر گلشیري و در هر اثري که راجع بهمهاجرت نوشته هیچ تغییري -

نميکند .درنقشبندان و نيروانای من و مخصوصا آینههای دردار هیچ تصوير مثبت و شخصیت
مهاجر مثبتي نمي بینیم؛ همهشان سرگردان و بيهويت و داراي معضل خانوادگي اند ،جز راوي
رمان که مي خواهد هر چه سريعتر پیش خانواده برگردد .ولي نظر کوندرا ،برعکس ،در طول
مهاجرت عوضمي شود .در آثار نخستش مهاجرت ويرانگر است ،در بارهستی حکومت
کمونیستي ويرانگر است و توما و ترزا در نهايت مهاجرت نميکنند ،ولي در بیخبری با ديدن
مراحل برگشت دو شخصیت مهاجر بهوطن مادرزادي و داشتن تجربههايي بسي تلخ خواننده
قانع ميشود که اين دو نفر بهغربت بازگردند؛ هیچ چیزي در وطن برايشان نمانده است .براي
اين دو شخص بازگشت به وطن محال است .کوندرا سالها بعد مهاجرت بهفرانسه حاال بهزبان
فرنسه مي نويسد و شهروند فرانسه شده است ،ولي گلشیري هرگز نه زباني جز زبان فارسي را
انتخابکرد و نه شهروند « جايي ديگر» جز ايران شد .در پايان ،نگاه اين دو نويسنده در
آثارشان غالب است .گويي گلشیري و کوندرا روايت آثارشان را از قبل انديشیده اند و داستان
را طوري پیش مي برند که شخصیتها هماهنگ با انديشه و اقتضاي موقعیتشان باشند و البته
واقعیت هم همین است .کوندرا مي خواهد در فرانسه بماند ،همان طور که ابراهیم  -گلشیري
مي خواهد از فرانسه به ايران برگردد ،حتي شبانه .در بیخبری شخصیتها چنان مسیر سنگالخ
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 ولي براي ابراهیم در غربت ماندن،و دشواري را ميپیمايند که ديگر نمي توانند در چك بمانند
 حتي اگر پیش معشوقة دوران،و آنجا زيستن چیزي نیست که بتواند او را پابند آنجا کند
 و از سنت و زبانش،  و براي همین بايد بهمیهنش برگردد.نوجواني اش با تمام امکاناتش باشد
 خواننده با خواندن اين دو رمان همان نتیجه اي را ميگیرد که ابراهیم، در نتیجه.پاسداري کند
.آینههای دردار و ايرنا و ژوزف بیخبری ميگیرند
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