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 چکيده

آن در سدة بیستم، بويژه پس از نیمة دوم مهاجرت مفهوم و کنش مدرني نیست، اما نگرش به 
است، وگرنه، مهاجرت از اش عوض شدهوضعیت انسان معاصر و خودآگاهيآن بانگريستن به

اند )از اشخاصي بزرگ و چه بسیار کسان که هجرت کرده همان آغاز آفرينش وجود داشته
ها(. همچون حضرت ابراهیم و پیامبر اسالم و يارانش، و يا مهاجرت برخي اقوام در زمان جنگ

مهاجران در کند، نگاه اين دو بهاما آنچه که در اين میان، نگاه کوندرا و گلشیري را متمايز مي
-بیکشورشان )نگاه کوندرا در ها به( و برگرداندن آندارهای درآینهغربت )نگاه گلشیري در 

شان را ببینند. در اين میان میهنان و حتي نزديکان( است، تا فرق اساسي بین خود و همخبری
پراگ کند و کوندرا مهاجران را بهگلشیري مهاجران ايراني را در غربت توصیف مي

ها در مهاجرت و مهاجران و تغییر آنو راجع بهگرداند؛ دو چیزي تقريبا متفاوت، اما هر دبرمي
 شوند.دو نتیجة متفاوت منجر مياين فرايند که سرانجام به

 
 هاي دردارآينه، زبان، کوندرا، گلشیري، خبريبي: مهاجرت،  واژگان کليدی
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    مقدمه
آن هجامعه که بقوم يا يكمهاجرت، تبعید، سرگرداني و پراکندگي )و يا پراکنده شدن يك

هاي مقدس گويند( از همان زمان هابیل و قابیل بوده است؛ کتابنیز مي Diasporaدياسپورا 
ها، تفسیر اند، ولي مفسران آنهم مانند قرآن، تورات و يا انجیل در اين باره چیزهايي نوشته

-تورات در اين باره مياند. مثال هانس ماگنوس انسنس برگر با ارجاع بهخودشان را نوشته

-قتل ها بر سر حد و حريم بهجنگ آن« و هابیل شباني پیشه کرد و قابیل کشاورز شد.»نويسد: 

دوش بهدوش، خود نیز خانهبهکه يکجانشین پس از قتل خانهانجامید. اما نکتة باريك داستان آن
. اين (30: 1390)هانس ماگنوس انسنس برگر، ...« بر زمین، آواره و سرگردان خواهي بود »شد: 

هاي کتاب مقدس؛ روايت کتاب مقدس چیز ها برداشت اين نويسنده است، نه حرفحرف
پسندد و براي پسندد، ولي هدية قاين را نمياش را ميديگري است: يهوه خود هابیل و هديه

چه کردي! بشنو که خون »گويد: او ميکشد. يهوه بهشود و هابیل را ميهمین قاين عصباني مي
آورد! اينك نفريني باش و مطرود از زمین باروري که سوي من فغان برميزمین به برادرت از

گشوده تا خون برادرت را از دست تو پذيرا شود. اگر زمین را بکاري، محصول خود را  دهان
آنگاه قاين، يهوه را گفت: « پیمايد.اي خواهي بود که زمین را ميديگر بر تو نخواهد داد: آواره

راني، ناگزير خواهم من بسي سنگین است. ببین! امروز مرا از زمین بارور برون ميبار کیفر »
پیمايد: لیك اي خواهم بود که زمین را ميدور از روي تو نهان دارم و آوارهبود خود را به

هم از اين روي، اگر »يهوه او را پاسخ گفت: « نخستین کسي که از راه رسد مرا خواهد کشت!
اي نهاد تا و يهوه بر قاين نشانه« چندان کین خواهیم توختشد، از او هفتکسي قاين را بک

نخستین کس که از راه رسد او را فرو نکوبد. قاين از حضور يهوه برفت و در سرزمین نود، در 
 (.139-141: 1393)عهد عتیق، «  شرق عدن، مقیم گشت.

آمريکا را ها به، از جمله ايرلنديهابزرگ ملتانسنس برگر در ادامة کتابش انگیزة کوچ       
همین مضمون خواهیم داند. در ادامه بهها بر آن کشور و قحطي وارده بر آنان ميسلطة انگلیسي

ها، قدرت و ترس از نابودي است. در ها و سرگردانيپرداخت. چون انگیزة بیشتر مهاجرت
اين مضمون ترس از بههايي هاي کوندرا و گلشیري شباهتمقالة ما هم مهاجرت شخصیت

اي متفاوت. ولي شوک فرهنگي و رواني حاصل از مهاجرت در اين قدرت دارد، البته با نتیجه
هجرت حضرت محمد )ص( و دو اثر، مورد بررسي قرار نگرفته است. قرآن کريم هم به

 حضرت ابراهیم )ع( پرداخته است.
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. حضرت (109: 2006)کوندرا،  «کرد براي فهمیدن بايد مقايسه»اي جز مقايسه نداريم. چاره 
اين محمد )ص( به مدينه هجرت نمود، همانگونه که حضرت ابراهیم نیز هجرت کرد. هر دوي 

شوند. در سدة کنند و بعد صاحب قدرت و مکنت ميپیامبران، با دستورخداوند مهاجرت مي
است، که رج از ايران بودهخابیستم تنها مورد شبیه اين مهاجرت )يا تبعید(، تبعید امام خمیني به

اي در بارة آورند. اما چنین مقايسهدست ميشان قدرتي غیرقابل تصور بههنگام برگشتن
کند، که علت مهاجرتشان بیشتر فرار )يا ترس( از قدرت روشنفکران و هنرمندان صدق نمي

شناسان و شناسان و مردمها و مورخان و جامعهدانهاي مقدس، جغرافيبوده است. جز کتاب
اند. خوب، چه بد( پرداختهمهاجرت يا تبعید و عواقب آن )چهمنتقدان نیز از منظر خودشان به

ترين اصطالح موجود در اين زمینه، دياسپورا است که طور که در باال گفتیم، قديميهمان
 قوم، يا يك اجتماع در بین چندين کشور است، همانمعنايش در زبان يوناني پراکندگي يك

آینه های هاي طور که در دو رمان مورد نظر ما نیز، مهاجران در چندين کشور )شخصیت
اند. ولي علت کنند( پراکنده شدهگلشیري در فرانسه و آلمان و هلند و امارات زندگي مي دردار

: 1گیرند؛ دلیل براي اين مهاجرت در نظر مياين مهاجرت يا پراکندگي چیست؟ معموال سه
ند : فعال در کشورش مشکل دارد و نمي2اش را تغییر دهد، د شیوة زيستنشخص مي خواه توا

: 3گیرند(، هاي مهاجر کوندرا و گلشیري در اين دسته جاي ميآنجا زندگي کند )شخصیت
پراکندگي و مهاجرت اجباري است، چون ديگر کشوري وجود ندارد و يا شخص از اول 

راه حل پیش معضل يا سهآيد، سههاجرت پیش ميکشوري نداشته است. و وقتي اين سه نوع م
سازماني سیاسي يا : در مهاجرت به2شود، اش آگاه مي: شخص مهاجر بر هويت ملي1آيد؛ مي

اند يا اين قوم آورد، که قبال اقوامي مهاجر يا پراکنده تشکیل دادهفرهنگي يا مذهبي روي مي
ورد براي مهاجران ايراني و چك پیش دهند )اين متازه مهاجرت کرده خودشان تشکیل مي

آيد )اين ( بین قوم مهاجرت کرده و شهروندان کشور مقصد مشکالتي پیش مي3است(، آمده
نقش خاطره و حافظه کند(. ولي در اينجا بايد بههاي کوندرا و گلشیري صدق ميبارة شخصیت

طور کلي براي قوم شدت تأکید شود که در غربت چه نقشي اساسي براي شخص مهاجر و بهبه
 کند.مهاجر بازي مي 

اين دو مفهوم فرق طور کلي، نه مهاجرت مال سدة بیست است، نه تبعید. ولي نگاه بهبه      
هاي گلشیري و کوندرا چه بوده است و نگاه کرده است. حاال ببینیم علت مهاجرت شخصیت

اله نشان بدهیم که نظرات کوندرا خواهیم در اين مقاين مفهوم چیست. ما ميشان راجع بهمولف
هاي در طول اقامتش در فرانسه چقدر عوض شده است و براي تثبیت نظرش در شخصیت
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اش نظرش نسبت تاريخي خاصي تأمل کرده است. ولي گلشیري، برعکس، در مسیر نويسندگي
مهاجرت هرگز عوض نشد. هر چند که در طول تاريخ، نويسندگان زيادي چون امیل به

ان، رومن گاري، آگوتا کريستوف، اوژن يونسکو، ساموئل بکت و میالن کوندرا خواسته يا سیور
زبان سوئیس فرار کرد( رفتند و نوشتن بهفرانسه )جز آگوتا کريستوف مجار که بهناخواسته به
اجبار يا از روي میل قبول کردند. و يا همچون ناباکوف، جومپا الهیري، جوزف فرانسه را به

شان. البته اين را هم بايد زبان انگلیسي نوشتند و نه زبان مادرزاديايش گورو بهکازوئو کنراد و
آثار کوندرا نوشته وقتي از بیافزايم که بزرگترين متخصص کوندرا در کتاب مفصلي که راجه به

شخص تبعیدي آزادمنش »نويسد: زند، نظري متفاوت با ما دارد، ميتبعیدي يا مهاجر حرف مي
، منظور ريکار  (196-197: 2003ريکار، )« و آزاد منش هم شخصي تبعیدي خواهد بود. شده،

رغم اين که چندين مقاله و چند کتاب ها با جديت و اعتبار دنیاست. و نیز بهعدم موافقت آن
آثار گلشیري نوشته شده، هیچ کدام از مهاجرت در آثار او حرف نزده اند؛ مفصلي که راجع به

 نشقبندان قصه ایرانی.، هم خوانی کاتبان، کشیجادوی جنب سه کتامثال 
 

 بحث 
تاريخ مورد استفادة او بیندازيم. در تاريخ غرب، هاي کوندرا نظري بهحاال براي فهم ريشه

، را داريم که کوندرا براي فهم بازگشت عظیم «بزرگترين ماجراجوها»گفتة کوندرا اولیس، به
کند، ولي ما در بارة بازگشت او مراجعه مي( بهخبریبیايرنا و ژوزف )دو شخصیت اصلي 

 ندارد.کنیم؟ در تاريخ ما اولیسي وجودکي رجوعمهاجران ايراني به
جرم تحريف جوانان و ايجاد خطر جز اولیس، سقراط هم هست که در زمان خودش به    

ن مردم و شد، اما با وجود حسن شهرت بینوشیدن جام شوکران محکومبراي حکومت؛ به
نکرد و در وطنش ماند و جام ويژه جوانان، و نفوذ عظیم دوستان و شاگردانش مهاجرتبه

او شوکران را نوشید. دوستانش شب قبل از اجراي حکم، پیشنهاد فرار شبانه را داده  ، اما بودند، 
راي بوگفت: سقراط از زندگي خستهداد. چرا؟ نظر زيادند. نیچه ميقرار را  بر فرار ترجیح ب د و 

. هگل چون 1آلکیبیادس بدهکاريمبود: ما خروسي بهنکرد؛ چون لحظة آخر گفتههمین نیز فرار
رغم تهديدهاي  که به –گفت: کساني چون سقراط و يا آنتیگونه طرفدار حکومت بود، مي

بودند و مخل نظم اجتماع، شورشگر –کرد عمويش کرئون حاکم، جسد برادرش را دفن

___________________________________________________________________________  
 دادند.آلکیبیادس خروسی مینشانۀ خالصی از این جهان به. در یونان باستان هنگام مرگ به 1
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شدند. پس در طول تاريخ؛ همیشه آشوبگران و مخالفان ميي حفظ نظم حذفبايست برامي
 کردند.ميخودشان مهاجرت کشتند و ياکردند، يا ميميدولت را يا تبعید

آن، بخصوص در سدة که معادل غربت است و نگرش به« جايي ديگر»در اين مقاله مفهوم     
بانو، با وجود مهیا ، ابراهیم با اصرار فراوان صنميافته، اهمیتي فراوان دارد. )مثالبیستم تغییر

-از ايران( سکني« جايي ديگر)»نیست در پاريس بودن امکانات الزم براي نويسندگي، حاضر

، برعکس گلشیري، گردد. ولي کوندرااز پاريس( برمي« جايي ديگر)»مکان خودش گزيند و به
ته است )بهتر است بگويیم فرکردهخود شخصي مهاجرت اري(، و مثل ايرنا و ژوزف از چك رف

دانیم که چه نمي است؛ اما دقیقچك برگشتهبه 1989ها پس از سال و شايد هم دقیقا مثل آن
اند. در حالي که گلشیري هرگز هايش خیلي سیاهداشته، گرچه تجارب شخصیتتجربیاتي 

کند. ولي کوندرا  مهاجرتتجربة مهاجرت طوالني مدت نداشته و هرگز هم نخواسته 
های عشقهايش )رمان از اولین  نوشتهداده، اما نگرشش بهکرده و بعدها زبانش را تغییرمهاجرت

 است.نکرده(، هرگز تغییر شوخیو  خنده دار
-ترتیب زماني آثارشان بررسيمهاجرت بههاي کوندرا و گلشیري را بهدر اين مقاله، ديدگاه    

لحاظ هاي دو رمان مورد بررسي مقاله، بهها و تفاوتدادن شباهتنکرد و بعد با نشاخواهیم
داد و خواهیمساختار و شخصیت، دگرگوني نظر کوندرا و عدم تغییر نظر گلشیري را نشان

ديد که کرد و خواهیمخواهیممفهوم خانواده و زبان مطالعهها را نسبت بهسپس ديدگاه شخصیت
 است. يافتهار اين دو مؤلف بازتابچطور مفهوم مهاجرت در ذهن و آث

 
 مهاجرت کوندرا و گلشيری.بررسی ترتيب زمانی آثار مربوط به1

  ترتيب زمانی آثار کوندرا 1-1

تقريبا  زندگی جای دیگر است، دارهای خندهعشق، شوخیدر آثار نخست کوندرا  چون 
هاي فرعي از شخصیت ، هونزا، يکيشوخیبینیم، )جز اين که در هیچ چیزي از مهاجرت نمي

ر اي بسیار مختصر بهاتريش فرار مي کند و يا در رمان آخري، اشارهرمان به مهاجرت برادر دخت
-رفتنش موفقعلت لو کند، ولي بهخواهد از مرز فرارکه مي شودموقرمز، دوست يارومیل، مي

را داريم که  ، ياکوب، شخصیت نمونه و شکاک کوندرا والس خداحافظیشود(، ولي در نمي
کند، اما در آخرين روز اقامتش در چك، خواهد مهاجرتبراي فرار از حکومت کمونیستي مي

گويد شود که با خودش ميبیند و چنان شیفتة زيبايي اين زن ميدر شهري مرزي؛ کامیال را مي
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کاش همچو زني را است و ايهاي کشورش را نديدهعلت غرور و سیاسي بودنش، زيباييبه
هاي کوندراست؛ يعني اگر ياکوب، کامیال را ديد. )اين از تناقضات عجیب شخصیتقبال مي
که  فراموشی کتاب خنده وماند؟ دقیقا مثل میرک در بخش اول ديد در چك ميقبال مي

اش را از او بگیرد، ولي هاي دوران جوانيبوده نامهکه رفته -هنگام بازگشت از پیش ژدنا به
کند و با ميطبیعت نگاهبه –بگیرد پساش را از او بازها و در واقع جوانينامهنشده که موفق

دانست که  خبریبیتوان ژوزف است. همین ياکوب را ميها را نديدهگويد؛ زيباييميخودش
را ديده و  –همچون خواهر  –چك برگشته و زني زيبا و مهربان رفته و حاال بهمهاجرتبه
 کند.(ميکند، نابودششجاي آن که کمکبه

پردازد که چگونه زندگي خودش ميزند: بهمياز مهاجرت حرف پنجمین اثرشکوندرا در     
کردند، مرا از کشورم را اشغال 1968ها در کمي بعد از آنکه روس»کنند: ميمهاجرتشمجبور به

از (96: 1987، )کندرا «من بدهد.نداشت ديگر شغلي بهکس حقکارم بیکار کردند، و هیچ ، و يا 
کند و ميغرب فرارزند که با شوهرش بهميي کتاب، حرفهاتامینا، يکي از شخصیت

اي کوچك، در خانهکار در قهوهمیرد. تامینا بهشود؛ شوهرش ميميسرنوشت ايرنا دچاربه
تا  ها از مادر شوهرش استگرفتن نامهپسفکر بازشود و مدام بهميشهري کوچك، مشغول

شدت تنهاست و ديگر کسي را دارد؛ چون حاال در غرب بهبدين طريق هويتش را در غرب نگه
کند، تا بتواند پیداهاي شوهرش دستنامهاش اين است که بتواند بهندارد و تنها دلخوشي

اند؛ اند و خواندهکردهها را بازفهمد آن نامهدارد و بعد چون ميخودش و هويتش را نگه
میرد؛ در اين آثار، مهاجرت ها ميدست بچهها بهشود و در جزيرة بچهچیز ميال همهخیبي

 –دهد، وي بسته را او مياي را بهوقتي برادر ژوزف بسته خبریبیسراپا منفي است. ولي در 
کند، تا مينابود –هاي دوران کودکي و نوجواني و دفترهاي يادداشت اوست که شامل عکس
اش باقي نماند؛ انگار نه چیزي از آن کشور مادرزاديش برايش مانده )نه پدري، هچیزي از گذشت

خواهد بماند. مسیر فکري اي، نه خواهري( و نه مينه مادري، نه برادري، نه زني، نه بچه
 پرداخت.آن خواهیماست که در طول مقاله بهکردهقدر تفاوتمهاجرت همینکوندرا نسبت به

هزار نفرند(،  120اند )کردههايي که مهاجرتآن»دهد: ر نخستش آمار هم ميکوندرا در آثا    
اند )نیم میلیون نفرند(، همچون شدهاند و از کارشان اخراجسکوت شدههايي که وادار بهآن

(. اين 44همان: )« شوند.ميشود، و نامرئي و فراموش شده، ناپديد مي اي که در مه دوردسته
ديد. ولي بعدها تعريف و تامل نیز خواهیم خبریبیشدن مهاجران در و فراموش محونگاه را به
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مهاجرت: اقامتي اجباري در کشوري بیگانه براي کسي است که میهن مادرزاديش را »کند: مي
 . (171: 1995کوندرا، )« داند.تنها میهن خودش مي

است که با مضمون ( دومین اثري سبکی تحمل ناپذیری هستی)در اصل بار هستی     
ها را وادار کند که خیليميمهاجرت ارتباط بسیاري دارد؛ اين اثر از حکومتي صحبت

سرنوشت اشخاصي چون سابینا و يا سرنوشت تراژيك کند. در اين رمان بهميمهاجرتبه
سوئیس شدن از کارش، براي طبابت بهعلت اخراجشويم که بهمند ميجراحي چون توما عالقه

رانندگي گردد و سرانجام در روستايي بهپراگ بازميرود، ولي به خاطر همسرش ترزا بهمي
کند؛ حکومت ميگفتن از مهاجرت فرقشود؛ در اينجاست که شیوة سخنميتراکتور مشغول

 سبکی تحمل ناپذیری هستیکند، ولي در ترک میهن ميکمونیستي ايرنا و ژوزف را وادار به
رانندگي تراکتور شويي و بعد بهکار شیشهکند و او بهمي غلش اخراجحکومت توما را از ش

 شود. ميشده، لهپارک آورد و آخر سر نیز زير کامیون بدميروي
پردازيم. راوي در مهاجرت آن ميتر است، ولي ما اينجا بهاين رمان، بسي گسترده البته    

اند تا آنجا روستايي خريدهو ترزا از يك زند که تومامياي حرفبخش هفتم، وقتي از خانه
پیچ بر روي دردرختان سیب پیچ»کند: ميها صحبتبشوند، از درختاني نزديك خانة آنساکن

بود، دواندهتوانست جايي را که در آنجايي که ريشهها نميکردند و هیچ کدام از آنميتپه رشد
کوندرا، )کنند.  توانستند اين روستا را ترکيکنند، درست همانند توما و ترزا که هرگز نمترک

توانند اند و ديگر نميکردهاوست که در فرانسه رشد اين حرف دل کوندرا و خانم (409: 1989
آن توانند کشوري را که بهکنند، حرف دل ايرنا و ژوزف هم هست که ديگر نميآنجا را ترک

 کنند.اند، ترککرده و آنجا زيستهمهاجرت
بط مهاجرت ندارند؛ راجع بهموضوعاتي است که ربطي بهبیشتر دربارة  اين رمان     عشق و روا

شان در همین حکومت و غیره است. راجع ها در زمان حکومت کمونیستي و دگرگونيانسان
کند؛ از چك ميمهاجرت«( جايي ديگر)»چند کشور شخص عجیبي مثل سابیناست که بهبه
آمريکا رود. بعد بهرود و آنجا نزد معشوقة سابقش توما ميمي( «جايي ديگر)»سوئیس به
کند. ولي آنجا هم ميها زندگي رود و با زن و شوهري پیر در خانة آنمي«( جايي ديگر)»

اند و نشدهگزيند، صرفا با اين فکر که در زير زمین آمريکا؛ آباء و اجدادش دفن نميسکني 
-آيد و آنجا ساکنفرانسه ميکنند. براي همین بهر زيرزمین دفنترسد روزي او را در قبري دمي

توان مهاجر دانست؟ او شخصي سیاسي نیست و با مخالفان شود. سابینا را تا چه حد ميمي
ندارد. طوري که در خارج از چك، ايدولت در بیرون از چك هم هیچ نوع سنخیت و رابطه
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بار ديگر، هاي هموطنانش برود. يكيکي از گردهماييبود تا بهکردهخودش را قانع»بار فقط يك
طور قطع، جنگیدند يا نه؟ بهها ميبوده با اسلحه علیه روساين بود که آيا الزمبحث راجع به

بوده. سابینا در اين هنگام گفت: کشیدند که جنگیدن الزم مياينجا، در پناه مهاجرت؛ همه داد
گويد: تو هیچ فرقي با آن لیدر آن جمع مي(، بعد به141: همان)« خوب، برگرديد و بجنگید!»

خواهد بعد از مرگش خاکسترش را در طبیعت او دلش مي حاکم کمونیست چك نداري.
بپراکنند و هیچ اثري از او نماند. او نمونة اعالي طرفدار سبکي است، همان طور که توما و 

-آینههمچو دعوايي بین مهاجران در  شدند.ترزا طرفدار سنگیني بودند و زير سنگیني کامیون له

 هم هست، ولي در اين اثر شخصیتي شبیه سابینا نداريم. های دردار
است. در جايي از  خبریبی مهاجرت بسیار متفاوت ازدر اين رمان، نظر کوندرا راجع به    

خواهد ميکسي که »نويسد: گیرند، کوندرا ميمهاجرت ميرمان، وقتي توما و ترزا تصمیم به
( و يا وقتي از 46همان: )« کند، آدم خوشبختي نیست.ميمکاني را ترک کند که در آنجا زندگي

دهد که با آثار متأخرش زند، تعريفي از تبعید و مهاجرت ميميزندگي ترزا در سوئیس حرف
ت کند، در فضايي خالي، بر فراز زمیني بدون حمايميکسي که در خارج زندگي»متفاوت است: 

رود، کشوري که در آنجا خانواده و همکاران و دوستانش را دارد مي کشور، کشور خودش، راه
فهماند. اطرافیان ميشناسد، بهاش ميهايش را از طريق زباني که از بچگيو در آنجا حرف

 مهاجران بیند راجع بهکند و ميميباز جايي ديگر، توما صبح زود راديو را باز(  116 )همان:
)همان:  «کرده ها را که يك جاسوس مخفیانه  ضبطمکالمات خصوصي آن»زند و ميحرف
زنند. ميخودشان نیز تهمتحکومت کمونیستي که حتي بهتنها بهها نهکند. آنميپخش( 141

 های دردارآینهها در بینیم. اين نوع تهمتهايي را در آثار متأخر کوندرا ديگر نميهمچو حرف
، رماني از رضا قاسمي، که در هابهمنوایی شبانة ارکستر چوو بخصوص در  نیز هست

 است.شدهپاريس نوشته
توان آن را برد که مينام معناییجشن بیتوان از هاي کوندرا، باز هم ميدر بین ديگر رمان    
نیز  کرد، ولحاظ زبان دو شخصیت آن )کالیبان و دختر پرتغالي( از منظر مهاجرت بررسيبه

دهد؛ چون تلفظ درست نام دانشمند چك اهمیتي نمياشاره کرد که کسي به آهستگیتوان بهمي
هم اقلیت است و هم قدرت زباني ندارد. ولي تنها اثري که کوندرا مفصل در آن از مهاجرت و 

یراست. او در اين اثر ديدگاهش را به خبریبیزند، ميدگرگوني مهاجران حرف -مهاجرت تغی

-دادهمورد عالقة کوندرا نیز روي هايها و نويسندهاست، و اين تغییر نگاه در موسیقیدانهداد

االصل فرانسوي، ، وقتي از ايگور استراوينسکي، موسیقیدان روسيعهدهای شکستهاست؛ در 
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-فرانسه از مضامین و فضاي روسي استفاده ميگويد او در اوايل مهاجرتش بهزند ميميحرف

شك، تکامل هنريش مسیري بي»مضامین و فضاي فرانسوي گرويد: تدريج بههکرد، ولي ب
: 1995کوندرا، )« بود.شدهتوانست جايي بماند که آنجا متولدگرفت اگر ميمي پیشمتفاوت در

 ( اين حرف در بارة خود کوندرا هم صادق است.171

 
 . ترتيب زمانی آثار گلشيری2-1

ها ننوشته، ولي بعد انقالب در چهار اثر مهاجرت ايرانيهاو قبل از انقالب اثري راجع ب
خانه ، نيروانای من، نقشبنداناند و در راستاي هم: ها پرداخته که شبیه هممهاجرت ايرانيبه

 .های دردارآینه، روشنان
اي مهاجر است؛ پسر خانواده، را دارد، داستان خانواده 1368که تاريخ چاپ  نقشبندان    

ني ژاپني گرفته و چند بچه دارد؛ دختر خانواده، زهره، شوهري خارجي دارد و دو بچة مازيار، ز
ن  را دوقلو دارد. ولي شوهر خانواده، جواد بهزاد، نقاش و خطاط و کارمند بازنشسته که ساکن اي

تر مادر خانواده، شیرين، حاال در نیويورک صندوقدار است و دچار است، و از همه بدبخت
فقط » ابان بیست و هفتم نیويورک در ساختماني آپارتماني دارد که آپارتمانش سرطان و در خی

شود و هر شش ماه هم مجبور است ها تخت ميدو صندلي راحتي دارد و يك کاناپه که شب
(. 381-380:  1380، گلشيری)« بشود يا اصال بگذارد يك جاي ديگرش را ببرند.درماني شیمي

-باري نیز توهینايران از راه ترکیه بین گوسفندان و زير بار ماشین بهالبته برگشتن پدر خانواده 

ايران  برگردد ، و کند بهميآمیزتر جايي است که مرد از زن اصرارآمیز است.  و از آن توهین
با »گويد: زن در جواب مي« ماه بیايي.ششماه بهتواني ششآنجا هم هست. تازه مي»گويد: مي

تواند (. اين داستان زندگي هنرمندي است که نمي385)همان: « شوم.بیمه ميچه پولي؟ اينجا 
هاست شان آنهاي ايراني و متالشي شدنکند؛ داستان آوارگي خانوادهپول درمان زنش را تأمین

 مهاجرتند.موتیو( در آثار گلشیري مرتبط باشونده )اليت که مضموني همیشه تکرار
است. اين  نيروانای منمهاجرت پرداخته، داستان ي در آن بهداستان ديگري که گلشیر    

شخصیت اصلي دارد: راوي و لیلي و دکتر حقیقي که زماني قاضي برجستة دوران داستان سه
-شود؛ برخي از مردم خانهمي–ها شروع گیرد و مهاجرتميدراست. جنگ حکومت شاه بوده

. زن بسیار جوان قاضي، تمام دارايي شوهر شوندميفروشند و از کشور خارجهايشان را مي
همراه دختر کوچولويشان راهي کند و بهدالر و پاوند ميخیلي بزرگتر از خودش را تبديل به

تر و عمیق های دردارآینهشود؛ گلشیري همین نگاه موجود در اين داستان را در لندن مي
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رفته، ولي لیلي  خارجطريق شوهرش بهاز  دردار هایآینهکند؛ صنم، بانوي ميتر مطرحگسترده
کرده، ولي ميبانو، قبل انقالب با ساواک همکارياست. شوهر صنماين داستان، خودش رفته

اند(. شوهر لیلي شده )هر دو کارمند و مأمور رژيم شاه بودهشوهر لیلي قاضي بوده و بازنشسته
همچنان احساس مالکیت دارد،  بانو نیست، وليبانو عاشق صنمعاشق لیلي است، شوهر صنم

دارند. در بانو هم لیلي؛ هر دو راوي داستان را دوستاند. هم صنمشدهجداهم  هر چند که از
کند و ميبانو ديداررفته و سرانجام با صنماروپاخواني بهراوي براي داستان های دردارآینه

راوي حتي از  ،نيروانای منند، ولي در مانمي«( جايي ديگر)»بانو، در اروپا رغم اصرار صنمبه
 نيروانای مندختر دارد. ولي زن )لیلي( پسر و دوشود. راوي هر دو کتاب؛ يكنميايران خارج 

دختر دارد. پسر و دوبانو و يا مینا( که يك)صنم های دردارآینهدختر دارد، نه مثل زن فقط يك
بین   نيروانای منستي بوده است و هم در بانو و راوي دوبین صنم های دردارآینههم در 

بانو در خارج فقط راوي و لیلي دوستي بوده، و در هر دو داستان، راوي؛ نويسنده است. صنم
خارجي ، لیلي با يكنيروانای منشود، در ميمدتي دوست  –چپ  –نفر بدعنق يکبار با يك

میهن و عشق در ايران، پايبندي بهنام جان همراه است. و در هر دو اثر، دلیل ماندن راوي به
بگويم؟ که مثال اينجا توانم چه مي»گويد: جايي مي نيروانای منزبان فارسي است؛ راوي به

هاست است. ديوار و سقف خانة من همیناي ندارم، سقفي نماندهخانة من است؟ نه، من خانه
( دلیل 374: 1380ی، )گلشیر...« چپ است نويسم، همین طرز نوشتن از راست بهکه مي

نوعي بسط و گسترش اين به های دردارآینهبانو نیز همین است: نماندن ابراهیم نزد صنم
داستان، اين رمان را در ذهنش داستان است و يا بهتر است بگويیم گلشیري با نوشتن اين سهسه
مهاجريني را  های دردارآینهدهد )نوشته است؛ او در آثارش مهاجران را بیشتر نشان ميمي

هايشان دورند و با کنند، يا از زن و بچهشان يا از هم بدگويي ميدهد که تقريبا همهنشان مي
رسمي ازشان حرف بزند. ولي  طوراي نامشروع دارند( تا اين که بهزنان و دختراني ديگر رابطه
-غرب حرفاز بدبختي مهاجران چك در  کتاب خنده و فراموشیکوندرا اگر در آثاري چون 

زند، طوري که دو ميهاي شديد مهاجران نیز حرفزند، از تبعات مهاجرت و دگرگونيمي
اند و هم کسي شدهخواهند در کشورشان بمانند؛ چون هم عوضديگر نمي خبریبیمهاجر 

براي آنان نمانده و آنجا چیزي دلخوشکنك ندارند. در کدام شخصیت گلشیري همچو 
 است؟دادهدگرگوني روي
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 هاها و تفاوت.شباهت2
زبان اسپانیايي در خارج از فرانسه در اسپانیا به 2000را نخست در سال  خبریبیکوندرا 

کرد. اين دو نويسنده را خارج از ايران چاپ های دردارآینهکرد، دقیقا همانند گلشیري که چاپ
 کردند.چاپ از محل زيست خود« جايي ديگر»مهاجرت را شان راجع بهآگاهانه رمان

هايي با هم دارند؛ ها و تفاوتلحاظ ساختار و شخصیت شباهتدو اثر مورد بحث ما به    
بانو و مینايند و راوي بعد بازگشتش راوي؛ ابراهیم و صنم های دردارآینههاي اصلي شخصیت
هاي نويسد. ولي شخصیتاست ميحاال هر آنچه را که بر خودش رفته«( جايي ديگر)»از اروپا  

ها نويسند و نه کسي از آنخودشان ميهمچو چیزي ندارند؛ نه ايرنا و ژوزف،خبری، بیاصلي 
، حاال «(جايي ديگر)»ها را بعد از بیست سال زندگي در خارج خواهد. کوندرا آنميچیزي 

ها زند، و اين تجربهميها رقمهايي جديد براي آنگرداند و تجربهشان برميکشور آزادشدهبه
ماندن در کشورشان نیستند؛ بازگشت محال است. ولي ها هرگز حاضر بهچنان تلخند که آن

تر خانمش میناست ابراهیم  در همین نوشتن است و از همه مهم -رهايي و رستگاري راوي 
بردارد. نه مثل  بیند بنويسد، يا حداقل يادداشتکند، هرآنچه را که ميمياو اصرارکه مدام به

اند و چه پرسد که در غربت چطور زيستهها نميکس از آنو ايرنا و ژوزف که هیچ اولیس
 آن بیستاعتنايي بهاند و غريب بودنشان در همین است؛ انگار با اين بياند و چکار کردهديده

-کنند و دور  خواهند آن بیست سال زيستة دور از وطن را قطعها ميسال گذشته، از آن

کرده اي کلیدي هست که ايرنا دوستانش را براي جشن دعوتیه قطع عضو؛ صحنهبیاندازند، شب
شان(، خورند ) از لج ايرنا يا طبق سلیقهها اول آبجو ميداده، ولي آنو شراب بوردو سفارش

که در نهايت  (47: 2003کوندرا، )« بخوريم؟آيا ما دو تا شراب»گويد: بعد باالخره يکي مي
دهند و ايرنا هم نميهاي ايرنا گوشحرفکنند، ولي هرگز بهميند و شاديکنميشان مستهمه

بزند، در حالي که تنها هدف جشن همین حرف زدن ها حرفتواند براي  آنوجه نميهیچبه
خواهد هر چه زودتر، دوست کند و ميگردد، جشن را مرور ميخانه برمياست. شب که بهبوده

و بگويد : « بازگشت عظیم»د و برايش بگويد تو حق داشتي بگويي: اش سیلوي را ببینفرانسوي
شرطي که هر آنچه را که با تو، با شما، با کنم، بهها زندگيتوانم با آنميامروز فهمیدم که باز »

-طرزي باشکوه در محراب )قربانگاه( میهن بگذارم و آتشام، بهکردهها زيسته و تجربهفرانسوي

-شد. و زنان با جامخواهندال زندگیم در خارج، در مراسمي مقدس دود شان بزنم. بیست س

رقصید. اين همان خواند و خواهند خواهند هايي  بلند کرده در دست، دور آتش با من آواز
شدن بايد شدن بايد بپردازم. اين همان بهايي است که براي پذيرفتهبهايي است که براي بخشوده
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(. اين 55همان : )«ها بشوم.ي است که بايد بپردازم تا باز يکي از آنبپردازم. اين همان بهاي
مانده و پذيراي تمايز مهاجر نیست؛ باز صحنه بیانگر تفاوت مهاجر با کسي است که در وطنش

اي که ژوزف بعد بیست سال تابلوي نقاشي اهدايي دوستش قدرت جمع حاکم است. يا صحنه
دانمارک برگرداند، ولي زن فکر است که چطور آن را بهبیند و در را در خانة برادرش مي

اش که در دست زند، گويي مال خودش است. و يا ساعت مچيبرادرش هیچ حرفي از آن نمي
دال بر اين که ساعت مال خودش نیست و  -برادرش است و متأسفانه برادرش هم هیچ چیزي 

بعد ميمرده تشبیهاينجا مهاجر را بهگويد. کوندرا، بگويد، نميبکند و يا چیزي يا تعارفي کند که 
ند بیند امالکش را زندگان بین خودشان تقسیم کردهآورد و ميميچندين سال سر از قبر بیرون ا

 (83)همان : « رويند.کند: مردگان کمنمياو هیچ ادعايي »و 
-ميرداني، مقايسهها سرگاش، بعد سالجزيرهکوندرا اين بازگشت را با بازگشت اولیس به    

رسد که يکي از معناهايش مي  ignoranceشناسي اين واژه در زبان فرانسه بهکند. و با ريشه
ها افتد که من از آنخبري از چیزي است و منظور اين است که در کشور من اتفاقاتي ميبي
ن فکر است که افتد و با همیکشورم، ببینم چه اتفاقاتي آنجا ميخواهم بروم بهخبرم و ميبي

نیز دردار  هایآینهگردند. حرف ابراهیم کشورشان برميسال بهايرنا و ژوزف بعد بیست
ته  اروپاخواني بهداستانخواهد ببیند در جهان چه خبر است، براي همین بهاست که ميهمین رف

-ميا حرفهدهد و از افکار و سرگرداني آنميو از جهان و مهاجران ايراني در اروپا گزارش

کند؟ ميزند. آيا ناخودآگاه متن، خیلي بهتر از خودآگاه و ناخودآگاه نويسنده نیت مولف را بیان
خواهد ببیند رسد و گلشیري هم ميخبري ميبيبه ignorantiaکوندرا از طريق ريشه شناسي 

در  گلشیري –ابراهیم  –خبر است؛ معناي اين حرف اين است که انگار راوي در جهان چه
و صلح   وطن استببیند در جهان چه خبر است؟ گلشیري جهان خواهدبوده و حاال مي تبعید

 بانو اتفاقخبري براي صنمولي اين بي .دار استاين حرفي متناقض و معنا با جهان همین است.
 هاينیست؛ آن طور که شخصیت خبربيافتد؛ او با خواهرهايش در ارتباط است؛ از ايران نمي

سالش را اسیر و معشوقة داند که هفتسال ميخبرند. کوندرا آوارگي اولیس را بیستکوندرا بي
بانو شايد سالیان سال در پاريس بماند. تواند در حکم معشوقة صنمکالیپسو بود. ابراهیم هم مي

حاشیة بچه و ساکن بانو کارمندي است مطلقه با سهاي، ولي صنماي است در جزيرهکالیپسو الهه
 پاريس مي باشد.« نشینثروتمند»

 
 ها و ساختارها. شباهت شخصيت1-2
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لحاظ هايي بهداشتن، شباهتشده در عین تفاوتنوشته خبریبیکه قبل از  های دردارآینه
عنوان نمونه سعید ايماني پرداخت. بهها خواهیم آنشخصیت و شروع و پايان رمان دارند که به

شان خوب اند و حاال بعد سرنگوني حکومت، باز وضعبودههر دو حکومتي را داريم که « ن»و 
 ها کمكخیليدارند که بهشدت اعتقاد کند. هر دو بهمياست و حضورشان در رمان سنگیني 

نه؛ سعید « ن»اند . ولي فرق اين است که سعید ايماني حاال شخصي پريشان است و کرده
فکر نکن که من از » گويد: بهمن ميلرزد بهدن دستانش ميايماني در شبي که بعد مست کر

رفتند و حاال در هايي که قسرلرزم، نفرت از همة آنلرزم يا از شرم، من از نفرت ميمي ترس
اين طور « ن»( ولي 47: 1378)گلشیري، « خندند.ريش من و امثال من مياينجاها دارند به

ها آن»گويد: کند و به ژوزف ميهايش را نگاه مينتیجه نیست. در کشورش مانده و حاال نوه و
 «کنند.ديگر مثل ما فکر نمي

ها مفید است؛ شروع براي فهم بهتر دنیاي کوندرا و گلشیري مقايسة شروع و پايان رمان آن     
، يعني اين که «کني!هنوز اينجا چکار مي»شود: ميايرنا شروع با خطاب سیلوي به  خبریبی

هم تقريبا همین  های دردارآینه اي. شروعاي؛ تو ديگر اينجا اضافهکشورت برنگشتهبهچرا 
ر در فرودگاه لندن، بر نیمکتي هنوز خوابش نبرده بود که صداهايي » است؛  ب شنید، دستي هم 

اش بود. دو پاسبان بودند، بلند قد، يکي با تاکي و آن يکي که، دست بر شانهاش خوردهشانه
با ( جالب اين که بعد از حرف5 ن :)هما« اي؟بود، پرسید: اينجا چرا خوابیدهگذاشته زدن راوي 
دهند: مياو نشانبرلن پرواز دارد، آنها خروجي فرودگاه را بهفهمند او بهها ميها که آنپاسبان

نیز همین  اش ابراهیمداييجا(؛ يعني بايد از اينجا بروي. حرف حمید به)همان« بايد آنجا باشي.»
شود. براي همین ميآلماني بیکارخارجي يكگويند با اشتغال يكها مينئونازي»است: 

پذيرند، گفتمان حاکم بر کشورهايي که مهاجر«. هاترکاند، مخصوصا بهکردهها پیلهخارجيبه
 دانند.همین است. شهروندانش مهاجران را اشغالگر مي

در آپارتمان  های دردارآینه اند. صحنة پايانيبیه همپايان اين دو رمان هم خیلي ش    
اش برگردد خواهد فردايش اگر بلیط پیدا کند، پیش زن و بچهبانوست، ابراهیم ميصنم

-اش، خانهکند و پیش زن مردهمياتاق هتل را ترک خبری بیکشورش. ژوزف هم در آخر به

بانو( بسیار متفاوت دو زن )ايرنا و صنم گردد. ولي روحیه و واکنش ايناش، در دانمارک برمي
-کرده و هر تکهبانو از اين ناراحت است که ابراهیم او را قربانياست. هر دو زن ناراحتند: صنم

کند، است، و حاال هم با تمام اصراري که مياين شخصیت و يا آن شخصیتش دادهاش را به
گفته و  او دروغما ايرنا؛ ژوزف از اول به نیست در پاريس بماند. و اهیچ وجه حاضرابراهیم به
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کند و در پايان هم ايرناي نمي باشد، هرگز دروغش را فاشاي با او داشتهبراي اين که رابطه
هاي سیاه آثار کوندراست؛ رود، که؛ يکي از صحنهگذارد و ميشده را در اتاق تنها ميتحقیر

مهاجرت است؛ یانگر نگاه اين دو نويسنده بهگرفت که پايان اين دو رمان، بتوان نتیجهمي
است؛ کند؛ هیچ دلیلي براي ماندن ايرنا و ژوزف نماندهميژوزف مهاجر، ايرناي مهاجر را نابود 

کوندرا از معناي » گفت تواناست. ميبازگشت محال است. ولي براي ابراهیم؛ ماندن محال
 ( 161: 1995وتسالو کواتیك، )« .استاساسي نخستین و آخرين جملة رمان کامال آگاه

-ها ختم يك از شخصیتهیچ کنشي از طرف هیچبه های دردارآینهاين که صحنة پاياني     

داند که سنت است. راوي مي شدت پابندحرف خود راوي برگردد که بهتواند بهشود، مينمي
زن، همچون ون گوگ؟  شود؛ قرباني يكميبانو شده و قرباني اگر حرکتي بکند پابند صنم

اي که ون گوگ از پرترهآيد، آنهم با اشاره بهشايد براي همین؛ چند بار اسم ون گوگ مي
داشته تا بود. گلشیري اينجا سنت را نگهکه گوش خودش را بريده بود، وقتيه خودش کشید

محفوظ است؛ کند که سنت عشاق ما همچنان در نظر گلشیري بدهد؛ تا ثابتبانو جواب صنمبه
خاطر بیشتر به»گويد: بماند و مي اشخواهد پیشمي جدبانو از ابراهیم بهچون جايي که صنم

-ابراهیم جوابي« دلخوري؟»گويد: و بعد که مي...« گويم. چون خیلي دهاتي هستي خودت مي

گیرد حافظ ميخوب، بله... ما هنوز وقتي دلمان  -»آيد: ميدر دهد که با پايان رمان جورمي
نگاهمان دارد، به کنیم، يعني گذشته هنوز هست، بردمي مثنوي استنادخوانیم، در جدلهامان بهمي
  .(130: 1378)گلشیري « کند.مي تعیین پیشهمه چیز از اينجا ...  اصال قالب نگاه ما را بهبه

اي بیش نبودند و هیم سفسطههاي ابرارسید، کل نگاه و حرفبانو ميصنمپس اگر ابراهیم به
زن خارجي گرفته و حاال رفت. ولي ژوزف چي؟ يكميسؤال شخصیت کاتب و نگاه او زير 

است و حاال هم باعث نابودي ها باعث نابودي میالدا شدهاست. ولي قبل خاطرة آن زن وفاداربه
ي دختر او را ببیند. اين اي هم دارد و حاال حاضر نیست حتدادهشود و البته زن طالقايرنا مي

اش در خاطرة زن مردهآدم پر تناقض است؟ در رابطه با زنان کشورش ويرانگرست ولي به
دادن همچو گیرد. کوندرا با نشانمياست. انگار ژوزف از زنان کشورش انتقام دانمارک چسبیده

داده، نشان کرده و هم تغییر شخصي معمولي راشخصیتي، هم تناقضات وجودي او را برمال
 است.بودهخارج نرفتهشخصي که روشنفکر نیست و براي نوشتن و تحقیق به

ها )ايرنا و هايي که در آغاز اين دو رمان داريم؛ اين است که شخصیتاز ديگر شباهت    
روند؛ آغاز هر دو با مهاجرت کشوري ديگر ميبه« جايي ديگر»ژوزف و ابراهیم( در فرودگاه 
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بود، ولي بعد چنان او را از دانمارک ايرنا را ديده ژوزف پیش از مهاجرتش به شود.مي شروع
بوده، ولي شناخته و حتي عاشقشبانو را ميشناسدش. ابراهیم هم صنمبرد که اصال نميميياد 

کند که ژوزف ميشناسد. چرا کوندرا کاريبانو را نمياو هم در پاريس در ديدار نخست صنم
دادن دادن اين شخص، يا نشانمنظور متناقض نشاننشناسد؟ بهفرودگاه پاريس بازايرنا را در 

شناسد؟ البته ژوزف دگرگوني و فراموشي روابطش با دو زن در چك؟ ولي چرا ايرنا او را مي
است. ابراهیم هم زني ديگر اش که طالقش دادهشناخته: زن قانونيتر زني ديگر را هم ميپیش

است؛ اين لي باليي که ژوزف سر میالدا آورده، ابراهیم بر سر هیچ زني نیاوردهداده، ورا طالق
برگردند  شدهچك آزادخواهند بهها از منظر دو نويسنده. ايرنا و ژوزف ميهم تفاوت شخصیت

تر بازگشتي وخیمکنند؛ بازگشتي که بهقول دوست فرانسوي ايرنا، بازگشت عظیم را آغازو به
ندارد. اش ديگر وجودکند، براي خانوادهميانگار کسي که از کشورش مهاجرتشود؛ ميختم

شود که برخي رود و متوجه ميقبرستان، سر مزار مادرش ميفهمد که بهژوزف اين را زماني مي
او اند و برادرش حتي بهکرده( فوت1989هاي نزديك او بعد از شکست کمونیسم )از فامیل

ندادن از ترس پلیس مخفي نبوده، دلیل فهمد که اين خبراست؛ ميدهها را نداخبر فوت آن
ها را او خبر فوتها بهپس از روي احتیاط نبوده که آن»است: اصلیش انگار مرگ ژوزف بوده

« نداشت.ها وجودها بود: او ديگر براي آنتر و بدتر از اينکردند. حقیقت تلخاعالم نمي
 چیز مهاجرت از منظر کوندراست.راگراف بیان همهين پاا( ا62: 2006کوندرا، )

کنند. ميهاي اين دو رمان در برزخ زندگيباز به شباهت ها برگرديم : بیشتر شخصیت    
اند؛ ايرنا، ژوزف، کتي يا شوهرش، اند و يا در کشورشان ماندهکند که مهاجرت کردهنميفرقي

اند، جز ابراهیم و مینا که شان آوارهو ...  همه بانو، سعید ايماني، بهمن، مرضیه، فرجصنم«. ن»
از اين منظرست که فرق اساسي نگاه اين  اند؛کردهاند و شرايط موجود را قبولماندن مصممبه

شود، و حرف ما هم در اين مقاله همین است؛ از منظر مي مهاجرت معلومدو نويسنده نسبت به
-است، حتي اگر اذيت ده، انتخاب خوبي کردههرکس در کشورش مان دردار هایآینهراوي 

حال هاي ديگر که متناقض و در عینعکس اين را داريم. از شباهت خبریبیشود. ولي در 
زنشان است. حتي ابراهیم پیش معشوقة جالب و عجیب است، عالقه داشتن ژوزف و ابراهیم به

است و ژوزف هم پابندش کردهگويد که اش از دندان شکستة مینا، خانمش، ميدوران نوجواني
کند و وقتي ميفکر اوست و حتي بعد مرگش، طبق سلیقة او زندگي بعد مرگ زنش، مدام به

هاي خانة کارش ادامه ندهد، ولي وقتي از پلهگويد چرا در چك نماند و بهخودش مييکبار به
اش اينجا نیست و اگر يبیند هیچ نشاني از زن دانمارکآيد، ميمي ، کمونیست سابق، پايین«ن»
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رميشب بهداد و همانخواهداش در دانمارک برنگردد، حتما او را از دست خانهبه ب -دانمارک 

دقیقا  –شود، آسمان سیاه و تاريك است ميگردد و جالب اين که وقتي از پراگ هواپیما بلند
 مان را آن طور سیاهبست آسميعین آسماني که میالدا وقتي داشت در اردو در بیرون هتل يخ

باز  –شود شود، آسمان شفاف و پرستاره ميو وقتي هواپیما وارد آسمان دانمارک مي –ديد مي
ديد. اين هم اش آسمان را آن قدر قشنگ و دلپذير ميدقیقا مثل وقتي که میالدا اوايل منگي

ب کوندرا در هاي کوندراست. اين نوع توازي از کارهاي عجیيکي ديگر از تناقضات شخصیت
اي متفاوت است. يکي دادن حاالت دو شخص متفاوت )ژوزف و میالدا( در دو دورهنشان

شود. چون که در نميها هیچ گفته هاي اين دو رمان اين است که تقريبا از بچهديگر از شباهت
اند و هر دو لحاظ زبان و فرهنگ خودي و بیگانه، معضلي براي والدينها بهمهاجرت، بچه

 اند.کردهنويسنده خیلي راحت از آن موضوع فرار
 

 ها و نگرش مولفانتفاوت شخصيت. 2-2
تعريف زن سابقش، خودخواهي لجن است، در فرق اساسي در اين است که ژوزف که بنا به    

بر خواننده مبهم است؛  مند اوست؟ اين نکتهاست که اين قدر عالقهاش چه ديدهزن دانمارکي
است. زن دانمارکي حتي همه چیز مینا را براي خواننده گفته های دردارآینهراوي در حالي که 

شود؛ دقیقا مثل مارتین، شوهر ايرنا، جمله از او نقل نميجمله در داستان نگفته است؛ يكيك
دارند؛ تمام دانیم. هرچند که اين دو خیلي در رمان حضورکه تقريبا هیچ چیزي از او نمي

واسطة مارتین از اش است  و ايرنا هم بهي و فکر ژوزف معطوف زن مردهدارايي و زندگ
شده و ها آشنااش فرار کرده، فرانسه رفته، آنجا با طرز فکر و آداب و رسوم فرانسويخانواده

-واسطة مارتین با گوستاف آشناها را قبول ندارد. حتي بهحاال آداب و رسوم و برخورد چك

است. از دخترهاي تنها کسي است که برايش مانده، هرچند که نمانده است که حاال تقريباشده
ها است؛ زن ژوزف، شوهر ايرنا، خبري، رمان بيخبریبیايرنا هم هیچ خبري نداريم. پس 

-اند. در حالي که همچو چیزي براي رماندختران ايرنا، دو برادر و خواهر میالدا، همه غايب

ايراني و جامعة ايراني، قابل قبول نیست. اين هم قیاسي  نويسي ايراني و به طور کلي، فرد
 ديگر.

است، هم ايرنا را. ولي حاال فرقي ديگر بین ژوزف و ابراهیم: ژوزف هم میالدا را اذيت کرده    
کند تا دانیم که بعد از مرگش هر کاري ميدانیم. فقط اين را مياش با زنش چیزي نمياز رابطه

با دارد. خواننده حتي چهره و نام و سن و شغل او را نميده نگهياد و خاطرة او را زن داند؛ تقري
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سنت اسالمي ايراني، هرگز ، برعکس، بنا بههای دردارآینهداند. ابراهیم هیچ چیزي از او نمي
 کند!تواند زني را اذيتنمي
 –و مهاجران  مهاجرت برگرديم. گلشیري از همان آغاز رمان، چنان بر مهاجرتحاال باز به    

گذارد. راوي تازد که جايي براي بررسي و تجربة مهاجرت نميمي –اعم از سیاسي و نويسنده 
اش در بود. خانهدر ايستگاه دوستي از اهل قلم منتظرش»گويد: جايي مي های دردارآینه

داد. يك تخت تك نفره داشت و ها. روز دوم نشانشمجتمعي بود مخصوص سالمندان و الکلي
هاش هنوز در يك میز کوچك. احمد بر لبة تخت نشست و او بر تنها صندلي اتاق. کتاب

 هايي بود که کنار در بودند و يا زير تخت.کارتن
 ( 30: 1378)گلشیري « اي مستقل بهم بدهند.گفت: شش ماه است منتظرم تا خانه

کند؟ خارج اقامتخواست هرگز در اين نوع زندگي يعني مرگ. گلشیري براي همین نمي    
-نويسنده خودکشي  خانه روشنان مهاجرت هنرمند همین است، طوري که درنگاه گلشیري به

-آینهمهاجرت با نگاه گلشیري در نسبت به خبریبیبینیم که منظر کوندرا در کند. پس ميمي

لي، عمهاجرت خیلي فرق دارد. براي نمونه، در جايي از رمان، راوي بهنسبت به های دردار
کنید شما اينجا در همان دهي زندگي مي»گويد: يکي از دوستانش در مهاجرت، بدون مقدمه مي

( و علي که همان وقت داشته عکس زني سیاه را 42)همان:« ايد.که با خودتان از ايران آورده
جا( )همان« توانیم برويم همان ده.شديم ميچه بهتر، عوضش هر وقت گم»گويد: گرفته، ميمي

ها غرب را بینیم؛ آنهاي کوندراي متأخر در مهاجرت نميهمچو ديدي را در شخصیت
 آن حرفکنند تا اين که راجع بهمياند، مثل ايرنا و ژوزف، و مهاجرت را بیشتر تجربه پذيرفته

شان در غربت و مهاجرت و وضعیت زيستهاي گلشیري. و اين بهبزنند، برعکس شخصیت
هاي گلشیري آشنا يند، ولي شخصیتها با غرب آشناگردد؛ آنبرمي تفاوت فرهنگ و زبان

 مانند.نیستند و بیرون، پشت در مي

گويد که چه جالب، من هم بیند و ميدر پايان رمان، ايرنا اوديسة هومر را در اتاق ژوزف مي    
لیس بود. ولي در کنند. کسي در ايتاکا منتظر اوميآن بحث کردم. و باهم راجع بهميآن فکربه

کس! نه برادري، نه خواهري، نه مادري، نه کسي منتظر ايرنا و ژوزف است؟ هیچچك چه
اند. فرق اساسي اين است. ولي جالب اين که ها در ايران منتظر ابراهیمپدري. ولي مینا و بچه

والس کند. شبیه دوست داشتن ياکوب در ميژوزف هنگام ترک اتاقش، ايرنا را خواهر خطاب 
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گويد: اين زن چه مهربان کند که ميمي. تقريبا همین ايده را ژوزف با خود مطرحخداحافظی
است و او هر جا بگويد، او خواهد آمد. بعد است که با تمام وجود، خودش را تسلیم او کرده

تواند مفید باشد و دست آن زن را گويد اين آخرين فرصتي است که او ميميخودش  ژوزف با
یرد و با خودش ببرد و آينده را تقديم او کند. نه ژوزف و نه ياکوب، هیچ کدام، اين کار را بگ

-بانو کمكصنمتواند بههم همچو فرصتي هست؛ ابراهیم مي های دردارآینهکنند. در پايان نمي

 کند. ميکند و مثل ژوزف زن را ترک داليلي متفاوت، نميکند، ولي اين کار را، به
در بانو ميابراهیم، مینا و صنم حول     چرخند. حول ژوزف، فقط زن مردة اوست، هر چند که 

فاجعه گذراند که بهميروز با ايرنا دوست بوده و حاال هم براي سهنوجواني با میالدا دوست
توان ساديسم و شهوت حیواني دانست. کوندرا اين دو را شود. اين دوستي دومي را ميميمنجر

ژوزف با میالدا دهد يا ايرنا راجع بهکند تا يا رذالت شهوت ژوزف را نشانميرو درباهم رو
بخورد. کند تا با شور و شوق و هزاران آرزو با ژوزف ناهار بزند و حتي ناهار میالدا را ردحرف

 کرد.بزند که ايرنا بعد از بیدار شدن چه خواهدتواند حدسخواننده نمي
-موضوعات ديگري نیز ميتاريخ کشورش، به ويژهموسیقي و تاريخ، بهاختن بهکوندرا با پرد    

هاي بزرگي ها و میهنفرع پرداختن جزو بوطیقاي کوندراست(. اين که چطور ملتپردازد )به
دفاع کند؛ مثال نوع نگاه بهچیزشان فرق مي چون آلمان و روسیه در قیاس با چك، همه میهن و 

اصل رمان مربوط خواند که بههايي ميداستان های دردارآینههم در و حفظ  آن. گلشیري 
-چند روز داستان های دردارآینهنیست. ولي تفاوت زماني بسیاري میان اين دو رمان هست: 

خواني و بحث و جدل و گفتگو در کشورهاي اروپايي با ايرانیان مقیم آنجاست و اصال قصد 
رنا  خبریبی خبر است، در حالي که راوي اين است تا ببیند در جهان چه بیست سال زندگي اي

و ژوزف در خارج از کشورشان است؛ ابراهیم تجربة زيستن چندين سال اقامت در اروپا را 
-اند  وکلي تجربة واقعي ماندهسال در خارج ندارد. در حالي که ايرنا و ژورف هر دو بیست

 دارند.
، بازگشتن يا ماندن است که های دردارآینهصلي با عاريه گرفتن سخن هملت، مسئلة ا    

هم دقیقا همان مسئلة ابراهیم است؛ ايرنا و  خبریبیگردد، مسئلة اصلي ابراهیم آخر سر برمي
ند گرفتن چنان آن دو را از وطن ميخبري در بیايند، ولي آن خبراند تا از آن بيژوزف رفته رما
 بود.شد؛ بازگشت محال خواهددنخواهنماندن در آنجا راضي که هرگز به
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بیايد، با ايرنا اي که يادشاي که ژوزف بدون هیچ خاطرهفرقي ديگر بپردازيم؛ صحنهبه    
فهمد شناسد، ولي آخر سر که ميکند که ژوزف او را مياش فکر ميکند و ايرنا همهنزديکي مي

دانسته و نه نام او را نه مي ندارد و در اين دو سه روز حتيياد ژوزف هیچ چیزي از او به
-شود که بعد از هق هقاست، چنان ناراحت ميکردهپرسیده و همچون زني هرجايي با او رفتار

رود. باعث اين کار کسي است که از حکومتي خوابي عمیق، شبیه مرگ فروميهايي شديد به
زني مرده از کشور خاطر سال در دانمارک مانده و حاال هم بهکرده و بیستکمونیستي فرار

دارد. اما با زني بیوه چنان گردد تا خاطرة زني مرده را نگه دانمارک برميخودش دوباره به
کند. آيا اين زن، از مي انسانیت و تمدن و فرهنگ مشکوککند که خواننده را بهميرفتاري

گردد؟ آيا دانمارک برميبه  -که مرده هم هست  –خاطرش جنس همان زني نیست که  او به
اين نوع برخورد، انتقام از زنان چك است؟ انتقام از کتي، زن برادرش، انتقام از نادختريش که 

کشورش سر قبر است؟ ولي همین  ژوزف اولین  روز بازگشت بهريخته اعصابش را بهم
مکان نیست؟ چون ژوزف ها مربوط بهمادرش، مام میهن، رفته است. پس سرشت انسان

است. رفتهبوده که او تا حد خودکشي پیشکرده که بوده، میالدا را آن قدر اذيتنوجوان هم 
بانو چه طوري است؟ تقريبا هیچ جا تنشي، نفرتي از طرف ابراهیم ولي برخورد ابراهیم با صنم

بانو، اين که از صنمشود، چه برسد بهنميزنان ايراني در داخل و يا خارج ديده نسبت به
ها دوري از معشوق اش، متنفر باشد. تنها شبي هم که ابراهیم بعد سالنوجواني معشوقة دوران
ايران است. علت فکر بازگشت بهشود و مدام بهرود، حتي نزديکش نميمياو  سابقش، پیش

اين نزديك نشدن، حفظ سنت عشاق ايراني است. هم ژوزف، هم ابراهیم، آن زن بعدا مالقات 
اش خانهکند بهايرنا پیشنهاد مياند. ژوزف در همان آشنايي نخستین بههبودشده را قبال ديده 

کند. ولي در نميبوده، پیشنهاد ژوزف را قبول برود، ولي چون ايرنا همان موقع با مارتین نامزد
شناسد، بسیار شادمان است و مدام در طول روز و محض اينکه ايرنا ژوزف را بازميفرودگاه به

میل نیست. فکر باز ديدن ژوزف است، هر چند که ژوزف هم بيه هست بهشب و هر جا ک
، و شوخی ختم بد مالقات هلنا و لودويك درشود، شبیه بهنمي خوشي ختمولي مالقاتشان به

شان را در بانو چه؟ اين دو شخص بچگي.  ابراهیم و صنمبازی اتواستاپنیز شبیه پايان داستان 
رفته، سالیان سال ابراهیم را  فرانسهبانو بهولي بعد که صنم اند،همسايگي هم گذرانده

-اروپا رفته، در جلسات داستانخواني بهعنوان نويسنده براي داستاناست. وقتي ابراهیم بهنديده

دادن هايي براي آشناييهايي مشخص که در پوشش سوال، نشانههايي داده )کاغذخواني نشانه
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اي در پاريس همديگر را اش را داده(، و سرانجام در کافهلفن خانهبوده و در نهايت شماره ت
 اند.ديده
توانیم نتیجه بگیريم که کند. پس ميميکوندرا در چندين قسمت ايرنا را با اولیس مقايسه    

اند. وگرنه، کردهها تغییرمفهوم مهاجرت و سرگرداني تغییر کرده و يا حداقل اين که شخصیت
ژوزف برابر است، نه با ايرنا، نه با تامینا، نه با ترزا و نه با سابینا و نه با توما. شايد اولیس نه با 

هايش با شخصیت هومر، کاري شبیه جیمز جويس در نوشتن نیت کوندرا از مقايسة شخصیت
کند، بیشتر منظورش کس خاصي نمياي بهظاهر اشارهبوده باشد. اما گلشیري به اوليس

 .هاستبینامتنیت
 
 خبریهای دردار و بیزبان و خانواده در آینه. 3

 اصل زبان  3-1
نويسندگان مهاجر، زبان است؛ اصال اولین شوک بحث هاي همیشه مورد يکي از مضمون

است. گلشیري مهاجرت زبان است و هر نويسندة مهاجري همیشه با زبان مشغول و درگیر بوده
که آن را هويت  –خاطر زبان فارسي گلشیري فقط به اند.اين مقوله انديشیدهو کوندرا هم به
ترک کشورش نشد، ولي با وجود فشارها هرگز حاضر به –دانست ها ميايران و ايراني

نويسندگان ديگري چون امیل سیوران، رومن گاري، آگوتا کريستوف، اوژن يونسکو و میالن 
کرد( رفتند سوئیس فرارمجار که بهفرانسه )جز آگوتا کريستوف کوندرا خواسته يا ناخواسته به

ها، ما کوندرا را زبان فرانسه را باالجبار يا از روي میل قبول کردند. در بین ايننوشتن به و
فرانسه اي معروف بود و حتي بعد آمدن بهفرانسه نويسندهکنیم که قبل آمدنش بهميبررسي

های ینهآهمان طور که در   1داد.نوشت، ولي باالخره زبانش را تغییرزبان چك ميمدتي به
گردد. روزي هم ايران بازمي، بحث زبان فارسي است، و ابراهیم براي حفظ آن از اروپا بهدردار

شد، متوجه خواهد  کند اين بازگشت چطوريو با خودش فکر مي گرددچك برميکه ژوزف به
خورد و در اطرافش شام مي تنهايي در رستوران هتلبه»دهد: شود که تکانش ميچیزي مي

شنید. آن موسیقي زباني ناشناس بود. در اين دو دهة بینوا چه بر سر همهمة  گفتگوها را مي
زبان چك آمده بود؟ تأکید هجاها تغییر کرده بود؟ ظاهرا، بله.   ... ژوزف که روي بشقابش 

 (.66: 2006کوندرا، )« ید.فهماش را ميداد که هر کلمهمي زباني ناشناس  گوشبود، بهشدهخم

___________________________________________________________________________  
 است.  هنر رمانفرانسه اولنی کتاب کوندرا به زبان  1
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کنندگي کمونیسم را سال چه تلخ است؛ کوندرا اينجا هم جنبة نابودبرخورد با زبان بعد بیست
زبان شنود و هم اين که مردم چقدر بهدهد و هم اين که خود ژوزف چطور زبان را ميمينشان

از اين منظر خیلي  ت.ملت اساند؛ چیزي که تمام دارايي و فرهنگ و هويت يكاعتنا شدهبي
یست بانو راضي بهتوانیم بفهمیم که چرا ابراهیم با تمام اصرار صنمخوب مي ن ماندن در پاريس 

من فقط همین )زبان فارسي( را دارم، از پس آنهمه تاخت و تازها فقط همین »گويد: و مي
ن توجه زيادي زباهم به نقشبندان گلشیري در. (128: 1378)گلشیري، « است.برايمان مانده

اند و حتي مرور زمان زبان فارسي را فراموش کردههايش بهکند؛ پدر خانواده از اين که بچهمي
اي رود، بسي ناراحت است، ولي هیچ چارهسال در نوشتن زبان فارسي پس ميخانمش سال به

پدرشان  فردوسي از شاهنامةزبان فارسي مثال يك دوره هايش گاهگاهي کتابي بهندارد. بچه
نیز  نيروانای مندر  رفت.نرود، ولي حتما يادشان خواهد خواهند تا زبان فارسي يادشانمي

توانم بگويم؟ چه مي»گويد: جايي مي دهد کهميزبان فارسي اهمیتآن حد بهراوي داستان به
انة من است. ديوار و سقف خاي ندارم، سقفي نماندهکه مثال اينجا خانة من است؟ نه، من خانه

: 1380)گلشیري، ...« چپ است نويسم، همین طرز نوشتن از راست بههاست که ميهمین
 توانست بگويد؟زبان نمي(. از اين قدرتمندتر راجع به374
نکند، تقريبا حتما زبان نسل دوم و نسل در مهاجرت اگر محیط، زبان نسل اول را عوض    

بینیم. براي را امروزه در بین مهاجران ايراني ميکرد. و همین خواهدسوم مهاجران را عوض
شود در غرب بماند، حتي اگر پیش معشوقة دوران نميهمین هم ابراهیم هرگز حاضر 

هم زبان همیشه دست باال را دارد؛ آن طور که از روند کل  خبریبیدر اش باشد. نوجواني
است و برعکس.  اين دهتاريخ برمي آيد، هر کس زبانش حاکم بوده، خودش هم حاکم بو

 -شکسپیر است که پراسپرو توفاناش حرف تقريبا همیشه در جهان محقق بوده است. )نمونه
ره جزيرة کالیبان ميبه –میراندا  –همراه دخترش به –دوک میالن  روند و با زبانشان بر آن جزي

ز کنميها بر چك حکومت ، وقتي روسخبریبیکنند(.  در جايي از ميحکومت ی ن ند، زبانشان 
ها تر اين که چكرود. و جالبمحض رفتن از چك، زبانشان نیز با خودشان مياست و بهحاکم

بگیرند، ولي بودند از همان ابتدايي زبان روسي را يادها، مجبوردر زمان حاکمیت روس
سي زبان انگلیجا بهکند و بعد از آن همهنميشان زبان روسي ديگر حکومتمحض رفتنبه

البته اين حاکمیت زبان بین  نويسند.زبان انگلیسي ميزنند و همة تبلیغات را بهمي حرف
زند، براي همین اشخاص هم هست؛ در پاريس ايرنا بهتر از گوستاف زبان فرانسه را حرف مي

شود. دهد. ولي در پراگ وضع برعکس ميميزند و گوستاف ناگزير گوشميمدام ايرنا حرف
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زبان انگلیسي با گوستاف حرف بزند؛ پس زبان ا مجبور است در کشور مادرزاديش! بهآنجا ايرن
هايي که زبان اقلیتنوعي بهنیز به معناییجشن بیو  آهستگیبرابر قدرت است. کوندرا در 

است؛ شايد در ذات اثر هنري است که حتي داده مهاجرند خودآگاه يا ناخودآگاه توجه نشان
با  معناییجشن بیزد. و اين در  د، اثر هنري در نهايت حرفش را خواهداگر هنرمند نخواه

است. در باال گفتیم که کوندرا در طول دوران مهاجرتش نظرش را نسبت کردهپیداقدرت تجلي
هايي از همان بینیم که او شايد ناخودآگاه جرقهمهاجرت عوض کرد، ولي در اين رمان باز ميبه

فرانسه است. دختر پرتغالي اين رمان که کلفت است و براي کار بهداشتهنظرات نخست را نگه
کند که ميکسي )کالیبان( محبتاين که به است و جالبشدهشده، شخصي تحقیرآمده و مهاجر

توانند باهم حرف کند، مثل او زير دست است، و نه حرفشان ارزش دارد و نه ميمياو هم کار
دختر بزنند. توانند حرفها نمياسپیواک، منتقد پست مدرن، زيردستقول گاياتري بزنند. به

 -زبان مصنوع پاکستاني رسیده شکسپیر به توفانکه از بازي درخشان در   -پرتغالي و کالیبان 
که  آهستگی هر دو وضع بدي دارند؛ هر دو کارگرند. باز قدرت و حاکمیت از آن زبان است.

دارد، کوندرا يك دانشمند اهل چك را در کنفرانسي در قصري ظاهر هیچ ربطي به مهاجرت نبه
-کند که موجب خنده و آبروريزي است. و کسي اسمش را درست تلفظ نميقديمي حاضر مي

گويد ما حاضريم همه کند )جالب اينکه ميميمنشي هجيکند، براي همین او اسمش را به
بان چك را از دست ندهیم(.  قبال زهاي مخصوص بهچیزمان را از دست بدهیم، ولي عالمت
و حاال در  – بار هستیدقیقا مثل توما در  –بوده کرده حزب کمونیست او را از کارش اخراج

اش را اش از فرط هیجان سخنرانيدارند. او در نوبت سخنرانيمي کنفرانس مثال محترمش
آيد ميشستن يادشکنند. او هنگام نکند، و در میانة حرف زدنش تشويقش ميفراموش مي

شده است. گذشته و نفري ديگر براي سخنراني دعوتاش را نکرده، ولي ديگر وقتشسخنراني
کنند. حتي خود کوندرا مي شود که او را مسخرهاين دانشمند چك در طول کنفرانس متوجه مي

: 1399کوندرا، )« میهن عزيزم، دوستم، کاشف مشهور...هم»گويد: شود و ميوارد رمان مي
 کنند. بینیم که اکثريت حاکم به لحاظ زباني، حتي اسم اقلیت را درست تلفظ نميباز مي. (160

 
 اصل خانواده 3-2

ده اند، نوستالژي بهبودههايي که نويسندگان مهاجر همیشه با آن درگیريکي ديگر از مفهوم خانوا
جز خانوادة اي اين دو رمان بههمیهن است. تمامي خانوادهبوده که تقريبا همان نوستالژي به

هم شوهر ايرنا مرده و زندگیش به خبریبی نويسنده، بقیه همه در بحرانند. در  –خود راوي 
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ريخته است. همسر ژوزف مرده و او حاال کل فکرش حفظ مکالمه با روح اوست تا ياد و 
-اف است. میالدا شوهردارد. همسر مادر ايرنا مرده، و او حاال با گوستنگهاش را زنده خاطره

داده، که او نیز اش را طالقاست. ژوزف زن پراگيگرفتهاست. دختر برادر ژوزف طالقنکرده
است؛ کل بوده و دختري کوچك داشتهگرفتهقبل از ازدواج با ژوزف از همسرش طالق

 جدا هم سعید ايماني از همسرش های دردارآینهها در بحرانند و معضلي دارند. در خانواده
داده، بعد با ابراهیم دستاند. مینا شوهر اولش را ازاست. شوهر مرضیه را در ايران کشتهشده

شده و حاال گويد که در چهل و دو سالگي  از شوهرش جداکرده. راوي از زني ميازدواج
 فکر زندگي مستقلي است، ولي پولي ندارد. مردان و زنان ايراني مقیم غربت يا ازهم جدابه

دوست رمان، ابراهیم است؛ در سنت اند. تنها مرد سالم و خانوادهدنبال تجربهاند و يا بهشده
فکر خانواده است و مدام به های دردارآینهدارد، و راوي شدت اهمیتايران اسالمي خانواده به

   وطن است. حفظ آن در گرو بازگشت به
کشورش برنگردد و گلشیري است بها مصمماين از تأثیر تفکر دو نويسنده است؟ کوندر    

نظر کوندرا اين جهان ماند، ولي بهاي نميبرعکس. از نگاه گلشیري در مهاجرت خانواده
 است.امروزي است که همه چیز، از جمله هويت و خانواده، را لرزان و مغشوش کرده

اند که وقتي تهگرف هاي کوندرا در غربت چنان با آداب و رسوم کشور خارج خوشخصیت   
کنند؛ شبیه برگشتن ژوزف و ايرنا ميگردند، در آنجا احساس غربت کشور خودشان برميبه
هاي اساسي نگرش است. و اين يکي از تفاوتاي برايشان نماندهپراگ، که هیچ خانوادهبه

 کوندرا و گلشیري است. 
های آینهابراهیم در  –زيم؛ راوي پرداهاي اين دو رمان مييکي ديگر از تفاوتدر پايان به    

بله، ما غمگینیم، يا من غمگینم ... ولي همین است که »کند که ميچندين بار اعتراف دردار
خیلي تلخید، »گويد: ابراهیم ميبانو نیز رو به(. چندين بار صنم16: 1378)گلشیري، « هست.
شود؛ ميندرا شکوفا در چند جا  طنز و هجو کو خبریبی( ولي در 98)همان :« خیلي

 Kafka is bornاند: خرد که رويش نوشتهمخصوصا جايي که ايرنا پیراهني براي گوستاف مي

in Prag. کند، گوستاف با صداي بلند مي وقتي مادر ايرنا بدون اجازه آن را تن گوستاف مي
که آن زمان اند کرده استفادهاينجا هم از اسم کافکا سوء Kafka is born in Pragگويد: 

اي ندارد گويد که با کتاب خواني رابطهخیلي معروف بوده و هم اين که اسم کافکا را کسي مي
ها از شوخي ترين صحنهآورد. کوندرا حتي در سیاهميو کجا و چطوري اسم او را بر زبان 

سیار نافذ و هايي بشويي توما(، البته از طريق تحلیلدوران شیشهشود بهدارد )رجوعبرنمي دست
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گردد. ولي ويژگي بوطیقايش برمينويسي اوست که بهدقیق، و اين يکي از امتیازات بزرگ رمان
هم خیلي رنج و اندوه  خبریبیاز همان ابتدا تا آخر تلخ است. هر چند در  های دردارآینه

کتي و ... در بینیم. رنج میالدا، رنج ايرنا، رنج برادر ژوزف، رنج برادر زن ژوزف، ميانساني 
ها دوري از وطن همچون ورا لینهارتوا، شاعرة چك مقیم پاريس، پايان کوندرا بعد سال

ولي گلشیري مثل شاملوست که داند، مي مهاجرت را امکاني از بین ديگر امکانات و رهاننده
با زبان  سوزد... و نانم در اين سفره است. اين جا به منچراغم در اين خانه مي»بود: زماني گقته
 «.نیستم در جوابشان بن ژور و گودمرنینگ بگويم.کنند و من ناگزيرمي خودم سالم

 

 نتيجه. 4

دهد که ميمهاجرت، مهاجريني را نشان بنابر آنچه گفتیم گلشیري در سیر آثارش راجع به
 گیرد، حتي اگر در آلمان يانميشان شکلاي بیش نیستند و روابط گفت و گويي بینآواره

کشورش فرانسه باشند. و اگر کسي بخواهد هويت ملي و زبان فارسي را نگه دارد، بايد به
-مهاجرت نوشته هیچ تغییري بازگردد. اين روند در تفکر گلشیري و در هر اثري که راجع به

هیچ تصوير مثبت و شخصیت  های دردارآینهو مخصوصا  من نيروانایو  نقشبندانکند. درنمي
اند، جز راوي و داراي معضل خانوادگي هويتشان سرگردان و بيبینیم؛ همهنميمهاجر مثبتي 
تر پیش خانواده برگردد. ولي نظر کوندرا، برعکس، در طول خواهد هر چه سريعرمان که مي

 حکومتبارهستی  شود. در آثار نخستش مهاجرت ويرانگر است، درميمهاجرت عوض
با ديدن  خبریبیکنند، ولي در زا در نهايت مهاجرت نميو توما و تر کمونیستي ويرانگر است

هايي بسي تلخ خواننده وطن مادرزادي و داشتن تجربهمراحل برگشت دو شخصیت مهاجر به
راي شان نماندهگردند؛ هیچ چیزي در وطن برايغربت بازشود که اين دو نفر بهقانع مي ب است. 

زبان فرانسه حاال بهها بعد مهاجرت بهدرا سالاين دو شخص بازگشت به وطن محال است. کون
است، ولي گلشیري هرگز نه زباني جز زبان فارسي را نويسد و شهروند فرانسه شدهفرنسه مي

جز ايران شد. در پايان، نگاه اين دو نويسنده  در « جايي ديگر»کرد و نه شهروند انتخاب
اند و داستان ارشان را از قبل انديشیدهآثارشان غالب است. گويي گلشیري و کوندرا روايت آث

شان باشند و البته ها هماهنگ با انديشه و اقتضاي موقعیتبرند که شخصیترا طوري پیش مي
گلشیري  -خواهد در فرانسه بماند، همان طور که ابراهیم واقعیت هم همین است. کوندرا مي

ها چنان مسیر سنگالخ شخصیت خبریبیايران برگردد، حتي شبانه. در خواهد از فرانسه بهمي
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توانند در چك بمانند، ولي براي ابراهیم در غربت ماندن پیمايند که ديگر نميو دشواري را مي
و آنجا زيستن چیزي نیست که بتواند او را پابند آنجا کند، حتي اگر پیش معشوقة دوران 

ش برگردد ، و از سنت و زبانش میهناش با تمام امکاناتش باشد. و براي همین بايد بهنوجواني
گیرد که ابراهیم اي را ميپاسداري کند. در نتیجه، خواننده با خواندن اين دو رمان همان نتیجه

 گیرند. مي خبریبیو ايرنا و ژوزف  دردار هایآینه
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