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با پاسکال  گلیسی زبان سومالیایی در مصاحبهی اننویسنده ،نورالدین فرح

 بهتر-زبانهگان دو کند که تمامی نویسندی را طرح میکازانووا دغدغه

پرسش . دست به گریبانندبا آن  -بنامیم است دو فرهنگ یا چند فرهنگ

« بیان»و  ،-یا چند زبان–به کدام یکی از این دو  «نوشتن»ی دغدغهو 

فرهنگ. فرح در این مصاحبه از شرم و یا چند  -کدام یک از این دو

: را گرفته دامان او یگوید که بعد از نوشتن با زبانی غیر مادرپشیمانی می

انی که با خیانت فرش شده است. من به مید-نوشتن میدان مین است»

مادرم خیانت کردم چون شاعر )سینه به سینه( نشدم و نویسنده شدم، 
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ای در زبان انگلیسی، زبانی که او نمیفهمد، و نه تنها این، آن هم نویسنده

ی، درکنار ی متون سیاسی شدم که مانع از آن شد در سومالبلکه نویسنده

هایی بنویسم که یاد بود و او، زندگی بکنم. در نتیجه فکر کردم باید کتاب

به انگلیسی نوشتم پشیمانم،  هی مادرم باشند...از این کی خاطرهشایسته

آن  از این که در سومالی زندگی نکردم پشیمانم، مادر، از این که قبل از

ی بتواند مرثیه تابمامیدوارم که ک .که دوباره ببینمت رفتی متاسفم

 (.٣٢٥: ١٣٩٢،کازانووا)«.ای در ستایش او باشدشایسته

ی نورالدین فرح را دغدغهسوال و  این دو،شرم، پشیمانی و مهمتر از 

مطرح  «های کوچکادبیات»گان توانی برای جمع کثیری از نویسندمی

سعی در  کازانووا در بخش اساسی از کتاب )جمهوری جهانی ادبیات( .کرد

های کوچک، های ست که نویسندگان ادبیاتهای و روشیدها دادن نشان

های ادبیات»ی ادبیات خود در برابر عرضهو  ی شدنلالملراستای بین در

توان به شکلی دیگر در مفهوم وا را میوازان. طرح کدهندمی صورت« بزرگ

رد ادبیات یک یک ادبیات خُ»: یافتتاری نیز و گُ دُلوز« ادبیات اقلیت»

زبان اقلیت نیست، بل ادبیاتی است که اقلیت در زبان اکثریت 

به میانجی چنین  گُتاری و دُلوز(. ٣٩: ١٣٩٢،و ُگتاری دُلوز«)سازدمی

د خو« شخصیت مفهومی»راستای ساخت  درفرانتس کافکا از مفهومی، 

ی وی را همچون نویسندهتالش  ،و از مجرای کافکا گیرندمدد می

. ویژگی چنین ندسنجادبیات/زبان بزرگتر آلمانی میه نسبت ای بحاشیه

قلمروزدایی زبان، اتصال امر »ی به زعم آنها داری سه مشخصه یادبیات

. ادبیات (٤٣همان،)ست «فردی با فوریت سیاسی و سرهم بندی جمعی

به آن،  با نقب زدن کند واقلیت در ساحت زبان اکثریت قلمروزدایی می
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 را مرزهای آنکه ، قلمروی داردبرای خود  نوش قلمروی سعی در آفرین

کند. ادبیات اقلیت به موجب رهنگی تعین میی فزبانی با پشتوانه یساحت

گیرد، در دل به خود مینیز سیاسی  شکلی« فضای کوچک و محدود»

ی صحیح زبان شیوه»شکند و می های معمول را در همزبان اکثریت فرم

و  ،کشدشی به چالش میسطح نشانگان زبانی و نگار را حتی در« اکثریت

فراموش »فرهنگی دارد که به قول خود کافکا  سعی در بیان   از این مجرا

د که تمایالت نشواست. این دو ویژگی موجب آن می «شده یا گمشده

به  - آن کنشمندیدر سطح  عنوان موضوع داستان و چهچه به -فردی

در ادبیات ما  ،به عبارتی. دگیر جمعی به خود یخصیصهرود و  هحاشی

شود در سطح اقلیت با مساله فردی روبرو نیستیم و هرچه در آن بیان می

مشخص  جمعی یا نشانگان  فرهنگ در واقع، .نشانگان خصلتی جمعی دارد

در  «یهودیان جذب شده»کند برای . کافکا سعی میکندبیان میرا 

برای آنهان تراژدی »د و آلمانی بنویسمسیحی با زبان -مانیفرهنگ آل

(. برای ١٣٩٢:٣٤٧، کازانووا«)شان را تعریف و بازگو کندجذب شدن

پرورش یافته و  «فرهنگ زبانی ییدیش»ی مادری در شیوهکافکایی که به 

آن فرهنگ  خود نیز به شکلی در و ،تواند آن را بخواند و بنویسدنمی

شروع به نفی  -آلمانی پراگ-آلمانی آلمانی جذب شده است،با همان زبان

چنین خود اتهام انگاری و کند. در این فرهنگ می «جذب شدگان»خود و 

دیوید )از  آگامبن ی جورجیوگرفته شده تواند از تحلیلرا می نفی

کافکا نیز مشاهده کرد.  رمان محاکمه ( در خصوصK( بر حرف )استیمیلی

حقوقی روم خوانده با سنت  آگامبن بر این باور است که کافکای حقوق

( ارجاعی به همان قانون K)بکار بردن حرف  مورد باستان آشناست و در
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در قوانین روم باستان که پیگرد قانونی نقش ». رومیان دارد کالسیک

ای در آن داشت، تهمیت زدن )در التین باستان: تعیین شده

Kalumniaاکی در مسیر اجرای عدالت محسوب ( چنان تهدید خطرن

زننده، کیفر روی پیشانی تهمتK شد، که سزای آن با داغ کردن حرف می

ی رایجی که از ماکس برود نشئت برخالف عقیده.]...[ شدداده می

ی حرف ک. نه به کافکا، بلکه به استدال استیمیلی، به کلمه گیرد،می

ک. در این -(. ژوزف١٦٨ :١٣٩٤،آگامبنگردد.))=تهمت( برمیکالومنیا

ناتوان است. این اتهام را  آندر اثبات  کهزند رمان اتهامی به خود می

سیری بین دو مفهوم زبان مادری کافکا )ییدیش( و جذب شدن توان می

 کافکا با تمام توان سعی در تخریب  دانست. مسیحی-آلمانیدر فرهنگ 

 ا  کند که تمامدرگیر میبا فضای خواننده را و از آن رو  ،سلطه دارد نگ  فره

توان با و گُتاری نمی دُلوزست، پس بر خالف  یآلود، خشن و عصبانمه

  کافکا خندید.

ه داشتن گُتاری و کازانووا از تالش کافکا برای زنده نگا-هر دو تحلیل دولوز

ولی به نتایج متفاوتی در  ،گیردمی فرهنگ یهودی )ییدش( سرچشمه

خندید  هتوان با کافکا قاقاو گُتاری می دُلوزسند. به زعم رمیوی مورد آثار 

خود  که تماما   ست یی عصبانی و خشنکافکا نویسنده ،ولی برای کازانووا

 .الی زبان مسلط کرده استرا وقف بیان مفهومی فراموش شده در البه

های که در پراگ زندگی انگیز آلمانیکافکا با آگاهی از سرنوشت غم

گی، خشونت، عصبانیت، تعارض خانواد بیان تمایل شدیدی بهکردند، می

کازانووا در . (Casanova:2015) .دهای عجب و غریب داربروکراتی

« نوشتن»(بر انگیزهای Kafka, Angry Poet)کتاب:کافکا، شاعری عصبانی
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شاید یکی از دالیل تفاوت دیدگاه  -آنها« نتایج»شود تا کافکا متمرکز می

 «امکان نوشتن» .در این مورد جستجو کردتوان را میو کازانووا  دُلوز

ک های کوچگان ادبیاتتوان در مورد نویسندی ست که میهمان مساله

ی در حاشیه-گان در حاشیهمطرح کرد. بخش اعظمی از نویسند

در اتی و انقالبی را زرمبا یو شیوه نوشتن هانگیز -های بزرگادبیات

 تواند خود  ، از این رو میآن را نتایج تا دهندقرار می هایشان هدفنوشته

 .باشدموضوع رمان یا شعری  تقال،این پروسه و 

توان در دو ساحت یهای کوچک را منویسندگان ادبیاتکازانووا به زعم  

ی زبانی ز فاصلهازیر سلطه، مستقل  ی نویسندگانهمه»:کلی تقسیم کرد

شوند. نویسندگان شان از مرکز، با پرسش تفاوت زبانی مواجه میو ادبی

شان با زبان مسلط حاصل خارجی بودن و عدم جذب شده، که نسبت

کنند تا با نوعی مته به خشخاش زدن) یا حساسیت امنیت است، سعی می

های زبانی اصل و نسب خود انهرد صحیح( تمام نشالعاده نسبت به کاربفوق

د را محو بکنند، درست مثل کاری که آدم در مورد لهجه یا گویش خو

توان آنها را نویسندگان جذب نشده کند. از سوی دیگر، کسانی که میمی

کنند تا شان باشد چه نباشد، سعی میخواند، چه زبان دیگری در دسترس

 ابداع فاصله بگیرند، یا با مسلطی ممکنی از زبان با استفاده از هر وسیله

-یجاداکاربرد جدید )و در نتیجه تا حدی غیر مشروع( این زبان، یا با 

  .(٣٢٧، واکازانو).ک زبان ملی )و بالقوه ادبی( جدیدی-وگاهی هم با احیای

میانجی رمان  هی را بخواهم چنین دغدغهن مقدمه، در این نوشته مییبا ا

خواهم سعی ی فرهاد حیدری گوران بررسی کنم. و )کوچ شامار( نوشته
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 نویسنده )کُردی/فارسی( نگاری-ی در سطح نشانگان بر دوتحلیل کرد

ی تحلیل این نوشته از دانم که اشاره کنم شیوهداشته باشم. الزم می

بیات اقلیت رهیافت باسکال کازانووا اتخاذ شده است و اشاراتی به مفهوم اد

 و گُتاری نیز خواهد داشت. ُدلوزدر دیدگاه 

 

 گاری و اقدام به تخریب زبان سلطهن-ابداع دو

( به احتمال زیاد، برای جمع کثیری از شامار)کوچ رمان  کامل فهم

است. دشواری آن دقیقن در ارتباط با زبان سلطه  یدشوار گان کارخوانند

خوانندگان  ی اول،در وهله .ست ادبیات فارسی یعنی و ادبیاتی بزرگتر:

 یی داشتهشامار باید حداقل با دو مفهوم برای درک کامل رمان آشناکوچ 

فرهنگ االهیاتی یارسان و نیز  ا  : بخشی از فرهنگ کرُدی و اختصاصباشند

 ساخت و قسمی کوچک از زبان کُردی. این دو مفهوم جدایی از شناخت

م نویسنده به ارجاع مداست. ارسی ف و ادبیات آگاهی بر زبان نیز و ،رمان

را در  ، درک کامل رمانز استفاده از زبان شیزوفرنیکاالهیات یارسان و نی

که برای پنج فصل از شش فصل رمان  -کند، نویسندهاول دشوار می قدم 

آگاه  داستان دیر فهمیبر این  -کندبیرونی استفاده می-از راوی همسان

حقیقت این بود که » گوید:می (شامار بوربور) زبان راوی/کاراکتراز است و 

. اما دشواری 1(٩١ص «)آوردمها زیاد سر درنمیاز زبان و کلمات کمپی

زبان و »بیشتر از دشواری شامار بوربور و  ،فهم رمان برای خوانندگان

                                                           
،تهران: نشر آگاه و ١٣٩٧به متن رمان کوچ شامار، چاپ اول، ،تمام ارجاعات به شکل )ص ...( . 1

 .نشر بان، است
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خود نیز زبانی  (شامار بوربور) کهزیرا  است.« نجاتکمپ» افراد« کلمات

به راحتی قابل فهم در ادبیات سلطه « انجذب شدگ» دارد که برای

ست. ارجاعات مکرر ا االهیاتی خاصی نیست، زبانی که دارای فرهنگ 

از  رمان فصل اول رسان و نیز گذراندن تمامی پنج شامار بوربور به دفاتر یا

سازد. شامار که تلمیحی این فهم را به مراتب دشوارتر می او، فیلتر روایی

و با ارجاعات ماران( دارد، از زبانی رمزآلود )شا یکُردور للکوبه داستان ف

نماد  (مارانلکلور کُردی )شاودر ف -.کندمی حکایتمکرر به کالم یارسان 

 (. کُردی فولکلورماران در د به: شادانایی بر رازهای هستی است)نگاه کنی

ریب ی کرمانشاه و تخبعد از زلزله ،)راوی/کاراکتیر رمان(بوربور شامار

راهی تهران  کار ردنکاش برای پیدا ستا و از دست دادن خانوادهرو

ان پخش کفن بین زندگ»که شاهد بوده بعد از زلزله شود. وی می

 ومات سوگواری درو بدون مرس« را با بیل مکانیکی هاهردمُ» و« کردندمی

خود  ایشان )چیاال( باتنها یادگاری که از روست اکنون ،اشتندگذها میگور

 های که بعد ازنوشته دفاتری از کالم یارسان به خط پدرش است. ،دارد

رس تاز و نیز  ،ی در تهراندیدن دو جناز بر روی برانکارت در مسافرخانه

نویس پدرم را هم باید فتر دستده» بلعد:ها و ماموران آنها را مینسقچی

ق به ور ش.رسید غیر از خوردنم نمیخوردم. هیچ راه دیگری به ذهنمی

های الم و سّر مگو را چون دانهالعینی هزار سال کهبه طرفه ورق بلعیدنش.

هر سه ، (های انارو دانه سّر مگو ،بلعیدن)ی واژه سه (٣٨ص«)انار بلعیدم.

 ردانیرگیکاینجا در قالب پ اشاراتی به کالم و ادبیات یارسان دارد که در

 .نمایدمیو نشانگانی دیگر رخ  حطدر س داستانی
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تنها در سطح  ادبیات کُردی، و ی نویسنده به فرهنگ یارساناشاره 

ی وشتار هم به خوبو ن نگارش بسترماند و در باقی نمی و محتوا نشانگان

ز کار ی مکرر از کلمات و جمالت کُردی و نیز ا. استفادهشودنشان داده می

 ئمی غیر صحیح از عالادهنوشتن و استف «صحیح فارسی»انداختن روش 

یا »نگارشی به خوبی در متن رمان قابل روئیت است. جمالتی مانند: 

خت ن...وهیهاتهخت ههس بزانو وهرکهی داوو... ههگهدوشایه

()که ٧٠ص «)رق فاق فیقلوس فهخهخت تهته» (،١٥ص «)ن...نجاته

ی گهورهوه بیاتا قهخوزه». (دارد اشاره به سطری از ابیات یارسان

یا ربچیاتای و کار پهئره دهوه بیاتا وهخوزه»(، ١١٥ص «)وهبدوزیامه

رم خهم ئاوسا دی خهشنگئگ بخوازیای. ئهبکردیای و ژن تهران قه

کلمات کُردی  نبوهی ازرمان دارای ا»...«. ( و ٦٩ص «)شان بیل کیرتههه

 به ،نمارزبان کُردی در  یست. جدای از استفادهی از این دست اجمالتو 

شکند و در سطح می نیز فارسی رانگارش طوری که گفته شد فرم صحیح 

 .کندی پیروی نمیدستور زبان و کاربرد عالئم نگارشی از فارسی معمول

 )نگاه کنید به متن رمان(

از دو زبان برای  ی استفادهزانووا به تقلید از آلن ریکار، شیوهکاپاسکال  

بزرگتر بکار  های کوچک در برابر ادبیاتکه نویسندگان ادبیات -نوشتن

 استفاده از دو زبان نماد. به عبارتی( مینگاری-دو)روش  ،-گیرندمی

و  «بیان»جهت و ساقط کردن زبان/ادبیات بزرگتر در  )مادری و سلطه(

ی منحصر به شیوهنگاری( -ی )دوروش چنین ادبیات کوچک خود.ی عرضه

ا نگاهی و هم ب «ادبیات اقلیت» هم در ساحتست، که  فرد و ابداعی 

مار ستعجویانه دربرابر زبان سلطه و ا، اتخاذ روشی مبارزهپسااستعماری
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ای از رشد وقتی یک زبان پیرامونی به درجه»: دارداذعان می. کازانووا است

شود، شاهد ظهور رسد و به طور نسبی صاحب منابع مستقل خود میمی

ای از آثارند که مجموعه سرگرم تولیدیک عده هنرمندان ادبی هستیم که 

خصلتی دوگانه دارند، و در طول این فرایند موضع پیچیده و دردناکی را 

، اصطالحی که «نگاری-دو»کنند. این متون در قبال دو زبان اتخاذ می

آلن ریکار به عنوان نام این متون پیشنهاد کرده است، در آن واحد به هر 

اند، هم به زبان مادری و هم به زبان استعمار، دو زبان نویسنده نوشته شده

ی ترجمه، تقریر، و خود برگردانی را طی و مسیر پر پیچ و خم و پیچیده

نیروی محرکه، دیالکتیک، و  ی دائمی بنیاد،اند. این نگارش دوگانهکرده

وی (. ٣٤٠کازانووا،.)«دهدبیشتر اوقات حتی موضوع این آثار را تشکیل می

در رمان  (احمد کوروما)ی ساحل عاج، ی نوشتن نویسندهیوهدر ادامه از ش

براساس نوعی » آن را کند کهیاد می (١٩٦٩های استقالل())خورشید

ی فرانسوی از زبان مالینکه نوشت، و نوآوری و خصلت ویرانگرش تا ترجمه

ج را در حق زبان فرانسوی یادی مرهون این بود که احترام رایی زاندازه

آن هم اعتنا نکند، و باالخره موفق به « کاربرد صحیح»، و به رعایت نکند

خلق زبان ادبی آمیخته شد که شاید بتوان آن را فرانسوی مالینکی شده 

« کاربرد غیر صحیح»در این دو عبارت بر  تاکید کازانووا همان(.«)خواند.

البته باید است. « مادری و استعمار»از هر دو زبان و استفاده  استعمارزبان 

مراد همان زبانی ست که ادبیات  استعمار،/در اینجا زبان سلطهیادآور شد 

 کند.بزرگتر عرضه می

روش امثال احمد  -تنگیونیز نفس-ر رمان کوچ شامارحیدری گوران د 

گیرد. در هم شکستن نسبی زبان فارسی و استفاده از دو کوروما را بکار می
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فارسی )چون زبان ویسنده( و زبان زبان کُردی)همچون زبان مادری ن

 فارسی  کُردی»تا حدودی به ابداع نویسنده را (، در واقع ادبیات بزرگتر

 -ثر قبلی حیدری گورانا م مقایسه بااگر در مقا. کندمینزدیک  «شده

 تنگیدر نفس تقریبا درتمامی جاهای که شاهدیم برآیم، -تنگیرمان نفس

)نگاه استآورده آن را به فارسی در پاورقی  یترجمه ،نویسدمیبه کُردی 

 شامار فقط در چند جاکوچ . اما در تنگی(های رمان نفسکنید به پاورقی

رمان به  . این دوافتدمیهمچین اتفاقی  که مربوط به کالم یارسان است،

شامار )کوچ و (١٣٨٧نفس تنگی )اند. از هم چاپ شده ی ده سالفاصله

حداقل تا زمان –ر این ده سال به شکل کامل ویی نویسنده د(، گ١٣٩٧

ص کرده است. حتی نگاری مشخ-تکلیف خود را با دو -شامار چاپ کوچ

 رمان تر ازبه نسبت استاندارتر و صحیح بکار رفتهتنگی فارسی که در نفس

 .است شامار کوچ

عملی  ،نگاری( و آشکارا دست به ساقط کردن زبان سلطه-)دواتخاذ روش 

صفحات رمان از زبان  ی کوچ شامار است. در یکی ازآگاهانه برای نویسنده

فقط یادت باشه که »خوانیم: ب به شامار بوربور میرئیس کمپ خطا

به زبان فارسی حرف بزنن. سه طرف کمپ روی دیوار  جا همه بایداین

یم. چون اگر قرار باشه هرکی به زبون مادری خودش تکلم کنه و نوشته

فهمیم. فهم بیماری شرط اول شون رو نمیبنویسه بیماری

و در جای دیگر از زبان شاماربوربور) با نام مستعار  .(٦٨ص )«.یهبهبودی

 زدن حرف رسمی، بخشنامه طبق نجات کمپ توی» خوانیم:میژوو( می

 افغانه و کورده دژبان از صداهایی اما…بود مجاز فارسی زبان به فقط

 یک کدام هر برای باید و نداشتند معادل فارسی زبان در که شنیدممی
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 ینگره با (نجاتکمپ)حتی بیماران  (.١٤٣ ص«)…نوشتممی شرح جمله

مسئول عکاسی و  -(صبوری)آقای ، شوندخطاب میگناهگار و قربانی 

من دارم تصویر گناهکاران و قربانیا »: گویدیم -ضبط فیلم از افراد کمپ

نمادی بر  ،(. بخشی از افراد داخل کمپ٦٦ص  «)کنم.رو ثبت می

، هستند (های کوچکادبیات)های به حاشیه رفته و شخصیت

شمارده های که در اعمال زبان سلطه، گناهکار و قربانی شخصیت

 ،ست یو چند بعد شیزوئیدشخصیتی که دارای زبانی  (میموا). شوندمی

، ءاالولیابه تذکره به جرم نوشتن و اضافه کردن باب هفتاد و سوم»ای دوره

 نماد ادبیات ،. میموا(٧٢ص «)افته زندونگیره و میتحت تعقیب قرار می

 در فرهنگ   «جذب شدگان»هایش برای و به حاشیه رفته است. حرف ردخُ

لحنی  ،سلطه قابل فهم نیست و نویسنده برای القای بیشتر این مفهوم

نها وقتی کرده است. میموا ت اتخاذعتماد را اشیزوفرنیک و غیرقابل 

کند و هایش قابل فهم است و آخر سر سنکوب میخورد حرفمتادون می

او ]میموا[ هم فرم رسمی اهدای عضو را امضا کرده بود، اما »میرد: می

ش زد به یک نفر دیگر. تمام دیگر عضوی برایش نمانده بود که بشود پیوند

رفت زیر خاک. قبل از طور می هایش فاسد شده بود. او باید همانسلول

 ،خود ئید . میموا با زبان شیزو(١٦٤ص «)ی کافی مرده بودمرگ به اندازه

ب زدن کند و با نق، قلمروزدایی مینجات استی که در کمپاز زبان سلطه

زبان سعی دارد  -اندکه شکل نمادین قوانین کمپ-،به آن دستورات زبانی

امی جایی برای زبان خود فراهم آورد. تم د وانرا به عقب کش سلطه

این همان اعتراض گونه به کمپ دارند،  و اعمال میموا وجهی هاحرف

و نهایت  شود.ادبیات اقلیت با آن روبرو می ما که الزا ست، سیاسی بخورد
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های هیستریک وی دیده که در خطابه غیر فردی بودن این ادبیات

 . شودمی

 -انسان مقدس-نماد هوموساکری« افی مرده بودی کبه اندازه»میموا که 

زبان  یکی از قربانیان  نهم ندارد، او چوکه حتی ارزش کشتن را  ست

باب » است. از افزودن (نجاتکمپ)ی ی ناجوری بر چهرهسلطه، وصله

ی بر نشانه ،او ئیدتا سخنان درهم و شیزو« االولیاءهفتاد و سوم به تذکره

ی کمپ است. تن میموا چنان فرسوده زبان سلطهرش میموا در عدم پذی

به شکل  ،ی میمواردهآید، عدم کارایی تن مُشده که به کار پیوند هم نمی

بازنمایی زبان سلطه است. میموا فرم رسمی اهدای عضو را امضا  ،دیگر

 بر بروکراتیک بودن، یاچون نشانه (ءفرم رسمی و امضا)کرده است، 

که در پیچ و تاب خشن خود،  م زبان سلطه استرسمی بودن و قاعد و نظ

توان اینجا اشاره کرد که زبان می  .راندقربانی را به حاشیه می تن 

سلطه/ادبیات اکثریت چنان زبان پیرامون/ادبیات اقلیت را به حاشیه رانده 

که حتی جدایی از عدم درک آن، اعتقاد و اعتمادی به وجود آن ندارد. 

ست که پاسکال کازانووا  (کافکا، شاعر عصبانی)ب: این مورد یادآور کتا

مسیحی، یهودیان جذب -متنی عصبانی در برابر زبان آلمانی ،متن کافکا را

تواند بار داند، زبانی که حتی برای کافکای یهودی نمیمی ی چکیشده

را تداعی کند و برای او شکوه و سردی مسیحیت را « مادر»معنایی مفهوم 

ی آدم یهودی خیلی آلمانی است، ناخودآگاه شکوه و مادر برا»دارد: 

شود خوانده می« مادر»کند، زن یهودی که سردی مسیحی را تداعی می

ی های روزانهیادداشت«)دار بلکه بیگانه هم هستدر نتیجه نه تنها خنده
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که در است  ی آلمانی آنی مادر، کلمهواژهدر اینجا مراد از  -کافکا(.

 .گیردرسی در متن به خوبی جا نمیصورت ترجمه به فا

اسمی مستعاری کمپ  از سوینجات، های کمپاز شخصیت هر کدام

های اختصاری تقسیم و نام شغلی/کاریهای نام یدارند که به دو دسته

تمام دارد که اعضای کمپ را  سعی ،ی کمپر واقع زبان سلطهد .شوندمی

نها بر هر آ زبان و تن نگاه دارد و برای به اسارت کشیدن « گمنامی»در 

حتی  .نه اسم واقعی آنها ،ی کمپ استگذارد که برساختهنامی میکدام 

بعضی »شغلی که در کمپ دارند هیچ ربطی به حقیقت آنها ندارد:

ص «)ر عجیب غریب.شان یک اسم مستعاها سفید بودند، تنگپرونده

 دال بر استثمار و برساخت ،. چنین رفتاری از نظام نشانگان کمپ(١٢٣

گیرد نه  هویتی ست که از خواست مسئولین کمپ سرچشمه میکردن 

و  برای جهان بیرون پوشیده نجات،تمامی حقایق کمپ واقعیت آن.

های و سیاست« صبوری آقای دوربین»غیرقابل دسترسی ست. در واقع  

زاویه دید و اتفاقات داخل کمپ را برای بیرون تشریح که کمپ است 

 پ،ی کمدر نظام برساخته ،واقعیت حقیقی آن. معنای واقعیتنه  ،کندمی

ست و گویی پیدا کردن برساختی های کمپ اتقلیل یافته به سیاست

 ، دشوار همچون پیدا کردن همآنبرساخت  متفاوت در ضدیت با

ش را پسره کتاب»ست: ای ی مدرسهواقعیت برای پسر بچههای خانواده

باز کرد. چند تا سوال وسط صفحه بود. با توجه به متن جاهای خالی را پر 

ص «)ی واقعیت را از روی درس پیدا کنید و بنویس.همخانواده-کنید: 

و تضاد با  قابلی برساختی جدید که در تدشواری ساخت و عرضه (.١٣٩

 ،ی کمپکه نظام سلطه ،گیردنشئت می ایناز  ،رساخت کمپ باشدب
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بدل کرده ی خود ابداعی هاو استعاره« گمنامی»تمامی مفاهیم را به 

بیند و شود که میشامار بوربور تنها راوی وضعیتی می رو از این است.

ی کمپ ها و زبان اسیر شده، راوی تنها تنآیدبر نمیکاری از دستش 

. رئیس کمپ همچون )دستی نامرئی( از زبان کندرا توصیف مینشنیان 

 تمامی زندگی اعضای کمپ -هکه خود نیز در آن نظام به دام افتاد-سلطه

، این سلطه حتی به زندگی خارج از کمپ ی خود قرار دادهرا زیر سلطه

پسره رفت روی دیوار یک اتاق کشید با »: کندمیکارگران نیز سرایت 

رق از شناسنامه رئیس را چسباند روی تختخواب. یک و

های گسترش استثمار زبان و به حاشیه راندن خواست همان(.«)تختخواب

های اعمال قدرت در نظام سلطه است که در رمان انسانی، یکی از کارکرد

آلود و خشن برای شامار بوربور کوچ شامار به خوبی نمایان است. جهان مه

بلکه در خارج از کمپ و درمیان شهر و  ،وجود نداردنجات تنها در کمپ

 شود.دیده می نیز شهروندانش

تمامی اعضای کمپ وجهه اشتراک باالی در بیان و رفتار با هم دارند، 

های رو به تباهی های نحیف و زندگیهای پاره پاره و نامفهوم، تنزبان

تعدادی از آنها بهم  ی تمامی این افراد است که باعث شده لحنمشخصه

بور اتفاقی با آنها رهای متفاوتی که شاماربوحتی شخصیتنزدیک شود. 

را  (یشماس)گویی یک جایی آنها را دیده است: دوستش  کند،میبرخورد 

مترو و دژبان کمپ را جایی دیگر قبل از دانشگاه، پیرزن دست فروش 

ام اهد تکرار برخی اتفاقات در زندگیگاهی مواقع ش ...»دیده است. 

(. این همان یک دست سازی زبان سلطه است، و گویی ١٢١ص «)مبود

چرا  ،باشد زبانحال،  سلطه این است: هیچ چیز متفاوتی نباید وجود داشته
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دشوار و منطق نظامی آن قدرت بر آن  که در صورت وجود تفاوت، اعمال

ما گوید: به )کیومرته( می در جایی از رمان میموا .شوددچار چالش می

ی صبوری پیراهن این دو در و حتی در فیلم گرفته شده .میک نفر هسیت

 رود.هم می

نگاری -وی رمان کوچ شامار با ابداع دنویسنده ،در پایان باید یادآوری کرد

در سطح بیان و در هم شکستن فرم معمول زبان فارسی، سعی در 

ی یانجمآن را با و  ،قلمروزدایی در زبان اکثریت و ادبیات بزرگتر دارد

دهد. نویسنده با بیات االهیاتی یارسان از فرهنگ کُردی صورت میاد

 رای داستان نویسی خود، این ساخت تصویر و ارجاع برون متنی به شیوه

هم چه خوانوان نمیدر این نوشته به هیچ عکند که: )به خواننده القا می

 نجاآ. (و چه در ساحت بیان از ادبیات اکثریت پیروی کنم در ساحت فرم

برگشتنی توی »گیرد: ه در مترو تجریش یک فروشنده راهش را میک

 - م سبز شد. بهم پیله کرد:ایستگاه مترو تجریش، یک فروشنده جلو راه

(. ١٢٠ص ..«)نویسی با تخفیف.داستان ی کامل آموزش پیشرفتهبسته

 وتان به متن بیرونی داس ، تلمیحینویسنده با این تصویر در وسط رمان

کند که پیروی به خواننده القا می یو به شکل آن داردارش ی نگشیوه

 آگاهانه است. ینکردن از فرم معمول داستان نویسی امر

توانسته  رمان کوچ شاماربه زعم نگارنده، فرهاد حیدری گوران با نوشتن 

در ادبیات معاصر ایران ایجاد کند و فصلی نو بر ادبیات  یجدید فرم

تواند تاریخ نویسان ادبیات بیفزاید، فصلی که می -کُردیشاید هم -فارسی

ی زبان درگیرکند: آیا رمان کوچ شامار مسالهبا  مجددا  و فارسی را کُردی
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 تاریخ گیرد یای تاریخ ادبیات کُردی قرار میفرهاد حیدری گوران در زمره

را در  (زبان ادبی و تاریخ ادبیات) مبحث مدهادبیات فارسی؟. ترجیح می

 ی جداگانه بررسی کنم.مقاله
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