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چکیده
املی نوتومب نویســندة معاصــر بلژیکی همواره در حال نگارش اســ

و بیشــتر در قالب

ژانرهایی همچون اتوبیوگرافیک ،اتوفیکســیون و تخیلی مینویســد و جالب اینجاســ

که

خود اذعان میکند میان ژانر آثارش ،تفاوت چندانی وجود ندارد و در همة آنها بحث تنها
بر سر یک موضوع اس  :بشری  .این نوع نگارش نزد نوتومب قطعا معلول حادثة خطیری
اسـ

و از نقطه نظر روان شـناسـی دلیخ خاصـی برای برگزیدن این سبک وجود دارد .در

بسیاری از آثارش پرداختن به گذشته ،کودکی و خود مشاهده میشود و این همان موضوعی
اسـ

که مورد توجه بسیاری از منتقدین قرار گرفته اس  .چرایی این مسئله نزد نوتومب و

بســـیاری از نویســـندگان زن موضـــوعی قابخ تأمخ اســـ

که در این مقاله به آن خواهیم

پرداخ  .در این پژوهش به بررســی این موضــوع میپردازیم که نهتنها آثار اتوبیوگرافیک
نوتومب همچون «خرابکاری عاشـــقانه»« ،نه آدم نه حوا» و «متافیزیک آوندها» گزارشـــگر
دوران کودکی و نوجوانی نویســـنـده بـا روایتی واقعی از حواد

زندگی وی هســـتند ،از

محتوای دیگر کتابهای او همچون «بیگناهی قاتخ»« ،ردای یونانی» و «اســید ســولفوریک»
که در ظاهر رمانی کامال تخیلی بهنظر میآیند نیز این گونه اســتنبا میشــود که به زندگی
شخصی و واقعی نویسنده ارجاع داده شدهاند .در حقیق  ،در این نوشتار سعی بر آن اس
تا دلیخ انتخاب سبک اتوبیوگرافیک و اتوفیکسیون نزد این نویسنده تبیین گردد.
کلیدواژهها :املی نوتومب ،رمان اتوبیوگرافیک ،اتوفیکسیون ،لوژون ،دوبروفسکی.

____________________________
تاريخ دريافت 5931/51/51 :تاريخ پذيرش5936/12/52 :

Doi : 10.22067/61633
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 .۱مقدمه

حوزههای ادبی همانند اکثر زمینههای قدرت ،از دیرباز تح

سلطة مردان بوده اس :

«از آغـاز تمدن و پیدایش نگارش همهجا در حق زنان توســـر مردان اجحاد شـــده
اسـ  .در حقیق

این تنها مردان هسـتند که سن ها و آداب و رسوم را و بهدنبال آن

قوانینی برای حکوم

به بشـری

سـوترای بودا و تعالیم کنفوسـیو

پدید آوردند  .این مردانند که متون نخستین همچون
را نگاشتند ،همچنین این متون را تفسیر کرده و به

آن اســـتناد ورزیدند و خواســـتار خرو زنان از قدرتهای روحانی و معنوی و عدم
دستیابی آنان به قدرتهای سیاسی و اقتصادی بودهاند».

5

بهطور کلی بهدلیخ وجود جامعة تبعیضگر ،زنان همواره حضور نسبی و ناچیزی در اجتماع
و عرصــة ادبیات داشــتهاند ،هرچند که بســیاری از زنانی که به قشــر نخبگان اجتماعی متعلق
بودهاند توانســتهاند به درون دنیای ادبیات رخنه کرده و با مترصــد شــدن به ژانر اتوبیوگرافیک،
شرح حال و مصائب و مسائخ خود را با دیگران در میان بگذارند.
در عرص ـة ادبیات معاصــر ،زنان نویســنده نقش گســتردهای در زمینة نوشــتار در مورد زنان
داشتهاند ،با این که از ابتدای قرن بیستم شاهد تحولی شگرد در این حوزه بودهایم ،اما همچنان
اتوبیوگرافی زنانه بسیار مهجور مانده اس .
در این نوشتار بر آنیم تا عل

نگارش به سبک خاص اتوبیوگرافیک نزد نوتومب را دریابیم.

همچنین به توضــیا این رویکرد با آرای دوبروفســکی و لوژون خواهیم پرداخ

و نیز به این

پرسش پاسخ میدهیم که رمان اتوبیوگرافیک از نقطهنظر روانشناسی در تسالی ترومای روحی
چه کارکردی خواهد داش .
 .۲اتوبیوگرافی و زیرگروههای آن

پیش از پرداختن بــه بررســـی آثــار اتوبیوگرافی ـک نوتومــب ،تعری
زیرمجموعههای آن ضـروری بهنظر میرسد .لغ
آن برداشـ

ژانر اتوبیوگرافی و

«اتوبیوگرافی» آن گونه که امروزه از معنای

میشـود ،کامال با آن چه که در عهد باسـتان از آن در میشد ،متفاوت اس  .در
1. Huguette Junod:
http://www.edu.ge.ch/po/resde/realisa/travaux/francais/sifemmes/guide.pdf.

سال چهخ و نهم
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حقیق  ،بهواســطة این معنی ،ژانری جدید بهحســاب میآید ،هرچند که این ژانر پیش از این با
اســتناد به کارهای ژرژ گودورد ،فیلســود و پدیدارشــنا

فرانســوی با درجات و اشــکالی

متفاوت وجود داشـته اس  .در قدیم این نوع نگارش ،انتخابی ادبی برای نویسندهای بود که رو
به پایان حرفة ادبی خود اسـ
حقیقـ

و بیشـتر نگاهی بود به گذشـته ،به زندگی شخصی و کاری .در

این نوشـــتـههـا در دســـتـهبنـدی مرور خاطرات قرار میگرفتند در حالی که امروزه

نویسندگان در او جوانی این نوع نگارش را بر میگزینند.
اتوبیوگرافی ژانری بسـیار گسترده اس
سخ

اس

که بتوان از آن تعری

که دائم در حال جهش اس

واحدی ارائه داد .بهعقیدة فیلیپ لوژون ،منتقد و نظریهپرداز

بزرگ این حوزه« ،وقتی به جزیرهای کشــ

نشــده دســ

مییابیم ،در ابتدا میخواهیم کخ آن

منطقه را ببینیم ،حول و حوش آن را در کرده تا بتوانیم بر اسا
 ،53۹1ص .)9۶1 .بـه همین خـاطر اســـ
هسـتیم .هدد پژوهش ما این اسـ

و از همین روی بسیار

آن نقشهای بکشیم» (لژون،5

که ما نیز درصـــدد یافتن دیدی کلی در این حوزه

که بیآنکه بخواهیم خود را صرفا به نظریة لوژون محدود

کنیم بیشـتر روی قسـمتی از کارهای وی متمرکز میشویم که کامال با آثار اتوبیوگرافیک امروزه
سـازگار اسـ  .همچنین از مطالعات سرژ دوبروفسکی ،شخصی که لغ

«اتوفیکسیون» را خلق

کرد و نیز بئاتریس دیدیه که به مطالعات شخصی زنان پرداخته اس  ،بهره میجوئیم.
در این بخش ،ابتدا تعریفی جامع از اتوبیوگرافی ارائه میدهیم و ســ س به بررســی تعری
رمان اتوبیوگرافیک و اتوفیکسیون خواهیم پرداخ .
 .۱ .۲اتوبیوگرافی

از آنجاییکه عالقة جمعی به زندگی شـــخصـــی یک فرد و امکان همزادپنداری با وی زیاد
اسـ  ،اتوبیوگرافی نهتنها از لحاظ کمی روی دیگر ژانرها تأثیر گذاشته بلکه آنها را نیز با خود
همنوا کرده اس .
نویسـندگان امروزی تمایخ دارند داستان اثرشان حول زندگی شخصی خود و بهویژه دوران
کودکیشـان بچرخد .بر طبق نظریة روانشـناسان بزرگی همچون فروید و ککان دوران کودکی

1. Lejeune
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آدمی دارد؛ بنابراین شـاهد هستیم که روانشناسی در

توسعة داستانهای اتوبیوگرافیک و انواع آن بسیار مؤثر عمخ کرده اس .
 .۲ .۲رمان اتوبیوگرافیک و اتوفیکسیون

بهنظر بسیاری از منتقدان ،اکثر آثار املی نوتومب در زمرة رمان اتوبیوگرافیک قرار میگیرند.
لوژون در کتـاب «قرارداد اتوبیوگرافیـک» احتمـال وجود رمان اتوبیوگرافیک را تنها در زمانی
ممکن میداند که قهرمان داسـتان نامی متفاوت از نویسنده داشته باشد؛ در حقیق
لوژون بهطور دقیقتر رمان اتوبیوگرافیک را چنین تعری

نامی خیالی.

میکند:

«تمام متون خیالی که خواننده میتواند به محتوای آن شک کند و شباه
هوی

نویسنده و شخصی

بسیاری به

اصلی داستان دارند در زمرة ژانر اتوبیوگرافیک قرار

میگیرند .در حالیکه نویسنده تمام تالش خود را میکند تا این هوی

را انکار کند و

یا حداقخ آن را تأیید نکند» (لژون ،53۹1 ،ص)11 .
بـا وجود این ،مرز بین اتوبیوگرافی و رمان همچنان مبهم اســـ ؛ بهویژه زمانی که بحث بر
ســر رمان اتوبیوگرافیک اســ  .امروزه منتقدان برجســته ،معادل واژة «اتوفیکســیون» را تخیخ
شخصی دانسته که کمکم با واژه «رمان اتوبیوگرافیک» در آمیخته اس .
 .۳اتوبیوگرافی در نوشتار زنان و نزد املی نوتومب
 .۲ .۳نگارش و هویت

زنان نویسـنده نخسـتین گامها بهسـوی بیانی مستقخ از تفکرات فردی را زمانی برداشتند که
نیاز به آزاد شـــدن از قید و بندهای اجتماعی و بهتبع آن ،فرو رفتن در دنیای شـــخصـــیای را
احسا

کردند که از این شرایر نامناسب پدید آمده بود .در واقع ،نگارش ترفندی برای فرار از

یوغ ستم جامعه تبعیضگر اس .
نگـارش به ســـبک اتوبیوگرافیک نزد زنان در ابتدا برای رهانیدنشـــان از زجرها و الزامات
اجتماعی بوده اسـ ؛ چرا که برای سـالیان متوالی هیچ نقشـی در فضای بیرونی خانه نداشته و
بهنوعی در چهارچوب خانه محبو

بودهاند.

بررسی نوشتار اتوبیوگرافیک در آثار املی نوتومب با تکیه بر …
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پس از کل  5در اوایخ قرن بیســتم که نقش پررنگی در کاوش هوی
نگـارش و هویـ

زنانه ایفا نمود ،بحث

در کتـابهـای نوتومب با محتوای بیوگرافیک زنانه ،ارتبا تنگاتنگی دارند.

بهنظر دیدیه )53۹5( 1هر اثر اتوبیوگرافیک گویی کاوش یک هوی
دو موهب
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اس  .بهعقیدة وی نگارش

را به نویســنده اعطا میکند :اول از همه اینکه بتواند خودش باشــد و دوم بتواند از

خود لذت ببرد.
طرح موضـــوع هویـ  ،یکی از ویژگیهـای نگارش زنانه اســـ
شـــخصـــی

که در عین حال مبین

خودشـــیفتة آنان نیز هســـ  .از آنجاییکه نوتومب در دوران کودکی شـــاهد

خانهبهدوشیهای بسیاری بوده کاوش هوی

برای وی از اهمی

باکیی برخوردار اس .

 .۲ .۳نگارش و کودکی

یکی از راههای یافتن هوی  ،بازگشـ

به دوران کودکی اسـ ؛ چرا که بهنظر فروید بهطور

کلی برای زنان و مردان ،کودکی ،دوران کلیدی رشد روانی و جسمانی اس  .وی در سیر تحول
و تکامخ افراد اهمی

ویژهای برای دوران کودکی قائخ بوده و بر این باور اســ

که نشــانههای

بزرگســالی تقریبا همیشــه به نشــانههای اولیة 9کودکی ارجاع داده میشــود .در حقیق
زمان تثبی

تیکهای عصـبی اسـ

کودکی

که خود نیز منشأ آسیبهای ثانویه در گفتارهای روانکاوانه

اس .
یکی از مسـائخ مهمی که دیدیه از خود میپرسد این اس

که چرا زنان نویسنده همواره به

دوران کودکی باز میگردند .همانگونه که نزد نویســندگان دیگر نیز همچون ســاروت در کتاب
کودکی ،4ســیمون دوبووار در کتاب خاطرات یک دختر مطیع 1یا کل

با کتاب ســیدو ۶و خانه

کلودین ۹شاهد این مسئله هستیم.

1. Colette
2. Didier
3. Prime
4. Enfance
5. Mémoires d'une jeune fille rangée
6. Sido
7. La maison de Claudine
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در آثار نوتومب ،کودکی دوران بســیار مهمی اســ ؛ دورانی که نویســنده از رمانی به رمان
دیگر تمام سعی خود را میکند تا بدان بازگردد.
بهطور کلی زنان نویســـنده تمایخ دارند برای یافتن هوی

واقعی خود به عقدههای بنیادین

دوران کودکی رجوع کنند و برای رسیدن به این مهم راه نوشتن را بر میگزینند.
نوشـتار اتوبیوگرافیک نوشـتاری اس

درونی :از درون جسم ،درون خانه ،نگارشی ارجاعی

به نوستالژیها ....
بازگشـ
مثـال کلـ

به کودکی و بهویژه مادر نزد نویسندگان زن همواره همراه هم بوده اس  .بهعنوان
در جایی میگوید« :من فردی که کمکم وجودش را به باقی آثارم تحمیخ کرد رها

نکردم و او کســـی نبود جز مادرم»( 5لکارم ،533۹ ،ص )33 .هرچند که بازگشـــ
تقریبا در تمامی آثار نوتومب حضـــور دارد ولی بازگشـــ
آثارش دیده نمیشـود یا کامال مبهم اس
از عالقه به مادرش صــحب

به کودکی

به مقولة مادر تقریبا در هیچیک از

و تنها بهطور خیلی مختصردر کتاب متافیزیک آوندها

میکند .عالقه وی به کودکی تا بدان حد پیش میرود که تصــمیم

میگیرد برای مـانـدن در این دوران ،جریـان زمان را متوق

کند و این مهم را با بیاشـــتهایی

عصبی 1محقق میکند.
شــاید این طرز فکر ناشــی از فضــای کشــور ژاپن باشــد جایی که کودکی نوتومب در آنجا
سـ ری شـده اسـ  .در حقیق
میشود و از لحاظ آرامش و امنی

دوران کودکی برای ژاپنیها دورانی بسـیار ارزشـمند محسوب
و او

امکانات و آسایش در مقام بهش

اس .

وی در مورد کودکی و نوشتن چنین مینوسید:
«بله در مورد کودکیام مینویســـم تا آن را بازیابم و بر این باور هســـتم که این عمخ
موجبات طوکنیشدن این دوران را فراهم میآورد» (آمانو ،1111 ،9ص.)۹9 .
نوتومب در کتاب متافیزیک آوندها برای یافتن منشــأ زندگیاش اولین ادراکات و یافتههای
کودکی را به قلم در میآورد و به همین منوال در آثار مختلفش لحظات بیشــماری را شــاهد
هسـتیم که این جنبة مثب

کودکی را تشـدید میکند« :وانگهی دهسالگی میتواند بهترین اتفاقی
1. Lecarme
2. Anorexie
3. Amanieux

بررسی نوشتار اتوبیوگرافیک در آثار املی نوتومب با تکیه بر …
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باشــد که برای فردی میافتد .درخشــانترین برهه کودکی .هنوز هیچ نشــانه نوجوانی در افق
پدیدار نگشــته .....دوازدهســالگی همچون شــروع یک محدودی
دوران بیگناهی که مصیب

اسـ  .آخرین سـالروز تولد

نوجوانی را در پی دارد» (نوتومب ،1111 ،ص.)۹۹ .

با نوشتن در مییابیم که کودکی منبع اصلی برای جستجوی هوی
اسـ ؛ به همین خاطر اس

اس  .نگارش عین لذت

که نوتومب میگوید «من بر این باورم که زبان ایجاد شده تا باعث

لذت شـــود» (زومکر ،1119 ،5ص .)3۹ .آری او از کودکی مینویســـد تا موجبات حظ روحی
خود را فراهم کند.
هـازل 1یکی از چهرههـای نمـادین کتاب «مرکور»9میگوید « :ادبیات قدرت رهایی بخش
دارد .برایم نجـات بخش اســـ

چرا که بدون آن مدتها بود که مرده بودم» (نوتومب،533۹ ،

ص.)513 .
نگـارش ،توانـایی دســـترســـی به دنیای موازی دیگری را نیز ایجاد میکند یا حتی در کنار
واقعی

خلق دنیایی دیگر را تا بتواند از خود تصــویر دیگری ارائه دهد ،تصــویری که معموک

مطبوع و خوشایند اس  .در واقع نگارش برای نوتومب نقش درمانی دارد؛ چرا که از خالل آن
میتواند زندگی خود را بازیابد .شــاید به همین خاطر اس ـ

که ســاکنه بین ســه تا چهار کتاب

مینویسد و تنها یکی از آنها را در ماه س تامبر روانة بازار میکند.
بهنظر دیدیه نوشـتن «شکستن آیینهای اس

4

که زن را در تصویری ظاهری محبو

میکند.

آیینهای که هرگز به وی اجازه نمیدهد شــاهد تصــویر واقعی خود باشــد» (دیدیه ،53۹5 ،ص.
.)145
 .۳ .۳خودشیفتگی نوشتار زنانه
بهنظر لوکارم 1در کتاب اتوبیوگرافی «زنها نســب

به آقایان دق

بیشــتری به ظاهر فیزیکی

خود دارند
1. Zumkir
2. Hazel
3. Mercure
 .4کمالیدهقان،

( .دوم خرداد  ،)59۹۹کارگزاران ،پاریس ،ژانویه .111۹

5. Lecarme
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یکی از مختصــات اســاسی

نوشتار زنانه تمایخ به اتوبیوگرافی و نوشتار نارسیسیک اس .
ژانر ادبی خاصـی که بیش از همه مورد توجه زنان نویسنده اس

بیشک شامخ «من» اس ؛

بیان ماجرا و داسـتانی از دید یک اول شـخم مفرد :شعر ،نامه ،خاطرات شخصی ،رمانهایی با
درونمایة اتوبیوگرافیک و ....
از آن جا که در بســیاری از جوامع امروزی مشــکالت و ســختیهای بیشــماری گریبانگیر
افراد اســـ  ،آثار نوتومب نیز بیتردید آکنده به حواد
بهعنوان مثال شخصی
و به دور از عشـق اسـ

تیره و تار و انحرافات روانی اســـ .

کتاب سوء قصد 5بهواسطة زشتی ،محکوم به زندگیای جدای از جامعه
یا در کتاب ظاهر فریبندة دشـمن 1شـاهد خودکشـی شخصی

داستان هستیم که ناشی از خستگی مفر روانی اس

اصلی

یا در کتاب بیگناهی قاتخ 9نویسنده ،ظلم

و ستم ،بیرحمی و ابهام را گرد هم میآورد .با این حال تمام این سیاهیها را با چنان طنزی در
میآمیزد که اثری ناب و جذاب از خود بهجای میگذارد.
 .۴ .۳نوتومب و رخنه در مقولة اتوبیوگرافی
 .۱ .۴ .۳بیوگرافی املی نوتومب
شـاید این مسئله جالب توجه باشد که استعداد نوشتن وی تا سن 5۹سالگی یعنی زمانی که
به بلژیک بازگشتند و در ارتبا با هم سن و ساکن خود احسا
برای التیـام روح دردمنـدش خود را در اتـاقی محبو
نویسـندگی روی آورد .در واقع پر واضا اس

انزوا میکرد ،هویدا نشده بود.

کرد و دور از چشـــم پـدر و مـادر بــه

که هدد بزرگ نویسندگی را در سر ن رورانیده

و صـرفا برای آرامشبخشـیدن به روح و روان خود به این کار استمرار بخشید و حقیقتا که در
این عرصه بسیار خوش درخشید.
یکی از دکیخ نگارش به این سـبک اتفا ناگواری اسـ

که در ســن  51سالگی برای وی

پیش آمد .اتفاقی که شـاید واگویی شـفاهی آن برایش بسیار دردآور باشد .نوتومب خود در این
باره چنین مینویسد:
1. Attentat
2. Cosmétique de l’ennemi
3. Hygiène de l’assassin

سال چهخ و نهم
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«یک روز که سـاع ها بود در آب ،دور از سـاحخ ،مشغول بازی بودم تعدادی دس

و

پاهایم را گرفتند .اطرافم هیچ کس نبود .پس باید دسـتان دریا میبود .چنان ترسیده بودم
که صــدایم در نمیآمد .دســتان دریا در امتداد بدنم باک آمد و مایو را از تنم در آورد .با
انرژی تحلیـخرفتة حاصـــخ از ناامیدی مقاوم

میکردم اما گویی دســـتان دریا قوی و

بیشــمار بود ...درد چنان زیاد بود که جیغم درآمد .فریاد میکشــیدم» (نوتومب،1114 ،
ص .)535 .از این لحظـه بـه بعد اســـ

که به قول نوتومب «زندگی بد و تلخ شـــد»

(نوتومب ،1114 ،ص.)539 .
برای نویسنده تجاوز یک اختالل روانی و یک شو عاطفی اس  .شوکی که باعث نگارش
خاصــی نزد وی شــد .در واقع در رمانهای مختل

و از دریچههای گوناگون قصــد دارد درد

خود را آرام نماید .بسیاری از منتقدان تکراریبودن آثار نوتومب را از معایب سبک نگارش وی
میدانند ،در صـورتی که این موضـوع صرفا ناشی از وجود زخم روحی غیرقابخ التیام اس  .با
ســـبک اتوبیوگرافی زندگی و آثارش را تواما در کنار هم قرار میدهد تا این زخم را ناخودآگاه
دوباره ایجاد کند و زندگیاش را با تخلیة روانی از این موضوع روشنی ببخشد .به قول مادرش
دنیـخ نوتومب« ،املی از حافظهای اســـتثنایی در بازســـازی اطالعات یا به خاطر آوردنشـــان
برخوردار اسـ » و به همین خاطر اس

که بعد از تعرض جنسی که هیچگاه از خاطرش تعمدا

یا بهطور غیرارادی پا نمیشــود ،در وی نوعی دشــمن درونی ایجاد شــد که به گفتة خودش
باعث تغییرات جسـمانی در او گردید :در عرض یک سـال دوازده سانتیمتر قد کشید و عالیم
جسـمانی بلوغ در وی پدیدار شـد .او که از جسم خود و این دشمن درونی و بزرگشدن بیزار
بود تصـمیم میگیرد به این تغییر و تحوکت جسـمانی پایان بخشد .او بیاشتهایی عصبی را در
پیش میگیرد تا این صـدای درونی کشـته شـود .بهدنبال این ریاض
تخ

میشـود و احسـا

کوچکبودن و شـع

برای املی نوعی شـفا و تعالی اسـ
تک آثارش هستیم.

سخ  ،سینههایش دوباره

بر وی مسـتولی میگردد .در حقیق

و به همین خاطر اس

نگارش

که شاهد نشانههای زندگی در تک

51۹
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 .۴بخش سوم :مطالعة آثار نوتومب

در این بخش ،به رمانهای اتوبیوگرافیک نوتومب و اتوفیکســـیونهای او میپردازیم که در
حقیق

با این عمخ به پایهای نظری با رویکردی انتقادی نســـب

به رمانهای نوتومب دســـ

مییابیم.
 .۱ .۴انواع اتوبیوگرافی نوتومبی

تقریبا در تمامی مصـاحبهها و مقاکت نوتومب دیده میشود که او در مورد سبک نگارشش
میگوید« :در هر یک از رمانهایم اندکی از من وجود دارد».

5

از خالل این کتـابها به دنبال این هســـتیم که بدانیم نقش نویســـنده و انواع اتوبیوگرافی
انتخابی چیســ د در ابتدا با کتابهایی که کامال وجه مشــخصــة این ســبک را دارند همچون
خرابکاری عاشـــقانه ،متافیزیک آوندها و نه آدم نه حوا خواهیم پرداخ
نویسـنده شمهای از اتوبیوگرافی را در آنها قرار داده اس
باشـند .البته باید به خاطر داش

و ســـ س آثاری که

بیآنکه کامال این خصیصه را داشته

که نوتومب خود نیز وجه تمایز خاصی بین رمان ،اتوبیوگرافی

و اتوفیکسیون قائخ نمیشود و بهنظر وی موضوع هرسه یکی اس  :انسان و بشری .
خرابکاری عاشقانه

این اثر ،دوازدهمین کتاب چاپشـدة نوتومب اس

که در آن خاطرات پنج تا هش سالگی

کودکی بهنام املی از زبان خودش در کشـور چین بیان میگردد .پر واضـا اس

که نویسنده و

قهرمان یک نفر هســتند .این رمان آغشــته به تفکرات ،تصــویرســازیها و اصــال های کودکی
نگاشـته شـده اس  .نوتومب میگوید« :هیچ سبک پوشانندهای بدتر از اتوبیوگرافی نیس  .فکر
میکنم در رمانهایی که اتوبیوگرافی نیستند ،حقایق بیشتری را نسب

به رمانهای اتوبیوگرافیام

برمال کردهام» (باین برگی و دن توندر)1119 ،1
با توجه به گفتههای نوتومب در مقاکت و مصـاحبهها ،این گونه برداشـ
چنـدانی میـان کتابهایش از منظر بیان حقیق

وجود ندارد .براســـا

میشود که توفیر

تعریفی که لوژون 9در

1. Godineau, « Amélie Nothomb : j'écris plus de trois livres par an ».
2. Susan Bainbrigge et Jeanette den Toonder
3. Philippe Lejeune
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میدهد ،این کتاب میتواند یک اتوبیوگرافی باشد؛ چرا که

به الزامات زمانی پاسـخ میدهد :داستانی گذشتهنگر که به نثر نگاشته شده و موضوع آن قسمتی
از زندگی فردی نویســنده اس ـ  .با اینکه هیچگاه نام نویســنده ،راوی و شــخصــی
داســتان ذکر نمیشــود اما کامال نســب

به هویتشــان مطلع هســتیم .با این حال گویی نویســندة

تعهدی برای بیان مســـتقیم زندگیاش در باب حقیق
نیسـ  .باید اذعان داش

که نویسنده به جه

نیز متوسـخ میشـود .حال معلوم نیس

اصــلی در

نمیبیند و این قرارداد در این اثر نمایان

بیان تحول و رشد کود هف ساله به تخیالت

که قصد نویسنده بیان دنیای خیالی دختر بوده یا تنها

خواســـتـه کمی تخیـخ در کتـابش بگنجـانـد و برای دگربـار خواننـدهاش را گیج کند .بهگفتة
دوبروفســکی 5خرابکاری عاشــقانه میتواند خود تخیخ پندارانه 1باشــد؛ زیرا تعاملی اسـ

میان

رماننویسی و اتوبیوگرافینویسی.
نوتومب در پاســخ به این پرســش که آیا خرابکاری عاشــقانه اثری اتوبیوگرافیک اســ
میگوید:
«کامال .حتی نام شخصی ها را نیز تغییر ندادم .بهخوبی کودکیام را به خاطر دارم ،حتی
زمانی که بسیار کوچک بودم .کودکان دنیا با هم میجنگیدند و این اولین بازیمان بود.
اینکه جنگمان چنان ابعاد بزرگی را به خود دیده بود به این دلیخ بود که در پکن گیر
افتاده بودیم و شاید به این خاطر که بزرگترهایمان دی لمات بودند و مثخ ما زندگی
نمیکردند».

9

املی کوچک در این کتاب برای خود اهمی

اغرا شــده ای قائخ میشــود .با نوعی ســر

مسـتی همراه با خودشـیفتگی در مورد خود سخن میگوید« :دنیا وجود دارد چرا که من وجود
دارم»« ،تمام دنیا به من ختم میشــود» یا «مرکز نیروی جاذبه جهان ردپایم را دنبال میکرد» .در
حقیق

اینها نمونههایی از خودمحوری کود نویسـنده اس  .این خودمحوری در کتابهای

خرابکاری عاشقانه و متافیزیک آوندها تا حدی پیش میرود که خود را خدا میبیند.

1. Doubrovsky
2. Autofictionnel
3. Madeleine Tombeur
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متافیزیک آوندها

در این کتاب نوتومب خاطراتش را تا سـن سـهسالگی بیان میکند؛ سنی که عموما چیزی از
آن به یاد نمیآوریم .هرچند که روی جلد این کتاب عنوان رمان به چشــم میخورد در دســتة
اتوبیوگرافیها گنجانده میشـود .این کتاب از روز اول خلق نویسـنده ،راوی و شخصی
آن ســخن میگوید .با اینکه مادرش از حافظة وی بســیار تعری

اصلی

میکند «او حافظه ای بســیار

قویتر از دیگر همسن و ساکنش دارد» (زومکر ،1119 ،ص ، )555 .ژانر اتوبیوگرافی برای سن
صفر تا سه سالگی با مشکالت بسیاری روبهروس

و باور این مسئله بسیار سخ

اس

که آدم

بزرگســالی بتواند خاطرات کودکی بســیار دور خود را با چنین جزئیاتی بهخاطر آورد .فاصــلة
زمانی بین «من» حال و «من» گذشته از دیگر مشکالتی اس

که چنین سبکی به همراه دارد.

نوتومب در این اثر دائما تناقضگویی میکند علیالخصوص آنجا که میگوید« :این شکالت
ســـفیـد بود که حافظهام را بهوجود آورد ،همانگونه که برایم هوی
 53۹1همهچیز را به خاطر میآورم ».این درحالی اســ

به ارمغان آورد .از فوریه

که وی در ماه اوت  53۶۹متولد شــده

اس  .او خود نیز اعتراد میکند « :قبخ از شکالت سفید هیچ چیز را به خاطر نمیآورم .و فقر
به گفتههای نزدیکانم باید اطمینان و اکتفا کنم که آن هم به نفع من تفسـیر شده اس » (زومکر،
 ،1119ص.)91 .
در حقیق

او ما را در بازسـازی دو سـال اول زندگیش سهیم میکند؛ یا به عبارتی دیگر در

بـهکـارگیری از حواد

غیر واقعی و خیـالی .همچنین دو ســـال اول زندگی خود را با دکوری

خیالی ترسـیم میکند .با مطالعة این اثر در مییابیم که نوعی توالی بین زندگی واقعی نویســنده
و تخیالتش وجود دارد و این درس

تعری

اتوفیکسیون از دیدگاه دوبروفسکی اس .

نه آدم نه حوا

با اینکه این کتاب نام رمان را حمخ میکند ،در حقیق

به عناصـــر هر چهار دســـتهبندی

لوژون پاسـخ میدهد .خواننده در مییابد که یک داسـتان منثور گذشتهنگر از قسمتی از زندگی
فردی بهویژه زندگی عاطفی نویسـنده اسـ  .باز هم نویسـنده با ضــمیر شخصی«من» به میدان
میآید و بهسـرع

مخاطب را در جریان زندگی شـخصی خود قرار میدهد مثال اینکه نامش

سال چهخ و نهم
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شـخصی
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بین نویســنده ،راوی و

اصلی داستان را در مییابد ،قرارداد اتوبیوگرافیک کامال در این داستان غایب اس

و

بنابراین این کتاب را در دســـتة اتوفیکســـون قرار میدهیم .از آنجایی که تیتر این کتاب رمان
باید در ذهن داشـ

اسـ

که بهنظر لوژون این مســئله خود میتواند مبین عنصــر ســاختگی و

خیالی این کتاب باشد.
 .۲ .۴بررسی رمانهای نوتومب با اشارات اتوبیوگرافیکی
بیگناهی قاتل

این کتاب اولین اثر چاپشـده نوتومب اس ؛ هرچند نام نویسنده با شخصی
یکی نیس ـ

اصلی داستان

ولی کامال با املی نوتومب در دنیای واقع تطابق دارد .وی برای اینکه بر یکی بودن

کتابها با دنیای واقعیش صـحه بگذارد چنین میگوید« :نویسندگی بیشرمانهترین حرفة جهان
اس ـ  .نویســندگان تنها از خود ســخن میگویند» (نوتومب ،5331 ،ص .)59۶ .پرتکســتا تا
شخصی

اصلی داستان ،همزاد نویسنده اس

5

و نکات مشتر بین این دو به قرار زیر اس :

 همچون نوتومب ،در سـن کم کشـوهایی پر از کتابهای نوشته شده دارد که به چاپ
نرسانده و مثخ او نویسندهای بیش از حد پر کار 1اس ؛
 مـانند نوتومب در آرزوی جاودانه ماندن در کودکی ،از خوردن امســـا میورزیده و
تنها به حدی از غذا کفای

میکرده اس

که موجبات بقایش را فراهم آورد؛

 هر دو برای کودکی ارزش بســیار واکیی قائخ هســتند و آن را دوران قداســ  ،پاکی،
بیگناهی و زیبایی میدانند« ،پاکی جاودانگی کودکی» (نوتومب ،5331 ،ص.)59۶ .
با همة این اوصــاد برای خواننده در این یکســان بودن کمی مشــکخ اســ

هرچند که

نوتومب تمام شـبهات را با بیان این جمله از بین میبرد« :پرتکسـتا خود من اس  .هر جملهای
را که در دهان او گذاشتم ،جملههای واقعی خودم بود».

9

1. Prétextat Tach
2. Graphomane
3. Gannac, « J'ai un ennemi en moi» Psychologies.com 2000
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ردای یونانی

ردای یونـانی 5کتـابی اســـ

شـــامخ دیالوگی طویخ یا بهتر بگوییم رویارویی کالمی بین

نویسندهای با نام  A.Nپس از ریکاوری عمخ در بیمارستان و دانشمندی از قرن بیس

و ششم.

همچون بیگناهی قاتخ از یک فرم و محتوا تبعی

میکند .در مورد ســاختار اثر ،خواننده کامال

از خالل این دیالوگ به همزاد بودن شــخصــی

نویســندة داســتان پی میبرد .خواننده نظارهگر

جدالی اســ

بین دو « »moiکه دائم ضــد و نقیض هم را میگویند .این کتاب نیز بیانگر افکار
محتوای کتاب ،تخیلی اس

اصـلی نویسـنده در مورد موضـوعات کنونی اس  .در حقیق

در

مورد خودش یا بهعبارتی اتوفیکسیون .با این که در هیچ کجا حرفی از قرارداد اتوبیوگرافیک به
میان نیامده اما با لحن کنایهآمیزی در انتهای کتاب میگوید« :هنگامی که دســـ نویس کتابم به
پایان رسـید آن را نزد ناشـرم بردم و گفتم که داسـتانی اس

واقعی اما هیچکس حرفم را قبول

نکرد» (نوتومـب ،533۶ ،ص .)514 .نوتومـب در حقیقـ

در صـــحنـهای کـامال خیالی ،خود

واقعیاش را به روی صحنه میآورد.
اسید سولفوریک

این کتاب بیشــک داســتانی تخیلی اســ

اما خوانندهای زیر میتواند در آن نشــانههای

قرارداد اتوبیوگرافیک را در یابد .با مطالعة این اثر به وجه مشــخصــة نوتومبی دســ

مییابیم:

طرح موضـــوعــاتی همچون تجــاوز ،افرا  ،درد ،انحرافــات روانی و اختالکت فیزیولوژیکی،
نداشتن اعتماد به نفس شخصی
بین شـخصـی

اصلی و طرد شدن در بزرگسالی و....

اصـلی و املی شـباه های بی شـماری یاف

میشود  :پانونیک ،شخصی

اصلی داستان همچون کودکی نوتومب خود را خدا میداند ،همچنین نوتومب کار خدا را با کار
نویسنده قیا

میکند.

 .۵نتیجهگیری

مـدرن بودن درونمـایههای نگارش نوتومب همواره یکی از عناصـــر موفقی

او در جامعة

فرانسهزبان اس :
1. Péplum

سال چهخ و نهم

بررسی نوشتار اتوبیوگرافیک در آثار املی نوتومب با تکیه بر …

559

موضــوعاتی همچون عشــق ،رابطه ،بدن زن ،بیاشــتهایی عصــبی ،خودکشــی ،تنهایی و
افسردگی.
همچنین فرانسـیس اسـمنارد ،رئیس چاپخانة البن میشخ ،موفقی
زبان ،وفاداری ،صــداق

شــو طبعی ،خودجوشــی ،ســالس ـ

وی را ناشی از شخصی ،

در کالم و تحصــیالت خوبش

میداند.
آثار نوتومب علیرغم سـالسـ

و شـفافی

ظاهری ،از سطوح مختل

پیچیدگی برخوردار

اسـ  .یکی از نقدهایی که بسیار به آثار نوتومب وارد میشود ارائة تصویری افرا آمیز از خود
نویسـنده اس « :نوتومب بیش از حد به املی پرداخته اس » (آمانو ،1111 ،ص .)139 .شاید به
لط

این نقخقول از خود املی نوتومب به اولین اندیشــة ســازندة ژانر اتوبیوگرافیک نزد وی و

انتزاعیات ذهن نویسنده دس

یابیم؛ انتزاعیاتی که گفتمان روای

نویسنده را در بر میگیرد:

« گهگاهی این حس را دارم که فقر تمایالت درونی خود را بررسی کنم و بعد ،از خود
میپرسم این مسائخ برای چه کسی جز خودت جالب اس د اما هر از گاهی فکر میکنم
که احساساتی دارم که باید با دیگران تقسیم کنم و درس
کتابهایم را چاپ میکنم».

در همین مواقع اس

که

5

نگـارش برای وی همچون قســـمتی از جســـم اوســـ

یـا بـه گفتـة خودش «بچـههای

کاغذیاش»(آمانو ،1111 ،ص.)1۶4 .
با مطالعة صـــورتگرفته روی انواع اتوبیوگرافیک در آثار نوتومب در مییابیم که عالقة وی
بیشـتر از همه ،همانند بسـیاری از زنان نویسندة فرانسوی همچون مارگاری
کاترین میله ،به اتوفیکســیون معطود اســ

با همان تعریفی که دوبروفســکی از این نوع ادبی

میدهـد .همچنین میتوان در اینجا اشـــارتی به این نکته از هوبیر داشـــ
شـخصـی ،تح

دورا  ،آنی ارنو،
که میگوید« :رمان

پوشش تخیالت نویسنده ،داستان زندگی یا بحران زندگی وی را بیان میکند.

اعترافات غیرمسـتقیمش برای رهاشـدن از برخی دردهای روحی ،بهواسـطة عنصر تخیخ عنوان
میشود که همگی اینها نقش تصفیهکنندة روح و روان نویسنده را ایفا میکنند».

1

1. http://www.amelienothomb.fr/journaux/DirectSoir.pdf> 6.
2. Hubier
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 نگارش برای نوتومب نوعی رضـای، در حقیق

که خود او از آن بهعنوان عنصـری برای تشویق به همدردی و عالقة خوانندگان وفادارش که با
 او را از یک،که تحســین خوانندگان

 باید اذعان داشــ. یاد میکند،وی همزاد پنداری میکنند

 نوتومب که از کودکی تا جوانی دســتخوش نامالیمات بســیاری بوده و.نیاز عاطفی اغنا میکند
 به سـبکی روی آورده تا از یک سو بتواند در کانون جمعی،نیاز به تخلیة روحی و روانی دارد
نفوذ کرده و آنها را در مصـــائب و خاطرات خود ســـهیم کند تا باری از باز شـــدن گرههای
شـخصـیتیاش کاسـته شود و از سوی دیگر بتواند حریم خصوصی و تنهایی خود را نیز حفظ
.کند
 هر آن چه که،تا با کاوش در گذشته و به مدد چنین سبکی در نگارش

او به دنبال این اس

را دوباره فراخواند و از خالل بیان چندبارة آنها به نوعی

در کودکی بر وی تحمیخ شـده اس

در مورد این گونه مسائخ بتواند به ذهنش آرامش بخشد و

یابد تا با صحب

گفتاردرمانی دس

.از انزجار گذشته بکاهد
کتابنامه

: برگرفته از. کارگزاران.)59۹۹  (دوم خرداد.
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