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  دهيچك

 ي بازسـاز يل تكـاپو يـ  تحل ي بـرا  ي پسا استعمار  يها  هي بر نظر  ي مبتن يپژوهش حاضر تالش  
 معاصر و اسـتاد دانـشگاه در رشـته          ييكايآمر-يسنده هند ينا الكساندر، نو  يت در آثار م   يهو
شـعر و نثـر دكتـر الكـساندر مملـو از            . ورك است يوي مطالعات زنان در ن     و يسيات انگل يادب

 دارد كـه از آن      ي و پـسا اسـتعمار     ييشه درخوانش پسا سـاختارگرا    ي است كه ر   يموضوعات
 زنانـه  ي در تنـ يخته، ترس از تعلق و چالش زندگيت از هم گس   يتوان ازگفتمان هو    يان م يم

 است  يين بازنما ياندازد، زبان ا    ي را به مخاطره م     تن در اسارت او    يياما آنچه بازنما  . نام برد 
 نـواختن  ي اسـت كـه او بـرا   يك تنها آلتيكه همانا زبان استعمارگران تن و وطن اوست و ل  

كرد الكساندر را  در نظم و نثرش      يم تا رو  يكوش  ين مقاله م  يدر ا . ت خود در دست دارد    يهو
 ي كـه بـرا  يگـرش او بـه زبـان     ن پوست و ن   ي رنگ يعنوان زن   ش به يت خو ي هو يشيدر بازاند 
  .ميت كنيند، رصد كرده و روايگز ي وجود خود بر ميواكاو

  .)كيوتيسم( مادرانه ييايقيت، تن، زبان استعمار، عالم موسينا الكساندر، هويم: هادواژهيكل

  مقدمه. 1

 يا  دختر بچه . ديآ  ين هندوستان و خرطوم به پرواز در م       يانوس ب ي الكساندر بر فراز اق    يكودك
ن يره كننده كراال اجـ    ي خ يها  ييباياش با ز    يده به جهان گشوده و چشمان كودك      يآباد د   ه در اهللا  ك

 او  يين سفر سرآغاز جـدا    ي شده و ا   ي شمال يقاي آفر ي به دنبال پدر راه    يسالگ  گشته بود، در پنج   
، او زبـان    يك كودك هند  يعنوان    م كه به  يخوان  يدر كتاب خاطرات او م    . شود  ي م ياز زبان مادر  

 كـه  يسي انگليها   آموخته بود، اما كلمات، عبارات و جمله       ياالم و هند  ي را در كنار ماال    يسيانگل
ـ  تي بود در سـودان بـه زبـان   ي جاري به نرم ياالم و هند  يدر تروواال بر زبان او در كنار ماال        ز و ي
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كوشـد تـا زبـان     ي او سخت ميسي انگليخانم مك درموت، معلم خصوص. شود يل م يبرنده تبد 
او .  نمانـد ي بـاق يينـا جـا  ي مي زبان مادرينا فروكند كه براي در دهان مي خودش را طور   يرماد

 در كنـار    ين زبان تنهـا زبـان     ياموزد، چراكه در خرطوم ا    ي را از نو ب    يسيناچار است كه زبان انگل    
ـ  اوست، تنها زبـان ب يست، زبان بقا  يگر ن ي د يها  زبان دارد تـا   يمعلمـش او را وا مـ  . ان اوسـت ي

ـ ازا  شين كلمات كه پ   ي ا يزي را دوباره و دوباره تكرار كند و ت        يسيانگلكلمات    در  يراحتـ   ن بـه  ي
رد دهان او را    يگ  ي كه به خود م    يديان داشت با اصوات جد    ياش جر   ي كلمات زبان مادر   يال  البه

شه در سطح گفتار    ي هم ي كه برا  ين تجربه عبور از زبان مادر     يا). 2003الكساندر،  (كند    يزخم م 
 شـعر  يزند موضوع اصـل  ي او رقم مي را در كودكيگانه كه تجارب تلخ ي ب يماند به زبان   ي م يباق

بـه زبـان قانونمنـد مردانـه        ) كيوتيسم( مادرانه   ييايقيگذر از زبان موس   . شود  يو نثر الكساندر م   
ونـد بـا    يافتـه و در پ    يت  يش در آثار دكتر الكساندر مركز     ي خو ييوايستيبه مفهوم كر  ) كيسمبول(

ـ ، بـاز شـناخت خو     ي زبان يت در فضا  ي شخص يريگ  ال، شكل يت س يون هو  چ يميمفاه شتن در  ي
انه از  ي پـسا سـاختارگرا    ي خواننده آگـاه را بـه خوانـش        يعت و كودك  يل بازگشت به طب   ينه و م  يآ

  .بندد ي نمير فلسفي ساده و غيچ رو راه را بر خواندنيكه به ه يدارد، درحال يآثارش وا م
ان خود در شعر    ي ب يك برا يوتيك و سم  ين دو بعد سمبول   ياره ا ، هم )1984(وا  يستيبه گفته كر  

جـاد  ي مادرانـه در زبـان قانونمنـد مردانـه ا          ييايقيان عالم موس  ي كه ب  يشكاف. در كشمكش هستند  
ن دال و مـدلول در  ي كه بـ يا رابطه. شود ي است كه در آن نطفه شعر بسته م   ييكند همان فضا    يم

ه بودن معنا در شـعر ذات       يچند ال . ستي ن ياپايه و پا  يك سو ي يا  شعر برقرار است اغلب، رابطه    
ن است كـه    يپردازان زبان در ا     هيگر نظر يوا با د  يستيتفاوت كر . رديگ  ي زبان را به سخره م     يارجاع

 برخوردار است؛ چراكه كـودك زبـان قانونمنـد مردانـه در       يا  ژهيت و ي او از اهم   ي تن برا  يروين
ز تن مادرانه بـا    يش از ورود به زبان و ن      ي مادر پ  يصدا. آورد  ي پس زدن تن مادر به دست م       يازا
 شـعر از نظـر      يقياصـوالً موسـ   . كـشانند   ي به سطح زبان م    يا   را لحظه  ييايقيان خود عالم موس   يب

 ييايقي كشمكش عالم موسـ ي است براييشه فضاين عالم است و سخن هم   يوا متعلق به ا   يستيكر
نه الكان كـه در     يي زبان، مرحله آ   ياي به دن  ييايقيدر درك گذر از عالم موس     . و عالم قانونمند زبان   

ـ      يـ در ا . ت اسـت  يـ ز حـائز اهم   يكند ن   يآن كودك شروع به كشف خود م       ش از  ين مرحلـه كـه پ
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ـ      ي كودك حادث م   ي و اجتماع  ي مستقل زبان  "من" يريگ  شكل ن تـن خـود و     يشود، انسان مرز ب
ـ  يون  يت مفهوم ابجكس  ياهم. كند  يم م يرامونش را ترس  ي پ يايدن  بـه   يس زدن تـن مـادر بـرا       ا واپ

ن است كه ارتباط انـسان بـا آن   ي در ا  ييوايستي در تفكر كر   يتي و هو  يدست آوردن استقالل زبان   
ده باشند اثـر آن     ي كه بر  يشود و مثل بند ناف      يطور كامل قطع نم      مادرانه هرگز به   ييايقيعالم موس 

 . استيظاهر مستقل ما باق ت بهيتا ابد بر تن هو
 ي كـه او را در كـودك       ينا مول نام  ياب شرح حال الكساندر، كه در آن م       ، كت ها  يخط شكستگ 

  :شود ينه آغاز ميشود، با نگاه به آ يل مي تبديواقع-يي روايتياند به شخص خوانده يبدان م
ند؟ يش را بب  ينه را بردارد و بكوشد كه چهره خو       يدهد كه آ    ي چون من چه معنا م     ي كس ي برا

ش ي از خـو ير صـاف ي چگونه ممكن است به تـصو  يون من پرسم كه چ    يشب به شب از خودم م     
 كـه بـه چـشمانم    ي تنيدگيازمندم؟ با خمي صاف به چند نگاه همزمان ن     ين شما ي ا يبنگرد؟ برا 
  )5ص (شود چه كنم؟  يباز تابانده م

او چگونـه  .  بـاز شناسـد  ينه با خطـوط مشخـص     يش را در آ   ير خو يتواند تصو   يالكساندر نم 
م كـرده  ينه ذهنش ترسـ ي بدن خود را در آيه الكان عبور نموده و مرزهانيتوانسته از مرحله آ    يم

 او را در هـم شكـسته      ي متعدد خـود الكـان     يها   كه عبور مكرر از مرزها و مهاجرت       يباشد؛ وقت 
 قانونمنـد  يايـ ن دنيستوا بير كريك زن است و به تعب ي كه او    يها وقت   نياست و گذشته از تمام ا     

 كـه در    ي بـه شـكاف    يخـوب   درانه مدام در نوسان است؟ الكساندر بـه        ما ييايقيمردانه و عالم موس   
 يا  دهي به هـم چـسب     يها   از تكه  يا  ن رو خود را توده    يتش حادث شده واقف است و از ا       يشخص

ـ  دارد كـه هو    يا  ي و فرهنگ  ي زبان يها  ت از تمام پاره   يش حكا يها  ند كه ترك  يب  يم ت او وامـدار    ي
: هـا روزگـار گذرانـده اسـت      كه در آنييها  هكده كوچك و بزرگ و د     يهاست، تمام شهرها    آن
نگهـام در  يدرآباد در هنـد، خرطـوم در سـودان، نات   يـ  و حي، پونا، دهل  يآباد، ترووال، كوزنچر    اهللا

ش حامل آن است و ابراز      ي كه او در روح خو     يياي جغراف يپراكندگ. كايانگلستان و منهتن در امر    
شود كـه زبـان       ي دو صد چندان مشكل م     يه وقت گرفت  ن مرزها شكل  ي كه در گذر از تمام ا      يتيهو
اش   يل و زبان مـادر    ي، تام ي، هند يعرب: زنديگر را پس م   ي د يها  انه، زبان ي، استعمارگرا يسيانگل
ـ  اسـت كـه او را بـه دن         ي تنها زبـان   يسيمانند و انگل    ي م ي در سطح گفتار باق    ياالم همگ يماال  ياي
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ـ     يسيانگلدر سودان زبان    . شود  يقانونمند مردانه رهنمون م    او .  اوسـت يش روي تنهـا انتخـاب پ
الكـساندر،   ("ام را از من ربوده اسـت        ي سواد زبان مادر   يكردم كه كس    ي احساس م  ": سدينو  يم

 به فرانـسه  يسالگ زدهي خود را در دوازده، س   ين تراوشات ذهن  ياگرچه او نخست  ). 128، ص 2003
ت بـه ناچـار   ي خود را برهاند در نهايسيسد تا از استعمار زبان انگل   ينو  يكه در مدرسه آموخته م    

ـ   ي در سودان وارد دانشگاه مـ   يسالگ  زدهياو كه در س   . آورد  ي رو م  يسيبه انگل  ن اشـعار  يشـود اول
ن اشعار در مجله دانشگاه به      ي ا يد و ترجمه عرب   يسرا  ي م يسين سن به زبان انگل    يخود را در هم   

 اسـت   يدو لبه است كـه نـه تنهـا زبـان           يغينا به مثابه ت   ي م ي برا يسياما زبان انگل  . رسد  يچاپ م 
 بلكـه   -ك بـرده  ي كه او را از سطح گفتار به سطح نوشتار و سـمبل            يزبان- مردانه   يايمتعلق به دن  

ـ  او بـه ا ياالميـ گانه كرده است، چراكه افكـار ماال    ياش ب   ي است كه او را با خود وجود       يزبان ن ي
  .ابدي يزبان راه نم

توانـستم جمـالت      ينمـ . توانـستم   يواسـتم، نمـ   خ  ينمـ . ختيگس  ي در درونم از هم م     يزيچ
 ين كنم؟ كه كلمات زبـان    يچن  نيخواستم كه ا    يد م ي چرا با  يحت.  برگردانم يسياالم را به انگل   يماال

 برگردانم كه قادر نبـود آن       يان بود به زبان   ي كه در عمق من در جر      يستم، زبان يز  يرا كه در آن م    
توانـستم كـه      ين فراتـر، چگونـه مـ      يـ و از ا  . كـرد   يفش م ياحساس را در خود بگنجاند، كه تحر      

ـ ام را به نوشتار متفاوت انگل       يام را، تنها زبان مادر      يكلمات، احساسات زبان مادر    .  بـسپارم  يسي
ـ      ي است، زبـان   ي زبان قدرتمند  يسيانگل فتوشـنكو بـه آن برگردانـده    ي سـالن و    ي اسـت كـه حت
ـ  يشناسمشان، ا   ين است كه من م    ين چن ياند، ا   شده امـا  . خوانمـشان   يكـه مـن مـ     ن اسـت    ين چن
  ).121، ص 2003الكساندر، (فكنم، خودم را تكه تكه كنم ين چاه بيتوانستم خودم را به ا ينم

 ييت در هم شكسته خود فـضا ي هو ي بازساز ينا برا يست، چراكه م  ي ن يريك از نوشتن گز   يل
ـ  كـه در هو   يا  ختهي از هم گس   يايجغراف. شناسد  ي باز نم  ي زبان يجز فضا  ده يـ چي پت او در هـم ي

م ياش ترسـ  ي وجـود يال او كه مرزهـا   يخود س .  همگون شدن است   ي برا يياست به دنبال فضا   
ـ  يا. رديگردد كه در آن شكل گ       ي مشخص م  ينشده به دنبال چهارچوب    ن اسـت كـه او بـه        ين چن

ت يـ اش تمام تواند به خود تكه تكـه  ي كه با نهادن كلمات بر كاغذ م     ييآورد، گو   ي م ينوشتن رو 
 او در تـضاد  ي خود با زنـانگ ي االصل او نوشتن به خودي خانواده هند  يهنگ سنت در فر . بخشد
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سته يـ گر نگري ديا دهي به ديسي زبان انگليريادگي يف مدرسه برايرد هر چند كه تكال  يگ  يقرار م 
ك روشن  يدر خرطوم او ناچار است كه خود را در تار         .  دارد يگريشود، نوشتن شعر حكم د      يم

 "بـه شـعر   -ن ژانرهـا    يتر  يخصوص"اط پنهان كند تا به      ي در ح  يه درخت ياا در س  يتوالت منزل و    
 يهـا   ن است كه لباس   يشعر نوشتن مثل ا   "د مادر او،    ياز د ). 50، ص   2003و،  يگون(سخن براند   

، 2003الكـساندر،  ( "چيگـر هـ  ين و ديهمـ .  تا همه تماشا كننديزان كنيفت را در مأل عام آو     يكث
 اسـت در تنـاقض      ي كـه الزمـه زنـانگ      يي شـاعرانه بـا كـم گـو        ييپـرده گـو    يب"، و   )114ص  
ـ  اسـت بـه دن     يفـرار "نا  ي م ياما نوشتن برا  ). 113،  2003الكساندر،  ("است گـر از روزن    ي د يياي

). 21، ص 2002شـاه،   ("ي زنـانگ يهـا   است از تناقضيفرار"؛ )22، ص 2002شاه،   ("كلمات
 كـه   ي شاعر ي جاست برا  ي بودن؛ لخت  يست برا  ا يي در شعر به منزله تصاحب فضا      يشه دوان ير

ـ  ثبـات ن   يشه به معنـا   يشه داشتن هم  ير"اما  . ستي ن ينيچ سرزم يمتعلق به ه   ست و روان بـودن     ي
ـ با ر ). 1، ص   2003،  ياحمد، كاستاندا، و فرت    ("ستيشه از كناره گذشتن ن    يهم شه دوانـدن در    ي

بـا نوشـتن،   . سـازد  يا ممكن مـ  هم زمان ر   يوستگي و پ  يريالش كناره گ  ي خود س  ينا برا يكاغذ، م 
ستن به آن تعمق كند و با خوانـدن آنچـه          يا كناره گرفته و با نگر     يتواند از دن    ي او م  يخود وجود 

وند خـورده وخـود را   يش پين خويشيتواند با وجوه پ ي ميش نوشته شده، خود وجود يها پ   سال
 يهـا   تواند لحظه   يد، اما م  بخش  يت نم ين نوشتن به خود چند پاره درگذر تمام       يبنابرا. شديباز اند 

ر شـعر و نثـر اندوختـه        ي كه در كلمات و تـصاو      يايق آگاه يحلول وجوه گوناگون آن را از طر      
  .وند دهديشده به هم پ

  يبحث و بررس

 است چراكـه    ياليخ. باشد  يز م ي ن يني است، ع  ياليا شعر به همان اندازه كه خ      يك قطعه نثر    ي
 است چراكـه بـا نوشـته        ينيع. نهد  يه جهان واقع پا م    ال ب يق عناصر خ  يال است و از طر    يزاده خ 

نـا  ينوشتن بـه م . شود يده مينه ديكند كه به ع ي اشغال م ي واقع ياي را در دن   ييشدن بر كاغذ فضا   
ند و پـس از  ي كاغذ بچيخته بر پهنا  يال خودش را در ظرف كلمات ر      يكند كه وجوه س     يكمك م 

  .دال متبلور بنگرين عناصر خيآن پا پس كشد وبه ا
  :ن باور است كهي الكساندر بر ا
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 خـاص خـود را دارد، كـه انـسان را،            ييبايال به واقع ز   يمنجمد كردن احساس در عناصر خ     
 را ييهـا  بار تجربه. ظ شعر است يه حظ ين هد يا. رهاند  ي از بار تجارب م    ي چند صباح  ي برا يحت

  ).2002با باسو، مصاحبه  (يقي، مثل موسيا  لحظهي اگر برايكند، حت ي كم مياستهيكه ز
 كه در نثرالكساندر پـا بـه عرصـه وجـود            ي مبذول داشت خود   ين نكته توجه كاف   يد به ا  يبا

. كننـد   ي تولد عبـور مـ     ي برا ي متفاوت يها  شود از داالن    ي كه در شعراو خلق م     يگذارد و خود    يم
 كه در نثـر اغلـب شـرح حـال     يال است، و خود  يشود زاده خ    يق شعر زاده م   ي كه از طر   يخود
بـه كائنـات    "ك خود، شـعر     ي خلق   يبرا. شود از خلل خاطره گذر كرده است        ينه او ظاهر م   گو

ر فـشار   يـ شود در ز    ي كه در شعر خلق م     ي؛ خود )2002مصاحبه با باسو،     ("ازديكنه تن دست م   
اما كتاب شرح حـال الكـساندر و هـر دو رمـان شـرح حـال                 . شود  يحجم حال از شاعر كنده م     

. شـود   يكنند كه متعلق به گذشته است، و به مدد حافظه باز خلق مـ              ي را خلق م   ياش خود   گونه
امـا حافظـه او بـه    . كنـد  ي مـ  ي باز ساز  ييك جهان روا  يآورد، و در      ياد م ياو گذشته خود را به      
ـ  او ماي را كه خود كنونيقيبد و حقايفر يسهولت ذهنش را م  ست بـازگو  يـ  نيل بـه بـاز سـاز   ي

ـ   ها  يخط شكستگ يساندر به انتها، كه دكتر الك   "يكتاب كودك ". كند  ينم ن يده سـال پـس از اول
ند ي نا خوشا  يقي حقا يي با بازگو  "يكتاب كودك ".  ذهن است  ي بر باز  يد، گواه يافزا  يچاپ آن م  
ش يفته خـو  يخواننـده را شـ    ها    يخط شكستگ  كه در تمام طول      -ناي پدر بزرگ م   -ا  يليدر مورد ا  

 شـاعر   يشكند، و خواننده را در شوك روح        ين قهرمان و ضد قهرمان را در هم م        يكند مرز ب    يم
  .كند يك ميشر

ن ي متعدد در سـن يها  مهاجرتييگو. كند  ي م يش با مرزها باز   يشه در آثار خو   يالكساندر هم 
ت ين واقع يمرز ب .  كودكانه بدل كرده است    ياي او به باز   ي عبور از مرزها را برا     ي و جوان  يكودك
ـ   يبن افسانه و شرح حال، مرز يال، مرز ب يو خ   يعـت، همگـ  ين تـن و طب ين شعر و نثـر و مـرز ب

ن نكته  يك تعمق در آثار الكساندر ا     يل. بازند  يانه م ي پسا ساختارگرا  ين باز يش را به ا   يمفهوم خو 
 كه شـعار عـصر حاضـر        ي ا ين هدف او از بر هم زدن مرزها و مرزشكن         يكند كه ب    يرا آشكار م  

 كـه   يا  ين زندگ ي تفاوت است ب   "شود  يادآور م يكه خودش     چنان  آن.  است يارياست تفاوت بس  
 "اش كـرده باشـند   كتـه ي كـه د يا يرش قرار داده باشند و زنـدگ ي تحت تأثيق پسا استعمار يحقا
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ـ     يتمام). 25، ص   2006،  يمكس(  و پـسا    ييم پـسا سـاختارگرا    ي شـك مفـاه    ي آثار الكـساندر ب
نگـرد   ي مـ ياز باز سازي نشي به مثابه پيتابانند، اما الكساندر به ساختار شكن       ي را باز م   ياستعمار

 ي بـرا يساختار شكن. گردد ي به خانه باز نمي آن كسيند كه بيب ي ميو عبور از مرزها را ضرورت    
ورك يـ وي كـه در ن    يزيـ ل سـاختار گر   ي همراه شدن با سـ     ي برا يست، ترفند ي ن يي تماشا ياو تفنن 
ـ           ي است بـرا   ييست، تكاپو ياش كرده ن    احاطه  ي فراسـو  اش را در    ي بـر هـم زدن هـر آنچـه معن
ش را بـاز  يابـد، خـو  ي را باز يها معن ر تل تضادها و تناقض ي تن و وطنش باخته، بلكه ز      يمرزها
  .سازد

. نـد يگز يش بـر مـ  ي خوي بازساز ي برا ييعنوان فضاها   ال و هم خاطره را به     يالكساندر هم خ  
اگون  گونـ يشود از كار كـردن در ژانرهـا      ين عرصه م  يك شاعر وارد ا   يعنوان    اگرچه در ابتدا به   

 را  ييهـا    او مشكل است كه انسان     يكند كه تا چه اندازه برا       ي ندارد؛ هر چند خاطر نشان م      ييابا
 كـه   يده است، زبان  يها را نفهم    ر بكشد كه هرگز آن    ي به تصو  يفهمد، به زبان    يشناسد، كه م    يكه م 
 كـه   ييها   انسان ي تمام ي خود و صدا   يافتن صدا ي ياما برا . ان سال استعمارشان كرده است    يسال
 است كـه    يا  يده شده است به ناچار به دنبال شكل داستان        ي دارند كه او از آن بر      يشه در خاك  ير

كوشـد تـا      ياو مـ  ). 120، ص 2003الكـساندر،   ( موجز شعر فـراهم كنـد        ي بازتر از فضا   ييفضا
توانـد بـر فاصـله حـال و      ي را كـه مـ  ييهـا   وا كاود، و خرده پـاره     "اند   را كه بر او بسته     يجهان"

  ).2002مصاحبه با باسو، (ابد ياش پل زند باز  تهگذش
هر . اج دارد يك زبان احت  ي از كلمات، او به      يسماني چندپاره با ر   يتي وصله كردن هو   ياما برا 

، امـا   )22، ص   2002شـاه،   ("كنند، برهاند   ي كه در بندش م    يوديتواند او را از ق      ينوشتن م "چند  
د تا ابـد در دهـان خـود    ي كه باييها  مانند قلوه سنگاند  كه در دهان او انداخته   ياري بس يها  زبان

ـ  از انگلياگرچـه صـورت  . بندند يش را مي آنكه قادر به هضمشان باشد راه گلو      يبچرخاند ب   يسي
، 1996الكـساندر،   ("ديـ آ يگر كـش مـ   يگر، تا عوالم د   ي د يها  تا كرانه زبان  "برد    يكه او به كار م    

 نوشـتن  ي كـه او بـه ناچـار بـرا        ي ابزار يزيز ت  شده ا  ي دستكار يسيك انگل ي ي، اما حت  )11ص  
گانـه  ياش ب   ي او را بـا خـود وجـود        " است كه    ي زبان يسيانگل. كاهد  يبندد نم   يش به كار م   يخو

اش را خـشكانده      ي زبـان مـادر    يهـا   شهيـ ده است و ر   ي است كه بر تن او تن      ي؛ زبان "كرده است 
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). 116همـان، ص    (ن اوسـت     از آ  " نوشـتن  يروين" است كه    ين زبان ي همچن يسياما انگل . است
تـوان هـر بـار بـه مـرز انحـالل            ي كه مـ   يتواند خود را خلق كند، خود       ي است كه با آن م     يزبان
، تجربه درد آور    يسي آموختن زبان انگل   يت الكساندر از روزها   يروا. اش كرد   يسيرسد باز نو    يم

 كـه   يبرد، زبـان    ي م ن زبان به كار   يم ا ي ترس ي كه او برا   ير خشن يتكرار اصوات برنده آن، و تصاو     
ن ي، تـا تـن رنگـ      "د اش را بدرد   يپوست سف "ورش برد،   ي به آن    "شيها  ها و ناخن    دندان"د با   يبا

 كـه از    يش با زبـان   ي است كه در خلق خو     ي خشونت يايد، گو يايرون ب ير آن ب  ينا از ز  يهزار پاره م  
  .ست نهفته استيشتن نيآن خو
 اسـت كـه بـا       يك شـاعر و معلمـ     ي،  )1991 (الكساندر يابان نامپال يخرا، قهرمان زن رمان     يم

 ي زبـان  -يسيكوشد كه با زبان استعمارگران انگل       ياو م . بان است ي دست به گر   ياريمشكالت بس 
 با آنچـه او هـست داشـته    ي را خلق كند كه تسلسل  يخود" -كه آموخته و اكنون معلم آن است      

ش ي خـو ياش صدا  به گذشتهگردد تا با بازگشت ياو از انگلستان به هند باز م      ). 30ص   ("باشد
او ). 33ص  ("در درونش گره خـورده اسـت  "ش ياما صدا. سديخ خودش را بنو  يابد، تار يرا باز 

. وندشان دهـد ندارنـد  ي كه به هم پي كلمات مفهوم" خود را رها كند اما     يكند تا صدا    يتالش م 
بـر  "گال خـود دارد  را را در چني كه مير فشار زباني و ناگه ز"بلعند ي از جهان را م   يخطوط لخت 

ـ م). 32ص   ("زندير  يگر فرو م  يكديسر    كـه وطـنش     يالت خـود را در كـشور      يرا كـه تحـص    ي
 كه زبـان اسـتعمار اسـت، بـه سـرانجام رسـانده در بازگـشت بـه         يمستعمره آن بوده، و به زبان    

 هـم اكنـون در      يخ مردم محل  ي كه تار  يابان نامپال ي خ يين زبان از بازنما   يابد كه ا  ييموطنش در م  
 مـشغول   يابـان نامپـال   ي در خ  يزبـان وردزورث كـه او در كـالج        . آن در گذر است ناتوان است     

  . ندارديتيچ سنخيگذرد ه يابان مين خيس آن است با آنچه در اطراف او در هميتدر
ـ . نديز  يشود كه در اطراف او م       ي م ي حنجره زنان  يش او راه  ي خو ي به دنبال صدا    كـه   يوقت
كنـد    ي م ياش زندگ   را در خانه  ي كه م  يانسالي پزشك زن م   - كوچك  مادر يد، صدا يبر اثر تب شد   

رهـا  "ان وار ياش هـذ   از حنجـره - كـرده يند كه او چگونـه خـود را وقـف مـردم محلـ        يب  يو م 
 او گـوش  ييايقي موسين صدايرا كه به طنيگردد، و م ي م" بودني براييفضا" به دنبال   "شود  يم

رانـد خـاطرات    يش مـ  يبر زبان تب آلود خـو      كه مادر كوچك     يكند خاطرات   يسپرده احساس م  
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ازمندشـان  ي كـه بـدان مبتالسـت ن       ي ا ي قرار ي بقا در ب   يرا برا ي كه م  يمادر خود اوست، خاطرات   
ـ  كـه ماننـد دا  يال حلقهي تشكي كه اطراف او هستند برايرا به زنان يتوسل م ). 83ص  (است   ره ي
 ي بازگردانـد خوانـش  - مادرانـه ييايقي به عالم موس  –ش  ي قادر است او را به سر آغاز خو        يزندگ

ـ ي شنيدر تكاپو. ماند ين پنهان نميزبيچ رو از چشمان خواننده ت   ياست كه به ه     ين صـدا يدن طن
س ي پلـ  يا عـده  ي است كه تجاوز گروهـ     ي زن يزابيرم. شود  ي م يزابي رم ير زندگ يرا درگ يخود، م 

كوشد كه  يرا ميم. اش خفه كرده است     حنجره ي او را در خفا    يز روحش صدا  يمست به بدن و ن    
ـ بـه ب  " يزابي كه از دهان رم    ييصداها ، خـرده   ...ختهي از هـم گـس     ي هجاهـا  "،  "پاشـند   يرون مـ  ي
، را درك   "توانسته آزادشان كنـد     يم م ي عظ ي كه تنها درد   يشي آال ي ب ي، و آواها  ... سخن يها  پاره
 "گـذر از  كوشد كه با  يوند دهد، ميرامونش پي پيقيكوشد كه خودش را به جهان حق       ياو م . كند

، به روزاما، به آن زن پـشت        يزابيبه مادر كوچك، به رم    ... را  ين م يگر، از ا  ي د ي به تن زن   يتن زن 
ـ  ر ي بـرا  يي جا " است ي عموم يها  ون كه در راه مزرعه    يآن كام  او ). 92ص  (ابـد   يشه دوانـدن ب   ي

ان يـ  در آن ماند به صدا درآورد، باشد كـه  اش كرده  را كه احاطهيا زنانهيها كوشد تا تمام تن     يم
  . خودش را بازشناسديصدا

ـ  آن كـه هو    يدا كند، بـرا   ي پ ي كه متعلق به آن است مفهوم      يياي آن كه در دن    ي برا  يت زبـان  ي
 يد از زبان وردزورث گذر كند، فراتر رود، فروتر رود، و بـه حلقـه صـدا   يابد، بايخودش را باز 

 كـه او  يزبـان . ازد وردزورث و هاسرل دفـن شـده اسـت دسـت انـد       ير صدا ي كه ز  يزنان محل 
ـ با. تواند مأمن تن و زبـان زنانـه او باشـد    ي آموخته است نميسي زبان انگليعنوان دانشجو  به د ي
ن نشده يان كند، تا بتواند تجارب تدو     ين خودش را عر   يقت رنگ يد را بدرد تا حق    ين پوست سف  يا

  .دختران جوان، زنان بالغ، و مادران كوچك را گرد آورد
نا مول كه لبـاس    يم كه م  ين هست ي شاهد ا  "ه آسترها يسا"به نام   ها    يخط شكستگ  از   يدر فصل 

اش را از بـر بـود، بـه       يشمي پارچه ابر  ي رو يها  فش را آن قدر دوست داشت كه تمام طرح        يظر
 ييهـا   اش را كه از پارچـه       يشمي ابر يها  ي تمام سار  يد از مادربزرگ كنجو كه در زمان گاند       يتقل

اش را گلولـه     يسـوزاند، ناگهـان سـار       يوخته شده بودند مـ     استعمارگران د  يها  ساخت كارخانه 
  ).276، ص 2003الكساندر، (اندازد  يكند و درون آتش م يم
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 اگر  يدهد؛ حت   ي م يگري د ياش معنا   يشمي ابر يكاست سار ي الكساندر كه ساكن امر    ياما برا 
ت يـ هو است كـه معـرف       ي حجاب ين سار ياش نفوذ كرده باشد باز ا       ياف سار يكه استعمار تا ال   

او كـه تـصور     . "پوسـت از تـنش جـدا كننـد        "ن است كه    يش مثل ا  ياوست، و سوزاندن آن برا    
اوه، ": ديـ گو يش دردنـاك اسـت مـ      ي بـرا  ييكـا ي به سبك زنان آمر    ييها  ش با لباس  ي پاها يانيعر
او بـه   ). 190، ص   2003الكـساندر،    ("م شـد؟  يم چه خواه  ي من اگر ما لباسمان را بسوزان      يخدا

ـ  ابر يازمند سـار  يره تنش است، و ن    ي محتاج پوست ت   از دارد، يبدنش ن   كـه بـه دور آن       ي ا يشمي
 يد به تن تمام زنـان يست، باي ني كافيين تن به تنها   ياما ا . ش باشد يت خو ي هو يچد تا مدع  يپ  يم

 زاده  ي اش را بـا زبـان      " تـن  ي وحش يالفبا"اند سفر كند تا بتواند        ها ربوده   خشان را از آن   يكه تار 
  ).131، ص 2003الكساندر،  (استعمار تلفظ كند

ده بـر  يچياش به دور تنش پ ي را كه فرهنگ هند يست كه حجاب  ين ن ي ا يي الكساندر رها  يبرا
 را كه به آن محكوم بوده       ياو سكوت . خ اوست ي تن و تار   يها   تلفظ تفاوت  يي او رها  يافكند، برا 
ـ  گفتن است كـه ا     ها مدفون شده است، و تنها با سخن         ر آن يكند كه ز    يه م ي تشب ييها  به سنگ  ن ي
 از ي بخـش " تـن يالفبا" است كه اجداد زن او در ين همان كار يا. شكنند  ي سكوت م  يها  سنگ

  :دهند ي انجام ميكوبي با پا"باغ، صحنه شب" يشعر طوالن
  نيدر دل نرم و پر آشوب زم

  ديآ ي به صدا در ميطبل
  كند يكه اجداد را احضار م

  

  ياز دل خاك خاكستر
  زندي خيبرم

  شان شكاف خورده يخمپوست ز
  افتد يو فرو م

  

  ها بر فراز قل قل قلوه سنگ
  كنند ي ميكوبيپا
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   رقصانشانيها پاشنه
   پوست طبل را

  .خراشد يم
. نده سرگذشتـشان باشـد  يست سـرا ي است كه بايخواند، زبان  ي كه اجداد شاعر را فرا م      يطبل
ها را فرا خوانده بـود      را كه آن   ي رقصانشان پوست زبان   يها  رقصند و با پاشنه     ين ساز م  يآنان با ا  

وا، ي هماره نماد مرگ و تولد دوباره است و از رقص شـ  يرقص، كه در فرهنگ هند    . شكافند  يم
ـ  كـرده و تولـد دوبـاره او را نو     يكوبي پـا  ي آدمـ  يراي كه بر فراز تن م     يقي مرگ و موس   يخدا د ي
ـ  مادرانـه ن   ييايقين معنا به عـالم موسـ      ين شعر ضمن حفظ ا    يرد، درا يگ  يدهد معنا م    يم ز اشـاره   ي
 كـه  يكلمـات . شوند تا بـه او مـدد برسـانند        يكند كه اجداد زن شاعر از آن عالم فرا خوانده م            يم

 او يشان بـه سـو    يـ هاگـر و از زخـم دهـان       ي زنـان د   "معدن تن "سد از   ينو  يها م   الكساندر با آن  
 يبه مثابـه جـوهر    رسد    ين سان از هزاران تن زخم خورده به دستان او م          ي كه بد  يخون. نديآ  يم

 بـاز  ي زخمـ يهـا  ن تـن  يت ا ي روا ي برا يي بر كاغذ گذاشت، و فضا     يتوان با آن اثر     ياست كه م  
 يد كه كـار رو يگو ياو م. ه بر قرار است   ي دو سو  يا  ن تن و زبان رابطه    يشه ب يدر آثار او هم   . كرد

، 2003اندر،  الكس(مان دخترش تازه بوده است      ي آغاز كرده كه هنوز تجربه زا      يشعر فوق را زمان   
ـ  ين رابطه بيكشد، ا ير مي كه او به تصو   ياليدر صور خ  ). 129ص   ن ين تن و زبان به ارتباط مـا ب
  :ابدي يم ميز تعمي نيمان و خلق آثار هنريزا

   تني وحشيا الفبايب
  اش كن بر كاغذ من بپاش و پاره پاره

  د بتوان با تن لمس و خون آلودميشا
  .راث من شدي مي مدع

او احـساس  . عنوان نماد سكوت در آثار الكـساندر پـر تكـرار اسـت       نگ به  س ياليصورت خ 
ـ  كـه بـر تـنش تحم   يست از خـشونت ي كه قادر نيا، زمانيلي پس از مرگ ا يخود را در روزها    ل ي

رون انداختنش را دارد و نه جرئـت فـرو دادنـش        ي نه زبان ب   " كه يد، خشونت ياند سخن بگو    كرده
آمـد كـه تمـام        يا، به نظرم م   ي در رؤ  ": كند  ين وصف م  ين چن يا) 88، ص   2003الكساندر،   ("را



 سوم شمارة             )            انساني علوم و ادبيات دانشكدة ( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                       12 

 " دور است  يليخور از من خ   -و قدرت دختر سنگ   .  از سنگ مدفون شده است     يا  ر توده يتنم ز 
آورد سـخن   ياد مـ يـ ن تجاوز به  ي كه باالخره از آن چه تنش در باره ا         يو زمان ). 89همان،  ص  (
) 243همان، ص    ("ه از آنِ تن من خواهد شد؟      اند دوبار   دهي كه بر  يا دست يآ": سدينو  يد م يگو  يم

شه ياورد، هر آنچه كه وادار به فراموش كردنش شده است، هم          ياد ب يست به   يآن چه كه او قادر ن     
 كـه   " تـنش  يالفبا".  سنگ يا  ر توده ي از تن مدفون ز    ياپاره: شود  يده م ير كش ين گونه به تصو   يا
خواسـتم    يم". ستي ن ين قاعده مستثن  يست از ا  نه الكان به تاراج رفته ا     يش از گذر از مرحله آ     يپ

ن كنم ناچار بودم كه     ينكه چن ي ا يبرا.  كنم يك زن زندگ  يرم مثل   ياد بگ يتنم را به صدا در آورم،       
شـدم و در تـن خـود حلـول            ي م يست روح يبا.  كه در دهن من است تف كنم       ييها  قلوه سنگ 

  ).16همان،  ص  ("كردم يم
ـ هـا   يخـط شكـستگ   است كه در يخور- سنگ او مانند دختر  يشه برا يشاعره هم  ـ يب يم . مين
 در دهان او است كـه اگـر   ييها  نگفته است كه مانند قلوه سنگيها شه پر از حرف  يدهان او هم  

م تـا  يها را بشكن د سنگييايب": شود ير مين شعر از درونشان سرازيريبتواند خردشان كند شهد ش  
  ).9، ص 1996الكساندر،  ("ديايشهدشان در ب
 كـه   يايكنند تا در شـكاف زبـان مـستول          ي الكساندر تقال م   ي و شعر  ي داستان يها  تيشخص

 كه در آن بتوانند خود را بر        يي باز كنند، فضا   يي تن خود فضا   يها را در چنگال خود دارد برا        آن
كوشـند    ي مـ  ي چنان است كه وقت    ين زبان مستول  ي ا ي و برندگ  يزياما ت .  كنند يبه بودن حكاك  يكت

كنـد بگذرنـد تنـشان        ين م ي آن را مع   ي خاردار مرز معان   يها  ميطوطش كه چون س    خ ياز البه ال  
ق يـ گـر از طر   ي د ي تولـد  ي است به سـو    يك ضرورت است، راه   ينوشتن  . شود  يش م يش ر ير
 ي نوشـتن تجـارب    ياما برا .  هفت تكه  ي وصله كردن تن   ي است برا  ييل تن به كلمات، تكاپو    يتبد
 باز خلق شده، بـا      يالي نو، با عناصر خ    ياهيد، با درون ما   د بنگارن ي جد يست زبان ياند با   ستهيكه ز 
دهانشان كه از گزند زبان استعمار زخـم اسـت          . نشان باشد ي تازه كه ترجمان تن رنگ     ييها  افسانه

  .ابدي ين زبان بهبود مي ايتنها با گذشتن از مرزها
را كـه در   ي گذر از مرزهاست، چراكه او ناچار است چهار چوب زبان         يز نوع يخود نوشتن ن  
درسـت ماننـد    . ش خرد كنـد تـا قـادر بـه سـخن گفـتن شـود               يها  ر دندان ياند ز   دهانش گذاشته 
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شود   يار پر م  ي س ير ابرها ي كنده شده او چنان از تصو      يها  علف" كه در شعر     يانهييچهارچوب آ 
. ر اسـت  يير ابرها مدام در حال تغ     ي چونان تصو  ينه زبان ير او در آ   يتصو. تركد  يكه ورم كرده و م    

افتـه و بـا آن   ي تـنش را باز يها ها را وا كاود و تكه پاره   ها را هم بزند، كنج      هياو ناچار است حاش   
ـ  به غا  يري كه تصو  ي منحن ي زبان يكند از مرزها    ياما هر بار كه تقال م     . سديبنو ت ناصـاف را از     ي

. زاردآ ي كه خودش در هم شكسته است تنش را مـ ي زبانيها  تكهيزيتاباند گذر كند ت  ياو باز م  
ن زبان را به كـام خـود        يست ا ياو با . ستينه ناصاف زبان استعمار ن    يي جز شكستن آ   ياما چاره ا  
 يها  نهي پر از آ   ي در اتاق  يرين زبان او را مانند تصو     يستد و تماشا كند كه چگونه ا      يا با يخم كند،   

  .كند ي به هزار سو خم ميمنحن
ست، بلكه  ي آشنا ن  يا  نهيشود هرگز آ    يه م دي كه به كرات در آثار الكساندر د       يالينه عنصر خ  يآ

تاباند كـه در تـالش اسـت در سـطوح       ي در بحران را باز م     يتي بر خوردار است كه هو     ياز ابهام 
 ياري بـس  يبـرا "كند كه     يخاطرنشان م ) 1993(دمن  يام فر يليو. ر خود را بشناسد   يبازتابنده تصو 

 "ك هنرمند يعنوان     خود به  ي خود است، جستجو   ينه جستجو يسندگان زن، جستجو در آ    ياز نو 
در آثـار الكـساندر   ). 152ص ("نـد يب ينه مـ ينه وهم در مقام آ   يك زن خود را هم در برابر آ       ي"و  

 يگذارد، امـا وقتـ    يش م ي را از او به نما     ير واقع ي غ يري تصو ي منحن يا  نهييزبان هماره همچون آ   
شود و مانند آب مـرز      يب م ت ذو يكند زبان در نها     يفشرد و خم م     ياو زبان را در دستان خود م      
ـ او به اعماق ا   . بازد  يخودش را به دستان او م       پنهـانش تـردد    يهـا   يكيرود، در تـار     ين آب مـ   ي

ر يـ گردد؛ و حجم حضورش بر سطح آنچـه بـه تحر   ي نوشتار باز ميايت به دن يكند، و در نها     يم
بهم است، هر چنـد  دهند هر چند م يها انعكاس م ن نوشتهي كه ايريتصو. ماند ي ميدر آورده باق  

زد، يـ گر يشتر از ذهـن مـ  يـ  بيرو يتـر مـ   شيال است، هر چند چون سراب هر آن چه پ   يزاده خ 
  .ستي كوژ و كاو زبان استعمار نيها نهي كج در آيريتصو

ش ذره ذره   يوه پشتش را به سر انگـشت خـو        ي است كه او ج    يا  نهيدر نگاه الكساندر، زبان آ    
نـه غبـار    يآ.  مشخص باشـد   ي داشتن چهار چوب   يواند مدع ت  ينه در شعر او نم    يآ. ده است يخراش

اما تـرس از نگـاه كـردن بـه      . شود  يهر وقت كه دلش بخواهد بدان داخل م       .  ندارد ياست، مرز 
 موج اندازد تا بتواند در تالطم آن        ينه زبان ين آ يد در ا  ياو با . ماند  ينه با او م   يش در آ  ير خو يتصو
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ست بـه آن    يـ ختـه، و او با    ي او با انعكاسش در هم آم      خود. نديش را بب  ي از خو  يتر  ر واضح يتصو
نـه  ي در اشعار او نماد مرحلـه آ       يها كه به روشن     نهيدر پشت آ  . ابدينه برود تا خود را باز       ي آ يسو

  .الي كه به گذشته تعلق دارد، به خييكند، گرما ي عالم مادرانه را حس ميالكان هستند او گرما
دست راسـت مـن از   . كنم يتوانم باز م  ي را تا آنجا كه م     ن غبار، دستانم  ي قدم نهادن در ا    يبرا

د تـرووال را  ي خورشـ يدر آن من گرمـا ... رسد ي شبح وار ميا گذرد و به گذشته ي مرز م ينه ب يآ
دارم   ي بـودنم نگـه مـ      ي جا برا  يبا آن لخت  . چسبد  ياما دست چپم به اكنون من م      ... كنم  يحس م 

  ).7، ص 2003الكساندر، (
ال، گذشـته و حـال،   يـ ت و خين واقعيكند، ب يش خلق مير در نوشتار خو  كه الكساند  يخود

ش را بارهـا و     يت خـو  ي هبوط و حلول هو    ي باز يستي بقا با  يبرا.  در گذر است   يمرگ و زندگ  
شه در گـذر  يـ  كه موطن خـود هم  " شود ي مكان يسد تا مدع  يبر كاغذ بنو  "د  يبا. بارها تكرار كند  

ـ با). 16، ص   1996الكساندر،  (اوست    را كـه تـضادها بـر آن مـوج     يتي هـو يمـدام مرزهـا  "د  ي
  ).16، ص 2007، يهاول ("اندازد وا كاود يم

 تـن خـود   ينه است كه در آن كـودك بـرا      يقت فرار از مرحله آ    ينه در حق  يقدم گذاردن در آ   
نـه، بـه    ي است بـه دل آ     يفرار. شناسد  ي را م  يگرين خود و د   يآموزد و مرز ب     ي را م  ينيحدود مع 

. انـد  دهي خـاردار نكـش  يهـا  مي با سـ يي مرزها يگرين خود و د   ي كه هنوز ب   يياآغوش مادر، به ج   
ـ توانـد تمام    ي كـه نـه تنهـا مـ        يي باز گـردد، جـا     ياليخواهد به مرحله خ     يالكساندر م  ت خـود   ي

 كه تمام جهـان   ييجا. تواند تمام جهان را در خود فرض كند         ياش را تجربه كند بلكه م       يوجود
ـ  آن كه مجبور باشد جغراف     ياوست، و او تمام جهان است، ب       ـ  تعلقـش را تعر    ياي امـا  . ف كنـد  ي

خورد او ناچار است كه بر لبه         ي، بر هم م   يگريال، خود و د   يت و خ  ين واقع ي ب ي كه مرزها  يوقت
ـ  كه به دو سو باز كرده تا تعادلش را حفـظ كنـد؛ و ا               يستد، با دستان  يغ با يت  خطرنـاك   ين بـاز  ي

ـ        يت، داستان خطرنـاك   داستان اس ": ديگو  ياو م .  است يا  كودكانه م تـا ابـد     ي اسـت اگـر فكـر كن
در نگـاه او  "). 26-7، صـص  1992الكساندر،  ("ميسم را ادامه ده  ي پسا مدرن  ين باز يم ا يتوان  يم

 يريـ گ  رش نقش گذشته و حـال در شـكل        يش است، پذ  يرش وجوه گوناگون خو   يراه نجات پذ  
  ).357، ص 2008دو، ينا(مان "تيهو
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اش، بـا ارزش نهـادن بـه صـور          منهتن   يقيموسا قهرمان زن رمان     ينا الكساندر، مانند ساند   يم
گر، بقا  يش در قبال رد وجوه د     ي خو يك وجه وجود  يرش تنها   يگوناگون خود، با اجتناب از پذ     

 كـاربرد   ين ساختگ ي است، اما هم   ي كه خلق كرده ساختگ    يرد كه خود  يپذ  يگرچه او م  . ابدي يم
نـد  يب  يتش م ياو از خالل خطوط شكسته هو     ). 2001الكساندر،  ( ماست   ي دارد، ضامن بقا   يمهم

ـ توانـد هو    ين خـاطر اسـت كـه نمـ        يست؛ به همـ   يش ن ي ب ينه سراب ير در آ  يت تصو يكه تمام  ت ي
كند بـه خـود       يم م ي او ترس  ياش برا   شده  نييش تع ي از پ  يها  شهي را كه زبان استعمار با كل      يواحد

كـشاند و بـا       يارد به مركز آن مـ      ند يين زبان جا  ي را كه در چهار چوب ا      ياو تجارب . نسبت دهد 
  .آورد ين زبان به سكوت محكوم شده است زبان را به زانو در ميق همينوشتن آن چه كه از طر

نجـا، در   يداد، اگـر امـروز، ا       ي چـه معنـا مـ      ": شدياند  يم) 2009(الكساندر  د،  ي تبع اتيدر ادب 
 ي سـرودها  ي خواننـده هنـد    ،يرابـا يبه دنبال تصور تولـد دوبـاره م       . " زنده بود؟  يرابايكا م يامر

ن پوسـت   ي رنگـ  يا  را، شاعره يماً به خودش، به م    يكند كه مستق    ي را مطرح م   ي، او سؤاالت  يروحان
  . گردديد برميز يكه در منهتن م
 كـه   ي ممكن است داشته باشـد؟ بـدن       ييض است چه معنا   ي كه تحت تبع   يدن تن يكنار هم چ  

 را  ي تن يچه كس ... ندازديتواند ب   ي كه نم  يا  هاش، پوست   ير زنانگ ي زنانه در تسخ   يست، تن يمردانه ن 
 خـاردار  يهـا  مي از سـ ي پوسـت يها يم خواهد كرد؟ پارگيكه با عبور از مرزها تكه تكه شده ترم  

   تبار؟ي هندي با عجله بسته شده، تن زنييگذشته، باندها
از د يـ كـنم با  ين خاطر كه احساس مـ   يد به ا  يشود؟ شا   يگونه معنا م    ني من ا  يچرا شاعره برا  

تـر، بـه تـن هـزاران زن      ي متعاليد، اما تنها با بازگشتن به تنيرون بخزد تا بسرا  يش ب يپوست خو 
  .سديتواند بنو يگر است كه ميد

م توان كلمـات مـا      ي است كه فكر كن    يري خط يخطا است، خطا  .  مرزها است  ياي ما دن  يايدن
انـد، از   انـد، كتـك خـورده    ه شدهدياند، به بند كش د شده ي كه تبع  ييها  تن. د از تن ما فراتر رود     يبا

  ....اند  دهيچيمان به هم پيزور زا
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ـ نگـرد، با    يها بگذرد م    د از آن  ي كه تنش با   ي و جنس  ي نژاد ي كه به مرزها   يا  شاعره د خـالق   ي
ـ ازا  شي باشد كه پ   يخط  در هـم و بـر هـم، نظمـش نـاموزون،             يخطـ .  ننوشـته اسـت    ين كـس  ي

  )81ص . (شيضرورتش فراتر از خلق خو
در . شود يف ميد در هر دو رمان او تعر     يگو  ي كه الكساندر از آن سخن م      "تر  يتعالتن م "ن  يا
 قهرمـان زن داسـتان   ي زن وجود دارد كه به بقـا يها تين شخصي بيداريوند پايها، پ ن داستان يا

 ي در زنـدگ ي كه در طول داستان نقش مهمـ ي و ساكي، دروپاد منهتنيقيموسدر . كند  يكمك م 
 خـود   يصـدا ،  يابان نامپال يخرا، قهرمان زن    يدهند و م    ي نجات م  ياز خودكش ا دارند او را     يساند

ونـد زنانـه حاضـر      ين پ يـ ز ا ينها    يخط شكستگ در  . ابدي يگر داستان م  ي تمام زنان د   يرا در صدا  
پر است از شـوق     " نامه داستان گونه دكتر الكساندر است        ينا كه در واقع قهرمان زندگ     ياست، م 

، ص 2003 ("د، تا زبـان بـاز كنـد      يكنند تا دهان بگشا     ي به او كمك م    اش كه   يافتن اجداد مادر  ي
 ساخته و   " جسم يمي روح است و ن    يمي ن "شود كه     ي را متصور م   ي خود مادربزرگ  ي، و برا  )15

 ).15، ص 2003(االت خود او درباره مادربزرگ كنجو ينا و خيپرداخته خاطرات مادر م
ق تن  ياش بر قرار است كه از طر        ي او و اجداد مادر    ني ب ي ارتباط زبان  يدر آثار او اصوالً نوع    

ن ارتبـاط كـه در نبـود آن      ياو شرح حال خود را با سخن گفتن از ا         . شود  يمادرانه به او منتقل م    
ـ  دربـاره ب ي كه كابوسـ يكند، و زمان يشود آغاز م ينوشتن نا ممكن م   دن دختـرش از  يرون كـش ي

ـ ند بالفاصـله پـس از آن دوبـاره از ا          ك  يستم بازگو م  ي در كراال را در صفحه ب      يگودال ن ارتبـاط   ي
  :ديگو يسخن م

ـ      قرمز، خـزه   يها با رگ  ييها  در اطراف گودال، بر سنگ     چ و تـاب خـورده بـه شـكل          يهـا پ
هـا و      بالـه ماننـد و بالـه       يهـا    شكل مار، دم   ييها  ن حروف بدن  يا. آمدند  يحروف صدا دار در م    

ـ ا من؟ ي است؟ تو ين نفس ك  يا. دمي را شن  ي خشن يصدا.  درخشان داشتند  ييها  چشم ا در هـم  ي
   حروف صدادار در گودال تن؟يختگيآم

ـ           . ش از خـودش، و مـادر او، و مـادر او، و مـادرش            يمن از مادرم متولد شدم، و از مادر او پ
  )21-20، صص 2003. (ستديا يد، نميآ ي است، مي است، جاريخون زهدان، بافت آن جار
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گ نماد سـكوت و خـون نمـاد جـوهر اسـت، افتـادن                الكساندر كه سن   يماژهايره ا يدر زنج 
هـا در اطـرافش بـه شـكل حـروف              را كـه سـنگ     ي گودال ي خاكستر يها  دخترش به درون آب   

ـ تـوان بـه ورود فرزنـدش بـه زبـان قانونمنـد مردانـه تعب        يصدادار بودند م  ر كـرد و مـادر كـه    ي
ـ اد نفس كـدام  ص ديتوان تشخ يك است كه نميچنان به او نزد      كه آن  يخواهد از كودك    ينم ك ي

اش  نهيكـشد و بـه سـ    يرون مـ يـ ن گودال بيشود دست بكشد او را از ا يده ميهاست كه دم    از آن 
جالـب اسـت كـه    .  را بـر هـم زنـد      -ن جا كـودك   يدر ا - يگرين خود و د   يچسباند تا مرز ب     يم

ـ  مدور دارد در اي شكليسيك اغلبشان در انگل  يحروف صدا دار كه نماد فنوت      ن جـا و در آثـار   ي
رنـد، چراكـه ورود     يگ  يرا به خود مـ    .. ر و ي مردانه مثل مار، شمش    ييگر او ناگهان شكل نمادها    يد

 .زنند ي قانونمند مردانه را رقم ميايجه به دني و در نتيكودك به مرحله زبان
كنـد سـخن      ي او را خلق مـ     ي كه خود متن   يسنده زن و زبان   ين نو ي كه در مورد ارتباط ب     يوقت

 واپـس زده شـده تـا        ي كـه روز   يا  ن دو را با تـن مادرانـه       يه ارتباط ا  م نا ممكن است ك    ييگو  يم
ـ  را حفظ كند ناد    ي و خود زبان   ين خود وجود  ي ا يسنده بتواند مرزها  ينو  يمرزهـا . ميده انگـار  ي

ن مرزهـا  يشوند، و عبور از ا يم ميون تن مادر ترسيا ابجكسي زبان با واپس زدن   يخود و مرزها  
ن بـاور اسـت كـه       يالكساندر بر ا  . دهد  يوند م يادرانه دوباره پ   م يسنده را با آن فضا    ي شك نو  يب
ك مـادر، در    يـ عنـوان     ز بـه  يك دختر و ن   يعنوان    ، به يشو  ي م يك زن خالق اثر   يعنوان     به يوقت"

ـ  كـه زن نو    يهمان زبـان  ). 7 الف، ص    2009 (" كرد ير خواه ي س ي زبان يرومند ب ي ن يفضا سنده ي
ـ  يدهد، و او ناچار است بـه آن فـضا           يت سوق م   بندد او را به سكو     ي نوشتن به كار م    يبرا  ي ب
ـ  ين فـضا  يـ ش را بازخلق كند و ا     ي بازگردد تا خو   يزبان  بـا عـالم     ي ارتبـاط تنگـاتنگ    ي زبـان  ي ب
  . مادرانه دارديا يقيموس

 كـه سـكوت را در هـم    يسنده زنين باور است كه نوي، او بر اي امروزيها هير نظريتحت تأث 
 نـا گفتـه    يهـا    جنبـه  يخص خود را حفظ كرده و جستجو       مش يت زبان يا هو يست  يشكند با   يم

 زنانـه  ييايقين عالم قانونمند زبـان مردانـه و عـالم موسـ    يا مدام ب يش را رها سازد و      يوجود خو 
 آن چـه نـا      ي بـرا  ييك را بـر هـم زده و فـضا         ين زبان سمبل  ي ا يش در گذر باشد تا مرزها     يخو
 يت خود ناچار است به آن فضا      ين هو  وصله كرد  ين صورت، او برا   يدر ا .  است باز كند   يگفتن
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ـ ينو. واپس زده شده بازگردد و به دنبال آن چه ناچار به تركشان گشته بود بگردد            كـه  يسنده زن
 و  ي كه مادرانگ  يزبان- نو باشد  يش خالق زبان  ي خو يت زبان يكند با در هم شكستن هو       يتالش م 
ـ  تولد دوبـاره هو     مرگ و  يسد نوع ينو  ي هر بار كه م    -اش را حفظ كرده باشد      يزنانگ  يت زبـان  ي

ك سـو  ياز . شود يماژ زبان مادرانه در آثار الكساندر در دو سطح معنا ميا. كند يخود را تجربه م 
ـ        يا   مادرانه ييايقي كه متعلق به عالم موس     يعنوان زبان   توان آن را به     يم ش از  ي اسـت كـه كـودك پ

 و  يات كـودك  يسنده تجرب يطح نو ن س يدر ا -ر كرد يكند تفس   ي زبان مردانه تجربه م    يايورود به دن  
 را كـه متعلـق بـه آن         ياتين كار راه تجرب   يكند و با ا     يش را در آثارش منعكس م     ي خو يدخترانگ

ق تن يگر آن عالم ممكن است خود راه خود را از طر   ي د ياز سو - كند يعالم است به زبان باز م     
 اسـت كـه الكـساندر       يزين چ ن هما يا. ن آثار است به زبان مردانه باز كند       ي كه خالق ا   يا  مادرانه

ن يدر هر دو سطح خطوط زبان مردانه با ا        ). 131، ص   2003(نامد    ي خود م  " تن ي وحش يالفبا"
  .زدير ياختالط در هم م

 كه كلمـات بـه   يا  از دست رفتهيل به بازگشت به كودكيشه مين در آثار الكساندر هم يبنابرا
ا، رودخانـه، درختـان،   يـ عـت، در  ينـد بـا طب    وي كـه در پ    يا  يكودك. شود  يده م يابند د ي يآن راه نم  

در نگـاه  . افـت ي دسـت  يها بـه سـادگ     توان به آن    ي است كه نم   ييها  ها، و نغمه    ها و پروانه    پرنده
 ييايقيل بازگشت به عالم موس    يعنوان م    را به  ين نوستالژ يد كه ا  ياي به نظر ن   يد منطق ينخست، شا 
 كه متعلق بـه  يي در كنار طلب آواها و صداها    ال را ين صور خ  ي كه ا  يم، اما وقت  ير كن يمادرانه تفس 

 مشخص يزعدم وجود مرزيست، و ن  ي به آن ن   يآن فضا است و افكار كودكانه كه كلمات را راه         
بـه خـصوص كـه در    . رفتيتوان پذ ين خوانش را ميم ايعت در اشعار او بنگرين كودك و طب  يب

ـ     ياالم را زمزمـه مـ     ي ماال  از زبان  يشود كه كودك در شعر كلمات       يده م يار د ياشعار او بس    يكنـد ب
 را داشـته  يسين اشعار انگلي خواننده ا  يس برا ير نو يا دادن ز  يها و     آنكه شاعر دغدغه ترجمه آن    

اش كه راه خـود       ي متعدد كودك  يها   و زبان  يسين زبان انگل  ي كه از او درباره ارتباط ب      يوقت. باشد
  :ديگو يشود، م يابند سؤال مي ين زبان ميرا به ا
ـ ا در سطح عناصر خ   يز در سطح آهنگ وارد شوند و        يش از هر چ   يبد  يشا ال چراكـه افكـار   ي

 را از زبـان  ييهـا  تو آهنـگ ... نديآ يت ميبدون كلمات به سو. شوند يش از زبان به ما منتقل م      يپ
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ف باشـد بـه     ي كه هنرت ظر   ي و وقت  يآموز  ي م يا  ها بزرگ شده     كه در آن   ييها  ا خانه يات    يمادر
  )192، ص 2009الكساندر، . (زداي يها دست م آن
عـت را  ي كـه طب ياريال بـس ي دور هستند اما زادگاه عناصر خ    يا  ها متعلق به گذشته     ن آهنگ يا

 كـه او    ين زبان مـستول   ي ا ي الكساندر تنها مردانگ   يبرا. كشند آنجا است    ير م يدر آثار او به تصو    
ن زبان است كـه  ي ا يسيت انگل ش از آن ذا   يآزارد بلكه ب    يست كه او را م    يره شود ن  يد بر آن چ   يبا

 "ك شـود  يـ ست كه از نژاد تفك    ي ن يزي چ يزنانگ"د  يگو  يكه خودش م    چنان  آن. زند  ياو را پس م   
ـ  او ن  يو نه تنها زبان مادرانه كه زبان مادر       ) 192 ، ص 1996الكساندر،  ( د راه خـود را در      يـ ز با ي
  . مردانه باز كنديسين زبان انگليا

 او را مكـرراً  ير كـودك ي اسـت كـه تـصاو   يعـه شـعر   مجموريـ يرودخانه بـه سـرعت در تغ     
ـ  از اياري اسـت كـه در بـس   يتي شخص- مادر است ي كه واژه هند   -آما. اندينما  يم ن اشـعار بـه   ي

  :ميخوان ين شعر مجموعه مي سوم"چمن كنده شده"در . ديآ يصحنه م
  ديزي است، آما آن جا مي كشور گرميكودك

  .رديگ يآسمان رنگ چمن كنده شده به خود م
   كشان كشان بردندياور كه تا بازار چانگاناچارياد بي را به ياگوساله
   پر از شهد انگور قرمزيا كوچك تلو تلو خوران، با پوزهيموجود

  يستينگر يره ميره خي خي چمباتمه زده بوديوال تو در گل
  )11-10 (ي به خانه بر گرديخواست ينم

 مرز مـاده گـاو غـرق    يد را در چشمان بخواهد خو يم كه كودك ميخوان ي م يات بعد يدر اب 
ر خلق شـده بـه فـرار از         يتصو. كشد  يرون م يف و آلوده به چمن كنده شده ب       ياو را كث  ا  ي آ كند و 
ـ  كه با جدا كردن گوساله از مادرش و بردن گوساله به قربانگاه ب   -راموني پ يايت تلخ دن  يواقع ان ي
 يه است نقش مامـا را بـاز      ي دا يه به معن   ك ايآو  .  و بازگشت به زهدان مادر اشاره دارد       -شود  يم
ل بـه بازگـشت     يم. كند  ي دوباره وادار م   ي كه به آن پناه برده به تولد       ييكند و كودك را از جا       يم

 قرمـزت بخـزم تـا       ير سـار  يـ خواهم به ز    يشود م   يده م يز د ي ن "كيدر تار "به تن مادر در شعر      
  ).42("ش من را به درون فرو بلعنديها گلبرگ
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 يوال  ن اسـت كـه كـودك كـه در گـل           يـ ت اسـت ا   يـ ن شعر حائز اهم   يكه در ا   يگرينكته د 
عـت و فرهنـگ   ين طبي تضاد بيايكند كه گو   يچمباتمه زده است از رفتن به درون خانه امتناع م         

ن، بـه  ي به زميكيبندد اغلب نماد نزد ي كه الكساندر به كار م    ياليخاك و گل در عناصر خ     . است
 كـودك دعـا   "ايـ ال مارين"در شعر  . كنند  ي كودك فراهم م   يران دو ب  ي است كه ا   يعت و پناه  يطب
  .نديچ كس او را نبيل شود تا هيده از گل تبدي پوشيكند كه به قلوه سنگ يم

ـ اما ا . " است از آواها   ييگل كندو ": شود  ي، گل با آواها مرتبط م     "2004 آگوست   14"در   ن ي
ـ به زبان مردانه انگل   عت هستند نه    يآواها مانند زبان مادرانه متعلق به خود طب        گـل گوشـت    . يسي

خـط  در . ش را حـك كنـد  ي خويتواند بر آن زبان مادرانه و زبان مادر ين است كه كودك م   يزم
  :سدينو يم) 2003(الكساندر ها،  يشكستگ
م، يهـا  يآن چه بر گـل، بـر بـاغ كـودك    . نوشتم ي گل مي روي كه بچه بودم با تكه چوب    يوقت

سم هجاها به كلمات، خطوط     ينو  ياكنون بر كاغذ م   . ماند  يت كه م  نوشتم تنها در خاطرات اس      يم
  .اند ل شدهيها تبد و جمله
 بـاد   يال   آمـا از البـه     "(شـود     ي كه با صـدا زدن مـادر شـروع مـ           " سرد يدرختان هوا "شعر  

ر يـ هـا بـه آن گ    مبادا حلزون / ريات را باال بگ     يا لبه سار  ينا ب يا م يب/ زند  ي صدا م  ي موسم يها  باران
 " -كنـد   ي مـ  ي كـه مـادر در آن زنـدگ        يان و فرار از خانه    ي زم ي با بازگشت به رحم زخم     )كنند
 است كـه بهتـر      ين، مادر يرسد كه زم    يبه نظر م  . ابدييان م ي پا - "نهي پر از آ   ييها   با اتاق  ياخانه

ادر د قـ يز  ينه م ي پر از آ   ييها   مردانه با اتاق   ياي متعلق به دن   يا  ز در خانه  ياز مادر كودك كه خود ن     
  :ميخوان ين شعر مي ايانيدر خطوط پا. ت از اوستيبه حما
  ز عوض شده استيكنم كه همه چ ي اوقات احساس ميبعض

  اش نهي پر از آيها در آن خانه مرطوبش با اتاق
  ها راه خود را پس از خالل شكاف

   از گلين، بند نافي زخم زميبه فضا
  .ميجو ي سرد مير پوشش درختان هوايز
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مـاژ صـداها و   يعـت و ا ير طبي، پر است از تـصاو   رييودخانه به سرعت در تغ    رمجموعه شعر   
 كـه شـاعر   يين بازگشت به فضايا. كند ي آن را بازگو مييايقي و عالم موسي كه كودكييها  حهيرا
 داشـته   يگر را در پ   ي د يد تولد ي نا نوشته همراه شود با     يتواند در آن با ضربات موزون شعر        يم

 ي مادرانـه بـاق    ييايقيتواند تا ابد در عـالم موسـ         يه زبان ابزار اوست نم     ك يا  باشد؛ چراكه شاعره  
  .بماند

 او خـود    يست كه در آثار الكساندر تكرار شده باشد، بـرا         يك موضوع ن  ي دوباره تنها    يتولد
 و شرح حـال گونـه بـه سـطح سـاكن آب              ين آثار اقرار  ي او ا  يبرا.  دوباره است  ينوشتن تولد 

د و به يآ يرون ميال بيا در آن غسل داده است، پاك، آرام و آسوده خ        سنده كه تنش ر   ينو. ماند  يم
هـا و      را كـه مـاه     يسنده ا ير نو يكه سطح آبگونه اثر هنوز تصو       يدهد، درحال   يش ادامه م  يراه خو 
. شـود  ين انعكـاس در آن منجمـد مـ   يـ دهد و تا ابد ا يها بر آن خم شده بود انعكاس م   گاه سال 
اند؛  افتهيسنده راه يآثار را بخوانند و گمان كنند كه به كنه افكار نو        ن  ي ممكن است ا   ياريافراد بس 
ز يـ ن نحو ن  ياند كه اگر كنار هم به بهتر        نهييك آ ي شكسته   يها  ن آثار مانند تكه   ي خود او ا   ياما برا 

ش يهـا    كـه تـرك    يخـود . ك خود چند پاره را انعكـاس نخواهنـد داد         ي جز   يزيده شوند چ  يچ
.  اسـت  يشه باق يكند تا هم    يش عنوان م  يصل اول كتاب شرح حال خو     كه الكساندر در ف     چنان  آن
  :ديگو ياو م

شناسـندت، چـون آن چـه را     يكنند كه م ي مردم گمان م   يسي كه شرح حال خود را بنو      يوقت
ر است،  ييشه در تغ  ي هم "من"دوزند، اما     يسنده م يت نو ي به هو  يچ درز ي ه يكه در كتاب است ب    

  )2001. (شناسم يمن خودم را نم

  جهينت

 يسنده تنها با تخطـ    ينو. رسد  ي در نوشتار هرگز به منزل نم      "من"ت  يدن به تمام  يل به رس  ي م
 كلمـات هنـوز در آن حـادث    " كه ياييايقي عالم موس-اليز به عالم خ   يت و گر  يني ع ياز مرزها 
ش بر كاغـذ    يكند و با بازنوشتن خو      ين تجربه م  يطور نماد   گر را به  ي د ي مرگ و تولد   -"اند  نشده
  ).208، ص 2003الكساندر، (كند  يود را باز خلق مخ

  :ميخوان يمها  يخط شكستگدر 
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م تـا   يكن  يما ازآن خطه خود را ترجمه م      . ت ندانستن زبان آن جاست    ي هست كه نها   ياهيناح
  .شود ي كه نحو محو مياهيوندند، ناحيپ ي كه كلمات به آن نمياخطه... م، يدا شويهو

ز مكـان را، مختـصات قطـب نمـا و نقـشه را              يـ حجـم هـوس انگ    ود تعلق را،    ي كه ق  ياخطه
  .شناسد ينم

  . سرودن شعريد به آن جا سفر كنم برايمن با
شـود و   يخواند، پشت سرم بـسته مـ   ي است كه مرا به خود م يكي من مانند در تار    ين برا ي ا

  ).259(شود  يم باز ميباز دوباره به رو
ـ          يسفر.  كند  را از نو آغاز    ي زبان يست هر بار سفر   ياو با   ي كه الزمه آن بازگشت بـه عـالم ب

 كـه سـوغاتش   يسـفر . اش و حاصـل آن در هـم شكـستن زبـان اسـتعمار اسـت         ي كودك يزبان
اش   نـه يآورد و هز    يش به همـراه مـ     ي مادرانه است كه او با خو      ييايقي موزون عالم موس   يصداها
ها سخن گفتن با       سال  كه يزبان. شكند  ي كه فراگرفته در هم م     يت اوست كه با شكستن زبان     يهو

كنـد كـه      يالكساندر عنوان مـ   ) 2006 (يدر مصاحبه با روث مكس    . اش نكاسته است    يزيآن از ت  
 بخـش  يين است رهـا يار در بند قوان ي كه بس  ييايتاني بر يسيسه با انگل  ي در مقا  ييكاي آمر يسيانگل

  :سدينو ين مياست، اما در كتاب شرح حالش چن
 اگر  يم حت يست با آن مواجه شو    ي است كه با   يزبان خشونت ن  ي، در خود ا   ييكاي آمر يسيانگل
 كتـك خـورده   يهـا  قت تـن يمش تا بتواند حقيمش، از استعمار برهان يم كه از آنِ خود كن     يبكوش

ـ  يآن فـضا  . ستيـ ست، جهان بـاز ن    ي امثال ما مرزها آزاد ن     يبرا. ان كند يدربندمان را ب    مـرز،   ي ب
ام  يده سـال از زنـدگ  . رسـاند  يانتها م ي بيبيال آسيبه خ. تر است  ي، از دروغ ته   ييكاي آمر يايرؤ
  ).199، ص 2003(شم يندي به آن بيگذرد، ده سال تا جرئت كنم حت ين كشور ميدر ا

كـا و چـه در دهـان    يا باشد چه از امر يتاني او زبان استعمار است چه از بر       يزبان استعمار برا  
امـا  . اش را از او ربوده است       ي مادر  است كه سواد زبان    يگر، زبان ي د يها  خته با زبان  يخودش آم 
ن زبان بـه    ي ا ي كه از ورا   ي كلمات ين زبان راه را برا    يانه با واژگان ا   ي پسا ساختارگرا  ياياو با باز  

ـ  كه با اييها هيم و نظريكند و خود را از سلطه فرهنگ، مفاه يابند باز مي يذهن او راه م    ن زبـان  ي
ال كه در شعر و نثـر خـود   ي از عناصر خيارهياو با زنج. كند يابند رها مي يبه درون فكر او راه م     
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 ي هنر جا  يدر زمانه ما كه هنر برا     . كند  يم م يسم را ترس  ي پسا مدرن  ين باز ين ا يكند قوان   يخلق م 
 بـه   يتي و هو  ي فرهنگ ي داده است و عبور از مرزها      ي ساختارشكن ي برا يخود را به ساختارشكن   

 ي بازساز ي كه در تالش برا    يياي آس ياسندهي آثار نو   و ي به زندگ  يل شده است نگاه   يارزش تبد 
 آن كـه  يند بينش ي مين بازيز ا ي بر سر م   ييبايند و به ز   يگز  ي را بر م   ي زبان يش فضا يت خو يهو
 .دينما يار به موقع ميش را ببازد، بسي خويت فرهنگيهو
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