
 نشریۀ زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 0411پاییز و زمستان / 444شماره / 74سال 

 4979-9777شاپا الکترونیکی /  7777-4420شاپا چاپی

 www.perlit.tabrizu.ac.ir: صفحه اصلی مجله

 فریبا وفی بعد از پایان ماندر ر آن بر خواننده تأثیرو  یدل همنقش 
 2نغمه ورقائیان ، 1پور کرم نایب

 ، ترکیهعلوم و ادبیات، دانشگاه ابراهیم چچن آغری ۀدپارتمان زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکددانشیار 0

 (مسئول ۀنویسند)
 ، ترکیهعلوم و ادبیات، دانشگاه ابراهیم چچن آغری ۀو ادبیات انگلیسی، دانشکد دپارتمان زبان یار استاد4

 چکیده
چگونگی آغاز و پایان  فریبا وفی ۀنوشت بعد از پایاناصلی در رمان  های مایه یکی از درون

فرایند آگاهی راوی گر  روایت وفی رمان .های زن است پیوندهای دوستی میان شخصیت

اش  کرد رابطه فکر می که زمانیاست  شخصیتیاش با   دوستی گسسته کیفیت و نسبت ب

در رمان  اول شخص مفرد روایت راویِ .ه استی بوددل همیا بر اساس صمیمیت با او 

های خود و چگونگی تکوین  افکار و حس ۀاو دربارروند بازاندیشی توان  را می وفی

ی سفر راوی حکایت همنگر،  گری گذشته با استفاده از روش روایت. هایش دانست رابطه

رخدادهایی که در طول چهار روز سفر بر اثر . کند خود با مسافری از سوئد را روایت می

کیفیت  اندیشیِ راوی به باز ،خود سفر هم تأثیرو تحت  افتد ها به تبریز اتفاق می آن
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 مقدمه

همراهِ  ؤیا بهاویِ رمان رر ۀروز رویدادهای سفر سهگر  روایتفریبا وفی  ۀنوشت( 0070) بعد از پایان

اش  سفر برای رؤیا ناخواسته و اجباری است و به خواهش خواهرزاده. استمنظر به تبریز ش سفر هم

منظر با اشتیاق و هیجان به این  یول. گیرد که ساکن سوئد است، جهت همراهی با منظر صورت می

که اهل تبریز است و حدود  تری از دوست و معشوق سابقش اسد رود تا بلکه شناخت بیش سفر می

های مربوط به سرگذشت  روایت چه چنان. دست آورد جباری داده، بهسه دهه قبل تن به مهاجرتی ا

بر اساس  ی پایدارا پی برقراری رابطه دهد، رؤیا و منظر همواره در ها نشان می هریک از آن

ای  شان از برقراری چنین رابطه هرچند تا زمان روایتِ سرگذشت ،اند صمیمیت با دیگران بوده

های  رابطه گیری و گسست شکل ۀها در واکاوی پروس دیگر، آن رتعبا به. رسند نظر می ناتوان به

اساس  بر ای ها نیز در عدم برقراری رابطه بر دیگران خود آن یابند که عالوه درمی ،خود ۀگذشت

 .اند سهیم بوده (empathy) یدل همصمیمیت و 

ناپایدار که حکایت سست و پیچیده، هایی  است، رابطهزنانه های  روایت رابطه بعد از پایان

چنین . شود مان، به تبریز از نو تکرار میکانونی رشخصیت منظر، و  ها در جریان سفر راوی آن

شان نیز است، نمایانگر  های مهم گذشته از نو تجربه کردن رابطه ۀمنزل ها به ای که برای آن یادآوری

را نیز فاش  یشانها یت رابطهکیف که آنشان است ضمن  های فردی در جهت ترمیم رابطهها  تالش آن

او . مشابه وضعیت پدر رؤیا پس از مرگ همسرش است ،ها یک از شخصیتحکایتِ هر .کند می

های  شخصیت(. 071: 0070وفی، )« خواهم دم می هم. خواهم من رفیق می»: است دل همدنبال  به

نیز های رمان را  از مشخصه (Ian Watt) تاین ویژگی تعریف ایان وااصلی در رمان وفی 

کاو در شخصیت آدمی،  و کند»و « خاطره»بازنمایی  ،«هویّت فردی» بر تأکیدـ  دنآور خاطر می به

نظر  به. (01: 0039)« شود متقابل خودآگاهیِ گذشته و حالِ آن نشان داده می ذگونه که در نفو آن

ها، بیش از  های شخصی آن رؤیا و منظر، از طریق بازنمایی رابطه« کاو در شخصیت و کند»رسد  می

ها  از آن هریکهای  کردن رابطه با برجسته. دارای اهمیت است بعد از پایان دیگری، درموضوع هر 

دهد، رفتاری که  های رفتار فعلی رؤیا و منظر قرار می در گذشته، روایت خواننده را درجریان ریشه

و برقراری رو موانع یا مشکالت موجود بر سر راه  این عمدتاً با محیط خود ناسازگار بوده و از

خوانندگان با  آشنایی .کند آشکار میرا  (intimacy) یتهایی بر اساس صمیم داری رابطه نگه

 از پایان بعدترسیم شده در های  ها با شخصیت آنی دل هم ،های مشابه در زندگی روزمرۀ خود تجربه
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ها با دنیای متن و درک بهتر معنای آن  تر آن ارتباط نزدیک موجب همچنین،. کند می  را تقویت

 .شود می

 تحقیق ۀپیشین

. اند بررسی قرار دادهو را با استفاده از رویکردهای متنوع مورد نقد  از پایان بعدمنتقدان رمان 

 وفی نیز درخود . دانند او میزنانه وفی را مدیون نوشتار  های تر این منتقدان جهان زنانه داستان بیش

از چیزهایی که  معموالً» :گوید میآثارش چنین  ۀدربار بعد از پایاننشست نقد و بررسی کتاب 

کنید و  های من اتفاقات درشت پیدا نمی  به همین دلیل است که در داستان. نویسم شناسم می می

شان که به بررسی مفهوم  منیری و حسینی در مقاله «.کنم تصویرگر جهان زنانه باشم بیشتر سعی می

بر لزوم نوشتار زنانه، وفی را یکی از  تأکیداند با  هویت اجتماعی در آثار گینزبورگ و وفی پرداخته

نوشتار  اًشتار لزومون عدارند که این نو تأکیدچنین  مها ه آن. دانند پیروان این نوع نوشتار می

شود که حاصل جنسیت  می ‘نوشتار زنانه’این حرکت منجر به پدید آمدن نوعی»فمینیستی نیست، 

ید شده است و نیز ایدئولوژی جنسیتی را ای است که در ساختارهای اجتماعی تول برساخته شده

رحیمی، علیزاده و مشفقی (. 001: 0070)« توان در متن نشان داد پایش را می شود که رد شامل می

 تأکیدش  در آثار( 70: 0073)« مسایل مربوط به زنان»خود به تمایل وفی به بررسی  ۀنیز در مقال

جامعه را بر  ۀهای حاکم مردساالران سنت»ها  آن ۀگفت های زن در آثار وفی به شخصیت. کنند می

. خواهند زنانگی خود را فراموش کنند و جنسیتی مطابق با خواست دیگران برگزینند نتابیده و نمی

هایی  بازنمایی چنین شخصیت. (70: 0073)« خواهند آشکارتر از پیش دیده و شنیده شوند بلکه می

چنان طرفداران بسیاری دارد و تفکر او در  ها هم با گذشت سال»ایران موفق بوده زیرا  ۀدر جامع

 ۀرکوتاه خود دربا ۀغبرایی نیز در نوشت. (70: 0073)« شود هایی از جامعه باز تولید می میان بخش

همۀ . وفی در این کتاب نقش اول ندارد»گوید،  های رمان چنین می در مورد شخصیت بعد از پایان

چنین  .«تکدام در سایۀ آن یکی نیس هیچ. ها به یک اندازه مورد توجه نویسنده قرار دارند شخصیت

بعد مالمیر و زاهدی ساختار روایی رمان . های بارز نوشتار زنانه است ای یکی از خصوصیت ویژگی
عالوه بر »ها وفی  آن ۀعقید به. اند روایت تودوروف تحلیل و بررسی کرده ۀرا بر اساس نظریاز پایان 

(. 24: 0079)« و نحوۀ روایتگری خاصی استفاده کرده است انتخاب موضوع، از روش، طرح، نشانه

بر اساس عنصرهای زندگی در چارچوب زن . های رمان از آن زنان است تمام روایت» ها آن ۀگفت به

های زنانگی را در  زشفریبا وفی در این رمان ار. های مردان است بودن خارج از استیالی ارزش
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به (. 90: 0079)« دهد های سنتی قرار می ها از ارزش متفاوت بودن و بریدن ناف معنوی شخصیت

مشکل هویت و جایگاه زن ایرانی در »هایش به  وفی مانند دیگر رمان بعد از پایانبیان میرعادبدینی، 

 ۀدیابی را با انتقاد از جامعپردازد و تالش زنان برای خو یک مرحله تغییر و تحول اجتماعی می 

 (.0017: 0039)« کند ها مجبوس می ها و نباید دیای از با آمیزند که زن را در پیله مردساالری در می

ی دل هم حس ویژه به کارکرد احساس، به نقشبه  بعد از پایان یافته دربارۀ های انجام در پژوهش

با بررسی  .ای نشده است اشاره این رمان شده در بازنمایی های رابطهدر  (intimacy) صمیمیتو 

چنین ویژگی روایی بر ارتباط خواننده با  تأثیربه  نوشتار حاضر، اصلی های در رابطه احساسنقش 

از این  هریک ۀرابط شود، آشکار می رؤیا و منظر یسفر همکه در جریان  طور آن. دارد تأکیدمتن 

یت و هم در زمان روا (story time) شخصیت دیگر، هم در زمان داستان چند ها با شخصیت

(discource time)،  ها و دیگران را  یا صمیمی بین آن دل هم ۀبودنِ برقراری یک رابط دشوار

های جدید خود درجریان  تجربه ۀها در سای از آن هریکحال،  این با. کشد تصویر می به

 .کنند خود را از نو احیا می یدل همحس شان،  یسفر هم

 آن بر خواننده تأثیرو در روایت  یدل همحس نقش 

های  یکی از شاخه (emotion and narrative)و روایت  احساس بین ۀبررسی رابط

هدف اصلی این رویکرد . است (postclassical narratology)شناسی پساکالسیک  روایت

از طرف  ؛ر روایت استاحساسات دعواطف و بازنمایی  ۀنحو ۀای از یک طرف مطالع بینارشته

های ناشی از احساس خوانندگان را  شده در برانگیختن واکنش های بازنمایی س احسا تأثیردیگر، 

 اند احساسات تۀها برساخ  اساس این رویکرد مبتنی بر این استدالل است که روایت. کند بررسی می

 .روایت وجود ندارد معنای و تفسیر ها امکان آفرینش و نیز درک و بدون آن

از . استاحساس های داستانی  های واقعی و شخصیت وصیات مشترک بین انساناز خصیکی 

موجب افزایش میزان  داستان، یا به (verisimilitude) نمایی واقع ۀطریق تقویت جنب

بیشتر  انسانی موجب باورپذیری  شبههای  ، نمایش احساسآن  (narrativity) مندی روایت

 .شود شده در دنیای داستانی از طرف خواننده می های بازنمایی و موقعیت ها، رویدادها شخصیت

، یکی از چند عنصر اصلی (073: 0071کوری، )« های کنش داستان عامل»، یا شخصیتچند  هر

. شود مندی یک روایت نمی  ، شخصیت به تنهایی موجب روایتاین وجود  با ،استروایت 

عاطفی و ذهنی  کوشد ضمن درگیر کردن سبک رئالیسم، همچون وفی، می ۀویسنددلیل، ن این به



 021  نایب پور/ ...بعد از  ماندر ر دلی و تأثیر آن بر خواننده نقش هم: پژوهشی-مقاله علمی
 

ها، رویدادها و  موقعیتها را نسبت به  ن ی آدل هم، شده های بازنمایی در تجربه خوانندگان

 فرایندپیچیده کردن  از طریقگرا  نویسندگان واقع .های داستانی جلب نماید تیشخص

چه  آن، نظیر  چندالیههای  های داستانی در رابطه درگیر کردن شخصیتپردازی و  شخصیت

. برند خود را باال میآثار  0یباورپذیرسطح  کنند، خود تجربه میهای  رابطههای واقعی در  انسان

مدام در حال تغییر و تحول در طول  در چنین آثاری یشانها های داستانی و رابطه شخصیت

آموزند که هیچ رابطۀ  تاریخ و تجربه به ما می»گوید،  که ای ام فورستر می چنان هم رایزاند  روایت

اند  ها را برقرار کرده گونه مناسبات به اندازۀ مردمی که آن انسانی پایداری وجود نداشته و این

اگر  .باید مانند بندبازان در نوسان باشند( طرفین)و اگر بخواهند که دوام کند . اند ناپایدار بوده

انسانی نیست بلکه یک عادت اجتماعی است که تکیه بر محتوای آن  ۀپایدار باشد دیگر یک رابط

مربوط به رؤیا و  ۀهای پراکند الی روایت از البه(. 77: 0070)« از عشق به وصلت منتقل شده است

ها  های آن رابطه خواننده به ناپایداری ،دنشو از نظرگاه رؤیا بازگو می  که همه بعد از پایانمنظر در 

ها یا  در جهت برقراری نوعی تعادل در رابطه شان دیرهنگامدرطول زمان داستان و البته تالش 

 ۀگرایان های واقع ای است که ضمن تقویت جنبه چنین ویژگی. برد شان پی می مناسبات شخصی

 .کند میباورپذیرتر در آن را شده  بازنمایی های شخصیتبعد از پایان، روایت 

ی دل همبر اساس صمیمیت و دوسویه  های ترمیم رابطه و آغاز، گسستبازنماییِ فرایند 

 ۀبرجستگی مشخص. بررسی کرد  بعد از پایانموضوع اصلی عنوان  توان به می  ها را شخصیت

 (identification)به شناسایی  پردازی نسبت نشان از اولویت شخصیت نمایی در این رمان واقع

تمایز بین این دو را چنین توضیح  (James Garvey) جیمز گاروی. آن استشخصیت در 

یا یک توصیف مشخص ( مثالً، نیک آدامز)دادن یک اسم  شناسایی تنها شامل نسبت»: دهد می

شخصیت پردازی، . به بحثی در موضوع زیرساخت یک روایت است( ‘مرموز ۀغریب’مثالً، )

‘ ها، ویژگی’ چنین که هم)ها  ای از نسبت وعهیا مجم( خصوصیت)دیگر، دادن یک نسبت  طرف از

شده است که نوعِ خاصی  به یک شخصیت شناسایی( شوند نامیده می‘ مشخصات’یا ‘ خصوصیات،’

های  ه شخصیتروشن است که هم. کند از موارد توصیفی را به موضوع بحث اضافه می

رؤیا و منظر و   سرگذشتضمن بازنمایی . (90: 0773) «شوند پردازی نمی شده شخصیت شناسایی

های متعدد در دنیای داستان، خصوصیاتی که وفی به  به رخدادها و شخصیتها  ن پیوند آ

گویا که  طوری کند به ها را از حالت صرفاً اسمی خارج می دهد آن های خود نسبت می شخصیت



 097-042، ص0411، پاییز و زمستان 444، شماره 74زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  020

هایی  انسانشبیه به دنیای واقعی خودش، با  ،(possible world) نممک  جهان خواننده در

 .کار دارد که درگیر برقراری نوعی تعادل بین تمایالت خود و دیگران هستند سرو

تفاق نیفتد زیرا مراد از آن تنها ا ای ممکن است در هر رابطه یدل همو  رسیدن به سطح صمیمیت

با ] اک گذاشتن حیات درونی خودبه اشتر»نیست بلکه « وابستگی متقابل»و « آشنایی» ۀمنزل به

 (Oliker) اُلیکِر ۀگفت  ، بنابهدوستی رسیدن به چنین سطح. است« دوجانبهشناسی یا خود [دیگری

چه رؤیا و منظر بدان پافشاری  آن. (41-03: 0773) «یک فرهنگ اصالت فردگرایی است»نیازمند 

با  خود،های خانوادگی  رابطه ۀهر دو، خارج از دایرآن،  ۀشان است که در نتیج کنند فردیت می

صمیمیتی . اند نداشته دیگر یکاز گونه شناختی  که قبل از آشنایی هیچاند  کسانی رابطه برقرار کرده

 شناس استفان مارکس جامعه. بوده است ویژه یا خاصاند صمیمیتی  دنبالش بوده به ها که آن

(Stephen R. Marks) گونه از صمیمیت با صمیمیت فراگیرنده ضمن تمایزگذاری این 

(inclusive imtimacy) کند ها اشاره می نهای آ تفاوت به: 

 های  آیی گردهمنوعی الگوی دوستی است که عالمت آن  صمیمیت فراگیرنده

برگفتن هر آن  گروهی، آمادگی برای گسترش مرزهای گروه جهت در منظم

  مفهوم ضمنیاین از اعضای گروه دارای اهمیت است و نیز  هریککس که برای 

 ... ویژه یا خاصصمیمیت  .ها است  آیی گردهمتحقق دوستی در خود است که 

احساسات و  ،افکار یافشاگر خود ۀواسط و به معموالً دوطرفه است تا گروه محور

 (44-43 :1998).دیآ یدست م به یخصوص اتیتجرب

 ،(Zeki and Ochsner)ر به تعریف زکی و آکسن بنا نیز،  یدل همچون صمیمیت ویژه،  هم

. است( 370: 4109)« گذاشتن و درک حاالت درونی دیگران توانایی و تمایل برای به اشتراک»

بر این نکته  تأکید، ضمن  (Eisenberg, Fabes, and Spinrad)و اسپینراد آیزنبرگ، فِیبز

فهم که ناشی از درک یا »دانند  می« یک پاسخ عاطفی»را   ی تعاریف متعددی دارد، آندل همکه 

چه  است به آن سان یا خیلی مشابه وضعیت یا حالت عاطفیِ دیگری است و این پاسخ عاطفی هم

 (.947: 4119)« رود احساس کند کند یا از او انتظار می فرد مقابل احساس می

دقیق از طریق  طور بهی را دل همتوان حس  می» ،و روایت های مرتبط با احساس نظریه بر اساس

سوزان ی، بنا به تعریف دل هم (.001: 4117کین، )« نویسنده به خواننده منتقل کرد یک متن ادبی از

 ۀبه اشتراک گذاشتن خودجوش احساسات است که از طریق مشاهد»،  (Suzanne Keen)کین
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و یا حتی از طریق خواندن اتفاق  موقعیت دیگری ۀاز طریق شنیدن دربار وضعیت عاطفی دیگری،

های  ی بین شخصیتدل همحس  بازیابیمشارکت خواننده در فرایند  (.417: 4119کین، )« افتد می

چنین، آشنایی خواننده با  هم. برد را باال می  تجربهشدن او در این  سهیم امکان بعد از پایان اصلی در

ها را تقویت  پنداری او با آن ذات یا و منظر امکان حس همؤر ۀهای شخصیت و نوع تجرب ویژگی

تداعی یک شخصیت از طرف خوانندگان موجب » گوید، می طور که کین همانکند زیرا،  می

های  ، پاسخ (Howard Sklar)وارد اسکالرهُ ۀگفت به (.93، 4117)« شود ها با او می آنی دل هم

. بستگی دارد« ها با مردم قبلی خود آن ۀتجرب»های داستانی، به  عاطفی خوانندگان به شخصیت

 که نتر از آ کنند، بیش ربه میجاحساساتی که خوانندگان هنگام خواندن داستان ت»بنابراین، 

: 4100)« کنیم شباهت دارد چه در شرایط عادی احساس می یا تقلیدی باشد، به آن‘ شده سازی شبیه’

عنوان  ما از احساسات به (experiential repertoire)ی یا فهرست تجرب مجموعه (.00و  00

 طور که هلند کند یا، همان های داستانی عمل می مان به موقعیت های عاطفی ای برای پاسخ زمینه

(Norman Holland) ها با احساسات مشابه در خود به ابراز احساسات  ما انسان» کند، می تأکید

هایی که  های عاطفی ما به موقعیت هلند، بین واکنش از نظر(. 79: 4117)« دهیم دیگران پاسخ می

های دنیای داستانی  مان به رویدادها و موقعیت های عاطفی کنیم و واکنش در دنیای واقعی تجربه می

، (یا پستانداران)انسانی خاص های  به طور کلی، در بازنمایی موقعیت»تفاوتی وجود ندارد، 

ها نیز  گرفتیم و موقعیت ها قرار می عاً در همان موقعیتکنیم که اگر واق احساساتی را تجربه می

های عاطفی خود، خوانندگان  بنابراین، باکمک تجربه(. 74: 4117)« کردیم واقعی بودند تجربه می

ها درگیر شوند و  های داستانی، وقایع و موقعیت این امکان را دارند که از لحاظ عاطفی با شخصیت

 ، (Keith Oatley)کیت اوتلی ۀگفت به. افکار خود را ارزیابی کنندطور احساسی اقدامات و  یا به

های عاطفی در روایت مجهز هستند و  طور غریزی به توانایی شناسایی موقعیت خوانندگان به

. زند گذارد ضربه می می تأثیرچگونه هر نوع رویدادی به شخصیتی که »دانند  بنابراین از قبل می

چنین  و هم شناسیم کند را می که شخصیت به احتمال زیاد احساس میترتیب، ما احساسی را  بدین

 .(00-01، 4104)« او احساس همدردی کنیم ۀتوانیم با آن شخصیت در مخمص می

های متقابل  رابطهداستان  را از طریق بازگوییِ بعد از پایانروایت  طرح کلیِ ساختارفریبا وفی  

دهد  مندتری می وحدت نظام [وفی] آنچه به روایت» .دهد های داستانی شکل می بین شخصیت

های  هرکدام از این داستان(. 414: 0071کوری،)« است‘ شخصیت’کاری و تعامل چند  هم
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نزدیک دوستی بر اساس  ۀها در برقراری یک رابط گر ناتوانی شخصیت وبیش بیان نگر کم گذشته

در کانون  در آغاز داستان یا و منظررؤ ۀشد برخورد تصادفی اما حساب .ی استدل همصمیمیت یا 

دیگر در روند بازنگری  ها بر یک متقابل آن تأثیرتنها موجب  نهاین امر . قرار داردتوجه این رمان 

ای بر اساس صمیمیت و  ، بلکه موجب برقراری رابطهشود میشان در گذشته  های فردی رابطه

با کمک  توان تمهیدی برای سفر به گذشته می ها را  سفری آن هم. شود مینیز ها  ی بین آندل هم

را با زاویه دید یا آگاهی  شان گذشته ۀامکان بازبینی انتقادی رابط ست کهدیگر دان یک

رغم  ها به حریم خصوصی دیگری، علی ورود هریک از آن. کند فراهم میشان   کرده رشد

ها فراهم  ن یق و صمیمانه را بین آدیگر دارند، امکان ایجاد دوستی عم هایی که ظاهراً با هم تفاوت

 انجامد و می  ها در گذشته های سست آن سو به ترمیم رابطه یک ازای  چنین تجربه. کند می

رؤیا درجریان . شود ی میدل همی جدید بر اساس صمیمیت و ا منجر به برقراری رابطه دیگر ازسوی

 ۀوارد حریم خصوصی خانواد نیز نظرم. گیرد منظر با اسد و نیز سرگذشت اسد قرار می ۀکامل رابط

 ۀکند رابط چنین سعی می او هم. کند ای صمیمی برقرار می و با فاطمه، خواهر رؤیا، رابطه شود میاو 

چند رؤیا در آغاز روایت خود به  رو، هر این از. احیا کندنو  رو به اتمام نسرین و رؤیا را از

گر  ها نشان یک از آن های مهمی از زندگی هر برشروایتِ ، کند های خود و منظر اشاره می تفاوت

ناتوان از انجام آن بوده اش  دوستیهای  تجربهچه رؤیا در  آن. هایی بین آن دو است مشابهت

اش با شخصی است که او  های درونی دریافت ها و ، افکار، حسگذاشتن خودداری او از به اشتراک

 کند گری می را دارای ارزش روایتبعد از پایان ایت چه رو بنابراین، آن. پنداشته است را دوست می
های  به پذیرش واقعیت تواند شخص را نسبت می یدل همو  تنیز در این امر نهفته است که صمیمی

 .خود و دیگری تشویق کرده، موانع موجود بر سر راه ارتباط با دیگری را از میان بردارد مربوط به

ی این سفر هم. کند میبررسی را منظر  و رؤیابین  ۀرابطاول  ۀدر درج رو، نوشتار حاضر این از 

شان  های شوند و نیز روایت ها روبرو می های مشترکی که در طول سفر با آن دو شخصیت، موقعیت

شان در گذشته  خورده های شکست از عواقب رابطهها  خود، به رهایی آن ۀهای گذشت از تجربه

در بخش دوم این . ی استدل همکه اساس آن انجامد  می ی بین آن دو ا کمک کرده و به رابطه

 ۀرابط ، اومنظرکمک  که چگونه با شود و این بررسی می رؤیامنظر بر افکار و رفتار  تأثیر، وشتارن

های عاطفی  و روایت، بازنمایی جنبهاحساس رویکرد  بر اساس .کند یم اندیشیخود با نسرین را باز
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تر دنیای  بهتر و درک عمیق ۀموجب تجرب انسانی های شبه موقعیتهای داستانی در  شخصیت

 .شود داستانی و رویدادهای آن از طرف خواننده می

 یدل همای مبتنی بر  ایجاد رابطهرؤیا و منظر و 

الی  ز البها. انسانی است شبههای  احساسهای مختلف  جنبه ۀو منظر دربرگیرند رؤیابین  ۀرابط

ها  رغم تالش آن که علی آید برمیچنین  شان گذشته های رابطه دربارۀها  آنهای شخصی  روایت

گوی نیازهای  که جواب یدل همای بر اساس درک متقابل یا   مبنی بر داشتن رابطه یا دوستی

 در طول. کدام اتفاق نیفتاده است هیچ ۀشان باشد، چنین امری در گذشت عاطفیـ  روحی

 ها یادآوری و بازگویی تجربه باتر  بیش خود را ۀمهم گذشتهای  ها رابطه هر دوی آن ،شان یسفر هم

های هریک  چه در رابطه شان از آن های شفاهی ها در کنار هم و روایت حضور آن. کنند بازبینی می

 دل همای  گیری رابطه شان یا عدم شکل دوستی گسست ها در شناسایی دالیل رخ داده است، به آن

ناتوانی در  نقش خود را کند ها کمک می به آناین امر  سو، ازیک. کند با دوستان خود کمک می

اندیشی چنین آگاهی و از طریق باز ۀدر نتیج. ی در گذشته بپذیرنددل همای بر اساس  برقراری رابطه

در گذشته  شان  پاشیده  هم  های از ها اقدام به بازسازی رابطه ، آنبه این روابط  هایشان نسبت ریافتد

دیگر، آگاهی متقابل  ازسوی. اند این گونه از منظر با اسد ۀرؤیا با نسرین و نیز رابط ۀرابط. کنند می

هرچند در ابتدای  .ستها های مشابه آن سفری و حکایت هم ۀهایشان نتیج ها از شباهت آن

و ضمن  مرور به اما، دیگرند هممتفاوت از ظاهر  ها به و البته از نظرگاه رؤیا، آن شان یسفر هم

به  درنهایتاین امر . برند پی می خودهای  دیگر متقابالً به مشابهت آشنایی با سرگذشت هم

های انسانی،  دلیل شباهت آن به رابطه همین شکل، به به .انجامد ها می ی آندل همتر یا  صمیمیت بیش

 .کند و منظر را تقویت می رؤیای او با دل همچنبن فرایندی از طرف خواننده احتمال 

شود  می»: کند میی که منظر بر او گذاشته است اشاره تأثیررؤیا در سرآغاز روایت خود به  

پس (. 0: 0070وفی، )« های تازه گرفت های باز که از آدم ها هوای تازه را نه از پنجره بعضی وقت

منظر نه تنها او را از مکانی . برد میچنین آغازی مندی  معناخواندن است که خواننده پی به  ۀاز تجرب

رؤیا  شتۀدیگر، او گذ عبارت به. شود کند بلکه موجب سیر او در زمان نیز می به مکان دیگر منقل می

 :دهد و در معرض داوری قرار می کشد میرا بیرون 

اش معلوم بود از پشت عکسی دسته جمعی بیرون  منظر عکسی را که فقط گوشه

جوری که انگار . دست زن و مردی توی هم گره خورده بود. کشید و نگاه کرد
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ها شده بود بدون  محو تماشای عکس. ]...[ وقت از هم جدا بشوند قرار نبود هیچ

اه کرد به دست من که اختیار برگشت و نگ اینکه بپرسد اجازه دارد یا نه و بی

گفت حیف . لبخند زد و عکس را زد کنار بقیه. دستپاچه باال گرفتم و تکانش دادم

 (7: 0070وفی، . )ها نیست عکس به این قشنگی برود آن پشت مشت

: آورد رؤیا به یاد میمثالً . کند زدن می به حرفتشویق  رؤیا رادر هر فرصت ممکن منظر 

بط دوست دارد صدای مرا ضجای   دش درگیر شد و گفت بهکمی در سکوت با خو[ منظر]»

زدن را در حالت کلی بهترین کلید  رؤیا، بلکه حرف موردتنها در  او نه(. 00: 0070وفی، )« بشنود

مثالً، معتقد است مشکالت موجود بین اسد و احمد . داند های انسانی می حل مشکالت در رابطه

مثالً این دو برادر چه اصراری »»: زدند ها حرف می آن ۀربارشد اگر آن دو د تر حل می بسیار آسان

در حالی که همه چیز با یک حرف زدن ساده عوض . دهند قدر خودشان را عذاب می دارند این

وفی، )«« .کنند نشود ولی حتی امتحان هم نمیممکن هم هست . شود ها رفع می  سوء تفاهم. شود می

0070 :030.) 

ها  سوءتفاهم ۀزدن دربار خود با رؤیا در تالش است او را به حرفگوهای  و منظر در گفت

کدهای »تواند افکار او یا  به او مسلط می شود که میها چنان گو و ترغیب کند و در این گفت

 :را نیز بخواند اش« نگرانی

داد و من هم  انگار امتحان رانندگی می. کرد رانندگی او هم نگرانم می. حواسم به جاده بود

 .خم شده بود روی فرمان و سرعتش یکنواخت نبود. سر بغل دستش بودماف

 «.نگران نباش»

 (07: 0070وفی، . )ام دسترسی پیدا کرده بود نی به همین زودی به کدهای نگرا

از گذشته خود هم شود تا رؤیا  رفته موجب می دهد رفته سخنی نشان می ای که منظر به هم عالقه

به  کم منظر کمها  در خالل این صحبت. اش را به یاد بیاورد مهم زندگیحوادث چنین  و هم بگوید

طور  به. خود را دوباره ارزیابی کند شتۀزندگی گذکند تا هم در عمل و هم در خیال  او کمک می

به سخن گفتن منظر او را واکنش ، گوید اش می نوجوانی ۀاو از آرزوهای دورکه  مثال هنگامی

 :کند تشویق می

گیتار . عاشق بشوم. های بارسلونا راه بروم روهای محله که در خیابان تم نه در پیادهخواس می»

 «.تیر بخورد به قلبم بمیرم. مشهور بشوم. آرتیست بشوم. بزنم



 029  نایب پور/ ...بعد از  ماندر ر دلی و تأثیر آن بر خواننده نقش هم: پژوهشی-مقاله علمی
 

خواستم بگویم چشمت به جاده . رویش را کرد به من. اش منظر شالش افتاده بود روی شانه

 .باشد

 «.ها آید این خل و چلی بهت نمی»

 (41: 0070وفی، . )تشویق شدم بیشتر وراجی کنم. ام کرد از خل و چلی حال می داشت

اندازد و  اش می وانیجنو ۀیاد تنها دوست صمیمی دور چنین، این منظر است که رؤیا را به هم

های  ای دنبال دوست وقت رفته هیچ»»: شود منجر به مالقات آن دو می درنهایتاصرار او 

بر خالف او، . بهره است توانایی منظر بیاین حال، رؤیا از  این با(. 47: 0070وفی، )«« ات؟ قدیمی

های  در روایت که طوری، یاؤر. جای دنیا پیدا کرده است اش را از همه های قدیمی دوست مۀمنظر ه

تواند مثل منظر رفتار  نمیدهد،  اش با فاطمه، مادرش، پدرش و نسرین نشان می رابطه ۀدربارخود 

کند که  او چنین وانمود می. صمیمی استنزدیک و  یا برقراری رابطه ۀرفتاری که پایکند، 

عنوان میزبان وظایفش را انجام  به منظر ندارد و صرفاً به وجه کنجکاوی شخصی نسبت هیچ به

 :دهد می

جور آدمی است   که چرا آمده و اسد چه این. توضیح دادن خودش را به من هم نداشت ۀحوصل

 .همه راه بیاید تبریز و چرا با خود آن یک نفر نیامده باید به خاطر یک نفر بلند شود این و چرا آدم

 .خواهد گفتم همیشه توضیح نمی

 .آورد مخالفت هم حالش را جا می. به خودش تکانی داد

 «من بدانی؟ ۀیعنی تو کنجکاو نیستی دربار»

 .گوید ولی من مثل سگ دروغ گفتم دانم چطور سگ دروغ می نمی

 .نه، نیستم

 ۀیعنی تو کنجکاوی که در بار. تا بخواهد گند کار در بیاید سوالش را به خودش برگرداندم

 من بدانی؟

 «.فعالً نه»

خندیدم، مثل . من راه فضولی و اطالعات گرفتن را برای همیشه بسته بودم. تر از من بود عاقل

وفی، )ی بعداً ممکن است؟ یعن. گزد آدمی که به اینجور صراحت عادت دارد و ککش هم نمی

0070 :01—00) 
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بندد  شدن با منظر را به روی خود و او می های صمیمی راه ۀشان، رؤیا هم در اوایل آشنایی

اش  مورد گذشته ت کنکاش و صحبت درئجربه او منظر  ۀرفتار صمیمی و دوستان تدریج بههرچند 

های خود  الی داستان رؤیا در البه (.00: 0070وفی، )« گفتم یک دوست قدیمی دارم»: دهد را می

گوی باال دیده  و که در گفت چنان کند و البته روایت او، هم به تفاوت بین خود و منظر اشاره می

آورد نیز  چه بر زبان می نوعی اعترافات او هم هست زیرا به تفاوت بین افکار خود و آن شود، به می

برزبان  را ها بر اساس افکار واقعی خود عمل کند یا آنکه  دیگر، او بیش از آن عبارت به. اشاره دارد

از این . رفته بودم در نقش آدمی که مسائل برایش مهم نبود»: کردن است بیاورد در حال نقش بازی

آدم باید در انتخاب پدر و مادر و در انتخاب . نقش خوشم نیامد ولی نتوانستم از آن بیرون بیایم

 (.42: 0070وفی، )« نرود توی نقشی که نتواند از آن در بیاید. داش دقت کن های دیگر زندگی نقش

ای  شناسی حال به خود عین ، درکند روایت می را داستان خود آن کردن  که پس از تجربه رؤیا 

دهد چگونه منظر توانسته است  که پس از آشنایی با منظر رسیده است نیز اقرار کرده و نشان می

 نه تنها منظر. شکل دهدرا  یشان گو و ها گفت بر اساس آن و خیص دادههای درونی او را تش دریافت

او با دوستش نسرین  ۀرابطبلکه کشد،  می« بیرون»دوباره را رؤیا  ۀشد تقریباً فراموش ۀعاشقان ۀرابط

: 0070وفی، )«« خواهی به کسی سر بزنی؟ نمی»»ـ اصرار منظر. آورد را نیز دوباره به خودآگاه او می

. گوید که او زمانی دوستی به نام نسرین داشته است آورد و می ؤیا را به حرف میر درنهایتـ (014

 :نویسد تا با هم به دیدن او بروند منظر بالفاصله توی دفترش می

ها توی دفترش نوشت نسرین  اش میزان کرد و مثل خانم معلم  منظر عینکش را روی بینی

 .پور هاشم

 (00: 0070وفی، )« .پیششپس یادمان نرود که برویم »

زنگ بزن به نسرین »»: کند کردن او می رؤیا را تشویق به پیدا ،منظر از این فرصت استفاده کرده

شود، او سعی  ت رؤیا روبرو میموقتی با مقاو(. 019: 0070وفی، )«« .فاطمه ۀپور بگو بیاید خان هاشم

شده رؤیا را به دیدار با دوستش ترغیب  هرطور این موضوع ابعاد ۀگو دربار و کند از طریق گفت می

 :شود کند و سرانجام نیز موفق می

ای به  فاطمه یا اصالً عالقه ۀشوی نسرین بیاید خان خب اگر مایلی بگو ببینم چرا خوشحال نمی»

 «دیدن دوستت داری یا نه؟

 .که دیگر رهگذر نیستم مثل این. ام گرفت خنده
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 .ام با مهربانی خندید و زد به شانه

 «.نه دیگر نیستی»

وفی، . )کاری کرد و حرف زدن آسان شد ام را روغن همین یک ذره خنده کلمات بعدی

0070 :013) 

او را  درنهایتکند و  سمت دوستش نسرین جلب می منظر به همین روش توجه رؤیا را دوباره به

زدن   هاست که رؤیا مشتاق به حرف گو و این گفت ۀدر نتیج. کند نسرین می ۀمجبور به رفتن به خان

با او  صمیمیای  از تالش منظر جهت برقراری رابطه کماکانشود هرچند  دوستش می ۀدربار

 :کند احساس راحتی نمی

 «خواهی بهش خبر بدهی؟ نمی»[: منظر]

 .اط شده بودتلحنش مح

 «.شویم خیال می رویم، اگر نه که بی اگر خانه بود که می»

 .از چند لحظه سکوت دوباره نگاهم کرد بعد

 «.انگار باز هم معذبی»

از آنهایی بود که انگار . کشید دید و دیدنش را به رخ می آمد منظر اضطرابم را می خوشم نمی

برای پنهان کردن . افتادند حلی پیدا کنند و زود به فکر چاره می مأموریت دارند برای هر مشکلی راه

 .ان اسد بود نه نسرینم ام گفتم پروژه دلهره

 «.من بود و تو را به زحمت انداختم ۀاسد پروژ»

خواست چیزی بگوید . من هم شده ۀگفتم پروژ. کرد ها می اولین بار بود که از این جور تعارف

 .پشیمان شد

 (044: 0070وفی، ) «.به هر حال من با تو خوشحالم»

 ،استاندیشناک  دذهن خوات یمحتوخوانده شدن  امکان کار رؤیا از شخصیت محافظهچند  هر

 ، مثالًبگذارد درمیانهای خود را با او  تا احساسکند  ه او کمک میبردباری برویی و  منظر با خوش

هیچ . خواهی بزنی زیر گریه کنم می اش فکر می جوری شده که همه ات یک  قیافه»»: گوید به او می

وفی، )«« شوم ام بگیرد خوشحال می ی گریهمن اگر یک روز. اشکالی ندارد اگر این کار را بکنی

نسرین با فامیل دور، منظر نیز  ۀپس از شنیدن داستان دوستی رؤیا و نسرین و رابط(. 014: 0070

 :کند خود با اسد را برای رؤیا و نسرین روایت می ۀرابطجزئیات حکایت 
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 «اش را بگویم؟ قصه. من هم یک فامیل دور داشتم»

کش موهایش را باز کرد و ریخت . منظر دامنش را صاف کرد. کردیممن و نسرین تشویقش 

 (.001: 0070وفی، . )ها شد گوی سرخپوست دو طرف صورتش و مثل قصه

تر میان او، رؤیا و  بیشصمیمیت  ی ودل هماش منجر به  اسرار زندگیبه اشتراک گذاشتن 

هایی که منظر  عکس ۀرا دربارافکار خود  درنهایتداستان، رؤیا پایانی در بخش . شود نسرین می

 :کند نسرین بیان می ۀو نیز خشنودی خود را از رفتن به خان« بیرون کشیده»

این دو روز . کار خوبی هم کردی که عکس را زدی دیوار. نسرین ۀببینم خوب شد رفتیم خان»

 «.کردم اش بهش فکر می همه

 .داد ه گوش میداشت با عالق. اما دیدم که حساس شد. منظر برنگشت به طرفم

 ]...[« .جرئتش را نداشتم باهاش مواجه بشوم»

 (407: 0070وفی، ) «.گردم عکس آنجاست ولی حاال خوشحالم که وقتی برمی»

رؤیا را قادر  درنهایتی که رفتار منظر روی او گذاشته، تأثیرهای مشترک رؤیا و منظر و  تجربه

اکنون این رؤیاست که منظر را مجبور به بیان  که ، طوریکند های خود می حسافکار و  بیانبه 

، شاید، گرفتن از دیگران و طالعاتاکمک منظر اکنون راه  دیگر، با عبارت به. کند احساساتش می

نتیجه  احمد، برادر اسد، بی ۀکه با هم از خان مثالً هنگامی. استاو باز شده ها برای  آنی با دل هم

عصبی بود و حتی دیگر »: کندترغیب  تر بیش زدن به حرف رااو  کند گردند، رؤیا سعی می برمی

گفتم توقع دیگری داشتی از این سفر؟ فکر کردم اگر کمی حرف . کشک و آلو هم کارگر نبود

از منظر  رؤیا پایانی داستان، ۀدر جمل ،به همین شکل(. 034: 0070وفی، )« .شود بهتر میبزند حالش 

 :ها دارد ی آندل همکند که نشان از صمیمیت و  هایی می با اسد پرسشۀ او در خصوص رابط

 «شان؟ خواهی بروی به مهمانی فردا برویم یا می»

 .هنوز بغض داشت. گردیم بر می. روم گفت من هیچ جا نمی

 «مگر تو مرخصی داری؟»

 «.این بهانه هم پیش توست. ام کمی بیشتر بمانم ولی دنبال بهانه. ندارم»

 ات را کرده؟ تم اسد دوستت داره یا مالحظهگف]...[ 

 «.دانم نمی»

 .گفتم تو هم دوستش داری
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 «.شاید. دانم این را هم نمی»

 .آه بلندی کشید و به آسمان باالی سرش نگاه کرد

 «.کند دیگر خیلی فرق نمی»

 .صدایم را سی سال جوانتر کردم

 «.هایت برگشته انگار حس»

 (.447: 0070وفی، . )دوباره زد زیر گریه ام حالش را بهتر کرد و شوخی

بین رؤیا و  دل همصمیمی و  ۀگیری رابط ها، شکل از آن هریکمتفاوتِ های   وجود داستان با

خود در  ۀهر کدام به نوب. است بعد از پایانهای اصلی  شان یکی از موضوع یسفر هممنظر درطول 

کند  کمک میرؤیا به منظر . کنند هم کمک می  دیگری به ۀگذشتهای  یادآوری خاطرات و اشتباه

های  اشتباهو  ها با تجربهدیگر  طرفو از  برسد اش شناخت بیشتر اسد و خانوادهبه  طرفاز یک تا 

رؤیا را دوباره به  ۀشد تقریباً فراموش ۀچنین، منظر نیز گذشت هم . ودرو ش در روشته خود در گذ

آموزد که  رؤیا می. شود و تا حدودی موجب حل مشکالت مربوط به آن می آورد میخودآگاه او 

 و ارزیابی  این امر از طریق مشاهده. ه باشدصمیمت داشت ۀای بر پای تواند با دیگران رابطه چگونه می

اشاره  (Allan and Adams)طور که اَلِن و آدامز زیرا، همان ،پذیرد رفتار منظر صورت می

شود، بلکه مقصود  ای که مبتنی بر شرایط است تعریف نمی عنوان رابطه در واقع بهدوستی »: کنند می

های فردی  هایی که هر کدام از ویژگی ای است که از طریق اعمال هر فرد و ارزیابی از آن رابطه

افکار و احساس  زمان با تغییر و دگرگونیِ هم (.071: 0773) «آید وجود می کنند به دیگر می یک

ها  دلیل سهیم شدن در سرگذشت صمیمیت آن بههای خود، خواننده نیز  بهجرنظر در سایۀ تو م رؤیا

 .کند ها تجدید نظر می در ارزیابی و داوری خود از شخصیت و چگونگیِ رابطۀ آن

 اش با نسرین رؤیا از دالیل فروپاشی دوستی  رمزگشایی

جریان  در. کند را دوباره زنده می رؤیاشدۀ  احساسات فراموشچنین  هم تجربۀ صمیمیت با منظر

و نزدیکی به با اشاره . آورد یاد می را به اش با نسرین یصمیمی ۀرابطبا تشویق منظر  او، به تبریز سفر

به آن   نسبت خود به احساسات توأم با حسادتآشکارا  او ان،ی خواهرش فاطمه با مادرشدل هم

 :کند اعتراف می

 ۀعاشقان ۀشد به رابط ام می حسودی. دو خواهربیشتر از . مثل دو خواهر بودند

سر غذا، تکه . ندیده بودم حرفشان بشود. همیشه با هم بودند. ناپذیرشان  خدشه
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گرداند  فاطمه گوشت را برمی. بشقاب فاطمه ۀگذاشت گوش گوشت خودش را می

قول خودش  پرانی و اداهای به گرفت از این گوشت بابا لجش می. به بشقاب مامان

گفت شما دو تا هی به هم  می. شد اش می ولی در اصل او هم حسودی. مسخره

: 0070وفی، . )های آخر مامان شده بود مال فاطمه ماه. کنید پس من چی تعارف می

37.) 

توان  بنابراین، می. رؤیا پس از سفر خود به تبریز نوشته است خوانیم، ی را که اکنون میداستان

 درقبال آن فاطمه و مادرش و احساس خود ۀاو از رابطبازگویی  با منظر را درصحبتی  هم تأثیر

 ۀرابطدر مقایسه با  .های خود را پیدا کرده است او اکنون جسارت اعتراف به اشتباه. مشاهده کرد

 ۀبر پایای  به ناتوانی خود در ایجاد رابطه افتد، با مادرش می خود بطۀیاد را وقتی به ،فاطمه با مادرش

خواستم دستش را بگیرم و موهایش را نوازش کنم  می»: کند میعتراف نیز ا یدل همت و صمیمی

خالف  براین در حالی است که (. 74وفی )« اش بدهم بلد نبودم خواستم دلداری می. شد رویم نمی

. تر از خود مامان شده بود فاطمه مریض»: کند فاطمه با مرگ مادرش، مرگ خود را نیز تجربه میاو 

خواست با  ای می کننده اگر عیادت. شد خواب مامان دور نمی تیک لحظه از رخ. الغر و عصبی

زد به سر  می. کرد خورد گریه می اگر مامان دارویش را نمی. زد دلسوزی حرف بزند سرش داد می

در یک  هرواکنش ، پس از مرگ مادرشان، سان بدین(. 72: 0070وفی، )« ]...[و صورت خودش 

را  [مادر] تحمل دنیای بدون او»که فاطمه  در حالی. ستکامالً متفاوت ااین اتفاق  مواجهه با

 .آید کنار میگرایی با مرگ مادرش  ، رؤیا با واقع(74: 0070وفی، )« نداشت

دوستی خود با  ۀرابطابعاد و کیفیت  به تری دارد بازاندیشی چه برای رؤیا اهمیت بیش آن 

شان و نقش نسرین و  دوستی گسستکند به دالیل  او در روایت خود سعی می. نسرین است

خم جدایی از نسرین او را اکنون پس از گذشت مدت زمان طوالنی، ز. خودش در آن پی ببرد

که رؤیا با  آندیگر، قبل از  شان از هم خبری طوالنی ها، پس از بی شک دوستی آن بی. دهد زار میآ 

 ۀرابط»،  (O’Connor)اُکانر ۀتگف به زیرا ،ر منظر به دیدن نسرین برود، به پایان رسیده استاصرا

هیچ تحت نظارت  پایان برسد زیرا فرادی که در آن رابطه هستند بهاز طرف اممکن است دوستی 

: 0773) «کند یم مشخصن تداوم آمعموالً دوستی را اساس . ی نیستاجتماعقرارداد  یاقانون 

که نسرین  شروع شده بود  هنگامی زاشان  شده در رابطه شکاف ایجادشود که  یا متوجه میؤر (.003
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مرگ  ۀمادرش در آستان همآورد که  یاد می او زمانی را به. گذراند تری با فامیل دور می زمان بیش

 :شد روز از او دورتر می به نسرین روز همبود و 

 .[نسرین] فهمیدم به هم خوردن قرارمان بیشتر ناراحتم کرد یا دروغ گفتن او نمی

مریضی  ۀدروغ و عشق و عاشقی نسرین به انداز. ه به خانه رفتممثل آدم خیانت دید

دانستم مامان را بیماری دارد از من  فرقش این بود که می. کرد دارم می  مامان غصه

درد . گیرد دانستم دقیقاً چه چیزی دارد دوستم را از من می گیرد ولی نمی می

فهمد چرا از  چه نمیب. جدایی از دوست از درد جدایی از رحم مادر بیشتر است

وفی، . )ام فهمیدم که تنها شده جای گرم و نرمش پرت شده بیرون اما من می

0070 :94-90.) 

اجبار و  به انگارکه  طوری شود، رنگ می کم تدریج پیشین بهها صمیمیت  آن ۀرابطدر  ،رو ینا از

 :دیدند دیگر را می عادت هم سراز

من این جور گوش . کند گوش می کرد فقط وانمود می. کرد نسرین گوش نمی

مغز . یک لبخند روی لب و یک توجه الکی توی چشم. شناختم کردن را می

هامان را  خندیدیم، نه غیبت رئیس کردیم، نه می غایب بود و دیگر نه شوخی می

 (92: 0070وفی، . )گفتیم و نه از خواب و خیاالتمان نه از خانه می. کردیم می

ت خود در روایرؤیا  اما ،رسیده نظر می بین او و نسرین ناممکن به گویی و هر نوع گفت گرچه

 :نگرفتهچند پاسخی  طور غیر مستقیم سعی کرده توجه نسرین را جلب کند هر دارد که به تأکید

بلکه . تر کردم اش را بزرگ و بزرگ مریضی. شروع کردم از مامان گفتن

 .اما فایده نکرد که نکرد. قرار بگیرد تأثیر تحت

وفی، . )خواست درک کردن هم البد تمرین می. کردم باید نسرین را درک می

0070 :99) 

شان با نسرین حرف بزند و  در مورد وضعیت جدید دوستیسته توان بنابراین، چون او نمی

های منفی خود  دریافتها و  خوانی ذهنرفته  ، رفتهبگویداحساسات واقعی خود را به او آن  درمورد

 .کند های واقعی نسرین قلمداد می افکار و احساس جای به نسبت به او را
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 ۀاو از نسرین و تجرب تعبیر سوءرا علت اصلی زدن با نسرین  از حرفیا ؤمنظر خودداری ر 

 تأکیدطور که منظر نیز  مسائل و مشکالت، همان ۀو بحث درباروگو  گفت. .داند شان می دوستی

 :ابهام را ازبین ببردتواند  و اکنون نیز می ستتوان کند، می می

. شد اما او با من صمیمی نمی. رفتم دیدن نسرین آمدم تبریز می ها وقتی می من خودم اول»

شاید در رفتار من چیزی بود که نگرانش . کنم نکند اشکال از من بود ها شک می بعضی وقت

 «.فهمم واقعاً نمی. ترسید شاید از قضاوتم می. کرد  می

 .در داشبورد را باز کرد و بست

 «.فهمی اگر از خودش بپرسی می»

 .ام ولی صدایش را درنیاوردم متوجه شدم راه را اشتباهی رفته

 «.توانم چنین سؤالی از او بکنم نمی. گویم ساده نیست برای همین می»

به  ای که یک بار بهش گفته .ای که اصالً چنین مشکلی داری باهاش ه چون حتی بروز نداد»

 «ای؟ خاطر رفتارش اذیت شده

ها که فقط با توضیح دادن برای هم قابل  آدم. ام که گفتن فایده ندارد شاید فکر کرده. گفتم نه

 .شوند قبول نمی

 .یک قلپ دیگر آب خورد

 «.شوند قابل فهم که می»

 .ساکت شدم

 (034: 0070وفی، . )شود وقت چیزی حل نمی گفت ولی اگر حرف نزنی هیچ

خبری از دوستش،  ها بی روند، رؤیا، پس از مدت که با اصرار منظر به دیدن نسرین می هنگامی

چه  آن. شود آگاه می خودش به  نسبتو احساس واقعی نسرین افکار  ازطور مستقیم  بهبار  برای اولین

تنها  او نه .به خودش است  شود برداشت نادرست رؤیا نسبت تر آشکار می گو بیش و در این گفت

که ممکن است دیگران  کند بلکه از این اش دوری می های واقعی خود از پذیرش افکار و احساس

او  ۀگفتگوید، رؤیا  او سخن می« هزار تا عیب»وقتی نسرین از . ناک است ها بشوند نیز بیم متوجه آن

 :کند نکار میدم ا را در

زود حرف آدم را . ام ا نکردهها یکی مثل تو پید توی این سال»: گوید نسرین به رؤیا می

 «.حیف که بی وفا بودی. کرد اش را جبران می هزار تا عیب داشتی اما این یکی همه. فهمیدی می



 094  نایب پور/ ...بعد از  ماندر ر دلی و تأثیر آن بر خواننده نقش هم: پژوهشی-مقاله علمی
 

 .خاری ندارم. گفتم من گل بی عیبم

 (413-417 :0070وفی) «.ای شوند که سرت را مخفی کرده بینی وقتی تیز می خارهایت را نمی»

مدام اصرار دارد که  همه این هایش ناآگاه است، با«خار»از  گوید، او طور که نسرین می همان

 :است« آزار بی»

گفتم . شد چشمش واضح دیده می ۀپنجه اردک گوش. رخش نگاه کردم به نیم

وقتی . شعور فهمی االغ بی گفت خیلی هم خوب می. فهمم عزیزم منظورت را نمی

گفتم جدی از دست من . شوی گیری آدم را نبینی خیلی عذاب آور می تصمیم می

وقتش بود . آورد و گفت فراوان ناراحت شدی تا حاال؟ ادای سیگار کشیدن را در

. آزارم کردم خیلی بی به جایش گفتم فکر می. ام از تو دهبگویم من هم ناراحت ش

 (077: 0070وفی، )

 ۀبه ادام  ها نسبت میلی یا ناامیدی متقابل آن دالیل بی مرور بهها،   گوی آن و گفت ۀدر ادام

هم  به ۀبه انفعال رؤیا در قضی شود که نسرین نسبت چنین معلوم می هم. دشو تر می شان روشن رابطه

هرچند او نیز در این مورد صحبتی با رؤیا نکرده  ،اش با فامیل دور ناراحت بوده بطهخوردن را

کنند طرف مقابل  موضوعی که فکر می ۀزدن دربار ها از حرف خودداری هریک از آن. است

از بین رفتن صمیمیت  درنهایتو آن کوتاهی کرده است، دلیل اصلی کاهش تدریجی  ۀدربار

 :ها بوده است آن

 «.خواستم بروی باهاش حرف بزنی ولی تو هیچ چیز نگفته بودیاز تو »

 گفتم؟ چی باید می. از عصبیتی که در صدای نسرین بود جا خوردم

معلوم نبود طرف من . عصبانی بودم از دست تو. آورد می ات کفرم را در طرفی همین ژست بی»

دانستی  تو که می. پدرم چه وضعی داشتم ۀدانستی در خان تو که بیشتر از همه می. بودی یا طرف او

 «.کردی توی صورتش جا تف می حقش بود همان. قدر بدبختی داشتم من چه

گوی  و کردم برای گفت فکر می. نسرین چنین توقعی از من داشته کردم هنوز هم باور نمی

تم صبر کردم با طعنه گف. فامیل دور، نه برای تف انداختن به صورتش ۀخان ای رفته بودم متمدنانه

 .من اهل این کارها نبودم. کار را بکنی فرصتت محفوظ بود این همه سال بگذرد خودت این 

 .هایش را پاک کرد و چرخید به طرفم اشک
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اگر تو از من خواسته بودی این کار را برایت . کردم ولی من اگر بودم این کار را می»

 «چه معنی دارد؟ دوستی غیر از این. تو چون تو دوستم بودی. کردم می

تو . حتی از یک دوست. خواهم چنین کاری برایم بکند رنجیده گفتم من از هیچ کس نمی

 .هم نگو چنین توقعی از من داری

اگر فامیل دور . تو بی غیرتی. سیگار دیگری روشن کرد و مایوس گفت از تو توقع ندارم

جور که برای من سر تکان  کردی و همین یش گوش می ها جور به حرف زد همین برایت حرف می

 .دادی دهی برای او هم سر تکان می می

 .نیش سوزن را بدتر از هر زمانی روی اعصابم احساس کردم

-417: 0070وفی، . )راحت شدم. چه خوب شد اینها را گفتم. نفس بلندی کشید و خندید

413) 

وتی او به مشکل تفا بیکند  خاطرش رؤیا را سرزنش می گوی باال به و آنچه نسرین در گفت

ها ایجاب  آنی دل همصمیمیت و انتظار نسرین این بود که . بوده استفامیل دور یا و ؤموجود بین ر

دیگر، او  عبارت به. شد که روی داده بود چه می کرد پاسخ او به فامیل دور بسیار متفاوت از آن می

 «کرد هویت او را تصدیق می»کرده، « پشتیبانی»در برابر فامیل دور از او  اش انتظار داشت دوست

که را  ای صمیمیت و تعهد دوجانبهظرفیت نسرین و رؤیا  درویی،  این رواز  بعد (.047: 0773: اُکانر)

 این تجربهشنیدن روایت نسرین از پس از  .دهند از دست میشان برقرار بوده  کردند بین فکر می

چندین سال از آن گذشت شان تمام شده است ولی نسرین، پس از  چیز بین کند همه رؤیا فکر می

 :«شود وقت تمام نمی  دوستی تنها چیزی است که هیچ»: دهد ، به او اطمینان میرویداد

 .همه چیز تمام شده. اتفاقی است که افتاده و گذشتهگفتم به هر حال 

 .همه چیز تمام شده. غمگین گفت آخرش حرف دلت را زدی

با صدای . هر دو ساکت شدیم. بینی که چیز زیادی ازش نمانده یعنی نشده؟ می. ام گرفت خنده

هر چیز دیگری هم از بین برود، . شود وقت تمام نمی گرفته گفت دوستی تنها چیزی است که هیچ 

های زیاد دیگری هم پیدا  دوست. ام  من همیشه به تو فکر کرده. باشد این یادت. ماند دوست می

زد و من  نسرین حرف می. ]...[ آید بگویی تمام شده چطور دلت می. اند اما مثل تو نشده. ام کرده

برای اولین بار خجل بودم از اینکه . خواست تاریکی دیر بیاید تا صورتش را بیشتر ببینم دلم می

کرده  خود همه را پاک  به ام خود دانستم خودم خواسته بودم یا حافظه نمی. رفته بود بیشتر چیزها یادم



 099  نایب پور/ ...بعد از  ماندر ر دلی و تأثیر آن بر خواننده نقش هم: پژوهشی-مقاله علمی
 

های تازه و  همیشه دنبال آدم. یا اینکه برایشان ارزش قایل نبودم. شاید هم باورشان نکرده بودم. بود

سرم گشتم ببینم چه چیزی پشت  هیچ وقت بر نمی. های تازه بودم ها و خاطره جاهای تازه و اتفاق

 (401: 0070وفی، . )خیلی هم داشت. گفت داشت یعنی ارزشش را هم داشت؟ نسرین می. هست

مانع پیوند  درواقع ،یا و ناتوانی او از درک و تصور احساس و افکار دیگرانؤمحوری ر خود

های تازه و جاهای تازه و  همیشه دنبال آدم»قول خودش  او که به. نسرین بوده است و پایدار بین او

بنابراین، . در زمان حال تمرکز کندروابط خود است، قادر نیست روی « های تازه ها و خاطره تفاقا

خود  مستقیم شخصیت تأثیرو  رفتار ۀدم، درواقع نتیج در تهران، بدون رفیق و هم تنهای اوزندگی 

بار افکار و  یندهد تا برای اول به او این امکان را میی او با منظر سفر همحال،  بااین. او بوده است

صورت جدی از چشم  بار به برای اولین یاؤر .تجسم کنددید دیگران  زاویۀهای خود را از  حس

و نسرین دوستش گوهای سرراست خود با  و گفت ۀدر نتیج سان و بدین شود دیگری دیده می

فعال انندۀ همراهی خو .رسد میبخش  آگاهی خودشناسینوعی به  طی فرایندی، او منظرش  سفر هم

به احتمال زیاد موجب برانگیختن میل او به بازاندیشی  فی و شناختی رؤیابا فرایند دگرگونی عاط

تجربه کرده های خود با دیگران مشکالتی را  در رابطه معموالًخواننده نیز . شود های خود می رابطه

 .شود میها تشویق  است که در سایۀ سهیم شدن در تجربۀ رؤیا در جهت بازبینی و حل آن

 گیری نتیجه

در  های داستانی های شخصیت انسانی در رابطه های شبه عواطف و احساس تأثیربر نقش و  تأکید

ها، رمان  گونه رابطه گو در این و کردن اهمیت گفت با برجسته. قرار دارد بعد از پایان کانون روایت

و  گسست فرایند نیز و ش منظرسفر همبین راوی و  یدل هممیمیت یا گیری ص شکل ۀوفی نحو

. کند اش نسرین را روایت می ی با دوست قدیمیدل هم بر اساسای  گیری دوباره رابطه شکل

راوی پس از های  شناسی و بازبینی افکار و حس خودفرایند توان  را میبعد از پایان روایت  رو، این از

اش به مکان  او را از مکان و زمان واقعی شسفر. سفر او دو بعدِ معنادار دارد. دانست سفری همپایان 

جایی او به  جابه .کند او را نیز از نو مطرح می شتۀهای گذ زمان رابطه برده و هم یو زمانی دیگر

قراردادن با او ترتیب،  این به. کند فراهم میاو را   شتۀهای گذ  سفر، امکان یادآوری تجربه ۀبهان

، هم در زمان داستان و هم دیگر خود در کنار یک ها و افکار ها، حس تجربه ۀگسیخت های ازهم قطعه

، روایت راوی حاکی از درنهایت. رسد در زمان روایت، به شناخت جدیدی از خود و دیگران می

صمیمی و ای  است که در گذشته او را از برقراری رابطهافکار و احساسی توانایی او در غلبه بر 
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م با أای تو تمایلش به ایجاد رابطهاش با نسرین و  در رابطهاو  بازاندیشی. بازداشته است نزدیک

منظر اتفاق شدن با سفر هم دنبال بهاست که ای  شناختی و عاطفی گر تغییراتا منظر نشانب  تصمیمی

داند برای برقراری  کند که می ، راوی از خود شخصیتی را ترسیم میدر پایان روایت .افتاده است

کرده، رویدادها و  گو و گفتها  ای نزدیک و پایدار با دیگران الزم است بتواند با آن رابطه

صورت  تنها در این. کند نگاهها  دید آن زاویۀشوند را از  تفاهم می هایی که موجب سوء موقعیت

و با  را کنار بگذاردخود  (mind misreading) های نادرست خوانی تواند ذهن است که او می

در آخر تبدیل  او رشد فکری و عاطفی. کند ایجادی دل همای بر اساس صمیمیت و  دیگران رابطه

های  فعال شدن عواطف و احساسدر سایۀ چنین رشدی بیشتر  .شود اصلی روایت نیز می ۀنکتبه 

سهیم شدن خواننده در چنین فرایندی در سایۀ توان بالقوۀ متن روایی . افتد او اتفاق میانسانی  شبه

 .شود ها و رویدادهای داستانی ممکن می ی خواننده با شخصیتدل همدر برانگیختن حس 

 :پی نوشت
، پیشرفت (های واقعی مانند مکان)کیفیتی در داستان که در نتیجۀ گنجاندن عناصر آشنا و واقعی » .0

شان، موجب  اجتماعی  ها با جایگاه ا و تطبیق کامل رفتار و گفتار شخصیتمعلولی رویداده و علت

باور پذیری در . هایی را امری محتمل تلقی کند شود خواننده وقوع چنین داستانی با چنین شحصیت می

 (.043: 0074پاینده، )« آید حاصل می« نمایی واقع»های رئالیستی از طریق رعایت اصول  رمان
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