Literary Arts, 9th Year, No. 19, Summer 2017

_________________________________________________________________

11

The Analysis of Narrative structure of Bad Az Payan novel by Fariba Vafi
Teymoor Malmir 
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Abstract
Feriba Vafi is a hard working novelist of our time. Her first novel was ‘My bird’ has
been worried to alleviate the plight of women in the society. In her last novel by the
name of ‘bad az payan’ she deals with women issue continuously. But to intensify
the effective ness of the story in the community and proper to time condition besides
the choice of subject, she has used plot, signs and particular way of telling narrative.
In this paper based on the account of Todorov analyzes we study the thematic link,
plot and the way of telling narrative. The actions and reactions of characters in the
novel ‘bad az payan’ represent an attempt, consciously or unconsciously, more or
less, to recover and to reconstruct women’s identity. The plot reflectively addresses
the social and partly the familial problems of the community of women. In this
novel, the journey leitmotif serves to portray a departure to independence, knowledge
and a better life; yet the problems persist and the journey continues, a journey which
is associated with solitude and disorderliness. Notwithstanding, the journey is an
‘evasion, as the journey of the characters of the novel is represented as an evasion, in
one way or another. Men and women set out the journey hoping to find a better
situation, leaving a self-made bitter situation. The narration of Shahrzad in ‘hezar-o
yek shab’ has dramatically influenced this novel in terms of such elements of
narration as the use of subplots, multiple narrators, which serve to highlight narration
as opposed to verbose ‘story-telling’ with which men identify women. That is to say,
the type of narration invoked by women is distinct from that of men; this distinction,
on the one hand, represents an old style which has bolstered the retention and
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survival of women, on the other, it represents a mockery towards the masculine
world. It, therefore, implies that the reason why women have adopted a narrative
discourse is because of their predisposition to bring about a change in their lives.
The narration is structured as follows: 1. the present incidents, 2. the narrator’s
thoughts and reveries, 3. the memory of past events by the narrator, 4. narration of
past events to the narratee, 5. narration of the narratee’s past events, 6. narrator’s
conjecture about the other’s mind. The narration of these six components is based on
a combination of three tenses:
1.

Past events that are being reviewed

2. The present recurrence of past events
3. The narration of the two former narratives
The characteristic feature of the author’s style is the particular combination of time
and narration. That is why an abundant number of propositions in this novel belongs
in the narrator’s memory of past events and the recurrence thereof.
The plot of the narrative revolves around correspondence; correspondence, which is
the essence of life, ultimately turns into identity following a sequence of conflicts.
Identity signifies ‘an end’; as long as there is correspondence, there is life, however,
in the course of suffering or sickness, identity looms in. The deep structure of the
narrative is that, for its continuity, life is contingent on correspondence. When there
is a death or an end, there is no correspondence, and this serves to signify the fact
that correspondence underlies life. This is reminiscent of love which ends with
union, though it begins with an enthusiasm and affection which get intensified in the
face of stumbling blocks and problems. The title and the theme of the novel is based
on the desire to found a real life on love, a type of love which is congruent with the
current age and lifestyle. The breaks and unions in the narrative are based on oldfashioned love traditions which doomed to failure; while the new age entails a new
perspective on the love relations. The title serves to highlight the same theme. Love
in past ages was a pioneering affair on the part of men, and this has been portrayed in
the novel as an ephemeral emotion which recalls a master-slave or boss-employer
system. At its face value, this status quo has only given rise to masculine heroes, a
heroism which has resulted but in vagrancy and disorderliness. Heroic ethics have
downgraded in this novel; there is no hero, but a character. Past heroes are alluded to
but their heroism is displayed as detriment to the lives of the heroes that is why
heroes regret their actions. As for women, their current status is represented as much
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better than the past. Notwithstanding, feminine culture is considered to be crucial to
the amelioration of human relations.
Keywords: Correspondence, Emigration, leitmotif, Narration, time, women
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تحليل ساختار روايي رمان بعد از پايان نوشتة فريبا وفي


تیمور مالمیر  ،چنور زاهدی
چکيده

این مقاله به واکاوی ساختار روایی و شیوۀ خاص روایتگری در رمان بعد از پایان فریبا وفی پرداخته است .وی از داستتاننویستان

پرکار عصر ماست که از اولین رمان وی پرندۀ من تا کنون دغدغۀ او کاستن از گرفتاریهای زنان در اجتماع بوده است .رمان بعتد
از پایان ،آخرین رمان اوست که همچنان به مسائل زنان می پردازد ،اما برای تأثیر بیشتر داستان در جامعه و متناسب با اوضاع زمان،
عالوه بر انتخاب موضتوع از رو ،،رتر  ،نشتانه و ن توۀ روایتگتری خا تی استتااده کترده استت .در ایتن مقالته ،بتر استا
روایتشناسی تودوروف به ت لیل پیوند درونمایه ،رر و ن وۀ روایتگری این رمان پرداختتهایت ..کتن

و واکتن

شخصتیتهتا

تال ،برای بازیابی و از نو ساختن هویت زنان است .رر داستان مبتنی بر تناظر است که به مشکالت اجتماعی و خانوادگی زنان
میپردازد .ژرف ساخت داستان نیز این است که تناظر ،مبنا و الزمۀ تداوم زندگی است .مشخصۀ ا لی سبك نویسنده پیوند خاصِ
زمان و روایت است .به همین سبب ،گزارههای بسیاری از رمان به تکرار و مرور گذشتهها و خاررههتای راوی تعلتد دارد .نتام و
درونمایۀ رمان مبتنی بر این آرزو است که زندگی واقعی بر مداری از عشد استوار شود؛ عشقی کته در دورۀ جدیتد و متناستب بتا
وضعیت زندگی عصر حاضر باشد .وضعیت زنان در زمان حال بهتر از وضعیت آنها در عهد قدی .است .با و ت

ایتن وضتعیت،

فرهنگ زنانه الزمۀ بهبود روابط انسانی معرفی شده است.
کليدواژهها :تناظر ،درونمایه ،روایتگری ،زمان ،زن ،مهاجرت
 -1مقدمه
فریبا وفی از نویسندگان سرشنا

و پرکار است که دغدغۀ او کاستن از گرفتاریهای زنان در اجتماع است .وفتی ،در ستال،1341

در تبریز به دنیا آمد .از نوجوانی به داستاننویسی عالقهمند بود و چند داستان کوتاه از وی در گاهنامههای ادبی و مجلههای آدینته،
دنیای سخن ،چیستا و زنان منتشر شد .اولین داستان جدی خود را با نام «راحت شدی پدر» ،در سال  ،1367در مجلۀ آدینه چتا

کرد .نخستین مجموعه داستان کوتاه او به نام در عمد

نه ،در سال  1375و دومین مجموعه ،با نام حتتی وقتتی متیخنتدی ،.در

سال  1378منتشر شد .نخستین رمان او پرندۀ من در سال  1381منتشر شد که مورد استقبال منتقتدین قترار گرفتت و برنتدۀ چنتد
 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران (مسؤول مکاتبات)
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
تاریخ و ول1394/5/16 :
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جایزه شد .رمان رؤیای تبت در سال  1384منتشر شد و چندین جایزه از جمله جایزۀ بهترین رمان هوشتنگ گلشتیری و مهرگتان
ادب را دریافت کرد و تا سال 1386به چا

چهارم رسید ،همچنین رمانهتای متاه کامتل متیشتود ،رازی در کوچتههتا ،تترالن و

مجموعه داستانهای همۀ افد و در راه ویال از فریبا وفی منتشر شدهاست .بعد از پایتان ،آخترین رمتان وفتی استت کته در پایتان
سال 1392منتشر شد .با توجه به مخاربان بسیار آثار داستانی و اهمیت نقد عملی آثار ادبی ،نقد داستان در زمان حیتات و فعالیتت
مصناان ضرورت بیشتری دارد زیرا فا لۀ زمانی میان نشر و نقد ،موجب میشود مخاربان آثار ادبی نتواننتد متناستب بتا نیازهتای

زمان به آثار رجوع کنند و نویسندگان نیز نتوانند از این نقدهای عملی جهت بهبود خالقیت خود استااده کنند .رمان بعتد از پایتان
در فا لۀ دو سال به چا
آن پی

شش .رسیده است ،اما بهرغ .توفیقی که در میان خوانندگان پیدا کرده است ،هنوز فر ت نقد و ت لیل

نیامده است .یکی از ویژگیهای تعیینکنندۀ ادبیات ،توانایی آن برای ایجاد معناها و تاسیرهای چندگانه است .غیر از آنچه

در سنت نقد کهن رایج است ،در دورۀ معا ر ،مکتبها و نظریههای ادبی عمدتاً غربی در نقد و ت لیل متتون ادبتی زبتان فارستی
بهکار گرفته شده است .هر یك از نظریهها ،ممکن است خوانندگان و منتقدان را در ت لیل و تاسیر متون راهنمایی کنتد امتا آنچته
بیشتر ضرورت دارد تبیین پیوند مااهی .و الیههای معنایی متن با سبك و ویژگیهای من صربهفرد نویستنده استت .بتدیهی استت
نویسنده برای بیان اندیشه و مااهی .خود عالوه بر انتخاب موضوع از رو ،،رر  ،نشانه و شیوههتای روایتگتری ختاص استتااده
میکند .اگر ه .میان موضوع و شگردهای داستانی برای بیان اندیشۀ خود پیوند برقرار میکنتد بته هتدف و رستالتی فراتتر چشت.
دوخته است؛ تبیین این رسالت البته بر عهدۀ منتقدان است .بدین منظور ،با توجه به نظریۀ روایتشناسی تودوروف به تبیین پیونتد
رر داستان و ن وۀ روایتگری رمان بعد از پایان میپردازی..
 -2پيشينة تحقيق
رمان بعد از پایان نیز مثل سایر آثار وفی و نویسندگان زن به «مشکل هویت و جایگاه زن ایرانتی در یتك مرحلتۀ ترییتر و ت تول
اجتماعی می پردازند و تال ،زنان برای خودیابی را با انتقاد از جامعۀ مردساالری درمتیآمیزنتد کته زن را در پیلتهای از بایتدها و
نبایدها م بو

میکند» (میرعابدینی .)1109 :1386 ،م ققان هنگام نقد و ت لیل داستانهای پیشین فریبا وفی ،به ساخت و شتیوۀ

روایت و مضمون زنانۀ این آثار اشاره کردهاند؛ چنانکه تسلیمی معتقد است وفی به روایات واقعگرایانه زندگی شهری متیپتردازد؛
شیوۀ روایت و ساختار دَوری داستان پرندۀ من در بیان زندگی عادی و تکراری زنی خانهدار با معرفی مستقی .مکانها و اشتخاص
و روایت و برخی خبرهای روزانه است؛ این زن ،نمونۀ یك زن بور است که زندگی عادی را تاب متیآورد و بته خانته آرامت
میبخشد (تسلیمی .)194 :1388 ،حسینی و ساالرکیا با توجه به نظریۀ کن

بوردیو ،تأثیر سرمایههای زنان بر نق

سلطه در رمتان

رؤیای تبت را بررسی کردهاند و معتقدند سه شخصیت زن با وجود زندگی در میدانهای متااوت ،تال ،میکنند بتا سترمایههتایی
که در اختیار دارند ،به بخ

مسلط میدانها وارد شوند اما به سبب عدمتتوازن سترمایههتا در رتول زمتان همیشته موفتد نیستتند

(حسینی و ساالرکیا .)40 :1392 ،همچنین با توجه به نظریۀ کن

متقابل نمادین در جامعهشناسی به بررستی استتعارۀ نمایشتی در

رمان رؤیای تبت پرداختهاند .نتیجۀ بررسی آنتان نشتان متی دهتد جامعته ،زنتان را بته ارائتۀ تصتویر معینتی از ختود وا متیدارد.
شخصیتهای زن این رمان برای پنهان کردن داغ عشقی ممنوع تال ،میکنند ،اما نمیتوانند در اجترای روی ت نه موفتد عمتل
کنند (حسینی و ساالرکیا.)81 :1391 ،
دشتی آهنگر نیز از شباهت پیرنگ رمان رؤیای تبت با رمانهای دیگر نویسندگان زن ب ث کرده است .وی معتقتد استت زنتان
در داستاننویسی ،مشکالت و دغدغههای زنان را منعکس میکنند (دشتی آهنگر .)58 :1390 ،بتر استا

نتتایج ن قیتد متالمیر و

زاهدی در ساختار روایت زنانه در رمان پرندۀ من ،فریبا وفی با استااده از زاویهدید منْراوی ،داستان را از زبان یتك زن بازنمتایی
کرده است تا بتواند اعتراض زنان نسبت به مقام و موقعیتشان را بیان کند .راوی با ترسی .وضتع نتاگوار زن در جامعته و ختانواده،

ت لیل ساختار روایی رمان بعد از پایان نوشتۀ فریبا وفی 55 /

مخارب را از این وضع آگاه میسازد تا وضعیت زنان بهبود یابد (مالمیر و زاهدی .)47 :1392 ،منیری و حسینی ،ماهوم هویت در
آثار ناتالیا گینزبورگ و فریبا وفی را مقایسه کردهاند و معتقدند بهرغ .تااوت زیست جهان زنان ایتران و ایتالیتا کته موجتب بتروز
تااوتهای چشمگیر در هویت اجتماعی زنان میشود .فضای مشترک مردساالری حاک .بر جامعه ،شباهتهای هتویتی بستیاری را
موجب شده است و بینامی شخصیتهای زن یکی از ویژگیهای مجموعه داستان های هر دو نویسنده است کته ختود دلیلتی بتر
بیهویتی آنهاست (منیری و حسینی.)129-152 :1393 ،
 -3مباني نظري
در روایت با توالی منطقی و منظ .عنا ر و رویدادها مواجهی ..قرار گرفتن غیرتصادفیِ عنا ر زبانی و روایی کنار یکدیگر ،بیتانگر
لزوم وجود نظمی هر چند ناملمو

میان عنا ر روایی است .مایکل توالن ،روایت را به تتوالیِ ازپتی انگاشتتهشتدۀ رختدادهایی

معرفی میکند که به رور غیرتصادفی به ه .اتصال یافتهاند (توالن .)1383 :20 ،روایت از نظر زمان ،رابطۀ علّی ،تتوالی ،کتن

و...

نظام خاص خود را دارد که باعث میشود زبان ،شکلی منطقی و در نتیجه فه.پذیر به خود بگیرد .از سوی دیگر ،این فهت.پتذیری
نیز در زمینه ای ایدئولوژیك عمل می کنتد .شتکل منطقتیِ زبتان و تتوالی غیرتصتادفیِ عنا تر و رختدادها در آن ،زمینته را بترای
شکلگیریِ جهانبینی در انسان فراه .میکند .روایت از این نظر ،گونهای جهانبینی استت .آستابرگر ،روایتت را چتارچوبی بترای
ادراک جهان ،و بازگوییِ این ادراک می داند (آسابرگر .)1380 :24 ،روایت با چنین ویژگی هایی ،مجموعهای نظاممند از تمهیدات و
ساز و کارهایی است که از ررید آن اندیشه ها ،رویدادها ،شخصیتها ،زمانها ،مکتانهتا و ...در زبتان نمتود پیتدا متیکننتد .ایتن
ویژگیها ،ارتباط تنگاتنگی میان «روایت» و «شیوۀ اندیشیدن» ایجاد کرده است.
روایت را به شکلهای متااوتی تعری

کردهاند .هر مکتب ،روایت را با توجه به بنیانهای فکری خود تعری

میکنتد و بتدون

توجه به شالودههای فکری آن نمیتوان دریافت دقیقی از آن به دست آورد .نظریۀ روایت یا روایتشناسی ،شعبهای فعال از نظریتۀ
ادبی بوده است و مطالعۀ ادبی بر نظریه های ساختار روایی ،مااهی .رر  ،انواع مختل

راوی و تکنیكهتای روایتی متکتی استت.

آنچه میتوان بوریقای روایت نامید ه .در دد درک مؤلاههای روایت برمیآید ه .چگونگی تأثیرگتذاری روایتتهتای معتین را
ت لیل میکند (کالر .)12 :1382 ،عل .روایت به عنوان نظریهای مت درن عمتدت ًا بتا ستاختارگرایی اروپتایی مترتبط استت ،هرچنتد
بررسی های قدیمی اشکال و نایع روایی از دوران بوریقای ارسطو را نیز میتوان آثار مربوط بته علت .روایتت و روایتتپژوهتی
دانست .در کتاب فن شعر ارسطو ،قطعههایی مییابی .که به روایت مربوط میشوند .ارسطو به کندوکاو در هنر شعر میپردازد ،امتا
او این ا طال را به ماهومی بسیار کلی بهکار میگیرد تا راجع به ادبیات به رور عام و روایت به رور خاص

بت کنتد؛ ب تث

خود را با این اشاره شروع میکند که آثار ادبی ،تقلیدهایی از واقعیتاند (نظریۀ هنر مبتنی بر تقلید) و اظهار میدارد کته بایتد سته
عنوان منسوب به تقلید را بررسی کنی ،.وسیلۀ تقلید ،موضوع تقلید و رریقۀ تقلید (آسابرگر .)34 :1380 ،البتته ارستطو تعتدادی از
جنبه های مه .نظریۀ روایت نظیر رر  ،شخصیتها و گاتوگو را ذکر میکند اما ا ترار متیورزد کته مهت.تتر از همته ،ستاختار
حوادث یا رر است و یادآور میشود که آنچه شخصیتها انجام میدهند به این مربوط میشود که آنها چگونه آدمهایی هستند و
چگونه میاندیشند (همان.)36 :
تاکر ساختگرایی با تأسی از اندیشههای سوسور در زبانشناسی به ادبیات راه یافت و مبنتای کتار ستاختارگرایی قترار گرفتت.
سوسور معتقد بود در زبان ،هیچ مورد مستقلی وجود ندارد؛ زبان را نباید بر اسا
اسا

واحدهای منارد تشکیل دهندها ،،بلکه باید بر

مناسبات درونی این واحدها با هت .بررستی کترد (احمتدی .)325 :1385 ،بایتد هتر پدیتدار را در مناستبت

بتا مجموعتۀ

پدیدارهایی بررسی کرد که خود بخشی از آنها است (احمدی .)18-21 :1370 ،ساختارگرایی روشتی ت لیلتی استت نته ارزیتابی
کننده و ضمن رد معنای آشکار اثر ،در پی جدا کردن برخی ژرفساختهای درونی آن است (ایگلتون .)132 :1380 ،بنیادیتترین
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پژوهشی که با دید ساختگرایی در ادبیات انجام پذیرفت ،بررسی حکایتهای پریان از سوی والدیمیر پرا
قصه های پریان به چارچوبی منظ .و منطقی دست یافت .بعدها شیوۀ کار پرا

بود .پرا

در بررستی

مورد توجه دیگر پژوهندگان ادبیات قرار گرفتت و

نظریهپردازانی چون بارت ،ژنت ،برمون و تودوروف در جهت ترییر و تکمیل نظریات پرا  ،رو،های گوناگونی اتخاذ کردند.
تودوروف ،روایت را دارای سه واحد گزاره ،پیرفت و متن میداند .دو نوع اول ،سازههایی ت لیلتی هستتند و نتوع ستوم ،بته
ورت تجربی حا ل میشود (تودوروف .)86 :1382 ،گزارهها ،زنجیرهای بیپایتان را بته وجتود نمتیآورنتد ،بلکته تعتدادی از
گزارهها ،یك پیرفت را به وجود میآورند .تودوروف ،برای ترکیب پیرفتها نیز سه شیوه ارائه میکند -1 :درونهگیری ،که همان
شیوۀ داستان در داستان است ،به این شکل حا ل میشود که یك پیرفت کامل که گاهی یك داستان کامل است ،درون پتیرفتت
اولی میآید و جانشین یکی از گزارههای آن میشود -2 .زنجیرهای؛ که در آن پیرفتها به ورت حلقههای زنجیر به دنبتال هت.
میآیند -3 .تناوبی؛ در این نوع ،گاه گزارهای از پیرفت نخست ،پس از گزارهای از پیرفت دوم میآید ،یتا گتزارهای از پتیرفتت
دوم پس از گزارهای از پی رفت اول میآید (همان.)93-95 :
تودوروف در جنبۀ کالمی به مسائلی چون وجه ،زمان و ل ن میپردازد .مقولتۀ زمتان بته رابطتۀ میتان دو ختط زمتانی مربتوط
میشود :یکی خط زمانی سخن داستانی و دیگری خط زمانی دنیای داستانی (همان .)55 :مسائل اساستی کته در چتارچوب زمتان
مطر می شوند ،عبارت اند از )1 :ترتیب :ترتیب زمان روایت (سخن) هیچگاه کامالً با ترتیب زمتان روایتت شتدۀ داستتان متتوازن
نیست .دالیل این ترییر ترتیب ،در تااوت میان دو نوع زمانبندی نهاته است :زمانبندی سخن تكساحتی و زمانبندی داستان چند
ساحتی .در نتیجه ناممکن بودگی توازی میان این دو نوع زمانبندی به زمانپریشی میانجامد که دو گونۀ ا لی آن عبتارتانتد از:
بازگشت زمانی یا عقبگرد و پیشواز زمانی یا استقبال )2 .دیر ،زمانی :زمان روایت (سخن) هیچگاه با زمان روایتشده (داستان)
همخوان نیست .در اینجا می توان حالت های متعددی را از ه .تاکیك کرد :ال )تعلید زمانی یا درنگ؛ این حالتت هنگتامی واقتع
میشود که زمان سخن در زمان داستانی ،قرینهای نداشته باشد :تو ی  ،اندیشه های عام و ...از این گونهاند .ب) حالت عکس آن؛
حالتی که در آن زمان داستانی هیچگاه قرینه ای در زمان سخن نداشته باشد و این یعنی کنار گذاشتتن کامتل یتك دورۀ زمتانی یتا
حذف .ج) حالت بنیادین سوم ،تطابد کامل دو زمان سخن و داستان است .این تطابد از رهگذر سبك مستقی .و گنجاندن واقعیتت
داستانی در سخن ت قّد میپذیرد و خود یك

نۀ نمای

را بهوجتود متیآورد .د) در نهایتت ،دو حالتت بینتابین نیتز مشتاهده

میشود -1 :اینها حالتهایی هستند که در ری آنها ،زمان سخن یا «روالنیتر» از زمان داستان است یتا «کوتتاهتتر» از آن .بته نظتر
میرسد که گونۀ نخست بهضرورت ما را به دو امکان دیگر ،یعنی به تو ی

یا به زمانپریشی ،رهنمون میکند و گونۀ دوم ،یعنتی

هنگامی که زمان سخن «کوتاه تر» از زمان داستان است ،چکیدهای است که چندین سال تمام را در یك جمله خال ه متیکنتد)3 .
بسامد :آخرین ویژگی ا لی رابطۀ میان زمان سخن و زمان داستان است .بسامد به سخنی دقید تر ،ارتباط میتان شتمار زمتان هتایی
است که رخدادی روی میدهد و شمار زمانهایی که همان رخداد بازگویی یا روایت میشود .در اینجا نیز سته امکتان پتی

روی

ماست :ال ) روایت تكم ور :چنان است که در آن یك سخن روایی واحد ،رخداد واحدی را تکرار کند .ب) روایت چندم تور:
یعنی نقل و گزار ،چندبارۀ رخدادی که یك مرتبه اتااق افتاده است .ج) روایتت تکرارشتونده :یعنتی یتك بتار نقتل و گتزار،
رخدادهایی که چند بار اتااق افتاده است (همان .)61-62 :تودوروف دربارۀ بنمایهها میگوید دو نوع بنمایته وجتود دارد ،یکتی
بنمایه های پیوسته است که نمی توان آنها را از زنجیرۀ روایت حتذف کترد؛ زیترا بته رونتد آن آستیب متیرستاند ،و نتوع دیگتر
بنمایههای آزاد هستند که میتوان آنها را از روایت حذف کرد بدون اینکه به روایت آسیبی برسد (احمدی.)92-91 :1370 ،
 -4خالصة رمان
«رؤیا» راوی داستان است که به خواهرزادها« ،آیسان» قول میدهد مهمان

«منظر» را که از سوئد میآید به تبریز ببرد .رؤیتا سته
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روز از کار ،مرخصی میگیرد .با ماشین رؤیا راهی تبریز میشوند .رؤیا در راه به یاد گذشتههای بچگتی و نوجتوانی ختود ،در
شهر تبریز میافتد .خاررات پدر و مادر و مادربزرگ
برای منظر تعری

و خواهر بزرگتر ،فارمه برای

میکند .در راه در چند جا برای خرید و خوردن غذا توق

تداعی میشود .بعضی از خاررههتای

را

میکنند .منظر دفتر کتوچکی همتراه ختود دارد کته

سخن بزرگان و ضربالمثلها و نشانی جاها و بعضی از اسامی را در آن یاداشت کرده است که گاهی به مناسبت از آن میخوانتد.
منظر به رؤیا میگوید برای پیدا کردن دوبارۀ دوستان قدیمی به تبریز میرود .ناگهان رؤیا به یاد میمیترین دوست نوجتوانیا،
نسرین میافتد .ن سرین ه .دختری از خانوادۀ فقیتر بتود کته پتنج ختواهر داشتت و شترل پتدر ،خیتاری بتود .نسترین و رؤیتا
نمیخواستند مثل بقیۀ زنها معمولی باشند به کتاب خواندن روی میآورند و در کتابخانه با پسری از فامیلهای دور نسترین آشتنا
میشوند که رؤیا آن را فامیل دور مینامد ،پسری اهل مطالعه که ارالعات خود را به رخ رؤیا و نسترین متیکشتد .بعتد از متدتی
نسرین عاشد فامیل دور میشود .رؤیا در مهدکودک کار پیدا میکند .نسرین نیز در شرکتی کتار پیتدا متیکنتد و منشتی متیشتود.
نسرین و رؤیا عصرها بعد از کار با ه .به پیادهروی میروند و به رؤیاهایشان فکر میکنند .میانۀ فامیل دور و نسرین تیره میشتود
و از بین میرود.
بعد از هاده سال ،فامیل دور به نسرین زنگ میزند دوباره با ه .ارتباط پیدا میکنند تا آنکه برای دیدن

به ترکیه میرود او را

میبیند و برمیگردد .بعد از آن به کلی از ه .فا له میگیرند .مادر رؤیا میمیرد و فارمه گوشهگیر میشود؛ مادر بتزرگ بته خانتۀ
عموی رؤیا میرود و بعد از مدتی فارمه با داریو ،ازدواج میکند و رؤیا نیز به تهران میرود در یك واحد آپارتمانی بته تنهتایی
زندگی میکند .منظر نیز در راه برای رؤیا تعری
میبرد ،برای

کار پیدا میکند و دلداری

میکند که وقتی به سوئد میرود با اتی آشنا میشتود .اتتی او را بته خانتۀ ختود

میدهد .سپس منظر را با «اسد» آشنا میکند .استد تبریتزی استت امتا در ستوئد راننتده

تاکسی است .آشنایی اسد و منظر به عاشقی میکشد رابطۀ منظر و اتی بعد از آن از ه .گسیخته میشود .اسد و منظر مدتی با هت.
دوست میشوند بعد از ه .جدا میشوند .روزی اسد ،آیسان را از فرودگاه سوار میکند وقتی متوجته متیشتود ایرانتی و تبریتزی
است شمارۀ خود را به آیسان می دهد .اسد ،چندی بعد آیسان و منظر را با ه .آشنا میکند از آن پس رفت و آمتد پیتدا متیکننتد.
رؤیا و منظر در تبریز به خانۀ فارمه یعنی مادر آیسان میروند .منظر میگوید به تبریز آمده است که خانوادۀ اسد را ببیند .به دیتدن
خانوادۀ اسد میرود و با آنان

بت میکند و از ماجراهایی که میان آنان گذشته آگاه میشود .سر قبر پدر و مادر اسد ه .میرود.

به دیدن نسرین دوست قدی .رؤیا ه .میروند و به تهران باز میگردند.
 -5تحليل طرح داستان
رر کتاب مبتنی بر گاتوگویی دو ناره است؛ عمدتاً گاتوگوی دو زن .مبنای این گاتوگو مقایسۀ دو موضوع یا دو فکر زنانته
است گاهی ه .مردی وارد این گاتوگو میشود اما با روایت زنانه یا راوی زن ،چندان که این مرد ه .بخشتی از همتین روایتت
میشود .این گاتوگوها بر مبنای تناظر شکل میگیرد؛ به گونهای که میتوان تناظر را شگرد ا لی نویسنده برای بیتان ایتن رمتان
دانست؛ چون از آغاز با تناظر افراد روبه رو هستی ،.از مبنای مالقات و درخواست سار ،خارره ،زندگی خانوادگی ،مرگ و زندگی،
قبرستان ،مرازهها ،ترازو و تاکسی گرفته تا روایت هایی که آگاهی از خارره یا مرور گذشته است و گاهی به شکل گاتوگتوی دو
شخص یا ذهنخوانی و نیتخوانی دو ررف بیان میشود .همچنین ،پرس هایی که گاهی بیپاسخ است و گاهی با پاستخی خطتا
و البته برای بیان مسائل دیگر همراه است .همۀ اینها مبتنی بر وجود یك نظیتر استت؛ البتته نظیتری بترای چانته زدن ،حستادت و
رقابت .این مبانی نیز در دل خود نظایری دیگر دارد که فرد ظاهراً میخواهد آن نظیر به میان نباشد ،هرچند دو ناتر در یتك وجته
مشترک نیستند ،اگر ه .افرادی در یك وجه خاص اشتراک دارند در یك جبهه از این دو متناظر هستند و آنگاه دو بته دو ،دوبتاره
متناظر هستند؛ مثل اینکه دو مرد ،اسد و داریو ،یا بابا مثل ه .هستند اما در تقابل مادر یا زن و فرزند یا برادر قرار میگیرنتد کته
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متااوتاند .این تناظر در داستان به شکلهای مختل

تکرار میشود؛ از پیدا کردن دوست و ب ث و گاتوگوی دوستانه که نوعی

مقایسۀ زنانه را شکل میدهد تا گاتوگوی خواهر و رئیس .هر یك از تناظرهای داستان را با ذکر نمونه نقل میکنی:.
 -5-1تناظر زنان با يکديگر
تناظر فاطمه و رؤيا« :یاد حسین با حو لۀ خودمان افتادم .به ما آواز یاد میداد و میگات ...فقط باید خجالت را کنار بگذارید
و تمرین کنید .مشکل فارمه خجالت نبود ،غرور بود .خجالت مال من بود که وقتی میگات کنتار ،بگذاریتد نمتیدانستت .کجتا
بگذارم و دای .بدتر از دای خرو

میشد و به نظرم نخواندن .بهتر از این آبروریتزی توتی بتود» (وفتی 11 :1393 ،متوارد

دیگر.)87 ،20 ،75 ،89 ،86 :
تناظر فاطمه و مادرش« :فارمه آن قدر افاده داشت که انگار آسمان پاره شده بتود و افتتاده بتود پتایین .از خوشتگلیا ،خبتر
داشت و به

مینازید ،برخالف مامان که زیباییا ،را به رخ نمیکشید .پوست هر دوشان مثل مرمر اف بتود و گردنشتان هت.

بلند( »...همان23 :نیز.)158
تناظر نسرين و خواهرانش« :نسرین زبر و زرنگ بود و فرق داشت با ش
نسرین با خواهرهای

خواهر دیگر ،که همه از او کوچتكتتر بودنتد...

فرق داشت .جدی بود و خندۀ دخترها را نداشت .از خواهرهای احمد و مادر بتیعتار و بتیخیتال و پتدر

کنس و مستبد ،بیزار بود( »...همان31 :و.)32
تناظر نسرين و رؤيا« :به این استعداد خوددرمانی نسرین حسودیام میشد .خیلی توی غصه نمیماند .ولی من نمیتوانست .بته
وضعیت تازهام عادت کن( »....همان171 :نیز.)63
تناظر بين زن باسواد (شاغل) با زن بيسواد (غير شاغل)« :مامان گات قدر این زن [سوری] را بدان .از او چیز یاد میگیتری
نه از من که پرندۀ کورم( »...همان.)93 :
تناظر بين عروسها از ديد مادربزرگ رؤيا« :مادر بزرگ از وقتی عروس
و کوچ کرده بود خانۀ عرو

بزرگ و به قول خود ،نانجیب  .مامان عرو

مریض شده بود پادرد و کمردرد ،عود کرده بتود
نجیب

بود و بعد از بیماری نجیتبتتر هت .شتد»...

(همان.)95 :
تناظر آيسان با آيالر از ديد مادرشان فاطمه« :آیسان خوب توانسته خود ،را با آن م یط سازگار کند .از وقتتی رفتته خیلتی
تنها شدهام .جای

پر نمیشود ...ولی آیالر بیعاراه است( »...همان.)74 :

 -5-2تناظر مردان با يکديگر
تناظر پدر نسرين با رئيسش« :نسرین پدر و رئیس را با ه .مقایسه میکرد .من ه .سوری و مامان را مقایسه میکتردم .رئتیس
او کمی بهتر از پدر بود .دست و دلباز بود و سایز و اندازۀ کارهای
نمیداد .خندههای

بیپرواتر بود و فریادهای

آنقدر بزرگ بود که متر پارچهای بترای انتدازهگیتریا ،قتد

بلندتر .نه مهربانیا ،مثل مال پدر قطرهچکانی بود نه حماقتت و نتدان.کتاریا،

مثل مال او موذیانه و حقیر» (همان.)39 :
تناظر بين صداي حسين و کتابدار...« :گات .زیاد و فکر کردم یعنی با این دای فوقالعتاده ممکتن استت آواز هت .بخوانتد
حسین وقت حرف زدن این دا را نداشت» (همان.)43 :
تناظر بين احمد و برادرهاي زنش در احترام گذاشتن به پدر و مادر« :دهان .را باز کردم بگوی .آقاجان چرا خودت نمیروی تتو
که پدر ،هستی و کاری باهات ندارند ،ولی احمدآقا نگذاشت .اشاره کرد چیزی نگتوی ..ایتن قتدر حرمتت پتدر و متادر ،را نگته
میداشت .برادرهای من ه .خیلی احترام پدر و مادرم را دارند ولی نه این قدر .برادرم یك بار تو نگاته بهشان ولی( »...همان.)178 :
تناظر داريوش با پدر فاطمه« :مثالً یك جوری از همه چیز تعری

میکرد[داریو ]،که با مال ما فرق داشت .زبان بازیهای
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ه .فرق میکرد .بابای ما وقتی از مامان تعری
نمیگات از بدن

میکرد از خانهداری و سلیقها ،میگات ولی هیچ وقت از زیبتاییهتای دیگتر،

یا از خندها( »...،همان.)157 :

تناظر بابا و حسين« :حسین نشست کنار رختخواب مامان و با دای نرمی شروع کرد به حرف زدن .گات داروهای این دکتتر
خوبند و او ه .به زودی خوب میشود و چیزی نیست .بابا ه .گاهی از این حرفها میزد آن قدر تند و بد که انگار میخواستت
خود ،زودتر از دروغی که میگات خالص شود .اما دروغ های حسین نرم و تسکین بخ

بود و حرف راست به کتل از چشت.

آدم میافتاد( »...همان.)96 :
تناظر اسد و احمد « :اسد حراف بود ماشاهلل .احمد سایلنت است حرف نمتی زنتد دلختور هت .کته باشتد ختامو ،ختامو،
میشود( »...همان.)83 :
تناظراسد و داريوش« :منظر خیلی با دختر ،مشکل دارد .پدر ،درآمده تا او را بزرگ کند .ولی خب شوهر ،خیلتی کمتك
حال

بوده .داریو ،ه .به آیسان خوب میرسید آیالر را ول کرده .عین خیال

نیستت .فکتر و ذکتر ،شتده پتول درآوردن»...

(همان.)74 :
تناظر اسد با پدرش در يک موقعيت« :او را به بهترین رستورانهای باکو میبردم .چند جور غذا ساار ،میدادم .آقام التما
میکرد پول را حرام نکن ...آقام گریها ،درآمده بود( »...همان.)111 :
 -5-3تناظر مرد با زن
تناظر فاطمه و پدرش در سليقههايشان« :عکس سبیلوی آن دو تا را پیدا کرد زد به دیوار ...دو روز بعد ،فارمته بتا چنتد تتا
پونز زرد که الی لب های

گذاشته بود آمد ...عکس ستارخان و باقرخان را کند و پرت کرد زمین .بته جتای

یتك پوستتر گنتدۀ

بیریخت زد ...بعد بابا پوستر خواننده های به قول خود ،مبتذل را کند و ریخت دور و منظرۀ کوه را آورد زد .ستبالن یتا ستهند.
فارمه دوباره دعوا راه انداخت و پوستر بابا را عوض کرد( »...همان.)46 :
تناظر احمد با زنش در خانوادة پدري« :احمدآقا را نمیدیدند ...حتی حرمت

را نداشتند .پسر بزرگتر خانواده بود .خدا نکند

پسر یا دختر بزرگ خانواده باشی .ارج و قرب نداری من خودم بچۀ اول ختانوادهام ....ایتن چیزهتا را نمتیدانستتی ..چتون ا تالً
نداشتی ..همه با ه .خوب بودی ..پدر مادرم خوب تربیتمان کرده بودند( »...همان.)177 :
تناظر اسد و منظر« :اسد آنقدر تودار است که تازه یك سال بعد از آشناییمان اینها را به من گات .متن همتان روز اول ستارۀ
دل .را برای

بازگو کرده بودم .روز دوم دیگر هیچ چیز نداشت .به

بگوی( »....همان113 :موارد دیگر.)139 ،141 :

تناظر بابا و رؤيا« :ترسیدم با گاتن این حرف بزن .زیر گریه و سوری دیگر به چش .یك دختر قوی و کاردان به من نگاه نکند.
گات .خوب .و تا چند ساعت بعد ه .میمان ..مثل بابا شده بودم میترسیدم به خانه بروم( »...همان.)98 :
تناظر رؤيا و داريوش« :داریو ،برای من رهگذر بود .هر دو زود و قطعی برای ه .تعری

شدی ..من برای او یك خواهر زن

یك ک .خل و چل فاقد ش .اقتصادی با ژست روشناکری بودم و او برای من شوهر خواهری خسته کننده با ژستهای تتو ختالی
به درد نخور( »...همان.)69 :
تناظر فاطمه و مامان با رؤيا و بابا« :پوست هر دوشان مثل مرمر اف بود و گردنشان ه .بلند .بابا میگات تتا وقتتی حترف
نمیزنند عین خان .سرهنگاند .آن روزها سرهنگی ارز ،و اعتبار داشت .هر دوشان فیس و افاده داشتتند .متن و بابتا نته .ختاکی
بودی ..یك جورهایی گدا گودولی .بابا مه.ترین تجمل
ما چروک بود .کا

کاله

بود و من جورابهای ..هر چقدر آنها لبا شان اتو داشتت متال

آنها پاشنه بلند مال ما کتانی .موهای آنها مرتب و سشوار کشیده ،مال ما انگار بتاد شتانه کترده بتود .در حتال

پرواز .اسم .را ه .بابا انتخاب کرده بود( »...همان.)23 :
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تناظر مرد و زن ،مسألة شنونده بودن زن و حراف بودن مرد« :فامیل دور فقط از کتابی که خوانتده بتود گاتته بتود انگتار کته
میخواست درسی را برای عدهای ت ویل دهد و نسرین شنوندۀ آزمایشیا ،بود .نسرین با اینکه با کتاب بیگانه نبود از حرفهای
قلنبه سلنبۀ او سر در نیاورده بود( »...همان.)92 :
 -5-4ساير تناظرها
تناظر بين قهوه خوردن خانة سوري و قهوه خوردن خانة رؤيا(راوي)« :اولین بار در خانۀ آنها دیدم که قهوه ختوردن آدابتی
دارد .ما قهوۀ شیرین را وسط دو روضه ته فنجانهای کوچك میخوردی .و بعد ،باید گریه میکردی ..ولتی قهتوۀ خانته ستوری
فرق داشت .قهوه میخوردند که گپ بزنند و ب ث کنند .بوی قهوه تا توی مخ .ناوذ میکرد( »...همان.)37 :
تناظر سفر نسرين و سفر فاميل دور« :سارهای

زمین تا آسمان با سارهای من فترق داشتت .ستارهای

فرودگتاه داشتت و

چمدان و هتل .با پول و ویزا شروع میشد و با رستوران و ساحل و دریا تمام میشد ...سارهای من نه خرج داشت نه مالیتات نته
عوارض .دورترین سارم به کی

بود و مشهد و ا اهان .بقیها ،خیالی بود( »...همان 199 :و .)200

تناظر عشق و کار در وجود نسرين« :نسرین همیشه کار کرده بود و با واقعیت های سخت زندگی ه .آشنا بود و آنقدر پختته
و جا افتاده که گاهی خود ،را مادر خواهرهای کوچكتر جا میزد و سر کارنامهشان با مدیر مدرسه چانه میزد اما پتس ذهتن
پر بود از فانتزیهای دخترانه و رمانتیك( »...همان.)92 :
تناظر خاطره با اتاق و وسايل« :یك دفعه اتاق عوض شد .مبل و تخت فروشی رفت .تبدیل شد به یك اتاق گرم و قتدیمی و
پر از خارره .همها ،به خارر دایی بود که از لپ تا

ا ه رفته میآمد( »...همان.)79 :

تناظر مردهها« :میشد از حرف های فارمه این رور برداشت کرد که مامان در زیر خاک خجل است از اینکه کت .بته دیتدار،
میروند و روزی که ما دو نار میروی .پیش

خوش ال میشود و میتواند پز رفتن دخترهای

را بته متردههتای دیگتر بدهتد»...

(همان.)89 :
تناظر بين نوزاد و بزرگسال« :درد جدایی از دوست از درد جدایی از رح .مادر بیشتر است .بچه نمیفهمد چرا از جای گرم و
نرم

پرت شده بیرون اما من میفهمیدم که تنها شدهام» (همان.)62 :
 -6روايتهاي درونهاي
یکی از شیوههای روایتی زنان ،روایتهای درونهگیری شده یا روایت در روایت استت .در رمتان بعتد از پایتان  67روایتت در

درون روایتی دیگتر نقتل شتده استت .رویتداد ،موقعیتت و واژهای در روایتت تقتویمی داستتان بترای راوی و در بعضتی متوارد
شخصیتهای داستان ،تداعیگر رویداد و داستانی در زمان گذشته متیشتود؛ گتاهی در درون داستتان و روایتت گذشتته ،داستتان
دیگری به شکل تو در تو تداعی میشود .در بیشتر موارد خود راوی با پناه بردن به تخیالت

به مرور ختارراتی در زمتان گذشتته

می پردازد که در زمان حال نیز تکرار میشود .این روایتها را با توجه به شیوۀ نقل آنها در رمان ،دسته بندی کتردهایت .تتا درک و
ت لیل کارکردهای آنها بهتر ممکن شود:
گفت و گوي ذهني راوي با يکي از شخصيتها :گاتوگوی راوی (رؤیتا) بتا یکتی از شخصتیتهتای داستتان ،تتداعیگتر
خاررهای در زمان گذشته میشود؛ داستان در ذهن و تخیالت خود راوی پی

میرود و روایتشنو ندارد« :یه ک .چرخیتد رترف

من و برای اولین بار با دقت نگاه .کرد .خیلی ممنون که با من میآیی بروی .تبریز« .نه بابا .خودم ه .میخواست .بروم» .بتا ختودم
گات .بیا شروع شد .اولین تعارف .یکی نیست بپرسد من کی میخواست .بروم تبریز .به م ض رسیدن بته تبریتز ختواهر گرامتیام
فارمه میشد رئیس برنامه ها ...ناهار خانۀ خان .رفعت از آشناهای دور بودی ... .روز دوم و سوم بس که خورشت مرغ میختوردم
به قدقد میافتادم...موقع رانندگی داشت .اینها را در ذهن .میچرخانتدم» (همتان 4-2 :متوارد دیگتر،46 ،43-33 ،24-21 ،12-11 :
.)168-164 ،159 ،121-120 ،70-69 ،47
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روايتي که بر اثر تداعي براي ديگري نقل ميشود :جریان گاتوگو تداعیگر میشود اما روایت در ذهن راوی پی

نمیرود

و دارای روایتشنو است« :داشت حال میکرد از خل و چلیام .تشوید شدم بیشتر وراجی کن ....میخواستت .از زنتدگی معمتولی
فرار کن ....هیچ کس کار عجیب و غریب نمیکرد .نه دانشمند داشتی .نه جانی .نه کسی نویسنده بود نه شاعر بتود نته نقا...،پتدر
پدربزرگ .اس .نداشت .شرل ه .نداشت  ...پدربزرگ .بنّا بود  ...از دو تا زن ده دوازده تا بچه داشت و بابام یك لشتکر فامیتل دور
و نزدیك که به قول مامان همه شان بیفرهنگ بودند و بیعرضه ... .آمدن مهمان فر تی بود برای سنج

لیاقتها .مامتان بابتا را

میفرستاد میوه بخرد .میوههای گران و درشت .دست هر کداممان ه .جارو و دستتمال متیداد ( »...همتان ،21-20 :متوارد دیگتر:
.)157 ،127 ،107 ،59-56 ،55 ،33-31 ،28-25
مرور خاطرات بر اثر گفتوگوي شخصيتها :گاتوگوی شخصیتهای داستان موجب مرور خاررات آنها میشود این نتوع
روایت دارای روایتشنو است ،راوی نیز یکی از شخصیتهای داستان است...« :نشست .پشت کامپیوتر و چنتد ختط بترای آیستان
نوشت....دو دقیقه نکشید آیسان جواب .را داد ...از اسد بگوی .که آقای کچلی است که آدم همان ل ظۀ اول به
فرودگاه شمارهای که برای تاکسی گرفته بودم مال او بود .هنوز حرفی نزده فهمید ایرانیام ...شماره تلاتن

اعتماد میکنتد .در

را داد و دو هاتتۀ بعتد

زنگ زدم .رفتی .رستوران همین نزدیکیهتا ( »...همتان ،77-76 :متوارد دیگتر-130 ،118-116 ،114-113 ،113-109 ،78-77 :
.)22-220 ،207-197 ،181-176 ،164-160 ،157 ،143
کنش شخصيتها ،تداعيگر خاطراتي در ذهن راوي ميشود...« :پسر چند تا مشتری را راه انداخت و با تعجتب و ریشتخند
به منظر نگاه کرد که پوست خربزه را به نی

میکشید .یاد بابا افتادم که درست با همین لذت ،پوست رتالبی را تمیتز و بتا دقتت

میخورد و میتوانست از آن به عنوان کاسه یا احیاناً کاله یا ظرف آشرال ربیعی استااده کند (همان 14 :موارد دیگتر،53 ،52-51 :
.)164 ،126 ،87 ،55
رويداد و موقعيتي در زمان اصلي روايت ،تداعيگر خاطرات و اتفاقات گذشته در ذهنيت راوي ميشود« :از تهران که دور
تر میشدی .از خودم میپرسیدم کجا دارم میروم ...بهتر نبود ایمیل میزدم به آیسان که قربانت بروم متن گرفتتارم .لطاتاً از عمته
جانت بخواه که دوست سوئدیات را بگرداند.عمها ،از آن خان .شیكهایی بود که سالی یکی دو تا مهمان خارجی داشت که بتا
آنها میرفت ا اهان و شیراز و یزد و سرک میکشید به فروشگاههای نایع دستی و رستورانهای ستنتی ...در تبریتز یتك لشتکر
دایی اوغلی و عمو اوغلی داشت ....به اضافۀ چند تا دوست قدیمی که وقتی یکدیگر را در خیابان میدیدی .چند جملۀ تکتراری را
به خورد ه .میدادی( »....همان 16 :موارد دیگر.)194-186 ،153-147 ،89-85 ،73-71 :
همراهي چند روايت به شکل تداعي :چند روایت به شکل تداعی و تو در تو در زمانهای حال و گذشته با ه .پی

میرونتد

روایت زمان حال تداعیگر روایتی در گذشته میشود ،درون روایت زمان گذشته روایتی دیگر تداعی میشود و بعد از روایتت آن،
راوی باز به روایت ا لی در زمان حال برمیگردد که همۀ این روایتتهتا بته هت .مترتبط هستتند و بیشتتر در ذهتن راوی مترور
میشوند« :منظر عینک

را روی بینیا ،میزان کرد و مثل خان .معل.ها توی دفتر ،نوشتت نسترین هاشت.پتور ....نسترین انگتار

منتظر بود احضار ،کن ..بیتوجه به اخ .من آمد نشست وسط فکرهای قر و قاریام  ...یك روز رفتی .پی

فامیل دور نسترین ...

دانشجوی مکانیك بود و کتاب زیاد میخواند  ...گات کتاب سیمون دوبووار را بخوانید ...بابا کتاب را دید .خوش

میآمد کتتاب

ورق بزند...من در یك مهد کودک کار پیدا کردم و سرو کارم با بچه هتا بتود .نسترین سترو کتار ،بتا مردهتا بتود  ...در یکتی از
پیادهروها فامیل دور را دیدی ..توی کتاباروشی بود  ...نسرین یك بار با فامیل دور رفت کوه .همۀ مدتی که باال رفته و همۀ متدتی
که پایین آمده بود در فکر این بود که اگر فامیل دور دست

را بگیرد چه عکسالعملی نشان بدهد  ...خروپ

منظر بلند شد و متن

به جاده برگشت( ».همان 44-33 :موارد دیگر.)194-186 ،177-176 ،173-160 ،98-97 ،97-86 :
روايت خاطرات گذشتة راوي ،تداعيگر روايت شخصيتهاي داستان :روایتت ختاررات گذشتتۀ رؤیتا (راوی) تتداعیگتر
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روایتی برای شخصیتهای داستان میشود که در گذشته اتااق افتاده ...« :یاد مرد افتادم که وقتی بارها را متیریختت پشتت وانتت
آواز میخواند از خوش الی .شب بابا رختخواب

را جدا کرد و رفت اتاق مهمان خوابید و داستان زیرزمین هیچ وقت برای

کهنه

نشد .منظر تا آن ل ظه هات هشت تا چای خورده بود« .شوهر من ه .این کار را میکرد .تتا متیگاتتی بتاالی چشتمت ابروستت
ل اف

را میانداخت روی دوش

و میرفت دو متر دورتر میخوابید» (همان.)59 :

نقل خاطرات گذشتة شخصيتها ،تداعيگر خاطرات راوي ميشود :نقل خاررات گذشتۀ شخصیتهای داستتان تتداعیگتر
خاررات راوی میشود که این روایت در تخیالت راوی پی

میرود...« :نوبت فارمه بود که تعری

کند «من بعد از مامان خیلتی

حال .بد بود ...بعد داریو ،با یك بنگاهی آمد دیدن خانه.آن قدر بی حو له بتودم کته حتتی م لشتان نگذاشتت ... .فارمته فقتط
بیحو له نبود ،بدعند ه .بود .بحها که از در بیرون میرفت ،.ناس آسودهای میکشیدم» (همان.)162-160 :
روايت تخيلي راوي بدون تداعي :بیآنکه جریان داستان تداعیگر شود ،راوی با پناه بردن به گوشۀ انزوا و خیاالت

خارراتی

از گذشته را در جریان داستان روایت میکند:
« ...خیره شدم به تلویزیون و آزاد گذاشت .فکرم را که از چند وقت پی

خود به خود میرفت پی

نسرین و نمیشتد پتی

او

برود و فامیل دور یاد ،نیاید .با پیداشدن فامیل دور بیخیال من شده بود  ...وقت نداشت با ه .بروی .بیترون .یتك بتار هت .کته
رفتی .مدام به ساعت

نگاه میکرد ( »...همان ،64-61 :موارد دیگر.)173-168 ،103-97 :

روايت زمان گذشته شخصيت از زبان شخصيتي ديگر« :فکر کردم فارمه هنوز ه .بعد از سالها از حرف زدن دربتارۀ مامتان
خسته نمیشود« .گات یك روز رفت بیمارستان به مادرت خبر داد که پایاننامه لیسانس
گریه های

نمرۀ خوب گرفته .قبل از رفتن بته اتتاق

را کرد ...رفت تو و خبر را داد .مادرت ...گات دیگر خوب شدهام ...میگات متادرت ستاید بتود .کتافی بتود یتك رژ

بزند ...پدرت ه .گویا دوست نداشت .خوش

نمیآمد مادرت آرای

کند ( »...همان 123-122 :نیز .)168

 -7روايت زن؛ روايتگري زنان
برخی موارد میان روایت و کن

زنان داستان تااوتی هست مثل راحت و ت رک داشتن منظر که مدتی در اروپا بوده (همتان:

 )18 ،10 ،1در مقابل ک.ت رکی ،عدم راحت ،ک.حو لگی ،نارضایتی و روی آوردن به خیاالت ناخوشایند رؤیا (همتان،17 ،6 :
 .)191 ،30کن های تکراری منظر بیشتر به او هویتی فردی میدهد ،مثل یادداشت کردن و خواندن مطالب در دفتر ،،فین کردن،
دای خ خ

سینه ،کشك و آلو خوردن به جای سیگار (همان .)31 ،8 ،12 ،18 ،17 :اما کن های زنانی که در تبریتز زنتدگی

میکنند ،بهرغ .تازگی و ظاهر دلپذیر برخی موارد آن ،در بیشتر موارد بیانگر بیحا لی و دلزدگی آنان است؛ مثل کار کردن زن در
م یطی غیر از خانه ،مانند مهد کودک و شرکت خصو ی توسط رؤیا و نسرین ،چون مردان حاضر به قبول دنیایی که زنان دارنتد
نیستند و امکان کار کردن به ورت مستقل برای امثال رؤیا وجود ندارد .آنان بعد از مدتی مجبور میشوند به جتایی بتزرگتتر و
متااوت مهاجرت کنند .نسرین نیز فکر میکند مردی به اس .فامیل دور میتواند درک

کند اما بر خالف حرفهایی که از استقالل

زنان می زند ،در عمل ،دنیای زنان را به رسمیت نمیشناسد و تابع دیدگاه غالب جامعه نستبت بته زنتان استت ،حتتی نمتیتوانتد
احساسات نسرین را درک کند.
منظر و رؤیا یك کار مشترک و همراه ه .انجام دادهاند؛ از تهران به تبریز سار میکننتد ولتی رؤیتا همچنتان در ختود و دنیتای
درونیا ،سیر میکند و با بازگشت مداوم به گذشته ،نشان می دهد هنوز نتوانسته است از آن بگذرد گاهی نسبت بته آن اعتتراض
دارد و گاهی وضعیت گذشته را در تقابل با حال قرار میدهد و گذشته را بهتر متیدانتد (همتان17 :و .)128در عتین حتال ،زنتان
وضعیت خود را نسبت به مردان میسنجند و عمدتاً از وضعیت خود ناراضی هستند؛ مثل نارضایتی زنان از زندگی و نستبت دادن
کن های خانهداری و آشپزی« :مامان آبک
نباشی باید در

را کوبید به دیوار ...دانههای ریز برنج پرید بیرون .گات اگتر متیختواهی مثتل ماهتا

بخوانی .فقط در ( »...همتان 22 :متوارد دیگتر،35 ،37 ،32 ،34 ،206 ،205 ،201 ،171 ،169 ،4 ،21 ،19 ،20 :

ت لیل ساختار روایی رمان بعد از پایان نوشتۀ فریبا وفی 63 /

 .)129 ،221 ،128 ،227 ،225 ،32 ،216 ،179 ،174 ،158 ،8 ،156 ،134 ،167 ،38در مقابل این وضعیت زنان ،در زمتان حتال و
گذشته ،وضعیت مردان مطلوب بوده است مثل کار در بیرون از خانه و انجام خریدهای منزل توستط مترد (همتان،)19 ،82 ،156 :
تلویزیون نگاه کردن مرد و غافل شدن از تربیت بچهها (همان .)74 ،69 :کن ها و وضعیت متردان در روایتتی کته راوی از زمتان
گذشته نقل میکند کن هایی دلپذیر و وضعیتی مطلوب را حکایت میکند؛ مثل اینکه از روشناکری آقای اسکویی و احترام ویتژه
داشتن (همان ،)3 :آموز ،آواز و خواندن آواز ترکی توسط حسین (همان ،)11 ،27 :خیاری کردن پدر نسرین در مرازۀ دوزنتدگی
(همان ،)31 :گذاشتن مهمانیهای دورهای و کوهنوردی کردن توسط پدر رؤیا (همان )25-26 :یاد کرده استت ،امتا دارنتدۀ همتین
وضعیت مطلوب ،راه چاره برای متااوت بودن زن را ،سار و دور شدن از شهر و دیارشان (تبریز) میدانتد (همتان ،)34 :خودشتان
کتاب میخوانند اما از کتابخوانی زنان عصبانی میشوند فقط آنها را به خواندن کتابهای آشپزی تشوید میکنند چنانکه پدر رؤیتا
به خواندن کتاب های آشپزی فارمه اعتراضی ندارد اما زن نستبت بته وضتعیتی کته دارد معتترض استت و متیخواهتد از رریتد
کتابخوانی با دنیای زنان موفّد آشنا شود (همان.)34-35 :
فریبا وفی برای روایتگری در رمان بعد از پایان ،زاویۀ دید درونی متریر را انتخاب کرده استت .وفتی ،روایتت را از زبتان زنتان
بازنمایی کرده است؛ تمام روایت های رمان از آنِ زنان است .بر اسا

عنصرهای زندگی در چارچوب ،زن بودن خارج از استیالی

ارز،های مردان است .فریبا وفی در این رمان ،ارز ،های زنتانگی را در متاتاوت بتودن و بریتدن نتاف معنتوی شخصتیتهتا از
ارز،های سنتی قرار میدهد؛ ابتدا وضعیت معمولی و سنتی زنان را بهخوبی نشان میدهد :در جملتۀ «مامتان بابتا را هت .عتوض
میکرد .به

ترفیع میداد .از معل .سادۀ بیلیاقت تبدیل میشد به دبیر دانا و با لیاقت .بعضی وقتها ه .میشد مدیر .مامتان هت.

میشد خان .مدیر» (همان .)21 :زن ،شوهر ،را از معل .ساده به مدیر تبدیل میکند تا از ررید شوهر ،خان .مدیر شود .چون از
ررید مردان است که زنان هویت پیدا می کنند مدیر شدنِ خود ،به اندازۀ مدیر شدنِ شوهر ،مه .نیست .جملۀ «همیشه بساری
جلو ،پهن بود یا سبزی پاک میکرد یا با برگ مو دلمه میپیچید» (همان .)32 :بیانگر کارکرد زن سنتی است که در درازای تاریخ
همچنان ثابت باقی مانده است هرچند فعالیتهای ادبی و فرهنگی نیز داشته باشد ،امتا چتون در قالتب فرهنتگ مردستاالری و بتا
معیارهای آنان ادامه میدهند همچنان هویت باختهاند در جملۀ «زنی رفت پشت میکروفون که فقط لباس

زنانه بود و شتعر ،در

رزم و حماسه دست کمی از شاعر اولی نداشت» (همان.)26 :
در نهایت ،این هویتباختگی در گورستانها نیز انعکا

یافته است؛ مثل اینکه میگوید« :قبر زنها مستطح بتود و متال مردهتا

سنگ اضافی داشت که عمود گذاشته بودند روی قبر» (همان .)88 :در عبارتهایی نظیر «گات ناهمیدم کی شتوهر کتردم و بترای
چی .از زندگی هیچ چیز ناهمیدم» (همان )93 :یا «میگات ول کن .من به

عادت کردهام .زندگی دیگری که ندارم» (همان)95 :

سنتی بودن زنها را در راکد بودن آنها و عادت کردن به وضعیت و موقعیتشان نشان داده شده است .پس از دیدن این جایگتاه و
موقعیت زنان سنتی ،راوی ا لی یعنی رؤیا ،از زن سنتی بودن فا له میگیرد و میگریزد؛ به این معنی کته نمتیخواهتد همچنتان
تداوم زنان سنتی باشد با توجه به این جمله که میگوید« :یك روز گات .که دیگر نمیخواه .معمتولی باشت( ».همتان .)22 :چتون
معمولی بودن به معنای سنتی بودن است؛ ادامه میدهد که« :نمیخواه .مثل شماها فقط بشورم بپوش .شوهر کن .بچه بیتاورم .ستر
هر چیزی س رکوفت .بزنند و ت قیرم بکنند و من مثل گوساند سرم را بیندازم پایین و دوباره همان کارها را تکرار کن .و تدای .در
نیاید ( »...همان.)22 :
 -7تحليل شيوة روايتگري رمان
شیوۀ روایتگری شهرزاد هزار و یك شب در این رمان به گونهای خاص تأثیر کرده است از شیوۀ درونهگیری یا روایت در روایتت
آن تا راوی های چندگانه و اساساً مسئلۀ روایتگری در مقابل مسئلۀ «تعری

کردن» به عنوان نوعی وراجی که مردان در مورد زنتان
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مطر کردهاند؛ یعنی شیوۀ زنان داستاننویس با مردان متااوت است .این تااوت از یك سو بازنمایی شیوۀ کهن استت کته موجتب
حاظ و بقای زنان شده (رسوجی )262 :1389 ،و از سوی دیگر نوعی دهنکجی به دنیای مردانه است؛ بدین معنا که اگر زنان بته
گاتمان روایی سوق یافته اند ،برای آن است که بتوانند ترییری در وضعیت خود ایجاد کنند؛ ترییری که هتر قتدر هت .تتال ،کننتد
بدون ترییر در شیوۀ نگر ،مردان میسر نمیشود ،مگر همچنان در دنیایی داستانی و با روایتِ روایت .علت ا لی ه .که به شتیوۀ
شهرزاد پناه میبرند همین نکته است.
روایت های داستان چند بخ

است -1 :حادثۀ حاضر -2 .تاکر و خیتاالت راوی -3 .مترور گذشتته در ذهتن راوی -4 .نقتل

گذشته برای دیگری (روایتشنو) -5 .نقل گذشتۀ دیگران؛ نقل روایتِ روایتشنو -6 .حد هتای راوی از ذهتن دیگتری .شتیوۀ
روایت این ش

بخ

به ورت ترکیبی از سه زمان ورت گرفته است:

 -1اتااقهای گذشته که مرور میشود (روز اول و دوم از بس خورشت مرغ خوردهاند که رؤیا میگویتد بته قدقتد متیافتتادم.
خاررۀ روزی که بابای رؤیا سبیل

را زده است و رؤیا آنقدر به ورت بابا نگاه میکند که بابا میگویتد آینته بتدم دستتت .غتذا

خوردن رؤیا و لیسدن بشقاب و برنج کشیدن فارمه در همان بشقاب با این تصورکه بشقاب تمیز است).
 -2تکرار حالِ آنچه در گذشته ه .رایج و تکراری بوده است (هر بار که رؤیا به خانۀ فارمه رفته ،فارمه بته او مأموریتت داده
که آیسان را نصی ت کند و آخرین بار نیز همین کار را از رؤیا خواسته است .ا رار کردن فارمه از رؤیا که با او به سر قبر مامتان
برود که در گذشته اتااق افتاده و آخرین بار نیز فارمه از رؤیا میخواهد همراه او به وادی رحمت برود).
 -3روایتِ دو روایت قبلی؛ یعنی در روایت سوم که در کتاب نقل شده ما دو روایت قبلی را بر ه .و با ه .میبینی..

مشخصۀ ا لی سبك نویسنده پیوند خاصِ زمان و روایت است .به همین سبب است که گتزارههتای بستیاری از رمتان بعتد از
پایان به تکرار و مرور گذشتهها و خاررههای راوی تعلد دارد که البته دوباره ه .تکرار میشود .خیلی دیر ولتی آرام آرام« ،منظتر»
نیز به یادآوری و مرور خاررات می پردازد اما تااوت

در نوع و شیوۀ روایت است؛ یعنی همچنان راوی در روایتت ،ختاررۀ او را

مرور میکند« :اسد و پدر ،هر دو رفته بودند باکو ،بعد ا ز چند سال دوری .وقتی همتدیگر را دیدنتد استد یتك مترد جتا افتتادۀ
میانسال بود و پدر ،یك پیرمرد هاتاد و چند سالۀ سر حال .اسد برای آن سار شب و روز نداشت» (وفی« .)109 :1393 ،منظر با
این یادآوری حال

گرفته شد .شیشۀ ماشین را پایین کشید .ببخ

دارم با تو ه .همین کار را میکن ..ا تالً ولت

کتن» (همتان:

 .)114وجه افعال عارای خانوادگی همه به ورت گذشته است؛ مثل این موارد« :من با خواهر برادرهام آنقتدر ستر و کتول هت.
میپریدی .که داد همه در میآمد .فارمه فقط بیحو له نبود .بداخالق و بدعند ه .بود .بحها کته از در بیترون متیرفتت .ناتس
آسودهای میکشیدم .تایماز ،مانی ،بابك ،س ر ،بچههای م بوب .بودند» (همان« .)159-160 :مانی همچنان ختو ،اختالقتترین و
بامزهترین بچه بود .هنوز درست زبان باز نکرده بود ،اما میتوانست مرگ بر آمریکا بگوید» (همان.)160-161 :
روایتشنو این روایتهای خاررهنگاری از این رویدادها آگاه است .روایتشنو در مقام راوی بترای ختود ،متینویستد و در
رویدادهایی که نقل میکند سهی .است .این بخ ها مثل رمان خاررهنگاری است (پرینس .)1391 :28 ،بخشی از علت این شتیوۀ
روایت ،همان تناظر بیرون و درون ،راوی و روایتشنو است تا نشان دهد علت رویآوردن زن به درون و انزوا چیستت زن ایتن
رمان حتی اگر دست به سار ه .بزند همچنان در خود سار میکند« :از فرار م رمانۀ روحیام قوت قلب گرفتته بتودم» (وفتی:4 ،
« .)1393موقع رانندگی داشت .اینها را در ذهن .میچرخاندم( »...همان« .)4 :تمام مدت خودم را کشت .که راحت بته نظتر بیتای .در
حالیکه خیلی ناراحت بودم و دل .برای یك ذره خواب لك زده بود» (همان.)6 :
نکتۀ مه .در مورد روایتشنو این رمان آن است که منظر با آنکه در اروپا به سر برده و تال ،کرده با شیوۀ زندگی اروپایی وفد
بیابد و زندگی کند بیشتر از رؤیا ت ت تأثیر روایت قرار میگیرد و ترییر میکند و به ا ل شرقی خود نزدیك میشتود و در پایتان
داستان کامالً شرقی است؛ در حالیکه رؤیا اگر ه .به ظاهر تأثیر میپذیرد یا ترییر میکند ،مصل تی و ظاهری است و دائ .خود،

ت لیل ساختار روایی رمان بعد از پایان نوشتۀ فریبا وفی 65 /

از این عدمتطابد ظاهر با بارن آگاهی دارد .همین ترییر در اسد که در اروپا به سر میبرد از راه تلان ایجاد شده است« :گات .حتاال
داری .می روی .دنبال اسد .گات من جای تو باش .این کار را میکن ..نمیبینی فارمه چقدر احتیاج دارد .چرا میخنتدی » (همتان:
 .)217یك نمونۀ شاخص که احیاناً از سوی نویسنده به عمد تکرار میشود مسئله «فین کردن منظر» است (همان )226 ،18 :که تتا
پایان داستان یکنواخت تکرار میشود؛ منظر مدعی است که برخی کارها و حاالت را سعی کرده رها کند و مثل غربیها به حتاالت
دیگری روی بیاورد؛ اما به رغ .همۀ اینها ،همچنان حاالت ایرانی دارد و بازگشت
ا ل داستان نیز بر همین اسا

به ایران نیز بر همین مبنی ورت گرفته استت.

شکل گرفته؛ دو زن بهرغ .تااوتی که در ظاهر داشتند عاقبت مثل ه .میشوند و معلوم متیشتود

ظاهر و بارنشان را سوء تعبیر کردهاند و مثل ه .هستند .عبارت پایان داستان نشان میدهد که آنان نیز از کالسکۀ درون خود پیتاده
شدهاند و هرچه داشتهاند بیان کردهاند و سبُك شدهاند .در حقیقت ،پایان داستان استعاری است؛ یعنی از کتارکرد ایمتاژ فتیالمثتل
سار ،مسافر و شکل های مختل

آن نظیر کالسکه ،در تناظر هجرت و مستافرت از یتك ستو و ستکون و مانتدن در ستوی دیگتر

استااده کرده است.
 -8نتيجه
و واکن

کن

شخصیتها در رمان بعد از پایان به ورت خودآگاه و ناخودآگاه کمتر یتا بیشتتر ،تالشتی بترای بازیتابی و از نتو

ساختن هویت زن است .رر داستان به مشکالت اجتماعی و ک .و بی

ختانوادگی جامعتۀ زنتان متیپتردازد و آنهتا را متنعکس

میکند .در این رمان ،سار برای به دست آوردن استقالل و شناخت و برای رسیدن بته وضتعیتی بهتتر در زنتدگی رتر شتده امتا
همچنان دشواری ها باقی است و سار تداوم دارد؛ آن ه .ساری که مبتنی بر تنهایی و بیسامانی است .با این و ت  ،ستار نتوعی
«گریز» است؛ چنانکه سار غالب شخصیتهای رمان به شکلهای مختل

به ورت «گریز» بازنمایی شده است .زنان و مردان بته

امید رسیدن به وضعیتی بهتر سار میکنند در حالی که خودشان این وضعیت را ایجاد کردهاند.
رر داستان مبتنی بر تناظر است؛ تناظری که مبنای زندگی است نهایتاً پس از همۀ کشمک های آن به این همانی متیرستد و
البته اینهمانی و یکسانی به منزلۀ «پایان» است تا وقتی تناظری هست زندگی تداوم دارد ،اما وقتِ گرفتاری یتا بیمتاری ،همستانی
افزای

مییابد .ژرف ساخت داستان این است که تناظر مبنی و الزمۀ تداوم زندگی است؛ وقتی در مرگ و پایتان ،تنتاظری نیستت

روشن میشود که تناظر الزمۀ زندگی است درست مثل عشد که در فرهنگ ما با و ل به پایان میرسد هرچند در آغاز با شتور و
هیجانِ عاشد و معشوق شکل میگیرد و هرچه دردها و موانع رسیدن زیادتر میشود ،این شور و هیجان بیشتر میگردد .نتام رمتان
و درونمایۀ ا لی آن مبتنی بر این آرزو است که زندگی واقعی بتر متداری از عشتد استتوار شتود؛ عشتقی کته در دورۀ جدیتد و
متناسب با وضعیت زندگی عصر حاضر باشد .بریدن و پیوستنهایی که در داستان رر شده با عشدهایی آغاز شده کته مبتنتی بتر
سنت های عاشقی قدی .است اما به جایی نرسیده ،در حالی که عشد از نوع جدید و مورد نظر متن ،به شکلی دیگر ضترورت پیتدا
کرده است .رمان نیز اگر «بعد از پایان» نام گرفته ،مبتنی بر همین درونمایه است .عشد در گذشته ،مبتنی بتر پیشتتازی متردان بتود
رویدادهای رمان ،این عشد را به ورت نوعی احسا

زودگذر بازنمایی میکند که حالتی از ارباب و رعیت یا کارفرما و کارمنتد

در آن جاری است .در شکل بیرونی آن به قهرمانیهای مردان منجر میشود؛ قهرمانیهایی که حا لی جز بیستامانی و سترگردانی
ندارد اما اخالق قهرمانی در این رمان ،زوال یافتته استت؛ قهرمتانی نیستت ،هتر کتس هستت ترف ًا شخصتیت استت .از برختی
قهرمانبازیهای مردان در وقت های گذشته یاد شده اما این قهرمان های گذشته نیز به سبب همان قهرمانبازیها دربهدر شدهانتد و
از کار و کردۀ خود پشیمان هستند یا از آن درگذشتهاند .همچنین ،وضعیت زنان در زمان حال بهتر از وضعیت آنها در عهتد قتدی.
است .با و

این وضعیت ،فرهنگ زنانه الزمۀ بهبود روابط انسانی معرفی شده است.
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