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منتقد و کارشناس ادبى

     
         

چکیده
توجه به شاخصه ها و داشته هاى روحى و روانى نوجوانان و انتخاب شخصیت هایى از میان این 
گروه سنى براى نشان دادن پس زمینه هاى روان شناختى و تربیتى آن ها در قالب داستانى بلند که 
آن ها را در بسترهاى فرهنگى و اجتماعى متمایز و نامتعارفى به آزمون خودشناسى و تفکر دربارة 
زندگى وادار کند، موضوع رمان موردنظر است. در مقالۀ حاضر تالش شده تا این اثر از دیدگاه نقد 

ـ تحلیلى بررسى شود. ساختارى 

کلیدواژه
تابع ذهنى، کثرت گرایانه، پارادوکس، خوداظهارى، حس ورزى، تنگناهاى ذهنى، انتزاعى.

 
مقدمه

موضوعاتى هستند که در اصل داستان گونه اند یا به یک داستان منتهى مى شوند. ویژگى 
معین  زمان بندى  داستانى شان،  طرح  کامل شدن  براى  که  است  این  هم  آن ها  ضمنى 
وقوع  به  موضوع  شکل گیرى  چون  اغلب  زمان بندى،  این  طى  است؛  الزم  ادامه دارى  و 
موضوعات  و  آدم ها  با  رویارویى  مکان ها،  در  قرارگرفتن  پرسوناژ ها،  جا به جایى  رخدادها، 
و  است  فرازوفرود  از  پر  که  مى گیرد  شکل  داستانى  چرخۀ  یک  دارد،  نیاز  متنوع  فرعى 
شخصیت هایى  زده اند،  دامن  موضوعى  چنین  به  خاصى  اشخاص  یا  فرد  این که  الزام  با 
هم خود را ازمنظر روان شناختى و فکرى به خوانندگان مى شناسانند. واقعیت آن است 
که هر موضوعى ظرفیت و قابلیت شکل دهى به داستانى با این شاخصه ها را ندارد و اگر 
موضوع فقط عبارت از شروع و به پایان رساندن یک سفر باشد که از قبل کامًال طراحى و 
به طور همزمان تاحدى تأویل آمیز هم پردازش شده باشد، درآن صورت شکل گیرى عناصر 
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و داده هاى یادشده بى تردید براى خود نویسنده نوعى آزمون اثبات مهارت و توانمندى 
خود  شخصى  و  خاص  سفر  نخست  وهلۀ  در  هم  موردنظر  سفر  و  مى رود  به شمار  ذهنى 

نویسنده تلقى خواهد شد.
چنین  براساس  به ظاهر  را  اثرش  موضوع  سفر  هم  باز  و  رمان  نویسندة  یوسفى،  ناصر 
سفرهایى انتخاب کرده و البته بر جنبه هاى قراردادى و شخصى آن تأکید بیشترى داشته است. 
سفرهاى موردنظر در این رمان سفرهایى الزامى برمبناى آیین ها و آداب اجتماعى اند که براى 
نوجوانان چهارده ساله به عنوان مرحله اى تجربى و آموزشى جزء برنامۀ تربیتى آنان تعریف 
شده و هر نوجوانى باید خودش  تنهایى به چنین سفرى برود. این موضوع، اولین تابع ذهنى 
و  تأویل آمیز  سفر  مقولۀ  خود  گرچه  به همین دلیل،  است؛  رمان  شکل دهى  براى  نویسنده 
نشانه اى کلى از وارد شدن به یک حوزة خودشناسى، دگرشناسى و شناخت نسبى از زندگى 
و داشته هاى آن تلقى مى شود، اما ازنظر استقرایى شامل نشانه هاى جزئى زیادى به گسترة 
کثرت گرایانه بخشى از زندگى است که توسط هرکدام از سه شخصیت نوجوان رمان تجربه 

مى شود:
شوند.  آماده  بزرگ  سفر  براى  تا  مى کردند  تربیت  طورى  را  کودکانشان  «آن ها 
آموزش هاى مختلف، کالس ها و سفرهاى کوچک و بزرگى را ترتیب مى دادند تا 
بتوانند از پس سفر بزرگ برآیند. مردم شهر فکر مى کردند هیچ چیز به اندازه سفر 
نمى تواند بچه ها را بزرگ کند و تجربه هاى زندگى را در اختیار آن ها قرار دهد. 
هر نوجوانى یک روز سفرش را آغاز مى کرد، اما بازگشتش معلوم نبود. هر نوجوان 
پس از تجربه اى متفاوت سفر خود را به پایان مى رساند. گروهى از بچه ها با شوق 
سفر بزرگ، روزها را به شب و شب ها را به صبح مى  رساندند. سفر هم درست مانند 
بالغ شدن، ازدواج کردن یا شغل و خانه اى داشتن، بخشى از رؤیا و آرزوهاى آن ها 

بود» (یوسفى، 1395: 9-8).

یوسفى، ناصر. (1395)، و باز هم سفر، ویراستار: مژگان 
کلهر، تهران، افق، قطع رقعى، 390ص، 18500 تومان. 

شابک: 978-600-353-234-2
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سفرهاى قراردادى و شخصى خود نویسنده

رخدادهاى  به  یوسفى  ناصر  نگاه  که  مى شود  مشخص  مى یابند،  ادامه  که  سفر ها 
ریزودرشت داستان قراردادى است و مخاطبان نوجوان با رمانى روبه رو هستند که همه چیز 
آن با میل، اراده و ذهنیت هاى نویسنده شکل داده شده است. در چنین رویکردى، کارکرد 
نشانگر  که  شود  منجر  معینى  غایت مندى هاى  به  باید  الزاماً  داستان  آدم هاى  و  حوادث 
علت هاى اولیۀ طراحى، موجودیت هرکدام از آدم ها و حوادث و نیز توجیه گر طرح اساسى 
و محورى رمان باشد. براى عملى شدن چنین منظرى نویسندگان اغلب دو شیوة متفاوت 
دارند: یا همۀ وقایع و شخصیت ها را با داستان پیش مى برند و همه چیز فقط در بخش 
پایانى رمان به تأویل و نتیجه اى غیرقابل انتظار ختم مى شود، یا آن که شکل دومى انتخاب 
مى شود و نویسنده در هر حادثه اى تأویل و نتیجه اى مقطعى ارائه مى دهد و در پایان اثر 
از گردآورى نتایج موردنظر، یک تأویل نهایى دامنه دار، معنادار و برجسته تر و در مواردى 
حتى متناقض شکل مى گیرد. یوسفى از نگرش دوم استفاده مى کند. هر حادثه و موقعیتى 
را که نشان مى دهد، تلویحاً یک تأویل یا زمینۀ تأویل دارى براى آن وجود دارد و این از 

همان آغاز آشکار است:
«تمام سیستم امنیتى شهر طورى تنظیم شده بود که کل شهر را در برابر 
حتى  کند.  پیدا  را  شهر  نمى توانست  هیچ کس  مى کرد.  حفظ  غریبه ها  حضور 
چون  کنند؛  عبور  منطقه  این  باالى  از  نمى توانستند  هلى کوپترها  و  هواپیماها 
طورى  را  شهر  مهندسان،  و  طراحان  مى افتاد.  کار  از  آن ها  رادار  سیستم هاى 
مدیریت مى کردند تا از دید هر غریبه اى در امان باشد. آن ها از شهر خود در برابر 
حضور هر غریبه اى به شدت محافظت مى کردند. حاال هم حضور یک غریبه زنگ 

خطر بزرگى بود» (همان: 25-24).
«آن قدر راه رفت که خسته شد، اما نه تنها به جایى نرسید، بلکه حس مى کرد 
اما  بروى،  راه  است  ممکن  چطور  کرد،  فکر  خودش  با  است.  اول  نقطۀ  در  هنوز 
تکان نخورى و به جایى نرسى؟ یک دفعه گروهى از مردم را دید که با لباس ها و 
چهره هایى شبیه هم به سوى او مى آمدند. جمعیت به او نزدیک شد و از کنارش 
این که  بدون  مى رفتند  پیش  آن ها  نکرد.  احساس  را  چیزى  بازهم  اما  گذشت، 
چیزى تغییر کند. سام با آن ها هم قدم شد، اما بازهم به جایى نرسید. تمام آن 

آدم هاى یک شکل، بخشى از یکدستى فضا و مکان بودند» (همان: 37).
تأویل هایى که ناصر یوسفى در رمان و باز هم سفر ارائه مى دهد، متنوع اند؛ زیرا او 
بر آن است، حتى موقعیت هاى کوتاه را هم به غایت مندى معینى برساند. خود حوادث 
و شخصیت ها چندان گیرا و جذاب نیستند. کار مهیج و عجیبى از آن ها سر نمى زند، اما 
براى هر کار و شرایط و حادثه اى یک ذهنیت آموزشى و تجربى مشروط درنظر گرفته 
شده است. همۀ ویژگى داستانى و روایى نوشتار هم مدیون همین داشته هاست. در جاهایى 

که این داده ها و شروط، ابتکارى از کار درآمده اند، رمان گیرا و خواندنى است:
«پونه فکر کرد به راستى هیچ احتیاجى نداشت بداند چندشنبه  است. در آن 
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باغ هیچ فرقى بین دوشنبه و چهارشنبه یا حتى جمعه نبود، اما بدش نیامد که 
بازى اى را شروع کند. با خنده گفت: پس امروز یک شنبه  است. پیرمرد هم لبخند 
زد: قبول! امروز یک شنبه  است؛ بنابراین، فرداى آن روز هم باید دوشنبه باشد. 
پیرمرد هم قبول کرد. آن روز جمعه شد و با هم استراحت کردند. پونه چند روزى 
این بازى را ادامه داد، اما از این بازى خسته شد. از روزهاى هفته خسته شد. 
مى توانست هر روز برایش جمعه باشد یا پنج شنبه! فکر کرد نباید خودش را با 
نگه داشتن روزهایى که برایش فایده اى نداشتند، خسته کند. تصمیم گرفت هر 
روز را به خاطر همان روز دوست داشته باشد، اما یک شب تصمیم گرفت پیش 
از خواب نامى براى روزى که طى کرده بود، انتخاب کند. این طورى بود که هر 
شب نامى را براى آن روز انتخاب مى کرد. یک روز در برکه آب تنى کرد، نام آن 
روز را گذاشت: آب تنى! روز دیگر همراه همسایه یک هندوانۀ خوشمزه خورد و 
نام آن روز شد هندوانۀ شیرین و به همین ترتیب روزهاى بعد: نسیم، آفتاب داغ، 
سیب هاى قرمز، دعا، سایۀ درخت انگور، هدیه و... نام گرفتند» (یوسفى، 1395: 

(70-69
شخصیت هاى  پیرامونى  شرایط  که  است  آن  نویسنده  ذهنى  قراردادهاى  از  یکى 
اصلى اش را نامتعارف و پارادوکسیکال مى کند تا دافعه هایى ایجاد نماید و به کنش زایى 
حوادث  مى دهد،  قرار  اصلى  شخصیت هاى  راه  سر  او  آن چه  کند.  کمک  رمان  موضوع 
ذهنى  قراردادهاى  و  قانونمندى ها  بلکه  نیست،  تخیلى  و  افسانه اى  عجیب  موجودات  و 
خودش است براى تمثیلى کردن جوامعى فرضى که شرایطى نامتعارف دارند. او این کار را 
با چالش هاى ذهنى روى موضوعاتى مثل فقدان آزادى در جامعه و محدویت هاى زمانى 
و مکانى انجام مى دهد و با تأکید بر چاره اندیشى هاى شخصیت ها براى مقابله با چنین 
شرایط و معضالتى یا حل آن ها و حتى در مواردى گریز و فرار از آن ها، شخصیت هایش 
را ضمن دامن زدن به یک چرخۀ روان شناختى و تربیتى، به  طور همزمان شخصیت پردازى 
مى کند و خوانندگان گروه سنى نوجوان را به  طور ضمنى درمورد چنین مسائلى به تفکر 
قراردادى  تناقضات  و  بر پارادوکس ها  یوسفى بیشتر  ناصر  تأکید  بنابراین،  مى دارد؛  وادار 

اجتماعى و آشنا کردن مخاطبان نوجوان با چنین عارضه هایى است:
مواظب  تا  بدهم  توضیح  برایت  را  نکته ها  این  از  بعضى  باید  گفت:  «دختر 
باشى. مثل چى؟ مثل همین خواب دیدن! نباید خواب هایت را براى کسى بگویى. 
آرزوهایت را هم نباید بگویى. هیچ وقت نباید نشان بدهى که آرزویى دارى! از همه 
مهم تر نباید به کسى کمک کنى. نباید دربارة رؤیاهایت حرف بزنى. دخترك گیج 
شده بود. اگرچه فهمیده بود که در این شهر قوانین بسیارى را باید رعایت کند، اما 
نمى دانست که باید رؤیاها، آرزوها یا خواب هایش را هم پنهان کند. یا این که نباید 
به کسى کمک کند! دلش مى خواست سؤال هاى بیشترى از دخترك بپرسد، اما 
خیلى وقت نداشت. روزهاى بعد دخترك خبر داد که کمتر باید همدیگر را ببینند. 
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انگار دیگران متوجه شده اند که آن ها مدتى است فقط با هم حرف مى زنند. این 
مى توانست براى مسئوالن مدرسه یک هشدار باشد، چون همۀ بچه ها باید مرتب 
با افراد متنوعى حرف بزنند و به دوست خاصى عادت نکنند» (یوسفى، 1395: 

.(111-110
در این اثر، حوادث مهمى که حجم 387 صفحه اى آن را توجیه کند، وجود ندارند. 
رمان، مملو از خود اظهارى، توصیف و برون فکنى است که ارزش داستانى و روایى چندانى 
ندارند. در جاهایى هم نویسنده بر آن بوده شرایطى غیرعادى را به  عنوان مانعى در برابر 
و  باشد  رمان  موضوع  پیش برندة  عامل  آن ها  از  عبور  ضرورت  تا  دهد  قرار  شخصیت ها 
همزمان تاحدى مضامین تأویل زا هم وارد متن شود. با همۀ این ها، خوداظهارى هاى زیاد 
به رمان آسیب نسبى زده اند، چون فقط کارکرد پیش شرط ها و خواسته هاى معمولى را 

دارند و هرگز با کاربرى و تأثیرات عمیق حوادث داستانى برابرى نمى کنند:
«دوست دارم همسایه داشته باشم. همسایه هایى مهربان که هر روز به من 
سر بزنند. دوست دارم خانه ام را آب و جارو کنم. دوست دارم گاهى پشت پنجره 
بنشینم و به جاده اى که از دوردست ها مى گذرد نگاه کنم و خوشحال باشم که 
من توى جاده نیستم. دوست دارم دِر خانه ام براى مسافرها باز باشد. من براى 
مسافرها از قبل یک کاسه آب کنار مى گذارم کسى در خانه ام را بزند به او آب و 
نان مى دهم. چشمه همین طور حرف مى زد. انگار منتظر هیچ پاسخى هم نبود. 
او بلند بگوید. سام هم تصمیم گرفت گوش کند. او آماده بود تا آخر سفرش فقط 

بنشیند و رؤیاهاى چشمه را بشنود» (همان: 133).
جزو  درمى آورد،  توصیف  به  حاالت  و  روحى  تغییرات  عنوان  تحت  نویسنده  آن چه 
در  را  اثر  که  است  اضافاتى  و  کرده  پیدا  حجمى  صرفاً  کارکرد  به عالوه،  است.  بدیهیات 
جاهایى معمولى جلوه مى دهد و حتى نگارش رمان را در سطح انشا هاى دبیرستانى معرفى 
مى کند. این قسمت ها طراوت و تازگى موضوعى ندارند و میزان حس ورزى اندیشمندانه 

موضوع رمان را تاحد قابل توجهى کاهش داده اند:
فوق العاده  او  براى  همه چیز  داشت.  خوبى  احساس هاى  همیشه  جوان  «مرد 
بود؛ اما براى پونه این طور نبود. او بیشتر پر از شگفتى و تعجب بود. همه چیز براى 
او زیبا نبود. او جدا از زیبایى یا زشتى به اطرافش نگاه مى کرد. در روزهاى دیگر 
برآمدگى ها،  فرورفتگى ها،  شد.  جالب  برایش  مى آمدند  باغ  به  که  افرادى  چهرة 
چهرة  حتى  بودند.  متفاوت  برایش  آدم ها  صورت  رنگ  حتى  و  چین وچروك ها 
خودش هم در روزهاى مختلف متفاوت بود. همین طور چهرة مرد جوان یا پیرمرد. 
از صبح تا شب رنگ صورتشان به هزار رنگ درمى آمد. وقتى پیرمرد خسته بود، 
وقتى غمگین بود یا وقتى خوشحال بود، رنگ صورتش تغییر مى کرد. مرد جوان 
مى ترسید،  وقتى  و  بود  بى حوصله  وقتى  مى گفت،  دروغ  وقتى  همین طور.  هم 

ماهیچه هاى صورتش تغییر مى کردند» (همان: 199-198).

سفرهاى قراردادى و شخصى خود نویسنده
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نقد داستان تألیف
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از  تصویرى  شده است:  ارائه  ذهنى  ایده آل هاى  از  طراحى شده  و  متضاد  تصویر  سه 
مبرا  و  متفاوت  کامًال  جامعه اى  و  تفاوت  و  تغییر  هرگونه  از  عارى  و  یکسان  جامعه اى 
مرجع  فرزانه اى  پیرمرد  آن  در  که  سومى  موقعیت  درنهایت،  و  همگونگى  و  یکسانى  از 
عامدانه  و  به ترتیب  موقعیت ها  این  تجربه  است.  و  دانایى  از  تمثیل واره اى  و  ذهنیت ها 
همانند موقعیت هایى آموزشى و آزمونى از قبل طراحى و شکل دهى شده اند که سر راه 
سه شخصیت اصلى رمان قرار بگیرند تا شخصیت ها از هرکدام به شکل انفرادى و جدا از 

هم به  عنوان ساحت تجربى سفر خویش استفاده کنند.
اثرى  بلکه  نمى رود،  به شمار  تخیلى  نوشته اى  یوسفى  ناصر  اثر  سفر،  هم  باز  و  رمان 
قراردادى و شکل گرفته براساس تابع هاى ذهنى خود نویسنده  است: او شرایط متناقض و 
متفاوت یا وضعیتى خاص درنظر مى گیرد تا به زعم خویش موقعیت هایى پرسش برانگیز 
بیافریند و با تالقى دادن ذهن شخصیت ها با این واقعیت هاى قراردادى و شخصى، نتیجه اى 
بکشد:  رخ  به  را  موجود  پارادوکس هاى  و  تناقضات  همزمان  و  بگیرد  آموزشى  و  تربیتى 
«چطور ممکن است یکى کنارت لِه شود، زخمى شود، اشک بریزد و تو به راهت ادامه 

بدهى؟ این در هیچ کجاى دنیا نیست» (یوسفى، 1395: 235).
این  اما  مى روند،  سفر  به  جداگانه  و  متفاوت  راه  سه  در  چهارده ساله  نوجوان  سه 
تعریف  و  مى کند  پیدا  درجایى  حالتى  ایستگاه  اولین  در  زود  خیلى  سه گانه  سفرهاى 
سفرهاى تجربى و مبتنى بر شناخت خود و زندگى که الزاماً باید به چندین ایستگاه و مکان 
خالصه  ایستگاه  یک  در  فقط  شخصیت ها  از  هرکدام  براى  کند،  پیدا  ارتباط  جغرافیایى 
رویدادهایى  مى دهند،  ُرخ  جداگانه  ایستگاه  سه  این  از  هرکدام  در  که  حوادثى  مى شود. 
واقع گرایانه یا تخیلى و فانتزیک نیستند و برایند سه موقعیت قراردادى اند که به میل، 
اراده و ذهنیت هاى خود نویسنده شکل دهى شده اند؛ شخصیت ها در آن ها حالتى درجایى 
دارند؛ یعنى زیاد جلو نمى  روند و اگر هم بروند، به عقب برمى گردند؛ این وضعیت در کل 
بهانه اى شده تا نویسنده در اوقاتى مقتضى، به نوبت تنگناهاى ذهنى و عاطفى هرکدام از 

شخصیت هایش را در رابطه با چنین وضعیت هایى به چالش بکشد:
«در مدرسه مثل بقیه در کالس نشست و همۀ کارهایى را که دیگران انجام 
مى دادند، تکرار کرد. با خودش فکر کرد چقدر زندگى کردن در این شهر تکرارى 
است. الزم نبود براى هیچ کارى زحمت فکر کردن به خودش بدهد. انگار دیگران 
همۀ فکرها را کرده بودند و فقط باید فکرهاى آن ها را تکرار مى کرد. کشف این 
ماجرا حالش را بدتر کرد. دلش مى خواست براى کارهاى روزانه اش خودش فکر 
کند و خودش تصمیم بگیرد. این که در این لحظه چه کارى را باید انجام دهد یا 

ندهد، اما در این شهر چنین اجازه اى نداشت» (همان: 293-292).
یوسفى درحقیقت سه داستان جداگانه با سه شخصیت مختلف نوشته و بعد فصل هاى 
این سه داستان را با توالى نوبتى، البه الى هم جاى داده تا رخدادهاى هر سه داستان در 
قالب یک رمان موازى با هم پیش بروند. این کار به  استفاده از مونتاژ موازى سکانس هاى 
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فیلم در سینما شباهت زیادى دارد.
به  و  مى شود  متمرکز  جامعه  در  آزادى  عدم  روى  نویسنده  نگاه  که  جاهایى  در 
مى کند،  توجه  مدرسه  آموزشى  محیط هاى  در  حتى  افراد  زندگى  کنترل  سیستم هاى 
با  (شوکا)  شخصیت ها  از  یکى  که  موقعیتى  است؛  برجسته تر  اثر  محتوایى  جنبه هاى 
به ترتیب  که  دیگر  داستانى  وضعیت  دو  با  قیاس  در  نیز  و  خود  به نوبۀ  روبه روست،  آن 
شامل زندگى کولى هاى آزاداندیش و رویدادهاى داستانى مربوط به شخصیت سام است، 

نتیجه گیرى معین و شاخصى در بر دارد:
«نمى توانست به کالس دیگرى برود. باید از راه مشخصى به کالس خودش 
مى رفت. از مسیرش منحرف نمى شد. براى همین از راه هاى دیگر خبر نداشت. 
تازه فهمید، نمى دانست اتاق معلم ها کجاست یا هر معلم هر زنگ به چه کالسى 
مى رود. حتى نمى دانست کالس بغلى یا کالس رو به رویى چه معلمى داشتند. اگر 
هم براى اولین بار او را به دفتر مدرسه نمى بردند، او هرگز نمى دانست دفتر مدرسه 
کجاست؟ وقتى وارد کالس ها مى شدند معلم ها را نمى دیدند. پس از خارج شدن 
پیچیده اى  سیستم  چه  بود  فهمیده  تازه  نمى کردند.  برخورد  معلمى  هیچ  با  هم 
که  مى آمدند  و  مى رفتند  طورى  آن ها  شده است.  طراحى  آن ها  رفت وآمد  براى 
آن  درمورد  را  اطالعات  کمترین  او  نمى شدند.  باخبر  دیگرى  هیچ چیز  از  تقریباً 

مدرسه داشت» (همان: 295-294).
نگاهى تمثیلى هم به  طور ضمنى و تلویحى در برخى بخش ها و موقعیت ها وجود دارد 
که در رابطه با گروه سنى نوجوانان بیشتر به پس زمینه هاى روان شناختى و مسائلى مثل 
مواردى  در  مى کند.  پیدا  ارتباط  آرزومندانه  آزادبودنى  و  کنجکاوى  نیز  و  پرسش  تفکر، 
شخصى  کمى  استعارى  گونه اى  به  حتى  همه چیز،  این ها  بر  بیش ازحد  تأکید  به علت 
ارائه  هم  خواب دیدن  قالب  در  ظاهراً  که  دامنه اى  و  ظرفیت  چنین  با  نگاه  این  مى شود. 
شده، در راستاى سن و سال، موقعیت و اقتضائات روحى و روانى شخصیت نوجوان (دختر 

چهارده ساله) موردنظر است:
«در خواب احساس کردم که من خانه هاى بدون پرده را دوست دارم. در کوچه ها 
راه مى رفتم و از پنجره هایى که پرده نداشتند نگاهى به خانه ها مى انداختم. به 
پنجرة بدون پرده اى رسیدم. سرعتم را کم کردم تا بتوانم توى خانه را ببینم. من 
آواز  و  مى زد  شانه  را  موهایش  خانه  توى  دخترى  دارم.  دوست  را  مردم  زندگى 
چیزهایى  دارد  دوست  کرد  احساس  گرفت.  را  گلویش  بغضى  ناگهان  مى خواند. 
را به خوابش اضافه کند. بدون این که خیلى فکر کند یا خوابش را دیده باشد به 
حرفش ادامه داد: بعد همۀ پنجره ها بدون پرده شدند. من مى توانستم از جایى 
دوست  که  جورى  بودند  خانه ها  در  که  مردمى  ببینم.  را  خانه ها  همۀ  بودم  که 
داشتند زندگى مى کردند. خانۀ هیچ کس شبیه دیگرى نبود. اهالى خانه ها شبیه 
هم  من  بود.  خودش  کسى  هر  نمى کرد.  رفتار  دیگرى  مثل  کسى  نبودند.  هم 

سفرهاى قراردادى و شخصى خود نویسنده
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بپوشم  را  لباس هایى  مى توانستم  باشم.  خودم  مى توانستم  که  بودم  خانه اى  در 
نروم.  راه  مسیر  یک  در  مردم  بقیۀ  مانند  مى توانستم  داشتم.  دوست  خودم  که 
مى توانستم هر وقت دوست داشتم بخوابم یا بیدار شوم. توى کوچه سوت بزنم، 

حرف بزنم، موهایم را ببافم و از پنجره بیرون را نگاه کنم» (همان: 194-193).
یکى از شخصیت ها درمورد زیبایى تمثیلى چمن زار و زندگى کردن در آن به دیگرى 
مى گوید: «اگر این جا بمانم دیگر نمى توانم قشنگى هاى آن را ببینم. اصرار نکن. کمکم 
کن تا من هم بتوانم دشت خودم را بسازم» (همان: 303). این عبارت به  طور متناقضى 
مى تواند نشانگر حسادت باشد؛ درحالى که در رمان کارکرد و معناى مثبتى به آن نسبت 

داده شده است.
نیستند.  تأثیرگذار  چندان  رخدادها  است.  کم  رمان  حجم  به  نسبت  حوادث  تعداد 
نشان دادن  عجیب  و  نامتعارف  بر  اصرار  و  موقعیت ها  و  شرایط  تغییر  بر  تأکید  درعوض، 
داده ها و داشته هاى موضوعى رمان، زیاد است. باید یادآور شد که اغلب تغییرات نامتعارف 
جلوه  انتزاعى  و  عامدانه  شروطى  و  شرط  همانند  و  قراردادى  اثر،  داستانى  موقعیت هاى 
مى کنند که گاهى به عمد تمثیلى هم مى شوند. این ها سبب شده رمان و باز هم سفر به قلم 
ناصر یوسفى اثرى انتزاعى و غیررئالیستى از کار درآید و به  طور نامتعارفى وجوه انتزاعى اش 
هم غیرتخیلى و صرفاً قراردادى، شرطى و کًال برایند تابع هاى ذهنى خود نویسنده باشد. 
یوسفى از این طرح و برنامۀ شخصى بیشتر براى اثبات اندیشه ورزى و پرسش گرى ذهن 
نوجوانانۀ پرسوناژ نوجوان به عنوان نمونه اى روان شناختى از این گروه سنى اصرار مى  ورزد و 
شخصیت ها و حوادث داستانى اثرش را مثال هایى براى اثبات نظریه هاى بدیهى روان شناختى 

مى کند:
«...گوشه اى از اتاق یک ظرف غذا دید. به طرف آن رفت. حتى ظرف ها هم 
سفید بودند. غذایى هم که برایش گذاشته بودند سفید بود. شیر، تکه اى مرغ و 
زمین  روى  دارد.  علتى  سفیدى  همه  این  فهمید  تازه  کرد.  نگاه  غذاها  به  برنج. 
نشست. باز به دور و برش نگاه کرد. مطمئن شد او را در جایى قرار داده اند تا هیچ 
رنگى را نبیند و چشمانش هیچ محرکى را احساس نکند. با خودش فکر کرد آیا 
مى خواهند شکنجه اش بکنند؟... به طرف بشقاب رفت تا آن را بلند کند، اما بشقاب 
به سینى چسبیده بود. حتى سینى هم به زمین چسبیده بود. تعجب کرد. چرا 
آن را چسبانده بودند؟ هدف از این کار چه بود؟ همان جا غذایش را خورد. موقع 
غذاخوردن با خودش فکر کرد این بشقاب غذا از کجا وارد این اتاق شده؟ آیا کسى 
آمده و براى او غذایى گذاشته؟ پس چرا او هیچ صدایى را نشنیده. وقتى غذایش 
را خورد همان جا نشست. پایش را دراز کرد. بعد جمع کرد. بلند شد. دوباره دور 
اتاق چرخید تا ببیند این ظرف غذا از کجا وارد شده یا چرا به زمین چسبیده؟» 

(همان: 337-338)
گاهى به اقتضاى رویکرد روان شناختى نویسنده به شخصیت ها، الیه هایى از شخصیت 
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انسان واکاوى و در آن به مقوله هاى خودجویى و گرفتار نفس شدن یا به شناخت خود، 
هم  کمى  روان شناختى  بن مایه هاى  عالوه بر  که  مى شود  اشاره  پیرامون  محیط  و  زندگى 

افکار فلسفى به همراه دارد:
را  ما  که  جاده اى  مى دانم  فقط  نمى دانم.  انداخت:  باال  را  شانه هایش  «جوان 
رسیدن  گاهى  است.  دشوارتر  و  تاریک تر  سخت تر،  گاهى  مى رساند  خودمان  به 
و عبورکردن از کوهى بزرگ به مراتب ساده تر از رسیدن به خود است. آن ها راه 
مى رفتند و جوان همین طور حرف مى زد: جاده اى که ما را به خودمان مى رساند، 
گاهى آن قدر تاریک و خطرناك است که مى توانى در آن گم شوى. حتى شاید 
حیوان هاى درندة درونت تو را بخورند. حیوان هاى درندة توى خودمان؟! جوان 
سرش را تکان داد و گفت: بله حیوان هاى درنده. مثل حسادت، کینه، قهر، خشم 
و... این ها حیوان هاى درنده اى هستند. پونه به جوان نگاه کرد. احساس مى کرد 
حرف هاى بى معنى اى مى زند. بدش نمى آمد که کمى سربه سرش بگذارد، شاید 
این طورى راه برایش کوتاه تر مى شد. براى همین گفت: خب. حاال فکر کن که به 
خودت رسیدى. خودت را شناختى. بعد چه مى شود؟ جوان با شنیدن این سؤال 
به  مى کنم  فکر  اما  نمى دانم،  داد:  جواب  آرام  و  کرد  نگاه  دوردست ها  به  ایستاد. 
سکوت مى رسى. به یک جور شادى که همیشه با توست و کسى نمى تواند شادى 
را از تو بگیرد. شاید وقتى به این جا برسى، آن وقت از همه چیز لذت مى برى و همۀ 

دنیا برایت زیبا مى شود» (همان: 97-96).
در این اثر به موضوعاتى مثل آزادى و تفاوت و تنوع در شیوه ها و داشته هاى زندگى و 
نیز بر فرزانگى و تجربه اندوزى تأکید شده است. جایى هم به شکل متناقضى به فال گیرى و 
مقبول شدن آن اشاره شده و این از زبان راوى سوم شخص که داناى کل محسوب مى شود 

و ذهن یکى از شخصیت ها را ذهن خوانى مى کند، بیان شده است:
«گاهى هم به فکر فالَش مى افتاد و این که چشمه گفته بود سفرش به پایان 
مى رسد، اما بسیار دردناك! تا مدتى فکر مى کرد فروخته شدن بدترین دردى بود 
که تجربه کرده بود، اما درد ازدست دادن سخاوت به مراتب سخت تر بود» (همان: 

.(367
گرچه موقعیت هاى تنگنایى رمان براى دو نفر از شخصیت ها غیراختیارى، دافعه زا و 
نفى کننده زندگى واقعى اند و آن ها به اجبار و فقط برپایۀ یک رسم و  در مواردى اساساً 
آداب فرهنگى و اجتماعى به این موقعیت ها فرستاده شده اند، اما مطلوب بودن موقعیت 
تا  همزمان  و  پذیرفتنى  متفاوت،  تاحدى  همه چیز  شده  سبب  پونه  شخصیت  براى  سوم 
اندازه اى اختیارى شود و این زمینه یک قیاس نسبى را براى ارزیابى سه موقعیت موردنظر 

و هدف از شکل دهى آن ها فراهم نموده است:
«دلش براى خانواده اش، شوکا، سام و همه دوستان و آشنایانش تنگ شده 
بود. به همۀ آن ها فکر کرد و سعى کرد خاطره اى از هرکدام به یاد بیاورد. با به 

سفرهاى قراردادى و شخصى خود نویسنده
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یادآوردن هر خاطره اى مى خواست احساس کند همۀ آن ها برایش زنده و حاضر 
را  مهربانى اش  و  عشق  آن ها  همۀ  براى  بود  نشسته  که  همان جایى  از  هستند. 
فرستاد. احساسى سرشار از عشق، احترام، دوستى و حتى سپاس. با به یادآوردن 
دلش  واقعاً  داشت.  دوست  عاشقانه  را  آن ها  از  بعضى  مى تپید.  قلبش  هرکدام، 
مى داد  این  از  آیا خبر  مى داد؟  چه  از  این دلتنگى خبر  شده بود.  تنگ  برایشان 
که سفرش به پایان رسیده است؟ همان لحظه با خودش گفت: نه! هنوز زود است. 
هنوز درس هایى هست که باید در کنار پدربزرگ بیاموزم. هنوز وقت برگشتنم 

نرسیده» (همان: 385).

نتیجه گیرى
شکل  نویسنده  خود  ذهنى  تابع هاى  برمبناى  یوسفى  ناصر  اثر  سفر  هم  باز  و  رمان 
گرفته که نه تخیلى و فانتزیک است نه رئالیستى، بلکه اثرى قراردادى و فقط سلیقه اى 
در  و  مى شوند  شخصیت پردازى  سّنشان  به تناسب  جاهایى  شخصیت ها  مى رود.  به شمار 
با  آنان  گفت وگو هاى  در  نکته  این  مى رسند.  به نظر  باالتر  سن وسالشان  از  موقعیت هایى 
دیگران مشهود است. درضمن، در پس هرکدام از موقعیت هاى قراردادى سه گانۀ رمان، 
حتى در پس شخصیت ها و برخى از گفتارهایشان، نگاه و رویکرد عامدانۀ نویسنده که 
و  داده ها  این  در  است.  آشکار  بکند،  تمثیلى  و  تلویحى  را  معینى  داده هاى  مى خواهد 
نموده ها تأویل هاى معینى وجود دارد که شکل گیرى شخصیت ها، موقعیت ها و حوادث را 

تابعى از خود کرده است.
پایان رمان گرچه تصادفى به نظر مى رسد، اما پشت آن هم نگاهى عمدى است؛ هر سه 
شخصیت از مکان ها و موقعیت هاى بسته و نسبتاً بسته، بیرون مى آیند، جان سالم به در 
مى برند و به جامعۀ خود برمى گردند و ثابت مى شود که این سفرها درحقیقت سفرهایى 
همزمان  که  بوده است  زندگى  معناى  و  خود  شناخت  نیز  و  تجربه اندوزى  آموزش،  براى 

شاخصه هاى روحى و روانى خود شخصیت هاى نوجوان را هم نشان مى دهد.
فضاى  سه  به  نوجوان  شخصیت  سه  فرستادن  براساس  که  رمان  موضوعى  طرح 
و  است  شخصى  و  قراردادى  عامدانه،  گرفته،  شکل  آن ها  نهایى  برگرداندن  و  نامتعارف 
آثار  و  تخیلى  رمان هاى  بین  مبهمى  جایگاه  به  را  موردنظر  حجمى  رمان  سبک وسیاق 

رئالیستى منتسب مى کند.
رمان در کل چندان گیرا و مهّیج نیست، روابط علت و معلولى حوادث، موقعیت ها و 
شخصیت ها ضعیف است، اما در مقاطعى خوانندة اثر را به لحاظ داستانى ترشدن موضوع و 
حس ورزى هاى خاص تحت تأثیر قرار مى دهد. به عالوه، نگاه ناصر یوسفى بیشتر معطوف 
درنتیجه،  نمى پردازد؛  آن ها  فیزیکى  ظاهر  به  و  است  شخصیت ها  قراردادى  درون  به 
شخصیت ها بى چهره اند و او تصور سیماى آن ها را براى مخاطبان، براساس داده هایى که 

در رابطه با گفتار و رفتارشان ارائه داده، تاحدى اختیارى کرده است.


