
Reçu: 16 Novembre 2022                   Révisé: 21 Janvier 2022                 Accepté: 27 Janvier 2022 

 

 
   

 
 
 

 

Recherches en Langue et Traduction Françaises. Vol. 4. No. 2. S/N. 7. Automne et Hiver 2021 

 

Le Cocon de la Famille dans les Œuvres d’Anna Gavalda 
 

Allahshokr Assadollahi  (Auteur correspondant) 1  

Professeur des uiniversités, Université de Tabriz, Tabriz, Iran 

Mohammad Hossein Djavari  

Professeur des uiniversités, Université de Tabriz, Tabriz, Iran 

Tahere Zahedi 

Doctorante, Université de Tabriz, Tabriz, Iran 

 
Résumé 

L’homme d’aujourd’hui est plongé dans la fin d’un monde sombre, mais il a toujours essayé de 

combler en quelque sorte des lacunes personnelles et existentielles. Le concept d’être un génie 

peut prendre de larges dimensions. De ce point de vue, Anna Gavalda, cette femme écrivaine 

contemporaine, a su très bien mettre en scène des relations interpersonnelles en tant que principe 

de la vie humaine à travers ses œuvres. Puisque la famille est le lieu de rencontres des besoins 

psychologiques des personnes et la source de frustrations et de lacunes psychologiques qui se 

manifestent plus tard au sein de la sociétém cela double l’importance accordée à ce statut à travers 

toutes œuvres gavaldiennes. A cet égard, Dans cette recherche, nous essayons d’examiner les 

questions suivantes à travers les approches psychanalytiques de Julia Kristeva. D’abord, comment 

l’auteure a-t-elle abordé les rôles de la mère et du père à travers ses œuvres ? D’une part, dans 

quelles mesures peuvent apparaître les résultats négatifs des relations fragiles surtout dans Je 

l’aimais au sein de la famille ? D’autre part, quels sont les aspects remarquables de la présence du 

père dans la vie des enfants et quelle est la stratégie propre à l’auteure pour donner un sens à la 

vie à travers le roman L’Ensemble, c’est tout ? La lecture des œuvres de l’auteure nous incite à 

penser davantage aux incompréhensions familiales, aux conflits intergénérationnels, aux errances 

affectives et aux relations humaines précaires. De ce point de vue, il dépeint le véritable reflet de 

la vie actuelle de l’homme contemporain qui pourrait être la clé pour résoudre des problèmes 

auxquels toute famille peut être confrontée au quotidien. 

Mots-clés: Anna Gavalda, enfant, lacune émotionnelle, mère, père.   
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Abstract 

Today’s man is drowned in the end of dark world, but he has always tried to heal his personality 

and existence gaps. The concept of a creator of valuable works with genius can assume wide 

dimensions. From this point of view, Anna Gavalda, the contemporary French female writer, has 

been able to portray the relationships between people, which are the shape of human life in her 

works. Since the family is the meeting point of people’s psychological gaps that later become 

evident in the heart of the society, it doubles the importance of examining this place through the 

works of Anna Gavalda. In this sense, we intend to explain the following subjects through the 

psychological of approaches of Julia Kristeva. First, how did the author address the roles of mother 

and father in her works? In what dimensions can the negative and harmful results of shaky 

relationships within the family appear in Someone I loved? On the other hand, what are the bright 

aspects of the father’s presence in the children’s lives, and what is the author’s strategy to make 

life meaningful, in a novel Hunting and Gathering? Reading the author’s works encourages us to 

think more about family misunderstanding, intergenerational conflicts, emotional wandering and 

shaky human relationships. In the sense, it portrays the real reflection of the current life of 

contemporary man, which could be the key to solve the problems that every family struggles with 

on a daily basis.  
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 چکیده
و  یتیشخص یهابر آن داشته تا خأل یاما همواره سع ،غرق شده است کیتار ییایدن هالییدر منته یانسان امروز

را به  ایابعاد گسترده تواندینبوغ م یخالق آثار ارزشمند دارا کیبخشد. مفهوم  امیالت ایخود را به گونه یوجود
را  یانسان نیتوانسته است روابط ب یبه خوب یفرانسو معاصر ۀسندیزن نو نیمنظر، آنا گاوالدا، ا نی. از اردیخود بگ

افراد و  یروان یازهاین یخانواده محل تالق کهیی بکشد. از آنجا ریاست در آثارش به تصو یآدم ستنیز ۀکه شاکل
 گاهیجا نیا یبررس تیاهم شوند،یم دایاست که بعدها در بطن جامعه هو یروان یهاو خأل هایسرخوردگۀ شیر
مورد نظر  یروان یکردهایرو قیتا از طر میدر نظر دار ثیح نی. از اکندیخالل آثار آنا گاوالدا را دو چندان م زا

ل آثارش مادر و پدر در خال هایچگونه به نقش سندهی. در ابتدا، نومیبپرداز ریموضوعات ز نیبه تبب ستوایکر ایژول
در چه  تواندیدر اثر من او را دوست داشتم م یخانوادگ درونروابط متزلزل  بارانیو ز یمنف جیپرداخته است؟ نتا

فرزندان خواهد داشت و راهکار  یدر زندگ یپررنگ هایحضور پدر چه جنبه گر،ید یظاهر شود؟ از سو یابعاد
به نسبت رشتیما را به تعمق ب ندهسیخوانش آثار نو ست؟یدر رمان با هم بودن چ ،یمعنادار کردن زندگ یبرا سندهینو

 نیا . و ازداردیمتزلزل وام یو روابط انسان یعاطف هاییسرگردان ،ینسلنایب یتضادها ،یخانوادگ هایسوءتفاهم
حل  یبرا یدیکلعنوان شاههب تواندیکه م کشدیم ریانسان معاصر را به تصو یکنون یاز زندگ یبازتاب واقع ثیح

 کند.ینرم م پنجهودست هاطور روزمره با آنبه ایباشد که هر خانواده یمشکالت

 .یعاطف آنا گاوالدا، پدر، مادر، فرزند، خأل :ی کلیدیهاواژه

                                                           
1. E-mail: nassadollahi@yahoo.fr                       DOI: https://doi.org/10.22067/RLTF.2023.79628.1066 

https://orcid.org/0000-0001-6336-8695    

mailto:nassadollahi@yahoo.fr


 

 

 

 

 دوم ۀشمار ،چهارم ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

961 

 
 

 . مقدمه۱
عنوان یک زن، نقش مادری و همسری را بر عهده داشته به خوبی توانسته است ز آنجایی که آنا گاوالدا خود بها

یابند به تصویر بکشد. از یک سو، خود در بطن های متزلزل رشد میکه در خانوادهرا های فراروی کودکانی آسیب
ی ازهم گسیخته رشد یافت که این موضوع او را به کار کردن از سنین کودکی سوق داده و از سوی دیگر وی اخانواده

 رنگپراو را دوست داشتم،  منح در رمان موضوعی که به وضو ؛خود طعم تلخ جدایی از همسرش را چشیده است
و  کنندمیها را حبس هایی آنکنند، در پیلهنمو فرزندان خود را فراهم نمی رشد و ۀهایی که عرصاست. خانواده

تنها زیرا وی نه ،هایی از زندگی انسان واداشتهدهند. این مسئله ما را به تعمق درمورد جنبهها نمیمجال پرواز به آن
ها دست به گریبان است پرداخته، بلکه سعی داشته تا راهکارهای عملی را بیان مشکالتی که انسان امروزی با آنبه 

 های مختلف کالمی بازگو کند. نیز به شیوه
 اول به تقابل تجربیات واقعی ۀشده از سوی ژولیا کریستوا، در وهلمطرح ۀکاوانبا توجه به رویکردهای روان 

ها دست به گریبانیم خواهیم پرداخت. در ابتدا، نویسنده چگونه به تی که ما خود به نوعی با آننویسنده با مشکال
 با هم بودنزای کودک و مادر در رمان  های مادر و پدر در خالل آثارش پرداخته است؟ بررسی روابط تنشنقش

 من امن آرامش و امنیتأعنوان مدر بهزیرا از دیرباز آغوش ما ،ملی است که باید بدان پرداخته شودأل تبموضوع قا
هایی خالف انتظار از یک زن، در نقش عاطفی و روانی کودک تلقی شده است اما در این اثر نویسنده چهره

ه نویسنده در بلک ،اط با مادر نیستببرانگیز تنها در ارتاما این روابط چالش است، اش به تصویر کشیدهمادرانگی
سنگین پدر و حضور سردش در بطن خانواده اشاره دارد. در این شرایط خواهیم  ۀبه سایتم او را دوست داش من رمان 

ط بار روابشود. نتایج منفی و زیانکشمش دائمی بین خودمحوری و دگرمحوری مبدل می ۀدید که خانه به عرص
از این حیث، قصد داریم  تواند در چه ابعادی ظاهر شود ومیمن او را دوست داشتم متزلزل درون خانوادگی در اثر 

ازجمله  تواند به اشکال مختلفیگسیخته بین اعضای خانواده اشاره کنیم که میتا به نتایج منفی این روابط ازهم
از سوی دیگر، حضور پدر  .ها مبدل شودازدست دادن هویت فردی، خشونت کالمی، تنهایی و هزارتوی از ناگفته

ا هم بان خواهد داشت و راهکار نویسنده برای معنادار کردن زندگی، در رمان های پررنگی در زندگی فرزندچه جنبه
لکه ب ،شودقوت آنا گاوالدا تنها در ترسیم مشکالت درون خانوادگی و اجتماعی محدود نمی ۀچیست؟ نقط بودن

 هایا مرارتروانی  فرزندان  در رویارویی ب  ـ های روحیوی همواره سعی داشته تا به نقش مثبت پدر در حمایت
ویسنده عنوان راهکار مورد نظر نزندگی و شکوفایی استعدادهایشان اشاره کند و در پایان به خویشاوندی گزینشی به

شود که هر یک به نوعی از قلمداد می با هم بودنهای رمان امید برای شخصت ۀعنوان روزنخواهیم پرداخت که به
اند. هر چند این موضوع تأثیرات سوئی بر روان و وانی قرار داشتهروابط خانوادگی خود تحت فشارهای روحی و ر

 ها به تصویر کشیده است. دیگری از آن ۀاما همفکری و تشریک مساعی چهر ،ها داشتهجسم آن
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اشاره  1«های کودک گوگو اثر پاتریک رینگنبرگداستان ۀکاواننقد روان»توان به روش تحقیق می ۀعنوان پیشینبه
توان به های گوگو پرداخته و در همین راستا نیز میکاوانه به نقد و بررسی داستانداشت که با توجه به نقد روان

مطالعات زبان فرانسه  ۀدر مجل «های مونث در آثار کولت و آنا گاوالداای گزینش شخصیتبررسی مقایسه»
. اما 5فوق پرداخته شده است ۀامعه با توجه به دو نویسنددانشگاه اصفهان اشاره کرد که به تبیین نقش زنان در ج

های پدر و مادر در آثار آنا گاوالدا بر تأثیر نقش ۀکاوانهمانطور که اشاره شد هدف ما از این تحقیق بررسی روان
 کند. پیکر و روان کودکان است که در چه ابعادی در جامعه نمود پیدا می

 با هم بودنزای کودک و مادر در رمان روابط تنش .2

. از منظر ژولیا اندشناسان بعد از فروید و الکان بر نقش پدر تأکید بیشتری داشتهشناختی، اکثر رواناز نظر روان 
ت که اند، شاید بدین دلیل استر از نقش مادر الهام گرفتهشناسان کمرسد که مفسران و روانبه نظر می»کریستوا، 
 ,Kristeva« )که نقشی برای مادر شدن قائل باشندشود تا اینسراسر در شیفتگی و اشتیاق خالصه میمادرنگی 

2003, p.60). سقط جنین»با عنوان  دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد ۀدر دومین داستانک مجموع» ،
خواهند. هایی که بچه میزن اند،ها احمقزن»تولد و مادر شدن را زیر سؤال برده است.  ۀگاوالدا به خوبی فلسف

های عشق، عشق، گشایند، دریچهها به تمامی میدرنگ دریچهاند، بیفهمند حاملهاند. همین که میها احمقآن
بینیم که تنها عشق در برابر با توجه به این ایده، می .(51، ص. 5831)گاوالدا، « بندندها را نمیعشق. و دیگر آن

دوست »کند، کند. وی عشق مادری را با تمام وجود احساس میارد که یک مادر درک میتمامی احساساتی قرار د
 .(02، ص. 5831)گاوالدا ،« هایش را، سرش راپی کودکش را ببوسد. همه جایش را، گردنش را، گونهدردارد پی

 داند. مادر شدن آنقدرها برای یک زن اهمیت دارد که وی خود را یک لحظه از کودکش جدا نمی

دهنده ... شرور مادر مهربان، محافظ، فداکار، یاری»مادرنگی از دیرباز مشهود است:  ۀاز سوی دیگر، اسطور
توانند از حس شاهد مادرانی هستیم که نمیبا هم بودن اما در رمان  ،(El-Khoury, 2004, p.45) «و ویرانگر

گونه شود، پس هیچاسات توسط دیگری سرکوب میمادرانگی و همسر بودن لذت ببرند، زیرا هر یک از این احس
ه خود مادر نسبت ب ۀشود، زیرا فرزندان از محبت اولیها برقرار نمیدلبستگی، توجه و پیوندهای عاطفی بین آن

های عینی این رفتارها را اند. آنا گاوالدا به نوعی به مفهوم ضد مادر در آثارش اشاره داشته است. مثالمحروم مانده
وان در دو شخصیت کامیل و فرانک یافت، مادر کامیل بدلیل حس خیانت همسرش نسبت به او دخترش را تمی

داد و چندین بار اقدام به خودکشی کرد. همچنین وی با زبانی نیشدار دخترش را مورد همواره مورد سرزنش قرار می
                                                           

های کودک گوگو اثر پاتریک رینگنبرگ، کاوانۀ داستان. آندیا عبائی، سارا طباطبائی، آرزو رسولی، نقد روان 1

 .  06ـ 39، صص.1931، اسفند 2، شمارۀ های زبان وترجمه فرانسهپژوهش

ان زب، مطالعات های مؤنث در آثار کولت و آنا گاوالدا. محبوبه قاضیان، و ندا آتش وحیدی، گزینش شخصت2
 . 151ـ 139، صص. 1366، فروردین 1شمارۀ  ،فرانسه دانشگاه اصفهان



 

 

 

 

 دوم ۀشمار ،چهارم ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

961 

 
 

دیگر فرانک، از بدو تولد از جانب مادر ترد کند. از طرف اش مذمت میحرفه دلیلدهد و او را بهخطاب قرار می
ت. بزرگ خود شده اسبزرگ و مادردلیل مشکالت بسیار رفتاری وی مجبور به زندگی کردن در کنار پدرهشده و ب

ق اصلی این عش ۀمادر و دختر ارائه شده، شاخص ۀاصطالحی است که توسط الکان برای بیان رابط« ویرانگی»
این پیوند اولیه با  .(Lavandier, 2018, p. 60« )ناپذیر استو تخریب جدایی ویرانگی است که از نفرت

ته نیاز به محبت در عشق مادرانه انباش ۀتعامل و همکاری کودک با دنیای بیرون است. سرچشم ۀکنندمادر، تضمین
ستوا یم. از نظر ژولیا کریدانحیات می ۀشود که اولین شرط سازگاری اجتماعی تلقی شده. از این منظر، مادر را مایمی

 «سازی استعطف توانمند ۀبرای مرد و زن، از دست دادن مادر یک ضرورت زیستی و روانی، اولین نقط»
(Kristeva, 1987, p. 38).  ترینمادر و پسر... خالص»اگر زیگموند فروید خاطر نشان کرد که روابط بین 

اما همانطور که  ،(Freud, 2003, p.133« )خودخواهانه ۀحظدهد، بدون هیچ مالنمونه از مهربانی را ارائه می
 .p ,1975 ,) «بدخواهی آگاهانه»دهد. از نظر میشل فوکو به نوعی گفتیم گاوالدا روی دیگر سکه را نشان  می

141  Foucaultشود. به عبارت دیگر، این روابط پرفرازونشیب باعث انحراف از انتظارات اجتماعی ( تلقی می
رود که در خانواده مادر و فرزند پیوندی متقابل داشته باشند. به شود. انتظار میخانوادگی میرفتارهای دروندر 

ه یکی از بکنیم که به آزار و بدرفتاری نسبتهای خانوادگی صحبت میاست که در اینجا از خشونت سببهمین 
ا هشود. اینانگارانه، ظاهر میروانی، گاهی سهلاعضای خانواده اشاره دارد که به اشکال مختلف، گاهی عاطفی و 

دهند. فروید در این باره چنین اشاره افراد را تحت تأثیر قرار می ۀهای ذهنی همزایی هستند که جنبهنقاط آسیب
 کند:می

ه بستگی جای خود را بدهد، در اینجا دلاین احساس بیگانگی نسبت به مادر تحت تأثیر دشمنی رخ می» 
ه حد تواند بیشتر بدار باشد. و درنهایت، میتواند چشمگیر و در طول زندگی ادامهدهد. چنین نفرتی میمینفرت 

 .(Freud, 1984, p. 163« )ماندشود و بخشی دیگر باقی میطور کلی، بر بخشی از آن غلبه میجبران شود. به
 پرسد، او هیچاش مید سؤال درمورد خانوادهکند و از او چندر اینجا وقتی کامیل فرانک را به صحبت وادار می

 رو کسی من - نمیدونی؟ طور چه ـدونم. نمی ـپدر و مادرت کجا هستند؟  ـ» توضیحی ندارد که به او بدهد: 
 که تصویری نظر، این از .(833. ص ،5811 گاوالدا،) «...بود  ناشناس یک... ندیدم  وقتهیچ رو پدرم ـ. ندارم

 های خودش به فرد دیگری حتی، شبیه به فردی بود که جز به لذتبود کرده ترسیم خودش برای مادر از فرانک
جو ورفتارهای ناهنجار فردی را در روابط متزلزل درون خانوادگی جست ۀتوان ریشکرد، پس میفرزندش فکر نمی

« هاکلهآشغال شاه»انتقام بگیرد و به زد تا به هر نحوی بتواند کشید، دست به دزدی میسیگار می فرانک دائما   .کرد
بینیم که مفهوم شد. در این آثار میگش تنها دلگرمی برای وی محسوب میرشناخته شده بود. حضور مادربز

  ها هر کدام به نحوی با ترک خانه علیه فداکاری مادرانه جای خود را به رنج، تزلزل و خشونت داده است. شخصیت
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 توانند از جامعه بگریزند. گاه نمیهیچ اما ،کنندمادر شورش می
طور خودجوش احساسات عاطفی را در قلب نویسنده بر این نکته تأکید دارد که این نقش والدین است که به

نکات کلیدی مورد نظر آنا گاوالدا هستند. اما  کنند. مفاهیم آموزش و مسئولیت غالبا  کودکان ایجاد و بازسازی 
ت داشتم او را دوسهای داستان من پدری نیست. شخصیت ۀر فیزیکی شرط الزم انجام وظیفدانیم که تنها حضومی

اند. تضاد بین عشق شخصی و شرافت خانوادگی در قلب اعتنایی اخالقی پدرانه رنج بردههر یک به نوعی از این بی
داشت. از یک طرف فرد  نویس مشهور فرانسوی در قرن هفدهم، قرارهای راسین و کورنی، دو نمایشنامهتراژدی

 بند ماندن به تعهدات خانوادگی خودش است.  خواهد خودش را راضی کند و از طرف دیگر مجبور به پایمی
 او را دوست داشتم  منی  در رمان یهای منفصل  خانوادگی و زناشو . زنجیره۱ـ2

یدا بتواند به حقایق زندگی از طریق او دست پویژه به یک الگو در بطن خانواده نیاز دارد تا طور طبیعی، انسان بهبه
ود ه باشد و الگویی در کنار ختتفاوت رشد کند، و هنر عشق ورزیدن را نیاموخکند. کودکی که در یک فضای بی

تواند این حس را به دیگران منتقل کند، بلکه خود نیز همواره از برقراری ارتباط با دیگران تنها نمینداشته باشد، نه
گاه بر افکار و کند، گویی این ترس در ضمیر ناخودآگاهش رخنه کرده است. وراثت بهی میخوددار طور ناخودآ

خاموشی از شخصیت  ۀتواند روند عادی زندگی را مختل کند. این موضوع جنبگذارد و میاحساسات تأثیر می
و عشق پدرانه را لمس نکرده  که فردی در یک موقعیت حساس رشد کند گذارد. زمانیماست که بر منش ما اثر می

قی این فرزندی و وابستگی و تال ۀکلیدی رابط ۀآن باشد. در اینجا اشاره به دو واژ ۀکنندتواند خود منعکسباشد نمی
دو نیز ضروری است، زیرا بیانگر تقابل طبیعت و فرهنگ، خیال و واقعیت، پیوندهای روانی و اجتماعی هستند. 

که  جاییکند، از آنوچرا و انکارناپذیر والدین در خانواده تأکید میچونر مسئولیت بیپس از این حیث، نویسنده ب
زیستی و اجتماعی است. این انفصال خانوادگی به شدت قابل لمس است، فضای  یکه کودک محصول فرایند

ص در این خصوزند و بیانگر مفهوم طالق عاطفی است. گاوالدا نش را فریاد میاهای ساکنسرد خانه شکاف قلب
نهایت خرابکاری. نهایت آشفتگی. نه ماتیلد و نه سوزان سزاوار چنان وضیعتی نبودند. من همه »گوید: چنین می

شخصیت  .(11، ص. 5831)گاوالدا، « چیز را ضایع کرده بودم. هرگز خود را تا آن حد بینوا احساس نکرده بودم
ه بعنوان سوژه مسبب ظلمی است که نسبتد، وی بهآمده آگاهی دارمرد داستان به خوبی از وضعیت پیش

زیرا خود نیز در چنین جو سنگینی رشد یافته و  ،بینداست. او خود را مقصر و قربانی می اش مرتکب شدهخانواده
زیرا  ،ها منتقل شده است. در اینجا شاهد نقش سنتی پدر در خانواده هستیمگویی این انفصال نسل به نسل بین آن

های وی را ندارد. برای جلب ت مخالفت با خواستهئشود. هیچ کس جرها ردوبدل نمیگویی بین آنوتهیچ گف
ده، اش طرد شهای خود را زیر پا بگذارند. این پدر شکننده خود از سوی خانوادهرضایت وی فرزندان باید خواسته

پا بر  شود. گویی از مریخفاوتی تعبیر میتای از بیعنوان نشانهروابط خانوادگی همه دوسویه است و سکوت او به
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های اجتماعی زمین گذاشته و با همه ازجمله فرزندانش احساس غریبگی دارد. خود را غرق در دنیای کار و رقابت
 دهد.افراد به ما فرصت رمز گشایی می ۀکرده و احساسات را نادیده گرفته است. شخصیت معماگون

اش ین پدر و پسر یافت. اما چگونه بین ایماگو )تصویر پدری( و جایگاه واقعیتوان بروابط علت و معلولی را می
 ارتباطی برقرار کنیم: در خانواده

فتار و ر شود و متقاعبا  دهد که در ناخودآگاه سوژه تثبیت میایماگو اصطالحی است که بازنمایی را نشان می» 
و  تواند جایگزینی برای یک پدر ضعیفپدر قوی یا توانا میدهد. بنابراین تصور یک او با جهان را جهت می ۀرابط

 .(Croix, 2011, p. 35« )ناتوان در واقع باشد
ز کلی اهای خانواده باشد و جایگاه خود را بهها و عقدهتواند هدف تمام عیباز نظر نویسنده، چنین پدری می 

گیرد. گاوالدا به این نکته اشاره روحی قرار می دست بدهد. در مصاف روح با جسم، ارادۀ نفسانی در مقابل ارادۀ
کوتاهی یل دلو پدرشان را به برندمیتربیتی والدین خود را زیر سؤال  ۀای فرزندان شیودارد که در یک چنین خانواده

. گیردشود و پدر در جایگاه متهم قرار میکنند و خانه به دادگاه مبدل میشان محکوم میدر انجام وظایف پدرانه
تا بتوانند  اندها در کودکی در وجودشان انباشته شده و به این وسیله فرصت ظهور یافتهشده آنهای سرکوبخواسته

 ،کندمی یاد«  بولدوزر»عنوان های خود را بازگو کنند. شاید اندکی تسلی یابند. گاوالدا از شخصیت پدر بهعقده
ی کشانده است. گویی رهایی والدین مانند یک میراث به فرزندانشان زیرا هر چه بر سر راهش قرار داشته به نابود

 شود. منتقل می
خواهیم بر دو رفتار عمدۀ انسان در تقابل با دیگران و دنیای پیرامونش تمرکز کنیم. زیرا انسان همواره در اینجا می

ی رویکرد به خود و به دیگربرد. این بین برتری بخشیدن به حضور خود و دیگری در کشمش دائمی به سر می
، 5833تواند در دو نگاه نزدیک و دور اتفاق بیفتد و این کنش از هر سو مدام در حال انعطاف باشد )اسداللهی، می
  .(02-51. صص
 . کشمش دائمی بین خودمحوری و دگرمحوری 2ـ2

تشکیل شده است. و از « 5مرکز»، و «من»در معنای « 1ایگو» نخودمحوری از دو اصطالح التی ۀاز یک سو، واژ
کاوانه، ایگو بخشی از براین، در زبان روانفرض کردن است. عالوه 9«خود را مرکز جهان گرفتن»شناسی نظر ریشه

های خود گیرد، یعنی انگیزهها قرار میکند، که نیروهایی را که فرد در معرض آنشخصیت را مشخص می
 دکنسوپر ایگوی او( و درنهایت، واقعیت دنیای بیرون را متعادل می های عمیق(، اخالق او )یا دقیق تر،)گرایش

(Norbert, 2019). دهد. این دو عنوان مرکز توجه، قرار میاز سوی دیگر، دگرمحوری، اولویت را به دیگری، به

                                                           
1 . ego 

2 . centrum 

3  .  fr.m.wikipedia.org. égocentrisme 
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امعه ج کنندۀ دو گرایش متفاوت انسان در مقابل دیگران است. تنها ما شاهد این دو رفتار در بطنرفتار خالصه
بیشتری  ۀمردها افکار خودمحوران های آنا گاوالدا اصوال  ها نیز از آن مستثنی نیستند. در داستاننیستیم، بلکه خانواده

تواند اول اهمیت قرار دارند. این خودمحوری می ۀها در وهلها و خود آنبه زنان دارند. یعنی ارضای خواستهنسبت
بند به هایی هستیم که شاید ظاهرا پایاده تلقی شود. در اینجا شاهد شخصیتوفایی و عدم ثبات در خانوبی ۀریش

ها، زنانی مقابل آن ۀزند. در نقطشان موج میتفاوتی در حضور فیزیکیاما درواقع بی ،زندگی و فرزندانشان هستند
نیازهای مادی  یک زن شود. شاید نگاه سنگین جامعه و ها در زندگی اطالق میقرار دارند که دیگری اولویت آن

شود. و ترس از جدایی ای باشند که گاهی وی مجبور به تحمل خودمحوری مردساالرانه میکنندهتنها دالیل قانع
کند و این وابستگی به خانه و فرزندانش سد راه احساسات واقعی را در تمام طول زندگی در کهن جانش احساس می

ایی نوبرد، پس وی به مصداق واقعی به تسلیم و همیک زن از آن رنج میای است که مهری، مسئلهشود. بیاو می
کند، او به فردی مطیع تبدیل محروم می« فاعل سوژه»های اجتماعی او را از وضعیت دهد. محدودیتمطلق تن می

شود. زن سرخورده بین دو احساس متناقض عشق و وظیفه، صحبت کردن و سکوت در کشمش است. نویسنده می
دهد تا فراموش کنیم و یاد بگیریم که چگونه با درد رها شدن ورزد که تمرکز بر خود اجازه میاین نکته تأکید می بر

 زندگی کنیم.  

 هایشوند: ضربههای خانوادگی اغلب درازمدت و عمیق هستند که به دو صورت نمایان مینتایج خشونت»
اشتهایی و افسردکی کامیل و لکنت بی .(Fischer, 2010, p. 269« )های روحی و روانیجسمی و شکنجه

تری های خانوادگی است که بر نقاط خاکسهای بارز تأثیرات خشونتزبان و کمبود اعتماد به نفس در فیلیبر نمونه
بار یکی از نتایج زیان  ها اشاره دارد. در بخش بعدی سعی داریم تا بهرنجور آنشخصیت افراد و اختالالت روان

نطور توان توجیه کرد؟ همااین رفتارها را چگونه می ۀخانوادگی از نظر آنا گاوالدا بپردازیم. اما ریش سمی درونروابط 
ص. ، 5813بندی کرد )عزتی و سپهران،  توان در سه گروه طبقهدانیم مفاهیم تراژدی اگزیستانسیالیستی را میکه می

کند، رنجی که مربوط به روح انسان است و همچنین ی(: ترسی که انسان در خارج از وجود خود احساس م03
افکار  ۀتوان نام برد. بنابراین از خود بیگانگی او در نتیجبیگانگی و از خود بیگانگی نسبت به همه چیز را می

ب فردیت توان به تخری. پس میاست هویت در جامعه مبدل کردهارزش و بیبی ئیمارکسیستی است که او را به شی
 تفاوتی نسبت به آن اشاره کرد. ترس از آینده و بیافراد، 

 خود بیگانگی: هویت از دست رفته از  .3
شد که کودک در محیطی ر شود. زمانیآغازین تئوری مارکسیستی تلقی می ۀازخود بیگانگی نقط ۀاساس نظری

داند، در چنین خورده میآموزد، زیرا خود را فردی تردشده و شکستیابد که مفهوم روابط اجتماعی را نمیمی
د یک عد داشته باشتواند دو ب  دهد. مفهوم ازخود بیگانگی میاز دست می شرایطی وی اعتماد به نفس خود را کامال  

د ععد درونی و رشد روانی که فرد بین دو فردیت خود در جدال است و درنهایت باید یکی را قربانی دیگری کند و ب  ب  
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به جایگاهی که در آن قرار دارد شکاف و بیگانگی را هور کند. در حین آن فرد نسبتتواند در جامعه ظدیگر می
وع بلکه نویسنده به این موض ،های هویتی هستیمتنها شاهد این ازخودبیگانگیکند. در آثار گاوالدا نهاحساس می

 توانند به جایگاه واقعینمیشود پس این اشخاص ها هویت واقعی نادیده گرفته میاشاره دارد که در بطن خانواده
ه به کنند. این دو قطب بستبا این احساس از خود بیگانگی دست و پنجه نرم می خود در جامعه دست یابند و دائما  

افزایی، در تقابل یا همسویی، در تضاد یا هماهنگی با وبیش در تنش یا همهای مختلف کمشرایط و موقعیت
 یابیم: کلیدی از خودبیگانگی می ۀکاوی، این تعریف را از کلمت روانیکدیگر قرار دارند. در فرهنگ لغ

دنبال ه ب ها راکه درنهایت حذف یکی از آنپردازد تا اینعملیاتی که در طی آن فرد به تفکیک ابعاد وجودی خود می»
حبت با تشکیل من صبیند. الکان ازخودبیگانگی در ارتباط دارد. بنابراین او خود را از بخشی از خود محروم می

ایگاه عنوان جسوژه با دیگری به ۀهایی که به رابطتوان انتظار داشت که تمام تفصیلبراین میکند. عالوهمی
 Chemama et« )شودبیگانگی منتهی می ۀبه نظری شود، مستقیما  مهم مربوط می ۀکنندتعیین

Vandermersch, 2018, p, 40). 

د. او گوینوجود دارد که به آن بیگانگی می« من هستم»و « کنممن فکر می»از نظر الکان نیز شکافی بین  
 گوید: می

من »ن کنم. تقسیم سوژه بین من و ایگو، بیکنم، پس جایی هستم که فکر نمیمن در جایی که نیستم فکر می»
یست. در این بیگانگی، در این تقسیم اساسی است دهد که سوژه هرگز ناب ننشان می« من هستم»و « کنمفکر می

 .(Védrine, 2000, p. 116« )شودکه دیالکتیک سوژه برقرار می
رونی خواهیم بر یک نظام درونی یا یک کنش دسارتر می ۀکنیم، به گفتاما وقتی از سوبژکتیویته صحبت می

گذرد. بین روند از یک فرایند درونی میکنیم، فرد طی فرایند ذهنیت تمرکز کنیم. همانطور که مشاهده می
 ۀسازی، همسانی وجود دارد که به وسیلکند و فرایند ذهنیتآن جامعه افراد را تولید می ۀسازی که به وسیلشخصی

به او نسبت داده است. بیگانگی در جامعه به این موضوع اشاره  آن فرد به دنبال جایگاه دیگری است که جامعه قبال  
نونی گرای کمصرف ۀیچ فردی در جایگاهی که باید باشد قرار نگرفته است. آنچه که گاوالدا در جامعکند که همی

د. پس دههای کیفی با معیارهای کمی است که زندگی افراد را تحت تأثیر قرار میجایی ارزشکند جابهمذمت می
ت. در شرایطی که فرد مورد تحقیر، خواهد و میل دیگری در نوسان اسبین آنچه که خود می وجود انسان دائما  

ان شبح که نویسنده از عنو کشاند. زمانیگیرد که این مسیر وی را به تنهایی و اندوه میسرزنش یا طردشدگی قرار می
 است.   دهندۀ این فقدان هویت شخصیکند نشانبرای یک شخصیت استفاده می

کند ت به خشونت کالمی و ابتذال روزمره جلب میدر قسمت بعدی خواهیم دید که وی چگونه توجه ما را نسب
 تواند در خانواده ریشه داشته باشد و ظهور عینی آن در جامعه هویدا شود. که می
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 . خشونت کالمی 3-۱

تواند فطری یا واکنشی باشد. شود که میعنوان یک واقعیت اجتماعی مهم درنظر گرفته میامروزه خشونت به
بینی است. از این حیث، آزار کالمی، یکی از ناتوانی در مواجهه با حوادث غیر قابل پیشخشونت به نوعی بیان 

شدۀ خود را با های ظاهری در زندگی روزمره است. گاهی اوقات انسان ضربات روحی و روانی سرکوبجنبه
ها خالی ز آن عقدهدهد. در این میان سخن به ابزار درمانی شبیه است که انسان خود را اخشونت کالمی نشان می

اهر ظ« لباس مبدل»کشد که در یک های روحی را به تصویر میکند. استفاده از اصطالحات درشت سرکوبمی
 سمت واکنشتوانند ما را بههای نوشتاری می(. پس نشانهp. 9 Bellemin-Noël ,2000 ,شوند )می

( سوق دهند. نویسنده Zima, 1985, p. 105« )به صورت مشکالت معنایی و روایی»معضالت اجتماعی 
گذارد. افرادی که روح و هایش صحه میدر خالل آثارش بر این معضل اجتماعی از خالل رفتارهای شخصیت

افرادی  دوستانشان ۀاند. قبل از ورود به جامعه و دایرروان ضعیفی دارند، دوران کودکی سختی را پشت سر گذاشته
شدند. چون از ی میظکردند، یا با همکارانشان وارد بحث و مشاجرات لفبسیار عصبانی بودند، فحاشی می

د اند. در این شرایط، فرهای خانواده برخوردار نبودند پس گرفتار نوعی احساس ترس  از بین رفتن شدهحمایت
وان اولین نهاد عنشود. بنابراین، خانواده بهدرگیر سردرگمی بین واقعیت بیرونی و واقعیت درونی در بطن خانواده می

رار های عمیق قزیرا از بدو تولد کودک را در معرض آسیب ،کندهای مثبت ایفا نمینقشی در نهادینه کردن ارزش
شود. اجتناب میهای رفتاری و گفتاری امری غیرقابلدنبال آن خشونته همچون اعتیاد به مواد الکلی که ب دهدمی

او از امنیت و حمایت خانواده محروم مانده است. در چنین شرایطی، انسان خود را از هر چیزی که  ۀوجود آشفت
گیرد. تحقیر و سرزنش خود، عدم توانایی در عشق ورزیدن و از متعلق به اوست حتی از هویت خویش فاصله می

ه از خانواده است. گاوالدا های تردشدهای شخصیتدست دادن تعادل در انجام کارهای روزمره از دیگر ویژگی
ی کشم، قاطنوشم. وقتی سیگار میخورم، زیاد میوقتی مشروب می» :کندچنین توصیف می این افراد را این

 توانم با آرامشکشم. هیچ کاری را نمیکنم خودمو میدم و وقتی کار میکنم، وقتی عاشقم عقلمو از دست میمی
  .(502، ص. 5811 )گاوالدا،« انجام دهم

ها سعی ومرج سرگردان کرده است، شخصیتپیش انسان را در یک دنیای پرهرجازکه تنهایی بیش از آنجایی
های درونی خود را با یافتن یک عنصر خارجی پر کنند. اما چرا بیشتر موجودات در هنگام مواجهه با کنند خألمی
 . کنندها نمیدانند و هیچ توجهی به آنغریبه میمانند؟ والدین، فرزندان خود را ها منفعل و ساکت میبستبن
 توی تنهایی و سکوت . هزار3-2

شد در عین حال کتصویر میها به برقراری ارتباط با دیگران را به خوبی بههمانطور که گفتیم آنا گاوالدا نیاز انسان
 ـمادر ـمثلثی بین پدر ۀاینجا، رابط سازد. درها را نیز خاطر نشان میکه سطحی بودن روابط بین انسانی و افول آن

های آنا خورد، روابطی معلق و نامشخص که ایدۀ انعطاف و سیال بودن را درمورد شخصتفرزند به چشم نمی
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کنند. ها با یکدیگر صحبت نمیها در یک خانواده بسیار تنها هستند، آنبرد. حتی انسانگاوالدا زیر سؤال می
اند که سکوت همچون هایی رشد یافتهآنا گاوالداست، زیرا در بطن خانوادههای بارز شخصیت ۀسکوت مشخص

باری بر اعضا هایشان را از هم دور کرده است. در اینجا، خانواده همچون جامعه آثار زیاندیوار قد علم کرده و قلب
د ها را تشدیالت آنحمایتی باشد و محبت و آسایش به ارمغان بیاورد، مشک ۀکه حلقگذارد، زیرا به جای آنمی
ماد کردن کنند تا اعتکه سعی می ها را فرا گرفته است، به طوریکند. این ترس از تنهایی تمامی وجود شخصیتمی

عاطفی  هاشان خالص شوند. از طرفی، انسان از درون خألبه یکدیگر را بیاموزند و از این طریق بتوانند از شر تنهایی
تفاوتی و گردد انعکاسی جز بیمن امنی میأدنبال مه گر، وقتی در جامعه بکند، و از سوی دیرا احساس می

کننده است همان ضمیر ناخودآگاهی است که در برخی شرایط آنچه به طرز عجیبی نگران»یابد. معنایی را نمیبی
نگرانی  ۀفروید این مقول .(Kristeva, 1988, p. 271« )یابد ... دیگری، ناخودآگاه من استمجال ظهور می

دهد که در جاهای تاریک ذهن مانده و در یک فرصت مناسب مهری نسبت میرا به اضطراب، ترس از تنهایی یا بی
توان تمایزی بین تنهایی تحمیلی از سوی جامعه و خانواده و تنهایی اختیاری دهند. در اینجا میخود را بروز می

تواند به تنهایی به زندگی خود ادامه دهد. این گاه نمیع هیچدار وابسته، و مطیقائل شد. از یک سو، یک زن خانه
 ۀدار که در قرن نوزدهم خود را تحمیل کرد، مرجعی اساسی برای همالگوی زن خانه»دانیم که موضوع را می

در چنین شرایطی، وی حضوری نامرئی در  .(Singly, 2004, p. 17)« زنان و خانواده است ۀها دربارگفتمان
 آمیز به شدت زنانی که خودکند. آنا گاوالدا با زبانی کنایهمتحول می رد، ازدواج، زنان را به جای مردان کامال  خانه دا

اهر بینیم که به ظهایی را میهای گاوادا شخصیتکند. از خالل داستانکنند محکوم میو آشپزخانه می را وقف خانه
ور اول، شاهد حض ۀکنند. در مقابل دستمی احساس تنهایی و خأل اما از نظر عاطفی کامال   ،زندگی مشترکی دارند

 کنند:  که سنگینی نگاهی را بفهمند تنهایی را انتخاب میزنانی جسور، مستقل و مدرن هستیم که به محض این

مقابل دانند که جامعه نه نقطه ماند. همه میتنهایی نه در کنار جامعه، بلکه در درون آن و در درون ما باقی می»
 ,Comte-sponville)  «متنهایی است و نه تنهایی بر عکس جامعه. اغلب ما هر دو تنها و همه در کنار هم هستی

1933, p. 28). 

ام قطع عضو اند ۀمثابهای مرد شاهد باشیم. درد این تنهایی بهتوان درمورد شخصیتاین تنهایی را نیز می 
 دهند، و افرادی که در احساس تنهایی وگرا جامعه را ترجیح نمیراد درونکه، افشود. به عالوه اینفیزیکی تلقی می

 شوند. چنین افرادی به دنبال تغییر یا تأثیرگذاری بر محیط پیرامونشان نیستند:بدبینی خویش گم می
نگر یک نهاد نظری بنیادی است: در میان تمام مظاهر مختلف انسانی، آن چیزی است که اسکوت همچنان نمای»
گاه ما را بیان ه بهترین شکل، به شیوهب ای بسیار ناب، ساختار متراکم و فشرده، بدون سرو صدا و گفتار، ناخودآ

   .(Nasio, 2001, p. 9« )کندمی
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 ها بخشی از دالیل این سکوت است. این سکوتفروید، سرکوب امیال یا برآورده نشدن آن ۀاز این زاویه، به گفت
مستقیم دارد، برای مثال کودک از دوران کودکی نیاز دارد بشنود که او را دوست دارند. این  با احساس تنهایی ارتباط

س زیرا احسا ،کندکه وی حضور خود را انکار می یینمایان است. تا جا بحران در روابط اجتماعی او در آینده کامال  
متقابل باشد. و افراد خود را پشت تواند معادل عدم درک گیرد. پس سکوت میگی تمام وجودش را فرامیطردشد

 نویسد:کنند. گاوالدا در این باره میسکوتشان پنهان می
دو سالی را که خاموش مانده بودم و همه چیز وودو سال سکوت را تالفی کنم، چهلخواستم چهلانگار می»

فتی؟ است، همین را گ آمیزگفتی؟ که ساکت بودن من توهینرا فقط به خودم گفته بودم. چندی پیش تو چه می
ها را درک کنم، توانم آنگیرند بفهمم. میتوانم ایرادهایی را که از من میتوانم درک کنم. میدردناک است، اما می

، ص. 5831)گاوالدا،« رویی استکنم سکوت من بیشتر از روی کماما میل ندارم از خودم دفاع کنم... اما فکر می
15).  

باره این  کند. فروید در اینبست عاطفی اشاره میای داشته باشد، که به نوعی به بننهتواند نشاهر سکوتی می
 کند: موضوع را بیان می

ای دردناک از طرد شدن تجربه کرد. از دست دادن جهان، از عنوان تجربهتوان بهتقسیم درونی سوژه را می»
  .(Kristeva, 2002, p 197« )یدست دادن واقعیت، از دست دادن ارتباط با خود و دیگر

گوید: کنند. گاوالدا میخواه خود را طردشده احساس میناها خواهشود، و آنگاهی سکوت به افراد تحمیل می
تونه بدون بیان زندگی کنه. کس نمی... اما مسئله اینه که هیچ شوندزنند، دیوانه میهایی که حرف نمیآدم»

آن انسان رنج خود  ۀوسیلای است که بهزیرا کالم وسیله ،(11، ص. 5811)گاوالدا، « کس... امکان نداره...هیچ
ها مواجهه کند، به عبارت دیگر ارزش پاالیشی دارد. در کل در آثار گاوالدا، با سکوت معنادار شخصیترا علنی می

 هستیم. 
های جدید لکه به دنبال کشف راهب ،پردازدهمچنانکه مشاهده کردیم نویسنده تنها به طرح مسئله و مشکل نمی

ا هر ت مبارزه بئهای وی جرها دست به گریبان است. شخصیتبرای حل مشکالتی است که انسان امروزی با آن
 ها به اهداف و آرزوهایشان باشد. تواند سدی برای رسیدن آنمشکلی را دارند. هیچ قدرتی نمی

یافته در رمان ئ.جر 4  او را دوست داشتمت باز

توان یک ارزش اخالقی ابدی و تغییرناپذیر برای از سرگیری مسیر زندگی دانست که جایگاهی شجاعت را می
دست آوردن حقوق خود هخواهد از تمام افرادی سخن بگوید که برای باستثنائی برای آن قائلیم. گاوالدا می

ییر شان را تغبه جای رنج کشیدن زندگیدهند تا آورد که ترجیح میهایی را بر روی صحنه میجنگند و انسانمی
کوشد که در برابر فروپاشی شخصیت اصلی که یک زن است میاو را دوست داشتم،  مندهند. از خالل داستان 

فی به بلوغ عاط شود. وی کامال  عنوان محور اصلی غم، عشق و استقامت درنظر گرفته روانی، فشارهای عاطفی به
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ند آیهای زن محورهای انگیزشی در آثار گاوالدا به حساب میاوست. شخصیت ۀاراد رسیده، رفتارهای او نشان از
ها همواره خود را وقف همسر و زندگی زناشویی ای برای این جایگاه زنانگی قائل شده است. آنکه وی ارزش ویژه

ندگی تحت تأثیر ز ها کامال  آن ۀهای ترقی را برایشان مرتفع سازند، از این حیث، زندگی روزمراند تا پلهخود کرده
ند، ها به خوبی توانستند نقش پرستار را نیز برای همسرانشان ایفا کنشود. آنمشترکشان تغییرات زیادی را متحمل می

پدرانشان نتوانستند روی پاهای خود بایستند. و در  ۀاتکایی است برای مردانی که تحت سلط ۀهمدردی زنانه نقط
 های مثبت شخصیتی همسرانشانجوی جنبهوکه در جستآنهای محض هستند، بیقانهاین رابطه زنان سمبل عاش

 کنند. ها را پیدا نمیزیرا هرگز آن ،باشند
ردیف ها را همی آنیبرد و هوش و کارازیر سؤال می وی مفهوم جنس دوم را که به زنان اطالق شده است، کامال  

مردساالر برای رسیدن به استقالل خود تالش کنند و  ۀتوانند در یک جامعداند، و معتقد است آنان میبا مردان می
 های خانوادگینامالیمات و دلسردی ۀرغم همیابند تا علیهای درونی خود را بازمیها ظرفیتزیرا آن ،پیروز شوند

. اوه.. ـندن را دارد؟ ت ارزش زنده مااکنی زندگیفکر میـ » گوید: و اجتماعی، خود را بازسازی کنند. گاوالدا می
 دارند سعی هاشخصیت .(585 ص. ،5831 ، گاوالدا) «است خوبی دلیلـ ها... تازه بچه بله... به هر حال کمی...

 با مواجهه رد و یابند دست زندگی در نسبی ثبات به تا بگریزند بیرونی و درونی هایکشمش از نحوی به کدام هر
ها با تسلط بر احساسات وجودی خویش، دیگر تابع دیگری یا باید خود را قربانی کنند یا قربانی شوند. آن دوراهی،

ازد تا های عاطفی رها ستواند او را از بند کشمشهای یک پدر از یک دختر مینیستند. تأکید نویسنده بر حمایت
ل کردن یک زندگی بدون عشق بسیار باالتر از تحمبتواند زندگی را از نو بسازد. نویسنده معتقد است جسارت رها 

های مقطعی های زورکی است، هر چند به قیمت رنج کشیدن نیز باشد. اما تحمل رنجها و چفت شدنتعارض
تر از نکوهش خود در تمام طول زندگی است. این تصور را داریم که هر چند زنان در آثار گاوادا در بسیار باارزش

 توانند ابتکارات خود را در زندگی روزمره بیابند. مردان هستند، اما میزدایی معرض افسون
 با هم بودن . پدر و تجلی حضورش در اثر 4-۱

شناسان پس از فروید و  با حضور ژاک الکان بر کارکرد پدرانه تأکید بیشتری شناختی، اکثر رواناز نظر روان
ز مالیم است، در اینجا نی لطیف، محافظ، مهربان و ر کامال  به دختدانیم که تصویر پدرانه نسبتاند. میداشته

ن دلیل پذیرند، به ایعنوان اولین هدف عشق مینویسنده هیچ استثنائی را قائل نشده است. اگر دختران پدر را به
شود. برای مثال، کامیل شکوفایی استعدادهایش لی در تشخیص هویت وی محسوب میئااست که او معادل اید

خانواده نقش اولیه را در انتقال فرهنگ ایفا »نقاشی را مدیون حضور پدرش است از این حیث از نظر الکان: در 
آنقدر شخصیت پدر در  .(Lacan, 1938, p. 20« )... و بر فرایندهای اساسی رشد روانی نظارت دارد کندمی

ثر حضور أکند و این دلتنگی عمیق متیاین داستان پررنگ است که حتی پس از مرگش، کامیل با خاطراتش زندگی م
 «ای که دختر در آن فرو رفته استپالهعدم حضور وی زخمی است، سیاه»گرم او در کنار دخترش بوده است. 
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خود را به نحو احسنت انجام دهد وی مانند  ۀوی سعی دارد از دور مسئولیت پدران .(51، ص.5831)گاوالدا، 
تواند نقش پاالیشی خود را های فرزندش بکاهد. و در اینجا هنر میکی از دغدغهست تا شاید بتواند اندا ایسایه

کند تا در کشف ای رو به جهان باشد. وی در اینجا دخترش را تشویق میگشوده ۀایفا کند و نماد امید و پنجر
از سمت  گونه حس مثبتیهای مرد داستان هیچها قدم بردارد. از سوی دیگر، در مقابل شخصیتناشناخته

می اثر به پسرش، در تماکنند. نگاه سنگین پدر فیلیبر، نسبتهای خود و ازجمله پدران خود دریافت نمیخانواده
زیرا نسبت به اصالت خانوادگی و میراث مادی و عاطفی  ،عنوان فررند خود قبول نداردشود. وی او را بهاحساس می

ه آن تعلق بورژاری باشد که ب ۀدار طبقدر وی نتوانسته است میراثتفاوت بوده است. به عبارت دیگر، از نگاه پبی
اش، دلیل محکمی است بر عدم خانوادگی ۀدارد. مثال بارز دیگر، عدم تمایل فرانک برای شناخت پدر و ریش

 شود. های انسانی نمایان میصورت تخریب ارزشگیری هویت فردی که بهشکل
 با هم بودن  . خویشاوندی گزینشی در رمان 4-2

های ستگیبشود، بلکه با دلدانیم که خویشاوندی تنها در پیوندهای خونی تعریف نمیاین موضوع را به خوبی می
تری به خود بگیرد. از این زاویه خویشاوندی دوستانه جایگزین خویشاوندی زیستی تواند مفهوم گستردهقلبی می

  ند.کشود افراد را به هم مرتبط میش و جامع  درنظر گرفته میشود. اما رفتار اجتماعی پایداری که ثمربخمی

زیرا  ،دی برای خویشاوندی گزینشی تلقی شویقابل اتکا ۀتواند نکتبقا می ۀاز نظر آنا گاوالدا تالش افراد برای ادام
زندگی افراد تری در های پررنگتوانند نقشهای مادی میهای روحی و روانی افراد بیش از کمکگاهی حمایت

ها را نجام آنت ائجر کنند که قبال  ایفا کنند با این روابط دوستانه، افراد جسارت و شهامت انجام کارهایی را پیدا می
بودند. در یک بافت خانوادگی جدید، همه  ها محروم کردهها را از این حمایتهایشان آنزیرا خانواده ،نداشتند

دیگر،  رو شوند. به عبارتای روبهکدیگر دارند تا بتوانند با تجریبات تازههای وجودی یسعی در کشف توانایی
عامالت عنوان پیامد تکنند یا بهپذیری به انواع مختلف یادگیری اشاره دارد که یا به صورت مستقل عمل میجامعه

 هاینحوی از خانوادههایی که هر یک به شوند. گاوالدا با رودررو قرار دادن شخصیتاجتماعی در نظر گرفته می
خونی تمام توان خود را برای حل مشکالت  ۀها بدون هیچ رابطکند که آناند، به ما یادآوری میخود جدا شده

ار، با رفتار ظها با انتطارات دیگران، با نقش مورد انتاند. انطباق شخصیت آنکار بستهعاطفی و روانی یکدیگر به
« خود بودن»توانیم به این موضوع نیز اشاره کنیم که شود. میواقعی تعبیر میعنوان کشف یک خود مناسب اغلب به

حقیقتی است که امکان  "من"... این  کندفرد، و واقعی فرد را آشکار میهویت صمیمی، عمیق، منحصربه»
همه خانوادگی جدید،  ۀبه  لطف این حلق .(Boussard, 2021, p. 14) «کندهای موفق را فرهم میرویارویی

   کنند. گاوالدا اینهای روزمره را پیدا می، و همچنین قدرت مبارزه با چالشدارنداحساس امنیت و آرامش بیشتری 
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 : دگویچنین از این احساسات عمیق سخن می
خانواده  کردند واقعا  داد؛ برای اولین بار همگی احساس میاهمیت آزارشان نمیها بود چیزهای کممدت»

ای خودخواسته که برایش مبارزه کرده بودند و ای برگزیده، خانوادهدارند. حتی بهتر از یک خانوادۀ واقعی، خانواده
قدرها برای شادی اصرار نداشت، فقط که با هم و شاد باشند؛ حتی آندر مقابل توقعی ازشان نداشت، مگر این

  .(323، ص. 5831)گاوالدا، « دیدنده خوابش را هم نمیکه با هم باشند، همین. و این چیزی بود کاین
چنین  رنگ از پدر را ندیده وای کمترش را داشت که در واقعیت جز سایهفیلیبر از نگاه کامیل حکم برادر بزرگ

 های خالی را در زندگی دیگری پر کردهکنند تا به نحوی جای مهرهحسی را تجربه نکرده بود. یعنی هر یک سعی می
 کند. در اینجا نویسنده، گاهی عملکردهای سنتیتا احساس کمبود نکنند، کامیل نقش دختر را برای پلت ایفا می

زنان در همه جا هنر آشپزی را به نحو  دهد، اصوال  دهند به عمد تغییر میکه در جامعه به زنان یا مردان نسبت می
چالش کشیدن اشخاص در ست. انعطاف نویسنده در بهدهند اما در اینجا آشپز ماهر یک مرد ااحسنت انجام می

 انسان از بدو کودکی، آنچه»مشاغل مختلف، هنر دیگری از نگاه وی به زندگی است. این موضوع روشنی است که 
تی گردد. اما وقدنبال ابزار آرامش او میه کند. و اگر شاهد رنج او باشد، بکند، احساس مینوعش تجربه میرا که هم

  .(Rillaer, 2017, p. 29)  «آیدتفاوتی زندگی کند، زندگی به نظر پوچ و عبث میدر بی
از این منظر، هر فردی برای بازسازی یه زندگی مشترک، بیش از همه نیازمند بازیابی و حفظ هویتی است که 

کل اصل فداکاری شاز دست داده، و از این حیث، نیازمند کمک و نگاه عاطفی است. در اینجا رابطه براساس  قبال  
اشرافی  ۀکشد که در بستر خانخواهانه را به تصویر میای بارز از تقابالت دگردوستانه، نمونهۀ گیرد. این حلقمی

 شکل گرفته است.
  نتیجه .5

 شونداط آغازین یک کودک با دنیا درنظر گرفته میبعنوان محورهای اصلی ارتدر تمام آثار آنا گاوالدا، پدر و مادر به
شعاع قرار دهند. از خالل این تحقیق سعی کردیم تا نشان دهیم آنا گاوالدا التوانند مسیر فرزندانشان را تحتکه می

انواده اشاره پررنگ خ عنوان یک نویسندۀ متعهد سعی داشته تا از طریق نوشتار آثار برجسته به نقشتا چه اندازه به
شود که های فردی و اجتماعی درنظر گرفته میتقابل ارزش ۀنوان نقطعزیرا همانطور که گفتیم این بنیان به ،کند

کند و تعارضات تواند کل جامعه را در خود منعکس کند. خانواده میاهمیت بررسی این موضوع را خاطر نشان می
انسان  ههایی را بر زندگی اجتماعی افراد بگذارد. زیرا والدین اولین اشخاصی هستند کتواند آسیبخانوادگی می

شود. همان طور که در بخش اول این تحقیق بیان کردیم ها متوسل میهای خود به آنبرای برآوردن نیازها و خواسته
انه و ای ریزبینها را به گونهمدرن که شکاف بین نسل ۀروابط متزلزل کودک با مادر زنگ خطری است برای جامع

وانند عشق را نثار تها نمیدارد که از نسلی به نسل دیگر، شخصیت کند. نویسنده بر این نکته تأکیددقیق بازگو می
ن از تواها را میاند. نتایج این ناهنجاریرا نیاموخته اند و آنها این مسئله را درک نکردهزیرا آن ،فرزندان خود کنند
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ین ایان، اها حس کرد و در پطرق مختلف ازجمله ازخودبیگانگی، خشونت کالمی، سکوت و تنهایی شخصیت
ه گیر شخصیتی و اجتماعی به همراتواند ابعاد چشمخانوادگی میموضوع را یادآور شدیم که روابط مستحکم درون

شود. تقابل حضور دو پدر گویند: یک شمع با روشن کردن شمع دیگر خاموش نمیداشته باشد. همانطور که می
 اش،رغم حضور فیزیکیپدر علیو را دوست داشتم، من ادر این دو رمان بسیار حائز اهمیت است، در داستان 

رغم دوری، دست از مقابل این حضور، پدر کامیل است که علی ۀزند، اما نقطتفاوتی در رفتارش موج میبی
متفاوت در آثار گاوالدا  های روحی و روانی دخترش برنداشته است. تقابل این دو نقش کامال  آموزش و حمایت

 ست.   بسیار حائز اهمیت ا
جدید هستند که از  ۀکنندی اصالحاای از روحیهخود دارای جوانه ۀهای آنا گاوالدا هر کدام به نوبشخصیت

ند، کنای را که در آن زندگی میکنند جهان بستهها سعی میکنند. آنطریق مطالعه، کالم یا هنر متفاوت عمل می
 ها این است که خود و حتی دیگران را به قیمت جان خودشان نجات دهند. تغییر دهند. آرمان آن
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