
 

  
  
  
  
  
  

حتي نويسنده هم اشتباه ميکند*����  
● حسن پارسايي  

  
برخي معتقدند هدف داستان نويس، پرداختن به موضوعات عاطفي، اخالقـي، تربيتـي، فرهنگـي،
سياسي و اجتماعي و ارايه پيامهايي در اين حوزههاست. بعضي مـيگوينـد کـه داسـتان فقـط بـراي
سرگرمي است و بايد در آن از عنصر تخيل، به بهترين شکل ممکن استفاده شود. عدهاي نيز بـر ايـن
باورند که داستان بايد همه اين وجوه را داشته باشد، اما اين بدان معنا نيسـت کـه نويسـنده قلـم بـه
دست بگيرد و به خود بگويد حاال ميخواهم يک داستان سياسي، عشقي، تخيلي يا فانتزي بنويسـم و

بعد همه چيز را در ذهنش، در همين چارچوبهاي کليشهاي شکل دهد.  
هر موضوع و طرح ذهني، معمـوالً فقـط در يـک قالـب سـاختاي و محتـوايي خـاص، بيشـترين
جلوههاي فني، هنري و موضوعياش را آشکار ميکند. بنابراين، بايد گفت داستان شامل همـه مـوارد
فوق است، اما براي کاربري هر کدام از اين موضوعات، علتهايي بايد در خود داسـتان وجـود داشـته
باشد و چه بسا يک داستان، اساساً نه به چند موضوع يا يکي از اين موضوعات، بلکـه فقـط بـه يـک
موضوع يا رويداد عاطفي بپردازد؛ آن هم در حـد و انـدازه و بنـا بـه الزامـات خـود داسـتان. داسـتان
وسيلهاي ايدئولوژيک براي حقنه کردن انديشههاي اجتماعي يا اخالقي خود نويسنده نيست. داسـتان
اين پتانسيل و ظرفيت را دارد که وارد همه حوزههاي علمي، سياسي، اجتمـاعي، فرهنگـي و زيبـايي

شناختي شود، اما همه اينها نسبتها و حد و حدودهايي دارند. داستان بر حسب تعريف حجمياش اگر 
کوتاه باشد، فقط ميتواند به يک موضوع محوري، آن هم به شکلي محدود بپـردازد، امـا اگـر زرمـان
نسـبت ميـزان باشد، در آن صورت ميتواند حول موضوع محورياش، چند موضوع ديگـر را هـم بـه
تأثيرات و اولويتهايشان به کار بگيرد. البته زيبايي انديشه و ساختار اثر، هيچگاه نبايـد ناديـده گرفتـه
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شود؛ چون ويژگيهاي سبک نويسندگان را مشخص ميسازد و سرانجام اين که داسـتان حتمـاً بايـد
سرگرمکننده هم باشد تا خواننده از خواندن آن لذت ببرد.  

بـزرگ نمـيخواسـت که دختري حال با اين مقدمه، به سراغ داستانها و داستانکهاي مجموعه
» ميرويم تا ببينيم تا چه حد به برخي از اين موارد نظر داشته است.   dشود، اثر «جاني رداري

«جاني رداري» نويسندهاي مضمونپرداز و نکته بين است. مضمونپردازيهاي او، بيشـتر شـامل
اشاراتي ضمني است که به گونهاي نتيجهگيري سطحي منتهـي مـيشـود. ايـن مضـمونپـردازي و
در صـورت لـزوم، بـراي نکتهبيني، بيشتر به کار پر کردن صفحاتي از نشريات و مجالت ميآيد و يـا
نشاندن تبسمي بر لب خواننده و در باوقارترين شکل ممکن آن، به منظور انتقال يک نکته اخالقي يـا

علمي کاربردي دارد.  
» هم گويا متوجه اين موضـوع شـده و بـراي ايـن کـه هـر طـور شـده ايـن dخود «جاني رداري
نکتهپردازيها را «داستانک»هاي ميني ماليستي جلوه دهد، آنها را به شکلي انتزاعـي در مـيآورد تـا
بتواند فرصت يابد به شيوه انيميشن يا جان بخشي به اشيا و حتي کاراکتر دادن به مفاهمي ذهنـي، از
زبان اشيا، موضوع و هر چيز دلبخواهي حرف بزند و به زور، ذهنيت خودش را به آنها ارتباط دهد. اين 
داستانکها که بخشي از مجموعه دختري که نميخواست بزرگ شود را تشکيل ميدهند، بـه حـدي

ساده و پيش پا افتادهاند که ميتوان تصور کرد که شکلدهي آنها، به تالش ذهني قابـل مالحظـهاي 
نياز نداشته است. هر کسي، حتي يک آدم کم ذوق که قادر به نوشتن هم نباشد، مـيتوانـد در محـل
کارش، توي اتوبوس و هر موقعيت ديگري به طور ذهني و حتي شفاهي، اين نکتهپردازيهـاي چنـد

سطري يا يک صفحهاي را به شکل بداههگويي بسازد.  
محاسن اين داستانکهاي ميني ماليستي از اين فراتر نميرود، اما معايب آن بسيار است. اول اين 
که آنهايي که مفاهم علمي و جدي دارند، کم اهميت و کمرنگ جلوه ميکنند؛ زيرا چنـين مفـاهيمي
نه به عنوان موضوع اصلي، بلکه به عنوان بخشهاي جنبي و تلويحي مورد استفاده قـرار مـيگيرنـد.
دوم اين که معموالً نويسنده از ميان موضوعات علمي، سراغ آن بخشهايي ميرود کـه بـديهيتـر و
شناخته شدهترند و مخاطبان و خصوصاً گروه سني نوجوان، اطالعاتشان درباره آنها به مراتب بـيش از
نويسنده است. بنابراين، لزومي براي ارايه چنين موضوعاتي، آن هم در حد اشاره وجود نـدارد و سـبب
دافعه و فاصله گرفتن مخاطب از نوشتار ميشود. به عالوه، داستاننويسـي را هـم مقولـهاي سـطحي

جلوه ميدهد.  
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» بر آن است که حتي اگر با لحن شوخي هم شده، با استفاده از دانستههاي موجود،  dجاني رداري»
مواد اوليهاي براي «ساختن» داستانکهايش جور کند و مضموني را که گاه به قـدمت چنـدين قـرن
» دچار ايـن تصـور هـم dاست، به خوردِ اثر دهد. در اين ميان، واقعيت تلختري هم وجود دارد؛ «رداري

هست که گويا اولين کسي است که اينها را طرح ميکند:  
«يک بار من يواشکي داشتم به درد دل چشم، گوش ميکردم. او گفت: خدايا! من چقـدر

بدبختم! سالهاي سال است که زندگي ديگر برايم خيلي تلخ شده. آخر قبالً هميشه ميديدم 
که خورشيد به دور زمين ميچرخد، تا اين که يک روز ناگهان سر و کله آقايـان کوپرنيـک و 
گاليله پيدا شد و ثابت کردند که بنده تا آن وقت عوضي ميديـدهام و بـرعکس، ايـن زمـين

است که به دور خورشيد ميچرخد». (صفحه 9)  
متأسفانه در داستانک «بيچاره يا بيچارهها» (صفحه 14 و 15)، باز به سراغ گاليلـه مـيرود و در 
نوشتاري بسياري سطحي و بالهتآميز، گاليله را فردي بيچـاره و ديوانـه معرفـي مـيکنـد و چـون
مهارت آن را ندارد که در خود اثر، مابهازاي موضوعي منفي و ناپسند داسـتانک را تغييـر دهـد، بـراي
جبران مافات، به «عنوان» اثر متوسل ميشود و عنوان «بيچاره يا بيچارههـا» را بـر مـيگزينـد تـا
خواننده، آنچه را خود نويسنده عمالً و به غلط در داستانک به تبيينـي اثبـاتي درآورده اسـت، بـا يـک
قياس ذهني جايگزين سازد و سرانجام، به اين ترديد دامن بزند که ممکن است گاليله بيچاره نباشـد
»، در مقايسه خـود او بـا گاليلـه، در اصـل بـه dو آن دونفر ديگر بيچارهباشند. اين اقدام «جاني رداري
شوخي نسنجيده يک مگس با يک فيل ميماند که توجيه ناپذير و جبران ناپذير هـم هسـت. درسـت
مثل آن که او يک تنگ بلور بزرگ، عتيقه و بسيار باارزش را به عمد و با شدت بشکند و خـرد کنـد و
بعد يکهو بفهمد که اشتباه بزرگي کرده و بخواهد ذرات بسيار ريز و خردشـده تنـگ بلـور را بـه هـم
بچسباند. او ظاهراً به چنين بالهتي تن در داده، اما آنقدر شيفته نوشتههاي خودش بـوده کـه حاضـر

نشده از چاپ اين نوشتار بيمعنا و بيداستان چشم بپوشد.  
16 و 17)، از بهتـرين و زيبـاترين اما داستانک پدربزرگي که بلد نبود قصه بگويـد ( صـفحههـاي
داستانکهاي اين مجموعه به حساب ميآيد. اين داستانک قبالً در مجموعه ديگري از اين نويسـنده
با عنوان داستانهاي تلفني چاپ شده است. در اين داستانک، پدربزرگي که سرگرم خوانـدن روزنامـه
است، براي آن که نوهاش را که ناوقت از او تقاضاي قصهگويي مـيکنـد، نرنجانـد و او را بـه شـکلي
منطقي از خود دور سازد و ضمناً محبتش را هم به او به اثبات برساند، به شيوهاي غلط، قصهاي براي 
دختربچه نقل ميکند. هنگام قصهگويي او، نوهاش مدام غلطهاي داستاني او را تصحيح و اشتباهاتش 
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را به او يادآوري ميکند. پدربزرگ هم سرانجام و عمداً قصهاش را به خريدن بستني ميکشاند تـا بـه
طور غيرمستقيم، ميل به خوردن بستني را در او بيدار کند. دختر کوچولو هم با اعالم اين که او اصـالً

بلد نيست قصه بگويد، راضي ميشود پولي براي خريدن بستني از او بگيرد و برود.  
اين داستانک زيبا، هم زمان حاوي بنمايـههـاي تربيتـي و روانشـناختي و تـا حـد زيـادي هـم
پارادوکسيکال است؛ زيرا پدربزرگ با غلط تعريف کردن وقايع داسـتانش، در اصـل بـه يـک داسـتان

ديگر که در آن لحظه کاربري دارد، شکل ميدهد؛ يعني خالف عنوان داستان که به ناتواني پدربزرگ 
در قصهگويي اشاره دارد، بيانگر مهارت بسيار پدربزرگ در داستانگويي و توانايي قابل توجه او در حل 
يک مسئله غيرمنتظره، به شيوهاي بسيار عاطفي و انساني است. ترفند هوشمندانه پدربزرگ، سرانجام 
به جايگيري هر چه بهتر و دقيقتر قصه اصلي در ذهن دختر کوچولو هم کمک ميکند. آنچـه ايـن
نهـايي، داستان را از محتوايي چندگانه و زيبا برخوردار کرده، پايـانبنـدي آن اسـت؛ زيـرا تـا لحظـه
خواننده واقعاً در تعليق به سر ميبرد و نميداند جريان از چه قرار است. پدربزرگ به اشتباهاتش ادامه 
ميدهد تا قصه را به سمت و سوي موضوع پاياني، يعني همان خريدن بسـتني بـراي نـوهاش پـيش
ببرد، اما نوهاش که بياطالع از همه چيز است، دائم از او عيب و ايراد مـيگيـرد. بـه قسـمت پايـاني

داستانک که با ديالوگ پدربزرگ آغاز ميشود، توجه کنيد:  
«- بله، بله، کاله قرمزي. خالصه دخترک جواد ميدهد: «دارم ميروم بـازار رب گوجـه

فرنگي بخرم.»  
ـ نه بابا، ميگويد: «دارم ميروم پيش مادر بزرگ، ولي راهم را گم کردهام!»  

ـ آخ درست است، آن وقت اسبه به او ميگويد... 
ـ کدام اسب؟ گرگه به او ميگويد... 

ـ آهان، گرگه به او ميگويد: «سوار ترامواي شماره هفتاد شو و برو تا... تا ميـدان بـزرگ
شهر؛ بعد بپيچ طرف راست، آنجا سه تا پله هست که ميرود پـايين. آن پـايين روي زمـين

يک سکه پيدا ميکني که مي تواني با آن بستني بخري!» 
ـ ميدانيد پدربزرگ، شما اصالً بلد نيستيد قصه بگوييـد، ولـي مـيتوانيـد بـرايم بسـتني

بخريد. 
ـ حق با توست، عزيزم! بيا، اين پول را بگير و بدو برو براي خودت بستني بخر. 

و پدربزرگ دوباره شروع ميکند به خواندن روزنامهاش.» (صفحه 17)  
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در داستانک سؤالهاي پشت و رو (صفحههاي 18 و 19)، اولين چيزي که جلب توجـه مـيکنـد،
عنوان آن است: «سؤالهاي برعکس» داريم، ولي «سؤالهاي پشت و رو»، اشتباه ذهني نويسنده يـا
مترجم است. اين اثر، بيش از آن کـه تحليـل تربيتـي و روانشـناختي در برداشـته باشـد، بيشـتر بـه
مضمونسازي خارج از عرف نظر دارد. تمـام آنچـه بـه آن اشـاره مـيشـود، تـابعهـاي ذهنـي خـود

نويسندهاند که او آنها را به صورت نظري بيان ميکند.  
22 و 23)، و داسـتانک ماشـين حاضـر کـردن درس هـاي صـفحه(   داستانک زنگ بـراي دزدهـا
(صفحههاي 22 و 23)، از لحاظ موضوعي و ساختاري، به شوخي و جـوک نزديـکانـد. در داسـتانک
» مقايسه ضربالمثلهـا و تناقضـات dضربالمثلهاي پير (صفحههاي 24 و 25)، هدف «جاني رداري
آنهاست. او هر ضرب المثل را به صورت يک کاراکتر وارد داستانک ميکند و سپس مجادلـهاي بـين
کـه نيـازي بـه ايـن آنان راه مياندازد. مآالً هم به اين نتيجه ميرسد که دنيـاي امـروز، بـيش از آن
ضربالمثلها داشته باشد، به توانايي فيزيکي و معنـوي جـوانهـا نيـاز دارد. او بـه طـور کنـايي بـه
ضربالمثلها اشاره ميکند و ميگويد: «آنهـا خبـر ندارنـد کـه زنـدگي را جوانـان بـا شـهامتي کـه

دستهاي توانا و فکر درخشان و فعال دارند، تغيير دادهاند و خواهند داد.» (صفحه 26)  
داستانک اصالح دستور زبـان ( صـفحه 27)، در حـد نکتـهپـردازي در مـورد تعبيـري اخالقـي از
طبقهبندي صفات و فعلهاي خوب و بد است. داستانک ايرانيها و گربههاي مقدس (صفحههاي 28 
و 29)، يک مضمون «من درآوردي» و جوک مانند است که نويسنده در آن، ايرانيها و مصـريهـا و
نيز کمبوجيه پادشاه ايراني را دست مياندازد. خواندن اين داستانک، حتي به درد وقت تلف کردن هم 
نميخورد. در دختري که نميخواست بـزرگ شـود کـه طـوالنيتـين داسـتان ايـن مجموعـه اسـت
(صفحههاي 30 تا 38)، نويسنده با تکيه بر تخيلي داستاني و زيبا، به دختر کم سن و سالي ميپـردازد
که از غصه کشته شدن پدرش در جنگ، تصميم ميگيرد ديگر بزرگ نشود، اما بـه تـدريج شـرايط و
موقعيتهاي خود زندگي، او را وا ميدارد فقط به خاطر کمک بـه بـرادرش، مـادرش، مـادربزرگش و
اهالي دهکده دوباره شروع به بزرگ شدن کند. وقتي راهزن به دهکده حمله و همه را تهديد ميکنـد،
حتي مردان نيز ميگريزند، اما او با استفاده از صفت «بزرگ شدن» که روند و کنترل آن بـه خـودش
واگذار شده، خودش را به شکل يک دختر غولآسا در ميآورد (که بلندي قامتش از ارتفاع کلبهها هم 
باالتر ميرود و راهزن از وحشت ميگريزد. دختر مهربان بعد از اين حادثه تصـميم مـيگيـرد از ايـن
توانايياش فقط براي از بين بردن دشمنان و کمک به مردم استفاده کند. از اينرو، به تدريج به قامت 

طبيعي خودش برميگردد:  
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«در همين موقع، اتفاق عجيبي روي داد، «ترزينا» با هر قدمي که برميداشت، کوتاهتر و 
«ترزينـا»ي زيبـا و خـوشقامـت گذشـته شـد. او کوتاهتر ميشد تا باالخره به اندازه همـان
بيآنکه سرش به سقف بخورد، وارد خانه شد و بيآنکه صندلي را بشکند، روي آن نشست. 
بله، او دوباره همان «ترزينا»ي سابق، يعني بهتـرين، زيبـاترين و خـوشقامـتتـرين دختـر
دهکده شده بود. مردم که به خانه «ترزينا» آمده بودند تا از او تشکر کنند، از ديـدنش بـه آن
قد و قامت متناسب، واقعاً متعجب شدند، ولي «ترزينا» فقط به آنها لبخنـد مـيزد. او آنقـدر
خوشقلب و سادهدل بود که نميدانست وقتي انساني با بيعـدالتي مبـارزه مـيکنـد، خيلـي

خيلي بزرگ ميشود؛ اگرچه به اندازه يک آدم معمولي باشد.» (صفحه 38)  
اين قصه، خالف تعداد قابل توجهي از داستانکهاي بيمحتواي اين مجموعه و حتي صرف نظـر
از بافت ساختاري، تخيل خالق و پيرنگ محکم خود قصه، پيامي بسـيار زيبـا هـم دربـردارد: انسـان
ميتواند با انديشيدن و خدمت به ديگران بزرگ شود و به بزرگيهـا دسـت يابـد. قصـه دختـري کـه

نميخواست بزرگ شود، از بهترين و زيباترين داستانهاي مجموعه مذکور است.  
45)، نويسـنده مـيکوشـد بـا ارائـه در داستانک آوازخواني که نبايد ميخواند (صفحههاي 39 تـا
پيشزمينهاي رئاليستي، در مورد حضور خود در استاديوم «آرنا»ي رم، ذهن مخاطب را آماده کنـد تـا

«بيمـار اسـکيزوفرنيک»  بعداً او را با يک «آوازخوان اپرا» روبـهرو سـازد. ايـن آوازهخـوان در تعريـف
ميگنجد؛ چون معتقد است اگر با صداي بلند آواز بخوانـد، هـر چيـزي فـرو مـيريـزد و حتـي قـبال
بخشهايي از کوه آلپ را با آواز خواندنش تخريب کرده است. اين بيمارگونگي آشکار در قصه، ظـاهرًا
به وجوه تخيلي داستان ربط داده شده اسـت و در نتيجـه، داسـتانک از لحـاظ سـاختاري، بـه شـکل

«شوخي» گونهاي پايان ميپذيرد.  
آسمان رسيده (صفحههاي 46 و 47)، به برگشت معنادار مضـامين مجـازي و انتزاعـي بـه عـالم
واقعي ميپردازد که در کل، خود اين هم باز نوعي مجاز است. دوقلوهاي شيطان براي آسمان، صفات 
نامناسبي به کار ميبرند و يکي از صفات که در ترکيب «آسمان رسيده» به طـور نامناسـبي بـه کـار
رفته، به واقعيتي فانتزيک درميآيد و از آسمان هلوها و گالبيهاي «رسيده» فرو ميريـزد و دوقلوهـا
زير باران ميوهها آسيبهاي جدي ميبينند که البته با کمک ديگران، باز به شکلي فانتزيک، به شکل 
اول در ميآيند. تمام محتواي اين داستانک، در يک «نفي» خالصه ميشود: نفي کاري که به قاعده، 
سنخيت و ارتباط متکي نيست و اگر هم محقق شود، بيش از آن که فايده بخش باشـد، داراي مضـار

است.  
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» به يک مضمون معنادار ميپردازد کـه بـه قيـاسهـاي dدر ايتاليا با حرف کوچک، «جاني رداري
نظري متفاوتي نيز دامن ميزند و همه اين قياسها، در خدمت محتوايي عميق و اجتمـاعي اسـت. در
اين داستانک، مستخدمه پير آقاي «گراماتيکوس» معلم، شعورش به مراتب بيشتر از اين معلم اسـت.

» به اين هم راضي نميشود و طوري مضمون را پردازش ميکند که به پارادوکس  dالبته «جاني رداري
ديگري هم برسيم؛ يعني شعور دانشآمـوز هـم از معلمـش بيشـتر اسـت. مسـتخدمه پيـر در جـواب
«گراماتيکوس» معلم که معتقد است کلمه «ايتاليا» را حتما بايد با حرف بـزرگ نوشـت و در نتيجـه،
بايد دانشآموزي به اسم «باالتي»، به سبب نوشتن کلمه «ايتاليا» با حرف کوچک تنبيه شود، جـوابي

ميدهد که در حقيقت اوج داستانک و بيانگر همه زيباييهاي محتوايي آن است:  
«-... شما واقعاً فکر ميکنيد که «ايتاليا»يي با حرف کوچک وجود ندارد؟ ميدانيد چقـدر
روستا در ايتالياي با حرف کوچک هست که نه دکتر دارد، نه تلفن و نه...؟ چقدر جاده هسـت
که فقط با اسب و قاطر ميشود از آنها عبور کرد؟ چقدر خانواده هست که بچهها و مرغهـا و

خوکهايشان همه با هم زير يک سقف روي زمين ميخوابند؟  
ـ ولي من نميفهمم منظور تو از اين حرفها چيست؟  

«ايتاليـا»يـي کـه ـ اجازه بدهيد حرفهايم را تمام کنم. من ميخواهم بگويم کـه واقعـاً
وطن پيرمردها و پيرزنهاي فراموش شده است؛ «ايتاليا»يـي کـه بچـههـايش مـيخواهنـد

تحصيل کنند، ولي نميتوانند؛ «ايتاليا»يي که در دهکدههايش فقط زنان باقي ماندهاند، چون 
مردانشان براي پيدا کردن کار به شهرها و کشورهاي ديگر رفتهاند.» (صفحههاي 49 و 50) 
» همانند بسياري از داستانهايش، موضوع  dدر داستانک کلهپوک (صفحههاي 51 تا 53)، «رداري
«باورپذيري» داستان را ناديده ميگيـرد. نـوع نوشـتههـايش عمـدتاً نشـان مـيدهـد کـه او بيشـتر

دلمشغوليهاي خودش را دارد و مخاطب براي او چندان اهميتي ندارد.  
محتواي داستان کلّهپوک، خود داستان را نقض ميکند و مهر باطلي بر نوشتن آن ميزنـد؛ چـون
نتيجهگيري غلط و متناقضي دارد: کسي که چيزهاي زيادي از ديگران آموخته باشد، ولي حتـي يـک
کـه فکر هم از خودش نداشته باشد، کلّهپوک و تهـيمغـز اسـت. ايـن نتيجـهگيـري مثـل آن اسـت
گزارههاي «نود و نه درصد درست» و «يک درصد» غلط را به قياس درآوريم و درست بـودن نتيجـه

را به «يک درصد غلط» نسبت دهيم:  
«-... يک بار که «آرتورو» آمده بود خانه ما مهماني، من خيلي کنجکاو شدم بـدانم کـه
توي کلّه «آرتورو» چيست. آن وقت فهميدم آنجا هرچه دلت بخواهد ميتـواني پيـدا کنـي؛
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مثالً سالهاي مهم تاريخي، فرمولهاي رياضي، نقشههاي هندسي، جملههايي از روزنامههـا
يا برنامههاي راديويي، شعارها و بيانيهها و خيلي چيزهاي ديگر، ولي توي سر آقاي «آرتورو» 
حتي يک فکر که متعلق به خود او باشد، وجود ندارد! فکري که از اول تا آخـرش فقـط مـال

خود خود او باشد.» (صفحه 53)  
در داستانک پيگماليون، موضوع عشق به اثر هنري و عشـق بـه زيبـايي، در قالـب يـک روايـت
داستاني زيبا مطرح شده است. «پيگماليون» مجسمهساز، مجسمه دختر زيبايي را ميسازد و به علـت
زيبايي بيش از حد مجسمه، عاشق آن ميشود و آرزو ميکند مجسمه به يک دختر واقعي تبديل شود 
تا او را به همسري خويش درآورد. در اين داستانک، عاقبت او با دختـري واقعـي ازدواج مـيکنـد و از

اين خيال واهي در ميآيد.  
«پيگمـاليون» نثـل در اين داستانک، تأويل خاصي از تراشيدن سنگ، و هنر مجسمهسازي از زبـان

ميشود که در اصل، به «ميکل آنژ»، مجسمهساز و نقاش بسيار معروف ايتاليايي نسبت داده شده است:  
«من ميدانم. ميدانم، تو هطزاران سال است که در اين سنگ خوابيدهاي! من تـو را بـه

زودي از اين زندان مرمري نجات خواهم داد.» (صفحه 54).  
داستانک «پيگماليون» نيز جزو داستانکهاي زيباي اين مجموعه است. در حـالي کـه داسـتانک
خاطرات ماه (صفحههاي 58 و 59)، چيزي جز «مضمونسازي» نيست که به بياني فانتزيـک شـکل
» خـودش را جـاي d60 و 61)، «رداري گرفته است. در نامه يک عنکبوت به آقاي خانه (صـفحههـاي
حشرهاي مثل عنکبوت ميگذارد و تمام مشکالتي را که خانم خانه با حشرهکش و جارو کـردن زيـاد
براي او پيش آورده، مطرح ميکند. اين کـار هـم در جرگـه همـان مضـمونپـردازيهـاي فانتزيـک

ميگنجد که از لحاظ درونمايه، چيزي براي خواننده ندارد.  
داستانک بيمزه و توخالي هر روز کوچکتر ميشوم (صفحه 62)، هيچ وجه داستاني ندارد و همه 
محتواي آن هم در همان عنوان آن است. بايد اين نوشتار را حاصل لحظات خستگي و منگ شـدگي

نويسنده به حساب آورد.  
در ريکاردوي مجسمهساز (صفحههاي 63 تا 67)، هر کدام از مجسمههايي که «ريکـاردو» سـاخته،
عيبي داشتهاند. آنها بعد از آن که در داستآنجان ميگيرند و حرف ميزنند، بنا به پيشنهاد «ريکاردو» هـر
کدام به دليلي به جايي ميروند، اما بعد از مدتي برميگردند و هر کدام از عيبي که دارند، اول شـکايت و 
بعد «ريکاردو» را به رفع عيبشان وادار ميکنند. با توجه به مضمون اين داستانک، بايد گفت که اين اثـر

وجه تخيلي زيبايي دارد و ميتواند براي کودکآنجالب و سرگرمکننده باشد.  
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داستانک بهترين انسان، فقط حاوي ابتکاي در شيوه بيان است؛ موضوع و شاکله داستاني ندارد و 
» جاي داد:   dميشود آن را در رده همان نکتهپردازيها «جاني رداري

«پريمو هنوز بچه بود که تصميم گرفت درست مثل اسمش هميشه و در همه کارها نفـر
اول باشد، ولي در عمل چنين نشد و او در بعضي از کارها نه تنها نفر اول نميشد، بلکـه نفـر

آخر ميشد:  
او آخرين نفري بود که از چيزي ميترسيد.  

آخرين نفري بود که دروغ ميگفت.  
آخرين نفري بود که پا به فرار ميگذاشت.  
و آخرين نفري بود که شيطنت ميکرد...  

در صورتي که هم سن و سالهاي او، هر يک در کاري نفـر اول بودنـد: يکـي در دزدي
اول بود، دومي الت درجه اول محله بود و سومي شاگرد اول احمقها.» (صفحه 68)  

من چه کاره خواهم شد (صفحههاي 69 تا 71)، يک گزارش داستاني است از تقابل موقعيتهاي 
فعلي شاگردان يک معلم با آنچه در مدرسه براي آيندهشان آرزو ميکردهاند.  

«چه کسي دستور ميدهد؟» (صفحه 72)، داستانک نيست و مثل داسـتانک هـر روز کوچـکتـر
ميشوم (صفحه 62)، نميتوان آن را حتي يک شوخي و نکتهپـردازي سـاده هـم بـه حسـاب آورد و
83)، گرچـه 73 تـا بيشتر بيانگر تراوشات يک ذهن بيهدف است. قصه ذرت بـو داده ( صـفحههـاي

اثري تخيلي و سرگرم کننده است، حتي فاقد غايتمندي حکايات افسانهاي است.  
خوب، بد، زشت!  

«جاني رداري» نويسندهاي است که ذهنش سراغ همه چيز ميرود و از اين لحاظ بر تجربههـاي
هرچه بيشتر اصرار ميورزد. در کل بـراي سـاختار داسـتان ارزش زيـادي قائـل نيسـت. او مجـذوب

موضوعات مختلف است و مثل يک انشانويس، درباره هرچيزي مينويسد و چنين هم به نظر ميرسد 
اسـت. اگـر که هرچه مينويسد، به چاپ ميرساند. اين موضوع آسـيبزيـادي بـه آثـار او وارد کـرده
نوشتههايي را که به آنها اشاره شد، به عنوان دستنوشتههـايي بـراي تمـرين و دسـت گرمـي تلقـي
ميکرد و کنارشان ميگذاشت، داستانکها و داستانهايش از جايگاه برجستهتري برخـوردار مـيشـد.

مجموعه دختري که نميخواست بزرگ شود را ميتوان به سه دسته تقسيم کرد:  
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دسته اول، داستانکهاي کوتاه فانتزيک هستند که بيش از آن که در جهت پيامرساني و يا ارايـه
يک موضوع گيرا باشند، به قاعدهگريزي و به آزمون کشاندن عنصر تخيل اصرار دارنـد و مهـمتـرين

ويژگي آنها، مضمونسازي و نکتهپردازيهاي نه چندان دلچسب است.  
دسته دوم، نوشتارهاي کوتاهي هستند که نميتوان عنوان داستانک هم به آنهـا داد؛ چـون حتـي
رويکرد فانتزيک هم ندارند و درونمايه آنها را يا موضوع مهمي تشکيل نميدهـد و يـا اگـر موضـوع
مهمي دارند، به صورت داستان پردازش نشدهاند. گاهي شبيه گزاش يا نوشتاري ساده و تفنّني و حتي 

بيمعنا و بيهدف هستند.  
دسته سوم، داستان يا داستانکهايي هستند که در تقابل کامل با هر دو دسته قبل قرار دارند و در 
آنها عنصر تخيل به زيباترين شکل ممکن به کار گرفته شده و برخـي از آنهـا بسـيار عميـقانـد و از

تأويلها و بdنمايه موضوعي مهمي برخوردارند. مضافاً اين که از لحاظ ساختاري نيز چيزي کم و کسر 
ندارند و پيرنگشان هم منسجم و غايتمند است. بعضي آثار دسته سوم، مثل «پدربزرگي که بلد نبود 
قصه بگويد»، «دختري که نميخواست بزرگ شود»، «ايتاليا با حرف کوچک» و «پيگماليون» آثاري 
» را  dجـاني رداري» بسيار زيبا و ماندگار به شمار ميروند که تواناييها و خالقيتهاي ذهني و هنـري

در مرتبتي عالي و قابل تأمل جاي ميدهند.  
  
  


