
 

  
  
  
  
  
  

  حکايتپردازيهاي بيپايان

  
● حسن پارسايي  

  
آيا داستان مجاز است که همه «حقيقت»ها را به «مجاز» تبديل کند؛ يعني چيزي از خودِ دنيـا و
زندگي بر جاي نگذارد؟ اگر چنين باشد، در آن صورت بيماران رواني و آنهايي که در تيمارستانها بـه
سر ميبرند، ذهنشان داراي ارزش ادبيِ به مراتب بيشتري اسـت؛ چـون پيوسـته در اوهـام هسـتند و
در قالـب داسـتآنکهـا و  تصورات زياد و گوناگوني در ذهن دارند کـه اگـر بـه هـم ربـط داده شـوند،
پنـدارهاي ايـن آدمهـا فقـط بـه يـک حکايتکهايي به هزاران مجموعـه روايـت شـکل مـيدهنـد.
ذهـن هماهنگکننده نياز دارد. همين! اگر هدف، زيباگويي و زيبانمايي بيمنظور و غايتگريـز باشـد،

آنها تخريب حقايق دنيا و زندگي را به شکل عجيبتر و زيباتري انجام ميدهد.  
در آن  گرچه تخيل عموماً زيباست، اگر دچار «بيواسـطگي کامـل بـا انسـان و زنـدگي» بشـود،

صورت، اول ذهن و بعد خود هنر و ادبيات را «هذياني» ميکند.  
خواننـده را زنگ، اثر «جعفر توزندهجاني»، ميکوشد با توسل کامل به دنياي مجـاز، افسون رمان
افسون کند و او را از بستر زندگي و واقعيت رها سازد. اين اثر با يک حادثه واقعي آغاز مـيشـود، امـا
واقعيـت ديگـري را اين فقط بهانهاي پارادوکسيکال است تا بتوان با آن، خود اين واقعيت و هـر نـوع
انکار کرد و به يک دنياي کامالً ذهني پناه برد. در اين فضاي جديد، همه چيـز بـه طـور نامتعـارف و
معلـم تـازهوارد «آقـاي براساس قراردادهاي ذهني خود نويسنده پـيش مـيرود و دلبخـواهي اسـت؛

اسفندي»، بين راه عمداً از اتوبوس پياده ميشود تا بعداً در کوه و کمـر بـا چيزهـاي عجيبـي روبـهرو 
شود. «باد» اساساً ديده نميشود تا بتوان آن را چيزي «ابژه» تصور نمود، اما «توزنـده جـاني» بـر آن

                                                 
* کتاب ماه کودک و نوجوان، سال يازدهم، شماره 130ـ 131، مرداد و شهريور 1387. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب 

افسون رنگ؛ تأليف جعفر توزنده جاني؛ تهران: پيدايش، 1386.  
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منتسـب است از «هيچ» چيزي بيافريند و پس زمينه آن را به حوزه روانشناختي و تنهـايي معلـم در کـوه
«افسـون سازد. فراموش نکنيم اين موارد در افسانهها و قصههاي تخيلي رخ ميدهند، اما زمينـه حکايـات
بـه زنگ»، افسانه نيست، بلکه در اصل، واقعيت اسـت. فقـط ذهـن نويسـنده در قيـاس بـا ايـن واقعيـت،
ترفندهاي کامالً ذهني و توهمزا روي ميآورد. توهمات ناشي از تنهايي معلـم در کـوه، نمـيتوانـد چنـين

تصوير گردد؛ او بايد در موقعيت موردنظر داستان بترسد. خودِ نويسنده هم اول او را ميترساند، اما باالفاصه 
و بدون هيچ دليلي، به او «خاطري آسوده» مـيبخشـد تـا بتوانـد بـه طـور متناقضـي خيـالهـاي زيبـا و

شاديبخش داشته باشد. گويا به زعم نويسنده نميشود هنگام ترسيدن، دچار اوهام شد:  
«کمي ترسيده بود، اما زود ترس را از خودش دور کرد و با خاطري آسوده نشست. نسـيم
خنکي وزيد. آقاي اسفندي احساس کرد نسيم خنک دورش ميچرخد. يک لحظه خيال کـرد

نسيم خنک دختر کوچکي است که آمده با او بازي کند. دستش را جلو برد.  
ـ سالم، دوست داري با من بازي کني؟  

دختر باد جلو آقاي اسفندي ايستاد. لباس پولکداري به تن داشت، دستهايش را آهسته 
باال و پايين ميبرد و اين طوري فاصلهاش را با زمين حفظ ميکرد. آقاي اسفندي آرام دست 

دختر باد را گرفت.  
ـ تو دختر باد هستي؟  

پاهاي دختر باد روي زمين قرار گرفت. آقاي اسفندي بـا نرمـي او را بـه طـرف خـودش
کشيد. دختر باد با لبخندي جلو آمد. (صفحههاي 8 و 9)»  

او در جايي روايت را رها ميکند و فالش فورواردي (Flash Forward) بـه آينـده مـيزنـد تـا از
دفتر يادداشت و ذهنيات بعدياش سخن به ميان بياورد. «توزندهجاني» با اين کار، زمينههاي واقعـي
را هم در تقويم آينده پاک ميکند و ميکوشد تخيالت و توهمات، راه را بر هر گونـه تصـوري بـراي
برون رفت ذهنيتها از عالم ذهن به عالم واقعيت، ببندند و آن را به بستري بـراي دنيـاي تخيلـي يـا

وهمي رمان بدل سازد:  
«در يادداشتهاي روزانهاش بعداً نوشت: «صداي نرم و ماليمـي داشـت. آدم را افسـون
خودش ميکرد. درست مثل دختر باد، دورم چرخيد. من هم با او چرخيدم. فقط همين چيزهـا
به يادم هست. وقتي به خودم آمدم، ديدم از جاي قبلي دور شدهام. چمـدان هنـوز سـرجايش
نبود. يادم نبود که قدمي برداشته باشم. پس چطوري اين همه راه رفـتم؟ تـوي ايـن فکرهـا

بودم که ديدم دوباره کنار چمدان هستم.» (صفحه 11)  
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«آقـاي ذهنيتهاي «آقاي اسفندي» نوجوانانه است و نمي تواند به يک معلم تعلق داشته باشـد:
اسفندي خيال ميکرد مثل يکي از آدمهاي توي افسانهها شده. کسي که بعد از مدتها سفر و گذر از 
ايـن ذهنيـت 12 و 13). البتـه بيابانهاي بيآب و علف، به چشمه آبي رسيده باشـد» (صـفحههـاي

نوجوانانه، بعد به ذهنيات و عواطف يک کودک نزديک ميشود:  
«پيشتر هر وقت شب را جايي دور از خانه مادر ميگذراند؛ خانه دايي، عمـو يـا خالـه ...
احساس غريبي و تنهايي ميکرد. حتي شده بود سرش را برده باشد زير لحاف و اشـکي هـم
ريخته باشد؛ اما نه ديشب اين اتفاق افتاد و نه حاال که تنها بود. از خودش سـؤال کـرد چـرا؟

جوابي نيافت.» (صفحههاي 24 و 25)  
«جعفر توزندهجاني» دو کاراکتر خيالباف و کودکنماي معلم و «حسين علي» را در محيط مدرسه 
«حکايـتپـردازي» کـه در اصـل به هـم نزديـک مـيکنـد تـا زمينـههـا و بهانـههـاي الزم بـراي
«افسـون «خيالپردازي» است، فراهم گردد و بخش هاي قابل توجهي هم بـه رمـان حکايـتپـرداز

زنگ» بيفزايند.  
گفتار زير که به «حسينعلي» تعلق دارد، نوعي «سادهنگاري» ذهن اوست کـه البتـه در پـي آن، 
هوشــمندي نويســنده هــم قــرار دارد. «توزنــدهجــاني» قســمت اول گفتــار يعنــي تخــيالت عاميانــه 
«قسـمت دوم»، يعنـي بـه بيـوگرافي و «حسينعلي» را سرانجام همانند يک «تدوين سينمايي» بـه
«قسـمت دوم» ديگـر برآمـده از ذهـن و اراده خـود پسزمينه زندگي خانوادگي او ربط ميدهد. ايـن

اوست:  
قسمت اول: «هنوز هوا روشن نشده، گاو صدايش بلند است، آي من گرسنهام... آي مـن
گرسنهام. تا ناشتايي نخورده، نه آرام ميگيرد و نه شير ميدهد. يک روز اعتنايش نکـردم، تـا

ده روز از شير خبري نبود.  
دور از چشم من، شيرش را گوشه و کنار خالي ميکرد. تا به حال گاو اين جـوري نديـده
بودم، ميداند دعوايش نميکنم. چون از بچگي که مادرش مرد، خودم بزرگش کردهام. بچـه

که بود، شبها پيشش ميخوابيدم.»  
قسمت دوم: «نميخواستم مثل من درد بيمادري را بفهمد. خـود مـن بچـه کـه بـودم،
مادرم به رحمت خدا رفت. خدا مادر شما و همه آدمها را حفظ کند. خواهرم مـاهبـيگم، بـرايم
خيلي زحمت کشيد، اما از وقتي شوهر گرفت، مرا ول کرد. من هم دلـم بـه ايـن گـاو و االغ

خوش است.» (صفحههاي 25 و 26)  
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او اين تدوين ذهني را ادامه ميدهد و آن را با تشبيهات نامتجانس و دور از ذهن مـيآميـزد کـه
خالف گفتار قبلي، زمينههاي واقعي ندارد و کامالً سوررئاليستي و فراواقعي است:  

کـالغ سـياهدلـش او را خيلـي «کالغ سياه دلشوره افتاد تو دلش. تا عمواسفنديار برسـد،
اذيت کرد. با آمدن عمو اسفنديار کالغ دلشوره از دل آقاي اسـفندي بيـرون پريـد و نشسـت

روي ديوار.  
ـ سالم آقاي اسفندي.  

آقاي اسفندي به استقبال عمو اسفنديار رفت. عمو اسفنديار دست پسربچهاي را گرفته بود.  
ـ اين نوهام نريمان است. نريمان برو آن طرف بازي کن. کالغ سياه دلشوره روي ديـوار
قارقار ميکرد. حسينعلي وقتي آمد، سنگي به طرفش پرتـاب کـرد. کـالغ از جـايش تکـان
نخورد، حسينعلي سنگ ديگري پرتاب کرد. باز کالغ تکان نخورد. قارقار کرد. حسـينعلـي

ترسيد و دست از سرش برداشت.» (صفحههاي 27 و 28)  
اينجا ديگر نويسنده با ترفندي سوررئاليستي، واقعيت و توهمّ را با هم مـيآميـزد و خواننـده را در
قياس با پسزمينههاي واقعي و تخيلي و آنچه قبالً رؤيت شده، دچار «گمانههـاي ذهنـي» پرابهـام و 
معلـم و فاصله گرفتن از بستر اصلي و واقعي روايتها ميکند. همانطور که قبالً اشاره شـد، ذهنيـت
آدم خُل و چِل ده، يعني «حسينعلي» به هم نزديک است و اين شـباهت، بـا ادامـه داسـتان فزونـي
برسـاند و تـا مييابد. در اواخر داستان اين دو ذهنيت تقريباً يکي ميشود؛ آنچه بر آن است به اثبـات
آخر هم دنبال آن ميرود، چيزي جز همان ذهنيت اوليه «حسينعلي» نيست که نشانگر سادهانديشي 

و عوامانديشي بيش از حد هر دو آنهاست:  
«بله آقا معلم، هرکس صداي آن را بشنود، افسون مـيشـود. مـيافتـد دنبـالش. آنقـدر
را هـم از دسـت ميرود تا تو بيابان گم و گور شود. کاش فقط گمک و گور ميشـد. عقلـش
ميدهد و ديوانه ميشود. اين ديوانههايي که از اين ده به آن ده ميروند، بـه خـاطر شـنيدن
از  صداي زنگ به اين روز افتادهاند. ننه کلثوم ما هم سر شـنيدن صـداي زنـگ ديوانـه شـد.
صبح تا شب روي پشتبام مينشيند و صداي شهيه اسب ميشنود. شـانس آورديـد دنبـالش

نرفتيد وگرنه معلوم نبود از کجا سر در ميآوريد.» (صفحه 17)  
همه اين تمهيدات و ترفندهاي ذهني، براي آن است که خود «توزندهجاني» بيشـتر بـه پـردازش
وجه تخيلي و پر ابهام رمان تمايل دارد و کامالً از پرداختن به واقعيت و امور مربوط بـه ده و مدرسـه
که زمينه اصلي و رئاليستي رمانش را تشکيل ميدهند، عدول ميکند. در واقع معلم مدرسه و روسـتا،
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بـه مجـاز نظـر دارد، نـه پيشنيازي براي جوالن دادن تخيالت کامالً انتزاعي اوست؛ چـون همـواره
حقايق جاري در بستر داستانش.  

«توزندهجاني» به هر بهانهاي دنبال خردهروايتهايي ميرود که داليل کامالً موجهي براي بيـان
آنها نيست. هر چيزي را به معلم ربط ميدهد؛ يعني به جاي آنکه دنبال پسزمينههاي واقعي اثـرش
برود، پي دغدغههاي ذهني و به «خودانديشي» معلم ميرود. دانشآمـوزان مدرسـه هـم هـر کـاري

ميکنند، ظاهراً او را ياد خاطرات خودش مياندازد. (صفحه 34)  
بـه خواننـده اين خرده روايتها به ساختار روايي رمان آسـيب رسـاندهانـد؛ زيـرا فرصـت تعمـق
هـر زمـان و مکـان نميدهند و مدام در ذهن او پرش موضوعي ايجاد ميکنند و حتي وحدت نسـبي
موقعيت را از بين ميبرند. به عالوه، سبب نفي هر نوع لياقت و ويژگي خاص کاراکتر معلم ميشـوند؛
يعني داستان که پيش ميرود، به تدريج ثابت ميشود که اين آدم اساساً معلم نيست و يـک شـخص

بسيار عامي و حتي خياالتي است.  
نويسنده در نشان دادن بيزاري و نفرت بچهها از مدرسه افراط ميورزد، تا جايي که يکـي را هـم
بـه زور دچار حادثه ميکند (صفحه 36). اين نشان ميدهد وقتي حادثهاي گيرا بـراي رمـانش نـدارد،
«افسـون زنـگ» نيـز بـه «حادثهپردازي» ميکند. اين خصوصيت در بخشهاي قبلي و بعدي رمـان
چشم ميخورد؛ چون رخدادهاي رمان چندان گيرا و همزمان باورپذير نيستند، او براي جبـران فضـاي
سرد اثرش، به پس و پيش کردن رخدادها پناه ميبرد و ميکوشد خود آنها را هم غلوآميز جلوه دهد و 
به صورت حوادث خاصي و عجيب درآورد. در اين زمينه، براي مدتي پسر يکي از زنان روسـتا را هـم

به جن تبديل ميکند (صفحههاي 38 و 39) اين ترفند در سراسر رمان ديده ميشود.  
اوسنهاي که «توزندهجاني» به عنوان خرده روايت (صفحههاي 42 و 43) ذکر مـيکنـد و ظـاهراً
علت پيرنگي و محوري اثر به حساب ميآيد، قسمت دومش، يعني آنجا کـه دزدان از صـداي زنـگ
فراري و ديوانه ميشوند و سرانجام نيز ميميرند، حتي در داستانهاي تخيلي هـم باورپـذير نيسـت و
نميتواند در حد يک روايت شفاهي قابل قبول باشد؛ شتر و زنگش به صورت يک قـدرت مـاورايي و
بالمنازع نشان داده شده است. اين موضوع اگر واقعيـت مـيداشـت و باورپـذير مـيبـود، بايـد خـود
بـراي روستاييان آن را باور و از محل مورد نظر مهاجرت ميکردند. نويسنده از اين روايت بياسـاس،
از نظـر نويسـنده، اگـر نشـود خواننـده را از طريـق پرکردن ظرف رمانش استفاده کرده است. گـويي
واقعيتها گول زد، در عوض ميتوان به بهانههاي خاص و با حکايات کاماًل ذهني و تخيلي، او را بـه
راحتي فريب داد. چنانچه اين حقيقت را بپذيريم، در آن صورت معلم و تمام آدمهاي حکايات، همگي 
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چـلِ هسـتند و اساسـاً روايـت کـردن چنـين داسـتاني بـيمـورد و حتـي خياالتي، اوهامي و خـلُ و
نکوهشآميز است. ناگفته نماند که زمينه اين تأويل دوم هم در خود داستان وجود دارد:  

«بعضي از خياالت مردم آن قدر براي خودشان واقعي ميشـود کـه از سرشـان مـيزنـد
بيرون. ميافتند تو کوه و دشت مثل باد از اين طرف به آن طرف ميرونـد. حـاال اگـر آدمـي
صـفحه   .) « بيخبر سر راه اين خياالت قرار بگيرد، ميرود توي سرش و ديگر بيرون نميآيـد

  (44
در رمان حکايتپرداز «افسون زنگ»، اثر «جعفر توزندهجاني»، حکايتپردازي و خيالپردازي حد 
و مرزي ندارد. نويسنده براي هر چيزي حکايت و روايتي به هم ميبافد که حکايتکِ ساختگي «قاسم 
حمامي» (صفحههاي 46 و 47) هم از اين گونه است. ساختگي بودن اين حکايتک، به هـر شـيوهاي 
به اثبات نرسد، حداقل با استناد به ذهن خود «قاسم حمامي»، مهمل بودنش به اثبات ميرسد؛ چـون
«دروغ  حداقل خود او و در نتيجه، نويسنده ميداند که آنچه در ذهـنش مـيگـذرد، چيـزي جـز يـک
جانانه» نيست و آنها هر دو به کمک هم ـ هم نويسنده و هم کاراکتر رمان ـ خواستهاند سـرآقا معلـم
و همزمان خواننده را گرم کنند و حتي خود معلم را هم به يک نويسنده خيالباف بدل سازند. (صـفحه 

49 و 53)  
قصهپردازي و ذهنگرايي ادامه مييابد (صفحه 55) و اين بار به شيوه رمان قبلـياش «ميهمـاني
ديوها»، همه چيز به قصه و حتي معلم هم تبديل به نويسنده ميشود، اما خالف باورپـذيربودن رمـان
«ميهماني ديوها»، همه چيز به قصه و حتي معلـم هـم تبـديل بـه نويسـنده مـيشـود، امـا خـالف
باورپذيربودن رمان «ميهماني ديوها» که در آن رويـدادها براسـاس موضـوع محـوري رمـان، يعنـي
هـيچ ضـرورتي بـراي قصـههـاي خيـالي و سـاختگي نيسـت. قصهگويي پيش مـيرفـت، ايـن جـا
از  «توزندهجاني» هر وقت الزم بداند، ذهن معلم را به داستانگويي وامـي دارد، امـا بـراي جلـوگيري
خـود تکرار، گاهي آدمهاي ديگر را پيش او ميآورد تـا قصـههايشـان را بگوينـد و برونـد. سـرانجام،
نويسنده هم به «حکايت» بودن داستانهايش اقرار و حکايت بعدياش را با عبارت «يکي بود، يکـي
نبود» آغاز ميکند (صفحه 55). اين روايت که در اصل خردهروايت محسوب ميوشـد، جـاي روايـت
اصلي را ميگيرد؛ چون 30 صفحه از رمان 144 صفحهاي را به خود اختصاص ميدهد (صـفحههـاي
55 تا 85). اگر خردهروايتهاي ديگر را هم به آن اضافه کنيم، ميبينيم که اين رمان «حکايتپرداز» 
ساختار منسجم و محوري ندارد و کامالً بر «زيادهگويي» متکي است. به عالوه هيچکدام از روايتهـا

داستان نيستند، بلکه «حکايت» به شمار ميروند.  
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نويسنده حتي االغ را هم دچار خواب تو خيال ميکند و به شيوه گولزنندهاي ميکوشد ذهنياتش 
را در چنين محدودهاي باورپذير نشان دهد. او گفتوگوي االغ و گاو را هـم بـر همـين بسـتر شـکل

ميدهد و همزمان آن را به شکل انتزاعيتري به آدمها ربط ميدهد:  
«فرياد آقاي اسفندي چنان بود که حتي خواب شيرين االغ را هم پاره کـرد. االغ داشـت
«بـر خواب هفت خر پادشاه را ميديد! تازه رسيده بود به پادشاه ششمي که بيدار شد. گفـت:
االغ آزار لعنت» گاو نگاهي به او انداخت و گفت: «بيا کوفت کن.» االغ چشمها را بسـت تـا
برسد به خر پادشاه هفتم. در همان حال گفت: «جنابعالي که شکمتان تغار خداست، بخوريـد.

من بعد ميخورم. گاو جلو رفت و لگدي به االغ زد و گفت:  
ـ حوصله غُر زدنهاي حسينعلي را ندارم. پاشو.  

االغ عصباني شد و سر گاو داد کشيد که چرا دسـت از سـرش برنمـيدارد. حسـينعلـي
«خفـهخـون گوش به زنگ بود ببيند چرا آقاي اسفندي فرياد زد. سر گـاو و خـر داد کشـيد:

بگيريد، ببينم آقاي معلم چي ميگويد» (صفحههاي 92 و 93)  
بعد به درختان شاهتوت هم که در نوبت خيالبافي ذهن او قرار گرفتهاند، اجازه از پيش تعيينشـدهاي 
ميدهد تا حکايتش ادامه يابد، ولي اينبار از زبان خودش، خيالشان را ميبافد: «درختهـا سـعي کردنـد
دوباره بخوابند، اما نميشد. بد خواب شده بودند. تا دوباره خواب بيفتند، خيلي طول کشيد. بـراي همـين،
بهار هم دير از خواب بيدار شدند» (صفحه 97). او در پايان سراغ کاروانسرا سنگي ميرود، حکايتي هـم
براي آن به هم ميبافد (صفحه 117) و آخر سر پاي معلم را هم به ميان حکايت مـيکشـاند و بـه ايـن

ترتيب هم راضي نميشود و يادي هم از «امير ارسالن» ميکند! (صفحه 118)  
معلم در خود حکايت است، اما «توزندهجاني» طوري همه چيز را مينويسد که گويي او بيـرون از
حکايت به سر ميبرد (صفحههاي 109، 110 و ...) و بعد براي هميشه با حکايـت تـازهاي درگيـرش
ميکند که تا آخر ادامه مييابد، اما معلم اين بار فرصت بيشتري مييابد تا به کمـک ذهـن نويسـنده،
آسمان و ريسمان را به هم ببافد. نويسنده همه چيز را وارد عالم مجاز ميکند و در دنيـاي پيرامـونش
هـر چيزي واقعي براي زندگي کـردن بـه جـاي نمـيگـذارد. ذهـنش قاعـده و قـانون نمـيشناسـد،

«هست»ي را در يک لحظه به يک «نيست» تبديل ميکند و مثل کسي که قرص آرامبخش خورده 
باشد، همه واقعيتهاي اين دنيا را که به نحوي به زندگي و انسان مربوط است، انکـار مـيکنـد و بـا

خياالت و حکاياتش بر باد ميدهد:  
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«اين کوهها، کوه نيستند؛ غولها و ديوهايي هسـتند کـه يـک روز راه افتادنـد تـا نسـل
هرچي آدم هست را از روي زمين بردارند، اما تا به اين جا رسيدند، با طلسمي سـنگ شـدند.

اگر دوباره راه افتادند، چي؟» (صفحه 137)  
«مهمـاني رمان به رغم عدم انسجامش، همانطور که قباًل اشاره شـد، شـباهتهـايي بـه رمـان
ديوها» دارد و حتي يکي از کاراکترهاي آن رمان، يعني «غالمعلي پهلوان» در اين اثر هم حضور دارد 
(صفحه 16). در ضمن، به گاو «مشد حسن» هم اشاره ميشود که تداعيکننده گاو «مشـد حسـن»، 
«داريـوش در کتاب «عزاداران بيل»، اثر «غالمحسين سـاعدي» و فيلمـي بـه همـين نـام، سـاخته

مهرجويي» است. (صفحه 23)  
اين اثر گاهي رويکردي طنزآميز هم دارد که ربطي به ساختار آن ندارد، بلکه به ذهنيت آدمهـاي

حکايتها مربوط ميشود:  
بيـرون «آن روز فهميدم چرا حسينعلي هي حرف ميزند؛ چون حرفهايش از شـکمش
ميآيد. اگر حرف نزند، شکمش باد ميکند و ميترکد، درست مثل خرگـوش کـه دائـم بايـد

چيزي بجود تا دندانهايش بزرگ نشود.» (صفحه 16)  
تخيالت زيبا هم که تا حدي به شخصيتپردازي معلـم و معرفـي او بـه عنـوان يـک آدم بسـيار

ذهنگرا و خيالپرداز منجر شده، در اين اثر به چشم ميخورد:  
«آقاي اسفندي تا به حال حسينعلي را نديده بود. لحظهاي که عمو اسـفنديار اسـم او را
برد، متوجهش شد درست مثل آن بود که روي کاغذ بنويسد حسينعلي و يک دفعه هيکلـي

کوتاه و خپله با شکمي گنده، جلو آدم سبز شود» (صفحه 14)  
وجود برخي تأويلهاي زيبا را هم در اين اثر نبايد ناديده گرفت:  

«بلند شد و پنجره را باز کرد. هواي خنکي وارد اتاق شد. سـنگيني فضـاي اتـاق از بـين
رفت. متوجه شد تا به حال اتاق پر از حـرفهـاي حسـينعلـي بـوده و بـا بازشـدن پنجـره، 
حرفهاي مانده در اتاق به بيرون رفتند. دست آخر، خود حسينعلي خسته شد و رفت. آقـاي
مـيکـرد اگـر اسفندي نفس راحتي کشيد، ولي تا چند دقيقهاي از رفتن حسـينعلـي، خيـال
خودش نيست، حرفهايش هست. وقتي رختخواب را پهن کرد، اتفاق عجيبي افتـاد. صـدايي
شنيد: «آقاي معلم جان!» فکر کرد دوباره حسينعلي آمده، اما نه نيامده بـود. بعـد از آن هـر
حـرف حسـينعلـي رفتـه بـود الي وقت به آن لحظه فکر ميکرد، مطمئن ميشد که ايـن

رختخواب و تا آن را پهن کرد، پريد بيرون.» (صفحه 24)  
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«توزندهجاني» از بعضي کلمات هم به شکل زيبايي آشناييزدايي ميکند: «آهاي مهدي زود اين 
«االغ خرت» را از مدرسه ببر بيرون.» (صفحه 101)  

رمان حکايتپرداز «افسون زنگ»، طرح يا پيرنگ منسجمي نـدارد و براسـاس پراکنـدهگـويي و
پراکندهنمايي شکل گرفته است. حتي حادثه پاياني هم نميتواند خردهروايتهاي زياد و حکايتگونـه
را جمع و جور و کامالً به هم مرتبط کند. از سويي، هيچ نتيجه و غايـتمنـدي قابـل تـأملي، اعـم از
ايـن دادههاي اجتماعي يا تربيتي، براي نوشتن اين اثر قابل تصور نيست و خـود رمـان هـم نشـانگر
ادعاست؛ زيرا خالف رمانهاي ديگر، حتي در پايان هم حرفي براي گفتن نـدارد. ايـن رمـان ظـاهراً
براي نوجوانان نوشته شده، اما بيشتر به وضعيت ذهني کودکان نزديک است. البته اين واقعيت را هـم
حتـي بايد در نظر گرفت که طوالني بودن، پراکندهگويي، اغـراق و انتزاعـي بـودن بـيش از حـد آن،
بزرگسال را هم خسته و بيزار ميکند. حال اين پرسش مطرح ميشود: اگر همه نويسندگان همينطور 
و غيرواقعـي ذهن کودکان و نوجوانان را به خيالپردازي و گمانهپردازي عادت دهند و دنياي مجـازي
ذهن را بر واقعيتها غالب و سيطرهمند گردانند، آيا ذهن کـودک و مخصوصـاً نوجـوان در ارتبـاط بـا
واقعيتهاي غامض و کثير اين دوران مدرن و در ارتباط با تحليـل و شـناخت مسـائل پيرامـونياش، 

تنبل و خنثي نخواهد شد؟  
  
  



 


