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سخن نخست  
رخنهشناسي معرفتي از مقولههاي بسـيار ارزشـمند و ضـروري در سـاحت
انديشهورزي است که در فرهنگ ايراني و جهان اسالم از آن با عنوان نقـد يـاد

ميشود و منتقد نه عيبجو بلکه طبيب دواريّ است که به انگيزة دانش دوستي 
و کمالجويي معرفتي در کنار و همـراه بـا نويسـنده داالنهـاي پdـرپيچ و خـم
انديشه و خرد را طي ميکند، موانع و کاستيها را ميشناساند و راههاي جديـد
را فراروي او ميگشايد، و طبيعي است  که يکي از لوازم جـداييناپـذيري کـه
منتقد را به هدف متعالي رهنمون ميسازد ـ جداي از احاطه به موضوع نقـد، و
بهکارگيري روش مناسب ـ بهرهبرداري از ادبيات متناسب با نقد است تا کاشف 
از حdسن فعلي باشد و مخاطب و نويسنده را با خويش همدل و همـراه سـازد.
اما متأسفانه در جامعة کنوني، آسيبشناسي نقـد و نقدِنقـد، آشـکارا بـه اثبـات
ميرساند که يکي از موانع مهم نقدپذيريِ فعاالن حوزة فرهنگ مکتـوب، عـدم

پايبندي به اخالق و ادبيات فاخر نقد است.  
مؤسسه خانه کتاب در دهة اخير در حدّ بضاعت اندک خويش کوشـيده تـا
بسترهاي مناسب نقد را مهيا سازد. در اين راستا دبيرخانة جشنواره نقـد کتـاب
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که نهمين سال از عمر پربارِ خـويش را پـيشروِ دارد بـا همکـاري گروهـي از
نويسندگان، صاحبنظران و منتقدان، حرکتي ارزشمند در حـوزة مبـاني نظـري

نقد، اخالق نقد و آموزش عملي نقد آغاز کرده است.  
آنچه پيش روي شما خوانندة گرامي قرار دارد، مجموعـة نقـدهاي سـرکار
خانم فرخنده حقشنو بر برخي از رمانهاي ارزشمند حوزة کـودک و نوجـوان

است که اميدوارم براي نسل جوان نويسندگان اين حوزه مفيد و آموزنده باشد.  

«علي اوجبي»  



  

  
  
  
  

مقدمه  
اهميت نقد ادبيات داستاني کودک و نوجوان در راستاي پيشبرد  ادبيات 

داستاني امروز کشور، سبب شده تا اظهار نظرهاي بسياري درباره نيازهاي 
عميق اين مقوله توسط نويسندگان و منتقدان ابراز شود. با اينکه نقد آثار کودک 
و نوجوان ساليان درازي است که در دنيا به طور جدي مورد توجه گرفته، و 
کشورهاي پيشرفته توسط آن توانستهاند به نقاط ضعف و قوت آثار خود دست 
يافته، و در راه بهبودي و تصحيح ادبيات کودک و نوجوان خود  قدم بردارند 

امّا در جامعة ما توجه چنداني به اين مقولة مهم نشده است.   
در محدوده اندک نقدهاي ادبيات داستاني کودک و نوجوان که در  نشريات 
به چاپ ميرسد، کمتر به مباحث جامع و سازنده، وعلمي  توجه ميشود. اين 
در حالي است که نقد صحيح، ارتباطي سازنده  بين نويسنده و مخاطب و منتقد 
برقرار ميکند. به اين ترتيب که منتقد ميتواند به نويسنده راهکاري مناسبتر 
براي برقراي و ايجاد ارتباط با مخاطب ارائه داده، وبا برداشت از متن نويسنده، 
به مواردي اشاره کند، که نويسنده  ممکن است از آن غافل مانده باشد. لذا 
اينگونه نقدها ميتوانند  وسيله  اعتماد نويسنده را جلب، و سبب آشکار کردن 

موضوع اصلي اثر براي مخاطب گردند.   
ايده، طرح، موضوع، محتوا، درونمايه، ساختار، قالب، نوآوري وبداعت، هيجان، 
احساسبرانگيزي، طنز،تخيل، فانتزي، ماجراجويي ـ بيشتر براي پسران ـ و احساس 
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و عاطفه ـ بيشتر براي دختران ـ تعليق و انتظار،  زبان ساده و صميميت لحن، توجه 
به نثر و استفاده از جمالت و واژگان مناسب، به کارگيري خالقيت نوجوان، آشنا 
کردن او ـ در حد نياز ـ  مشکالت و مسائل موجود در جامعه، و آشنايي با 
ايدئولوژي و فرهنگ جامعه، و... براي کودک و نوجوان از اهميت ويژهاي 
برخوردار است، که بخشهايي از نقد آثار کودکان و نوجوانان را پيريزي ميکنند.   
نگارنده در اثر حاضر سعي کرده در حد بضاعت اندک خود، تا آن جا که 

مقدور است  به آنها بپردازد.   
الزم به ذکر است رمان و مجموعه داستانهاي نقد شده در مجموعه نقد 
«جستارديگر 2»  که بيشتر مربوط به دهه هشتاد ميباشند، عالوه بر تنوع شکل 
(فرم) و محتوا، هرکدام به دليل خاصي، از اهميت ويژهاي  نيز برخوردارند. به اين 
ترتيب که برخي به چاپهاي مکرر رسيده، و برخي برنده جوايز مختلف در ايران 

و خارج از ايران شده، و برخي ديگر نيز مورد توجه گروه کودک و نوجوان قرار 
گرفته اند. همچنين اين آثار از نويسندگان مهم و صاحب نام کودک و نوجوان به 

نگارش در آمدهاند.  اسامي اين رمانها و نويسندگان آنها عبارتند از :   

١- شبي که جرواسک نخواند، اثر جمشيد خانيان: سال 1386، انتشارات 

ميرفراهاني، و کانون پرورش فکري کودک و نوجوان، برگزيده جشنواره شهيد 
  غني پور، و شوراي کتاب کودک. 

٢- گرکها از برف نميترسند، اثر محمدرضا بايرامي: سال 1387، 

  برگزيده جشنواره شهيد غني پور.
٣- خانجون و خواب شمرون، اثر شرمين نادري: سال 1389، نشر 

حوض نقره، بداعت و نوآوري، و استفاده از عناصر بومي، و توجه به فرهنگ و 

  خرده فرهنگ ايراني.
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۴- انگشت مجسمه، اثر فرهاد حسنزاده: سال 1388، انتشارات سوره 

  مهر، موضوع انقالب و جذابيت وبکار گيري همه عوامل و عناصر داستاني.
۵- من و سنگ و ليالي مجنون، اثر عبدالمجيد نجفي: انتشارات منادي 

  تربيت، نو آوري در بکار گيري از مفاهيم شعر در داستان. 

۶- نخل، اثر هوشنگ مرادي کرماني، سال 1381، انتشارات معين.  ـ 

چاپ قديم توسط انتشارات سحاب ـ ترجمه به زبانهاي ديگر. ديپلم افتخار 

   IBBY سال 1984. اقتباس سينمايي و...

٧- رفاقت به سبک تانک، اثر داوود اميريان: سال 1388، انتشارات سوره 

  مهر. موضوع دفاع مقدس وچاپهاي مکرر.
٨- الاليي براي دختر مرده، اثر حميد رضا شاه آبادي: سال 1386، 

برگزيده سيزدهمين دوره کتاب کودک و نوجوان، وبرگزيده جشنواره شهيد 
  غني پور و برگزيده شوراي کتاب کودک سال 1387.

٩- ترکشهاي ولگرد ـ 5 جلد ـ اثر داوود اميريان، سال 1387، نشر 

  شاهد، موضوع دفاع مقدس و چاپهاي مکرر
١٠- هامون و دريا، اثر عباس جهانگيريان: سال 1388،برگزيده انتشارات 

وزارت آموزش و پرورش (منادي تربيت) برگزيده بهترين فيلمنامه هيئت 

  داوران بخش مسابقه 22 جشنواره فيلم کودک و نوجوان همدان.
برگزيده بهترين فيلم جشنواره 22 انجمن منتقدان و نويسندگان سينماي 

  ايران و ترجمه به زبانهاي ديگر. 
فرخنده حق شنو   

 



  



  

  
  
  
  

1. جيرجيرکهايي که اعتصاب کردند،   
نقد شبي که جرواسک نخواند   

  از جمشيد خانيان
  

جمشيد خانيان متولد 1340 آبادان است. اولين اثر اين نويسنده در سال 
1372 به چاپ رسيده است. از ديگر آثار خانيان ميتوان به کوسه ماهي، شب 
گربههاي چشم سفيد، قلب زيباي بابور، عاشقانههاي يونس در شکم ماهي، 
اشاره کرد. شبي که جرواسک نخواند يکي از آثار اوست که چاپ دوم آن در 
سال 1385، براي گره سني «د» و «ه» و در 64 صفحه به نگارش در آمده است. 
اين اثر توسط کانون پرورش فکري کودک و نوجوان، وانتشارات مير سعيدي 
فراهاني  به چاپ رسيده است. شبي که جرواسک نخواند،برگزيده جشنواره 
کتاب سال شهيد غني پور 1383، کانديد جايزه مهرگان سال 1383، و برگزيده 

شوراي کتاب کودک سال 1383 شده است.   
خالصه اين اثر به حوادثي در خرمشهر، و خانهاي اشاره دارد که نوجواني 
به نام "نيلو" همراه خانوادهاش ـ  پدر و مادر و مادر بزرگ و خواهرش ـ  در 
آن زندگي ميکنند. او خروسي به نام "گرزن به سر" دارد که عالقه بسياري به 
او دارد است. اما خروس مدتي است آواز نميخواند.  در روز وقوع حادثه، که 
قرار است براي دختر خانواده «ماهي» خواستگار بيايد و او در تب و تاب اين 
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امر است، پدر خانواده با خبر ميشود که نيروهاي عراقي از پادگان دژ عبور 
کرده، و به سوي شهر روان هستند. او ميخواهد خانوادهاش را هر چه زودتر 
از شهر  دور کرده و به آبادان ببرد. او شنيده است که سکنه شهر ـ زنها و 
کودکان و پيرها ـ  هر چه زودتر بايد شهر را خالي کنند. اين مطلب با دودي 
که بر آسمان شهر سايه انداخته، دلهره بيشتري به مردم وارد کرده است. همه 
خانواده در حال ترک خانه هستد، که خواستگار ماهي ـ صياد ـ همراه 
خانوادهاش  سر ميرسند. خانواده ماهي با اين که با آنها قرار چنين شبي را 

گذاشته بودند، به دليل موقعيت پيش آمده، آن را فراموش کردهاند. پدر در اين 
شرايط، روي خوشي به آنها نشان نميدهد. مادر صياد انگشتري را که همراه 
آورده، در دست ماهي ميگذارد، و صياد قول ميدهد که منتظر بماند و يا به 
دنبال ماهي برود. هر دو خانواده  از هم خداحافظي ميکنند. خروس ميلو  بين 

راه دوباره آواز ميخواند.  
نقد: شبي که جرواسک نخواند، در قالب  واقعيتگرا، و درباره دفاع 
مقدس، مقاومت و پايداري و ژانر خانوادگي ـ اجتماعي، نوشته شده است. 

مکان حادثه يا حوادث در اين اثر خرمشهر، و زمان آن مقطعي از دوران جنگ 
يعني زمان حمله به خرمشهراست. زاويه ديداين اثر داناي کل محدود است. 

اين زاويه ديد محدود به  ذهن نوجواني به نام "ميلو"است  
که به عنوان راوي ناظر يا شاهد، تمام داستان را تا به انتها، از منظر خود 

روايت ميکند.   

مطلب مهمي که در نقد آثار کودک و نوجوان بايد در نظر گرفت، واز 

اهميت ويژهاي  برخوردار است،  زبان و نثر اين آثار، و تناسب آن با سنين 

مختلف کودک و نوجوان است. در راستاي اين امر در اين داستان تناسب 
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پرداخت  با مخاطبين کودک و نوجوان نيز مورد توجه قرار ميگيرد. زبان و نثر 

و پرداخت  اين داستان نشان از آن دارد که نويسنده به هيچ روي با فقر زباني 
و اشکال در نثر روبرو نيست، بلکه در زمينه نثر و زبان فني و بر اساس تکنيک 
عمل کرده است. نويسنده کودک و نوجوان اگر فقر زباني داشته باشد نميتواند 
خالقيت را به کودک و نوجوان انتقال دهد. لذا کشف مهارتهاي زبان، در آثار 

کودک و نوجوان از اهميت بسياري برخوردار است.  

پرداخت اين اثر  مانندساير آثار  خانيان ازپرداخت حرفهاي، با توجه به 

ظرايف و ريزه کاري آن  است. اما آيا اين نوع پرداخت براي نوجوان قابل 

استفاده است؟  آيا پرداخت قوي در داستان کودک و نوجوان نياز اوليه او را از 
مطالعه اثر برآورده ميکند؟ به نظر ميرسد نوع وشيوه نگارشي که در اين اثر 
وجود دارد و توجه به ظرايف و ريزه کاريهاي آن، براي خوانندگان حرفهاي، 
و بزرگسال مناسبتر باشد. در گروه نوجوان فقط  برخي مخاطبان  حرفهاي 
ميتوانند از قدرت شيوه پرداخت  لذت ببرند. و براي نوجوان غير حرفهاي، 
بيشتر قصه داستان و هيجان و تخيل و احساس برانگيزي آن  است که اهميت 
دارد. اما اهميت نثر و زبان و در داستان کودک و نوجوان  تا حدي است که 
حتي گاهي براي اختالف سني يک يا دوسه سال هم زبان و نثر تغير ميکند، و 
از زبان خاص همان سن استفاده ميشود. به عنوان مثال زبان سالم يارسمي يا 
شکسته هر کدام براي سنين خاصي در اين آثار بکار ميروند. يعني در 
داستانهاي خردسال  زير پنچ سال، از زبان شکسته استفاده نميشود.  زبان 
شکسته بيشتر براي سنين باالتر از دوازده سال به کار ميرود. و براي خردسال 
بيشتر در شعر، و ديالوگ  از زبان شکسته استفاده ميشود. به اين ترتيب  نثر و 
زبان در سنين مختلف کودک و نوجوان با يکديگر متفاوتند و هر کدام کار کرد 
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خاص خود را دارند، که پرداخت نيز از اين قاعده مستثني نميماند. پرداختي 

که در اين داستان براي کودک و نوجوان به کار گرفته شده، در عين زيبايي و 
حرفهاي  بودن، و توجه به ظرايف و ريزه کاريها، داستان را جذاب کرده و 
سبب باال رفتن حقيقت مانندي آن نيز شده است. مسئله مهم در پرداخت زبان 

و نحوه بيان آن اين است که  تصويري باشد، وتوجه به هماهنگي محتوا و فرم  
  داشته باشد. که شبي که جرواسک نخواند، به اين امور توجه کرده است. 

آوردن موضوع خواستگاري که دل دختر ـ ماهي ـ براي آمدن او «صياد» 
بيتاب است، و فراموش شدن اين مطلب از سوي تمام خانواده، سبب ميشود 

مخاطب با درک حساسيت موضوع، نوعي احساس همذات پنداري با 

شخصيت ماهي و وضعيت خانواده او پيدا کند. به خصوص که مشخص مي-

شود عشقي هم در اين بين وجود داشته. «بگو صياد گفته منتظر ميمونه که بر 
گردين، يا ميآد هرکجا که رفتين. .. صفحه 40» ماهي انگشتر را بدون اذن پدر 
و مادر در انگشت نميکند و همچنان آن را در دست نگاه ميدارد، اما هر چند 
وقت يک بار وحتي در بحرانيترين لحظات، آن را به لبهايش نزديک ميکند 

و ميبوسد.   
يکي از مشخصات آثار خانيان موتيفها؛ و عناصر تکرار شوندهاي هستند 
که به عمد از جانب نويسنده بر اثر اعمال ميشوند، که عالوه بر معني بخشيدن 
به واژگان، يا عبارات خاص، توجه مخاطب را در کنار  نوعي شکل (فرم)، به 
نقطه نظر و کليد واژه اثر،  معطوف ميدارند. در اين اثر نيز اين تکرار شوندهها 
در زبان ميلو با گفتن جمله: نخود نخود نخود چيه. ..اگه گفتي تو مشتم چيه ؟ 
و تکيه کالمهاي مادر بزرگ که جا به جا  دعا ميخواند، بيان ميشود. بديهي 
است آنچه در مشت او و خواهرش ماهي است نيز از اهميت برخوردار است.  
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انتخاب نام صياد براي خواستگاري از ماهي، انتخابي هشيارانه و زيرکانه  از 

سوي نويسنده است. ـ  گرچه صياد در شکل معمول خود براي نام فاميل يا نام 
خانوادگي  بيشتر به کار ميرود ـ اما صياد نام کوچک شخصيت اين رمان است 
که به دنبال ماهي است، و ميخواهد به آبادان، يا هر جاي ديگر دنبال او برود. 
کلمه جرواسک  نيز به معني جيرجيرک  است. جير جيرکهايي که در داستان 

اعتصاب کرده و ديگر نميخوانند.  

ديالوگهاي اثر نيز از قدرت کافي برخوردار بوده، و با نوع فني خود ـ 

کوتاه و کامل ـ  به نگارش در آمده اند.   
مطلبي که بايد مورد توجه قرار گيرد، شخصيت اول اثر است. ميلونمي 
تواندشخصيت اصلي باشد.او راوي ناظر وشاهدمنفعلي است که در عين بازي 

با خروسش به روايت نيز ميپردازد. ضمن اينکه اين نوجوان گرهاي جز جنگ 
که مربوط به همه است، ندارد. در واقع گرهاي مخصوص به خود ندارد که به 
واسطه آن در تقابل با کسي، يا کساني  قرار گيرد. بيشترين گره داستان مربوط 
به خروسش  است. لذا خروس ميتواند شخصيت اصلي داستان باشد. خروسي 
که با يک عدم تعادل در وضعيت و موقعيتي که دارد، با گرهاي به نام جنگ  که 
او را ترسانده، درگير ميشود و ديگر آواز نميخواند. هرچه ميلو با او حرف 
ميزند و جمله هميشگي اش« نخود نخود نخود چيه، اگه گفتي تو دستم 
چيه؟» را براي او ميخواند، او آواز نميخواند. تا در نهايي تري فصل داستان و 
آخرين جمالت کتاب، خروس دوباره شروع به خواندن ميکند. اما او به عنوان 
شخصيت اصلي در تعامالتي قرار نميگيرد که بخواهد با خود يا طرف، يا 

طرفين مقابل خود، در کشمکش قرار گيرد. مگر اينکه آواز نخواندن وخواندن 
دوباره او راحاصل کشمکش دروني خودش فرض کنيم. اين امر در بحث 
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ساختار داستان و ساختار پيرنگ ميتواند اورا شخصيت اول، يا قهرمان داستان 
محسوب کند. اما در اين ارتباط جنگ نيز از اين محاسبات دور نميماند چرا 

که جنگ هم به نوعي ميتواند، به عنوان پديدهاي که در تقابل با اشخاص 
داستان وشخصيت خروس يا ميلو است، يک شخصيت فرض شود. جنگي که 
از همان ابتداي داستان چون ماري بر آسمان شهر سايه انداخته، وراوي نيز جا 
به جا در داستان آن را ياد آوري ميکند. سايه ايي که نشان از حمله دشمن 
دارد، و تا آخرين لحظه در اثر باقي ميماند. روايت  اما در ارتباط با شخصيت 
خروس، و توجه لحظه به لحظه آن  از قدرت بيشتري برخوردار است. لذا اين 

اثر از نظر شخصيت پردازي با خللي روبروست که نشان از آن دارد که 
شخصيتي که به عنوان شخصيت اول، مرکز و نقطه ثقل شخصيتي، با 

مشخصات اصلي خود باشد، وجود ندارد. مگر با کمي اصالح در راستاي توجه 

بيشتر به خروس و يا جنگ و يا ميلو، و پويايي يکي از آن ها. در باب خروس، 
حيوان داستان نيز بايد گفت همانطور که ميدانيم آثار بسياري از حيوانات 
نوشته شده يا به نمايش در آمده که حيواني مانند اسب يا سگ ويا پرنده و... 
بهخوبي بار شخصيت اصلي داستان يا رمان را به دوش کشيده و همراه اثر تا 
پايان آن رفته اند. نمونهاي از اين آثار سپيد برفي است که در قالب، کتاب و 

فيلم سينمايي، همه با آن آشنايي دارند.   
 مادربزرگ ـ  بيبي جواهر ـ نيز شخصيت مهمي دارد. او نظرات و عقايد 
خود را از طريق راوي داناي کل محدود اظهار ميدارد. او زني معتقد و مذهبي  
است، ودر جاي جاي داستان با به کار بردن عبارات و جمالتي به اعتقاد خود 

اشاره ميکند: «اهللا يعصمنا، توکلت علي اهللا، کرام الکاتبين، هو خيرو ناصرو 
معين، اناهللا و انااليه راجعون و...»  
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توجه به کدهاي ديني و مذهبي در داستانها ـ  به خصوص باشکلي 
غيرمستقيم ـ  و به جا و مناسب،  برايشان ذهني ميشود. مادر بزرگ  به شهر و 
زادگاهش وابستگي بسياري دارد، و نميخواهد شهرش را ترک کند. اين يکي 

از نکاتي است که توجه به واقعيتي دارد که در جريان جنگ، بسياري از 
خانوادهها با آن درگير شدند. ـ دوري از شهر و ديار و زادگاهشان ـ  بيبي 
جواهر در زبان خود گاهي از کلمات جنوبي استفاده ميکند. او به جيرجيرک 
جرواسک ميگويد، و معتقد است شبي که جرواسک نخواند، شبي است که 

سپيده معطل مانده است که بيايد، يا نيايد. يعني شبي که بين دوزخ و بهشت، و 
توي اعراف مانده است.  با اين تفاسير، و با توجه به روايتي که راوي داناي کل 
محدود از بيبي جواهر ميکند، و با توجه به عنوان اثر «شبي که جرواسک 
نخواند»، بايد گفت شخصيت مادر بزرگ گرچه شخصيتي تيپيک و معمولي 
است و پويايي چنداني ندارد، ولي در روند داستان تأثير گذار است، و عقايد او 

مورد توجه راوي و در واقع نويسنده قرار ميگيرد، و بر اين اساس  عنوان 
داستان بر مبناي گفتههاي او انتخاب شده است.   

در باب ساختار اثر نيز بايد گفت حوادث يا گرههاي بسياري در آن وجود 
دارند، اما اثر با عدم حادثه يا گره اصلي، به عنوان نقطه مرکزي،يا حادثه اصلي، 
و مرکز ثقل اثر روبروست. چرا که حوادث داستان مانند جنگ، عالقه و 
خواستگاري صياد از ماهي، و دوري آنها از هم، عدم تمايل بيبي جواهر براي 
رفتن و پافشاري بر ماندن در شهر و وابستگيهايش، نخواندن جرواسکها، 
نخواندن گرزن به سر، و حادثه آخر کتاب که به مرگ نوجواني هم سن 
نوجوان داستان ختم ميشود، بردن خانواده به شهري ديگر يا آبادان که گره 
پدرخانواده است، وگره راوي که ناچار است از شهر برود، ولي مايل است 
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بماند و مثل دوستانش بجنگد و. ..،  هرکدام حکايت ازگره و حادثهاي دارند 
که ميتوانند به نوبه خود گره  و حادثه اصلي محسوب شوند، اما هيچ يک از 
آنها  در تقابلي با شخصيت اصلي و همچنين در کشمکش باشخصيتها قرار 
نميگيرند، مگر جنگ که براي همه و به خصوص خروس ميلو ـ گرزن به سر 
ـ  گره به وجود آورده و سبب شده او ديگر نخواند. اما بايد توجه داشت 
خروس در راستاي باز کردن گره خود نميتواند کاري انجام دهد، و منفعل 

است و حتي خواندن او نيز به دليل تمام شدن جنگ در پايان داستان و يا باز 

شدن گره اصلي نيست.   
مطلب ديگري که بايد به آن توجه داشت دوپارگي اثر است. در بخش اول 

ميلو وخانواده و سگش، و صياد و خانواده اش، قرار دارند و در بخش ديگر 
نوجواني که به شهادت ميرسد، و مسائل مربوط به او. حضور اين نوجوان 
گرچه در معناي اثر ـ همذات پنداري ميلو با او ـ تأثيري اندک ميگذارد، ولي 
در ساختارآن  تأثير چنداني ندارد و اگرحذف شود، اشکالي به وجود نميآورد. 
به جاي آن ادامه همان موضوع اصلي ميتواند روايت شود، تا اثر به انسجام 
کافي برسد  و شخصيت اصلي از قوام بيشتري برخوردار شود. و يا وجود او 

ارتباط بيشتري با اصل ماجرا در ساختار پيدا کند.  
 شبي که جرواسک نخواند، عالوه بر موارد ذکر شده، با دادن کدهايي مانند 
زيلوي اتاق، پيچانه رختخواب که گوشه اتاق است، خودرويي که خانواده از 
آن استفاده ميکنند، و وضعيت خانواده، به موقعيت نامطلوب خانواده از نظر 
نداشتن امکانات وقرار گرفتن آنها در طبقه پايين اجتماع به لحاظ مادي نيز 

توجه دارد.   
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مطلب ديگري که در اين اثر، و بسياري ديگر از آثار کودک و نوجوان بايد 

مورد بحث قرار گيرد، بحث قالبهاي اين آثار است. اين اثربه دالئلي ميتواند 
برخي خصوصيات داستان کوتاه را داشته باشد که به آن شاخ برگ داده، و تا 
حدي پرگويي کرده باشد. اما تعدد حوادث داستان مانع اين امر ميشود. و آن 
رابه داستان بلند نزديک ميکند. علت اين که اين اثر برخي مختصات داستان 
کوتاه را دارد، محدوديتهاي داستان کوتاه در قياس با داستان بلند و رمان 
است. چنانکه داستان کوتاه با تعداد محدودي شخصيت و زمان و مکان 

روبروست. همچنانکه اين داستان با آنها روبروست. شخصيتهاي اين اثر در 

حد شخصيتهاي داستان بلند و رمان نيستند ولي تا حدي بيشتر از داستان 
کوتاهند. اما زمان روايت، بيان موقعيت جنگي است که به زماني کمتر از يک 
روز ـ  چند ساعت ـ  و مکان آن، جنوب ايران ـ  خرمشهر ـ ميپردازد. 
خانواده ايي که ميخواهند به آبادان يا جاي ديگري بروند و در همان راه 
داستان به پايان ميرسد. گذشته از نطر زماني،  محدوديتهايي نيز در اثر 
مشاهده ميشود که آن را از رمان دورمي دارد. خط سير حوادثي که رمان از 
ابتدا تا انتها طي ميکند از گذشته و حال شروع شده، و ميتواند به بيش از 
چندو يا چندين سال، ويا چند نسل بعد برسد. گرچه رمانهايي نيز نوشته 
شدهاند که از نظر زماني روايتي کوتاه داشتهاند.  به عنوان مثال يکي از رمان-
هاي معروف بزرگسال دنيا ـ مرشد و مارگاريتا ـ  که در چهار روز روايت شده 
است. اما مرشد و مارگاريتا همه ويژگيهاي ديگر رمان را دارد. همچنين رمان 

ميتواند داراي تنوع شخصيت تا بينهايت باشد. و هرچه اين تعداد شخصيتها 
بيشتر و حساب شده باشند، و بهتر در داستان تعريف و تصوير شوند، رمان 
داراي قوت بيشتري خواهد بود. که تعداد شخصيتهاي اين اثر بيشتر نزديک 
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به شخصيتهاي داستان بلند است. در مجموع ميتوان گفت درست است 
داستان و رمان نوجوان حجم محدودي دارد، و اين اثر نيز اين حجم محدود را 

دارد، امابرخي ويژگيهاي داستان کوتاه و داستان بلند  را  نيز دارد.   
امتياز :  

درونمايه به مطلب مهمي در ژانر دفاع مقدس توجه دارد. به اين که 
نوجواني  با وجود کمي سن، دغدغه دفاع در مقابل متجاوزان شهر و کشورش 
را در جنگ  دارد. او با ديدن دوستان خود مثل کاووس و رزاق که حاال ديگر 
رزمنده شده اند، و پسر نوجوان کم سن و سالي که بين راه به شهادت ميرسد، 
و آقا صيادِ جواني که ميخواهد دامادشان بشود، و گفته فردا ميخواهد برود 
اسلحه بگيرد و با دشمن بجنگد،  و در نهايت پدرش که ميخواهد خانوادهاش 
را ببرد،  و خود براي دفاع دوباره برگردد و...  نشان از تمرکزداستان بر موضوع 
جنگ، ودغدغه نوجواني که به ايستادگي ودفاع فکر ميکند،  دارد. توجه به 

موضوع جنگ و دفاع در مقابل دشمن، و تمرکزراوي بر دوستان رزمندهاش که 
ميتوانند در ذهن او به قهرمان نزديک شده باشند. مفهومي قابل تعميم با 
دغدغههاي اکثرنوجوانان و حتي بزرگساالن در زمان کتاب دارد. اشاره به چند 
جمله از حرفهاي صياد و تکرار آنها توسط راوي ـ زادگاه، کودکي، زندگي، 
خاطرات ـ  نيز به اين موضوع پا ميزند. ضمن اينکه تمام موارد ذکر شده از 

جانب نويسنده در قالبي پويا و غير مستقيم، در البهالي داستان  توصيف 

شدهاند. و  مخاطب را با يک سري درس اخالق و شعار نويسي و کسالت از 
پيام مستقيم روبرو نميکند. اين نقطه طاليي روايت داستاني است که در آثار 
مقاومت و پايداري کمتر به آن بر ميخوريم. و همين عاملي ميشود که 

مخاطب از ادامه خواندن اثردست نکشد. ضمن اين که اين گونه توجه غير 
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متسقيم سبب تأثير بيشتر بر خواننده ميشود. توجه به درونيات کودک و 
نوجوان در قالب روايت يک نوجوان نيزاز امتيازات اثر است.  

نويسنده موضوع جنگ و آفتهاي آن را در قالب پرداخت زبان و نثر و 
مفهومي  ارائه ميدهد، که به جاي خرابي؛ ويراني؛ و آوارگيهاي جنگ، 
بيشترين توجه را روي خانواده و عشق  و موقعيتهاي آن معطوف داشته 

  است.



  



  

  
  
  
  

2. اين جا آخر دنياست   
نقد گرگها از برف نميترسند  

  از محمد رضا بايرامي 
  

محمد رضا بايرامي متولد  1344، از اردبيل ـ سبالن ـ  است. از او تاکنون 
آثار بسياري براي مخاطبين کودک و نوجوان، و همچنين بزرگسال منتشرشده 
است. برخي از اين آثار عبارتند از: سپيدار بلند مدرسه، کوه مرا صدا زد، پل 

معلق، مجموعه داستان سبالن، به دنبال صداي او، افسانه وآب، هفت روز آخر، 
عقابهاي تپه 60 و... که برخي از اين کتابها برگزيده جوايز داخلي و 

خارجي نيز شدهاند. بايرامي در کارنامه خود داوري و کارشناسي کتاب را نيز 
دارد. گرگها از برف نميترسند، از جمله آثاري است که اين نويسنده براي 
مخاطب نوجوان و در سال  1387، توسط انتشارات قدياني،ودر قالب 

کتابهاي بنفشه به چاپ رسانده است. اين اثر برگزيده جايزه کتاب سال 

جشنواره شهيد غني پور شده است.   
خالصه: داستان از روستاي کوچک ايران تپه سي، در دره ساواالن ـ  در 
اردبيل ـ شروع ميشود. در اين روستا فقط هفت خانوار زندگي ميکنند. 
يوسف و فتاح دو شخصيت نوجوان و دوستان صميمي هستند. يوسف با 

مادربزرگ و پدرش زندگي ميکند. و فتاح نيز با مادر و پدر، وخواهرش به نام 
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سارا که قرار است با عيسي ازدواج کند  و با هم به دشت مغان بروند، زندگي 
ميکند. فتاح کتابخوان است، و از معلمش  کتاب عدل الهي را براي مطالعه 
گرفته است. او به قول خودش آرزوهاي دور و درازي دارد. او از روستاي 
ايران دره سي دل کنده و ميخواهد  براي ادامه تحصيل به شهر برود. او به 
قسمت و سرنوشت و شانس و...، اعتقاد دارد. او ميگويد:" اين جا روستا بشو 

نيست. حتي اسمش هم روي نقشه نيامده. "روزي که اين دو نوجوان 

کنجکاوانه به قلعه بابک و بعد از آن به غار ميروند، ناگهان متوجه تغيراتي 
ميشوند که در ارتباط با آن قنديلهاي غار و يخهاي آبشار فرو ميريزند. به 
روستا که بر ميگردنند، ميفهمند زلزله آمده و تمام روستا و خانههاي آنها را 
با خاک يکسان کرده است. اين زلزله که در شهر نير، و حوالي اردبيل و سرعين 
رخ ميدهد، سبب ميشود که يوسف و فتاح در برف سنگين، تنها و بي آذوقه 
بمانند. از کسان يوسف، مادربزرگ و از خانواده فتاح، فقط سارا ـ خواهرش ـ 

زنده ميماند، که او هم زير آوار قفسه سينهاش خرد شده است. يوسف و فتاح  
براي آنها سقف و ديوار درست کرده که در مقابل گرکهاي گرسنه و سرما در 
امان باشند. آنها آتش درست ميکنند تا گرگها جلو نيايند. اما با تمام 
تالششان سارا جان خود را از دست ميدهد و گرگها به آنها حمله ميکنند. 
يوسف  سگش قره باش را جلوي گرگها پرت ميکند تا او را بخورند. ولي 

گرگها دوباره حمله مي کنند و در نهايت يوسف با يکي از گرگها درگير 

ميشود و آن قدر او را با چماق ميزند تا  کشته شود. گروه امداد ميرسند و 
پدر يوسف را زنده از زير آور بيرون مي آورند و مادر بزرگ را با هلکوپتر به 

شهرمي برند.   
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نقد: گرگها از برف نميترسند، رماني است با هجده فصل در قالب 
واقعيت گرا (رئاليسم)، و در ژانر اجتماعي ـ  خانوادگي. عيار واقعيت گرايي 

رمان به دليل مکانهاي شناخته شده ـ روستايي در ميان کوهاي سبالن ـ  و 
اشاره به باورها و عادات وروش زندگي آن ها، باال است. شخصيتهاي اول 
رمان «يوسف و فتاح»  هستند. دو نوجواني که در يک اندازه و به موازات هم 
در رمان از خصوصيات شخصيت اصلي يا اول بهره ميبرند. داستان با يوسف 
شروع ميشود، ولي فتاح نيز شخصيت پررنگي دارد. گاهي تمرکز رمان روي 
فتاح، و گاهي روي يوسف، و گاهي هردو است. از آن جا که رمان ميتواند 
چند شخصيت اصلي داشته باشد، اين رمان هم داراي دو شخصيت اصلي 
است. اما يادمان است که اصليترين شخصيت با شخصيت بعدي فاصله دارد. 

در واقع بيشترين تمرکز و بيشترين حوادث و روايت، وحرکت و تغير در 
ارتباط با شخصيت اصليتر صورت ميگيرد. لذا به طور معمول، فاصله 
شخصيت اصلي تر، يا اول، يا بعدي حفظ ميشود. در اين اثر براي يوسف 

حوادثي رخ ميدهد، اما فتاح تحول و تغير بيشتري پيدا ميکند. او در زلزله 
همه کسانش را يک جا از دست ميدهد، و دچار سرخوردگي و افسردگي مي-
شود. او در انتهاي رمان، توسط ناصر ميفهمد که بايد با مشکالت دست و 
پنجه نرم کند و تمام تالش خود را به کار برد.  وفقط در صورتي که ديگر 
نتواند هيچ کاري انجام دهد، ميتواند تسليم شود. فتاح آرزو دارد که از روستا 
برود. حاال اين امکان براي او به وجود آمده ولي به نوعي که هرگز تصورش را 

نميکرد.   
کدهاي رمان: تسليم، قسمت؛ سرنوشت، جبر و اختيار هستند. به همين 
دليل نشانههاي فلسفي را ميشود  ازآن استخراج کرد. سواالتي که فتاح را به 
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فکر وا ميدارد ودغدغهاي دروني در اوبه وجود ميآورد. «چرا اين دنيا اين 
جوري است ؟» «چرا يک هو يکي آواره ميشود ؟» «چرا يکي همه چيزش را 
از دست ميدهد؟» جبراز نظر فتاح در دنياي داستان، براي زندگي شخصي 

خود او نيز است. زندگي در جايي  که به آن آخر دنيا گفته ميشود.  
مطلب مهمي که در ارتباط با اين موضوع بايد درنظر گرفت، انديشه و 

نگرش نوجوان داستان است. که آيا چنين افکار و انديشه، و چنين دغدغههاي 

ذهني، مناسب نوجوان ـ چه نوجوان جهان اين داستان، وچه نوجوان خارج از 
آن ـ  است؟ آيا نيازهاي ذهني او را بر آورده ميکند ؟ آيا مطالب اين رمان 
ميتواند  نظر نوجوان را درگير خود کند ؟ درجواب به اين سوالها بايد گفت 
از آن جا که نوجوان را بايدکم کم با مسائل و مشکالت زندگي ـ  فقر، بيماري، 
محرويت و... ـ در کنار لذات و شادي ها ـ قهرماني و هيجان و اميدواري،  به 

خصوص اميد به خدا  وتفريج ـ آشنا ميکنند، بهتر است با موضوع فلسفه نيز ـ  

در حد الزم ـ آشنا کرد. اين امر سبب پيدايش سوال در ذهن نوجوان شده، و 
موجب کنشهاي فکري او براي تحقيق و جستجو و پيدا کردن جوابها شود. 

بايد گفت اين مطلب مدت هاست که دغدغه مهم استادان و صاحب نظران 
دنياست. امروز حدود صد کشور در حال تالش براي پي گيري آن هستند. اين 

برنامه در دانشگاه ايالتي مونتکلپر در نيوجرسي، توسط پروفسور متيوليچمن 
شکل گرفت و در ادامه آن بسياري از کشورها ـ سي کشور ـ آن را در نظام 
آموزشي خود وارد کرده، و هفتاد کشور ديگر آن را به طور آزمايشي تجربه 
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ميکنند.1 گفته شده دکتري اين رشته ـ فلسفه براي کودک ونوجوان ـ که در 
ايران با مخفف «فبک» به آن اشاره ميشود، در امريکا و انگليس ارائه ميشود. 
توجه به فلسفه کودک و نوجوان سبب ميشود تفکر در نوجوان تقويت شده، 

و مهارتهاي فکري و تفکر خالق او نيز تقويت شود.  
 مطلب ديگر در اين رمان درگيري يوسف ـ شخصيت نوجوان -با گرگ 
وکشتن اوست. در اين ارتباط بايد گفت گرچه موضوعهاي حماسي،  قهرماني 
و قهرمان پروري براي مخاطب نوجوان جذاب است، اما بايد ديدآيا در حدي 
هست که مخاطب بتواند با آن همذات پنداري کند ؟و جايگاه آن را درحيطه 

کداميک از ژانرهاي رمان، داستان، اسطوره، و يا افسانه، مي توان جستجو کرد. 

چه نويسندگان کودک و نوجوان، به اين امر واقفند که يکي از عوامل ايجاد 
انگيزه در خوانش آثار براي کودک و نوجوان توجه به عناصر هيجاني وديگري  
تخيل و احساس بر انگيزي آن هاست. به اين دليل در آثار خود به تخيل اين 
گروه از خوانندگان ميپردازند، اما توجه به حقيقت مانندي در داستان و رمان 
رئاليسم نيز از اهميت ويژه ايي برخوردار است. لذا اگر بخواهيم اين رمان را با 
تخيالت افسانه وار خلط کنيم، به نظر ميرسدجاي کدهاي ديگري از اين نوع 

در اثر کم ميآيد وبه اين ترتيب  اين مطلب خاص به تنهايي در رماني که با 
عيار باالي واقعيت گرايي به نگارش در آمده، هماهنگي چنداني ندارد. و در 
واقع اشاره به افسانههاي قديمي دارد. اما به کار گيري افسانه legend در 
داستان امروز ـ در هر دو نوع قديم، در ژانرهاي تمثيلي، پريان و پهلوانان، و 

                                                            

 p4c  تدريس ميشود. در ايـران نيـز 1. فوق ليسانس يا کارشناسي ارشد اين رشته در اکراين با مخفف 
هم اکنون استادان و انديشمندان بسياري ـ  به خصوص در دانشگاه شيراز ـ در اين ارتباط فعاليت دارند.  
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جديد ـ  امتيازي است که  نشان از توجه  نويسنده در تزريق  افسانه به داستان 
امروز دارد. اين امتياز در به کارگيري افسانه قديم در داستان، با توجه به 
طبيعت و عوامل طبيعي زندگي، و کندوکاو براي ارضاي حس کنجکاوي 

شخصيتهاي داستان صورت گرفته است. چنانکه شخصيتها ـ  يوسف و فتاج 

ـ  در پي اين کنجکاوي با توجه به طبيعت و رفتن به قلعه و غار و آبشار،  و 
برگشتن از آن ها، ناگهان متوجه تغيراتي در آنها شده و به محض رسيدن به 
دهکده خود، متوجه  زلزله ميشوند. همان گونه که در افسانههاي قديم نيز با 
خروج شخصيت  از خانه، و جستجو و کندوکاو در طبيعت، حقايقي براي او 
مکشوف ميشد، که موجب آشنايي آنها با ناشناختهشان ميگرديد. نظر به 

طبيعت و اسرار آن و جاذبه و دافعه آن، موضوع مهمي است که در افسانههاي 

قديم به آنها توجه ميشد. اين توجه ضمن اين که در اين اثر نيز لحاظ ميشود، 
اين امر را نيزياد آور ميشود که  تجربه فرهنگي ادبيات کودک و نوجوان ما هم 
مانند ساير کشورها، ريشه در افسانهها و اشکال فولکلوريک و شفاهي خود دارد، 
که قدمتي ديرينه دارد. اين ادبيات در شکل قديميتر خود سينه به سينه و شفاهي 
روايت ميشد، که بعدها با شکل مکتوب در اختيار مخاطبان قرار گرفت. اما 

يادمان است که  امروز، افسانه قديمي همه نوجوانان را راضي نميکند. اين 
درست است که مفهوم خاص قهرماني و  استقالل و سلطه و ايمان قوي، براي 

اين گروه از عزيزان مهم است، اما او از يکنواختي بيزار است و از آن رو 
برميگرداند. ميخواهد حتي در قالب افسانه هم به تعدادي از نيازهاي امروزش 
پاسخ داده شود. نيازهايي که مطابق جامعه امروزي و در قالب نو و بديع، به او 
ارائه شود. لذا افسانه امروزي  بنا به دليل نوآوري و بداعتي که  دارد ممکن است 
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بهتر بتواند نيازهاي نوجوان را برآورد وسبب پيوند او با اثر، و جامعهاي که در آن 
زندگي ميکند، شود.   

در گرگها از برف نميترسند، نويسنده  از دو نوع فونت استفاده کرده که نه 
در ارتباط با بازگشت به گذشته (فلش بک) است، و نه راوي پنهاني دارد، و نه به 
موارد ديگري از اين دست اشاره دارد. به طور معمول براي تداعيها يي که پل 
تداعي؛ و نشانههاي ارتباطي  ندارند، پر رنگ مينويسند ؛ ويا از فونت ايتاليک 
استفاده کرده؛ ويا به وسيله ديگري فلش بکها را از ساير بخشها جدا ميکنند. 
اما در اين اثر تنها دالئلي که ممکن است سبب شده باشد تا نويسنده از دو فونت 
استفاده کند، مفاهيمي است که خود او در نظر دارد و برايش از اهميت برخوردار 
است، و ميخواهد درک آنها را به نوجوان توصيه و بر آنها تأکيد کند. در اين 

راستا در ابتداي کتاب از رفتار دنيا با آدم ها، و بعد تسليم، و سپس غافلگيري و 
مبارزه، و در انتها هم تن دادن به سرنوشت محتوم و تسليم شدن توجه کرده 
است. همچنين در بخشهاي ديگر عکسالعمل حيوانها است که نشان از زلزله 

دارد. مثل عکسالعمل گاوميش که قبل از زلزله حالش تغير ميکند.   
يکي از مواردي که در هر اثر، به خصوص رمان ميتواند اهميت داشته 
باشد ؛ اين است که مخاطب بتواند ضمن لذت بردن از کتاب و سرگرم شدن 
با آن، از آن نيزمطالبي ياد بگيرد. در واقع تجربه کسب کند. همان تجربههايي 
که ممکن است همه  در زندگي خود فرصت کسب آنها را نداشته باشند. در 
اين اثر موضوع زوزه گرگ ها، به اين امر اشاره دارد. به اينکه در باور مردم آن 
خطه از مردم سبالن، گرگها به اين دليل  رو به آسمان زوزه ميکشند، که از 
خداوند روزي بطلبند، و مردم اين ديار باور دارند که خداوند براي گرگهايي 

که اين کاررا کرده بودند، از آسمان به همراه برف دنبه نيز فرستاد.  
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اما مطلبي که در اين ارتباط بايد در نظر داشت، اين است که  در آثاري که 
شخصيت نوجوان با عواملي طبيعي يا غير طبيعي در گير ميشود، ودچار 

مشکالت ميشود، بهتر است موضوع اميد به زندگي در اوبيشتر  لحاظ شود. 

در واقع  بهتر است در کنار مطرح کردن چنين ناماليماتي اميد به زندگي را در 
نوجوان نهادينه کرد.   

در باب حس ماجراجويي اثر  نيز بايد گفت نوجواناني که در سنين حدود 
هشت تا 14 سال هستند، به حس ماجراجويي و قهرماني عالقهمندند. آنها در 

اين سن ديگر کمتر به موضوعات تخيلي توجه دارند، و بيشتر به واقعياتي 
چون کشتن و جدال، سرقت، دفاع، پيروزي در بازي و جنگ و در رويارويي با 
حريفان مقابل بازي و کارهاي گروهي و موضوعاتي در داستان که نظر به 
آرزوها و دغدغههاي آنان  داشته باشد، مانند ارتباط با دوست، پدر و مادر، 
جنس مخالف، سايرافراد خانواده، واجتماع و... دارند. در واقع نوجوان  بعد از 

سنين خردسالي که به تخيالت عميق مانند حرف زدن با اشياء،  وگل و گياه، 
يا حيوانات عالقه مند ميشود، چند سالي از آنها  فاصله ميگيرد و به 
واقعيتها گرايش پيدا ميکند. و بعد ازاين وقفه چند ساله، دوباره درسنين 

حدود هشت تا يازده سالگي  عالقه به تخيل  در آنها  بيشتر ميشود. اما اين 
تخيل با تخيل سنين خردسالي متفاوت است. چرا که دراين سن  نوجوان بيشتر 
به افسانه پريان fairy tale، و افسانههاي پهلواني heros tale و. .. که 

  کودکان زير پنج سال  آنها را درک نميکنند،توجه دارد. 
از جمله مواردي که در بررسي اين اثر بايد به نويسنده پيشنهاد کرد تا در 
چاپهاي بعدي آن رادر نظر بگيرد، ويراستاري آن، بهخصوص در باب برخي 
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ديالوگهاست که زبان گفتاري و محاورهاي با هم ترکيب شدهاند. در اين مورد 

صفحات 86،89،90،91، و... را ميتوان بررسي کرد.   

در بخش درونمايه نيز ميتوان به يک نوع نظيره سازي بين اصحاب کهف 
ـ زماني که از غار بيرون ميآيند ومي بينند که همه چيز تغير کرده و ديگر هيچ 
چيز شبيه قبل نيست ـ، و موقعيت اين رمان-زماني که بچهها از غار بيرون مي-
آيند ـ کرد. با اين تفاوت که دراين اثر زلزله آمده است.  در اين باب ميتوان 

به سگ  يوسف ـ  قره باش ـ هم به عنوان يک کد اشاره کرد.   
دردرونمايه  بيشترين مفهومي را که نويسنده در نظر دارد و بر آن تأکيد 
کرده است، مفهوم فلسفي اثر است که نويسنده در آثار ديگر خود نيز به آنها 
اشاره دارد. به عنوان مثال در پل معلق نويسنده بر ترديد و سرنوشت محتوم و 
جبر حاکم بر زندگي انسان اشاره دارد و در انتها با تغيري که در زندگي 

شخصيت رخ ميدهد تا حدي از توجه به آن ميکاهد. اما در اين رمان  

سواالتي در اين زمينه از طريق فتاح مطرح ميشود : «چرا دنيا اين جوري است 
ص262»  و «قسمت يا نکبت ص256.» شنيدن کلمه تسليم فالح را دگرگون 
ميکند. «با خود گفت تسليم !!! ص272. » که همان  سرنوشت محتوم، قسمت، 
تسليم، و ناتواني انسان در امر مواجه با برخي حوادث را مطرح ميکند، و در 
نهايت به وسيله ناصر به آنها پاسخ داده ميشود. و به اين وسيله جواب 

صحيحي نيز در اين ارتباط به مخاطب نوجوان ميآموخته ميشود. «تسليم و 
رضايت ص 271 و272. »  

 اشاره به آخر دنيا نيز در مفهوم اثر قابل توجه است. «ديدي، رسيدي به 
حرف من. اين جاآخر دنياست. ص19.»   
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امتياز :  
امتياز: مطرح کردن واقعياتي چون عدم امکانات شهري، و بهره مندي 
ازوسائل و ابزاري که در شکل معقول، نياز نوجوان روستايي را براي زندگي و 
تحصيل برطرف سازد.توجه به طبيعت و تعامل نوجوان با ناشناختهها ي آن؛ و 

کسب تجربيات تلخ وشيرين ازآن، از امتيازهاي معنايي اثر هستند.   

همچنين توجه به عناصر بومي و روستايي، يکي ديگر از امتيازات رمان 
است. حکايت از روستايي درکشورمان که  آداب و سنن و باورها و فرهنگ و 

خرده فرهنگهايي مخصوص خود دارد.   
ابعاد تصويري رمان نيز قابل تأمل هستند. در بعضي بخشها مثل بخش اول 

و همان صفحه اول، توصيفات زنده و  پويا اين ابعاد را بيشتر ميکنند.   
موضوع زوزه گرگ ها، و اشاره به مفهوم آن نيز ميتواند براي مخاطب 
نوجوان قابل توجه باشد. از امتيازهاي ديگر اثر زبان ساده و بدون  پيچيدگي و 
ابهام آن است، که اشاره به راحتي مطالعه اثر براي هر خوانندهاي ميتواند باشد. 
اين امتياز در آثار ديگر نويسنده نيز به چشم ميخورد. بايد گفت ساده نوشتن 
بيتوجهي به نوشتن نيست، فقط کساني ميتوانند خيلي ساده بنويسند که 

تجربه زيادي در نوشتن داشته باشند.   
  

منابع:  
  1- آشنايي با برنامه فلسفه براي کودک و نوجوان، پايگاه آدابکده، 16 بهمن 89  

2- همان  
 



  

  
  
  
  
  

3. فانوسي عين ستاره  
نقد کتاب خانجون و خواب شمرون  

از شرمين نادري  
  

کتاب خانجون و خواب شمرون، اولين اثر از شرمين نادري ـ متولد 1355 

ـ  است. اين اثر در بيست وشش بخش، و132 صفحه، توسط نشر حوض نقره 
به نگارش در آمده است. خانجون و خواب شمرون قطع پالتويي دارد و براي  

مخاطبين  نوجوان ـ گروه «ج» ـ در سال 1389 به چاپ رسيده است.  
  

نقد کلي:  
خانجون و خواب شمرون روايتي واقعگرا دارد،  و زمان آن مربوط به 
حدود  شصت تا هفتاد سال قبل، و محل آن شميران قديم است. روايتهاي 
اين مجموعه با زباني خاطره انگيز، و کلمات و جمالت،  و اصطالحات قديمي 
تهراني، مخاطب را به گذشتهها ميبرد، تا به گشت و گذاري در کوچه و 
خيابانهاي  ذهن وخاطرات خود بپردازد. گذشتههايي که به مراتب قبل از 
اينکه براي نوجوانان کاربرد داشته باشد، براي بزرگترها، و به خصوص 
مسنترها احساسي دلنشين و خاطره انگيز به وجود ميآورد. همان احساس 
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نوستالژيکي که همه افراد در ميانسالي و کهنسالي بر آن قدر ميگذارند، و با ياد 
آن لبخند بر لبهايشان مينشيند. اين مطلب خود ميتواند نوعي همذات 
پنداري در خواننده اين اثر به وجود آورد،  که  در مرحله بعدي باروايتهاي 
راوي از موقعيتها ي پيش آمده در هر بخش به اين احساس قوام بيشتري 
ببخشد. اما آنچه که به عنوان داستان در اين روايتها به نگارش در آمده، 
خاطره، داستان خاطره، و داستان با ساختار خاطره، و خاطره داستانهاي تخيلي 

هستند، که با يادآوري و شرح  راوي از گذشته بيان ميشوند. اگر اين حوادث  
واقعي بودند، ميتوانستند خاطرههايي تمام و کمال را با موقعيتهايي شناخته 
شده به مخاطب ارائه دهند، اما چون با تخيل ـ آن هم با عيار باال ـ همراه 

شدهاند، در حيطه يکي از موارد ذکر شده قرار ميگيرند.   
علت اين که اين کتاب در حيطه داستان نقد ميشود اين است که بسياري 

آن را داستان ميشناسند، ضمن اينکه در در صفحه کتابنامه، در مشخصات 
کتاب آن را داستان  کوتاه، داستان تخيلي، و داستان کودکان، معرفي کرده اند.  

خاطرهها در اين مجموعه همه از منظر راوي اول شخص روايت ميشود که 
ديگران را نيز روايتمي کند. ديگراني مانند خانجون و بقيه خانواده. براي تبديل 
اين خاطرات به داستان ميتوان با تزريق  عناصر داستاني قوي به آن، به  
داستانهايي در تداعيها، يا همان بازگشت به گذشته (فلش بک) دست يافت.  
  زبان در تمام روايتهاي اين مجموعه، زبان محاوره است، که يک سر تا 
به انتها بدون گفتگو (ديالوگ) بيان ميشود. گفتگو (ديالوگ) يا نيست، يا 
اگرهم هست، در دل خود روايت، و از جانب راوي بيان ميشود.  لذا زبان 
ديالوگ، و روايت فاصلهاي با هم ندارند. همچنين لهجه و زبان اين خاطرات، 

لهجه تهران قديم است، که از زبان مردم عادي بيان ميشود. کلمات و واژگان 
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نيز قديمي هستند ولي هنوز گاهي مورد استفاده قرار ميگيرند: (وختي، 
دوالبچه، رختخوابپيچ، مسقطي زعفروني، اجباري دايي کوچيکه، خربزه 
گرگاب و چايي قندپهلو، چراغ سهفتيلهاي برنزي، بقچه جهيزيه، قسم به 

نمکت، چارقد سنجاقدار و... )  

خاطرات هرچه بيشتر از جنبه داستاني فاصله بگيرند، عيار ادبيتشان کمتر 

ميشود، وکمتر ميتوان آنها را در حيطهي ادبيات داستاني گنجاند. چه اين که 
امروز خاطرات خود مستقل هستند، و ارزش خاص خود را دارند و در حيطه 
ادبيات داستاني قرار نميگيرند. همچنين خاطرات، در نوع واقعي خود، بيشتر با 

اشکال روز نوشت و خود نوشت و ديگر نوشت، به رشته تحرير در ميآيند، 
که هر کدام مشخصات خاص خود را دارند. در اين اثر نيز اگر خاطرات 
حقيقي بودند،  خود نوشت محسوب ميشدند. اما همان طور که گفته شد؛ اين 
خاطرات  بازگويي ماجراهايي با درصد باالي تخيل هستند، که در هر بخش به 

مرور يک وضعيت و موقعيت مربوط به خانجون ميپردازند. خاطره از باغ 
شمروناش خانجون، چاه خانجون، خروس خانجون، حلواي خانجون، قندون 

خانجون، خواستگاري خانجون و...  
صفحات اول کتاب با نوعي شتابزدگي در روايت روبروست. و نويسنده 

ذوقزده وهيجانزده، پي درپي به توصيف وتعريف ميپردازد. ودر حالي که 
توصيف و روايت اولي هنوز به سرانجام نرسيده، توصيف دوم و سوم شروع 

ميشود. اما در صفحات و بخشهاي بعد، روايت از قوام و انسجام بهتري 
برخوردار ميشود.   

تصويرهاي کتاب، عکسهاي سفيد و سياه واقعي، و مربوط به تاريخ و 

زمان ذکر شده، و متناسب با زمان و موقعيتهاي اثر هستند. اين عکسها 
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ممکن است عکسهاي خانوادگي ويا فاميلي نويسنده، و يا عکسهايي از 
ديگران در همان زمان باشند. براي توجه بيشتر به نقدبخشهاي مختلف کتاب، 
و همچنين جلوگيري از طوالنيتر نشدن متن به نقد چند روايت از کتاب اشاره 

ميشود.   
در اولين بخش از کتاب که با عنوان "آش خانجون" نوشته شده است، 
راوي حکايتي از دوران کودکياش را بيان ميکند. به اين ترتيب که همه فاميل 
ـ براي صرفاش در حياط خانه مادر بزرگ ـ  دور هم  جمع ميشوند. آنها 
در پختناش به خانجون کمک ميکنند. خانجون هر بار به يک بهانهاش ميپزد. 
يک بار براي اجباري دايي کوچک. يک بار براي بيماري دختر دايي، و يک بار 

براي  حميد آقا، که شوهرخاله پوران است، و يا  براي سيزده بدر. در اين بين 
بچهها ضمن لذتي که از با هم بودن ميبرند، شيطنتهايي نيز ميکنند، و 

پسگردنيهايي هم  ميخورند، و دل جوييهايي نيز ميشوند.  

بنا به آنچه که گفته شد، اين متن خاطره است، و از آن  انتظار ارائه کامل 
شخصيتپردازي، و پيرنگ و ساير عناصر داستاني ـ در حد داستان ـ  نميرود. 

با اين حال اگر از جنبه داستاني روايت را مورد توجه قرار دهيم، برخي از 
عناصر آن عبارتند از راوي درون متن؛ يا راوي شاهد، که همان زاويه ديد اول 
شخص مفرد نيز است. او شخصيت اصلي، يعني خانجون را روايت ميکند. او 

هيچ حرکتي در جهت پيشبرد داستان ندارد، جز روايت آن. خانجون نيز به 
عنوان شخصيت اصلي تغير و تحولي نميکند و گرهاي ندارد که در ارتباط با 

آن در تقابل با کسي، يا چيزي قرار بگيرد.   
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چراغ خانجون : خانجون با مادر و خاله پوران براي خريد به بازار تجريش 
ميروند. بچهها که هميشه در نبودن آنها به شيطنت ميپرداختند، اين بار شاهد 
ماجرايي از جانب دايي ميشوند، که آنها را از شيطنت باز ميدارد.اين جريان 
مربوط به برق کشي خانه خانجون است. به اين ترتيب که دايي کوچيکه از 
غيبت خانجون استفاده ميکند و با چند مأمور بلديه و اداره روشنايي، خانه را 

برق کشي ميکند. خانجون مخالف برق کشي است. او هنوز شبها خانهاش را 
با چراغ توري، يا چراغ زنبوري روسي، و چراغ موشي روشن ميکند.  
خانجون که بر ميگردد، دايي کوچيکه کليد برق را ميزند. خانجون فکر مي-
کند به خاطر زعفران مشهد است که نور چشمهايش زياد شده، ولي مادر غير 

مستقيم اورا متوجه المپ روشنايي برق ميکند.  
اين روايت از عناصر داستاني بيشتري نسبت برخي روايتها استفاده کرده 
است. و به داستان خاطره نزديک شده است. با اين حال چون شخصي  و 

گزارشگونه است، و از سند و مدرک، يا ثبت حوادث، در زمان و مکان خاص 

توجه دارد، هنوز عناصر خاطره را دارد. نويسنده در خاطره روايت را خطي و 
مستقيم و در يک سطح بيان ميکند.مطلب مهم اين است که نثر جذاب 
نويسنده، با توجه به موقعيت نوستالژيکي آن، اين متن و متون ديگر را براي 
مخاطب، خواندني کرده است، تا جايي که خاطره، يا داستان بودن آن، همچنين 

شخصيتپردازي و عناصر داستاني چندان اهميتي براي خواننده غيرحرفهاي 

پيدا نميکند.    
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بادبادک خانجون: شوهر خاله از بالوني که فرنگيها هوا کرده اند، تعريف 

ميکند. اين در خاطر بچهها و دايي کوچيکه ميماند.  پسر خالهها نيز بادبادکي 
مثل بالون درست ميکنند، و آن را با سبدي را که در آن گربهاي قرار دادهاند، 
به هوا ميفرستند. راوي که چشمش به گربه ميافتد، نخ بادبادکها را رها مي-
کند و گربه کج شده و از باال پرت ميشود. ديدن اين منظره باعث ميشود 

دختر خاله و دايي کوچيکه که مبهوت مانده بودند، توي حوض بيافتند.   
اين متن هم از ابتدا تا انتها  بدون ديالوگ روايت ميشود.و همانطور که  از 
آن بر ميآيد، نميتوان در آن دنبال شخصيت اصلي گشت. شخصيتي که 
گرهاي داشته باشد و به خاطر آن به کشمکش و اوج و فرود برسد. اکثر 
روايتهاي اين کتاب همين حالت را دارند. و اثر را از داستاني شدن دور، و به 

طرح و گزارش، يا خاطره نزديک  ميکنند. ضمن اينکه بقيه کدهاي خاطره که 
اشاره آنها رفت، نيز در اين اثر هم ديده ميشوند. با ياد آوري  اينکه چون 
راوي خود به بازگويي حوادث و ماجراهايي ميپردازد که براي خود او و 
ديگران رخ داده است، مي توان آن را از نوع خاطرات خود نوشت ـ  با عيار 
باالي تخيل ـ  به شمار آورد. اما مطلب مهمي که در اين متن و ديگر متنهاي 
اين اثر مورد توجه نويسنده قرار گرفته، توجه به موضوع آنهاست. 

موضوعهايي مبتني بر کششهاي عاطفي و انساني، همکاري، وحدت، 

رازداري، با هم بودن و کاري را به کمک هم انجام دادن. همچنين توجه به 
اهميت کارهاي گروهي و يا همدلي در يک کار، که انتقال آن به نوجوان  از 

اهميت ويژهاي برخوردار است. لذا نهادينه کردن هر يک از موارد ذکر شده 

براي نوجوان  امروز واجد ارزش است. اين اثر نيز اين موارد  را با روايتي پويا 
و غير مستقيم، به مخاطب نوجوان خود ارائه ميدهد.    
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قصهي خانجون:  

خانجون براي بچهها که همه زير کرسي نشستهاند قصه  خود رامي گويد. 
قصه گل بهار، دختري که اهل خواندن و نوشتن است. آن هم در زماني که 

زنها زياد خواندن و نوشتن نميدانند. اما چون گل بهار پدر با سوادي دارد، که 
از زمان به توپ بستن مجلس توسط مشروطهچيها، خانهنشين شده، به گل 
بهار مشق و درس ياد ميدهد. برايش شعر حافظ و سعدي، و قصه شاهنامه 
ميخواند. به اين ترتيب، گل بهار ـ که همان خانجون است ـ بزرگ که 
ميشود، با چشماني  باز، با جواني  تحصيل کرده ولي فقير، ازدواج ميکند. 
آنها تصميم دارند با هم بچههاي با ادب و با فرهنگي بزرگ کنند. اما مرد 
خانواده که پدر بزرگ است، مجبور است مرتب به مأموريت برود. و خانجون 
با پوران دخترش تنها ميماند. خانجون به سختي زندگي را ميگذراند و براي 
بزرگ کردن پوران  به همسايهها سوزن دوزي ياد ميدهد. آخرين مأموريت 

پدربزرگ زماني است که مادر بزرگ دايي کوچک را باردار است و در نهايت 

دايي کوچک هرگز پدرش را نميبيند.  
در اين روايت که خانجون قصه زندگي خود را ميگويد، مثل راوي همه 
روايتها، از گذشتهاي ميگويد که آمده و رفته، و روايتي  شخصي است، و 

متعلق به خود راوي است. اين اثر باوجود اينکه قصهاي قوي را بازگويي 
ميکند، هنوز عناصر خاطره در بطن خود نگاه داشته است. اما اين روايت، يکي 
از محدود روايتهايي است که شخصيت و شخصيتپردازي مشخص دارد. 
دختري با گذشتهاي مشخص، و خصوصيات و حال هوايي که در آن قرار دارد 
ـ گل بهار ـ از اين لحاظ اين روايت به داستان  نزديک است. به خصوص اين 
که بخشي از داستان در زمان حال، در حال اتفاق افتادن است. کنشهاي اين 
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شخصيت، عناصر پيرنگ را به وجود ميآورند ـ گره شخصيت، و درگيري با 

آن، و اوج و فرود آن ـ  با اين وصف ميتوان اين اثر خاص را داستان در 
داستان نيز دانست. چرا که به شرح داستاني از گذشته در داستان امروز 
ميپردازد. داستان در داستان عالوه بر قدمتي که در آثار کهن، مثل هزار و يک 

شب و. ..  دارد، در آثار متأخري مانند پست مدرن نيزبسيار به کار  ميرود.  

  
چشم و نظر خانجون:  

مدتي است که خانواده خانجون با هم رفت و آمد نميکنند. حتي دخترها و 
پسرهاي خانجون به مادرشان سر نميزنند. ولي وقتي دختر دايي مريض ميشود، و 
او را به  براي تخم شکستن، به خانه خانجون ميبرند، خانجون از وقت استفاده 

ميکند، و همه را خبر ميکند که بيايند، و با هم براي دختر دايي تخم بشکنند.  
اين روايت هم مانند بقيه روايتها به معرفي کدهايي از عناصر بومي 
پرداخته است. توجه به آداب و سنن و فرهنگها و خرده فرهنگهاي مردم 
تهران قديم، که هنوز هم در برخي از خانوادهها به عينه ديده ميشود، در اين 
مجموعه بسيار ديده ميشود و اين امتياز اصلي اثر است. در اين اثر توجه به 
شکستن تخم مرغ، براي بيمار توسط خانجون با روايتي جذاب بيان شده است. 
اما تفاوت اين اثر با ساير روايتها اين است که درونمايه ايي نيز از آن ميتوان 
دريافت کرد. در واقع مانند بقيه خاطره داستانها و خاطرات، در سطح نيست. 

به اين ترتيب که خانجون به عمد تخم مرغ را روي اسم خود ميشکند، که  
دلخوري و کدروتي که مدتي است گريبانگير خانواده شده، دوباره با نام يکي 
از آنها پا نگيرد و بيشتر نشود. مفهوم ديگري که درونمايه به آن اشاره دارد، 
اين است که خانجون با وجودي که ميداند کودک تب فصلي دارد، و خود 
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دکتر هم اين را گفته است، و اين به معناي اين است که خودش آن تخم مرغ 
شکستن را ديگر قبول ندارد، تدبيري ميانديشد که از موقعيتي که به دست 
آمده، به بهانه اسپند دود کردن و تخم  شکستن، همه را دور هم جمع کند، و 
آنها  را در امر بهبودي کودک شريک کند.  به اين ترتيب همه خانواده کينهها 

و کدورت هايشان را فراموش ميکنند.   
مطلب کلي را که در باب اين مجموعه بايد گفت اين است که اين 

مجموعه ـ گرچه شخصيتهاي  نوجوان دارد ـ اما در تمام بخشها اشاره به 
ماجراهاي زماني حدود 60 يا 70 سال پيش دارد، لذا مطالب آن براي 
بزرگساالن کاربرد بيشتري دارد تا نوجوانان  ـ آن هم نوجوانان گروه "ج"، که 

در کتابنامه اثر به آن اشاره شده است. بديهي است اين مطلب بيشتر براي  
مخاطبينيکه آن سالها را ديده  و درک کرده اند، جذاب تراست و احساس 
نوستالژيکي را در آنها به وجود ميآورد، که در بچهها  و نوجوانهاي امروز 
نميتواند به وجود آورد. بچههاي آن زمان که در خانه مادر بزرگ بدون 
استفاده از شبکه برق، به دورهم مينشستند، و با روشنايي چراغهاي زنبوري 
روسي، چراغ موشي، چراغ توري و المپهاي تلمبه اي، به قصه اميرارسالن و 
فرخ لقا، و مادر فوالد زرهاي که مادر بزرگ ميگفت،گوش ميکردند، امروز در 
سنين حدود شصت هفتاد سال هستند. در واقع امروزکمتر کودک و نوجواني 
است که از برق و تلويزيون و رايانه وساير امکانات  استفاده نکند، حتي 

بچههاي بيشتر روستاها. لذا  احساس همذات پنداري در اين اثر که مهمترين 
عامل براي برقراري ارتباط با مخاطب است، براي بزرگساالن با سن باال بيشتر 
مهيا ميشود. اما آشنا کردن نوجوانان با موارد ذکر شده نيز در اين اثر قابل تأمل 

است.   
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امتياز :  
 زبان دلنشين، نثر پاکيزه، صميميت لحن، از عواملي هستند که جذابيت اثر 
را بيشتر کرده اند. زبان شخصيتها مناسب با خصو صيات آن هاست. و بار 
عاطفي خود را به مخاطب منتقل ميکنند. اشاره به عناصر بومي، فرهنگ و 
خرده فرهنگها، عادات و رسوم، باورها، تکيه کالمها، جمالت و کلمات 
قديمي، اصطالحات، و زنده کردن دوباره آن ها، وآشنا کردن  نوجوانان با 
آنها، مهمترين  امتيازهاي اين اثر هستند. توجه به خانواده، فاميل، باهم بودن، 
دوستي بين بچهها، از امتيازهاي ديگر اثر است. توجه به حاالت نوستالژيک اثر 
که  سبب همذات پنداري مخاطب با گذشته خود ميشود، از اهميت ويژهاي 
برخوردار است. گرچه مطالب مطروحه در اين اثر، و ياد آوري گذشته با چنين 
ظرافتي بيشتر براي مخاطبين بزرگسال که آن فضاها را ديده و درک کرده اند، 
بيشتر جذابيت دارد، اما اينکه نويسندهاي با سني حدود سي و پنج سال، که 
چنين موقعيتهايي را نديده، و آنها را لمس نکرده، توانسته روايتي جذاب و 
و باورپذير از حدود هفتاد سال گذشته ارائه دهد، قابل تأمل است، و نشان از 

آن دارد که نويسنده  ذهني خالق و مستعد دارد.   
  
  



  

  
  
  
  

4. يک بغل ابر در سينه  
نقد رمان انگشت مجسمه  

از فرهاد حسن زاده  
  
فرهاد حسن زاده متولد آبادان است. او از سال 68 در زمينه داستان کودک و 
نوجوان، در مطبوعات  فعاليت داشته است. آثار داستاني او در قالب داستانهاي 
کودک، نوجوان، و بزرگسال به چاپ رسيده است. برخي از اين آثار به زبانهاي 

انگليسي، مااليي، و چيني ترجمه، و چاپ شده است. نمونههايي از آثار اين 
نويسنده عبارتند از: مار و پله: سال 73. مهمان مهتاب  سال 75. آبيتر از آبي: سال 
76. دارکوب و کرگدن : سال 78. پري نازه دست درازه سال 88. هستي: سال 89 
و... انگشت مجسمه در چاپ دوم، توسط دفتر کودک و نوجوان مرکز آفرينشهاي 

  ادبي سوره مهر، در سال 1388در 118 صفحه، به نگارش در آمده است.  
خالصه: انگشت مجسمه روايت زندگي نوجواني به نام جميل است، که در 
آبادان زندگي ميکند. او پدر خود را از دست داده و مسئوليت زندگي خود و 
مادرش را به عهده دارد. او روزها در يک شرکت بستهبندي خرما کار ميکند و 

شبها به مدرسه ميرود. روزي مادر شمردي به نام اشرف را که او هرگز نديده ؛ 

به اومعرفي ميکند، و ميگويد که او دائيش است. دايي براي او سوالها و 
معماهايي را ايجاد ميکند. يکي از اين سوالها  اين است که چرا دايي بعد از 
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پانزده سال يک باره پيداشده است. جميل از طريق ميرزا ـ سرايدار شرکت ـ به 
جواب اين سوال، وبعضي سوالهاي ديگرش ميرسد. اما جواب بعضي ديگر را 

بعد ميفهمد. ميرزا  پدر او را  ميشناخته، و در جريان بعضي از حوادث زندگي او 
بوده است. به اين ترتيب جميل متوجه ميشود که دايي او، سرهنگي فراري است، 
که پيش از اين مهره مهمي در دستگاه شاه به شمار ميرفته. او دستور قتل خيليها 
را صادر کرده، وهمچنين سبب شهادت پدرش ـ در سال 42 ـ  شده است. به اين 
ترتيب که محل اختفاي او راکه از دست مأموران شاه فرار کرده بود، اطالع داده 

است. دايي حاال محکوم به اعدام است. جميل خود نوجواني انقالبي است. او در 

ارتباط با اين جريان کشمکشهايي در باب کشتن دايياش با خود پيدا ميکند. که 
در نهايت اين کار را نميکند. ولي او را از خانهاش بيرون کرده و با انگشت 

مجسمه شاه ـ که زمان پائين کشيدن  شکسته بود ـ او را زخمي ميکند.   
نقد:  انگشت مجسمه، داستاني بلند در قالب واقعيتگرا (رئاليسم)، و در 
ژانر تاريخي ـ اجتماعي ـ  خانوادگي است. اين اثر در يازده بخش به نگارش 
درآمده است. زمان آن از قبل از انقالب شروع، و تا سال پنجاه و هفت، که 
مصادف با جريانهاي انقالب است، ادامه مييابد. مکان وقوع حوادث رمان، 

جنوب ايران ـ آبادان ـ است، انگشت مجسمه روايتي ساده و خطي، با زباني 

گويا و شيرين جنوبي دارد. همچنين روايت جز يک فلشبک، و چند يادآوري 
از گذشته، بقيه با شيوه کالسيک، تا انتها روايت شده است.   

انگشت مجسمه، داستاني پرکشش براي نوجوانان دارد، که هم به لحاظ ساختار 

کلي، و هم به لحاظ ساختار پيرنگ، واجد هماهنگيهايي است که سبب ميشود عمل 
داستاني در آن با وحدت کامل  پيش رفته تا به انتها برسد. ساختار کلي داستان از نقاط 
قوت بااليي برخوردار است. يکي از اين نقاط قوت تعليق آن است. از آن جا که تعليق 
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در داستانهاي کودک و نوجوان از اهميت ويژهاي برخوردار است، رمان و داستانهايي 
که اين ويژگي را داشته باشند، ميتوانند براي مخاطبين خود جذابيت بيشتري داشته 
باشند. تعليقهاي انگشت مجسمه، در ارتباط با معماهايي است که جميل؛ به عنوان 
شخصيت اصلي داستان، با آنها روبرو است. ضمن اين که جميل با چند گره در داستان 

درگير ميشود، که براي باز کردن آنها خواننده را با خود تا به انتهاي داستان ميکشاند. 
به اين ترتيب که نويسنده براي هرسئوال، جوابي، و يا براي هر گره، يک گرهگشايي، در 
نظر گرفته است، و شخصيت اصلي ـ  جميل ـ  در يک پروسه زماني، با آن گرهها 
درگير ميشود، و از آنها گرهگشايي ميکند. گرهگشاييهاي داستان نيز اصولي، و 
قانونمند صورت ميگيرند. به اين ترتيب که هر گره با شيوه کالسيک خود داراي نقاط 
کشمکش، بحران، اوج و فرود و گرهگشايي، به سرانجام ميرسد. شخصيت اصلي در 

حالتي پويا و باتالش و سعي خود، به جواب سوالهايي که به دنبالش است، ميرسد. 
اين شخصيت و شخصيتهاي ديگر رمان را ميتوان بر اساس تقسيمبندي  شخصيت-
هاي ساده (تيپيک)، قرادادي، جامع، يا کامل (همه جانبه) ـ  بررسي کرد. و لذا جميل در 
گروه شخصيتهاي جامع؛ يا همهجانبه قرار ميگيرد. او در عين حالي که نوجوان 
است، داراي تشخص، ثبات قدم، استواري و استحکام شخصيتي، فکري و عملي است. 

اين شخصيت  به لحاظ رفتاري نيز همه جانبه عملي کند. او با اينکه در سن نوجواني 
است، و در عين حالي که با بحران مهم انقالب در قالب اجتماع، و شهر و کشورش 

روبروست، هم کار ميکند، هم درس ميخواند، هم از پس اداره کردن زندگي خود و 

خانوادهاش بر ميآيد، و هم در مبارزات انقالبي شرکت ميکند. ضمن اين که از 

معاشرت بادوستان، و فعاليتهاي ديگر  نيز کم نميآورد. در شخصيتپردازي جميل 

نقاط ضعف او نيز ناديده گرفته نشده است، و نويسنده با توجه به ساخت شکنيهاي 
اندازه و مناسب، به اشکاالت او نيز توجه دارد. اين ضعفها بيشتر در شک و ترديدهاي 
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او نسبت به مردي که به خانه آنها وارد شده، و مادرش، خود را نشان ميدهد. او با 
اينکه تمام عمر خود را با مادرش زندگي کرده است و او را خوب ميشناسد، ولي باز 
به او شک ميکند. اين شک آن چنان در او قوت ميگيرد که نفرت را به جاي عشقي 
که سالها به مادرش داشته، در او زنده کرده و تقويت ميکند، تا جايي که از خانه بيرون 
ميزند و شب هم بر نميگردد. «حاال زير اين چراغ روشن و نور ماليمي که از پشت 

پردهي آبي پنجره را روشن کرده، ننه چه کار ميکند ؟ ص 12. »  
بررسي اين شخصيت در قالب کالسيک، بيشتر ميگنجد. لذا او شخصيتي 
قطعي دارد، که مخاطب به راحتي ميتواند با او همذات پنداري کند. او با تمام 

مسئوليتي که به عهده گرفته، کاري خارج از قدرت و توان خود انجام نميدهد.  
به گونهايي که او را از حقيقت مانندي داستان دور کند. تمرکز داستان بر 
شخصيت به طور کامل مشهود است. با اين که حوادث داستان کم نيستند و از 

همه مهمتر جريان انقالب، حادثه مهمي است که در داستان جاري است، و 
شخصيت را به خود وا ميدارد، ولي شخصيت  نيز پر رنگ تصوير شده است.   

نحوه پرداختن به موضوع انقالب در رمان يکي از نقاط قوت آن ـ  به 
خصوص در بخش ساختار و ساختار پيرنگ ـ است که بانظم خاص پيش 

ميرود، و نويسنده آن راهمزمان با موضوع دايي و مادر؛ وبه موازات هم پيش 
ميبرد، و در نهايت به هم پيوند ميدهد. نويسنده اطالعات ضروري و مورد 
نياز مخاطب را  با شکلي پويا، و منقطع که در فواصل رمان تقسيم شده است، 

در اختيار مخاطب خود قرار ميدهد. به اين ترتيب اثر دراماتيزه شده است.  
در باب زاويه ديد رمان نيز بايد گفت نويسنده راوي داناي کل را انتخاب 
کرده است. اين زاويه ديد گرچه قديميتر است، اما در اين داستان توانسته 
زواياي مختلف قصه ي داستان را از منظرگاههاي مختلف به تصوير بکشد. اما 



  يک بغل ابر در سينه     / 49

 

نويسنده ميتوانست براي استفاده ي بيشتر از اين منظرگاه از تمام ظرفيتهاي 
اين زاويه ديد استفاده کند. يعني استفاده از داناي کل محدود، وداناي کل مطلق 
را نيز به کار بگيرد، به اين ترتيب در کارايي بيشتر اين نظرگاه تأثير بيشتر ي 
ميگذاشتند.و يا حتي براي صميميت بيشتر و بيان احساسات جميل، و ساير 

اشخاص داستان، از من رواي نيز ميتوانست  استفاده کند.   

 مطلب مهمي که در رمان بايدبه آن اشاره کرد، اين است که موضوع تصادف 
در آن نقش مهمي دارد. اين که جميل بعد از بيرون زدن از خانه، بين تمام دوستان 
و آشنايانش، فقط نزد ميرزا برود. و ميرزا هم به طور تصادفي تنها کسي باشد که 
پدر او را بشناسد. وباز فقط ميرزا دايي او را نيز بشناسد، و در انتها ي داستان هم 
براي گرفتن دايي، باز ميرزا با چماق سر برسد ـ  همراه حرمت و برادرش ـ،  تعداد 
تصادف داستان را باال برده است. به خصوص که اين تصادفات بيشتر در انتهاي 

داستان رخ ميدهد.  اين امر تا حدي به قوت داستان خدشه وارد ميکند. چه 
تصادف هرقدر در مراحل اوليه داستان، و با تعداد کمتر رخ دهد، آسيب کمتري به 

داستان وارد ميکند. به نظر ميرسد آوردن  ميرزا در داستان، تمهيدي از جانب 
نويسنده، براي جواب دادن به سوالها است. ميرزا حتي مسئلهايي را که مادر جميل 
سالهاي سال از او پنهان کرده است، مي داند. همچنين او قبل از اين که مادرش 
شرح وقايع را براي جميل بازگويد، آنها را به او ميگويد. آن هم  به طور 
تصادفي، يعني درست همان روزکه مادرش اين موضوع را به جميل ميگويد. 

تصادف گرچه به علت و معلولي داستان لطمه وارد نميکند، اما  اگرچند بار، و به 

خصوص در انتهاي اثر مورد استفاده قرار گيرد ، به قوت آن آسيب وارد ميکند.   

مطب ديگر، ويژگيهاي داستان بلند و رمان، و تفاوت بين آنها است. چرا 

که اين اثر برخي ويژگيهاي داستان بلند، و برخي ويژگيهاي رمان را دارد. 
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چنانکه رمان هيچ محدوديتي در اشخاص داستان ـ  تعداد آنها ـ و حوادث و 
گرهها و زمان و مکان اثر ندارد. ولي انگشت مجسمه برخي محدويتها را در 

حد داستان بلند دارد. اما از برخي مختصات رمان بهره نيز بهره برده است.   
درونمايه داستان نيز در مضمون ـ   درجه پائين تراز درونمايه ـ خالصه ميشود. 
اين اثر گرچه سطحي نيست، اما داراي پيچيدگي ويا اليههاي زيرين نيز نيست. و اين 
خود تناسب داستان را براي مخاطب نوجوان و غير حرفهاي بيشتر ميکند. تا جايي 

که برخي کودکان در کالس باال هم همراه  نوجوان ميتوانند از آن بهره ببرند.    
مطلب ديگرگفتگو (ديالوگ)هاي داستان است. که در اين ارتباط 

نيزبايدگفت برخي گفتگوها بلند ند، و در حد قوت اثر نيستند. اما گفتگو با 

لهجه جنوبي، باور پذيري داستان را باال برده است. چرا که مناسب با فضا و 
مکان  داستان است، و عيار تصويردهي داستان را بيشتر ميکند.  

امتياز :  
جاذبه اثر هم به دليل نوع روايت، و هم موضوع، هم کشش، آن را خواندني 
کرده، به گونهاي که مخاطب را ملزم ميدارد که با داستان تا به انتها برود. ساختار 
پيرنگ، و ساختار کلي اثر، از قوت و انسجام بااليي برخوردار است. و ضعفي را بر 

نميتابد. انگشت مجسمه عالوه بر جذابيت و سرگرم کنندگي، آگاهيهايي در باب 
روابط خانوادگي، اجتماع، وجامعه و تعامل آنها با تاريخ، در اختيار مخاطب خود 

قرار ميدهد، ضمن آن که  مبارزه با زورگويي و ستم گري را در مخاطب نوجوان 
تقويت ميکند. اين اثر از تحرک و هيجان و احساس برانگيزي برخوردار است که 

  از مهمترين ويژگيهاي آثار کودکان و نوجوانان است. 



  

  
  
  
  
  

5. باغهاي محکوم  
  نقد داستان من و سنگ و ليالي مجنون از عبدالمجيد نجفي 

از فرخنده حق شنو  
  
من و سنگ و ليالي مجنون، مجموعه داستاني است اثر عبدالمجيد نجفي، 
که توسط انتشارات منادي تربيت به چاپ رسيده است. اين اثر در قالب  20 
داستان کوتاه، ودر 75 صفحه، در سال 1388 منتشر شده است.نجفي متولد 
1338، واهل تبريز است. از اوآثار بسياري براي کودک و نوجوان به چاپ 

رسيده است، که برخي از آنها  جوايزي را به خود اختصاص داده اند.   
نقد کلي: اين اثر در قالب واقعيتگرا (رئاليسم)، و در گونهاي متفاوت با 
ديگر مجموعه داستانهاي کودک ونوجوان به چاپ رسيده است. به اين ترتيب 
که ابتداي هر داستان، با شعري کوتاه آغاز شده، وسپس داستان  از مفهوم همان 
شعر استخراج شده است.ضمن اينکه بعد از شعر و قبل از داستان نيز اطالعات 
کلي در باره شعر، و همچنين توضيحاتي در باره مفهوم شعرهمان صفحه آمده 
است. بايد گفت اين اطالعات در قالب داستان، خود به تنهايي ميتواند 

مخاطب نوجوان را با برخي از وجوه شعر آشنا کند،که شيوهاي بهتر از 

تئوريهاي مستقيم آموزش شعر است. ضمن اينکه عالوه بر اينکه نويسنده با 
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نوشتن اين اثر، به استعداد شعري خود ـ در  نثرداستانها ـ اشاره کرده، دست 
به نوآوري در زمينه داستان نيز زده است.   

 مطلب مهمي که درباره داستانهاي اين مجموعه بايد گفت اين است که 
اين داستانها با شيوهاي جذاب، و پرداختي حرفهاي و شاعرانه به نگارش در 
آمدهاند. اين مطلبي است که ميتواند مخاطب نوجوان را براي مطالعه اين 
کتاب بيشتر جذب کند. اما مطلبي که در مورد ادبيات داستاني کودک و نوجوان 

اهميت دارد، اين است که بهتر است در اين آثار حتي براي يک لحظه هم 

مخاطبشناسي فراموش نشود. اين موضوع از اين جهت اهميت دارد که برخي 

آثار کودک و نوجوان در عين جذابيت، پرداخت حرفه اي، و مفاهيم پيچيده، و 
اليههاي عميق، مخاطب خود را آنگونه که بايد و شايد در نظر نميگيرند. و يا 
موضوعي را مطرح ميکنند که مناسبت چنداني با سن و نيازهاي نوجوان، و 
ميزان درک و عالقه او ندارد.در نقد آثار کودک و نوجوان اين موارد هميشه 
اهميت داشته است. اين که آيا موضوع داستانها براي مخاطب کودک و 

نوجوان مناسب است؟ جذابيت دارد؟ آيا موضوع  پاسخگوي نيازهاي کودک و 
نوجوان است؟ آيا آنها را به هيجان ميآورد؟ احساشان را بر ميانگيزاند؟ به 
عناصري چون  تعليق و تخيل و طنز، که مورد عالقه اکثر کودکان و نوجوانان 
است، توجهي دارد؟ آيا مناسب با فرهنگ و ايدئولوژي جامعه است؟ آيا 

پرداخت مناسبي دارد ؟ و... اين موارد به اين دليل عنوان ميشود که گاهي 

ديده شده داستانهاي زيبا و جذابي به نگارش در آمده، و انتخاب و برگزيده 
هم شده اند، ولي فقط نويسندگان و منتقدان، خوانندگان اصلي آنها هستند، و 
در واقع  مناسب کودک و نوجوان ـ به خصوص نوجوان ـ نيستند و 
نوجواناننمي توانند مفهوم آنها را کشف کنند. از طرفي گاهي کشفهاي زباني 
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وپرداختهاي حرفهاي  وقابل درک  براي کودک و نوجوان  ميتواند آنها را 

به  تفکر وا داشته و لذت خوانش را برايشان بيشتر کند. اين موضوع قابل 
اهميتي است. چرا که مخاطبان اين آثار براي هر مقطع، يعني حتي براي 
اختالف دو سال هم متفاوتند. انتخاب موضوعهاي سنگين و نا متناسب، فقط 

براي نگارش دغدغههاي نويسنده، و ارائه آن به عنوان يک کتاب، نميتواند 
ارزش چنداني براي مخاطب داشته باشد.هدف نويسنده، اين نيست که  براي 

خود، و يا نويسنده ي همکار، و يا فقط مخاطبان حرفه اي، داستان بنويسد. 
همچنين او نميتواند ضميمهاي براي آسان کردن مفهوم اثرش به آن سنجاق 
کند. اين مطلب در باره ساده نويسي نيز که يکي از ارکان نگارش ادبيات 
کودک و نوجوان است، مصداق پيدا ميکند. چنانکه ساده نويسي نيز خود در 

سنين مختلف مخاطبان خود تفاوتهايي دارد. ساده نويسي بيش از حد براي 
نوجوان سبب تنبلي در تفکر  ميشود.به طوري که در برخورد باکتابهايي با 

مفاهيم سنگينتر خسته شده و آن را کنار ميزند.  
با تعاريف ذکر شده بهتر ميتوان به نقد کتاب من و سنگ و ليالي مجنون 
پرداخت. همانطور که گفته شد بيشتر داستانهاي اين مجموعه با وجود عيار 

تخيل باال، در قالب واقعيتگرا نوشته شدهاند، و جا به جا در آن از فانتزي و  
مفاهيم شعري استفاده شده است. فانتزيها محدود، ودر فضاي خودِ فانتزي 
هستند و به فرا فانتزي، که نوعي وسيعتر، و خارج از چارچوب جهان اثر، و 
حتي جدا از جهان واقعي انسان هاست، نميرسند.  در واقع اگر داستان،  بين 
رويا و فانتزي و واقعيت باشد، بعد از گذشتن از مرحله، يا مراحلي، دوباره به 
واقعيت برميگردد. اين اندازه فانتزي به دور از ورطه افراط و تفريط و قابل 

درک براي مخاطب  است. اما مطلب مهمي را که درباره موضوعهاي انتخابي 
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اين مجموعه بايد گفت اين است که شعرها اگر در باره موضوعهايي در باره 
خود نوجوانان انتخاب ميشدند، بهتر ميتوانستند با مخاطب خود ارتباط 
برقرار کنند. چرا که موضوعي مانند احساس پيري زود گذر ـ  در داستان اول ـ 
:" چگونه بازي نکرده، بازنشسته شدم"، و "يا پيرزني که فراموشي دارد و 
خانهاش را فروختهاند و آواره شده"– داستان 2 ـ وداستان پنج که به قول 

دوست شاعر نويسنده : «صحبت  از کوچ است و همه چيز رو به زوال دارد. 

صفحه 19» که نويسنده آن را در ارتباط با پائيز و سرما و کوچ چلچلهها مطرح 
ميکند، و داستان 6 که شعر چنين ميگويد: « توي صف پير شدم. نوبت 
زندگي به من نرسيد. مرگ، اين حرفها سرش نميشود. صفحه 22.» که 
نويسنده خود اشاره دارد به اين مطلب که برخي ميگويند نبايد از مرگ براي 
نوجوانان نوشت و بعد توضيح ميدهد اماکه با مرگ که همه چيز تمام نمي-
شود و... ودرست هم ميگويد، اما مطلب مهم اين است که بهتر است اگر از 
کوچ چلچله و پيري و زوال و مرگ براي نوجوان مينويسيم،نگاهي هم به 
موضوع هاي ديگري  چون زندگي و اميد و شاديها  و زيباييهاي آن، و اميد 
به خدا  نيز داشته باشيم. موضوعهاي ديگر کتاب نيز مانند سرازيري کوچههاي 
شهريور، وپارچه نوشته مربوط به کوچ برگها که باغ را تعطيل کرده ـ داستان 
هشت و نه - و...  موضوع چندان ملموس و مناسبي  براي نوجوانان نيست. 

اين موضوعها بيشتر براي بزرگساالن ملموسند. بزرگساالني که خود را در 
معرض ميانسالي و سپس پيري و بعد هم مرگ و زوال ميبينند. نوجواني که 

هنوز به مرحله جواني نرسيده،  عالقهاي براي شنيدن اين موضوعها ندارد و يا 
با موضوع و مفهوم داستان کمتر ارتباط برقرار ميکند. واصوالً تکرار و طرح 
چنين موضوعهايي برايش جز در مواقع خاص، و با تمهيدات خاص، چندان 
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ضرورتي  ندارد. چرا که ممکن است او را در اين سن با پوچي و نااميدي آشنا 
کند. اين موضوع از ذهن خود نويسنده نيز دور نمانده است. چرا که او که به 
اعتبار شعرهاي شاعر دوست داستان نوشته است، در آغاز کتاب خود گفته 
است: " اندوهي پشت اين اشعار وجود دارد".  و او اين اندوه را چون ابري 

بر باالي کلمههاي شعر تشبيه کرده است. لذا اينکه  اندوه به نثر نويسنده نيز 
رسوخ کرده باشد، بيارتباط نيست.   

اما ناگفته نماند يکي از تفاوتهاي مهم اين داستان با داستانهاي ديگر اين 
است که نويسنده مخاطب کودک و نوجوان را با خود همراه ميکند تا در باره 

عنوان داستان تصميم  بگيرد. در واقع اين مخاطب است که اسم داستان را 
انتخاب ميکند چرا که نويسنده در کادر باالي داستان جايي خالي براي انتخاب 

اسم داستان توسط مخاطب گذاشته است.  اين امر عالوه بر تفاوتي که ايجاد 
کرده، سبب ميشود مخاطب به فکر واداشته شود، و داستان از خشکي و يک 
نواختي بيرون آمده، و  در قالبي نو ارائه شود. در واقع براي مخاطب تازگي 
داشته باشد. اين امر همچنين  به راحتي کار نويسنده نيز کمک کرده است چرا 
که انتخاب عنوان براي هريک از داستانهاي اين مجموعه ميتوانست وقت 
زيادي از او بگيرد. چنان که انتخاب عنوان کار خيلي راحتي نيست. هم به اين 
دليل که نبايد موضوع را لو دهد، هم هماهنگي با موضوع داستان داشته باشد، 
و هم در عين داشتن مفهوم مشخص و زيبا، نشان از برجستگي داستان و نظر 
خود نويسنده نيز داشته باشد. انتخاب بيست عنوان، در يک مجموعه، توسط 
نويسنده، کار وقتگيري است. که نويسنده با تمهيدي که انديشيده، به آن تن 

نداده است.   
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در باب ساختار داستانهاي اين مجموعه  نيز بايد گفت برخي از داستانها 
ساختار پيرنگ ندارند. و در حد طرح و يا گزارش و خاطره هستند. چنان که بر 
اساس قالب کالسيک، عناصر پيرنگ  بر هرم فريتاک بر جاي خود نمينشينند. 

اين امر شايد بيشتر به اين دليل صورت گرفته است که تمرکز نويسنده بيشتر 
مبتني بر متني است که در ابتداي داستان، به عنوان توضيح شعر ارائه ميشود، 
که در عين شاعرانگي و زيبايي ، آموزش نيز است.  براي توجه بيشتر به اين 
مطلب، به نقد کوتاه چند داستان اشاره ميشود.داستانها ميتوانند به اعتبار 

مفاهيم اشعار شاعر، اشاره به خاطرات نوجواني او داشته باشند، و حاال شاعر 
در بزرگسالي حسرت گذشت زمان  و طي شدن دوران نوجواني را ميخورد.  

  
داستان يک: خيره ميشوم /به اسباب بازيهاي جهان /چگونه بازي 

نکرده بازنشسته شدم  
 پسري هشت ساله از پشت شيشه ويترين يک مغازه به اسباب بازيهاي 
آن نگاه ميکند و در روياي بزرگ شدن خود، و موتورسواري با پسر خود فرو 

ميرود.   
در ابتداي اين داستان، مخاطب  فکر ميکند حادثهاي فانتزي، در حال شکل 
گرفتن است. اين که پدر و پسري که هر دو هشت ساله هستند سوار بر موتور، 
به دروازه ابرها برسند و از آن جا عبور کنند، و کنار برکه يخ در بهشت، و 
بستني و کيک خامهاي پياده شوند، و از يخ در بهشت بخورند و...،  اما کمکم 
که به انتهاي داستان که ميرسند،  مفهوم واقعيت آن به طور کامل،  نمايان 
شده، و مشخص ميشود آن چه را که اتفاق افتاده، بيش از يک رويا در ذهن  
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کودک هشت ساله بيش نبود. در واقع پسري پشت پنجره اسباب بازي فروشي 

ايستاده،  و به اسباب بازيها نگاه ميکند، و در روياي داشتن يک اسباب بازي 
ـ  که اين خود يکي از مفاهيم مهم داستان است ـ  فرو ميرود. اما داستان  به 

  مفهوم پيري پدر اين پسر، و وقت نداشتن او نيز اشاره دارد. 
 همان موضوعي که در داستان با وجود ايجازي که دارد، چند بار به آن 

اشاره شده است.   
آوردن شخصيتي به نام الدوز، در داستان، ميتواند  اشاره به داستان 
عروسک سخنگو، از صمد بهرنگي داشته باشد و نشان از تخيلي داشته باشد که 

در آن داستان نيز به کار رفته است. اما رويايي که پسر را در خود غرق ميکند، 
مفهوم مهمتري دارد که شايد براي بسياري از بچههاي هم سن او ملموس 
باشد. و آن اين است که پدران آنها يا به خاطر اختالف سني که با آنها دارند 
ـ  پيرند ـ و يا اين که حوصله ندارند، و يا امکان به گردش بردن فرزند خود را 
ـ چه به لحاط مادي و چه به لحاط مشغله زياد ـ ندارند. اين داستان به لحاط 
ساختار کلي و هم به لحاط ساختار پيرنگ، چون داراي حرکت و تغير است، 
ميتواند از وحدت  متوسطي در جهت انجام عمل داستاني در راستاي فراز و 
فرود و کشمکش و گرهگشايي، برخوردارد باشد. گرچه اين تغير و حرکت در 

رويا اتفاق ميافتد، اما در ساختار داستان تأثيرگذار است.  
کليد واژههاي داستان  عبارتند از: موتورسيکلت، پيري، نداشتن وقت، 

شکل 7 کبوترها.   
  



58 □ جستاري ديگر 2  

داستان دو: بعد از پدر بزرگ/ جاي خانهاش آپارتمان روئيده بود/ 
مادربزرگ آن جا را نميشناخت  

اين داستان اشاره به يک پيرزن دارد؛ پيرزني که خانهاش توسط فرزندانش 
فروخته شده است. او فراموشي دارد، و خانه خود را که قديمي بوده و درخت 
پير کهنسالي داشته،  پيدا نميکند. به جاي خانه او آپارتماني دو طبقه ساختهاند. 
تمام مفهوم داستان در سه جمله شعر گونه در ابتداي داستان آمده است. در 
واقع تمام داستان از اين سه جمله شعر گرفته شده است. اين متن از نظر 
ساختاري هنوز با داستان فاصله دارد. چرا که در حد طرح با معناي اسکيچ، 
باقي مانده است، و فاقد فراز و فرود و کشمکش و گره گشايي است. و در 
واقع داستان حرکت ندارد. شخصيت داستان پيرزني است که خانهاش را پيدا 
نکرده و کنار ديوار خوابيده است. اين شخصيت در همين حال تا انتهاي 
داستان  باقي ميماند و وضعيت او تغير نميکند. در واقع داستان در حد يک 
گزارش باقي ميماند. مطلبي که در مورد موضوع اين داستان بايد گفته شود 

اين است که چندان ارتباطي با کودک و نوجوان ندارد، حس نوستالژيکي که 
پيرزن نسبت به گذشته خود دارد، مناسب سن بزرگسال است و کودک و 
نوجوان کمتر ارتباط با آن برقرار ميکنند. همچنين موضوع خانهايي که در 
گذشته حياط و درخت توت داشته، و حاال به آپارتمان دو طبقه تبديل شده ـ 
گرچه موضوع عميقي براي بزرگسال و دلبستگيهاي او است ـ  نوجوان را 

چندان با خود درگير نميکند.   
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داستان 3: ما را ميفهمند/ درحوالي باغهاي محکوم/ پروانههاي گرفتار 
  باد و باران

پسر بچهاي که دو روز پشت سر هم رفته و نان گرفته است، انتظار دارد 
امروز برادرش براي خريد نان برود اما برادرش مشق را بهانه کرده و او ناچار 
است باز خودش برود. او در همين فکر است که در رويايش با پروانه به پرواز 

در ميآيد و در آن حال خود را آزاد و رها ميبيند. حاال ديگر مجبور نيست 
برود نان بگيرد. روياها در اين مجموعه داستان نقش مهمي دارند، و در 
بيشترمواقع  به واقعيت بر ميگردند. اما زيبايي رويا يي که با اين داستان همراه 
شده است، همراهي  پسرک با پروانهها و پرواز با آنها ست. استفاده از فانتزي 
براي داستان کودک زماني جذاب است که نويسنده بتواند با هنرمندي خود آن 
را باور پذير کند. چرا که باورپذيري در داستان از ارکان مهم آن است. نويسنده 

در اين راستا تالش خود را کرده و موفق شده است.   
در اين اثر هم  راوي شخصيت داستان را درگير با اجبارها، و بايد و 
نبايدها، و مترادف با مفهوم شعر پروانههاي گرفتار، باد و باران و باغهاي 

محکوم، ميداند. که اين موضوع هم براي کودک و نوجوان چندان ملوس  
نيست. اگر چه درونمايه داستان به جبري اشاره دارد که پروانه و پسرک به 

عنوان نماد از تبعيت در برابرآن ناگزيرند، ولي مضمون داستان با روياي پسرک 
ميآميزد، و جذابيت ايجاد ميکند.    
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داستان چهار: نخستين روز آبان/ ساعتي باران و/ رنگينکمان بر آسمان 
کوچه ما اشتباهي پهن شده بود  

اين داستان اشاره به اولين روز آبان  و سرماي پائيز دارد. صحبت از باران و 
رنگينکمان ِبعد از آن ميکند. اما رنگينکماني که به زعم شاعر، به اشتباه بر 
آسمان کوچه آنها پهن شده است. راوي اين داستان يک کودک روستايي است 
که خاله زري را به قاري ننه، و قالي را به رنگين کمان تشبيه ميکند. همان 
شخصيتي که در عالم خارج از داستان هم مورد عالقه بچههاست. ـ  شخصيت 

قصهگوي مهرباني که ميتواند آنها را به عالم روياها ببرد، بگرداند، با اشياء و 

حوادث غريب آشنا کند و در انتها هم آنها را سوار بر ابر شادي کند و 

برگرداند. در اين داستان خاله زري يا قاري ننه، همان وظيفه را دارد. اما مطلب 
مهم ميزان درک مخاطب است. درکي که اشاره به طنزي تلخ از زندگي خاله 
زري دارد. چرا که متوجه بيکسي،  فقر و بيماري، و حتي عدم  پذيرش و 
درمان او در بيمارستان است. کودکي که آن قدر کودک است که بيشترين توجه 
خود را به سوغاتيهايي معطوف ميدارد که  همه اسباببازياند، و او 
خوشحال از خوشمزگياش اوماجي است که بار ديگر ميخواهد مزه آن را 
بچشد، او بايد حداکثر سالهاي آخر دبستان را بگذراند. اما درک او در اين اثر 
به نظر خيلي بيشتر از اينهاست. او عالوه بر تخيل زيبايي که در ارتباط با 
همانندسازي در شباهت قاري ننه، و زري خانم و رنگينکمان و قالي دارد، به 
طنزي اشاره دارد که زن بيماري را براي عمل تا بيمارستان ميکشاند و چند 
روز بستري ميکند، اما چون کسي پيدا نميشود مخارج بيمارستان را بدهد،  او 
را از بيمارستان بيرون کشانده و از تهران به روستا ميآورد. تلخي طنز اين 
جمله داستان: "کسي پيدا نشد چنين پولي را داشته باشد" و احساس رقت 
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خاطر، و غمي را که در او با ديدن باران و رنگين کمانِ بعد از آن به وجود 
ميآيد ـ  و خاله زري و مشکالتش رادوباره در ياد او زنده ميکند ـ بيش از 

واقعيتهاي تلخ و شيرين  مناسب سن اين کودکان است.   

يکي از امتيازهاي اين داستان  نثر آن است؛ که در بسياري مواردعالوه بر 
کارکرد خود، به لحاظ توان باالي معني، کار شعر را نيز ميکند. همچنين ايجاز 
نثر اين داستان؛ مانند داستانهاي ديگر قابل توجه است. اما مطلبي را که مي-
توان ذکر کرد اين است که در اين داستان گاهي ميتوان با يک عالمت فصل 
کار اين ايجاز را بهتر تثبيت کرد. به خصوص جايي که صحبت از تعريف از 
خاله زري، و برشمردن صفات اوست، ناگهان اشاره به بستري شدن او در 
بيمارستان ميشود، که به نظر ميرسد با عالمت فصل، اين کمبود برطرف شود.  
نقد چند داستان باال جزيي و جداگانه، به عنوان نمونه آورده شد. بقيه 
داستانها نيز با همين روش، روايت ميشوند. شخصيتهايي که در ارتباط با 
وضعيت و موقعيتها، و يا حوادثي که برايشان رخ ميدهد، بيشتر منفعل 

ميمانند و حرکتي در راستاي حل مشکل خود نميکنند. عمو مجيدي که 
روزي از مه آمده بود و در بطريهايش ابر و باد و باران ميفروخت، روزي در 
همان مه گم ميشود. و بعد از اين گم شدن است که همهي بچههاي مدرسه به 
اين فکر ميکنند که او که بود؟ و از کجا آمده بود؟ همچنين ميز چوبي که 
درخت  را با  خاطرات خزه پوشي به ياد شاعر ميآورد وکسي را که پشتش 

مينشسته، و حافظ و سعدي ميخوانده و حاال ديگر نيست. يا پرندههايي که 
کوچ ميکنند و ميروند پيش عزيز، که يازده روز پيش براي هميشه کوچ کرده 
است. اما حياط نقلي که بوي قورمه سبزي در آن پيچيده ـ داستان نوزده ـ  

اشاره به تنهايي شاعر ميکند. اين تنهايي همان تنهايي را روايت ميکند که از 
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کودکي با برخي انسان هاست و تا پيري دست از سرشان برنميدارد. اين 
تنهايي البته از نوع تنهايي نيست که براي انسان امروز، همه گير (اپيدمي) شده 
وانسان امروز را حتي در شلوغترين مکانها نيز با خود ميکشاند. بلکه تنهايي 
کودکي است، که خانوادهاش به او توجه ندارند، ولي برادر بزرگتر را مورد 
عنايت و تشويق خود قرار ميدهند. او به واسطه اين تنهايي است شايد که  

دست در تنگ بلور ميبرد، و ماهي کوچک را بر ميدارد که با خود همراه کند. 

اما اين کار زمينه توبيخ بيشتر خانواده را براي او فراهم ميسازد. چرا که ماهي 
در جيبش ميميرد، و برادرش اين را به مادر ميگويد. اين تنهايي را چه از 
حسادت سرچشمه گرفته باشد، و چه از اشتباهات کودکانه، در جهان اين 

داستان  ميتواند اگر نامش را احساس همذات پنداري نگذاريم ـ به دليل اين 
که در داستان کوتاه فرصت همذات پنداري با شخصيت مهيا نميشود ـ همان 
تأثير واحد به زعم "پو"، يا نقطه تجلي يا ظهور، به زعم "جويس "، و يا 
رهيافت ماهرانه به زعم "همينگوي "بناميم. همان نقطه ثقلي که احساس 

مخاطب را بر ميانگيزد و مخاطب کودک و نوجوان اگر نه بسيار، الاقل چندين 

بار به خوبي آن را درک کرده است. و در اين داستان در فضايي که بوي قورمه 
سبزي پيچيده و همه به غذا خوردن مشغولند شخصيت را آنقدر به  خود وا 
ميدارد، تا گرسنه بخوابد. اما مطلبي که در راستاي باورپذيري اين داستان 
ميتواند مورد توجه قرار گيرد، احساسحسادتي است که به طور معمول  
خواهر يا برادر بزرگتر نسبت به خواهر يا برادر کوچکتر پيدا ميکند. که در 
اين داستان معکوس است. در بيشتر موارد پدر و مادر خانواده به فرزند 
کوچکتر بيشتر محبت ميکنند. چرا که به توجه بيشتري نيازمند است و اين 

براي فرزند بزرگتر قابل قبول نيست. او ميخواهد يا به  او بيشتر توجه شود، 
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و يا به هر دوي آنها به يک ميزان اهميت بدهند. لذا فقط در مواردي نادر 
شايد فرزند کوچکتر از مجبت کمتري نسبت به بزرگتر برخوردار باشد. 
حتي مدرسه رفتن فرزند بزرگتر و زرنگي او نميتواند دليل بر توجه بيشتر 

خانواده نسبت به فرزند بزرگتر شود همان گونه که دراين  اثر ذکر شده است.   
  

داستان 7:  
پي زن زوزه و دشنام/ در سرازيري کوچههاي عصر شهريور/ ماجاري 

بوديم چون وحشيان قوم شب   
داستان با اين شعر شروع ميشود و خالصه آن اشاره به  ليال، زني دارد، که 
دو دختر دو قلو دارد. او به اميد پسر دار شدن دوباره، باردار ميشود. ولي باز 
دختر دار ميشود. شوهرش ـ صفر ـ بچه را از پنجره به بيرون پرت ميکند. 
ليال ديوانه ميشود و در کوچه و خيابان به دنبال بچهاش ميگردد. او صداي 
گريه بچهاش را ميشنود و ميخواهد به او شير بدهد. اما بچههاي کوچه او را 
هو ميکنند و آزادش ميدهند. راوي با سنگ به النگويي که ليال پولش را 
گدايي کرده تا آن را بخرد، ميزند و آن را ميشکند. راوي نوجوان خود از اين 
موضوع ناراحت است و مايل است که قبر ليال را پيدا کند و برايش النگو بخرد 

و سر قبرش بگذارد.  
نقد: داستان واقعيت گراست، و حوادث آن در محلههاي فقيرنشين محالت 
رخ ميدهد. زمان داستان عصر شهريور است که سال و حدود آن مشخص 
نشده. اما موضوع داستان نشان از زماني دور دارد، که بيشتر از امروز مردها به 
جنسيت کودک خود اهميت ميدادند - گرچه هنوز هم در برخي روستاها و 
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شهرستانها و حتي برخي خانوادههاي پايتخت نيز با اين تفکر روبرو هستند -
زماني که دختر دار شدن برايشان عيب به شمار ميآمد. به خصوص خانوادهاي 
که بعد از دو دختر دوقلو،  باز هم دختر دار شدهاند. «بچه را سه شبانه روز 
قايم کردند. و روز چهارم صفر فهميد چه اتفاقي افتاده است. اول رنگش سياه 
شد، و بعد رگهاي گردنش ورم کرد. مادر ليال افتاد به دست و پاي صفر. ص 

  « .27
اين داستان هم از نظر موضوع، و هم نثر و زبان، شباهتهاي بسياري با 
آثار نويسندگاني چون جالل آل احمد و هدايت و چوبک دارد. داستان "بچه 
مردم"  از جالل آل احمد، از برخي جهات به اين داستان نزديک است . مردي 
که از همسرش ميخواهد تا بچهاي را که از همسر قبلي خود دارد، ببرد و گم 
و گور کند؛ و زن نيز اين کار را ميکند. اما جايگاه چنين موضوعي در داستان-

هاي کودک و نوجوان کجاست؟ و آيا نويسنده کودک و نوجوان مجاز است  
هر موضوعي را براي نوجوان روايت کند ؟ اين که مرد بچه سه روزهاش را از 
پنجره به بيرون پرت ميکند، اينکه ليال، مادر بچه از غصه ديوانه ميشود، و 
بچهها در خيابان او را هومي کنند. اين که ليال ميميرد و کسي قبرش را 
نميداند تا برايش النگويي بخرد و روي مزارش بگذارد، و... تمام موارد مورد 
اشاره موضوعهاي قابل اهميت و جذاب  براي مخاطبان بزرگسالاند. به-
خصوص که نويسنده ابتدا در قالب شعر، و بعد هم با زبان بسيار جذاب به 

روايت آن نشسته است. زباني که اگر عدهاي هم به آن ايراد شاعرانه بودن 

بگيرند، به نظر نگارنده بسيار زيبا و مناسب با داستان است. اما اين امتياز 
نميتواند بعد مخاطبشناسي  داستان را کم رنگ کند. مخاطبشناسي هم  به 
لحاظ زبان، و هم مفهوم تراژيک و درام داستان. اين همه ناماليمات در يک 
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داستان شش صفحهاي حتي بزرگسال را تحت تأثير قرار ميدهد. بزرگسالي که 
اين مطالب را يا بهخاطر ميآورد، و يا آنها را شنيده و يا خوانده. اما براي 
نوجواني که براي سرگرمي و يا يادگيري به کتاب رو ميآورد، و ناگهان با 
هجومي از واقعيات تلخ و ناراحت کننده روبرو ميشود، به نظر چندان مناسب 
نميآيد. اين در حالي است که ميتوان بسياري از واقعيات گذشته را با شکلي 
ماليمتر، با پيش زمينههايي طنز گونه براي نوجوان مطرح کرد تا دريچهاي 

باشد براي آشنايي با گذشته و هويت مردم کشورش.   
در باب منظرگاه اين روايت بايد گفت که داستان با تمام  ايجاز خود چند 
راوي دارد. يک راوي "من" يعني روايتگر اصلي، و پسر نوجواني که احساس 
پشيماني و ندامت از کاري که کرده او را رها نميکند. و شعر اول صفحه نيز از 
زبان او روايت شده است. پشيماني پسر نوجوان تا حدي است که در شعر، 
خود و بچههايي را که به دنبال ليال افتادهاند، وحشيان قوم شب ميخواند. 
راوي ديگر" سنگ " است. سنگي که به علت کم آبي رودخانه باال آمده و 
مورداستفاده پسر بچه قرار گذفته است. اين روايت ـ  روايت از زبان اشيا ء -
جذابيت  خاص خود را داد. راوي ديگر" مادر بزرگ" است که به ليالي ديوانه 

و فقير پول ميدهد، و ليال با آن النگو ميخرد. داستان از اين جهت که 
روايتگري نوجوان دارد، ميتواند مناسب نوجوان باشد ـ  البته نوجوان فقط 
برخي بخشها را روايت ميکند ـ اما به لحاظ موضوعي، متن تلخي و ناکامي 
و نا اميدي و زشتي را به ذهن نوجوان متبادر ميکند. موضوعي که قبلها در 
داستان و رمانهاي پوپوليسم بزرگساالن روايت ميشد. به لحاظ ساختاري نيز 
داستان بيش از يک فراز و فرود دارد. و اين امر در داستان کوتاه که با 
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محدوديتهايي روبروست، به خصوص که فراز، يا نقطه اوج  به طور معمول 

نزديک به آخر داستان ميگيرد، تفاوتهايي دارد.   

 

داستان 10: به راحتي گول ميخورم/ تاوقتي که دوست دارم بادکنک را 
باران را باد را  

اين شعر بخش ده اين کتاب است که از زبان راوي نوجواني روايت 
ميشود. نوجواني که به زعم شاعر نميخواهد بزرگ شود چرا که او همه چيز 
را ـ  مثل بادکنک و باد و باران را ـ دوست دارد. و تا زماني که اينها را 
دوست دارد، بزرگ نميشود. و ميتواند گول بخورد و او براي اين که 

ميخواهد هميشه اينها را دوست داشته باشد، ناچار است که بخواهد که 
بزرگ نشود. اما خالصه داستان اين بخش در ارتباط با مردي است به نام عمو 

مجيد، که معلوم نيست از کجا آمده. او جلوي مدرسه بچهها بساط 
دستفروشي پهن کرده است، و بچهها را دوست دارد و به آنها لبخند ميزند. 

اما بعضي ميگويند او جادو جنبل ميکند و بعصي ديگر ميگويند او دعانويس 
و خيلي آب زيرکاه است، و قدغن ميکنند که بچههايشان به او نزديک شوند.  
اين نسبتها که به عمو مجيد ميزنند، سبب ميشود که کسي از او فرفره و 
عروسک گچي، و بادکنک نخرد. و او مجبور شود بطريهايي را که رويشان 

نوشته "ابر، باران و باد" براي فروش جلويش بچيند. بطريهايي که هيچ کس 
نميخرد، و در نهايت او مجبور ميشود که برود و ديگر نيايد.   

نقد:  داستان واقعيت گراست و اشاره به مرد مهرباني دارد که در يک روز مه- 
آلود پيدا شده، و يک روز ديگر هم در مه گم ميشود. مردي که با وجود 
مهربانيهايش نسبت به بچهها  «هميشه تبسم به صورت گندمگونش بود. بچهها 
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را دوستانه نگاه ميکرد.  ص 37. »  مورد شک وسوءظن مردم و والدين آن 
هاست «خيلي آب زير کاهه. ميگن جادو جنبل بلده. ص38.» کسي نميخواهد 

بداند او از کجا آمده و چه گونه آدمي است، ولي هر وصلهاي را که ميخواهند، 
به او ميزنند. روايت از منظر نوجوان داستان است. نوجواني که او هم ناشناس 
است. شخصيت داستان  هم ـ عمو مجيد ـ که نام دارد، ناشناس است. فضاي 

مهآلود داستان نيز اشاره بر اين بي هويتيها دارد. و اشاره به سردي روابط بين 
انسانهاي داستان. «گاهي بقال و سبزي فروش و خميرگير همين طور که رد 
ميشدند، متلکي ميپراندند ولي او لبخند ميزد. ص 38.» شخصيت اول داستان 
فاقد پويايي است. در واقع او منفعل است. از خود دفاع نميکند. «روي جعبه 
چوبياش مينشست و به دور دستهاي ناپيدا  خيره ميشد. ص 38.» اما اين 

انفعال نيز مورد ترديد است. چرا که شخصيت اگر به دور دستها نگاه ميکند، 
شايد به فکر اين است که به همان دور دستها برود. شايد از همان دور دستها 
به انتطار و اميد مهرباني آمده که آن را پيدا نميکند، و برميگردد. فضاي حاکم بر 
داستان نشان از نامهرباني و ستمي دارد که مردم با بدگوييهاي خود به عمو مجيد 
اعمال ميکنند. عمو مجيد همچنان ناشناس ميماند و در مه داستان فرو ميرود. 
يکي از نشانههاي داستانهاي اکسپرسيونيستي بيهويتي اشخاص داستان است که 
نويسنده به عمد آن را بر داستان اعمال ميکند. انسانهاي بينام و نشان و فضا- 
هايي با کدهاي مه و شک و ترديد بنا ميشود.« بعضي از آدم بزرگها او را با 

شک و ترديد نگاه ميکردند. ص38. »   

اما اين متن گرچه برخي خصوصيات اکسپرسيونيستي مثل فضاي نمادين يا 
تجريد واقعيت را دارد، اما از حيطه داستان واقعيت گرا جدا نميماند. چراکه از 
مشخصات داستانهاي اکسپرسيونيستي اين است که روايت از فضايي غير 
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واقعگرايانه و با تحريف و مبالغه و به دور از حقيقت مانندي ارائه کند. در واقع 
اکسپرسيونيسم مکتبي غيرواقع گرايانه است، که گاهي در اولترائيسم (افراط گرايي) 
ميغلطد، لذا در آن  تکرار واقعيت و شبيهسازي از واقعيت راهي ندارد. اين در 
حالي است که اين متن واقع گراست وحکايت از امري واقعي دارد که براي عدهاي 
اتفاق افتاده، و حاال نوجواني آن را خاطره وار و گزارش گونه بازگويي ميکند. و 

حتي اظهار پشيماني ميکند که کاش از عمو مجيد باران و نسيم ميخريد.   
در باب ساختار متن نيز با توجه به روش کالسيک  داستان بايد گفت  که 
بيشباهت به طرح نيست چرا که پيرنگ در آن گسترش نيافته و در همان حد 

باقي مانده است.  اما موضوع مهم مخاطب شناسي است که در اين اثر نيز مانند 
ساير داستانها باز مطرح ميشود. اين که موضوع متن براي بزرگساالن مناسبت 
بيشتري دارد هرچند که راوي نوجوان باشد و با زبان خود آن را بازگويي کند. 
اما اندوه  و نگاه تلخي که پشت شعرهاي شاعر وجود دارد، به داستان نويسنده 
هم رسوخ کرده است. همان طور که در ابتداي نقدنيز اشاره شد، نويسنده خود 
در ابتداي کتاب به اين اندوه اشاره کرده است، و آن را به ابري تشبيه کرده که 

  بر باالي کلمات  ايستاده است و اين تعبير درستي است.
  

داستان هفده:   
بين خانههاي ما و گورستان / فاصلهاي نبود/ ما پچپچ پنهان مردهها را 

ميشنيديم  
خالصه: اهالي محله باغ صفا که از گورستان صداي پچپچ ميشنوند، از 
رخشنده ميشنوند که مردهها شبهاي جمعه جلسه دارند. آجان يا آژان محله 
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اين را باور نميکند.  عدهاي از جوانان محل با چماق به سوي گورستان مي-
روند، و اهالي نيز آنها را سالم و صلوات بدرقه ميکنند. اما آنها نميتوانند 
مرده هارا پيدا کنند. فقط رخشنده ميتواند بفهمد که صداي پچ پچ، مربوط به 
عدهاي معتاد است که شبها خود را به گورستان ميرسانند و در قبرهاي خالي 

مشغول کشيدن شيره ميشوند.   
اين داستان بر خالف آنچه که از ظاهر شعر ـ صحبت از مرگ و گورستان 
آن ـ بر ميآيد، داستاني زنده  و پويا، و شخصيتهاي  پرتحرکي دارد. اما 

نکاتي نيز در آن مورد توجه قرار ميگيرد.  ازجمله اينکه شخصيتهاي اين  
داستان بيش از محدوده شخصيتهاي داستان کوتاهند.  رخشنده، آژان، ماه 
پري، کبري خانم، ستار و مش حسن و بابا علي که از طرف يک عده از اهالي، 
بدرقه ميشوند و شبها به گورستان ميروند ولي مردهها را نمييابند. و ديگر 
اينکه داستان فاقد شخصيت پردازي کامل در ارتباط با شخصيت اول است. اگر 
رخشنده بند انداز را شخصيت اصلي بدانيم، او فاقد ويژگيهاي يک شخصيت 
جامع است که بعد قهرمان معرفي ميشود. در واقع او يک تيپ است، و گرهاي 
خاص مخصوص به خود ندارد. گره مربوط به همه اهالي است. به اين لحاظ 

داستان به گزارش نزديک ميشود.اما به لحاظ اين که داستان شکلي معمايي 
دارد و در پايان معما حل ميشود، جنبه داستاني دارد، و داستان پيرنگ 
محسوب ميشود. گرهاي که پچپچ مردگان است، گره همه اهالي ـ  نه يک 

شخصيت ـ است و همه اهالي را با خود درگير ميکند،  و گره در نهايت با 

کمک رخشنده  باز ميشود.  داستان فاقد کشمکش طرفين با هم، و اوج و 

فرود است. کشمکش هم اگر باشد، فقط مربوط به يک طرف قضيه است ـ 
اهالي ـ چرا که آنها فکر ميکنند طرف ديگر مردهها هستند. در واقع طرفيني 
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براي تقابل در ارتباط با گره وجود ندارد، و در انتها نيز معتادان ـ  که در واقع 
طرفين ديگر کشمکش بايد باشند ـ بدون هيچ درگيري  توسط آژان دستگير 

ميشوند. که در اين مرحله باز داستان به گزارش نزديک ميشود.  
امتياز: نوآوري و بداعت در داستان گويي اين مجموعه، به کتاب جذابيت 
بخشيده است. ـ اگر موضوع داستانها مناسب مخاطبان خود در نظر گرفته 
ميشد، و متنها با وجوه داستاني بيشتري روايت ميشدند، اين جذابيت بيشتر 
ميشد. با اينکه نويسنده شعرها را به دوست شاعرش نسبت ميدهد، خود نيز 
از استعداد شاعري برخوردار است؛ چرا که ظرايف شاعرانگي و حال و هوا و 
فضاها بر استعداد او در زمينه شعرداللت دارند. استفاده از فانتزي و تخيل براي 

سنين مختلف کودک و نوجوان کاربرد خاصي دارد. به عنوان مثال خردسالي که 
با عروسک و گل و گياه حرف ميزند، در سنين نوجواني به داستان جادويي و 
پريان عالقهمند ميشود. اين هنر نويسنده است که به چنين مطالبي توجه داشته 
باشد، و فانتزي و رويا را به گونهاي در برابر او مجسم  کند که باور پذير باشد.  
تالشي که در داستانهاي اين مجموعه ـ جدا از موضوعها که به طور مفصل به 

آن اشاره شد ـ به کار گرفته شده است.    



  

  
  
  
  
  

6. اميد به رويش  
نقد  رمان نخل   

  از هوشنگ مرادي کرماني
  

هوشنگ مرادي کرماني  متولد 1323 روستاي سيرچ، از توابع کرمان است. 

اوآثار متعددي براي کودک و نوجوان نوشته است، که برخي از آنها به 
زبانهاي مختلف ترجمه شده، و از برخي ديگر، اقتباس سينمايي و تلويزيوني 
شده است. نمونههايي از آثار او عبارتند از: قصههاي مجيد، بچههاي قالي باف، 
چکمه، پلو خورش، آن خمره، تنور، مهمان مامان، کوزه، مشت بر يوسف، و 

نخل و...   
نخل داستان بلندي است که مرادي کرماني آن را براي مخاطبان نوجوان ـ 
گروه سني "ج" ـ به نگارش درآورده است. اين اثر در سال 1381، توسط 

انتشارات معين، در قطع پالتويي، و در اولين چاپ  خود، در 103 صفحه، در 5  

بخش درويش، پائيز، زمستان، بهار، و تابستان  به چاپ رسيده است.   

 اين اثر در باره پسر نوجواني است به نام مراد، که دوازده سال دارد، وپدر 
و مادر خود را  در حادثه سيل از دست داده، و مجبور است با خاله و شوهر 
خالهاش زندگي کند. آنها به ـ خصوص شوهر خاله ـ  از او طلب کارهاي 
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طاقت فرسا ميکنند. او انجير جمع ميکند، انگور ميچيند، ختمي خشک مي-

کند. هيزم جمع ميکند و...  روزي درويشي به روستاي آنها ميآيد و براي او 
هسته خرمايي را که خورده است، کنار جوي ميکارد. روستاي آنها سردسير 
است، وهمه ميگويند که اين جا نخل عمل نميآيد، و اگر هم بيايد، رشد 

نميکند وزود خشک ميشود. اما مرادمرتب به هسته آب ميدهد، و نميگذارد 
کسي به آن صدمه بزند. او با دختري به نام گلرخ که در روستاي گرمسير 
زندگي ميکند، آشنا ميشود. گلرخ هرسال به روستاي آنها ميآيد. عليرغم 
گفتههاي همه  نخل سبز ميشود و کمکم رشد ميکند. روستا به خاطر 
خشکسالي دچار کمبود آب ميشود. درختها خشک ميشوند. مردم در 
هزينههاي خود دچار مشکل ميشوند. آقاي رضايي با کاميونش ميآيد 
درختهاي خشک خرما را از آنها ميخرد. خاله، مراد را براي کار، همراه آقاي 

رضايي به تهران ميفرستد. مراد که مايل به رفتن نيست، بين راه از کاميون پياده 
ميشودو به آبادي گلرخ و خانوادهاش ميرود.  

نقد کلي :   
نخل رماني است واقعيت گرا، که در باره يکي از روستاهاي سردسير کرمان 
به نگارش در آمده است. روايت رمان با زبان ساده و گويا بيان شده، و داراي 
صميميت ـ به خصوص در گفتگوها ـ است. شخصيت اصلي آن ـ مراد ـ از 

شخصيت پردازي کاملي بهره برده است، که مخاطب نوجوان  به راحتي 

ميتواند با او همذاتپنداري کند. داستان ِرمان حکايت از طنز تلخي دارد که 
مبتني بر عدم وجود امکانات رفاهي، تحصيلي، مالي و خانوادگي، براي 
نوجواني است که به طور معمول در اين سن بايد بدون احساس نگراني، به 
مدرسه برود و درس بخواند. اما اين نوجوان به دليل موقعيتي که دارد، هنوز از 
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کاري سخت و طاقت فرسا برنگشته، مجبور ميشود سراغ کار طاقتفرساي 
ديگري برود. او که پدر و مادر خود را از دست داده، و نزد خاله و شوهر 
خالهاش زندگي ميکند، از تبعيض بين فرزندان آنها  و خود، رنج ميبرد. 

موضوع رمان در عين حالي که به فقر و تبعيض، و سوءاستفاده يک نوجوان 
اشاره دارد، به روحيه مبارزه طلبي، اميد، اعتقاد، تعهد و باور او نيز اشاره دارد.  
مراد شخصيتي باور پذير دارد.  در واقع اين اثر به دليل نشان دادن زندگي يک 
نوجواني که  تلخيها و شيرينيهاي زندگياش در کنار هم هستند ـ گرچه 
تلخيهايش بيشترند ـ  از حقيقت مانندي برخوردار است. اين شخصيت در 

عين باورپذيري، پويا و فعال نيز هست.  
باورپذيري، ياحقيقت مانندي داستان حتي در وجود يکي از منفيترين 
شخصيت داستان ـ  شوهر خاله ـ  نيز مصداق پيدا ميکند. به اين ترتيب که او 

نيز  در نهايت بدخلقي خود، گاهي به مراد محبت و توجه هم ميکند. لذا از آن 
جا که باورپذيري اثر، از اهميت ويژهاي برخوردار است، و سبب اعتماد 
خواننده نسبت به اثر و حوادث آن ميشود، در اين اثر نيز نويسنده  با بهره 
گيري از فضايي که آن را به خوبي ميشناسد، و لمس کرده است و 

شخصيتهايي که از نزديک با آنها آشنايي دارد توانسته است  به اين مهم ـ  

باور پذيري ـ دست يافته و آن جاذبه و کششي که در داستان الزم است، از اين 
طريق به آن تزريق کند.       

در باب موضوع رمان بايد گفت که موضوع اشاره به درونمايههاي آن نيز 
دارد.تالشي که شخصيت براي به عمل آوردن نخل ميکشد، همچنين مقاومت  
او در برابرنيروهاي طبيعي مانند خشکسالي و زلزله، براي ادامه زندگي، که در 
کنار  تنهايي و ناراحتيهاي او به خاطر عدم امنيت خانوادگي، وموقعيت او ـ به 
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کار گرفتن او و به مدرسه نفرستادنش، و فرستادن اوبه خانه آقاي رضايي براي 
خدمتکاري و... ـ معني پيدا ميکند. که ميتواند به مثابه ايستادگي نخل در برابر 
موانعي که براي رشد پيش رويش است، باشد. تنهايي مراد  با بيتوجهي خاله 

و شوهر خاله، و فرق بين او وفرزندان خودشان، وآزاري که دراين ارتباط به او    
ميرسد، از ديگر موضوعهاي رمان است.   

مطلب مهمي که در نقد آثار کودک و نوجوان، مانند آثار بزرگسال از 

اهميت ويژهاي برخوردار است، مخاطب شناسي است. نويسنده کودک و 

نوجوان با توجه به اين امر که نوجوان از طريق داستان ميتواند کم کم با برخي 
مشکالت زندگي آشنا شود، به روايت اين مشکالت ميپردازد. نوجوان به اين 

ترتيب متوجه ميشود که بعضي از همسن و ساالنش با مشکالتي، چون فقر، 

بيماري، مرگ، سوءاستفادههاي جنسي و جسمي، اعتياد، بيپدري و بيمادري، 
و يا بيکسي و تنهايي، خجالت و انزوا طلبي، طالق والدين، فقر فرهنگي و 
بيسوادي خود يا والدين و... درگيرند. همانطور که گفته شده، ارائه اين موارد 
در داستان و رمانها براي اين گروه از عزيزان بايد به گونهاي باشد که آنها را 
در محروميت خود پاي بندتر و منفعلتر نکند، بلکه در کنار روايت اين امور، 
راه بيرون کشيدن از مشکالت نيز به آنها به طور غير مستقيم ارائه  شود. نخل 

به اين مهم توجه دارد. و اين مطلب حائز اهميت است.  
 ازعناصر عمده ديگري که در ادبيات داستاني کودک و نوجوان، مورد 
استفاده قرار ميگيرد،  تخيل، طنز، نوآوري، هيجان، قصه، تعليق و... است، که 
اگر نويسنده هريک را مورد نظر قرار دهد، نقش مهمي در جذب مخاطب دارد. 
اين کتاب به فراخور خوددر استفاده ازاين عناصر، به عنصر قصه بيشترتوجه 
داشته است. توجه به قصه ي داستان، براي کودک و وجوان کشش ايجاد 
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ميکند؛ و او را براي ادامه خواندن نگاه ميدارد. مطلبي که در اين کتاب مورد 
توجه قرار گرفته است. اما در مبحث ساختار، و دربخش ساختار پيرنگ، در 
بين گرههاي بسيار شخصيت، گره اصلي آن گونه که بايد و شايد خود را 
نمينماياند. در واقع گره اصلي به موازات گرههاي ديگر شخصيت ارائه شده 
است. و شخصيت گرچه تالش بسيار ميکند، اما گره خاصي را که  دغدغه 

اصلياش باشد، باز نميکند.   

 توجه به نخل که نمادي است پر ثمرو مقدس، مثل سرووصنوبر،که در 
عرفان داراي مفاهيم با ارزشي هستند، و تغير مکان شخصيت از جايي که نخل 
نميرويد به جايي که نخل ميرويد، در انتهاي داستان ميتواند از درونمايههاي 

اصلي اثر باشد.        
موقعيت مکاني داستان اشاره به روستايي سرد سيردارد، که داراي باغهاي 

ميوه و زمينهاي کشاورزي با جويبار هاو گلههاي گاو و گوسفنداست. جايي 
که نبايد در آن نخل برويد. اما باور و اطمينان مراد به درويشي که آن را کاشته، 
سبب ميشود اين باور به حقيقت بنشيند. کدهايي که نويسنده از روستا ارائه 

ميدهد، نشان از شناخت کامل، و آشنايي او با عادات و رسوم آنها دارد. اين 
امر ميتواند داستان را ملموستر و حقيقت مانندي آن را بيشتر کند.  

درباره زاويه ديد رمان بايد گفت که منظرگاه راوي داناي کل است، که 
گاهي به دليل ارائه  ابعاد تصويري اثر را نمايشي جلوه ميدهد. اين مطلب در 
کنارگفتگوهاي فراواني که دررمانوجود دارد، قابليت تبديل آن را به فيلمنامه 
بيشتر ميکند. در واقع نخل از ويژگيهاي اصلي فيلمنامه نيزبرخوردار است 
وشخصيت اصلي ـ مراد ـ شخصيت پويا وفعالي دارد. او حرکت  بسياري در 

رمان دارد؛ در واقع مدام در تالش و کشمکش  است؛ ودر انتها هم تغير 
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ميکند. اما تغير او هماني نيست که به دنبال آن است. گرچه ممکن است قدمي 
باشد براي رسيدن به نتايج تالش او، اما از آن جا که او هدف مشخصي ندارد. 
کشمکشهاي او به نتيجهاي اساسي منتج نميشوند. او مدت زيادي براي نگاه 

داري از نخلش زحمت ميکشد و تمام سختيها را در اين ارتباط به جان مي-
خرد. براي رضايت خاله و شوهر خاله نيز از هر دستوري که آنها ميدهند، 
اطاعت ميکند. براي به دست آوردن دل گلرخ تالش ميکند. اما تغيراو، يعني 

رفتن به روستاي گلرخ و خانواده اش، در راستاي زحمات و تالش او براي باز 
کردن گره اصلي نيست. اين امر همان طور که گفته شد ميتواند نشان ازاين 
داشته باشد که شخصيت گرههاي فراواني دارد که در ارتباط با هر کدام تالش 

ميکند. اما تمرکز بر گره اصلي ندارد.   
نکتهاي که در باب علت و معلولي پيرنگ قابل توجه است، از سر باز کردن  
مراد توسط خاله و شوهر خاله اوست. در حالي که او داراي قابليت و توانايي- 

هايي است که آنها به آن احتياج دارند. وتا آخرين روز نيز از  
 آنها به نفع خود سود برده اند. در واقع آنها به مراد احتياج دارند.  و 
هنوز هم ميتوانند  تا آن جا که امکان دارد  از او استفاده کنند. اين بعيد است 
که چنين کسانيبا چنين فرهنگي،  کمکها وقابليتهاي او را ناديده گرفته و او 
را براي خدمتکاري  به جاي ديگر بفرستند. حتي اگر از صاجب کارش 
خواسته باشند که دستمزد او را به آنها بدهد،چرا که کاراييهاي مراد براي آن-

ها بيش از دستمزد يک کارگر ساده ميتواند باشد.   
امتياز :  

زبان ساده و گويا، و اشاره به موضوعي در قالب حقايق عيني در زندگي 
روز مره مردم ـ  به خصوصمردم روستا ـ  توجه به فقرمادي، فقر فرهنگي 
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برخي از  مردم ـ  خاله و شوهر خاله ـ  زحمت و تالش، ايستادگي و تحمل 
در برابر ناماليمات زندگي، و حتي نيروهاي طبيعي، مانند سيل و خشکسالي و 

زلزله، از امتيازات اثر است.  
نهادينه کردن احساس زيبا و پاکِ کاشتن يک هسته، و دل دادن به بارور 
شدن آن، در واقع سعي و مبارزه براي نگهداري نهالي تازه که خواهد روييد، و 
توجه دادن نوجوان به زيباييهاي طبيعت، و نعمتهايي چون نخل و سرو، 
صنوبر، درخت آلبالو، وگياهاني مانند پونه و ختمي، نعناع، و ميوههايي چون 
انگور، خرما، هلو، آلوزرد، نارنج و پرتقال و انتقال اين توجه به نوجوان از 
امتيازات اثر است. همچنين  استفاده از عناصر بومي و توجه به کدهاي فرهنگي 

و سنتها، باورها وخرده فرهنگيهاي مردمان روستا، نيز همه از امتيازات ديگر 
رمانند.  

تصويري که نويسنده از روستا ارائه ميدهد، و توجه به ادبيات روستايي 

نيزاز امتيازات اصلي اين رمان است. اين امردر آثار نويسندگان بعداز انقالب 
بيشتر مورد توجه قرارگرفته است امري که پيش از اين ـ به خصوص در 
ادبيات کالسيک ايران ـ يا مورد توجه قرار نميگرفت، و يا اگر نظري به آن 

ميشد، با يک سويهنگري روبرو بود. به اين ترتيب که مردم روستا هالو، 
بيسواد، و نادان تصوير ميشدند. بعد از مشروطه هم در آثار برخي نويسندگان 
چون بزرگ علوي و جمال زاده، روستاهاو دهات تا حدي با شکلي واقعي 
نشان داده شدند. ولي بقيه  يا آن را يکسر با محروميت و تلخکامي و فالکت 
ديده اند، و يا  آن را بهشتي ديدهاند که  مأمني براي آرامش، با هوايي لطيف و 
مردماني پاک و بي آاليش است. اين مطلق گرايي، هميشه به دور از واقعيت 
بوده. چرا که واقعيت حکايت از اين دارد که روستا هم مانند شهر، از وجوه 
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مثبت و منفي، و نقاط قوت وضعف بسياري برخوردار است. که بهتر است 

شکل واقعي آن درآثار گنجانده شود. نخل با ايجاد  فضا يي واقعي و 
شخصيتهايي که بيشتر در حيطه شخصيتهاي قالبي و تيپيک ميگنجند، به 

شخصيت همه جانبه، يا جامع "مراد" پرداخته است. مطلب مهم اين است که 

در واقعيات ادبيات روستايي،  مخاطب  کودک و نوجوان، و حتي بزرگسال 
ميتواند تجربيات بسياري را کسب کند. و به موقعيت زندگي، نحوه لباس 
پوشيدن، آداب و رسوم، وفرهنگ روستاهاي کشور خود، و يا ديگر کشورها 

  آشنا شود.



  

  
  
  
  
  

7. موشک جواب موشک  
نقد رفاقت به سبک تانک   

از داوود اميريان  
  
داوود اميريان  متولد 1349 کرمان است او داراي مدرک تحصيلي ديپلم 
است. او از سال 1365 به جبهه رفته و تا پايان چنگ در جبههها حضور داشته 

است. برخي از آثار او عبارتند از : ايرج خسته است. تندرهاي ابابيل، فرزندان 

ايرانيم، تولد يک پروانه، مرد، دو سلحشور، ترکشهاي ولگرد، رفاقت به سبک 
تانک و...  

مجموعه داستان رفاقت به سبک تانک، براي مخاطبان کودک و نوجوان، در 
ژانر دفاع مقدس، به نگارش در آمده است.  اين مجموعه  داراي 47 داستان 
کوتاه مصور، و در قالب طنزنوشته شده است. چاپ شانزدهم اين مجموعه 
درسال 88، درشمارگان 2500 نسخه توسط انتشارات سوره مهر، در 111 

صفحه به چاپ رسيده است.   
نقد و تحليل: يکي از مباحث مهم در آثار داوود اميريان قالب آثار او است. 
هم به لحاظ داستان بودن يا نبودن آن ها، و هم به واسطه طنز بودن يا نبودن 
آنها. چنانکه در کتابنامه اين اثر ـ رفاقت به سبک تانک ـ را با عنوان داستان 
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معرفي کرده اند. و يا آن را درگروه  طنز خوانده اند، که اين هردو جاي بحث 
بسيار دارد. چرا که متنهاي اين مجموعه بيشتر خاطره، و خاطره داستان هستند 
و در قالب داستان نميتوان آنها را بررسي کرد. خاطره با تمام معنا و مفهوم 
خود در اکثراين داستانها خود را نمايش ميدهد. اما نه به عنوان خاطرات 
حقيقي، بلکه به عنوان خاطراتي که آميخته با تخيل نويسنده است. به اين 
ترتيب که نويسنده خود جبهه را ديده، و درآن جبهه جنگيده، شاهد وضعيت  

وموقعيتهايي بوده که حاال آنها را با تخيل خود همراه کرده و در قالب 

داستان خاطره، يا خاطره، و يا داستان واره يا طرح (اسکيچ) ارائه ميدهد. 
موضوع مهم در اين جريان اين است که اکثر اين آثار داراي ساختار داستاني 
نيستند. يعني متنهايي هستند که در حيطه داستان قرار نميگيرند، عناصر 
داستان وعناصر پيرنگ را ندارند. شخصيتها پويا و فعال نيستند. حرکت ـ  که 
مهمترين امر در داستان است ـ در آن هاجريان ندارد. و مانند گزارشي از يک 
روز يا ساعتي است که در گذشته اتفاق افتاده،و حاال نويسنده با تعريف کردن 
آن سعي بر خوشحال کردن و خنداندن مخاطب دارد. که البته اين خنداندن هم 
در جاي خود قابل بحث است، که به آن پرداخته ميشود. اين مطلب به اين 
معني نيست که نويسنده داستان را نشناخته، و يا نميداند که چطور بايد داستان 
بنويسد. به نظر ميرسد او با اشراف به اين امر اين آثار را ارائه ميدهد. چنانکه 
آثار بسياري از او به چاپ رسيده است. و در همين مجموعه هم داستان، با 
معني کامل خود وجود دارد. اما بهترين راهکار به عنوان پيشنهاد به نويسنده 
اين است که بهتر است قالبهاي آثارش را مشخص کرده و هر کدام را در يک 
مجموعه خاص گنجانده و سپس به ناشر بسپارد، تا اثري که با عنوان داستان 
در دست مخاطب کودک و نوجوان قرار ميگيرد، در همان قالب معرفي شده 
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باشد. چرا که کودک و نوجوان به اين وسيله با داستان و خاطره آشنا ميشود و 
ممکن است در آگاهي و اطالعات او در اين زمينه خللي وارد شود.  وقتي 
اثري در قالب داستان ـ مثل همين مجموعه ـ   به نوجوان معرفي ميشود، 
نوجوان آن را در همان قالب داستان ميشناسد. که به نظر ميرسد اين امر به 

شناخت کودک و نوجوان از داستان يا خاطره آسيب وارد  ميکند.   

مطلب ديگري که در باب آثار اميريان ميتوان به آن اشاره کرد، موضوع 

ايستايي شخصيتها در داستان است. شخصيتهاي اين مجموعه نيز کمتر پويا 
و فعال هستند. حرکت الزمه را در جهان خاطره ياداستان  ندارند. اين امر عيار 
خاطره بودن اثر را بيشتر ميکند. در حالي که عوامل و عناصر داستان به تمامي 
در حال حرکت هستند. و شخصيت در داستان از همان ابتدا با يک عدم تعادل، 
حرکت خود را  از حالي به حال ديگر، شروع کرده، و يا از وضعيت و موقعيت 

ساکن و ايستا به نوعي حرکت در ميآيد.  در واقع در داستان براي شخصيت 
گره ايي به وجود ميآيد. به گونه ايي که شخصيت را در تقابل با آن گره قرار 
ميدهد. لذا اين شخصيت در ارتباط با باز کردن اين گره مجبور است 
کشمکشهايي يا باخود، و يا باکسي وکساني داشته باشد، که در ارتباط با آنها 

به بحران و اوج و فرود برسد و... اگر هر يک از داستانهاي اين مجموعه و 
مجموعههاي ديگر آثار اميريان را با اين مقوله بررسي کنيم، مشخص ميشود 
که کدام داستان و کدام خاطره هستند. مگر اين که نويسنده بخواهد در قالب 
داستانهاي مدرن و يا پست مدرن و داستان نو و... اثرش را به نگارش در 
آورد. در اين صورت ميتواند از قوانين و چارچوبهاي داستان چشم بپوشد 
که اين امر هم در اين کتاب به چشم نميخورد. چرا که در آن صورت به کلي 
موضوع و بافت و درونمايه و شکل و ساير عناصر داستان تفاوت پيدا ميکند. 
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اين در حالي است که موضوع  انتخابي نويسنده دفاع مقدس، وموضوعي 
واقعي است که در قالب رئاليسم نوشته شده. و اشاره به سند و مدرک مکان و 
زمان مشخص و روايتي خطي، و نثري روايي دارد.  لذا آن چه که بيش از 
هرچيز در اين آثار مشخص است، وجوه تشابه اين آثار با خاطره، و خاطره 
داستان است، و در پارهاي موارد نيز با گزارش و يا طرح. توضيح اينکه اين آثار 
اگر در تقسيم بندي  خاطره و خاطره داستان ويا گزارش و طرح و...درجه 
بندي شوند، ايراد و اشکالي که به آنها گرفته خواهد شد، بسيارکمتر ميشود. 
چرا که از خاطره و داستان خاطره، انتظار ساختار داستاني وشخصيتپردازي 

داستان نميرود.   
با ارائه چند مشخصه از خاطره ميتوان  قرابت اين آثار به خاطره را 
مشاهده کرد. در خاطره ماجرا يا حادثهاي در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده 
است. اين ماجرا يا حادثه در اکثر مواقع شخصي است و خود شخص راوي آن 

است. شخصيت داستان منفعل است و کاري براي بهبودي وضعيتي که در آن 

قرار گرفته است، نميکند. به سند و مدرک توجه دارد و مکان و زمان 
وتاريخش مشخص و واقعي است. گرايش داستانها به سمت خاطره يکي از 

مواردي است که در رمان و داستان دفاع مقدس بسيار ديده شده است.   
بايد توجه کرد ارزش خاطره نگاري در ادبيات دفاع مقدس به خاطر ثبت 
وقايع واقعي است. چرا که ميتواند مورد استفاده جواناني که در زمان جنگ 
نبودند، وآن را درک نکردند، و يا نسلهاي بعدي قرار بگيرد. داستانهاي 
اميريان از آن جهت که داراي عيار باالي تخيل هستند، در اين گروه قرار نمي-

گيرند.   
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يکي از نقدهايي که بر آثار اين نويسنده وارد است، موضوع تکراري 
رزمندهاي است که ميخواهد به جبهه برود و سنش کم است و او با دستکاري 
شناسنامه، و يا تمهيدهاي ديگر، عاقبت خود را به جبهه ميرساند.  به عنوان 

مثال از اولين داستان مجموعه شروع ميکنيم.   
"مي روم حليم بخرم " که سه جمله اول آن، در همان ابتدا دوبار تکرار 
شده، وموضوع آن همان تمايل نوجوان براي رفتن به جبهه، و مخالفت والدين 
او، و از آن مهمتر کم سن و سالي راوي نوجوان است. او بعد از اين که نمي-
تواند والدين خود را راضي کند، به دستور پدر  به صحرا برده ميشود و از 
نورعلي برادر بزرگترش تا آن جا که جان دارد کتک  ميخورد. با اين حال  
راوي به هر ترتيب که شده ـ  يعني به تنگ آوردن مأمور اعزام به جبهه، که آن 
هم دليلي منطقي نيست–خالصه به بهانه خريدن حليم، به جبهه ميرود، و 
درست سه ماه بعد که بر ميگردد، پدر دوباره نورعلي را صدا ميزند، و او 

دوباره بسيجي نوجوان را  تا آن جا که ميتواند کتک ميزند. اين متن در همين 
جا تمام ميشود و با توجه به مختصاتي که براي داستان و خاطره در دست 
داريم، به طور کامل مشخص است که متن در کدام قالب قرار ميگيرد. 
شخصيت اول در اين متن از ويژگيهاي يک شخصيت اصلي در داستان 

برخوردار نيست. اين شخصيت اگر يک بار با به تنگ آوردن مأمور اعزام به 
جبهه، به جبهه ميرود، اما تا آخر داستان نميتواند مشکل خود را با 
خانوادهاش حل کند و همچنان گره رفتن  باقي ميماند. گرهاي که به واسطه 

حرف زدن از آن بايد کتک بخورد. يعني اين که خانوادهاش تا انتها هم راضي 

به رفتن او نيستند. ضمن اين که گره اولي هنوز پا بر جا است، و براي  دفعه 
بعد هم باز با مأمور اعزام به جبهه بايد کلنجار برود. لذا اين شخصيت از 
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پويايي الزم برخوردار نيست، و در هر دو نوبت ميايستد و کتک ميخورد. آن 
هم تا آن جا که برادرش جان دارد. او در پي اين نيست که با دليل و منطق، 

برادر، و يا پدرش را اززدن، يا از مخالفت براي رفتن به جبهه منصرف کند.  
  اثر دوم" احترام به پدر" هم همين مشکل را دارد، شخصيت زير دست 
سلماني ناشي مينشيند، و با اين که از درد به خودش ميپيچد، منتظر ميماند 
تا هر طور که شده، کار کوتاه کردن موهايش تمام شود. واو همچنان از درد 
اموات ـ  پدرش ـ را جلوي چشم خود ببيند. اين داستان هم خاطره است. 

بازگويي خاطره ايي از يک موضوع که در گذشته رخ داده، و همان وقت تمام 
شده است.  شخصيت در آن پويايي نداشته و براي خود کاري انجام نداده 

است.   

اثر بعدي"موشک جواب موشک " نيز خاطره يا گزارش و ياطرح است. 
چرا که برخي از مشخصات هر کدام را دارد. مسئول عمليات صداي  نوحه و 
مارش جنگ را پخش ميکند، و عراقيها هم براي تالفي همين کار را ميکنند. 

خاطره بودن در برخي از داستانها به شکل اين نيست که فقط ساختار خاطره 
باشد، بلکه يک خاطره کوتاه واقعي يا غير واقعي، و يا ترکيبي از هر دواست. 
داستانهاي بعدي نيز مانند ايراني مزدور، آقاي نوراني سوخته، به شرط سوت 
بلبلي، ترب ميخواهي، پا خروسي، تو که مهدي را کشتي جيره قاطر، اطو 
کشي کجاست ؟شهر موش ها، جاسم و سالم و... همه خاطره داستان هستند. 
لذا بايد گفت اين اثر مجموعه ايي از داستان، داستان خاطره، گزارش، خاطره و 

طرح است.  
در ارتباط با خاطره بايد گفت: درست است که خاطره در حيطه ادبيات 
داستاني قرار نميگيرد، چرا که جزء ادبيات خالقه نيست، اما ارزشهاي 
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خاص، وطرفداران خاص خود  را دارد. از طرفي از آن جا که خاطره در ايران 

يکي ازدست آوردهاي مهم ادبيات دفاع مقدس است، و ميتواند اطالعات 
مهمي در باره دفاع مقدس به مخاطبان خود ارائه دهد ـ  اطالعاتي که حتي 
ممکن است توسط کتب تاريخي و سياسي هم به دست نيايد،  از ارزشهاي 
ويژهاي برخوردار است. اما اگر خاطره و خاطره داستان و داستان و گزارش در 
يک کتاب به عنوان داستان به دست مخاطب برسد، مخاطب بعدها در 

تشخيص هر يک از اين انواع ادبي به اشتباه ميافتد و نميتواند بين آنها 

افتراقات الزم را قائل شود. لذا بهتر است همان طور که در ابتداي اين نوشتار 

اشاره شد، هريک از اين انواع ادبي در گروه خود، با عنوان اصلي خود، به 
مخاطب معرفي شوند.   

مورد ديگري که در ابتداي اين نقد،به آن اشاره شد قالب طنز اين اثر و 
برخي ديگر از آثار اميريان است.  يادمان نميرود که طنز به معناي لغوي، با 
طنز ادبي تفاوتهايي دارد. چنانکه در لغت طنز به معناي مسخرگي و شوخي 
و طعنه زدن مورد استفاده قرار ميگيرد. اما در آثار ادبي، اشاره به جنبههاي بد 
رفتاري بشري، فساد اخالقي و اجتماعي، ضعفها و اشتباهات انسان ها، آن 
هم با زباني غير مستقيم گفته ميشود. زباني که گاهي در قالب نماد و تمثيل، 
گاهي در اليههاي زيرين، و در نهايت گاهي هم با طعن و تمسخر بيان مي- 
شود. طنز ادبي بسيار عميق است حتي در ماليمترين نوع خود نيز اشاره به 
نابسامانيها و تلخيهايي دارد که جوامع بشري با آن روبروست. لذا طنز مي-
تواند اشاره به فرهنگ، سياست، فلسفه، اخالق، باورها و آئين وآداب و رسوم 
و...  اجتماع و جامعه باشد. براي درک يک مطلب طنز، بايد ابتدا مطلب را با 
شکل سادهاش فهميد، و سپس به مفهوم طنز آن پي برد. لذا نوشتن ظنز 
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متفاوتتر و عميقتر از موضوع معمولي است. همچنانکه درک آن نيز در 

مرحله اول ممکن است صورت نگيرد. براي درک طنز توجه عميق  الزم است. 
چرا که درک طنز توجهاتي را ميطلبد که بعد از درک معمولي متوجه انتقاد، 
تناقض، بي ثباتي، معايب، وناهنجاري و... به دست ميآيد. خنده حاصل از 

طنزگاهي به دليل زشتي و تلخي زياد است. و گاهي حاصل از همراهي تلخي 
و شيريني. با توجه به اين تعريف ميتوانيم جايگاه طنز را در اين اثر مشخص 
کنيم. واضح است متني که مستقيم گوست و وقايع آن در سطح ميماند، 
نميتواند مفهوم اصلي طنز را افاد کند. طنز در ذات خود داراي اعتراضي است 
که تلخ خند بر لب مينشاند. در اين ارتباط ميتوان به عنوا نمونه به آثار 
سعدي در قالب نثر و نظم، و برخي آثار چخوف اشاره کرد. لذا متن اميريان در 

اين اثر، بيشتر در قالب لطيفه و شوخي و خنده ميگنجد.            
امتياز: نوشتن از دفاع مقدس، آن هم براي نوجوان، خود امتياز مهمي است 
که قابل تأمل است. و  اين که نگارش کتاب براي شادي و خنده نوجوان ارائه 
شود، نيز امتياز ديگري است که توجه به نفس عمل او دارد. و سبب ميشود 
عالقه خواننده را براي خواندن کتاب برانگيزاند. سادگي زبان و صميميت لحن 
نيز از امتيازهاي اثر هستند. تصاوير کتاب دقيق وواقعي و با توجه به محتواي ـ  
شوخي و خنده ـ تصوير شدهاند. نوع کاغذ و جلد از کيفيت مرغوبي برخوردار 
است. گفته شده اميريان در شرايطي به نوشتن آثار دفاع مقدس در قالب طنز 

براي کودک و نوجوان  پرداخت که هنوزکسي در اين ارتباط کاري انجام نداده 
بود و اين امر امتياز بزرگي براي نويسنده و آثارش به شمار ميرود.   



  

 
 
 
 
 
 

8. يک نفر گريه ميکند، جايي به همين نزديکي  
نقد داستان الاليي براي دختر مرده  

از حميد رضا شاه آبادي  
  

حميد رضا شاه آبادي متولد 1346 تهران و کارشناس تاريخ از دانشگاه 
تبريز است. او عالوه بر نويسندگي تجربههايي در سينما و تئاتر نيز دارد.  
برخي از آثار مکتوب او عبارتند از: افسانه تيرانداز، حکايت مرد تنها، چشمهاي 
روشن، دايره زنگي، ديلماج، باران و تابستان، مقدمه ايي  بر ادبيات کودک، 

کمپوت گيالس و...  

 الاليي براي دختر مرده، اثرديگرشاه آبادي است که برگزيده جشنواره 
کتاب سال شهيد غني پور،  در گروه نوجوان، و برگزيده سيزدهمين دوره 

کتاب کودک و نوجوان سال 56 و 57  است. اين کتاب در صد و پنجاه وشش 

صفحه توسط نشر افق،درسال 1387،به چاپ رسيده است.   
خالصه: حوادث رمان الاليي براي دختر مرده در يک مجتمع مسکوني به 
نام ارغوان، که نويسنده آن را متعلق به شمال غربي تهران ميداند، اتفاق مي-
افتد. ساختمانهاي اين مجتمع نيمه کاره هستند. آغاز اين رمان با حادثه  مرگ 
مهندس ارغوان در اين مجتمع شروع ميشود، که از داربست ميافتد. زهره 
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دختري است که در خانوادهاي که چهار پسر دارند و او تنها دختر خانواده 
است، زندگي ميکند. خانواده او  به او توجه ندارند، وحتي گاهي موجبات 

آزار او را فراهم ميآورند. زهره با "حکيمه "دختري که در واقع يک روح 
است، دوست ميشود. دختري که دست هايش سوخته و موهاي خاکستري 

دارد. هيچ کس حرفهاي زهره را در مورد او باور نميکند. آقاي ناصري که 
استاد دانشگاه است،  براي ارائهي مقالهيي به مجله دانشگاه، به دنبال موضوع 
فروخته شدن دختران است. او در اين ارتباط متوجه دختران قوچاني ميشود 
که در جريان وقايع صد سال پيش ـ زمان قاجار ـ اتفاق افتاده است. يعني 
دختراني را که توسط اهالي دهات قوچان، ويا مأموران ماليات به روسيه 
فروخته ميشدند، و به عشق آبادو ساير جاهاي روسيه فرستاده ميشدند. او 
اين اطالعات را از مدارکي که درکتابخانه توسط ميرزا جعفر خان منشي که از 
طرف رئيس مجلس شوراي ملي مأمور سفر به قوچان ميشود،کسب ميکند.او 

متوجه آمار باالي اين دختران  ميشود. آقاي ناصري دوست ناشري دارد به نام 
مجيد که دختري به نام مينا دارد. مينا اهل مطالعه است و به پدرش در امر 
ويراستاري کمک ميکند. او اثر آقاي ناصري را که براي چاپ به پدرش داده، 
ميخواند و با اينکه امانت است به دوستش زهره هم ميدهد. حکيمه -روح 
داستان ـ دنبال پدر و مادر خود است. او روي زانوي پدرش ميخوابد و وقتي 

بيدار ميشود، ميبيند همراه مردي سوار بر اسب ميرود.    
نقد: رمان الاليي براي دختر مرده، رماني است واقعيتگرا، در ژانر 
خانوادگي ـ  اجتماعي ـ تاريخي. اين رمان براي مخاطب نوجوان به نگارش در 
آمده، وبخشي از حوادث در بازگشت به گذشته مربوط به دوره قاجار، و 
بخشهاي ديگر آن در ارتباط با حوادث امروزخانواده واجتماع  است.  



  يک نفر گريه ميکند جايي به همين نزديکي     / 89

 

مکانهاي رمان، شهرک ارغوان تهران ـ مربوط به حوادث کنوني ـ  و قوچان، 
و عشق آباد روسيه ـ مربوط به حوادث قديميتر ـ است. شاه آبادي اين کتاب 
را به ياد دختران قوچاني نوشته، و به دخترانش هديه کرده است. از مشخصات 
اين کتاب که تفاوت ويژهايي با کتابهاي ديگر دارد، عنوان بخشهاي کتاب 
است که با نام شخصيتهاي داستان ـ زهره، حکيمه، من، مينا و ميرزا جعفر 

خان و... ـ آورده شده است. موضوع اين کتاب در باره بيتوجهي به دختران، و 
نگاه جنس دومي به آنهاست، که در مراتب باالتر به فروختن آنها  و 
ناهنجاريهاي ديگر مانند سوءاستفاده از دختران را مورد توجه قرار ميدهد. 
اين مطلب از چنان اهميتي بر خوردار است که نويسنده يک بخش از کتاب را 
به معرفي اسامي دختراني اختصاص داده که دردهات اطراف قوچان، براي 
تأديه وجه ماليات حکومت خراسان، توسط اهالي، يا مأموران ماليات، به 

طوايف ترکمن روسيه فروخته ميشدند.     

  رئاليسم اين اثر، رئاليسم انتقادي است. انتقاد به رفتارهاي ناصحيحي که 
در گذشته هم از طريق خانواده، و هم از طريق اجتماع و مأمورين دولتي، در 
ارتباط با دختران انجام ميگرفت. اين رفتارها گاهي در مورد پسرها ـ  در 
اندازهايي بسيار محدودتر ـ نيز اعمال ميشد.  موضوع اين کتاب، عالوه بر 
وجه داستاني خود، از اين جهت که بيانگر واقعيتي است که سالها مردم اين 
سرزمين با آن درگير بوده اند، و با توجه به تحقياتي که در اين زمينه انجام 
شده، وبر اساس سند و مدرکي که به دست آمده، ميتواند بيانيه (مانيفست)، و 
يا گزارش، ويا مقالهايي، در باره آسيبشناسي رفتار با دختران ديروز و حتي در 
پارهاي موارد امروز، نيز باشد که به مخاطب ارائه شود.  چنانکه دختراني چون 
حکيمهها که ديروز به دليل فقر مالي فروخته ميشدند، يا سر راه گذاشته مي-
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شدند و يا....  امروز نيز با ميزاني بسيار کمتر، و به وشکلي ديگر در بعضي از 
خانوادهها به دليل فقر فرهنگي و مالي ودالئلي ديگر چون پسر ساالري ودختر 
گريزي و يا جنس دوم انگاري و موارد ديگري چون توجه به برخي خرده 

فرهنگ ها، با آنها بر خورد ميکنند.   

اين رمان توجه به برخي از دختران بعضي از روستاهاي قوچان که به علت 
فقر مالي، به ترکمنها فروخته ميشدند، دارد. اين دختران از طريق دالالني از 
خانوادههاي آنها خريداري شده، و به ترکمنستان و عشق آباد برده ميشدند. 
ويا به طور مستقيم و يا توسط دالالني ديگر فروخته ميشدند. نکتهاي که 
نويسنده در اين داستان به آن توجه دارد، شکلي ديگر از اين ناهنجاري و با 
رويکردي ضعيف و کوچکتر است که با جريان امروز اجتماع درارتباط است. 
در واقع نوعي نظيره سازي اين جريان، و يا تعميم موضوع قديمي ؛ به موضوع 
امروزدختران ـ جريان زهره و حکيمه ـ  است. و همچنين دختري که در کتاب 
مجيد دنبال مردي با کاله و شنل کاغذي ميگردد، که شايد بتواند عملکردي 
چون قهرماني نجات دهنده داشته باشد. يا دختري که در انتهاي کتاب با چک 
زدن به گوش شخصيت من (ناصري ) انتقاد و اعتراض خود را نسبت به رفتار 
پدر از ناديده شدن و کودک آزاري، ابراز ميکند.( و دختريک مرتبه چنان سيلي 
محکمي به صورتم کوبيد که کم مانده بود به زمين بخورم  و گفت: «ببين 
خوبه؟ خودت خوشت ميآد؟ چرا ميزدي و سياه و کبودم ميکردي؟ آخرين 

صفحه و آخرين جمله کتاب.»   
شايد بتوان ريشهي اين موضوع را در فقر فرهنگي و مالي مردم ديروز 
جستجوکرد، اما اين امر در جريانهاي امروزي کاربرد دقيق و کاملي ندارد. چرا 

که بين دخترهاي فراري امروز، بنا به آماري که صاحب نظران اعالم داشته اند،  
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دختراني هم هستند که درعين داشتن امکانات مالي  خوب، و توجه کامل 
خانواده به آنها، و شايد بهتر است که گفته شود به خاطر زياده روي در محبت 
به آنها، اقدام به فرار کردهاند، که اين امر با رويکردهاي قبلي قابل تطابق 

نيست.   

درونمايه داستان انتقاد به اجتماع و خانواده ديروز در مورد حکيمه ها، 
وخانوادههاي امروز  مانند زهره است. خانواده زهره با وجود داشتن تنها يک  
دختر، در کنار چهار پسر، به جاي آن که به او بيشتر توجه کنند، و يا او 
برايشان عزيزتر باشد،  به او کمتر توجه ميکنند، وکمتر او را ميبينند و حتي 
حرف هايش را باور نميکنند: «اگر ميشد مرا هم به عنوان يک چيز اضافه که 

روي زمين افتاده، دور ميانداختند. ص 22.»   
 مطلبي که در ارتباط با مضامين ومفاهيم اثر قبل از رسيدن به درونمايه آن 
از رمان دريافت ميشود، تلخيهاي اثر است، که در ابتدا با مرگ مهندس 
ارغوان، و افتادن او از داربست شروع ميشود، وبعد توجه دارد به بي توجهي 
به تنها دختر يک خانواده پنج فرزندي، و سپس به فروختن دختران نوجوان و 
حتي کودکان به دالالن، و همچنين مرور پرونده دختران دهات قوچان که 
فروخته ميشدند و به عشق آباد روسيه و يا مناطق ديگر، فرستاده ميشدند،  و 
در خالصه موضوع "حکيمه "، روح دختري با دست سوخته، که آمده تا پدر و 
مادرش را پيدا کند و... که هرکدام موضوعي تلخ دارند که به تنهايي ميتوانند 

محروميت و تلخکاميهايي را به نوجواناني که تاکنون آنها را نشناخته اند، 

بشناسانند. اين مطلب شايد در مرحله اول مشکلي ايجاد نکند، اما موضوع 
اساسي  اين است که اگر در ادامه داستان به نحوه مبارزه، يا دست و پنجه نرم 
کردن نوجوان با مشکالت، و همچنين بيرون کشاندن خود از آنها توجهي 
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نشود، ممکن است اين تلخ کاميها در کام او مانده و به اين ترتيب به مهمترين 
امر در راستاي سازندگي شخصيت او قدم برداشته نشود. توجه به اين امر 

خيلي مهم است.    
يکي از درونمايههاي کتاب توجه به علت فقر مردم قوچان است، که آنها 
را وادار به فروختن دخترانشان ميکند. فقري که به دليل دادن مالياتهاي پي 

درپي وبسيار به مأموران دولت، بر مردم حادث شده است.   
داستان به لحاظ ساختاري با چند مورد مهم روبه رو است. اول اينکه 
شخصيت اصلي داستان چندان متمايز از بقيه شخصيتها نشده است. در واقع 

داستان چند شخصيت اصلي داردکه عبارتند از زهره، حکيمه، مينا، من، ميرزا، 
جعفرخان که سه يا چهار شخصيت اول را ميتوان شخصيت اصلي دانست که 
به موازات هم در داستان حضور پيدا کردهاند. در حالي که شخصيت اصلي 
عالوه بر تمايز، بايد بيشترين حضور، ـ چه فيزيکي و چه غير فيزيکي ـ را در 
جهان داستان داشته باشد و تمام حوادث و موضوع داستان و کنشها در ارتباط 
با او باشند، و بيشترين تحول داستان در او رخ دهد، و همچنين گره اصلي 
داستان مربوط به او باشد. در واقع تمرکز داستان به عنوان شخصيت اصلي 
بيشتر روي او باشد. که در اين رمان  تفاوت چنداني بين شخصيت اول و دوم 
وسوم  وجود ندارد. همچنانکه گرهايي متمايز، و مستقل براي شخصيت اول، 
که در روند داستان به مراحل بعدي، يعني کشمکش و تقابلي در خصوص آن 
گره، که با شخص يا اشخاصي ديگر باشد، و به گره گشايي برسد، وجود 
ندارد. دريک صورت ميتوان برابري شخصيتها را باهم توجيه کرد که رمان 
را مجموعه ايي با چهار راوي و چهار شخصيت اصلي، با چهار داستان 
جداگانه توصيف کنيم، با چهار حادثهي استقالل يافته (اپيزوديک)، که هر کدام 



  يک نفر گريه ميکند جايي به همين نزديکي     / 93

 

از اين شخصيتها براي داستان خودشان، شخصيت اصلي باشند،  و  به داستان 
اصلي پيوند بخورند و قبل از داستان اصلي نيز تمام شوند. در غير اين صورت 
اگر گره را براي زهره ـ که کمي بيشتر از ديگران محور است ـ  وجود روحي 
بدانيم به نام حکيمه، بايد گفت گرهاي است که به دوستش مينا هم ارتباط پيدا 
ميکند، و به نحوي در همان اندازه،  با من ( آقاي ناصري ) ـ  راوي ديگر 
داستان ـ  هم ارتباط دارد. واگر گره او را بي توجهي خانواده نسبت به او ـ  
زهره ـ  بدانيم، شخصيتها در هيچ  تقابلي با او، ويا در مقابل هم  قرار  
نميگيرند  و با هم درگير نميشوند. حکيمه اگر گره هم باشد، خود  در کنار 
شخصيتها قرار ميگيرد وبا آنها دوست است. زهره و مينا با او درگير نمي-

شوند. شايد بتوان گفت او در داستان حضور قوي دارد به گونه ايي که  داستان 
در ارتباط با او شکل گرفته است، اما بايد توجه داشت هيچ نوع  تغيري در او 
صورت نميگيرد.  چنانکه در انتهاي داستان زهره و مينا و حتي خود حکيمه، 

همان گونه که بودند، باقي ميمانند و تغيري و تحولي پيدا نميکند.  گرچه در 
مورد روح انتظار تغير  به لحاظ وجودي نيست، اما روح ميتوانست  با تکليفي 
که نويسنده بنا به موقعيت وجودي  او بر دوشش ميگذارد، کنشهايي 
عمليتر انجام داده وراضي شود وبرگردد. مگر نه اينکه اين روح به دنبال پدر 
و مادر و يا گرفتن حقوق خود آمده است ؟ حضور او در داستان شايد از 

ديدگاهي مشکل يا گره ي اصلي محسوب شود و يا اينکه براي ديگران  
حقايقي را روشن کند و مواردي را به چالش بکشد، حتي اگربه روح از جنبه 
ي تناسخ، بدون آن که در قالبي ديگر فرو رود، توجه کنيم، که آمده است تا 
کارهايي را انجام دهد، که بايد انجام ميداده و نتوانسته ـ جدا از عدم قبول آن 
در حيطه ديني و مذهبي ـ کنشي را که در جهت پيش برد داستان و يا عمل 
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داستاني باشد، ندارد. حتي اطالعاتي را که از طريق او بدست ميآيد، شخصيت 
من، خودش به طور مستند به دست آورده است. چنانکه " من " يا آقاي 
ناصري، براي مقالهاش به دنبال موضوع دخترهاي قوچان ميرود. او با داشتن 
اسناد و مدارک به موضوع اين جريانات آگاهي پيدا ميکند. او حتي تا 
ترکمنستان و عشق آباد هم به دنبال روشن شدن اين حقايق ميرود. ميرزا 
جعفرخان منشي باشي نيز به نحوي ديگر با اين مسئله ارتباط پيدا ميکند. اوبه 
عنوان مأمور به قوچان ميرود تا به عبارتي عدالت را در اين زمينه، بين آنها 
تقسيم کند. ( فرياد کرديم ما برايتان عدالت آورد ه ايم. ص66. ) و در مييابد 
که بيشترين  علت فقر و تنگدستي مردم آن ديار به سبب دادن مالياتهايي بوده 
است که واليان آن جا از مردم فقير ميگرفتهاند و موجب فقير و بي چيزتر 

شدن آنها ميشدند. ( دنيا ديگر به کامش نميشود، هر که يک روز حال اين 
بيچارگان را نظاره کند. ص15. ) بنابراين ميبينيم همه  شخصيتهاي داستان، 
بنا به موضوع داستان،  به نوعي با هم ارتباط پيدا ميکنند و با يک مسئله مواجه 

ميشوند.   
اختصاص روايت هر بخش به يکي از شخصيت ها، از ويژگيهاي منظرگاه 

و زاويه ديد اين اثر است. در واقع اين رمان مانند برخي رمانهاي ديگر چند 
راوي دارد : زهره، من، مينا، ميرزا جعفر. که اين نوع استفاده از زاويه ديد 
عالوه بر توجه بيشتر به فرم، سبب آسان کردن روايت براي نويسنده، وهمچنين 
سبب يکسان ماندن شخصيتها ـ به لحاظ عدم تمرکز برشخصيت اصلي ـ 

ميشود. در واقع چند زباني در اين رمان سبب شده است وجه افتراق 
شخصيتهاي اصلي يک و دو وسه و..کمتر شود. چرا که روايتها از جانب  



  يک نفر گريه ميکند جايي به همين نزديکي     / 95

 

شخصيتهاي متفاوت، و تقريباً به طور يکسان بيان ميشود. و کنشها نيز با 

اندکي تفاوت، يکسان انجام ميشود.   
موضوع داستان با توجه به رويکرد تاريخي وچند روايتي بودن آن، متضمن 
حقيقتي است که اتفاق افتاده، و از اهميت ويژهاي بر خوردار بوده است. گرچه 
رفتاري است که در  مورد کودک و نوجوان اعمال ميشد،  اما اين امر شايد 
موضوعي فرا گيرتر از موضوعاتي باشد که گروه مخاطبان نوجوان را به تنهايي 
در نظر داشته باشد  ـ چنان که آن را داستان نوجوان دانستهاند ـ  به نظر 
ميرسد موضوع ـ نه نثر و شخصيتها و... ـ  مناسبتي با نوجوان ندارد. حتي 
اگر به دليل سادگي نثر و يا صرفاً به خاطر حضور چند نوجوان اگر بخواهيم 
آن را داستان نوجوان بدانيم،  فقط به يک بعد قضيه نگاه کرده ايم. آن هم به 
طور ناقص. زيرا با مواردي که گفته شد، داستان  عالوه بر مخاطب نوجوان، 
باداستان  بزرگسال ـ بيشتر ـ   و حتي با کودک نيز، -کمتر، در حد يک بخش، 
تعريف کردن يک قصه به طور کامل و مستقل -، اشتراکاتي نيز دارد. ضمن 

اينکه بايد ذکر شود که موضوع اين داستان براي نوجوان تلخيهايي دارد که 
عالوه بر اينکه آشنايي با آن ها، برايشان کاربرد مهمي در پي ندارد، پاسخگوي 
دغدغه ي آنها نيز نيست. در حالي که براي بزرگسال کاربرديتر است و 
بزرگسال با اين موضوع ارتباط بهتري ميتواند برقرار ميکنند. پر واضح است 
که موضوع رمانهاي کودک و نوجوان، عالوه بر لذت خواندن، برآورنده نياز-
هاي آنان، و وسيلهاي براي آشنايي غير مستقيم آنها با معيارها و ارزشهاي 
اخالقي و اجتماعي است. همچنين بر اساس سازندگي و اعتالي آنها بنياد 
گذاشته ميشود. بر اين اساس بهتر است در شخصيتها تغيرات الزم مشاهده 

و موضوع اميد در آنها ناديده گرفته نشود.   
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 مطلب ديگري که ميتواند درباره اين رمان وساير رمانهاي نوجوان مورد 
نقد قرار داد، عدم داشتن تعريف معين و مدون و کامل وروزآمد و علمي از 
موضوع، قطع، حجم، سالهاي مختلف سن نوجوان، قالب وسبک آنها ست. 
اين مطلب بارها خواننده و نويسنده را که هر دو با عالقه  براي تأمين نيازهاي 
ادبي در اين زمينه، به سوي داستان ميروند، دچار اشکال ميکند. لذا مهمترين 
امر در اين زمينه يک تحقيق و پژوهش گسترده است تا بتوان بر مبناي آن، 
تعريف کاملي از داستان يا رمان فقط براي نوجوان ارائه کرد. تعريفي که بتواند 

به طور کامل ومستقل، سن نوجوان را از کودک و جوان  جدا کند، که عزيران  
نويسنده بتوانند با شناخت آن، به يکي از اساسيترين نيازهاي جامعه ي امروز 
ما که کمبود رمان نوجوان است، پاسخ دهند. اين امر سبب ميشود به گونه 
شناسي و زيباشناختي و آسيب شناسيهاي اين بخش ادبيات نيز  بهتر پرداخته 

شود.   
امتياز :  امتياز اصلي کتاب در وحدت موضوعي داستان رمان ـ بيشتر براي 
بزرگسال ـ است. ايده ي داستان را ميتوان در ارتباط با رفتار ناصحيح با 
دختران  دانست ؛که راوي آن را در قالب چهار داستان روايت ميکند. همان 
طور که گفته شد، موضوع همه ي آنها دخترها هستند. توجه به اين نکته که 
موضوع در همه آنها يکي است، سبب تأثير گذاري بيشتر و وحدت عمل 

داستاني شده است.    
ازجمله امتيازات ديگراين کتاب رواني و بي تکلفي نثر و سادگي زبان و 
لحن آن است، که موضوع و مضمون و تم داستان را براي هر سني قابل 
دريافت کرده است. با توجه به اين که ساده نويسي، راحت نوشتن نيست بلکه 

سختيهاي خاص خود را دارد. توجه به ايده، وطرح وموضوع امتياز اصلي 
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رمان محسوب ميشود. يعني رفتاري که در گذشته  در باره دختران اعمال مي-
شد. رفتاري که به نوعي ناهنجاري مربوط به ناديده گرفتن حقوق دخترها بود. 
که اين مطلب  در برخي موارد -گرچه کمتر ـ ولي هنوز با اشکالي ديگر هنوز 
ادامه دارد. امتياز ديگر، قدرت در روايتهاي متفاوت از يک موضوع ـ  جريان 
رفتن به قوچان ـ و همچنين انتخاب ديدگاهها يا زاويه ديدهاي متفاوت از 
سوي نويسنده است -که البته  لزوم آن را بيشتر درآسان کردن نگارش ميتوان 
دانست تا براي آشنايي زدايي و يا استفاده از ظرفيتهاي يک زاويه ديد -که در 

هر صورت نشان از توانايي  نويسنده دارد تا با توجه به فرم، بتواند محتوايي را 
از منظرگاهاي متفاوت ديده و آن را روايت کند. اين جاست که ارتباط 
تنگاتنگ فرم و محتواي خود را نشان ميدهد. چرا که همان طور که يادمان 

است فرم و محتواي مناسب، به کمک هم ميتوانند يکديگر را کامل کرده، و به 

داستان و رمان انسجام ببخشند.  
امتياز ديگر ي هم ميتوان در روايت ميرزا حسن خان منشي جستجو کرد 
که  بنا به زماني دور، نثري گرچه به دور از تکلف، ولي متفاوتتر دارد، که 

سبب تنوع و از بين بردن کسالت در خوانش کتاب شده است.  

 



  

  
 



  

  
  
  
  
  

9. نقد مجموعه پنج جلدي داستانهاي ترکشهاي ولگرد   
از داوود اميريان  
  
 ترکشهاي ولگرد، مجموعهاي است  5 جلدي،  شامل چهل خاطره و 
داستان، که توسط داوود اميريان، متولد 1349 ـ درژانر دفاع مقدس  به نگارش 
در آمده است.  اين مجموعه در سال 1387، براي کودک و نوجوان، در گروه 
سني" ج " نگاشته شده، و نشر شاهد آن را به چاپ رسانده است. از اين 
نويسنده آثار بسياري براي کودک و نوجوان منتشر شده که از بين آنها ميتوان  
به عنوان نمونه به رفاقت به سبک تانک، جام جهاني در جواديه، مافرزندان 

ايرانيم، اشاره کرد.   
نقد کلي: مجموعه ترکشهاي ولگرد، در قالب خاطرات  واقعيت گرا، و 
ژانر لطيفه ـ بيشتر ـ و طنز ـ کم تر ـ  به نگارش در آمده است. زمان اين اثر 
مربوط به دوره دفاع مقدس، و مکانها جبهههاي مختلف جنگ، و محل 

زندگي شخصيت هستند.   
يکي از مطالب مهمي که در  نقد اين مجموعه بايد مورد توجه قرار گيرد 
"قالب اثر" است. تشخيص قالب اثر، مشخص ميکند که اثررا در چه قالبي 

بايد بررسي و نقد کرد.  چرا که برخي از متنهاي اين اثر خاطره،  و برخي 



100 □ جستاري ديگر 2  

 

خاطره داستان، ويا داستان خاطره، وبرخي ديگر داستان هستند. اگر وجوه 
افتراق واشتراک بين خاطره و داستان، مورد نظرقرار گيرد،  موارد ذکر شده، در 
هر کدام از گونههاي نام برده، در اين مجموعه، مشخص خواهند شد. به نظر 
ميرسد نويسنده خود بر غالب شدن خاطره بر داستان در اثر اشراف دارد.  اما 
اين که در هر جلد از اين مجموعه، از همه قالبها گنجانده شده، و هيچ کدام 
تفکيک نشده اند، ميتواند دليل برخي اشتراک و افتراق آنها باشد،که اگر در 

چاپهاي بعدي مورد توجه قرار گيرد، بهتر است.   

بايد گفت خاطرات  خود ارزش خاص خود را دارند. خاطرات پيش از 
انقالب در ايران چندان مورد توجه نبودند، بعد از جنگ در ادبيات مفاومت و 

پايداري کمکم پا گرفته و رشد کرده، و در حال حاضر با پيشرفت خوبي  
نسبت به قبل روبرو هستند.  خاطرات اگر به طور صحيح و کامل نوشته شوند، 

ميتوانندبهتر از تاريخواقعيات  را زنده نگاه دارند، چرا که به ظرايف و نکات 
ريزي توجه دارند، که در حيطه تاريخ نگاري نميگنجد. نويسنده خاطرات 
ميتواند با توجه  به اصول مدون خاطره، و به خصوص با در نظر داشتن 
واقعيات، بدون دخل و تصرف، ونظر دهي و سليقه بخشي و دست نبردن به 

آن، و توجه  به امانت داري، اثر با ارزشي به وجود آورد که به مراتب 
خواندنيتر از تاريخ باشد، ودر موضوع کتاب ـ  دفاع مقدس ـ بتواند جوانان را 
با واقعيات آن آشنا کند. اين مقدمه براي بررسي آثار اين مجموعه الزم مينمود 
چرا که اکثر آثار اين مجموعه خاطره هستند. لذا با بر شمردن برخي از 
مشخصات اکثر خاطره ها، به نمونههايي از آنها در اين مجموعه  اشاره 

ميکنيم:  
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خطي بودن، عدم بکار گيري باز گشت به گذشته (فلش بک)، و مکان ها و 
زمان  و شخصيتهاي شناخته شده، استفاده از سند و مدرک، نثر و زبان 
روايتي، استفاده از تلخيص و... برخي از نشانههاي خاطره هستند. لذا خاطرات 
در يک نقطه از زمان گذشته شروع، و در نقطه ي ديگري در همان گذشته به 
پايان ميرسند. که در اين مجموعه نيز به همين شکل است. به اين ترتيب در 
آن بازگشت به گذشته (فلش بک)، تداعي و ياد آوري ديده نميشود. 
بيشترمکانها مشخص هستند  و مخاطب آنها را ميشناسد؛ که در ترکشهاي 
ولگرد به مکانهايي چون ارتفاعات حاج عمران، خرمشهر، لشکر نصر مشهد، 
لشکر 17 علي بن ابيطالب، به عنوان مکان شناخته شده، و شخصيتهايي چون 
برادان باکري و همت و... اشاره شده است. در خاطره سند و مدرک مورد 
توجه قرار ميگيرد. ودر ترکشهاي ولگرد نيز به عمليات کربالي پنج و نصر 
و... به عنوان مدرک وسند اشاره ميشود، که خود شخص آنها را ديده، و حاال 
براي کسي بازگويي ميکند، يا مينويسد. زبان خاطره روايتي است، وخاطره 
چه در نوع خود نوشت، و چه ديگر نوشت، شخصي است. چنان که در اين 
مجموعه نيز ـ  گرچه بيشتر از تخيل بهره برده است ـ  همه وقايع در گذشته 
شروع،  و در همان گذشته پايان يافته اند. و امروز فقط ياد ي از آنها ميشود 
و يا به بازگويي آن خاطرات پرداخته ميشود. خاطره اگر در نوع ديگر نوشت 
باشد،  شخص آن را ميگويد و کسي ديگر آنها را  بدون دخل و تصرف 

مينويسد.   
با توجه به مطالب گفته شده خاطره بودن اکثر داستانهاي اين مجموعه 
آشکار است. به همين دليل، و به دليل اين که خاطره ساختار و پيرنگ و 
شخصيت پردازي منسجم و مستحکم  داستان را ندارد، و نميتوان از آن انتظار 
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توجه  به شخصيت پردازي و ساير عناصر داستاني و...را داشت، اين اثر نيز 
بيشتر در قالب خاطره و کمتر در قالب داستان، و خاطره داستان و داستان 

خاطره نقد و بررسي ميشود.   
 مجموعه ترکشهاي ولگرد نشان از آن داردکه نويسنده در خاطراتي که از 
جبهه داشته، دست برده و به بسياري  از آنها تخيل نيز اضافه کرده، وآنها را با 
اشکال متفاوت بيان نموده است. لذا گاهي آنها به قالب داستان خاطره، و خاطره 
داستان نزديک ميشوند. بيشترين موضوع اين خاطرات با نوجواني ارتباط دارد که 
ميخواهد به جنگ برود ولي سنش کم است، و او نگير است با ترفندهاي مختلف 
خو را به جبهه برساند. اين موضوع در خيلي از خاطرات و داستانهاي اميريان 
تکرار شده است. اينکه  نوجوان کم سن و سالي براي رفتن به جبهه، به هر تالشي 

دست ميزند. و در اکثر مواقع  در نهايت موفق به رفتن به جبهه ميشود.   

مطلبي را که در باب خاطره و داستان بايد ذکر کرد، اين است که خاطره با 
وجود ارزشي که دارد، چون خالقانه نيست، از ادبيت کم تري نسبت به داستان 
و رمان برخوردار است. و نميتوان آن را جزء ادبيات داستاني به حساب آورد. 
لذا اگر اثري در قالب داستان  نوشته شود، ولي  خاطره بر آن غلبه پيدا کند، به 
داستان آن آسيب وارد ميکند. اما مهم اين است که اگر نويسنده بخواهد 

خاطره را به داستان تبديل کند، ميتواند اين کار را انجام دهد.  
با توجه به مشخصات خاطره و مواردي که ذکر شد، و با تطبيق آنها با 

مجموعه ترکشهاي ولگرد، به نقد برخي از آنها پرداخته ميشود :  
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جلد 1: داستان 1 "داستان معتمد محله ما":  
موضوع اين داستان باموضوع تکراري بيشتر داستانها ترکشهاي ولگرد، و 
رفاقت به سبک تانک و بعضي ديگر از آثار اميريان شروع ميشود. نوجواني که 

ميخواهد به جبهه برود، ولي سنش کم است، و در اين ارتباط دست به هر 
تالشي ميزند، و در نهايت مسئول اعزام به جبهه را راضي ميکند که او را به 
جبهه بفرستد. او ـ راوي ـ دو نمونه فرم ارسال به جبهه داده ميشود که معتمد 
محل آنها را امضاء کند و به مسئول اعزام  برگرداند. راوي در همان ابتدا سراغ 
پرويز ـ  مغازه دار محل ـ که هميشه او را اذيت ميکرده، ميرود و او را تهديد 
ميکند که اگر فرم را امضاء نکند، روي همه ديوارها مينويسد آقا پرويز 
مساويست با آقا قند علي.  و به اين ترتيب آقا پرويز و دوستش آقا غالم، 

فرمها را امضاء ميکنند، و او به جبهه ميرود.  چند سال بعد هم دوباره او به 
سراغ آقا پرويز ميرود که او را به غالمي خودش قبول کند. يعني دامادش 

شود.  
در اين اثرکه تا حدي به داستان نزديک ميشود، ودر همان حد باقي 
ميماند،  ابتدا توجه به تلخيص جلب نظر ميکند: «سالها بعد که من جواني 
متين و سر به راه شدم. ص12.» که در حيطه داستان کوتاه از نظر زماني قرار 
نميگيرد.  به خصوص در داستاني که به صورت خطي و بدون بازگشت به 
) نوشته ميشود. در واقع داستان کوتاه زمان کم تري از  گذشته (فلش بک
سالها بعد را مورد نظر دارد، آن هم با شکلي تلخيص وار. و به طور کلي از 
تلخيص در خاطره بيشتر استفاده ميشود تا داستان.  روابط علت و معلولي 

مطلب ديگري است که در ارتباط با دالئل قبول کردن آقا پرويز ـ مغازه دار 

محل ـ  براي امضاء فرم، و مخفي کردن اين موضوع از پدر و مادر نوجوان، 
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مورد توجه قرار ميگيرد، که اين دالئل چندان منطقي نيستند. و حتي در منطق 
داستاني در قالب شوخي و خنده و طنز  هم نميگنجند. به طور معمول کسي 
اجازه نميدهد نوجواني او را به تمسخر گرفته، و يا خود با تهديد نوجواني 
خود را ملزم به کاري که نميخواهد بکند. ضمن اينکه اين موضوع از نظر 
درونمايه  نيز مطلب قابل ذکري براي مخاطب نوجوان نيست. در اين داستان 
اگر موضوع خواستگاري سالها بعد حذف شود، مشکل زماني نيز تا حدي 

حل ميشود، و متن  به داستان نزديکتر ميشود.   
  

جلد اول: داستان ترکش بيحيا   
در عمليات کربالي 5 ترکشي به کوله بار نوجوان ميخورد که سه بطري 
آب در آن است. ترکش بطري آب را سوراخ کرده و آب به لباس زير نوجوان 

رسوخ ميکند و از آن ميچکد. رزمندههاي ديگر و فرمانده فکر ميکنند او از 
ترس خود را خيس کرده است.   

اين خالصه به طور کامل اشاره به قالب  خاطره دراثر، و وجه شوخي و 
خنده و لطيفه بودن آن دارد. لطيفه از آن جهت گفته ميشود که در طول متن 
روايت به گونهاي مطرح ميشود که معما مانند است و در انتها آن معما حل 

ميشود. در واقع  لطيفه اشاره به حوادث تصادفي و واقعي دارد که براي 
شوخي وسرگرمي استفاده ميشود و در مفهوم آن مبالغه به کار برده ميشود. 
در لطيفه  عنصر تعليق از عيار بااليي برخوردار است. به همين دليل  روايت با 
شکل معمابيان ميشود. تعليق تا انتهاييترين بخش با متن، يعني انتها ي اثر که 
معما حل ميشود، با متن پيش ميرود. و مخاطب را در انتها شگفت زده 
ميکنند. اين متن و بسياري از متنهاي مجموعه ترکشهاي ولگرد به همين 
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دليل در قالب لطيفه قرار ميگيرند. چرا که بيشتر ويژگيهاي آن را دارند. و لذا 
در همين حيطه  بررسي ميشوند.  

  
جلد اول: کدخداي نوجوان :  

موضوع داستان کدخداي نوجوان هم اشاره دارد به نوجواني که رضايت 
نامهاش را با انگشت پا امضاء ميکند و به جبهه ميرود. بعداز سه ماه که بر 

ميگردد همه اهالي روستا و حتي روستاهاي ديگر به ديدنش ميآيند وآنقدر 
محبوب ميشود که وقتي کدخدا ي روستا ميميرد، او را جانشينش ميکنند.   

 اين متن به طور کامل روايي است و با شکل خاطره نوشته شده است. در 
آن  به لحاظ داستاني، هيچيک از عناصر پيرنگ بر روي محور خود، قرار نمي-
گيرند تقابل کمشکش و گره ايي در اثر وجود ندارد، ضمن آن که اوج وفرود 
ي هم در آن نيست. حتي لحن و فضا و ريتم داستان نيز به شدت روايتي و خاطره 
گونه است. يک ديالوگ هم در اثر وجود ندارد و راوي موضوعي تاريخ مصرف 

دار را روايت ميکند. و لذا بنا به تعاريف ذکر شده در قالب خاطره ميگنجد.  
  

جلد 2:داستان" ديوانه جبهه"  
سخن از نوجواني است که خود را به ديوانگي ميزند و به دکتر رشوه مي-
دهد که بگويد درمان ديوانگياش جبهه رفتن است. دکتر اين کار را ميکند و 
او روانه جبهه ميشود. عيار داستاني اين اثر بيشتر است وعناصر داستاني 
بيشتري نسبت به سايرمتنها دارد.اما به لحاظ درونمايه موضوع مناسبي ـ به 
خصوص براي نوجوان ـ به نظر نميرسد. اينکه موضوع رشوه را در ذهن 
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مخاطب کودک و نوجوان جا مياندازد ـ در متن ديگري نيز اين موضوع به کار 

برده شد است ـ  و اينکه به وسيله رشوه ميتوان خيلي کارها کرد، از اين جمله 
هستند. يادمان است محتواي آثار کودک و نوجوان در عين آشنا کردن آن ها ـ 
به طور غير مستقيم ـ با معيارهاي اخالقي درموضوع مبارزه با مشکالت زندگي 
و نحوه چيرگي بر آن، و از آن مهمتر اميد به زندگي و روي پاي خود ايستادن 
را در کودک و نوجوان نهادينه ميکند. لذا به محتواي اين آثار هرچند در قالب 

لطيفه و طنز، بايد توجه ويژه داشت.   
  

جلد دو: جاسم رمبو:  
يکي از اسراي عراقي به نام جاسم، اذيت و آزار بسياري دارد و کنترلش سخت 
است. او فرماندهاش را ميکشد، ودر زندان نيز با قاشق غذا خوري، چهل متر زمين 

را ميکند که فرار کند، اما سر از فاضالب در ميآورد. او را سه روز در حمام نگاه 
مي دارند و او خود را با چهل صابون خوش بو ميشويد، تا بويش برود. فرمانده 
سعي ميکند او را با دويست يا سيصد اسير عراقي عوض کند، تا از شرش خالص 

شود، اما موفق نميشود. او اين تعداد را به ششصد هم ميرساند.  
نويسنده شخصيت جاسم را به رمبو، که يکي از شخصيتهاي شناخته شده 
فيلمهاي خشن و هيجاني بيگانه -به لحاظ کشت و کشتار ـ است، تشبيه کرده، 
و اين لقب را به او داده است ـ مطلبي که ميتواندبراي برخي نوجوانان به دليل 
هيجاني که دارد، جذاب باشد ـ  همان طور که گفته شد هيجان يکي از عواملي 
است که نوجوان رابه خوانش کتاب ترغيب ميکند. به اين ترتيب  نام اين متن 

خود ميتواند مخاطب نوجوان را براي مطالعه جذب کند .   
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 نويسنده در روايت اين خاطره، و در توصيف رفتار شخصيت ها، از زبان 
خود نوجوان استفاده کرده است. اين نيز موجب جذب نوجوان ميشود. 
همچنين موضوعي که براي روايت خاطره مطرح شده، براي بسياري از 

نوجوانان ـ  به خصوص پسران ـ  جذابيت دارد.    
جلد 2 ـ عمو پفکي:  

عمو پفکي با وانت خود براي رزمندگان خوراکي ميآورد. اواز پشت 
بلندگو همه را به ادامه مبارزه دعوت، و همچنين آنها را تشويق ميکند. وقتي 
او ميآيد همه با خبرمي شوند. چه آنهايي که خوابند، و چه آنها که بيدارند. 
اما او خبر دارد نميشود که نيروهاي خودي به دشمن پاتک زدهاند وتک آنها 
را براي حمله جواب داده، و سنگرها را تخليه کرده و عقب رفته اند؛ در واقع 
او متوجه نميشود که عراقيها  در سنگرهاي آنها مستقر شده اند. به اين 

ترتيب او مستقيم به سوي عراقيها ميرود، و اسير آنها ميشود.   

آشنايي مخاطب نوجوان با نوع شخصيتهاي داستانهاي دفاع مقدس از 
اهميت بسياري برخوردار است. چه ممکن است برخي کودکان و نوجوانان در 

ذهن خود از رزمندگان، شخصيتهايي خشن و بدخلق تصوير کنند. در حالي 
که آشنايي نزديک نويسنده با اين شخصيت ها، و روايت از آن ها، ميتواند 
حقيقت وجود آنها را بنماياند. شخصيتهايي که در عين حالي که با سخت 

کوشي و جديت تمام با دشمن ميجنگند و يا در مقابل آنها ايستادگي مي-
کنند، و حتي جان خود را فدا ميکنند، همانهايي هستند که بسيار رئوف و 
خوش رو، ومهربانند. اين مطلب در محاورات و ديالوگهاي رمان  و داستان-

هاي  بزرگساالن نيز بسيار ديده ميشود.  اين خاطره نيز اشاره به پير مردي 
خوش مشرب داردکه روحيهاش مانند بقيه رزمندگان شاد است. او در حين 
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رساندن خوراکي به رزمندگان موجبات شادي و تقويت روحيه آنها را ـ در 
حدي که از او بر ميآيد ـ فراهم ميکند. شايد ظاهر امر نشان ازاين امر داشته 
باشد که او ـ عمو پفکي ـ  باآمدنش سبب  بشود که رزمندگان بي خواب شده 
و يا عراقيها با سرو صدايي که او از بلند گو پخش ميکند، بيشتر حمله کنند، 
اما در واقع  وجود او براي رزمندگان دلگرمي است، و با شنيدن صداي او 
رزمندگان احساس امنيت بيشتر کرده، و به ياد ميآورند که هنوز در کنار هم 

هستند وهنوز اتفاقي آنها را از هم نگرفته.  
 اين مطلب براي نوجوانان جالب است که بدانند دربين بسياري از جنگ-
هايي که در دنيا رخ داده است، موضوع روحيه شاد و باال و بزله گوي بسياري 
از رزمندگان ايراني کم نظير و مثال زدني است. مطلبي که توسط همين داستانها 
و رمان ها ـ کودک و نوجوان و بزرگسال ـ  به مخاطبان شناسانده ميشود. 
همچنين توجه به اين امر ميتواند  امتيازي براي نويسنده اثر محسوب شود. و 

اميريان از اين امتياز دور نمانده است.   
 الزم به تذکر است که باتوجه به خاطره بودن اين متن ها، نقدآنها نيز در 
راستاي خاطره انجام ميشود؛ ودرواقع در نقد بيشتر اين بخشها شخصيت 
پردازيها و عناصر داستاني، با شکل داستاني، مورد توجه قرار نميگيرند، چرا 

که خاطره بهره کاملي از عناصر داستاني ـ به اندازه داستان ـ  نميبرد.       
  

جلد 2: داستان "يک قدم دور از جبهه" :   
وقت نماز جماعت عقربي به پيشنماز نزديک ميشود. او مجبور ميشود 

مرتب يک قدم به عقب رود و بقيه هم که به او اقتداء کرده اند، بعد ازهر بار 
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به عقب آمدن پيش نماز،  يک قدم به عقب ميروند. بعد مشخص ميشود يک 
عقرب به پيش نماز نزديک شده است.   

اين متن هم با شکل روايي بيان شده، وبه داستان خاطره نزديک است. 
کمي پر گويي سبب شده است ايجاز داستاني نيز از بين برود. «حاج آقا قامت 
بست، ما هم بستيم، حاج آقا يک قدم عقب آمد، حاج آقا رکوع رفت ما،  حاج 

آقا دوسجده و...حاج آقا قنوت و....»  مطلب مهمي که ميتوان در امر داستاني 
شدن اثر به آن اشاره کرد اين است که متنها بهره کم تري از  وجود عناصر 
زندهي خارج از موضوع داستان بردهاند. عناصري که بتواند زنده و فعال بودن 
داستان را با عيار بيشتري نشان دهد. به عنوان مثال صداي توپ و گلوله و. .. 
هنگام نماز خواندن. صداي هواپيماي عراقي، صداي آمبوالنس. صداي بي سيم 
خودي يا عراقي و. .. بهره بردن از اين عناصر حين روايت داستان، و هم چنين 

وجود ديالوگهاي بيشتر ميتواند به داستاني شدن خاطره کمک کند.   
 مطلبي که در آثار کودک و نوجوان قابل توجه است ساده نويسي است. 
نويسنده در اين پنج جلد و در بقيه آثار خود، به اين مطلب توجه داشته. اما اين 
را هم بايد در نظر داشت که ساده نويسي زياد سبب ترويج ساده پسنديمي 
شود ؛در واقع اين امر مانع به کار گيري تفکر مخاطب نوجوان به خصوص 
نوجوان ميشود. بکار گيري زبان ساده و بيان سليس خود مهارتهايي را 
ميطلبد که در اغلب آثار نويسندگان کودک و نوجوان لحاظ ميشود. اين 
مهارتها اشاره به غنايي دارد، که در همين  زبان ساده و بيان روان مستطر 

است، و آن را از فقر زباني دور ميکند. فقر زباني نيز سبب عدم بکار گيري 

خالقيت در نوجوان ميشود. مهمترين کارکرد ادبيات کودک و نوجوان بکار 

گيري خالقيت آن هاست. طنز ـ  نه لطيفه و خنده و شوخي ـ يکي ازبهترين 
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محملها براي واداشتن مخاطب به فکر، و ايجاد خالقيت در اوست. طنز 
ميتواند اين غنا را در خود داشته باشد و معنا و مفهوم اثر را در اليههاي خود 

بگنجاند. مخاطب کودک و نوجوان با کنکاش در باب دريافت مفهوم طنز ـ  
چه تلخ و چه شيرين ـ  به اين مهم دست مييابد. اگر متن  با خنده وشوخي و 
مسخرگي به پايان برسد، مفهوم واقعي طنز خو را نشان نميدهد. چرا که 

يادمان است که مفهوم طنز با خنده و شوخي و لطيفه فرق دارد.  
  

جلد 3: داستان "تصادف خوش يمن"   
موضوع تکراري اصرار نوجوان براي به جبهه رفتن و قبول نکردن مأمور 
اعزام به جبهه و تصادف نوجوان با ماشين فرمانده. و اين که فرمانده از او 
رضايت ميخواهد و نوجوان شرط ميگذارد که اگر او را به جبهه بفرستند، 

رضايت ميدهد.  ـ تکرار موضوع نوجوان کم سن و سالي که ميخواهد به 

جبهه برود،  و خانوادها ش مخالفند، هم در رفاقت به سبک تانک و هم در 
ترکشهاي ولگرد ـ گرچه جذابيتهاي شوخي و خنده تا حد زيادي اين 

مشکل را کم ميکند، ولي هر خوانندهاي بي درنگ متوجه اين تکرار خواهد 
شد. يکي از عوامل اين تکرار نگارش تعداد زياد اين داستانها و چاپ 
بالفاصله و حتي بدون ويرايش آنها است. نويسنده به جاي پنج جلد ترکش-
هاي ولگرد، مي توانست به دو جلد از آن رضايت داده، تا موضوع تکرار در 
داستانها کمتر شوند. و يا در يک جلد خاطره و يک جلد داستان و در يک 

  جلد ديگر داستان خاطره هايش را به چاپ برساند. 
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جلد 3: صد تا جلو صدتاعقب:  
چند بسيجي داوطلبانه به جبهه ميروند. فرمانده وقتي مطمئن ميشود که 
آنها آموزش سالح و تير اندازي ديده اند، آنها را به خط مقدم ميفرستد. آنها 
نميگويند که از خمپاره اطالعي ندارند. ديدهبان به بيسيم چي مرتب فرمان 
آتش را براي صدتا عقب و جلو، ويا دويست تا و... را ميدهد. بسيجيها که از 

خمپاره اطالعي ندارد، با هر دستور، آن را از زمين کنده و مرتب جا به جا 
ميکنند. بعد توسط گروهبان  متوجه ميشوند که منظور از صد، يادويست تا 

و... صد درجه ويا دويست درجه است.   
داستان جذابيتهاي طنز گونه خود را دارد. يکي از دالئل موفقيت هر اثر 
ادبي ميزان تقاضاي مخاطب براي خريد آن است. اين طور که گفته شده اين 
مجموعه در مدت کمي به چاپ دوم رسيده و اين حکايت از اين موفقيت 
دارد. اما همان طور که گفته شد اگردر چاپهاي بعدي داستانهاي اين 
مجموعه، خاطرهها از داستانها جدا شوند ـ که البته اين متن هم ويژگيهاي 
خاطره را دارد ـ شايد درصد اين موفقيت بيشتر شود. چرا که شايد اين 
مجموعه توانسته به برخي نيازمنديهاي مخاطبان خود پاسخ دهد که به چاپ 
بعدي رسيده است. اين نيازها را  نوجوان ميتواند از قالب زبان ساده و طنز 
واره آن، اطالعات نويسنده از اوضاع جنگي و جبههها، و هيجان و احساس 
مربوط به جنگ کتاب و... ـ کسب کرده باشد. در باب عکسهاي اين متن نيز 
بايد گفت که متناسب با داستان و قابل درک هستند؛ و مخاطب ميتواند با 

آنها ارتباط برقرار کند.  
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جلد 3 : فراري :  
حميد باکري قرار است به ديدن مهدي باکري ـ برادرش ـ برود. مهدي که 
از تأخير حميد نگران شده، نامه او را که از آخن آلمان فرستاده بود، دوباره 
ميخواند. مهدي هزينه تحصيل برادرش را ميداده، و حميد در نامه از او تشکر 
ميکند. آنها در جلسهاي با همت گفتگو ميکنند. حميد متوجه ميشود مردي 
که به نظرش ساواکي آمده، همان همت است، و همت هم  ميگويد همين 
شک را در مورد او کرده است. هردو براي در امان ماندن از آسيب ديگري نيمه 

راه از اتوبوس پياده شده و پاي پياده تا قرار گاه آمده اند. آنها بعد از شناخت 
هم، يکديگر را در آغوش گرفته و ميبوسند.  

در اين متن فاصلهاي بين شخصيتها وجود ندارد. اگر اين روايت را 
خاطره در نظر بگيريم چنداني ايرادي  هم نميتوان بر اين مطلب و همچنين و 
ساير عناصر داستاني، و پيرنگ گرفت. اما مطلب مهمي که در نامه حميد باکري 
براي بردارش عنوان شده، اين موضوع که او در آخن آلمان درس ميخوانده، 
از زبان خودش براي برادرش ذکر ميشود. در حالي که برادر ش مهدي خود 
ميداندکه او مشغول تحصيل در آلمان است. «من در شهر آخن تحصيل مي-
کنم. ص 32.» تذکر اين امر به طور مستقيم حتي براي ياد آوري هم ضرورتي 

ندارد، چرا که باعث ضعف زبان و نثر ميشود.   
شخصيتهاي اين متن همه واقعي هستند. مکانها و محلهاي شناخته 

شده، و سندو مدرکهاي قابل استخراج از متن به خاطره بودن آن بيشتر دامن 
ميزنند.   

  



  نقد مجموعه پنج جلدي داستانهاي ترکشهاي ولگرد      / 113

 

جلد چهار : داستان "مارادونا در سنگر":   
 در حالي که آتش گلوله و خمپاره و توپ دشمن، بي امان بر سر نيروهاي 
خودي فرو ميريزد، رزمندهاي به نام ناصر، با نگراني به داخل سنگرهاي 
عراقيها که به دست خوديها افتاده است، ميرود و بدون اينکه چيزي با خود 
بيرون بياورد، با ناراحتي بيرون ميآيد، و  به سنگر ديگر ميرود. او  در جواب 
دوستش که از او ميپرسد به دنبال چه چيز يا چه کسي ميگردد ؟ ميگويد 

ميخواهد روزنامه يا مجلهاي پيدا  کند تا ببيند که  نتيجه فينال جام جهاني که 
روز گذشته در مکزيک انجام گرفته به کجا رسيده است.   

نقد: اين متن هم تمام مشخصات خاطره را دارد. در اين خاطره نويسنده 
موضوع مورد عالقه نوجوان را انتخاب کرده است. "فوتبال و جام جهاني. " 
شخصيت اصلي "ناصر" به دنبال روزنامه، يا مجلهاي ميگردد که جديد باشد 

و خبر ديروز را براي عراقيها ارسال کرده باشد. اين امر مستلزم اين است که 
براي نيروهاي عراقي، هر روز نشريههاي مختلفي به جبهه، و آن هم خط مقدم 
ارسال کنند. آن هم در زماني که عمليات مهمي در همان روز و روز قبل  انجام 
گرفته که طي آن ايرانيها توانسته اند شهر مهران را پس بگيرند وسنگرهاي 
دشمن را به تصرف خود درآورند. اين مطلب نميتواند هماهنگي چنداني با 
روابط علت و معلولي  اثر داشته باشد. حتي اگربشود هر روز، براي عراقيها 

روزنامه ايي را  به جبهه ارسال کنند، مجله ايي که روزانه باشد و بتواند برايشان 
ارسال شود، و حاوي تازهترين خبرهاي روز  باشد، نميتواند وجود داشته 
باشد. چون مجالت يا هفتگي هستند يا ماهانه و يا فصلنامه و ساالنه. لذا اين 
امر چندان امکانپذير نيست. از طرفي در بحران عمليات که گلوله و خمپاره و 
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توپ بر سر نيروهاي خودي  ميبارد و عده ايرا که به اسارت گرفته اند، به 

پشت جبهه منتقل ميکنند، کسي نميتواند همه چيز را ناديده بگيرد وبا خيال 

راحت  به سراغ مجله و روزنامه، آن هم در سنگرهاي دشمن بگردد. که 

احتمال هر گونه خطري هنوز در آنها وجود دارد. و در نهايت اين که  اگر هم 
موارد ذکر شده امکان پذير باشد، اين موضوع از نظر محتوايي با اشکال روبرو 
ميشود. چرا که  نشان از توجه سران ِنيروهاي عراقي به سربازانشان در جبهه 
دارد و همچنين دليل بر روشنفکري وفرهنگي بودن صدام و عواملش است که 
اين هم منطقي نيست. چراکه در جريان جنگ شنيده نشده که رژيم بعثي چنين 
رفتار روشنفکرانه و انسان دوستانهاي با سربازانش داشته باشد. و در واقع از 

سنگر عراقيها همه چيز گزارش ميشده، مگر روزنامه و مجله روزآمد.  
شايد اگر نويسنده به جاي مجله و روزنامه روزآمد به دنبال راديو، يا 
تلويزيونهاي کوچک باطري دار و يا مواردي از اين دست ميگشت موضوع 
منطقيتر به نظر ميرسيد. اما اين که اثري درقالب خاطره و يا لطيفه و طنز قرار 
بگيرد نميتواند سبب شود که محتوا ويا روابط علت و معلوليش ناديده گرفته 
شود. محتوا مهمترين اصل در داستان کودک و نوجوان است که مبتني بر 
اصيلترين خصوصيات انساني است که در آثار دفاع مقدس کودک و نوجوان 
ميتواند بيشترين کاربرد را در تقويت عشق به عدالت و ومبارزه با ظالم و 
متجاوز و ستمگر در کودک و نوجوان، خود را نشان دهد. و روابط علت و 
معلولي اثر در هر شکل و قالبي، اشاره به ارتباط منطقي وقايع با موضوع و 

هدف اثر دارد، که حتي در خاطره هم مورد توجه قرار ميگيرد.   
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جلد چهار: داستان" صدتا به راست و صد تا به چپ"  
اين متن  روايتي است از بچههاي داوطلبي که تازه به جبهه آمدهاند و نمي-
دانند صد درجه به راست،  با مفهوم صد متر به راست يا چپ فرق دارد. اين 
معما در انتهاي اثرحل ميشود. به اين ترتيب متن باز به سوي لطيفه، و خاطره 
با مشخصات ذکر شده گرايش پيدا ميکند، ضمن اين که عيار خاطره در آن 
باال است. و اين که به طور معمول  اکثر داوطلبان موادري از اين دست را مي-
آموزند. کما اينکه اگر  نوجواناني در بين رزمندگان با چنين موضوعي آشنايي 
نداشته باشد، ساير رزمندگان از آن آگاهند. اين مطلب هم ميتواند محتوا ي اثر 

را مورد سوال قرار دهد.   
جلد 5 : از چهار متن اول کتاب  سه متن آن خاطره، و ديگري داستان 
است. خاطره اول "جنگ با تو کاري ندارد" جواني که معافياش را ميگيرد و 

خوشحال ميشود، و به جبهه ميرود. او به اين وسيله ميخواهد خود را  به 
جبهه برساتد  و در عمليات شرکت کند. خالصه اثر خود نشانگر خاطره بودن 
آن است. اين اثر توصيفات داستان گونه دارد ولي به داستان نزديک نميشود. 
نکته قابل ذکر اين است که در تمام اين خاطرات توجه شخصيت اصلي براي 
رفتن به جبهه نشان از توجه و درک او نسبت به موضوع موجود در اجتماع و 
جامعهاي دارد که او در آن زندگي ميکند. او احساس تعهد دارد و ميخواهد پا به 

پاي بزرگساالن از وطن خود دفاع کند. و اين به لحاط محتوايي با ارزش است.   
  

: داستان دوم در همين جلد" جنگ با تو کاري ندارد" داماد  جلد 5
فرمانده لشکرکه فرمانده خواب آلود را مياندازند توي حوضچه آب سرد که 
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خواب از سرش بيرون برود تا بتواند در جلسه مهمي شرکت کند.  فرمانده 

براي جبران شخصي را که اين کار را با او کرده، او را به عنوان اين که دامادش 
باشد به منزلش ميفرستد ولي خواهر او نوزادش را بغل او ميگذارند. لطيفه 
وشوخي وخنده بيشترين بخش اين اثر را چه به لحاظ معنا و چه به لحاظ نوع 
اثر، تشکيل ميدهد. فرماندهاي که هم از جريان پيش آمده عصباني شده و هم 

به وجه شوخي آن توجه دارد.  
  

جلد 5 : داستان چهار" آبجي ماشاهللا"   
اين اثر نيز روايتي است از  نوجواني که پدر بزرگش وصيت کرده بعد از او 
نام فرزند پسرش را که در راه است، ماشاهللا بگذارند، آنها نيز اين کار را 
ميکنند. اما فرزند به دنيا آمده دختر است. راوي که پسر نوجواني است و بعد 
از او به دنيا آمده، و سيزده سال دارد و آرزو دارد به جبهه برود. چندين بار 
سعي کرده بيخبر به جبهه برود ولي پدرش متوجه شده و او را تنبيه کرده 
است. عاقبت او لباس خواهرش را ميپوشد ـ که کسي متوجه او نشود، ـ و با 

شناسنامه او به جبهه ميرود.  
 اين متن برخي عناصر داستاني را در خود دارد. اينکه روايت از زمان حال 
شروع ميشود، و به ياد آوري از گذشته ميرسد، و دوباره به زمان حال بر 
ميگردد، آن را به داستان نزديک کرده است. همچنين برخي توصيفات داستاني 
نيز و چند خط آخرين صفحه نيز اشاره بهاين امر دارد. اما در حالت داستاني 
خود نيز با چند مورد مهم روبرو است. اول اين که داستان کوتاه بايد زمان و 
مکان محدود داشته باشد ولي زمان اين داستان به بيش از هفده سال ميرسد. 
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مطلب ديگر در اين متن، نثر آن است که يک دست نيست. داراي غلط است و 

با شتابزدگي بيشتري نسبت به بقيه نوشته شده، و به ويرايش نيازمند است.    
به طور کلي در مجموعه ترکشهاي ولگرد بيشتر مفاهيم ـ  حتي  براي 
گروه ج ـ در سطح قرار گرفته اند. و در بسياري موارد عنوان، متن را لو مي-
دهد. و لذا تالش در دريافت مفاهيم،  به تالشي که براي دريافت درونمايه 
الزم است،  نميرسد. مطلب ديگر اين است که برخي ازمفاهيم  اين مجموعه 
مناسبتي با نوجوان ندارند. حتي  مطرح کردن برخي از آنها مانند: «در ده ما 
رسم است اگر پسري دختري را بخواهد و به او ندهند، ميتواند او را بدزدد. 
بعدش هم ديگر هيچ کس نميتواند اعتراض کند. فوقش از خانواده دختر يک 

کتک ميخورد. جلد 5 آبجي ماشاهللا» وجلد 2، داستان در جستجوي قهرمان ـ 

و دکتري که رشوه ميگيرد تا به دروغ به پدر و مادر نوجوان بگويد که اين 
ديوانه شده و بايد به جبهه برود، و برخي ديگر، به نظر ضروري نميرسد. 
همچنين موضوع پدر جواني که به همه رشوه ميدهد تا به مأموري که براي 
تحقيق  در مورد پسرش آمده است، دروغ بگويند که نوجوانش را به جبهه 
نبرند. او خود نيز دروغ ميگويد. و همراه با بقيه، به نوجوان صفات و القاب 

ناخوش آيند ي را به پسر نسبت ميدهند. ـ ديوانه جبهه ج2ـ .  

تصاويربه کار برده شده در اثر از گويايي مطلب و ارتباط آن با موضوع 

حکايت دارند.کاغذ و جلد مرغوب هستند.      

  
در باب مفهوم طنز   

با تأکيد به اينکه طنز کار کرد بسيار مهمي در داستان دارد، بايد گفت  يک 
داستان ابتدا بايد از تمام  عوامل، عناصر داستاني و در واقع مختصات کامل داستان 



118 □ جستاري ديگر 2  

 

برخوردار باشد، تا در مرحله بعدي  به حيطه طنز نزديک شده، و سپس با 
گنجاندن مفهوم مهمتري به طنز برسد. ضمن اين که طنز خود داراي مختصات 
مهمي است که بايد با شوخي، مسخرگي، هجو، هزل، مزاح، لودگي، لطيفه ـ که 
هريک مفهوم جدا گانهاي دارند ـ اشتباه گرفته نشود. اين خيلي مهم است که طنز 

در معناي اصلي خود به کار برود. به اين ترتيب که طنز در لغت با معني خود در 
ادبيات فرق دارد. طنز در لغت با شوخي و مسخرگي هم خواني دارد،  اما در 

ادبيات مفهوم باالتر و مهم تري پيدا ميکند. طنز در ادبيات به معناي نشان دادن 

ضعفها و کمبودها و اشکاالت و ناهنجاريها است. و پيوسته به طور غير مستقيم 

و با تلميح و اشاره بيان ميشود. هدف طنز در ادبيات اصالح مواردي است که به 
آن اشاره ميکند در برخي موارد براي موضوعهاي فلسفي و ديني وسياسي و 
اجتماعي نيز به کار ميرود. طنز ميتواند تلخ و گزنده، مثل داستانهاي گروتسک 
باشد. و يا در داستانهايي با مفهوم هيچ گرايي و پوچ گرايي خود را نشان دهد. 
در برخي آثار ناتوراليستي طنز تلخ و سياه ديده ميشود. طنز در برخي موارد مي- 

تواند آرام و ماليم باشد. و بيشتر براي همدردي و دلسوزي به کار رود. نوشتن 
طنز به توجهي دقيق و عميق از مطلب مورد نظر نياز دارد که اشاره بر انتقاد، 
تناقض، بي ثباتي، معايب و نواقص دارد. توجهي که دربسياري از آثار معموليتر 

وجود ندارد. به عبارت ديگر طنز به درک عميق و عقالني چه در باب نوشتن و در 
باب خواندن اثر نياز دارد. از ميان طنزهاي ايراني ميتوان به برخي از آثار 

جمالزاده، مانند "صحراي محشر" اشاره کرد و نيز ميتوان به اثر معروف عبيد 
زاکاني ـ  در نوع سادهتر ـ "موش و گربه" اشاره کرد.  در رمان  قديمي"دن کي 
شوت" اثر سروانتس نيز ميتوان مفهوم طنز را جستجو کرد. بسياري از داستان- 

هاي کوتاه چخوف نيز مفهومي طنز گونه دارند که لبخندي تلخ را بر لبان مخاطب 
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مينشانند. طنزي که در اشعار سعدي است بسيار جذاب و شاخص است. با توجه 
به موارد ذکر شده، وجود طنز در  مجموعه ترکشهاي ولگرد بسيار نادر است. در 
طنز به طور مستقيم از عبارات و جمالتي چون هِر هِر خنديديم و يا از خنده 
ريسه رفتيم و. .. استفاده نميشود ـ هر چند مخاطبش نوجوان باشد ـ وآنچه که به 
عنوان طنز در اين مجموعه از آن ياد ميشود،  لطيفه است. لطيفه بودن اين آثار 
زماني ثابت ميشود که متنها با موقعيتي غافلگير کننده در انتها روبرو ميشوند. 
که از نظر ساختاري نيز اثر را با لطيفه بودن  خود ثابت ميکنند.  اين در حالي 
است که در مشخصات کتابنامه اثرنيز آن را در گروه لطيفه، هجو وطنز قرارداده 

اند. اين نشان از آگاهي کتابدار فهرست نويس، يا ناشر محترم است. با توجه به 
اين که هجو با هزل فرق دارد، و اين که هجو نيز خود معناي شوخي و خنده را 

ميدهد، اين سه نام براي اين پنج جلد حساب شده و اصولي است.   
  

امتياز :  
 بزرگترين امتياز اين مجموعه، توجه به نفس عمل  نويسنده  است. چرا 
که او  خواسته است  براي  مخاطب کودک و نوجوان از دفاع مقدس بنويسد،  
و مهم تراين که در اين ارتباط توجه به شادکردن و خندان او نيز دارد. مطلب 
ديگر و يا امتياز ديگرتوجه به احساس وظيفه و تعهدي است که بسياري از 
نوجوانان در سنين کم  در زمان جنگ در خود احساس ميکردند و به همين 
دليل سعي داشتند با تمسک به هر وسيله،  خود را به جبهه برسانند تا در مقابل 
دشمن متجاوز بايستند. اين مفهوم هرچند که امروز در آثار اميريان و بسياري 
ديگر از نويسندگان تکراري مينمايد، ولي در زمان خود داراي ارزش بوده و 

از اميتاز ويژهاي برخوردار است.  



  

  



  

  
  
  
  
  

10. تو در باغي و من در پشت ديوار  
نقد هامون و دريا   

از عباس جهانگيريان  
  
قصه هامون و دريا، اثر عباس جهانگيريان، متولد 1333 است، که در 88 

صفحه-در ويرايش سال  1388 ـ توسط موسسه فرهنگي منادي تربيت به 
چاپ رسيده است. چاپ قبلي اين کتاب در سال 1378  توسط کانون پرورش 

فکري کودک و نوجوان، با کارگرداني ابراهيم فروزش، به فيلم سينمايي تبديل 
شد که موفق به دريافت پروانه زرين و لوح سپاس بهترين فيلمنامه از سوي 
هيئت داوران بخش مسابقه 22 جشنواره فيلم کودک و نوجوان همدان، و 

همچنين تنديس و لوح سپاس بهترين فيلم جشنواره 22، انجمن منتقدان و 
نويسندگان سينماي ايران شده است.   

 جهانگيريان درپرونده خود آثاري در قالبهاي فيلمنامه، نمايشنامه، مقاله، 
پژوهش،  رمان و داستان دارد. چند نمونه ازآثار او عبارتند از: رمان توران تور، 

رمان تاريخيابن مقفع، و فارابي، باز نويسي حکايتهاي چهار مقاله نظامي 
عروضي، شازده کدو، جنگ که تمام شد بيدارم کن، رمان ترکه انار، رمان 

خواب دختران چپ نيست و...  
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خالصه هامون و دريا  اشاره دارد به نوجواني به نام "هامون "که در پير 
دره با مادر بزرگش" بي بي گوهر" زندگي ميکند. او در حادثه زلزله پدر و 
مادر خود را از دست داده. مادر بزرگش خادم پير درخت است. او با در آمد 
مختصري که هامون از راه نوشتن عريضه براي زائران پير درخت، به دست 

ميآورد، گذران زندگي ميکند. هامون صداي خوبي دارد و تار هم ميزند. 
مردم روستا به او اطمينان دارند و تمام خواستهها و حاجات و خود را به اومي 
گويند تا بنويسد و به درخت دخيل کند. هامون دختر عمويي به نام دريا 
دارد،که قالي ميبافد و پدر خود را نيز از دست داده. هامون  به او دل بسته  
است. بيشتر اهالي روستا اين را ميدانند. اما گلبانو مادر، و توفان برادر دريا، با 

اين وصلت موافق نيستند. بهانه آنها براي اين مخالفت بيکاري و فقر هامون 
است. هامون و دريا با مشکالت زيادي در اين ارتباط روبرو ميشوند تا زماني 

که دريا به بستر بيماري ميافتد و بين تمام خواستگارانش ـ  که هفت نفرند ـ 
فقط هامون  همراه توفان به برکه آهوان ميرود وبراي دريا ماهي سياه ميآورد. 

دريا ماهي را زنده ميخورد وبهبوديمي يابد.  
نقد: هامون و دريا رماني در قالب واقعيت گرا (رئاليسم)، در ژانر اقليمي و 
خانوادگي است. مکان آن تربت جام، و روستاي پيرآباد، است که پير درخت ـ 
زيارتگاه  اهالي روستا ـ در آن واقع شده است. مکانهاي ديگررمان  تربت 
حيدريه، وقمصر کاشان و... هستند. اشاره به اين مکانها عيار واقع گرايي رمان 
را باال ميبرد. اين اثربه لحاظ ساختارکلي،و ساختار پيرنگ از نقاط قوت 
بسياري برخوردار است. به خصوص اگر درقالب آثار کالسيک بررسي شود، 
مشاهده ميشود که به اکثر قوانين و چارچوبهاي داستاني پاي بند است. چرا 
که توانسته است  باتکيه بر عناصر داستاني، و وحدت بين آنها عمل داستاني 
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را تا به انتها مطابق اصول کالسيک داستان نويسي به پايان ببرد. شخصيت 
پردازي کامل در قالب شخصيت ها، آنها را از پويايي کامل در ارتباط با 
حوادثي که با آن درگيرند، قرار ميدهد. به اين ترتيب که شخصيتها به شکل 
پديدهاي پديدارشناسانه وارد داستان شده و توانستهاند با شکل معنايي، خود را 
تعريف کرده و از عهده وظايفي که  بر شانه شان گذاشته شده، به طور کامل 

بر آيند.  در واقع شخصيتها در قالب هر يک از انواع تعريف شده خود، يعني 
) ساده و... قرار  شخصيتهاي تيپيک (نوعي ) قراردادي، جامع (همه جانبه

گرفته، و باگرههايي  درگير،  و با کسي يا کساني  به کشمکش افتاده،  و در 
نهايت در اوج و فرودي منطقي به گره گشايي ميرسند. به اين ترتيب هريک 

از عناصر داستاني اين اثر در هرم فريتاک به جاي خود مينشينند. شخصيت 
اول رمان هامون است، که در کنار دريا، شخصيت اصلي بعد از او، با نقشي 
همه جانبه يا جامع ـ با وجود نوجواني ـ به ايفاي نقش ميپردازند. اين 
شخصيتها در عين همه جانبه بودن، از شخصيتپردازي ساده نيز برخوردارند. 

وشخصيتهاي مقابل هامون و دريا، از خانواده دريا توفان ـ برادر ـ وگاهي نيز 

گل بانو ـ  مادر دريا-و خواستگارنش ساالر، سليمان، مراد، داوود، وهاب 
هستند. که شخصيتهاي اصلي در کشمکش  با يکيک آنها قرار ميگيرند. 
فاصله شخصيتهاي اصلي از هم، و همچنين فاصلههاي شخصيتهاي اصلي 
از فرعي، و فرعيها از هم، به گونهاي در نظر گرفته شده که ميتوان آنها را به 
راحتي از جايگاه، طبقه خاص خود، استخراج کرده  و به خوبي با آنها 
همذات پنداري کرد.گل بانو و توفان شخصيتي تيپيک و ساده دارند که به 

راحتي ميتوان رفتار و گفتار آنها را حدس زد. اين نوع شخصيتها در اکثر 
داستان و رمانها ديده ميشوند. با توجه به آنچه گفته شد، رمان بر پايه 
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شخصيت استوار، و در واقع رمان شخصيت محور است.شخصيتهايي که  

قطعيت داشته ومتفاوت با  بي نشاني و بي هويتي، و انزوا طلبي شخصيتهاي 

داستانهاي امروزند.   
در باب ساختار پيرنگ بايد گفت يکي از عناصر پيرنگ که در اين رمان از نقطه 
قوت بااليي برخوردار است، و سبب کشش آن شده است، عنصر تعليق است. 

تعليق اين اثر سبب شده که مخاطب تا انتها با داستان برود. و قرابتي با حکايت و 
قصههاي قديمي وکهن پيدا کند.  همچنين اين رمان با وجود اين که داستان و 

موضوع و ساختاري قديمي دارد، و روايت آن نيز خطي است، وحتي منظرگاه 
نويسنده نيز داناي کل ـ  قديميترين زاويه ديد ـ  است. توانسته با تمرکز بر عناصر 
مهم تر، در قالب يک رمان، يا داستان بلند  کامل بگنجد. اين نشان ميدهد که 
جذابيت اثر، ارتباط چنداني  با پيچيدگيها و برخي فرم زدگيهاي امروزي ندارد. 

رمان و داستان ايراني ميتواند در عين سنتي بودن، جذابيت خود را  حفظ کرده و 
موفق هم باشد. شخصيت پردازي کامل، در اين اثر مانند شخصيتهاي ماندگار در 

ادبيات داستاني کالسيک، به اين امر قوت بيشتري ميبخشند.  

درونمايه اين اثر همان مضمون و مفهوم آن است،که در  اليههاي اوليه قابل 
درک است. در واقع  اين رمان به دليل سادگي موضوع، درونمايه سختي را که 

بشود از اليههاي زيرين آن استخراج کرد، بر نميتابد. لذا  ابتدا با ايده و طرح 
ـ طرحي کامل ـ آغاز شده و سپس به موضوع و مفهوم اصلي خود رسيده 
است.  مفهومي مبتني بر  عشق و عالقهي پاک و الهي دو نوجوان نسبت به هم، 

و نگاه داشتن حريم آن، و مبارزه وثابت قدمي هر دو براي رسيدن به هدف  
نهايي، لحظهاي از تالش بازنمي مانند. و اين موضوعي است که در آثار 
امروزي کمتر به آن بر ميخوريم. عشقي پاک و اليزال که طرفين به خاطرش 
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حاضر به هر نوع فداکاري و از خود گذشتگي هستند. همان گونه که هامون به 
خاطر دريا، و حتي بدون اطالع او چند بار خود را به آب و آتش ميزند. او 
يک بار به تنهايي با همه خواستگاران و برادر دريا درگير ميشود، يک بار به 

خاطر حرفهاي گل بانو به قمصر ميرود تا به آن چه که گل بانو و توفان  از 
او طلب کرده اند،  برسد و دست پر برگردد. و يک بار هم براي درمان بيماري 
دريا ـ که زردي گرفته -تا پاي جان خود را به خطر مياندازد. دريا نيزبه خاطر 
او هم با خانواده و هم با خواستگارانش درگير ميشود و در نهايت در غم فراق 

هامون خود را زنداني ميکند، وبيمار ميشود و تا پاي مرگ پيش ميرود.   
يکي از مواردي که در ادبيات کودک و نوجوان بايد در نظر گرفته شود، 
توجه به نياز و خواستههاي امروز آن هاست که در اين راستا نو آوري و 
بداعت  نيز جايگاه خود را دارد. هيجان، طنز، احساس بر انگيزي و... از ساير 

اين موارد هستند. نويسنده کودک و نوجوان ميتواند به روايت داستان و رماني 
بنشيند که واجد هر يک از موارد ذکر شده باشد، اما خالي ازمفهوم واقعي 
عشق. عشقي که در اين اثر به آن توجه شده است. روايت ازچنين عشقهايي 
درزمان ما که کم کم رو به زوال ميروند، به نظر ضروري ميرسد. در زندگي 
ماشيني امروز که صنعت و مال اندوزي، همراه با نظريههاي ترقي، کم کم جاي 
همه چيز را پر ميکنند، بيشتر نوجوان و جوانان امروزي از طرق مختلف، با 
خيانت و خشونت و جنايت، آشنا ميشوند. آنها که در خانوادههاي خود به 

چنين گنجينههايي در وجود مادر و پدر و ساير اقوام، دست يافته اند، کمتر در 
آسيب پذيري رسانهها، و در نوع علنيتر خود، در جامعه قرارمي گيرند. ولي 

آنها که از داشتن چنين نعمتي در خانواده و بستگان و دوست و آشنا يان خود 
محرومند،ممکن است در خطر اين آسيبها قرار بگيرند. و لذا به نظر ميرسد 
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گفتن از چنين عشق هايي، چه درقالب داستان و رمان، و چه ديگر وسائل 
ارتباط جمعي،  نه تنها تأثير منفي روي جوانان نميگذارد، بلکه به جاي آشنا 
شدن با خيانت و خباثت و زشتي، بار ديگر با نگاهي به فطرت خود، به اصول 
اصلي زندگي پيشينيان خود ـ  از ييشينيان ديني گرفته تا اصل و نسب خود باز 
گردند. به نظر ميرسد يکي از راهکاريهاي پااليش جامعه امروز دنيا پرداختن 
به همين امر-عشق ـ  باشد. چه گفتن از زشتي ها، آن هم پي در پي در قالب 
فيلم و داستان و موسيقي، کم کم سبب ميشود قبح آن از بين رفته، وچون 
امري عادي بين مردم رواج پيدا کند. لذا يکي از امتيازهاي مهم اين اثر، 
پرداختن به عشق آن هم در نوع پاک و بي آاليش آن است. اين عشق گرچه 
زميني است و لي توانسته چون گنجينهاي در وجودشخصيت، آنها را به عشق 
آسماني نزديکتر کند، چه بسا کمک هامون به توفان که در حال نزار است ـ  
با وجود اين که او بيشترين دشمني را نسبت به او کرده، و با وجود اين که 

حال خودش نيزمانند اوست ـ و بخشيدن تنها عنصري زندگي بخش هردوشان  
به او، يعني تنها باقي مانده آبي که همراه دارد، او را از خود گراميتر داشته و 
بر مرتبه فطري خود افزوده، و با عشق آسماني قرابتي بيشتر پيدا ميکند. او با 
وجود خستگي و تشنگي و گرما زدگي توفان را بر پشت خود سوار ميکند و 
کشان کشان به جلومي برد. اين امر نشان از اين دارد که اگر هريک از خواستگاران 

ديگر دريا هم عاشق واقعي او بودند، چنين رفتاري ميکردند، که نکردند.   
استفاده از شعر، شعرهايي بومي با زبان ساده، که به نظر ميرسد از خود 
نويسنده است، شاخصههاي بومي اثر را بيشتر کرده است. اگر شناسنامه شعرها 
نيز در کتابنامه اثر قيد ميشد، و اين که شاعر خود نويسنده است يا کسي 
ديگر، بهتر بود. اما مطلب مهم اين است که شعرها با شکلي بسيار ساده و 
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کالسيک سروده شدهاند. و همين امر سبب شده  موضوع اثر باور پذيرتر شود. 

مشخصه ديگر اثر گفتگوهاي صميمي و ساده آن است که برايش فونتي 

پررنگتر انتخاب  شده. اين امرنشان از تأکيد بر گفتگوها دارد، و اين که گفتگو 

(ديالوگ)ها درراستاي حرکت، و پيش برنده هستند. گفتگوها ميتوانند يکي از 
مهمترين مولفههاي انتخاب اثر براي فيلم باشند.   

امتياز :توجه به ادبيات روستا، فرهنگ و خرده فرهنگهاي روستا نشينان در 
قالب عناصر بومي، که حکايت از آداب و رسوم و آئينها و باورهاي آنها  در 

بخش فضا سازي و محيط وفضا و مکان، و کنشهاي شخصيتها دارد، امتياز 

مهم اين رمان است.  اين امر عيار بومي نويسي در اثر را باال برده است. توجه به 
کوير و شاخصههاي آن را در قالب در قالب ساز ـ  دوتار ـ و آواز، اشاره به مردم 
تربت جام و تربت حيدريه وکويرو کاشان و قمصر و... سبب آشنايي و شناخت 

جوان و نوجوان با شهرها و روستاهاي کشورش ميشود. هامون تار ميزند و اين 
يکي از عادتهاي مردم اين خطه است.  او با  دريا و تمامي اهالي روستا به 
وسيله همين ساز و آواز حرف ميزند. و دريا جوابش را با ميوههاي باغ پدر، که 
گاهي در آب مياندازد،  ميدهد. از اين نوع عشق ـ  که شايد در متون کهن که 
بزرگترين وجه زيبا شناسانه آثار آن دوره است ـ بيشتر ديده ميشود. ولي امروز 

هم هست و کم هم نيست.  فقط بايد آن هارا ديد.سوال اين جاست که امروز چه 
چيزي جز چنين عشقي ميتواند جوان و نوجوان را با خود درگير کند ؟ آنچنان 
که درگيريهاي غلط ديگر را فراموش کرده، و يا به آن مبتال نشود و به خطا 
نرود؟ شايد گفته شود امروز به اندازه نگاه تمام انسان ها، از انواع عشق وجود 
دارد. اما يادمان بماند که عشق بيشتر از يک زبان و مفهوم ندارد. همان که ريشه 

الهي دارد و  پااليش ميکند و تصفيه.  



  

  


