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طـى صـد و پنجاه سـال کـه از آغـاز نقدهـاى مطبوعاتـى برکتاب هاى کـودك در 
ایـران مى گـذرد، کمیـت و کیفیـت نقـد ادبیـات کـودك و نوجـوان گسـترش یافته و 
امـروز بـا ده هـا منتقد روبـه رو هسـتیم که به عنـوان منتقـد حرفه اى ادبیـات کودك 

هـر یـک بیـش از سـى نقـد و مقاله دربـاره ادبیـات کـودك در پرونده خـود دارند.
تـا امـروز شـاید بـه تقریب و نسـبیت حـدود 4000 نقـد ادبیات کـودك و نوجوان 
در ایران و به زبان فارسـى منتشـر شـده اسـت و هر ماهه شـاید حدود ده نقد جدید 

هم منتشـر شود.
بحـث مـن چیسـتى کارکـرد و کاربـرد ایـن نقدهاسـت. على القاعده وقتـى چیزى 

نوشـته مى شـود، هدفـى در پس آن اسـت. 
همـه ایـن انـواع متکثِر نقدهـاى ادبیات کـودك و نوجـوان، به نوبه خـود هدفى را 

دنبـال مى کننـد و به پرسـش و نیـازى پاسـخ مى دهند. 
در یـک نقـد تنهـا پاسـخ هاى منتقـد نیسـت کـه ارزش نهایى نوشـته او را روشـن 
مى کنـد. بلکـه بخـش مهمـى از تأثیـر، کارآیـى، مقبولیـت و توفیـق نقـد، مرهـون و 

مربـوط بـه پرسـش هایى اسـت کـه بـراى نقد طرح شـده اسـت.
مشـکل نقـد ادبیـات کـودك و نوجـوان بـا فقـدان پرسـش هاى بومـى و کارآمد و 
گرفتـار آمـدن در چنبره پرسـش هایى اسـت کـه کوچکترین پیوندى بـا اکنوِن حیات 

مـا و ادبیات مـا ندارد.
گرچـه ادبیـات، مفهومـى فراتـر از زمـان و مکان اسـت، بـراى همین مـا امروز هم 
آثـار هومـر و ازوپ را دوسـت داریـم و مى فهمیم و مى طلبیم. داسـتان هاى شکسـپیر 
و اشـعار مولـوى و آثـار گوتـه و تاگـور و لـورکا خواننـدگان و خواهندگانـى فراتـر از 
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سرمقاله

حوزه هـاى جغرافیایـى و سیاسـى دارنـد. بـا ایـن حـال پرسـش هایى کـه منتقـدان 
ادبیـات کـودك در تاریـخ و یـا جغرافیـاى دیگـرى بـراى نـگارش نقدهـاى خـود پى 
افکنده انـد، الزامـاً  در زمـان و مـکان دیگـرى پرسـش هایى معقـول، مقبـول و منظـور 

. نیستند
حرف هایـى کـه میـرزا تقى خـان حکیم باشـى در دوره ناصرالدین شـاه قاجـار در 
نقـد و نهـى افسـانه ها زده اسـت امـروز تنهـا ارزش تاریخـى دارد و قابـل تسـرى بـه 
کتاب هـاى خردسـاالن در دهـه نـود شمسـى نیسـت. تقریظى که رشـید یاسـمى بر 
کتـاب احمـد نوشـته قابـل تطبیق بـه رمان هـاى امـروز نوجوانانـه نیسـت. مقدمه اى 
کـه محمدحسـن فروغـى در معرفـى و تجویز داسـتان هاى ژول ورن و اصـرار بر خالى 
بـودن آن از هرگونـه تخیل و افسـانه پردازى نوشـته، به داسـتان هاى فانتـزى، علمى- 

تخیلـى و گمانـه زن امـروز مـا قابل تعمیم نیسـت. 
نقـد صمـد بهرنگـى بـر اشـعار عبـاس یمینى شـریف و خیانـت شـمردن شـعر 
سـرودن بـراى کـودکان طبقـه مرفه را نمى شـود به اشـعار امروز قاسـم نیا و کشـاورز 
بـراى همـان کـودکان تسـرى داد. همین طـور بى خاصیـت پنداشـتن داسـتان هاى 
محمدرضـا سرشـار به دلیل نداشـتن خشـم انقالبى کـه در نقد محسـن مخملباف در 
سـوره بچه هـاى مسـجد چاپ شـد و یا نقـد محمد نورى زاد بـر آثار محمـود حکیمى 
کـه آن را محافظه کارانـه تلقـى کـرد و یا نقد احسـان طبـرى بر منصـور یاقوتى و نقد 
فـرخ صادقـى بر شـکور لطفـى. آنچـه کـه منتقـدان و نظریه پـردازان ادبیـات کودك 
در سـایر کشـورها در قالـب کتـاب و مقالـه و نقـد مى نویسـند، مبتنـى و متکـى بـر 
نظریه هـا و پرسـش هایى اسـت کـه آن جامعـه را درگیـر خود کـرده و پاسـخ آن را از 

اهـل فکـر و اندیشـه مطالبـه کرده اند.
در مقابـل بسـیارى از نقدهـاى مـا نـه کوچکتریـن فایـده اى بـراى پدیدآورنـدگان 
کتـاب کـودك دارد و نـه تأثیـر و افزونـه اى بـراى خواننـدگان و مخاطبان و نـه یافته 

ذى قیمتـى بـراى پژوهشـگران سـایر عرصه هـاى علـم و دانـش فراروى مـى آورد. 
بـراى داشـتن نقـد نیازمنـد پرسـش هسـتیم و براى داشـتن پرسـش الجـرم باید 
فضـاى کارمـان را بشناسـیم. بـراى نوشـتن نقـد، بـراى نوشـتن مقالـه، بـراى انجـام 
داریـم.  واقعـى  پرسـش هایى  بـه  نیـاز  رسـاله  و  پایان نامـه  ارایـه  بـراى  و  پژوهـش 

پرسـش هایى بومـى و برآمـده از حیـات و نمـود امـروز ادبیـات کـودك.
پرسـش هایى برآمـده از دل نظریه هایـى داخلـى کـه در آن تلقـى نسـبتاً  روشـنى 
از کـودك، تربیـت، تاریـخ، ادبیـات، هنـر، جامعه و در یـک کالم از انسـان و زندگى او 
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وجود داشـته باشـد.
بـدون مطالعـه و غـور در یافته هـا و افـکار رایـج در جهـان نمى تـوان بـه نظریه اى 
روشـمند و سـاختارمند رسـید امـا ایـن شـرط الزم، شـرط کافـى نیسـت. بایـد بـه 
تاریـخ و فرهنـگ و ادبیـات خودمـان هـم رجـوع کنیم. بایـد پاى حرف هـا و دردهاى 
بچه هـاى امـروز ایران در شـهرها و حاشـیه شـهرها، مدرسـه ها، روسـتاها، کارگاه ها و 
کوچـه و خیابـان هـا بنشـینیم. بایـد رفتار خریـد کتاب را در کتابفروشـى ها بررسـى 
کنیـم. بایـد آمـار امانـت کتـاب را در کتابخانه هـا تحلیل کنیـم. باید از سـایر منابع و 

مراجـع مخاطبانمـان و از سـایر تفریح هـا و رسانه هایشـان باخبـر باشـیم.
رسـیدن به نظریه و رسـیدن به پرسـش هاى ناب بدون عبور از سـرزمین فلسـفه، 

بـدون مـرور صفحـات تاریخ و بـدون غوطه در الیه هاى شـهر ممکن نخواهد شـد.
قبـل از نـگارش هـر نقـدى بایـد از خودمان بپرسـیم این نوشـته من با چه کسـى 
قـرار اسـت سـخن بگویـد. مى کوشـد بـه چـه پرسشـى پاسـخ دهـد و پاسـخ هاى آن 
قـرار اسـت در کجـاى ایـن عالـم، اصـالح یـا تغییـر کوچکـى ایجـاد کنـد و به سـهم 
ناچیـز خـود و بـه انـدازه یـک گام کوچـک در سـاختن دنیایـى بهتـر براى کـودکان 

باشد. سـهیم 
سردبیر
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تازه هاى نشرسرمقاله

روى صحنه
لیـزا بنـى، وینترز؛ مترجم: ژیال مشعشـعى، تهران، پژواك فـرزان، 294 ص، 

خشـتى (شـومیز)، 180000 ریال، چاپ اول، 1000 نسخه،
شابک: 978-600-92116-6-1

زبان اصلی: انگلیسى
عنوان به التین:

On stage: theare games and actives for kids

موضوع(ها):
1. نمایش و آموزش وپرورش؛

2. بازى ها؛
3. نمایشنامه کودکان (آمریکایى).

معرفی کوتاه 
کتـاب حاضـر طراحی شـده براي کمـک به یادگیـري کودکان ازطریـق انجام و اجـراي بازي هایـی که بتوان 
آن هـا را نمایـش نامیـد. کـودکان بدین وسـیله می تواننـد خیال پردازي هایشـان را گسـترش دهنـد، شـیوة 
فکرکردنشـان را آزاد سـازند، حـرف بزننـد و حرکت کنند. آن ها یـاد خواهند گرفت چگونه خود را به وسـیلۀ 
صـدا و بدنشـان ابـراز کننـد. مهارت هـاي تئاتـر خودبـاوري را در کودکان پـرورش می دهد. قدم گذاشـتن به 
موقعیت هـاي تـازه را سـاده تر می کنـد. بـه حل مشکل هایشـان کمک می کنـد. مهارت هاي شـنیداري را در 
آنـان تقویـت می بخشـد. همـکاري و تعـاون را در آن هـا برمی انگیـزد و ایجـاد ارتباط بـا دیگـران را راحت تر 
می کنـد و تـرس از سـخن گفتن در برابـر عمـوم را کاهـش می دهـد. کتاب حاضر بـراي کمک بـه یادگیري 

کـودکان 6 تا 12 سـاله به رشـتۀ تحریر درآمده اسـت.

شاهزاده خانم آگهى دوست دارد
ماریان  تصویرگر:  امیرى،  نوشابه  مترجم:  ویلمن،  نومان،  کریستین 
بارسیلون، تهران، مرغابى، 32 ص، بیاضى (شومیز)، 60000 ریال، چاپ 

اول، 1000 نسخه، شابک: 978-600-97149-3-3
زبان اصلی: انگلیسى

موضوع(ها):
1. داستان هاى کودکان و نوجوانان؛

2. آگهى هاى تبلیغاتى تلویزیونى.

معرفی کوتاه
در داستان این کتاب، شاهزاده خانم (الى یِت) به همراه دخترعمویش (آلیس) به شهربازى مى رود. او در 
آن جا متوجه چهرة واقعى ها مى شود و در یک آگهى تبلیغاتى از همۀ فامیل مى خواهد در جشن تولدش 
وسایل موردنیاز یک شاهزاده خانم را براى او هدیه بیاورند، اما پس از روز جشن دیگر الى یِت نمى تواند 

از آن وسیله ها استفاده کند؛ او باید یک تصمیم تازه و البته خالق براى استفاده از وسایلش بگیرد!
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چکیده
مقالـۀ حاضـر جسـتارى اسـت در نقـد و تحلیـل رمـان خورشـید توى بشـقاب اژدها نوشـتۀ 
سـودابه فرضى پـور کـه به تازگـى در نشـر آفرینـگان چـاپ شده اسـت. از اهـداف مهـم ایـن 
جسـتار بررسـى و تحلیـل مهم تریـن ویژگى هـاى کتـاب حاضـر و آشـکار کردن نقـاط ضعف 
و قـوت آن بوده اسـت. بـه  طـور خالصـه مهم تریـن مـواردى کـه در ایـن نوشـتار بـه آن هـا 
پرداختـه شده اسـت عبارت انـد از بررسـى سـوژه و پیرنـگ رمان، بررسـى نقش شـخصیت ها 
و رخدادهـاى تاریخـى در رمـان، بررسـى نثـر و زبـان رمـان، بررسـى تأثیر محیط مدرسـه و 
کاربسـت رخدادهـاى شـیرین در رمـان، بررسـى تصاویـر کتـاب و درنهایـت نتیجه گیـرى از 

مباحـث مطرح شـده.

کلیدواژه
 رمان نوجوان، ساختار، سوژه، پیرنگ، رخدادها و شخصیت هاى تاریخى

مقدمه
تجربـه نشـان داده اسـت کـه انتخـاب سـوژه اى بکـر و تـازه، تـا حـد قابل توجهـى راه 
را بـراى شـکل گیرى اثـرى جـذاب و تأثیرگـذار همـوار خواهـد کـرد. بـه  عبارتـى 
 دیگـر، داسـتان هایى کـه سـوژه اى بکـر دارنـد، همـواره مى تواننـد در جـذب مخاطب 



3508

۲۰ ۱۹  ،  
 ۱۳۹۷ ـــ  ـــ  

نقد داستان تألیف

   
 ،    
    
   
    
   
     ،

  

و کنجـکاو کـردن او بـه خوانـدن و پیگیـرى اثـر، یک گام از سـایر آثار جلوتر باشـند؛ 
زیـرا انسـان ها (بنـا بـر سرشـت خـود) در برخـورد بـا جهـان پیرامـون خود و کشـف 
راز و رمزهـاى آن همـواره نسـبت بـه دیدگاه هـاى نـو و غیرتکـرارى تمایل بیشـترى 
از خـود نشـان مى دهنـد؛ ازایـن رو، آثـارى کـه سـوژه و دیدگاهـى نـو و غیرتکـرارى 
داشته باشـند، مى تواننـد مخاطبـان بیشـترى جـذب کننـد و ارتبـاط بهترى بـا آن ها 
برقـرار سـازند. بـا ایـن  حـال، انتخاب سـوژه اى بکـر و جذاب تنهـا نیمى از راه اسـت. 
نیـِم دیگـر راه به چگونگى بسـط و گسـترش دادن سـوژه و به عبارتى داسـتان پردازى 

مربـوط مى شـود.
در ایـن رونـد مهم تریـن کار نویسـنده ایجـاد تناسـبى هماهنـگ و یکپارچه میان 
عناصـر داسـتانى به منظـور تأثیرگذارى و ارتباط هرچه بیشـتر متن با مخاطب اسـت. 
حـال اگـر نویسـنده اى تیزهوش سـوژه اى بکر را با پرداختى سـنجیده درهـم بیامیزد، 
مى تـوان اطمینـان داشـت کـه حاصـل دسـترنج او اثـرى جـذاب و درخـور تحسـین 
خواهـد بـود؛ درسـت ماننـد رمان حاضـر کـه بسـیارى از مؤلفه هاى یک رمـان خوب 
را بـراى ردة سـنى نوجـوان در بـر دارد و مى توانـد مخاطـب را تـا انتهـاى کتـاب 
کنجـکاو و مجـذوب نگـه دارد. بـراى آشـنایى بیشـتر با ایـن مؤلفه هـاى تأثیرگذار در 

ادامـۀ ایـن نوشـتار بـه بررسـى مهم ترین آن هـا خواهیـم پرداخت.

1-1.  خالصۀ رمان
گاه   کـه  هسـتند  کالس  تنبـل  دانش آمـوز  دو  حسـن پور  آریـن  و  سـعیدى  فرهـاد 
و  بـى گاه به خاطـر شـیطنت و بازیگوشـى پایشـان بـه دفتـر ناظـم مدرسـه کشـیده 

فرضى پور، سودابه (1396). خورشید توى بشقاب اژدها. 
چاپ اول، تهران، نشر آفرینگان، 1100 نسخه، 11000 تومان، 

شابک: 978-600-391-038-6
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رمانى با عطر و بویى تاریخى و طعمى خنده دار

مى شـود. یـک روز معلـم تاریخ آقـاى پژوهـى متوجه مى شـود که ایـن دو دانش آموز 
سـر کالس درحـال خـوردن بسـکویت و بازى با گوشـى همراه هسـتند. آقـاى پژوهى 
پـس از دیـدن ایـن صحنـه، بـراى تنبیـه کردن و قبـول شـدن ایـن دو دانش آموز در 
آزمـون پایـان سـال یـک شـرط جالـب مى گـذارد و آن چیـزى نیسـت مگـر اجـراى 
نمایشـى تاریخـى جلـوى همـۀ بچه هـاى مدرسـه. باالخـره فرهـاد و آریـن تمرین را 
آغـاز مى کننـد و روز موعـود فرامى رسـد. آن هـا بـراى اجـراى نمایشـى مربـوط بـه 
جنـگ ایـران و لیدیـه1 وارد صحنـه مى شـوند و پـس از چنـد دقیقه به طـور ناگهانى 
در میـان دود و مـه بـه گذشـته اى بسـیار دور در زمان هخامنشـى2 منتقل مى شـوند. 
غافـل از این کـه ایـن دود در حقیقـت جادویى اسـت که به وسـیلۀ یکى از شـاگردان 
تنبـل معبـد دلفـى3 به نـام آدراسـتوس4 در زمـان یونـان باسـتان اتفاق افتاده اسـت. 
در حقیقـت رمـان حاضـر داسـتان پیوند میـان دورة اکنـون و دورة باسـتان را روایت 

مى کنـد.
آدراسـتوس و آسـکاالفوس5 هر دو به ترتیب دو شـاگرد تنبل و زرنگ معبد دلفى 
هسـتند. یـک روز آدراسـتوس بـراى این که بتواند مثـل آسـکاالفوس کار مهمى انجام 
دهـد، بى اجـازه خـودش را بـه پشـت بام معبـد مى رسـاند تـا دزدکـى صحبت هـاى 
کاهـن بـزرگ معبـد را بـا فرسـتادة پادشـاه لیدیه گوش کنـد، ولى چیـزى نمى گذرد 
کـه سـربازان معبـد او را مى بیننـد و دسـتگیرش مى کننـد. به هرحـال، آدراسـتوس 
از دسـت نگهبانـان فـرار مى کنـد، ولـى بـراى این کـه دوبـاره خـودى نشـان بدهـد، 
این بـار سـعى مى کنـد بـا رفتـن بـه اتـاِق ِوردهـاى جادویـى و جـادو کردن سـربازان 
هخامنشـى، موجـب پیـروزى پادشـاه لیدیـه بر پادشـاه هخامنشـى (کوروش) شـود. 
بـا ایـن  حـال از آن جاکـه آدراسـتوس شـاگردى تنبـل اسـت، مثـل همیشـه ِورد را 
اشـتباهى مى خوانـد و به جـاى احضـار کـردن دو شـاهزادة هخامنشـى، دو دانش آموز 

تنبـل یعنـى فرهـاد سـعیدى و آریـن حسـن پور را از آینـده احضـار مى کند.
 ازاین پـس شـخصیت هاى دورة اکنـون و دورة باسـتان کنـار هم قـرار گرفته و در 
پیشـبرد داسـتان نقشـى همسـان و مکمل گونـه دارند. آن هـا در جنگ میـان ایران و 
لیدیـه شـرکت مى کنند و سـرانجام بـه حقیقت پیش گویـى کاهن بـزرگ معبد دلفى 
کـه نابـود شـدن تمدنى بـزرگ را خبـر داده بـود، پـى مى برنـد. در ادامـه مى خوانیم 
کـه پادشـاه لیدیـه در جنـگ با کـوروش بزرگ شکسـت مى خـورد و پـس ازآن فرهاد 
و آریـن دو شـخصیت اصلـى کتـاب به کمـک یک جـادوى دیگر کـه در ارتبـاط با نام 

کتـاب نیز هسـت، بـه دورة اکنـون برمى گردند.
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2.  بررسى نقاط قوت رمان
2-1.  سوژه و پیرنگ

از نـکات درخـور توجـه در ایـن رمـان، ابتـکار و خالقیت نویسـنده در انتخاب سـوژه 
و طراحـى پیرنـگ اسـت. همان گونـه کـه در بخـش خالصـۀ رمـان نیـز اشـاره شـد، 
سـوژة ایـن رمـان مربـوط به یـک سـفر زمانـى از دورة اکنون بـه دورة ایران باسـتان 
اسـت. نویسـنده بـراى پیونـد دادن ایـن دو دورة متفاوت بیـش از همـه از رخدادها و 
شـخصیت هاى تاریخـى و نیـز برخـى ویژگى هـاى مرتبـط با آن هـا بهره گرفته اسـت. 
تفـاوت و تضـاد موجـود بیـن سـبک زندگـى اکنـون و دورة باسـتان، کنـار هـم قـرار 
دادن شـخصیت هاى غیـر هم عصـر و در نهایـت یکى شـدن دغدغه هـاى آن ها ازجمله 
مـواردى هسـتند کـه بـه جذاب تـر  شـدن پیونـد میـان ایـن دو دوره، کمکى شـایان 

کرده انـد.
در حقیقـت نویسـنده از یک سـو بـا انتخـاب سـوژه اى بکـر و جـذاب و از  سـوى 
دیگـر طراحـى پیرنگـى منسـجم، به خوبـى از پـس خلـق داسـتانى مفـّرح و خالقانـه 
برآمده اسـت. انتخـاب ایـن سـوژة خـاص بیـش از هرچیـز نشـانگر تحقیـق و پژوهش 
نویسـنده در تاریـخ دورة باسـتان و توجـه وى بـه چگونگـى پیونـد دادن آن بـا عصـر 
کنونـى به کمـک رخدادهـا و کنش هـاى باورپذیـر و مفـّرح اسـت. این درحالى اسـت 
اجتماعـى،  ویژگى هـاى  داراى  تاریخـى  جنبه هـاى  به جـز  بحـث  مـورد  رمـان  کـه 
فانتـزى و خنـده دار نیـز هسـت. نکتـه این کـه کنـار هـم آوردن دوره هـاى تاریخى و 
شـخصیت هاى دور از ذهـن در ایـن رمـان بیش از آن کـه به جدایى و چندپاره شـدن 
متـن منجـر شـود، موجـب شـکل گیرى جهـان جدیـدى شده اسـت کـه خوانـدن آن 

بـراى بسـیارى از مخاطبـان لذت بخـش خواهـد بـود.
«یک دفعه فرهاد سعیدى از ته کالس داد زد: «یس!»

همـه برگشـتند و بـه فرهـاد نـگاه کردنـد. تـه کالس، تـوى لـژ مخصوص 
شـاگرد شـرها، فرهـاد سـعیدى غـول آخـر بـازى را رد کرده بود و خوشـحال 
بـود. ایـن صـداى «یـس» هـم معنـى اش این بود کـه باالخـره پدر ایـن غول 
نابـکار را درآورده اسـت. آریـن هـم داشـت کـرم الى بیسـکوییت کرمـدار را 
لیـس مـى زد کـه دیـد آقـاى پژوهـى و بقیـۀ بچه هـا دارنـد آن طـرف را نگاه 
مى کننـد. بیسـکوییت را درسـته فروکـرد تـوى لپش و بـا آرنج زد بـه پهلوى 
فرهـاد. فرهـاد سـرش را بـاال گرفـت و چهـل جفت چشـم دید که داشـتند با 

تعجـب نگاهـش مى کردنـد.» (فرضى پـور، 1396، ص. 16)
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افـزون  بـر گزینـش سـوژه اى بکـر و جـذاب، کوشـش نویسـنده در رونـد ایجـاد 
پیرنگـى منسـجم و یکپارچـه نیـز درخـور توجه و تحسـین اسـت؛ چه این که بخشـى 
از لـذت خوانـش اثـر را مى تـوان در شـیوة طراحـى پیرنـگ و نـوع چینـش رخدادها 
ریشـه یابى و جسـت وجو کـرد. نویسـنده بـا تیزهوشـى براى ایجـاد ارتباطـى باورپذیر 
میـان دو دورة کامـًال متفـاوت، از همـان صفحـات آغازیـن کتـاب روایت هـا را بـه دو 
بخـش کم وبیـش جداگانه تقسـیم کـرده و بدین ترتیب یـک اپیزود را بـه دورة اکنون 
و اپیـزود بعـدى را بـه دورة باسـتان اختصاص داده اسـت؛ ولى در ادامـه و با گنجاندن 
رخـدادى کلیـدى و تأثیرگـذار در دل متـن (اجـراى نمایشـى تاریخـى و غیب شـدن 
ناگهانـى دانش آمـوزان در صحنـۀ اجـرا) ایـن دو دوره را به هم پیونـد داده و رخدادها 
و شـخصیت هاى مربـوط بـه آن هـا را بـه هـم گـره زده اسـت. جابه جایى هـاى مکانـى 
و زمانـى، نـوع چینـش رخدادهـا و پیونـد دادن معقـول و باورپذیـر آن هـا بـا یکدیگـر 
ازجملـه مـواردى هسـتند کـه درنهایـت منجـر بـه انسـجام و یکپارچگـى پیرنـگ و 

شـده اند. متن  جذابیـت 
«آدراسـتوس سـیب زمینى بعـدى را از روى کوه سـیب زمینى ها برداشـت 
و دوبـاره رفـت توى فکر: شـاید بتونـم یه کارى کنـم که ایرانیا وسـط میدون 
جنـگ یهـو همگـى با هم دستشویى شـون بگیـره، اون وقت نمى تونن درسـت 

بجنگـن و لیدیایى هـا پیروز مى شـن.
بعد یادش آمد که ِورد دستشـویى را بلد نیسـت، چون همیشـه خرابکارى 
مى کـرد، پیشـگوى بزرگ ایـن ورد را یادش نداده بود. از آدراسـتوى بعید نبود 
کـه ایـن ورد را بـه  جـاى یـک ورد دیگـر بخوانـد و آن  وقـت تمـام کاهن هاى 
بیچـاره یـک صبـح تـا شـب جلـو دستشـویى هاى معبـد صـف ببندنـد و بـه 

خودشـان بپیچند.» (فرضى پـور، 1396، ص. 36)
به جـز ایـن مـوارد مى تـوان در هریـک از دوره هـا رخدادهـا و کنش هاى داسـتانى 
کم اهمیـت ولـى جالبـى را مشـاهده کـرد که نـوع چیدمـان و طراحى زمانـى ـ مکانى 
آن هـا نشـان از آگاهـى و تیزهوشـى نویسـنده بـراى خلق اثـرى خالقانـه و تأثیرگذار 
دارنـد. در ایـن رمـان روایت ها به کمک راوى سـوم شـخِص داناى کل روایت شـده اند؛ 
بـا ایـن  حـال، بـه دلیـل نفـوذ انـدك راوى در ذهـن و فکـر شـخصیت ها ایـن شـیوة 
روایـى تـا حـد زیادى به راوى سـوم شـخص نمایشـى نزدیـک شـده و بدین ترتیب از 

جانبدارانه شـدن روایـت جلوگیرى شده اسـت.

رمانى با عطر و بویى تاریخى و طعمى خنده دار
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2-2.  به کارگیرى رخدادها و شخصیت هاى تاریخى
از دیگـر ویژگى هـاى ایـن رمـان به کارگیـرى عناصـر تاریخـى و درهم آمیـزى آن هـا 
بـا بدنـه و سـاختار روایـت اسـت؛ چنان که مى تـوان گفـت رخدادها و شـخصیت هاى 
تاریخـى بـه نوعـى بسـترى بـراى ظهـور و بـروز سـایر رخدادهـا و وسـیله اى بـراى 

پیشـبرد طـرح داسـتان و انسـجام پیرنـگ شـده اند.
شـاخص ترین رخـداد تاریخـى بـه  کار رفتـه در ایـن اثـر جنـگ تاریخـى ایـران بـا 
کشـور لیدیـه  اسـت کـه 2500 سـال پیش بـه وقـوع پیوسـت و درنهایت بـا پیروزى 
هخامنشـیان بـه  پایـان رسـید. در ایـن رمـان نویسـنده بـا تیزهوشـِى تمـام جنـگ 
میـان ایـران و لیدیـه را بهانـه اى بـراى ایجـاد ارتبـاط میـان شـخصیت هاى امـروزى 
و شـخصیت هاى باسـتانى (ایـران و یونـان) قـرار داده اسـت. افـزون  بـر ایـن بخشـى 
از رمـان نیـز بـه پیش گویـى کاهـن بـزرگ معبـد دلفـى در ارتبـاط بـا جنـگ میـان 
ایـران و لیدیـه مربـوط اسـت (یـک رخـداد تاریخـى دیگـر). پادشـاه لیدیـه به منظور 
شکسـت دادن ایرانیـان، پیکـى را بـه معبـد دلفـى واقـع در کشـور یونـان مى فرسـتد 
تـا نظـر کاهـن بـزرگ را دربـارة نتیجۀ جنـگ بدانـد. کاهن نیـز ازمیان رفتـن تمدنى 
بـزرگ را پیش گویـى مى کنـد، غافـل از این کـه منظـور کاهـن نابـودى تمـدن لیدیه 
بوده اسـت و نـه هخامنشـى. نویسـنده به خوبـى توانسـته از آیرونـى6 موجـود در ایـن 
جمله کارکردى داسـتانى گرفته و آن را در جهت بسـط و گسـترش سـوژه به خدمت 

بگیرد.
در ایـن رمـان به جز رخدادهـاى تاریخى، شـمار اندکى از شـخصیت هاى تاریخى 
نیـز حضـورى تأثیرگـذار دارنـد؛ شـخصیت هایى ماننـد کاهـن معبـد دلفـى، کوروش 
بـزرگ و پادشـاه لیدیـه. جالـب این که نویسـنده در بخش هایى از متن شـخصیت هاى 
امـروزى ماننـد آریـن و فرهـاد را بـا شـخصیت هاى تاریخـى و شناخته شـده همـراه 
سـاخته و بدین ترتیـب فاصلـۀ زمانـى و مکانـى میـان آن هـا را از میـان برداشـته یـا 

کرده اسـت. کم رنـگ 
«کـوروش دسـت هایش را رو بـه سـربازها گرفـت و گفت: رفقـا، متحدین 
بـزرگ! مـن بـه میـان شـما اومـد م چـون دیـدم بعضـى از شـما از شـنیدن 
خبرهاى تشـکیالت سـپاه دشـمن ترسـیدین و آرامش و روحیۀ خودتون رو از 
دسـت دادیـن... بعـد کوروش به سـروش نگاه کرد و گفت: «شـما سـربازهایى 
بـا بازوهـا و قلب هـاى قوى هسـتید، پس ترس بـه خودتون راه ندیـن و باعث 
ضعیف شـدن روحیـۀ بقیـۀ سـربازها هـم نشـین. خداى بـزرگ همراه ماسـت 
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و پیـروزى بـراى ما.» سـروش سـرش را پاییـن انداخت و اشـک هایش را پاك 
کـرد.» (فرضى پـور، 1396، ص 119)

نویسـنده در ایـن سـفِر زمانى به جز رخدادها و شـخصیت هاى تاریخـى از جانوران 
منقـرض شـده اى ماننـد «دودو»7 نیز بهره برده اسـت؛ تـا آن جاکه در صفحـات پایانى 
کتـاب بـا همراه سـاختن ایـن پرنـده بـا شـخصیت هاى آریـن و فرهـاد و بازگشـت 
گروهـى آن هـا بـه دورة اکنـون به نوعـى موجـب مفرح شـدن فضـاى رمـان و نوزایـى 
ایـن پرنـدة انقراض یافتـه شده اسـت. درمجمـوع درصـد قابل توجهـى از جذابیـت اثـر 
وام دار به کارگیـرى همیـن رخدادهـا و شـخصیت هاى تاریخـى و مهم تـر از همه سـفر 
زمانـى شـخصیت ها بـه گذشته اسـت. بـا ایـن  همـه، رمـان حاضـر رمانـى تاریخـى 
نیسـت و نویسـنده بـا وسـیله قـرار دادن رخدادهـا و شـخصیت هاى تاریخـى به  طـور 
خـاص درصـدد ایجـاد فضایى جدید و داسـتانى بـوده و هرگز به  دنبال تاریخى شـدن 
اثـر نبوده اسـت. شـناخت نسـبى نویسـنده از رخدادها، شـخصیت ها و اماکـن تاریخى 
مربـوط بـه دورة باسـتان و چگونگـى پیونـد دادن ایـن عناصر بـا دورة اکنـون از دیگر 

نـکات درخـور توجـه این رمان اسـت.

2-3.  نثر و زبان داستان
هـر اثـر داسـتانى (و به  طورکلـى هر اثـر مکتوب دیگـر) تنهـا در صورتـى مى تواند در 
دل و جـان مخاطـب نفـوذ کنـد کـه بـا نثـر و زبانـى تأثیرگـذار نوشـته شـود. در این 
رمـان نویسـنده بـا بهره گیرى از نثرى سـاده و گویـا و روایتى نه چنـدان جدى، گویى 
در صـدد آن بوده اسـت تـا در اغلـب مواقـع خوانـدن اثر را بـا لبخند و انبسـاط خاطر 
مخاطـب همـراه سـازد؛ زیـرا در بسـیارى از صفحـات کتـاب نیـز به سـادگى مى توان 

گرایـش نویسـنده در خنـده دار و مفرح شـدن متـن را مشـاهده کرد.
بـا اندکـى دقـت مى تـوان دریافـت کـه زبـان داسـتان به طـرز محسوسـى از نثـر آن 
شـیرین تر و جذاب تـر اسـت. زبـان داسـتان به نوعـى جان کلمـات اسـت و ازهمین رو 
زنـده بـودن آن تأثیـر مسـتقیمى بـر ارتباط پذیـرى و اثرگـذارى متن خواهد داشـت. 
همچنان کـه نویسـندة ایـن رمـان با بـه  کارگیـرى زبانى جان دار، شـیرین و متناسـب 
با شـرایط سـنى مخاطـب تا حد زیادى راه را بـراى ایجاد ارتباطى صمیمى و سـازنده 
بـا مخاطـب هموار کرده اسـت. به  طور خالصـه زنده و شیرین شـدن زبان داسـتانى در 
رمـان حاضـر را مى تـوان به کاربسـت عواملى همچـون جمالت و اصطالحـات عامیانه 
و امـروزى، تکیه کالم هـاى بامـزه بـراى برخـى از شـخصیت ها (ماننـد آقـاى پژوهى)، 

رمانى با عطر و بویى تاریخى و طعمى خنده دار
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جمـالت کنایـى و خنـده دار، مثال هـاى جـذاب در دل روایت و... نسـبت داد.
«آقاى ناظم گفت: بیاین جلوتر مینم!

فرهـاد سـعیدى و آرین حسـن پور یـک قدم رفتنـد جلوتر. آقاى ناظم با تشـر 
گفـت: اون لنگه دمپایـى رو از دهنت در آر مینم.

آریـن آدامـس را از تـوى دهانـش در آورد و زیرلـب غر زد: آن قـدر مینم مینم 
نکـن مینم!

آقـاى ناظـم داشـت بـا انگشـت مربـاى الى شـیرینى را درمـى آورد و حـرف 
آریـن را نشـنید.» (فرضى پـور، 1396، ص. 6)

بـه  تعبیـر دیگـر مى تـوان چنیـن بیـان کـرد کـه نویسـنده اثـرش را بـه زبـان 
مخاطـب نوجـوان نوشته اسـت، زبانـى سـاده، زنـده و تأثیرگـذار که گویى شـخصیتى 
نوجـوان در حـال روایت کـردن آن اسـت. ایـن نکتـه براى مخاطـب این کتاب بسـیار 
درخـور توجـه  اسـت، زیـرا همخوانى و تناسـب زبـان متن با زبـان مخاطـب درنهایت 
بـه درك و همپنـدارى بیشـتر مخاطـب بـا متـن و برقـرارى ارتبـاط بهتـر متـن بـا 

مخاطـب خواهـد انجامید.
در کنـار توصیـف زبـان داسـتان بـا صفاتـى همچـون زنـده و جاندار مى تـوان نثر 
رمـان را بـا صفاتـى همچون سـاده و درخـور فهم توصیـف کرد؛ تا آن جـا که مخاطب 
بـراى درك و فهـم جمـالت بـا مشـکل خاصى مواجـه نمى شـود. بااین حال یـادآورى 
ایـن نکتـه ضـرورى اسـت کـه برخـى از جمـالت به کاررفتـه در درون متـن نیـاز بـه 
ویرایـش و بازنویسـى مجـدد دارنـد. افزون  بـر این، مى تـوان در مواردى بسـیار اندك 
جمالتـى را یافـت کـه ازنظـر دسـتور زبـان، معنـا و زمـان فعل هـا داراى اشـکال و 
ناهماهنگـى هسـتند. ایـن مـوارد مى تواننـد در ویرایـش مجـدد متن برطرف شـوند.

2-4.  بهره گیرى از محیط مدرسه و رخدادهاى شیرین
بـراى یـک نوجـوان، محیـط مدرسـه پـس از محیـط خانـه دومین مـکان بـا اهمیت 
در زندگـى او به شـمار مـى رود. یـک نوجـوان به  طـور معمـول دسـت کم پنج تا شـش 
سـاعت از وقـت مفیـِد روزانـۀ خـود را در محیـط مدرسـه سـپرى مى کنـد و در ایـن 
مدت شـاهد رخدادها و رفتارهاى بسـیار متنوعى از همسـاالن خود اسـت؛ رفتارهایى 

کـه هرکـدام مى تواننـد تأثیـرات و بازخوردهـاى خاص خود را داشـته باشـند.
در ایـن رمـان نیـز اغلـب رخدادهـاى مهـم و تأثیرگـذار در محیـط مدرسـه اتفـاق 
افتـاده یـا از آن جـا سرچشـمه گرفته انـد. ایـن اثـر در حقیقـت روایتـى جـذاب از دو 
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دانش آمـوز تنبـل اسـت کـه به  دلیل بازیگوشـى در مدرسـه درگیـر اتفاقاتـى جالب و 
خنـده دار مى شـوند. جالب تـر این کـه صحنه هاى آغازیـن و پایانى کتـاب (و همچنین 
غیب شـدن دانش آمـوزان در زمـان اجـراى نمایـش) هـر دو از محیـط مدرسـه آغـاز 

شـده و در همان جـا نیـز بـه سـرانجام مى رسـند.
نوجوانـان بـه   طـور معمـول در محیـط مدرسـه امـکان فعالیـت فکـرى و بدنـى 
بیشـترى نسـبت بـه محیـط خانه دارنـد؛ از سـوى دیگر، مدرسـه محیطـى اجتماعى 
اسـت کـه مى تـوان در آن کارهاى گروهى بسـیارى را ترتیب داد. وجود همکالسـى ها 
و ارتبـاط صمیمـى آن هـا با یکدیگر از دیگر عوامل جذاب شـدن مدرسـه و رخدادهاى 
مربـوط بـه آن اسـت. جـان کالم آن کـه این مـوارد همگـى و به گونه اى به هم پیوسـته 
در ایـن رمـان نمودى آشـکار و کارکـردى اثرگذار دارنـد؛ چنان که به هنـگام خواندن 
آن به روشـنى مى تـوان کاِر گروهـى و فعالیـت فکـرى و بدنـى دانش آمـوزان و نیـز 
همبسـتگى و همـکارى مقطعـى آن ها را (برخـى از ویژگى هاى گروه سـنى نوجوان)8 

مشـاهده کرد.
نکتـۀ جالـب این کـه در ایـن رمـان برخـالف فضاى خشـک و رسـمى بسـیارى از 
مـدارس در دنیـاى واقعـى، اغلـب رخدادهـا از جذابیـت و شـیرینى خاصـى برخوردار 
هسـتند؛ تـا آن جـا کـه مى تـوان انتخـاب و کاربسـت چنیـن رخدادهـاى شـیرین و 
مبتکرانـه اى را در محیـط مدرسـه از نقـاط قـوت ایـن رمـان به شـمار آورد. برخـى 
از رخدادهـاى تأثیرگـذار و جالبـى کـه در ایـن رمـان و در محیـط مدرسـه شـکل 
گرفته انـد عبارت انـد از برخـورد خـاص ناظـم با شـاگردان تنبـل (تنبیـه از راه اجراى 
نمایـش)، اجـراى نمایـش گروهـى به صـورت تئاتـر، غیب شـدن ناگهانى شـخصیت ها 
در صحنـۀ نمایـش، سـفر زمانـى شـخصیت ها بـه دورة ایـران باسـتان، آشـنایى و 
همراهـى شـخصیت ها بـا شـخصیت هاى تاریخـى، بهره گیـرى از جـادو و مهم تـر از 

همـه کنـش و واکنـش خنـده دار شـخصیت ها.
«شـاهزادة هخامنشـى شمشـیرش را بلنـد کـرد و بـه گـردن شـاهزادة 
لیدیایـى زد. یک دفعـه دود فراوانـى صحنـۀ تئاتـر را پـر کـرد. دهـان بچه هـا 
بـاز مانده بـود. دود غلیـظ و تیـره بـود. آریـن و سـروش و فرهاد تـوى آن دود 
و بخـار فـراوان پیـدا نبودنـد. یکـى از بچه هـا گفـت: چـه جلوه هاى ویـژه اى، 
ایـول! آقـاى پژوهـى بـا تعجـب بـه سـکو و دود نـگاه کرد. کمـى بعـد دود از 
بیـن رفـت و آقـاى پژوهـى و بچه هـا دیدنـد که سـکوى مدرسـه خالى اسـت 
و خبـرى از شـاهزادة لیدیایـى و شـاهزادة هخامنشـى نیسـت.» (فرضى پـور، 

رمانى با عطر و بویى تاریخى و طعمى خنده دار
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بـه طورکلـى نـوع نگـرش نویسـنده در گزینـش و چینـش رخدادهـا و چگونگـى 
پرداختـن بـه آن هـا را مى تـوان تا حد زیـادى به ابتـکار و خالقیت نویسـنده ربط داد؛ 
زیـرا در ایـن رمـان محیط مدرسـه به مکانـى پرجنب وجـوش و آکنـده از رخدادهاى 

جالـب و خنـده دار تبدیل شده اسـت.

3.  بر رسى نقاط ضعف رمان
در کنـار مـواردى کـه بـه عنـوان نقاط قـوت رمان مطـرح شـدند، برخى از مـوارد نیز 
بـه تأملـى بیشـتر نیـاز دارند. یکـى از این مـوارد وجود جمـالت نامفهـوم و فعل هاى 
ناهماهنـگ اسـت کـه البتـه شـمار آن هـا درمجمـوع بسـیار انـدك و در حـد چنـد 
جملـه  اسـت. بـه عالوه، برخـى از جمالت نیز مى توانسـتند بـا واژگانى بهتـر و گویاتر 
سـاخته شـوند و زیبایى و اثرگذارى بیشـترى داشـته باشـند. این دسـته از اشـکاالت 
همان گونـه کـه پیش تـر اشـاره شـد در ویرایش هـاى بعـدى قابل رفـع هسـتند. براى 
نمونـه مى تـوان در جمـالت زیر تنـوع بیش ازاندازة فعل هـا را در زمان هـاى گوناگونى 
چون گذشـتۀ سـاده، گذشـتۀ نقلى، گذشـتۀ بعید، گذشـته مسـتمر و مضارع التزامى 

مشـاهده کرد:
«مـادر آریـن کمـى تپـل بود. کلـى خرید کـرده بوده و داشـته مى رفتـه خانه 
کـه بـراى ناهـار لوبیاپلـو بپـزد کـه بهـش زنـگ زده انـد پسـرش گم شـده. او 
هـم زنـگ زده بـود به پـدر آریـن و دوتایـى آمده بودنـد مدرسـه.» (فرضى پور، 

1396، ص. 62)
نکتـۀ دیگـر تصاویـر به کاررفتـه در کتـاب اسـت کـه بـه دالیلـى چنـد اغلـب 
مـوارد  ایـن  از  برخـى  باشـند.  داشـته  مطلوبـى  و  خـوب  تأثیرگـذارى  نتوانسـته اند 
عبارت انـد از اسـتفاده از چهره هـاى خشـک و کم ظرافـت، طبیعى نبـودن احساسـات 
در چهـرة افـراد، سـادگى بیـش  از انـدازة زمینه و پس زمینـه، کم شـماربودن فرم هاى 
به کاررفتـه، تمایـل تصاویـر بـه سـکون و بى تحرکـى، تـار بـودن برخـى از تصاویـر و 
درنهایـت کمبـود ابتـکار و خالقیـت در تصویرگـرى آن هـا. اغلـب تصاویـر کتـاب بـه 
سـبک رئـال (رئالیسـم)9 نقاشـى شـده و بـه چیزى واقعـى اشـاره دارند؛ با ایـن  حال، 
به جـز چنـد نمونـه، سـایر تصاویـر کمکـى بـه فهـم و درك بیشـتر مخاطـب از متـن 
نمى کننـد و تنهـا کارکـرد تزیینـى دارنـد. در تصاویـر زیـر مى تـوان برخـى از ایـن 

اشـکاالت را مشـاهده کـرد.
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تصاویرى با پس زمینۀ بسیار ساده و شکل هاى اندك  تصویرى جذاب ولى تار

تصویر جذاب روى جلد کتاب

                      
تصویرى گویا ولى غیرضرورى  تصویر «دودو» پرندة منقرض شده

رمانى با عطر و بویى تاریخى و طعمى خنده دار
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تصاویرى از چگونگى بروز احساسات در چهرة شخصیت ها

ــان  ــر فرهنــگ یون ــد نســبى و غیرعمــدى نویســنده ب ــر تأکی ــم دیگ ــۀ مه نکت
ــخ  ــى تاری ــت ایران ــت و میهن دوس ــب وطن پرس ــر مخاط ــراى ه ــت. ب ــتان اس باس
ــى  ــت خاص ــواره جذابی ــع هم ــى از مقاط ــژه در برخ ــور به وی ــن کش ــار ای پرافتخ
ــاى  ــى از جنبه ه ــت کم در یک ــاص دس ــع خ ــن مقاط ــورمان در ای ــرا کش دارد؛ زی
سیاســى، اجتماعــى و فرهنگــى بــر ســایر کشــورها برتــرى محســوس و غرورآفریــن 
داشته اســت. در ایــن رمــان دو قــدرت بــزرگ زمــان باســتان یعنــى ایــران و یونــان 
ــا ایــن  حــال، نویســنده در پاراگراف هــاى مربــوط بــه  به تصویــر کشــیده شــده اند؛ ب
ــه معرفــى ســادة شــخصیت ها و رخدادهــا بســنده کــرده  دورة هخامنشــى اغلــب ب
و در برخــى پاراگراف هــا آشــکارا بــه معرفــى فرهنــگ یونــان و تبلیــغ غیرمســتقیم 
ــا  ــا ب ــى اســت کــه نویســنده تنه ــن درحال ــا پرداخته اســت. ای شــیوة زندگــى آن ه
کمــى تیزهوشــى و اشــاره اى هرچنــد مختصــر بــه برخــى از ویژگى هــاى فرهنگــى 
ــران  ــار ای ــل و گوهرب ــع فرهنــگ اصی ــه نف ــرازو را ب ــۀ ت ــن دوره مى توانســت کف ای

ــد. ــدان کن ــن را دوچن ــش مت ــنگین تر و لطــف خوان س
ــنایى  ــر آش ــزون ب ــوارد اف ــن م ــکار کردن ای ــى و آش ــه بازگوی ــى اســت ک بدیه
ــغ و  ــه تبلی ــت ب ــراز و نشــیب کشــورمان درنهای ــر ف ــخ پ ــا تاری بیشــتر مخاطــب ب
ــد.  ــد انجامی ــرزمین و فرهنــگ ســترگ آن خواه ــن س ــاندن هرچه بیشــتر ای شناس
مــوارد یادشــده درمجمــوع اشــکال چندانــى بــه متــن و ســاختار رمــان وارد 
ــان  ــن رم ــش ای ــان از خوان ــان گیرى همچن ــى آس ــا کم ــوان ب ــد و مى ت نمى کنن

ــرد. ــذت ب جــذاب ل
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4.  نتیجه گیرى
ــه در آن  ــر شــگفت10 اســت ک ــى در ژان ــا رمان ــوى بشــقاب اژده ــید ت ــان خورش رم
ســفر زمانــى بــه دورة باســتان مهم تریــن تأثیــر را در رونــد شــکل گیرى و پیشــرفت 

ــتان دارد. داس
ــه،  ــا و جالب توج ــام زیب ــون ن ــى چ ــرى از امکانات ــل بهره گی ــه  دلی ــان ب ــن رم ای
شــخصیت ها و رخدادهــاى تاریخــى، روایــت جــذاب و خنــده دار، فضاســازى درخــور 
توجــه، نثــر ســاده و روان، زبــان زنــده و دل نشــین، ســوژة بکــر و جــذاب، خالقیــت 
در طــرح و پیرنــگ داســتان، رخدادهــاى شــیرین و تأثیرگــذار، کار گروهــى، محیــط 
ــتانى و  ــزرگ باس ــگ ب ــان دو فرهن ــد می ــته، پیون ــه گذش ــى ب ــفر زمان ــه، س مدرس
درنهایــت کنــش و واکنــش خنــده دار شــخصیت ها درمجمــوع رمانــى مفــرح، 

ــت. ــه  اس ــور توج ــین و درخ قابل تحس
ــاز  ــه نی ــد ک ــه چشــم مى خورن ــز ب ــواردى اندکــى نی ــوارد، م ــن م ــۀ ای ــار هم در کن
ــد از  ــى عبارت ان ــور کل ــه   ط ــوارد ب ــن م ــتند. ای ــتر داش ــر و بیش ــى بهت ــه پرداخت ب
ــر و  ــر کــم اث ــا ناهماهنــگ، تصاوی ــا فعل هــاى نادرســت ی وجــود برخــى جمــالت ب
ــر فرهنــگ ســترگ  ــى در براب ــر فرهنــگ یونان ــه و تأکیــد بیشــتر متــن ب غیرخالقان

ــتان. ــران در دورة باس ای
ایــن مــوارد درمجمــوع تأثیــر چندانــى در رونــد خوانــش ایــن رمــان ندارنــد؛ چنان کــه 
بــا نگاهــى کلــى بــه ویژگى هــاى یادشــده مى تــوان به جرئــت ایــن رمــان را جــزء آثــار 
جــذاب، دل نشــین و مفــّرح داخلــى بــه  حســاب آورد و خوانــدن آن را بــه مخاطبــان 

نوجــوان پیشــنهاد کرد.

پى نوشت
1. لیدیــه: ثروتمندتریــن کشــور منطقــۀ آســیاى کوچــک (بخشــى از ترکیــۀ امــروزى) بــود. پادشــاه 
لیــدى بــه منظــور مقابلــه بــا کــوروش بــزرگ بــا فرمانــرواى اســپارت کــه از مهم تریــن شــهرهاى 
یونــان بــود، پیمــان دوســتى بســت. کــوروش بــزرگ بــه لیدیــه حملــه بــرد و ســارد را در ســال 
ــزرگ لیــدى نیــز  ــا فتــح شــهر ســارد، عمــر پادشــاهى ب ــه قلمــروى ایــران افــزود. ب 546 ق.م. ب

ــید. ــان رس به پای
ــۀ  ــه هم ــى ک ــا دولت ــتین و تنه ــالد) نخس ــش از می ــیان: (550– 330پی ــى، هخامنش 2. هخامنش
جهــان را بــراى بیــش از ســه ســده یکپارچــه کــرد. پادشــاهان ایــن دودمــان از پارســیان بودنــد و 
تبــار خــود را بــه «هخامنــش» مى رســاندند کــه ســرکرده اى از خاندان هــاى پارســیان بوده اســت. 

رمانى با عطر و بویى تاریخى و طعمى خنده دار
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ــون و  ــى و بزرگداشــت نظــم و قان ــردى و قوم ــه آزادى ف ــرام ب ــت احت ــن دول ــم ای مشــخصۀ مه
تشــویق هنرهــا و فرهنــگ بومــى و همچنیــن ترویــج بازرگانــى و هنــر بــود.

ــرار دارد. ایــن نیایشــگاه در  3. معبــد دلفــى: در 11 کیلومتــرى شــمال غــرب مرکــز شــهر آتــن ق
قــرن 6 تأســیس شــد. معبــد دلفــى بــه ایــزد بلندمرتبــۀ خورشــید، آپولــون تعلــق داشــت. مــردم 
ــفر  ــا س ــه آن ج ــگاه ب ــوى عبادت ــۀ غیب گ ــا، کاهن ــى از پوتی ــراى نظرخواه ــان ب ــر یون از سرتاس
ــا  ــتقیماً ب ــطۀ او مس ــه  واس ــزدان ب ــر ای ــون و دیگ ــتند آپول ــده داش ــردم عقی ــر م ــد. اکث مى کردن

ــد. ــخن مى گوین ــان ها س انس
4. آدراستوس: نامى یونانى است.

5. آسکاالفوس: نامى یونانى است.
6.  آیرونــى (irony): نزدیک تریــن معنــاى مرتبــط بــا ایــن مقالــه عبــارت اســت از راوى کــه خــود 
یکــى از شــخصیت هاى قصــه  اســت. بــر کلمــات یــا تعبیرهایــى پافشــارى مى کنــد کــه خواننــده 
ــا حتــى برعکــس کنــد. (داد، 1385،  ــراى فهــم درســت آن هــا] بایــد آن هــا را تغییــر دهــد ی [ب

ص. 10)
ــرة موریــس در  ــده جزی ــن پرن ــرواز و منقرض شــده اســت. زیســتگاه ای ــده اى بى پ ــام پرن 7. دودو: ن
ــرة  ــه تی ــالدى منقــرض شــد. دودو ب ــده در ســال 1681 می ــن پرن ــد بوده اســت. ای ــوس هن اقیان
کبوتریــان تعلــق داشــت و حــدود یــک متــر ارتفــاع و وزنــى نزدیــک بــه 20 کیلوگــرم داشــت. از 
ــوران  ــن جان ــا از معروف تری ــرد. دودوه ــازى مى ک ــن آشیانه س ــر روى زمی ــه و ب ــا تغذی میوه ه
ــراى چگونگــى انقــراض اســتفاده مى شــوند؛  ــه عنــوان یــک مثــال ب منقرض شــده هســتند کــه ب
ــهیم  ــودى آن س ــتقیماً در ناب ــر مس ــاى بش ــده و فعالیت ه ــت ش ــخ ثب ــش در تاری ــرا انقراض زی

بوده اســت.
8. ویژگى هــاى گــروه ســنى نوجــوان (گــروه ســنى 12 ســال و باالتــر): توجــه بــه جنــس مخالــف، 
ــى در  ــل روان ــه تعدی ــاز ب ــا، نی ــتر دختره ــه گیرى بیش ــرها، گوش ــتر پس ــى بیش ــاى بدن فعالیت ه
ــه  ــراى یافتــن فلســفۀ زندگــى و مســائل انســانى، تمایــل ب هــر دو جنــس، تجســس و تمایــل ب
ــرح  ــه ش ــا ب ــل دختره ــات و تمای ــافات و اختراع ــه اکتش ــرها ب ــل پس ــى، تمای ــتان هاى واقع داس
ــه  ــل ب ــالت، تمای ــده در مج ــب چاپ ش ــى و مطال ــان مل ــداکار و قهرمان ــان ف ــى زن ــال زندگ ح
تشــکیل گروه هــاى مختلــف، تمایــل بــه اظهارنظــر، توجــه بــه آینــده، توجــه بــه مســائل علمــى 
ــازى، 1387، صــص. 69-68) ــاده و... . (حج ــى س ــاى علم ــۀ کتاب ه ــش، مطالع ــق و آزمای و تحقی

ــه  شــکلى اســت کــه در زندگــى  ــات، نمایــش چیزهــا ب ــرى و ادبی 9. رئالیســم: در هنرهــاى تصوی
ــا) ــزون. (ســایت ویکى پدی ــر اف ــا تعبی ــه آرایــش ی ــدون هرگون ــه هســتند، ب روزان

ــه  ــى ک ــر زمان ــتان ها در ه ــه داس ــگفت (marvelous story): این گون ــتان) ش ــر (داس 10. ژان
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باشــند، واقعیــت را تحت الشــعاع قــرار مى دهنــد و همــۀ محورهــا و خرده روایت هــا زیــر پوشــش 
ــاز، 1388، ص. 252) ــد. (بى نی ــرار مى گیرن ــى ق ــًال خیال ــرى کام ام

منابع
بى نیــاز، فتــح اهللا (1388). درآمــدى بــر داستان نویســى و روایت شناســى. چــاپ دوم، 

تهــران: نشــر افــراز.
ــاپ  ــا. چ ــا و جنبه ه ــان، ویژگى ه ــودکان و نوجوان ــات ک ــه (1387). ادبی ــازى، بنفش حج

ــان. ــات زن ــران: انتشــارات روشــنگران و مطالع ــم، ته ده
داد، سیما (1385).  فرهنگ اصطالحات ادب. چاپ سوم، تهران: انتشارات مروارید.

سایت ویکى پدیا.

رمانى با عطر و بویى تاریخى و طعمى خنده دار
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تازه هاى نشرنقد داستان تألیف

وارث آتش و دریا
پاتریشـیا اى، مک کلیـپ، مترجـم: آرزو محمودیـان، تهـران، کتاب سـراى 
تندیس، 304 ص، رقعى (شـومیز)، 200000 ریال، چاپ اول، 700 نسـخه، 

شـابک: 978-600-182-280-3
زبان اصلی: انگلیسى

عنوان به التین:
Heir of Sea and Fire

موضوع(ها):
داستان هاى کوتاه انگلیسى- قرن 20.

معرفی کوتاه
پادشـاه سـرزمین «یـان» بـا سـوگندى کـه سـال ها پیش خـورده، آینـدة تنهـا دختـرش (رآدلـر) را به یک 
مسـابقۀ خطرنـاك گره زده اسـت. براسـاس این سـوگند تنها فـردى که مى تواند بـا رآدلر ازدواج کند کسـى 
اسـت کـه روح «پیـون» را در ایـن مسـابقۀ مـرگ آور شکسـت داده اسـت، امـا حـال یک سـالى اسـت که از 
ناپدید شـدن برندة مسـابقۀ شـاهزاده «مورگان» از سـرزمین «هد» مى گذرد و شـایعات حاکى از کشته شدن 
اوسـت. رآدلـر کـه نمى توانـد مـرگ او را بـاور کنـد، سـعى دارد از سرنوشـت نامعلـوم مـورگان باخبر شـود. 
به همین دلیل، سـفرى را آغاز مى کند که براى شـاهزاده خانم نازپروردة سـرزمینیان بسـیار خطرناك اسـت.

و  عامه پسند  داستان هاى  از  طنازانه  روایت هایى  داستان:  فانتزى 
زندگى مشاهیر

احسان عمادى، تصویرگر: محمدرضا دوست محمدى، تهران، نشر شهر تهران 
(وابسته به سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران)، 76 ص، رقعى (شومیز)، 

80000 ریال، چاپ اول، 1000 نسخه، شابک: 978-600-439-150-4
موضوع(ها):

1. خیال پردازى در ادبیات؛
2. ادبیات کودکان و نوجوانان، تاریخ و نقد؛

3. داستان هاى کوتاه، تاریخ و نقد.

معرفی کوتاه
کتاب مصور حاضر، مشتمل بر روایت هایی طنازانه از داستان هاي عامه پسند و زندگی مشاهیر است که با 
زبانی ساده و روان براي کودکان و نوجوانان نگاشته شده است. این کتاب شامل تک نگاري هایی طنزآمیز دربارة 
شخصیت هاي علمی، فرهنگی و سیاسی تاریخی و داستان هایی عامه پسند است. متن هایی دربارة چهره ها 
و موضوعات علمی و تاریخی که در شرح آن ها، راست و دروغ و تخیل و افسانه و داستان، همه به شکلی 

جداناپذیر در قالبی طنزآمیز درهم  تنیده شده اند.
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چکیده:
 تأکیــد بــر حادثــه وارى موضــوع و حتــى مکان هــا و موقعیت هــاى گوناگــون و شــکل دهى 
داســتانى کــه بــه محیــط آموزشــى مربــوط شــود و متعاقبــاً برآینــد متفــاوت و متناقضــى از 
آن هــا باشــد، الزامــاً بایــد نتایجــى تربیتــى، اجتماعــى و آموزشــى در برداشــته باشــد و اگــر 
ــه اى خــود داســتان هــم آسیب شناســى شــود.  ــد به گون چنیــن نباشــد، در آن صــورت بای
ــوع پنداشــت ها، ذهن داشــت ها و  ــز ن ــه اى و نی ــن مقول ــده چنی ــر ســعى ش ــتار زی در نوش
نگــره نویســنده در رابطــه بــا آنچــه نوشــته اســت، بــا رویکــردى ســاختارىـ  تحلیلــى مــورد 

بررســى قــرار بگیــرد.

کلید واژه:
ــار  ــردازى، انتظ ــیه پ ــى، حاش ــزى، تشــریک حســى و عاطف ــى، هنجارگری ــماجت ذهن  س
ــه، فضاســازى، خــرده  ذهنــى و حســى، رونــد چرایــى، رفــت و برگشــت هاى ذهنــى دوگان

روایــت، رمــان حجمــى

ــى  ــوزان دوره تحصیل ــى دانش آم ــه موقعیــت روحــى و روان ــه ب ــرد واقع گرایان  رویک
ــى و  ــط درس ــا و محی ــل کالس ه ــه داخ ــقانه ب ــیدن عاش ــرك کش ــتان و س دبیرس
ــه  ــرایطى ک ــان ـ در ش ــکالت و معضالتش ــناخت مش ــت ش ــا و نهای ــى آن ه تربیت
ایــن الــزام وجــود دارد کــه از نــگاه ذهنــى و حســى خــود آنــان و بــا انعکاس دهــى 
ــان،  ــط و پیرامونش ــناخت محی ــا ش ــه ب ــان در رابط ــت و نادرستش ــارب درس تج
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نقد داستان تألیف

   
   
   
   
 ،   
   

  

مســائل آن هــا به گونــه اى تحلیــل شــدنى نشــان داده شــود– تجربــه اى هنرمندانــه 
ــت. ــانى اس ــان انس و هم زم

ــده از  ــعى ش ــیرى س ــیامک گلش ــندگى س ــه نویس ــام ب ــتان انتق ــان داس در رم
ــوع  ــک موض ــنده، روى ی ــد نویس ــه تناســب تأکی ــان ب ــن مخاطب ــاز ذه ــان آغ هم
معیــن و شــاخص متمرکــز شــود کــه بــه احتمالــى ممکــن اســت بــراى خــود آن هــا 
ــا آن کــه اســاس شــاهد چنیــن قضایایــى  هــم به گونــه اى مشــابه رخ داده باشــد و ی

بــوده باشــند.
ــه برخــى  ــى اولی ــون معرف ــى پیرام ــا مقدمات ــام ب ــتان انتق ــان داس موضــوع رم
ــه و  ــان در مدرس ــز موقعیتش ــر و نی ــورد نظ ــه م ــا قضی ــر ب ــوزان درگی از دانش آم
محیــط خانــواده و هم زمــان تأکیــد بــر واکنش هــاى والدیــن کاراکتــر اصلــى رمــان 
نســبت بــه او و وضعیــت درســى و تربیتــى اش آغــاز مى شــود و پــس از ارائــه چنیــن 
ــل و  ــارت از تقاب ــه عب ــان ک ــض رم ــیکال و متناق ــوع پارادوکس ــتى، موض ذهن داش
ــا  ــه تنه ــران اســت، آشــکار مى شــود ک ــا یکــى از دبی ــوز ب ــد دانش آم ــارض چن تع
ــن دانــش  ــودن آن اســت؛ یعنــى بیــن ای ویژگــى داســتانى اش همیــن متناقــض ب
ــى آموزشــى و تربیتــى، نوعــى  ــوزان و دبیرشــان به جــاى تفاهــم و تعمیــق مبان آم

خصومــت و دشــمنى حاکــم اســت:
 «همین کــه از کنــار تنــه قطــور درخــت بــه پیتزافروشــى نــگاه کــردم، 
یــک آن تمــام بدنــم یــخ کــرد. احســاس کــردم از درون مى لــرزم، درســت 
ــردم.  ــن ســر کالســش حــس مى ک ــا رفت ــار ب ــر ب ــه ه همــان احساســى ک

کلهر،  مژگان  ویراستار:  انتقام،  داستان   ، سیامک  گلشیرى، 
تهران1395، افق، 184 ص، 2000 نسخه، قطع شومیز، 

100000 ریال، 
شابک:9786003532274
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حادثه وارى یا واقع گرایى

ــتش و  ــود دس ــه ب ــزا را گرفت ــه اى از پیت ــى. تک ــود ریاح ــود، خ ــودش ب خ
ــدازه خونســرد، کــه هرگــز نمى شــد چیــزى  ــه بى ان ــا همــان قیاف داشــت ب
ــگاه مى کــرد. بعــد  ــود، ن ــه زنــى کــه مقابلــش نشســته ب ــد، ب را در آن خوان
ــد  ــرون آم ــا بی ــان آن ه ــه اى از می ــدند و کلم ــاز ش ــى اش ب ــاى قیطان لب ه
ــگاه  ــرون ن ــه بی ــه ب ــت شیش ــه از پش ــود ک ــه ب ــان لحظ ــد زد. هم و لبخن
کــرد. بى اختیــار خــودم را کشــیدم کنــار، هرچنــد مطمئــن بــودم نــه مــن 
ــته  ــد. آهس ــه ها نمى بین ــت آن شیش ــرون، از پش ــزى را آن بی ــه هیچ چی ک

ــم: خــود کثافــت شــه.» (گلشــیرى، 1395، ص. 25). گفت
 ســیامک گلشــیرى نــوع احســاس و موقعیــت روحــى و روانــى کاراکتــر اصلــى 
رمــان را کــه راوى اول شــخص هــم اســت، خیلى خــوب و همــذات پندارانــه انعکاس 
ــى  ــوان و اصل ــر نوج ــناخت تدریجــى کاراکت ــراى ش ــى ب ــات الزام ــد؛ اقتضائ مى ده
رمــان عمــًال بــه گونــه اى باورپذیــر فراهــم شــده و او احــواالت و خصوصیــات همــان 

کاراکتــر نوجــوان و حساســى را کــه بایــد باشــد، نشــان مى دهــد:
ــتم  ــاً برمى گش ــد حتم ــن بای ــردد و م ــب برگ ــود ش ــرار ب ــدرم ق  «پ
ــر کارى  ــادرم ه ــردم م ــر ک ــود. فک ــاال برگشــته ب ــا ح ــم ت ــاید ه ــه. ش خان
هــم کــه بکنــد، هــر بهانــه اى هــم کــه بیــاورد، بــاز بایــد حداکثــر تــا یکــى 
ــه  ــر ب ــا دی ــه باشــم. مى دانســتم اگــر برنمى گشــتم ی دو ســاعت دیگــر خان
خانــه مى رفتــم، چــه قشــقرقى بــه پــا مى کــرد. بــه محــض آن کــه در را بــاز 
مى کــردم، مى دیــدم ایســتاده وســط هــال، بــا همــان قیافــه اى کــه تبدیــل 
بــه کابوس هایــم شــده بــود. بعــد بلندبلنــد فریــاد مى کشــید، درســت مثــل 
ــع  ــا هــر موق ــا صبــح ی ــود نصــف شــب باشــد ی همیشــه. برایــش مهــم نب
دیگــر. فقــط فریــاد مى کشــید و بعــد وقتــى تمــام مى شــد، صــداى درهــاى 
ــدند.»  ــته مى ش ــرى بس ــد از دیگ ــى بع ــه یک ــنیدم ک ــا را مى ش آپارتمان ه

(گلشــیرى، 1395، ص ص. 38-39).
ــتان  ــان داس ــن رم ــاه و آغازی ــل کوت ــار فص ــاى چه ــک از پایان بندى ه ــر ی ه
انتقــام هماننــد ســرفصل محــرك و انگیزه زایــى بــراى ادامــه فصــل بعــدى کارکــرد 
ــان  ــن رم ــن چنی ــاى آغازی ــوص در بخش ه ــیوه مخص ــن ش ــت؛ ای ــرده اس پیداک
ــدازه  ــه ان ــط ب ــش فق ــگام خواندن ــده هن ــه خوانن ــه اى ک ــتى و واقع گرایان رئالیس
ــراى رخــداد بعــدى انتظــار ذهنــى و حســى  ظرفیــت و قابلیــت واقعــى حــوادث ب
ــادى  ــد زی ــا ح ــد – ت ــاور کن ــت ب ــه هس ــور ک ــز را همان ط ــا همه چی ــد ت مى کش
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گیرایــى و انگیزه منــدى مخاطــب را بــراى ادامــه خوانــش رمــان ارتقــاء داده اســت:
در آخــر فصــل دوم: « ... و حــاال درســت همــان وقــت بــود، همــان لحظــه اى کــه 

مدت هــا بــود آرزوى رســیدنش را داشــتم .» (گلشــیرى، 1395، ص. 21). 
ــد چرایــى  ــا رون ــاز ب ــم ســیامک گلشــیرى در آغ ــه قل ــام ب ــان داســتان انتق رم
ــراى  ــى ب ــوع و چرای ــى زود موض ــا خیل ــى رود، ام ــش م ــا پی ــوادث و موقعیت ه ح
ــه  ــوع حادث ــى وق ــد روى چگونگ ــد تأکی ــه بع ــود و از آن ب ــکار مى ش ــده آش خوانن
ــراى  ــناك ب ــدى ترس ــا ح ــى و ت ــه اى حس ــد، پس زمین ــنده مى کوش ــت. نویس اس
ــده  ــراى خوانن ــر ب ــى اث ــا گیرای ــد ت ــدارك ببین ــى ت ــب الوقوع ــه قری ــن حادث چنی
ــى داســتانى انجــام  ــه بیان ــى خــوب و ب ــن کار را خیل ــه ای ــدان شــود و البت دو چن

مى دهــد:
 «همیــن کــه پیچیــد تــوى کوچــه، ســرعت ماشــین را کــم کــرد و جلــو 
ــاده  ــرد پی ــن اشــاره ک ــه هوم ــرد. ب ــف ک ــى ســمت چــپ کوچــه توق زمین
شــود. در را کــه بــاز کــرد، بــى آن کــه برگــردد، گفــت: شــما هــا از ماشــین 
تکــون نخوریــن.» بــا هــم راه افتادنــد ســمت خانــه ریاحــى. وقتــى تقریبــاً 
ــه چــى فکــر  ــد وســط کوچــه، کســرا گفــت: مى دونــى دارم ب رســیده بودن
ــود کــه حــاال در تاریکــى  ــه ســایه هایى ب ــه چــى؟ نگاهــش ب ــم؟ ـ ب مى کن
ــى  ــه داد ریاح ــدا ب ــم خ ــر مى کن ــت: دارم فک ــد. گف ــدا نبودن ــت پی درس
ــره  ــواد ب ــه بخ ــاهینو نمى شناســى. اگ ــوز ش ــو هن ــور؟ ـ ت ــه ط ــه. ـ چ برس
ســر وقــت کســى، طــرف بایــد فاتحــه شــو بخونــه.» (گلشــیرى، 1395، ص 

.(41-42 ص. 
ــه  ــوع حادث ــن وق ــا را حی ــه کاراکتره ــوط ب ــاى مرب ــرى از روایت ه ــک س او ی
ــاره ســراغ موضــوع  ــه بیــان درمــى آورد و بعــد دوب ــه شــیوه اى داســتانى ب اصلــى ب
محــورى مــى رود. گاهــى بــا ایــن رفــت و برگشــت هاى دو ســویه و دوگانــه کــه بــه 
ــادى دارد،  ــباهت زی ــینمایى ش ــاى س ــتانى در فیلم ه ــوادث داس ــوازى ح ــاژ م مونت
ــن  ــه ممک ــم از آنچ ــا را ه ــورات کاراکتره ــرد و تص ــش مى ب ــه پی ــتانش را ب داس
اســت رخ دهــد، در قالــب توصیف هــاى معینــى ارائــه مى دهــد بــراى مثــال 
صفحه هــاى 47، 37، 36، 19، 51، 77، 76، 72، 71، 63، 59، 52، 96، 82  در 
ــداد  ــت و روی ــدن موقعی ــى تر ش ــه حس ــه هرچ ــمندانه ب ــد هوش ــن ترفن و ... ، ای
کمــک نمــوده و همزمــان بــه نوعــى فضاســازى حســى و عاطفــى کــه اثــر را بــراى 
ــوق حتــى  ــرده منجرشــده اســت؛ داده هــاى ف ــر ک ــر و عمیق ت ــدگان جذاب ت خوانن
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ــرده اســت: ــر ک ــم جذاب ت ــان را ه ــورى رم ــى و مح ــت اصل روای
ــتخوان  ــه اس ــک تک ــى ی ــاالً حت ــا احتم ــا آن ضربه ه ــردم ب ــر ک «... فک
ــوم  ــا خــودم گفتــم از کجــا معل ــده. بعــد ب ــوى صورتــش ســالم نمان هــم ت
ــه صورتــش خــورده، از جایــش  ــه ب ــد از آن همــه مشــت ک ــه طــرف بع ک
ــاال  ــان داده و ح ــاهین ج ــر مشــت هاى ش ــا زی ــاید همان ج ــده. ش ــد ش بلن
ــر خروارهــا خــاك خوابیــده. یکهــو چهــره آن مــرد غــول پیکــر از جلــو  زی
ــینه اش  ــاهین روى س ــه ش ــدم ک ــى را دی ــت و ریاح ــار رف ــم هایم کن چش
ــد. .»  ــش مى کوب ــر و صورت ــه س ــنگینش را ب نشســته و دارد مشــت هاى س

(گلشــیرى، 1395، ص. 47).
موضــوع محــورى اثــر بــه انتقــام گرفتــن از معلمــى خطــاکار و بســیار ســختگیر 
ــه از  ــوع ک ــن موض ــرده اســت. ای ــه ک ــوزان را تنبی ــه دانش آم ــه ک اختصــاص یافت
همــان ابتــداى رمــان بــا تعقیبــى گروهــى آغــاز مى شــود، قاعدتــاً و حداکثــر بایــد 
در هفتــاد صفحــه بــه ســامان مى رســید، در حالــى کــه 177 صفحــه را پــر کــرده 
اســت. ســیامک گلشــیرى موضــوع را بســیار کــش داده و همزمــان داده هــاى جنبــى 
ــه  ــوده ک ــن نم ــى وارد مت ــک و فرع ــوادث کوچ ــا و ح ــامل توصیف ه ــى ش فراوان
ــه و موضــوع اصلــى رمــان اســت.  ــر ظرفیــت نوشــتارى و حجمــى حادث چنــد براب
ــراى خواننــده معمولــى  ــاده روى و زیاده گویــى را ب البتــه تنهــا عاملــى کــه ایــن زی
ــا  ــت؛ ام ــنده اس ــراى نویس ــان گی ــر و بی ــد، نث ــوه نمى ده ــایند جل ــدان ناخوش چن
ــرد موضــوع اصلــى رمــان را کنــد و بطئــى کــرده  ــد پیش بُ ایــن زیاده گویى هــا رون

اســت.
ترفندهــاى کاراکترهــاى نوجــوان بــراى وارد شــدن بــه خانــه معلمشــان و تنبیــه 
ــدازد  ــاد آن دســته از فیلم هــاى ســینمایى مى ان ــده را ی و شــکنجه او، عمــًال خوانن
ــات  ــا اقدام ــم ب ــب ه ــد و اغل ــا مى پردازن ــا خانه ه ــا ی ــرقت از بانک ه ــه س ــه ب ک

ــد: ــى همراه ان جنای
«در یــک چشــم بــه هــم زدن، پارچــه ســیاه را کشــید رو ســرش. پشــت 
ســرش هومــن هــم پارچــه را، کــه تــا گردنــش پاییــن مى آمــد و ســه ســوراخ 
ــاهین  ــید. ش ــرش کش ــت، روى س ــاز مى گذاش ــش را ب ــم ها و دهان راه چش
گفــت: معطــل چــى هســتى؟ برگشــته بــود و داشــت بــا آن قیافــه اى کــه تــا 
ــو  ــرد. یکه ــگاه مى ک ــه مــن ن ــودم، ب ــده ب ــا دی ــوى فیلم ه آن وقــت فقــط ت
احســاس کــردم تمــام بدنــم خیــس عــرق شــده. قطره هــاى عــرق را کــه از 

حادثه وارى یا واقع گرایى
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ــه ســرم.» (گلشــیرى، 1395، ص.  الى موهایــم خیــس شــده و چســبیده ب
.(56

رمــان داســتان انتقــام اثــر ســیامک گلشــیرى بیشــتر خصوصیــات یــک داســتان 
ــور  ــه ط ــم ب ــه آن ه ــت ک ــن نیس ــان در بی ــتاندن ج ــط س ــى را دارد و فق جنای
تصادفــى منتفــى مى شــود؛ همــه مراحــل شــکنجه و آزار را در خــود دارد و همزمــان 
ــت و  ــم خباث ــوزان ه ــى از دانش آم ــود  برخ ــد در وج ــه ح ــا چ ــد ت ــان مى ده نش
ــا  ــش را ب ــوند و او و زن ــان مى ش ــه معلمش ــا وارد خان ــت؛ آن ه ــاد اس ــى زی بى رحم
دســت و پــا و دهــان بســته کتــک مى زننــد، زجــر مى دهنــد و حتــى قصــد ســرقت 

پــول و امــوال آن هــا را هــم دارنــد.
ــاى  ــد و علت ه ــو گرفته ان ــى الگ ــینمایى جنای ــاى س ــان از فیلم ه ــن نوجوان ای
اساســى و بنیادیــن ایــن خشــونت ها هــم عمدتــاً بــه محیــط اجتماعــى و از جملــه 
ــوط  ــوان مرب ــوزان نوج ــا دانش آم ــان ب ــار معلم ــه و رفت ــامان  مدرس ــط نابس محی

ــت: ــرده اس ــار ک ــن و بى مه ــا را خش ــه آن ه ــود ک مى ش
ــاده  ــن افت ــک طــرف روى زمی ــه ی ــه ب ــاد ک ــى افت ــه زن « ... چشــمم ب
ــوار چســب بــه هــم بســته بودنــد.  ــا ن ــا بــاالى ســاق ب ــود و پاهایــش را ت ب
چشــم هایش را بســته بــود و داشــت دســت هایش را کــه از پشــت بــه هــم 
بســته بودنــد، تــکان مــى داد. صــداى نالــه اش یــک لحظــه قطــع نمى شــد. 
یکــى دو قــدم دیگــر جلــو رفتــم کــه دیــدم چشــم بــاز کــرد. تکانــى خــورد و 
خــودش را از پشــت کشــید ســمت درى شیشــه اى کــه انتهــاى اتــاق بــود.» 

(گلشــیرى، 1395، ص. 84).
مى گیــرد  تربیتــى  نتیجــه اى  دانش آمــوزان  خــالف  اعمــال  از  گلشــیرى 
ــار  ــف رفت ــه مخال ــق راوى ک ــتقیم آن را از طری ــر مس ــور غی ــه ط ــه ب و هنرمندان
ــه تناســب  ــًال ب ــه عم ــن نتیج ــد، ای ــان مى کن ــوده، بی ــتانش ب ــیار خشــن دوس بس
موقعیت هــا و حــوادث خــود رمــان اســتنتاج شــده و بــه طــور زیبایــى در چارچــوب 

ــد. ــرون نمى زن ــده و بی ــر مان ــود اث ــتانى خ ــاى داس ــان رویداده بی
گفت وگونویســى هاى ایــن اثــر کامــًال داســتانى اســت؛ خواننــده موقعیــت 
ــد؛ در  ــى مى فهم ــه خوب ــان ب ــا را از روى گفت وگوهایش ــى کاراکتره ــى و روان روح
ــد،  ــت مى کن ــز دق ــه چی ــه هم ــه ب ــن ک ــى راوى و ای ــماجت ذهن ــا س گفت و گوه
مشــهود و حــس شــدنى اســت، ضمــن آن کــه نگرانى هــا و تغییــر حــاالت عاطفــى 
او و کاراکترهــاى دیگــر هــم باورپذیــر از کار درآمده انــد؛ علــت اصلــى ایــن موفقیــت 
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بــه شــیوه نــگارش و نــوع رویکــرد نویســنده بــه داســتان مربــوط مى شــود: او هــم 
ــى از  ــل توجه ــش قاب ــویه راوى، بخ ــک س ــى و ی ــاى توصیف ــا روایت ه ــرض ب ع
داســتان را بــه خــود صحنه هــاى زنــده و واقعــى ماجــرا اختصــاص داده و در نتیجــه، 
ــان  ــال خودش ــان  و اعم ــور، بی ــا حض ــه ب ــد ک ــت را یافته ان ــن فرص ــا ای کاراکتره

چگونگــى رونــد داســتان را عمــًال بــه مخاطــب نشــان دهنــد. 
کاراکتــر محــورى اثــر نوجوانــى نســبتاً ترســو، کــم جربــزه و بــه تناســب آن، کــم 
حــرف نشــان داده شــده، امــا شــاخصه مهمــى او را از بقیــه متمایــز کــرده اســت: 
ــه همیــن  ــا فکــر کــردن و اندیشــیدن زیــادش جبــران شــده و ب کــم حرفــى اش ب
دلیــل هــم علــت اصلــى روایــت شــدن داســتان توســط او و نیــز راوى اول شــخص 

بودنــش مقبولیــت داســتانى پیــدا کــرده اســت.
ــتاده  ــدرم ایس ــا پ ــه ب ــودم ک ــاده ب ــه اى افت ــاد لحظ ــودآگاه ی « ... ناخ
بودیــم جلــو در خانــه ریاحــى و همیــن مــرد، همیــن مــرد کــه حــاال داشــت 
بلنــد بلنــد گریــه مى کــرد، بــا چهــره کامــًال خونســرد داشــت مــا را از الى 
ــا  ــگار چنــد ت ــار مى کــرد ان ــا رفت ــا م در جــواب مى کــرد. داشــت طــورى ب
ــه  ــت در را ب ــه داش ــى ک ــى ارزش ــغال هاى ب ــتیم، آش ــتر نیس ــغال بیش آش
رویشــان مى بســت. هیــچ چیــز دیگــرى برایــش اهمیــت نداشــت، جــز ایــن 
کــه برگــردد تــوى خانــه و یــادش بــرود کــه پــدرم، زمانــى کــه آنجا ایســتاده 
بــود، چــه حالــى داشــت. پــدر مــن کــه مى دانــم هرگــز حتــى بــراى خــود 
هــم بــه کســى رو نــزده بــود، ایســتاده بــود آنجــا و داشــت تمــام تالشــش را 
مى کــرد تــا آن مــرد دلــش بــراى مــن بــه رحــم بیایــد» (گلشــیرى، 1395، 

ص. 102).
ــر  ــرد و نث ــل رویک ــه دلی ــب ب ــتانى و اغل ــنده، داس ــاى نویس ــه توصیف ه گرچ
ــا  ــه تناســب نگــرش اســتقرایى اش ب ــرا هســتند و حتــى ب ــه طــور نســبى گی او، ب
ــن  ــا در چنی ــد، ام ــى دارن ــدى همخوان ــا ح ــر ت ــه اث ــیاق واقع گرایان ــبک و س س
ــن  ــا ای ــردازد، الزم نیســت ت ــورى مى پ ــه مح ــک حادث ــه ی ــط ب ــه فق ــتانى ک داس
ــه توصیــف  ــر در مقاطــع گوناگــون کتــاب ب ــل توجهــى از اث ــدازه بخش هــاى قاب ان
ــد؛ نویســنده حداقــل مى توانســت آن هــا را کوتاه تــر در نظــر بگیــرد؛  اختصــاص یاب
ضمنــاً در جاهایــى اساســاً برخــى از ایــن توصیف هــا و در جاهــاى دیگــرى قســمتى 
از هرکــدام آن هــا اضافى انــد و کاربــرى گــزارش روایــى مفصــل از محیــط و مــکان 
ــه آن هــا  ــاز چندانــى ب ــد، ضمــن آن کــه در مقاطــع مــورد نظــر نی ــدا کرده ان را پی

حادثه وارى یا واقع گرایى
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نقد داستان تألیف
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نیســت؛ مثــًال توصیــف طوالنــى زیــر کــه نمونه هایــش در متــن کــم نیســت، از دو 
صفحــه قبلــش آغــاز شــده و تــا پایــان صفحــه ســوم ادامــه پیــدا کــرده اســت:

« ... بــا خــودم گفتــم چــه طــور متوجهــش نشــده بــودم. چــه طــور وقتى 
ــد  ــاختمان بلن ــه آن س ــودم، متوج ــتاده ب ــى ایس ــه ریاح ــاط خان ــوى حی ت
ســفید رنــگ نشــده بــودم؟ خیلــى ســریع دور و بــرم را نــگاه کــردم و بعــد، 
ــه،  ــوار ســمت راســت خان ــا دی ــم ت ــودم، رفت ــده ب ــه خــم ش ــور ک همان ط
جایــى کــه بعــد از آن هیــچ ســاختمانى بــه چشــم نمى خــورد. زانوهایــم را 
گذاشــتم روى دیــوار و بــا هــر دو دســت محکــم لــب دیــوار را گرفتــم. پاهایم 
ــدم. وقتــى  ــوار پاییــن دادم و پری ــا جایــى کــه مى شــد از آن طــرف دی را ت
ــاى  ــاى آن کپه ه ــه جابه ج ــاد ک ــى افت ــن بزرگ ــه زمی ــمم ب ــتم، چش برگش
ــا نخاله هــاى ســاختمانى پوشــیده  بــزرگ خــاك ریختــه بودنــد و سراســر ب

ــود ...» (گلشــیرى، 1395، ص. 174). شــده ب
موضــوع تنبیــه و زندانــى کــردن دبیــر مدرســه ظرفیــت داســتانى اش تــا ایــن 
ــک  ــرح ی ــب ط ــه در قال ــى را ک ــن موضوع ــیرى چنی ــیامک گلش ــت؛ س ــد نیس ح
ــاد صفحــه  ــه صــد و هفت ــاد صفحــه اى مى گنجــد، ب ــاً هفت ــى نهایت داســتان معمول
ــه کمــک خرده روایت هــا، حــوادث کوچــک فــراوان  رســانده اســت. چــه طــورى؟ ب
و تأکیــد بیــش از حــد روى ذهنیــات و تصــورات شــخصى راوى داســتان کــه یکــى 
از کاراکتر هــاى داســتان هــم بــه شــمار مــى رود و در حادثــه اصلــى شــرکت داشــته 
ــاد احــواالت آدم هــا،  اســت؛ داده هــاى جنبــى، فرعــى و مخصوصــاً توصیف هــاى زی
همان طــور کــه قبــًال اشــاره شــد، چندیــن برابــر ظرفیــت حادثــه اصلــى اســت و در 

آن تکــرار هــم وجــود دارد:
« ... شــاهین گوشــى را گرفــت و گذاشــت ســرجایش. گفــت: کــى بــود؟  
ـ دنبــال خونــه یــه نفــر بــودن بــه اســم شــهبازى. ـ خــب؟ ـ نشونى شــون 
ــود.  ــت ب ــون درس ــى پالك ش ــى؟ ـ حت ــى چ ــى... ـ ول ــود، ول ــت ب درس
ــه دیوارمــون باشــه.  ــوار ب شــنیدى کــه. خــودش گفــت شــاید همســایه دی
ــن،  ــس باش ــه پلی ــت: اگ ــن گف ــه. هوم ــایه رو بزن ــگ همس ــره زن ــم ب گفت

چــى؟» (گلشــیرى، 1395، ص ص. 159-160).
رمــان داســتان انتقــام بــا فــرار دانــش آمــوزان از خانــه اى کــه در آن ریاحــى و 
زنــش را شــکنجه کرده انــد، بــه پایــان مى رســد و البتــه ایــن پایــان ناقصــى اســت، 
ــد و  ــرار مى گیرن ــت و آزار ق ــورد اذی ــه م ــش ناجوانمردان ــه و زن ــر مربوط ــرا دبی زی
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ــى  ــى قانون ــه طریق ــن کارى ب ــت چنی ــى باب ــوزان خاط ــود دانش آم ــوم نمى ش معل
ــوده اســت:  ــا نــه و اگــر مجــازات نمى شــوند، علــت آن چــه ب مجــازات مى شــوند ی
یعنــى در پایــان رمــان معمــوالً رویدادهایــى در حــد حــوادث یــک داســتان کوتــاه 

ــه آن هــا خــوددارى کــرده اســت. رخ مى دهنــد کــه نویســنده از پرداختــن ب
شــناخت و ارزیابــى رونــد کامــل حــوادث ایــن رمــان بــه یــک گره گشــایى نهایــى 
و داســتانى اجتماعــى و انتقــادى بســیار تعییــن کننــده و حســاس مى انجامــد؛ شــاید 
همیــن مــورد عمــًال ســامان دهى نهایــى موضــوع را بــراى نویســنده دشــوار کرده باشــد.

دریافت نهایى:
ــان،  ــز رم ــى و نی ــتان معمول ــاه، داس ــتان کوت ــاه، داس ــاه کوت ــتان کوت ــف داس تعری
ــه  ــتان دارد؛ در وهل ــرح داس ــا گســتردگى ط ــت ی ــه محدودی ــى ب بســتگى بنیادین
ــرح  ــند، ط ــتر باش ــم بیش ــا ه ــر و کاراکتره ــوادث دامنه دارت ــه ح ــت، هرچ نخس
فراگیرتــر و گســترده تر اســت و معمــوالً بــه عنــوان طــرح داســتانى رمــان ارزیابــى 
ــا  ــى (مرتبــط ب ــه اصل ــر داســتان فقــط از یــک حادث ــه دوم، اگ مى شــود. در مرحل
یــک یــا دو حادثــه فرعــى) فراتــر نــرود، طــرح داســتانى آن کوچــک، محــدود و در 
نتیجــه، یــک داســتان کوتــاه و چنانچــه ایــن معیــار و تعریــف تــا انــدازه اى تغییــر 
پیــدا کنــد و طــرح و حــوادث بــه ترتیــب نســبتاً گســترده و دامنــه دار باشــند، در 
ــا صــد و  ــى حــدوداً پنجــاه ت ــه یــک داســتان معمول ــاه ب آن صــورت داســتان کوت
ــد.  ــوان نمى گنج ــان نوج ــف رم ــه در تعری ــود ک ــل مى ش ــه اى تبدی ــت صفح بیس
البتــه داســتان کوتــاه کوتــاه هــم هســت کــه در حــد یــک یــا چنــد صفحــه محــدود 

اســت.
ــوى  ــزو الگ ــیرى ج ــیامک گلش ــر س ــام اث ــتان انتق ــان داس ــتانى رم ــرح داس ط
ــه  ــه زور و ب ــى اســت،که البتــه نویســنده ب توجیهــى ســوم، یعنــى داســتان معمول
ــه اى  ــه گون ــش دادن، ب ــاد و ک ــاى زی ــتر، توصیف ه ــى بیش ــوادث فرع ــک ح کم
تحمیلــى ایــن داســتان معمولــى را تقریبــاً بــه یــک رمــان حجمــى تبدیــل کــرده 
اســت؛ ارزیابــى مــورد نظــر فقــط از منظــر عامدانــه بــودن دامنه دارترشــدن نوشــتار 
ــان  ــوان هم ــان نوج ــى رم ــف حجم ــه تعری ــد، وگرن ــدا مى کن ــداق پی ــوق مص ف
دویســت صفحــه یــا پنــج هزارکلمــه اى بــودن اثــر اســت کــه در اصــل جــزو تعریــف 
ــه  ــوان آن را ب ــت و مى ت ــال اس ــان بزرگ س ــه اى رم ــى و پای ــا حداقل ــى، ام حجم
ــراى  عنــوان حجــم نهایــى رمــان گــروه ســنى نوجــوان و صــد و ســى صفحــه را ب

حادثه وارى یا واقع گرایى
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حجــم حداقلــى آن در نظــر گرفــت (ایــن تعریــف و کمیــت حجمــى در کشــورهایى 
ــاد  ــم و زی ــب ک ــه ترتی ــد، ب ــى دارن ــا باالی ــازل ی ــرى ن ــى و هن ــراز فرهنگ ــه ت ک
مى شــود؛ در مــوارد حداکثــرى و در کشــورهایى کــه ســطح فرهنگــى گــروه ســنى 
نوجــوان بســیار بــاال اســت، امــکان دارد حجــم نهایــى چنیــن رمانــى بــه  بیــش از 
چهــار صــد صفحــه هــم برســد و البتــه دوره اول و دوره دوم نوجوانــى را هــم بایــد 

در نظــر داشــت).  
ــوق و  ــوارد ف ــه م ــه ب ــا توج ــیرى ب ــیامک گلش ــر س ــام اث ــتان انتق ــان داس رم
خصوصیــات ســاختارى آن اساســاً یــک رمــان حجمــى بــه شــمار مــى رود. ایــن اثــر 
از لحــاظ شــخصیت پردازى کاراکترهــا بــه طــور نســبى موفــق اســت؛ شــباهت هاى 
ــان  ــا زیادش ــم ی ــاى ک ــظ تفاوت ه ــا حف ــوز را ب ــوان و دانش آم ــاى نوج کاراکتره
ــا وجــود ایــن، رویکــرد رئالیســتى نویســنده در  خیلــى خــوب نشــان داده اســت. ب
ــم  ــى ناقــص ه ــده و حت ــه باقى مان ــک حادث ــه ی ــى  ناتورالیســتى ب محــدوده نگاه
ــى  ــاً موضــوع ایــن رمــان حجمــى کــه در اصــل یــک داســتان معمول اســت. ضمن
بــوده اســت، چنــدان جــذاب و خواندنــى نیســت، امــا زبــان و نثر نویســنده داســتانى 

و نســبتاً گیراســت.
شــیوه روایــت داســتان، خطــى و پیش رونــده اســت؛ در آن پیچیدگــى خاصــى 
نیســت. نویســنده بــه کمــک فلــش بــک، برخــى از حــوادث یــا خاطره هــاى ذهنــى 
کاراکتــر راوى را بــه بیــان درمــى آورد؛ نکتــه قابــل ذکــرى هــم در ایــن مــورد وجــود 

دارد: موضــوع بعضــى از ایــن فلــش بک هــا تکــرارى اســت.
ــا و دوم،  ــف مکان ه ــه توصی ــده اســت: اول ب ــق انجام ش ــه دو طری ــازى ب فضاس
ــر و راوى اول  ــود  کاراکت ــن خ ــه ذه ــه منســوب ب ــى ک ــتفاده از توصیف های ــا اس ب
شــخص شــده و عمدتــاً شــامل بیــان حــاالت و واکنش هــاى عاطفــى در رابطــه بــا 
چنــد و چــون حــوادث و آدم هــا اســت: البتــه بــاز بایــد یــادآور شــد کــه نویســنده 

در هــر دو مــورد  افــراط کــرده اســت.
ــم  ــا ه ــود آن ه ــا خ ــده و ب ــا ش ــه کاراکتره ــوف ب ــز معط ــر همه چی ــن اث در ای
تحلیــل مى شــود، کــه البتــه تحلیلــى ناقــص، غلــط و غیررئالیســتى   اســت، زیــرا 
بــه آنچــه کــه در قالــب شــرایط اجتماعــى و تربیتــى ســبب هنجارگریــزى اخالقــى، 
اجتماعــى و تربیتــى مى شــود، اشــاره داســتانى زیــادى نشــده و کاراکترهــاى نوجوان 
ــه خیلــى بــد و کمــى بــد تقسیم شــده اند؛ ایــن رویکــرد و ذهنیــت محــدود  هــم ب
ــر راوى  ــه کاراکت ــبت ب ــوان را نس ــدگان نوج ــد خوانن ــف هنجارمن ــص، عواط و ناق
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نوجــوان برنمى انگیــزد. نتیجــه اى کــه از خوانــدن ایــن اثــر عایــد ذهــن مخاطبــان 
ــاً  ــز صرف ــر نمــى رود، چــون همه چی ــى فرات ــزارش روای مى شــود، از نتیجــه یــک گ

ــه خالصه شــده اســت.   در آگاه شــدن از یــک حادث
ــروه ســنى نوجــوان نوشته شــده،  ــراى گ ــه ب ــان حجمــى ک ــن رم گرچــه در ای
هرگــز جنایتــى رخ نمى دهــد، امــا نظــر بــه این کــه چنیــن قصــد و نیتــى حداقــل 
ــکاب جنایــت  ــا آســتانه ارت ــا ت ــى وجــود دارد و کاراکتره ــه اصل ــه در حادث ناآگاهان
ــر  ــى دارد اث ــاز م ــا را ب ــرى آن ه ــى و جب ــه اى تصادف ــط حادث ــد و فق پیــش مى رون

ــرد. ــرار مى گی ــى ق ــى جنای ــاى حجم ــر، در رده رمان ه ــاظ ژان ــوق از لح ف
شــیوه پــردازش و حادثــه وار کــردن حــرکات و موقعیت هــاى کاراکترهــا و 
شــکل دهى اکشــن وار و مرحله بنــدى شــده ماجــرا، و نهایتــاً رســاندن موضــوع بــه 
پایانــه اى نســبتاً جنائــى، تمامــاً نشــانگر نــگاه و رویکــردى ســینمایى اســت. ســیامک 
ــه  ــینمایى ب ــون س ــه مت ــل هم ــه اى اش را مث ــتان  فیلم نام ــه داس گلشــیرى بى آنک
ــتگى  ــتگى وابس ــر دلبس ــه خاط ــاالً ب ــاند، احتم ــول برس ــامانى قابل قب ــه و س نتیج
وارش بــه  رویکــرد و ذهنداشــتى واقعــى، بــر آن بــوده کــه همــه چیــز را همــان طور 
کــه رخ داده وارد ســاحت داســتان بکنــد. اگــر او بــه ایــن نکتــه هــم توجــه مى کــرد 
ــه  ــان ک ــج  پایانى ش ــر نتای ــه خاط ــا ب ــا و فیلمنامه ه ــتان ها، رمان ه ــه داس ــه هم ک
حــوادث قبلــى را تحلیل پذیــر و غایت منــد جلــوه مى دهــد شــکل مى گیرنــد، 
ــاى  ــه از  ویژگى ه ــع را ک ــردن وقای ــى ک ــرى و تحلیل ــت هن ــورت، خاصی در آن ص
مدیوم هــاى هنــرى، از جملــه داستان نویســى اســت درنظــر مى گرفــت و داســتانش 

ــان مى رســاند.  ــه پای ــا چنیــن غایتــى ب را ب
ــار  ــه دو، ســه ب ــد ب ــک نویســنده نبای ــز اهمیــت اســت: ی ــه اى بســیار حائ نکت
طراحــى موضــوع و ســاختار کلــى داســتان بســنده کنــد، بلکــه ضــرورت دارد مدتــى 
ــا  ــه طورهمزمــان و ب ــا موضــوع و طــرح، ب ــه ذهــن و احساســش فرصــت دهــد ت ب
ــه چالــش کشــیده شــود. نتیجــه  مکانیزمــى مرتبــط و دوســویه، خــوب و کامــل ب
چنیــن فرآینــدى همــواره غایت منــد، هوشــمندانه و هنرمندانــه بــوده اســت؛ معمــوالً 
بــا فعال تــر شــدن ســببى ضمیــر ناخــودآگاه، حــوادث، کاراکترهــا و عوامــل و عناصــر 
دیگــرى در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا موضــوع، وارد متــن مى شــوند و ســاختار بــه هــم 
پیوســته موضــوع و متــن کامل تــر و حتــى باورپذیرتــر مى شــود؛ چنیــن رخــدادى 
ــر رمــان جلوگیــرى مى کنــد  عمــًال  از حاشــیه پردازى ها و توصیف هــاى تحمیلــى ب
ــا   ــه، کاراکتــر و حتــى موضــوع فرعــى ب و همزمــان ســبب مى شــود کــه هــر حادث

حادثه وارى یا واقع گرایى
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کارکــردى داســتانى جایــگاه خــاص خــودش را داشــته باشــد.
شــتاب نســبى ســیامک گلشــیرى در مرحلــه طراحــى و پــردازش موضــوع، عمــًال  
اثــرش را در محــدوده نشــان دادن یــک واکنــش متقابــل کــه عــارى از غایت منــدى 
و نتیجــه اى معیــن و بســیار مهــم اســت، خالصــه کــرده و همیــن از وجــوه تحلیلــى 

و زیبایى شــناختى موضــوع کاســته اســت.
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چکیده
رمــان قنــارى مــن، قنــارى تــو بــه عنــوان یــک رمــان نوجــوان در پنــج جلــد بــا اســامى 
متفــاوت و در یــک بســته بندى بــا نــام واحــد بــه قلــم آقــاى عبدالرضــا رضایى نیــا نگاشــته 
ــک  ــاى ی ــت. درد و دل ه ــن شده اس ــرى مزیّ ــیدامین باق ــرى س ــا تصویرگ ــت و ب شده اس
ــه  ــد نمایشــى را ب ــۀ دی ــارى از زاوی ــا یــک قن ــا و گاه ناراحــت و گاه بیمــار ب نوجــوان تنه
چالــش مى کشــاند. ایــن رمــان یــک بســته بندى خــوب و چاپــى چشــم گیر دارد. اســامى 
هــر جلــد بــا اتفاقــات روزمــره تــا حــدى هماهنــگ اســت و ظاهــر آن هــر خواننــده اى را 

ــد. ــان مى کن ــدن رم ــه خوان مجــاب ب

کلیدواژه 
ــى، احساســات، ارتباطــات، تضادهــا، فصل هــا،  ــى، دوســتى، دشــمنى، نادان بیمــارى، تنهای

شــهر و روســتا، طبیعــت، ســرطان

مقدمه
رمــان قنــارى مــن، قنــارى تــو بــه عنــوان یک رمــان نوجــوان در پنــج جلد با اســامى 
متفــاوت و در یــک بســته بندى بــا نــام واحــد بــه قلــم آقــاى عبدالرضــا رضایى نیــا 
ــت. درد و  ــن شده اس ــرى مزیّ ــیدامین باق ــرى س ــا تصویرگ ــت و ب ــته شده اس نگاش
ــۀ  ــا یــک قنــارى از زاوی دل هــاى یــک نوجــوان تنهــا و گاه ناراحــت و گاه بیمــار ب

  :  
pari.razavi@yahoo.com  /     

 ،  ،
  ،   ِ     
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ــوب و  ــته بندى خ ــک بس ــان ی ــن رم ــاند. ای ــش مى کش ــه چال ــى را ب ــد نمایش دی
چاپــى چشــم گیر دارد. اســامى هــر جلــد بــا اتفاقــات روزمــره تــا حــدى هماهنــگ 

ــه خوانــدن رمــان مى کنــد. اســت و ظاهــر آن هــر خواننــده اى را مجــاب ب
ایــن مجموعــه، بیشــتر رمــان تقابل هاســت و مى خواهــد نشــان بدهــد کــه بیمــارى 
ــى  ــه تفاوت های ــتایى چ ــهرى و روس ــى ش ــمنى، زندگ ــتى و دش ــالمتى، دوس و س
باهــم دارنــد. گاه در مقابلــه باهــم و گاه مکّمــل هــم هســتند. رمــان را اگــر بــه یــک 
نــخ تســبیح تشــبیه کنیــم کــه خــرده ماجراهــا مثــل مهره هــاى تســبیح کنــار هــم 
ــارى  ــان بیم ــان هم ــن رم ــبیح ای ــخ تس ــا ن ــرا ی ــن ماج ــد، اصلى تری ــرار مى گیرن ق
اســت کــه دوســت شــخصیت اصلــى داســتان بــه نــام وحیــد دچــارش مى شــود و 
ــۀ اصلــى  ــه وجــود مــى آورد. بعــد از آن ماجــرا، حادث ــى را در ذهــن او ب چالش های
داســتان، انتقالــى پــدرش از شــهر کوچــک بــه شــهر تهــران اســت و مشــکالتى کــه 
در ایــن غربــت برایــش پیــش مى آیــد. بعــد از آن، خــود شــخصیت اصلــى داســتان 
ــارى  ــت اجب ــه حال ــود و ب ــال مى ش ــارى دوســتش مبت ــه بیم ــى ب ــور تصادف ــه ط ب

ــاره پــدر مجبــور مى شــود بــه شــهر و دیــار خودشــان برگــردد.     دوب

نکته 
ــا مفاهیــم  ــان امــا ب ــراى نوجوان ــان بســیار ســاده و قابــل فهــم ب ــا زب ایــن رمــان ب
بزرگســاالنه نگاشــته شده اســت. شــاید کــه نویســنده تــا حــدى حــق دارد، چــرا کــه 
بــه خاطــر شــرایط زندگــى، ســرطان حتــى در ســنین پاییــن تــا حــدى گریبان گیــر 

عبدالرضا رضایى نیا، قنارى من قنارى تو، تصویرگر: سیدامین 
باقرى، 176 صفحه، قطع وزیرى، 

شابک : 7- 978-600-8468-12
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بیمارى، غربت، همدلى

ــه تلخــى  ــن هم ــا نوشــتن از ای ــن واقعیــت آی ــا وجــود ای ــو ب ــه شده اســت. ول هم
ــده نیســت؟ ــان اذیت کنن ــراى نوجوان ب

خالصۀ رمان
ــوان مى کنــد دوســت صمیمــى اش  ــدا عن داســتان پســرى اســت کــه از همــان ابت
دچــار بیمــارى ســرطان شــده و ایــن بیمــارى باعــث شده اســت پســر در مدرســه و 
خانــه تنهــا بمانــد. از طرفــى هــم پــدر بــه خاطــر موقعیــت شــغلى اش بــه تهــران 
ــدید  ــۀ روحــى ش ــن ضرب ــود و همی ــف مى ش ــى او مضاع ــود و تنهای ــل مى ش منتق
ــن  ــود. در ای ــتش مى ش ــارى دوس ــابه بیم ــمى او مش ــارى جس ــب بیم ــز موج نی
میــان بــه خاطــر شــیمى درمانى، دوســتش وحیــد موهایــش را از دســت مى دهــد، 
ــد  ــان مى دهن ــى ها نش ــه هم کالس ــاى خاصــى ک ــده و واکنش ه ــاى وارد ش تنش ه
ــى  ــده، پایان ــخ و گزن ــروع تل ــم ش ــان علیرغ ــت رم ــت. و در نهای ــه اس ــل توج قاب

دارد. خوشــحال کننده 

نقدى بر ساختار رمان:
رمــان بــا زاویــۀ دیــد نمایشــى نوشــته شده اســت و بــا این کــه در جلــد اول صفحــه 
ــى را از  ــن خاطره نویس ــد م ــاه مى گوی ــم دى م ــت و پنج ــتان روز بیس ــش داس ش
پــدرم یــاد گرفتــه ام و جملــۀ زیبایــى کــه مى نویســد ایــن اســت «پــدرم مى گویــد 
ــود.  ــر مى ش ــت باارزش ت ــوى، خاطره های ــر ش ــو بزرگت ــذرد و ت ــان بگ ــه زم ــر چ ه
ــا ایــن  ــه نظــر مى رســد ب ســعى کــن هــر روز بنویســى. حتــى اگــر یــک خــط» ب
جملــه بــه صــورت تقریبــاً غیرمســتقیم مخاطــب را تشــویق بــه نوشــتن مى کنــد. 
ــارى  ــى قن ــد نمایش ــۀ دی ــا زاوی ــار ب ــن ب ــش ای ــتن رمان ــراى نوش ــنده ب نویس
ــان  ــا او در می ــش را ب ــا و درددل های ــد و تنهایى ه ــرار مى ده ــاب ق ــورد خط را م
مى گــذارد. حتــى وقتــى کــه در شــرایط دورى و غربــت و بیمــارى قــرار مى گیــرد. 
ــاى  ــه انش ــى اســت ک ــر مهربان ــه زی ــر ب ــؤدِب س ــوز م ــى، دانش آم ــخصیت اصل ش

ــى دارد.  خوب
ماجــراى اصلــى داســتان در ظاهــر بیمــارى وحیــد اســت کــه باعــث شــده پســر 

تنهــا بمانــد. در حالى کــه موضــوع مهــم داســتان «تنهایــى» اســت. 
بــه نظــر نگارنــده، تقابل هــاى موجــود در داســتان در خیلــى از کتاب هــا بــه آن 
پرداختــه شده اســت، مخصوصــاً در کارهــاى نوجوانانــه. چــرا کــه کــوچ در ایــن برهــه 
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ــان  ــخصیت انس ــر ش ــت ب ــى و مثب ــف منف ــر مضاع ــد تأثی ــان مى توان ــن انس از س
داشــته باشــد. زندگــى شــهرى و روســتایى.

 ســؤال اینجاســت کــه آیــا الزم بــود رمانــى بــا موضــوع و محوریــت بیمــارى یک 
دوســت و تنهایــى یــک نفــر، چالشــى بــه نــام کــوچ را نشــان بدهــد؟ آیــا ایــن دو 
موضــوع در رمــان مکّمــل یــا متّمــم هــم شــدند؟ یــا این کــه نویســنده مى خواســته 
ــرایط  ــد ش ــه او بفهمان ــد و ب ــتان بزن ــى داس ــه شــخصیت اصل ــۀ شــدیدترى ب ضرب
ــى در  ــد زندگ ــاب مى گوی ــه او در کت ــه این ک ــر ن ــد. مگ ــم مى ش ــر ه ــن بدت از ای
شهرســتان و محیــط کوچکتــر روابــط را خیلــى بهتــر و صمیمى تــر مى کنــد؟ چــرا 
او نتوانســته بــود بــراى پــر کــردن تنهایــى خــود همــدم دیگــرى پیــدا کنــد؟ یــک 
جایــى مى گویــد فامیــل و دیگــران هســتند، ولــى هیچکــس جــاى وحیــد را برایــش 
ــى را  ــن چرای ــنده ای ــر نویس ــاید اگ ــد؟ ش ــور باش ــد این ط ــرا بای ــد. چ ــر نمى کن پ

نشــان مــى داد بهتــر بــود.
 نشــان دادن تقابــل زندگــى شــهرى و روســتایى تــا حــدى ملمــوس و تکــرارى 

اســت. توضیــح جملــۀ غربتــى از زبــان پــدر بــه نظــر زیبــا بــود. 
ــل توجــه اســت بیمــارى و ســالمتى و راه  ــه در داســتان قاب ــل دیگــرى ک تقاب
حــل مبــارزه بــا آن اســت. دوســتى و مهربانــى بعــد از درمــان، مهم تریــن مســئله ى 
ــه خاطــر کچــل شــدن  ــاى مدرســه ب داســتان اســت. فهــم و درك نکــردن بچه ه
ایــن پســر در شــیمى درمانى و پیغــام غیرمســتقیم بــه نوجوانــان در این کــه 

ــرار ندهیــم. ــه راحتــى دیگــران را مــورد قضــاوت ق هیچوقــت ب
بــا وجــود این کــه رمــان پتانســیل فضاســازى را داشــت؛ ایــن کار انجــام 
ــه  ــد، چ ــى مى کن ــه او در آن زندگ ــى ک ــهر کوچک ــم ش ــا نفهمیدی ــت. م نشده اس
ــه  ــا آن هــا فاصل ــه ب اســمى دارد؟ فقــط موقعیــت زندگــى دوســتش کــه پنــج خان
ــى  ــد و حیوانات ــح بده ــورد آن توضی ــت در م ــه مى توانس ــتى ک ــل خش ــت؛ پ داش
ــا حــدى موقعیــت جغرافیایــى آن شــهر را برایمــان  ــود ت کــه وجــود دارد. خــوب ب
توضیــح دهــد. وقتــى کــه دوچرخــه ســوارى مى کننــد، مى توانســت از کوچــه پــس 
ــى نشــان  ــه خوب ــى را ب ــان شهرســتانى و تهران ــاوت مردم ــا و برخــورد متف کوچه ه
بدهــد. البتــه تــا حــدى در مدرســه فــرق بیــن معلم هایشــان را نشــان داده نــه تــا 

ــود.  حــدى کــه تفــاوت فاحــش داشــته باشــد. دلســوزى آن هــا خیلــى بیشــتر ب
شــخصیت پردازى یکــى از تفاوت هــاى  اصلــى رمــان بــا داســتان کوتــاه اســت. از 
جملــه شــاخصه هاى اصلــى رمــان شــخصیت پردازى اســت. هــر چنــد رمــان نوجــوان 
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ــان راوى یــک ســرى شــخصیت پردازى هاى  ــا همــان زب ــى مى توانســت ب اســت، ول
اشــخاص مهــم را از جملــه مــادر و خواهــرش یــا یــک ســرى شــخصیت هاى منفــى 

تــوى مدرســه را بــا آوردن  بعضــى صحنه هــا و کنــش و واکنش هــا انجــام بدهــد. 
زبــان داســتان ســاده، روان و صمیمــى بــود و تــا حــد زیــادى مطابــق بــا ســنین 

نوجوانــى بــود. 
ــام  ــى انج ــى و درون ــۀ بیرون ــتان در دو مرحل ــن داس ــمکش در ای ــر کش عنص
شده اســت. یکــى جایــى کــه خــودش بیمــار مى شــود و کشمکشــى کــه بــا خــود و 
بیمــارى دارد؛ دوم این کــه وقتــى فضــاى زندگــى اش عــوض مى شــود و بــه تهــران 

ــت. ــنا بوده اس ــا ناآش ــایه ها و فض ــا همس ــود و ب ــل مى ش منتق
بیمــارى اى کــه دوســتش، وحیــد داشــت و بــه خاطــر همیــن همبــازى اش را از 
ــا او و دوســتش  ــد همکالســى ها ب ــه مى آی ــه مدرس ــى ب ــى وقت دســت داد، از طرف

ــد.  ــدا مى کنن مشــکل پی
ــا یــک ماجــراى  شــروع داســتان در همــان اول غمنــاك اســت و مخاطــب را ب
ــراى  ــا حــدى ب ــه شــاید ت ــد ک ــن وارد داســتان مى کن ــه و فضــاى غمگی ــر از گل پ

ــر نباشــد.  مخاطــب امــروز دلپذی
ــارى دوســت  ــق بیم ــا تعلی ــا ب ــتان م ــداى داس ــان ابت ــتانى: از هم ــق داس تعلی
ــن  ــار گرفت ــد، انتظ ــگارى امی ــا نامه ن ــه ب ــر لحظ ــم و ه ــورد مى کنی ــنده برخ نویس

ــم. ــرى از دوســتش را داری خب
تعلیــق دیگــر داســتان بیمــارى خــود امیــد اســت و دیگــر این کــه حضــور در 

مســابقات انشــا هــم بــه نوعــى تعلیــق ـ هــر چنــد ضعیــف ـ اســت. 

نقد و بررسى هر پنج بخش قنارى من، قنارى تو
همان طــور کــه قبــًال گفتــه شــد ایــن رمــان در یــک بســتۀ پنــج کتابــى مثــل یــک 
ــدام  ــر ک ــه ه ــى ک ــخ تســبیح اصل ــا همــان ن ــا ب ــم شده اســت. منته ســریال تنظی

ــراى خــودش اســمى متناســب در هــر کتــاب دارد.  ب
ــاه اول زمســتان،  ــه درســت در م ــتان ک ــى زمس ــام کم ــه ن ــاب اول ب کت
نوشــتن خاطــره شــروع مى شــود و در ده روز متفــاوت و در فصــل زمســتان تمــام 
ــخ  اســت و در  ــیرین و بیشــتر تل ــخ و ش ــات تل ــامل اتفاق ــن بخــش ش مى شــود. ای

ــدة انشــا شــده، تمــام مى شــود. ــه برن ــى ک ــر خوب ــا خب ــن روز ب آخری
ــام نزدیــک تابســتان منتهــا در  ــوزده روز بــه ن کتــاب دوم رمــان در ن

بیمارى، غربت، همدلى
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بهــار اتفــاق مى اُفتــد. شــروع ایــن بخــش بــا توصیــف بهــار و آداب و رســوم نــوروزى 
ــا بیمــاران ســرطانى  اســت. در ایــن کتــاب آموزش هایــى هــم در مــورد برخــورد ب
ــد،  ــه امی ــت ک ــى اس ــان جای ــاب هم ــن کت ــته در ای ــود. بخــش برجس داده مى ش
ــد:  ــه او مى گوی ــى رود و خطــاب ب ــتان م ــه بیمارس ــدن دوســتش ب ــراى دی ــد ب عی
ــار تکــرار مى شــود.»  «هفــت ســین مــن بــراى تــو یــک ســین اســت کــه هفــت ب
ــه خوبــى انجــام داده اســت. در این جــا یــک ســفر  ــا کلمــات را ب ــازى ب در واقــع ب
ــت  ــى از موقعی ــف خوب ــازى و توصی ــى فضاس ــه نوع ــه ب ــود دارد ک ــیراز وج ــه ش ب
ــت آورده و  ــه دس ــالمتى اش را ب ــم س ــد کم ک ــه وحی ــى ک ــر خوب ــت و خب شده اس
ــه  ــى ک ــا و حرکــت خوب ــار بچه ه ــد در مدرســه حضــور داشــته باشــد. رفت مى توان
ــته  ــن بس ــد ای ــر مى رس ــه نظ ــد. ب ــام مى ده ــه انج ــم مدرس ــان معل ــاى محمدی آق

پربارتریــن قســمت بخــش دوم اســت.

ــران اســت. راوى  ــا ته ــو اینج ــارى ت ــن قن ــارى م ــان قن ــوم از رم بخــش س
بیشــتر بــه معرفــى و در واقــع بیشــتر بدگویــى از ایــن شــهر مى کنــد. ایــن بخــش 
ــامل ســه فصــل تابســتان و  ــاً ش ــف شده اســت. تقریب در بیســت و شــش روز تعری
ــا یــک تلخــى شــروع  ــاره ب پاییــز و زمســتان و فصــل بهــار هــم مى شــود کــه دوب

ــد.  ــن بخــش مى اُفت ــان در ای ــى رم ــات اصل ــود و اتفاق مى ش
امیــد از شــهر و دوســتانش جــدا مى شــود. مشــکالتى کــه در ایــن شــهر بــزرگ 
برایــش بــه وجــود مى آیــد و بیمــارى کــه بــه طــور تصادفــى بــا بیمــارى دوســتش 
یکــى اســت، برایــش رقــم مى خــورد. سراســر تعاریــف ایــن بخــش غمگیــن و تلــخ 
ــا شــب  ــد و ت ــارك مى رون ــه پ ــهر رى ب ــه در ش ــورد ک ــز در یکــى دو م اســت، ج
ــه  ــران اســت ب ــا ته ــه اســمش اینج ــا ب ــن بخــش بن ــوند. ای ــازى مى ش مشــغول ب
مقایســۀ بیــن شــهرش و مــردم و رفتــار آن مى پــردازد و زندگــى تــا حــدى برایــش 



35041

۲۰ ۱۹  ،  
 ۱۳۹۷ ـــ  ـــ  

تلــخ شــده کــه دچــار بیمــارى روحــى و روانــى مى شــود.
بخــش چهــارم از ایــن بســته بــه نــام خــواب خرچنــگ اســت کــه در نــوزده 
ــاب بیشــتر خواســته  ــن بخــش از کت ــه نظــر مى رســد ای روز تعریــف شده اســت. ب
ــش  ــار و اطرافیان ــه بیم ــختى هایى ک ــان و س ــورد اطرافی ــارى و برخ ــل بیم مراح
ــم  ــه اس ــگ ک ــوى خرچن ــى لغ ــه معن ــى ک ــد. از آن جای ــان بده ــند را نش مى کش
یکــى از برج هــاى آســمانى هــم اســت. نویســنده اصــًال بــه صــورت مســتقیم عنــوان 
ــه  ــن بخــش بیشــتر ب ــوده اســت. ای ــه ب ــن بخــش چ ــه منظــورش از ای ــرده ک نک
کنــش و واکنــش امیــد بیمــار بــا خــودش و اطرافیــان از جملــه پزشــک و پرســتار 
و اطرافیــان بیمــار اســت و کشمکشــى کــه امیــد در خــواب و خیــال و واقعیــت بــا 
ــاور تمــام مى شــود و راوى در  ــل ب ــر غیرقاب ــا یــک خب بیمــارى دارد و آخــر ســر ب

ادامــه بــراى مــا قابــل اعتمــاد نیســت.
در کتـاب قنـارى مـن قنـارى تو بخش آخـر (بخش پنجـم) به نـام مثل کرگدن 
اسـت کـه در بیسـت و پنـج روز نوشـته شده اسـت. این جـا راوى بـه ریـش قنـارى یا 
مخاطـب خـود مى خنـدد و مى گویـد «تـو هم بـاور کردى پسـر زرنگ، بایـد از مغزت 
اسـتفاده کنـى و هـر چیـزى را بـاور نکنى» به نظـرم نویسـنده مى خواسـت آزمون و 
خطـا انجـام بدهـد یـا با زرنگـى خاصى مى خواهـد بگوید کـه بیمارسـتان دو رو دارد. 
مى توانـد دکترهـاى بـد و خـوب، پرسـتاران خـوش اخـالق و بداخالق داشـته باشـد. 
نقطـۀ قـّوت در ایـن بخـش آوردن اتاقـى در بیمارسـتان اسـت کـه از همۀ شـهرهاى 
ایـران در آن جـا وجـود دارد. منتهـا هیچ خط و مـرزى یا امتیازى بـه همدیگر ندارند. 

هسـتند.  برابر  همه 

پایان بندى
همان طـور کـه قبـًال گفتـه شـد این رمان بـا چنـد موضـوع سـر و کار دارد و موضوع 
اصلـى آن بیمـارى سـرطان و چگونگـى ایسـتادگى و مقاومـت نوجوانـان در برابـر آن 
اسـت. نویسـنده قنـارى را بهانـه کـرده و او را مـورد خطـاب قـرار داده اسـت، تمـام 
حرف هـاى داسـتان را بـه صـورت درد دل گفته اسـت. این که شـفا یافتن امیـد با آزاد 
کـردن قنـارى در قفـس و سـر و تنۀ داسـتان به هـم مى خورند؟ به نظرم این سـؤالى 
اسـت کـه از مخاطـب نوجـوان باید پرسـید. از نظـر من تا حـدى بله ولـو این که آزاد 
کـردن قنـارى خانگـى در طبیعـت آیـا به او در پیشـرفت و لـذت بـردن از زندگى اش 
کمـک خواهـد کـرد یا نه؟ شـاید اگـر این پایـان را باز مى گذاشـت تا خواننـدگان هم 

بیمارى، غربت، همدلى
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در پایان بنـدى بـه یـک چالـش ذهنـى برسـند بهتـر بـود و در نهایـت به ایـن نتیجه 
برسـیم کـه ورود بـه حوزة حیوانات ممنوع اسـت. نـه آن ها را در قفس هـاى زیبایمان 

اسـیر کنیـم و نـه وقتـى دچار مشـکلى مى شـویم بـا منت کشـى آن هـا را آزاد کنیم.
  

نظر یک نوجوان
ــود  ــر ب ــتند، بهت ــان هس ــتان نوجوان ــن داس ــى ای ــب اصل ــه مخاط ــى ک از آن جای
ــى ــن از فاطمــه کرم ــرم. بنابرای ــن نوجــوان هــم نظــر بگی ــل از مخاطبی ــه حداق ک

ـ دختــر کتاب خــوان ـ خواســتم رمــان را بخوانــد و نظــرش را بگویــد کــه بــه عینــه 
ــاب  ــى از کت ــه راحت ــاب ب ــوم کت ــد س ــا جل ــود. او ت ــش درج مى ش ــا نظرات این ج
لــذت برده بــود. منتهــا از جلــد چهــارم بــا ادامــۀ داســتان مشــکل داشــت. برایــش 
آزاردهنــده بــود کــه در یــک کار نوجــوان ایــن همــه از بیمــارى صحبــت شده اســت 
تــا این کــه خواننــده خســته مى شــود. فضاهــا و صحنه هــا برایــش محســوس 
نبــوده و دوســت داشــت کمــى از پــل خشــتى، بقعه هــا و امــام زاده و شــهر مــورد 
ــد و آخــر این کــه ســرطان یــک مــرض مســرى نیســت. چطــور  ــۀ امیــد بدان عالق

ــارى دوســتش گرفته اســت؟ ــن پســر از بیم ای

تصاویر و اسم و طرح روى جلد
تصاویــر تــوى کتــاب بــه نظــرم تــا حــدى حرفــه اى و خــوب بــود. فقــط آدم هــاى 
ــا  ــار اول شــاید ب ــراى ب ــده ب ــا حــدى کــه خوانن ــه داشــتند. ت ــوى داســتان دافع ت
ــد  ــرح روى جل ــم و ط ــى زد. اس ــرباز م ــد آن س ــتان از خری ــاى داس ــدن آدم ه دی

ــود. ــده ب ــا حــدى لودهن ــواى داســتان و ت ــا محت متناســب ب

نقاط ضعف
ــر  ــرم اگ ــه نظ ــود. ب ــاب ب ــف کت ــاط ضع ــاور از نق ــاى غیرقابل ب ــا تصادف ه دروغ ی
بخــش چهــارم رمــان قنــارى مــن و قنــارى تــو نبــود، ضربــه اى بــه پیکــرة رمــان 

نمى خــورد.

دیالوگ هاى برجسته
معــروف اســت کــه در بعضــى شــعرها بیتــى از نظــر وزنــى و معنــى ســنگین اســت 
ــاى  ــود دیالوگ ه ــم در دل خ ــان ه ــن رم ــود. همی ــروف مى ش ــاه بیت مع ــه ش و ب
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برجســته اى دارد کــه اشــاره بــه آن خالــى از لطــف نیســت.
«هــر چــه بزرگتــر شــوى خاطره هایــت باارزش تــر مى شــود.» (رضایى نیــا، 

ص. 6)  ،1396
«معلــم بــه مــن گفــت تمریــن کــن روى جمله بنــدى، ولــى مــن دوســت دارم 
ــبد.»  ــن مى چس ــه م ــتر ب ــور بیش ــم این ط ــد، بنویس ــم مى افت ــه دل ــه ب ــر چ ه

(14 ص.   ،1396 (رضایى نیــا، 
ــتم  ــاه پیــش مى خواس ــد م ــا چن ــن ت ــن همی ــب اســت. م ــدر عجی ــا چق «دنی
خلبــان شــوم، امــا االن مى بینــم شــغل آینــدة مــن خلبانــى نیســت. ابرهــا و آســمان 
ــا،  ــتانم باشــم.» (رضایى نی ــواده و دوس ــم پیــش خان ــن مى خواه ــران، م ــراى دیگ ب

1396، ص. 18)
و موارد دیگرى که امیدوارم خوانندگان با خواندن آن لذت ببرند.

جمع بندى
مجموعــۀ رمــان نوجــوان قنــارى مــن، قنــارى تــو بــا موضوعیــت بیمــارى و چگونگى 
برخــورد درســت بــا بیمــار و بیمــارى و تنهایــى و کــوچ کــردن و برخــورد درســت 
آدم هــا بــا یکدیگــر نوشــته شده اســت و از ایــن نظــر رمــان قابــل اعتنایــى اســت کــه 
ــان  ــن رم ــان داشته باشــد. ای ــراى نوجوان ــى ب ــاى داســتانى خوب ــد آموزش ه مى توان
ــد و  ــذب مى کن ــود ج ــوى خ ــه س ــده اى را ب ــر خوانن ــم گیر ه ــته بندى چش در بس

ارزش حداقــل دو بــار خوانــدن را دارد.

بیمارى، غربت، همدلى
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تازه هاى نشرتازه هاى نشرنقد داستان تألیف

خانوادة آقاى چرخشى
طاهــره ایبــد، تصویرگــر: علــى نامــور، تهــران، کانــون پــرورش فکــرى 
کــودکان و نوجوانــان، 108 ص، رقعــى (شــومیز)، 55000 ریــال، چــاپ 

اول، 5000 نســخه، شــابک: 978-600-01-0554-9
موضوع(ها):

داستان هاى فارسى، قرن 14.

معرفی کوتاه 
ایــن کتــاب شــامل داســتانى تخیلــى بــراى کــودکان اســت کــه در آن 
ــا  ــالش دارد ت ــت، ت ــدن اس ــال کچل ش ــه درح ــى» ک ــاى «چرخش آق
ــا وزیــدن یــک تندبــاد  آخریــن تــار مــوى خــود را حفــظ کنــد، امــا ب

آخریــن تــار مــو نیــز از دســت مــى رود. پــس ازآن آقــاى چرخشــى هــر بــار کــه ســرش را مى خارانــد، 
ــد و  ــى کن ــرش را عمل ــا فک ــرد ت ــم مى گی ــه تصمی ــد و بالفاصل ــش مى رس ــه ذهن ــر ب ــرى بک فک

ــرد. ــکل مى گی ــتان ش ــاق داس ــه اتف این گون

دو طوطى: براساس داستانى از مثنوى مولوى
راشـین خیریـه، ویراسـتار: شـراره وظیفه شـناس، تهـران، کانـون پرورش 
فکـرى کـودکان و نوجوانـان، 38 ص، بیاضـى (شـومیز)، 70000 ریـال، 

چـاپ اول، 5000 نسـخه، شـابک: 978-600-01-0497-9
موضوع(ها):

1. داستان هاى کودکان و نوجوانان؛
2. مولوى، جالل الدین  محمدبن محمد، 672، 604 ق. مثنوى، برگزیده ها.

معرفی کوتاه 
داســتان ایــن کتــاب کــه برداشــتى آزاد از یکــى از داســتان هاى مثنــوى 

مولــوى اســت، موضــوع آزادى را در روایتــى مصــور بــراى کــودکان بیــان مى کنــد. در ایــن داســتان 
ــد  ــه هندوســتان ســفر مى کن ــه ب ــا در قفــس دارد. یــک روز ک ــازرگان یــک طوطــى زیب ــردى ب م
ــه طوطى هــاى هنــد  ــا پیغامــش را ب ــده از او مى خواهــد ت ــا طوطــى ، پرن ــه هنــگام خداحافظــى ب ب
برســاند. او در هنــد درخواســت طوطــى را اجــرا مى کنــد، امــا یکــى از طوطى هــاى هنــد بــه خــود 

ــرد... . ــد و مى می ــن مى افت ــه زمی ــرزد و ب مى ل
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چکیده
ژاك پره ور (Jacques Prévert) شاعر، ترانه سرا و فیلم نامه نویس فرانسوى قرن بیستم، چهره اى 
آشنا در ایران است و آثار بسیارى از او به فارسى ترجمه شده اند. کتاب کودکى، ترجمۀ عباس 
خاطرات  به  بخش  این  اوست.  آثار  مجموعۀ  از  کودکى)  معنى  (به   Enfance بخش  از  پژمان 
دوران کودکى پره ور اختصاص دارد که آن را در میان سالى نوشته و در اواخر عمر بازنگرى کرده 
است. مترجم، برگردان فارسى این اثر را با مقدمه اى بلند دربارة پره ور و سبک ادبى و ویژگى هاى 

خاطرات او و نیز انبوه پانوشت هاى توضیحى و تکمیلى همراه کرده است.
این نقدنوشتار، با معرفى کوتاه پره ور و جایگاه او در ادبیات و هنر ایران و جهان، اشاره اى به 
گونه شناسى  در  بحثى  سپس  مى شود؛  آغاز  مترجم  دید  از  کتاب  ویژگى هاى  و  مترجم  مقدمۀ 
و  ترجمه  نقد  به  و  دارد  ایرانى  نوجوان  مخاطب  با  آن  تناسب  و  اثر  اصل  مخاطب شناسى  و 

پانوشت هاى مترجم مى رسد. سرانجام نیز نگاهى به جلد کتاب مى اندازد.

کلیدواژه
کودکى، ژاك پره ور، ژاك پرور، Jacques Prévert، عباس پژمان، ادبیات نوجوان، شهناز آزادى

مقدمه
نـام ژاك پـره ور (Jacques Prévert) (1900 ـ 1977م.) به عنوان یکى از شـاعران، 

  
      

shahnaz.azadi@yahoo.com

     
           ،   
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ترانه سـرایان و فیلم نامه نویسـان فرانسـوى قـرن بیسـتم، بـراى ایرانیانـى اهـل ادبیات 
کـه در دهه هـاى چهـل و پنجـاه خورشـیدى حداقـل نوجـوان یـا جـوان بوده انـد 

آشناست.
آشـنایى رسـمى بـا او در ایـران از طریـق ترجمـۀ شـعرهایش بـه وسـیلۀ همایـون 
نوراحمـر (1306 ـ  1392ش) مترجـم پـرکار و صاحب نـام دهـۀ 40 خورشـیدى و 
سـال هایى قبـل و بعـد از آن و احمـد شـاملو، شـاعر مشـهور، در نشـریات ادبـى آن 

پژمان،  عباس  مترجم:  کودکى.   .(1396) ژاك.  پر[ه] ور، 
صفحه،   112 اسم،  نشر  تهران:  کاشانى.  مجید  جلد:  طراح 

10000 تومان، 1100 نسخه، رقعى.
شابک: 978-600-96209-8-2

ژاك پره ور در کنار پرترة خودش به قلم پیکاسو
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نوجوان پارسى و پیر کودك پاریسى

زمـان بـود. بعدهـا نوراحمـر در سـال 1348 برگـردان فارسـى کتـاب آواز در خـون  
ترجمـۀ مجموعـۀ شـعرى از پـره ور را منتشـر کـرد. شـاملو هـم ترجمه هـاى خـود را 
در کتـاب همچـون کوچـه اى بى انتهـا نشـر داد و بـا صـداى خـود خواند. بـا این گونه 
توجـه بـه پـره ور، بـاور برخـى در دهـۀ پنجـاه خورشـیدى چنین بـود که او شـاعرى 
بـزرگ اسـت که سـبک و محتـواى آثـارش مى توانـد یکـى از الگوهاى مناسـب براى 
شـعر امـروز ایـران باشـد؛ امـا برخـى دیگـر از صاحب نظـران چنیـن نظرى نداشـتند 
و بـراى نمونـه دکتـر طاهـره صفـارزاده، اسـتاد ترجمـه، شعرشـناس و شـاعر نوگراى 
ایرانـى در مصاحبه اى که با عنوان «مراحل دشـوار شـاعرى» منتشرشـده به پیوسـت 
یکـى از کتاب هـاى شـعرش به نام مـردان منحنى، ایـن گرایش را از دیـد خود چنین 
توصیـف مى کنـد: «مى بینیـم کـه یـک تصنیف سـاز درجه سـۀ فرانسـوى مثـل ژاك 

پـره ور، الهام بخـش بسـیارى از شـاعران مـا بـوده.» (رفیعـى، 1386، ص. 272)
در هـر حـال فهرسـت کتاب هـاى منتشرشـده بـا موضـوع ترجمـۀ سـروده ها و 
گزیـدة شـعرهاى ژاك پـره ور تـا بـه امـروز در ایـران به بیش از بیسـت کتاب شـعرى 
و یـک فیلم نامـه مى رسـد کـه بیـش از ده عنـوان آن متعلـق بـه نـه  مـاه اول سـال 
1397 (زمـان نـگارش ایـن نقـد) اسـت. نشسـت هایى بـراى بزرگداشـت او در ایـران 
سـال هاى اخیـر برگزار شـده اسـت. جایگاهش در شـعر، موسـیقى و فیلـم نامه نگارى 
فرانسـه به گونـه اى اسـت کـه اشـعارى از او را در کتاب هـاى درسـى قبـل از دانشـگاه 
آورده انـد. ترانه هایـى از او را برخـى خواننـدگان مشـهور فرانسـوى ماننـد «اِدیـت 
پیـاف»  (1915-1963 م.)، «ایـو مونتـان» (1921 - 1991 م.) و «شـارل آزنـاوور»  
(1924-2018 م.) خوانده انـد. فیلم هایـى بـا فیلم نامـۀ او جوایـزى گرفته انـد و نـام او 
را در برخـى فهرسـت  هاى معرفـى مشـهورترین یـا محبوب ترین شـخصیت هاى ادبى 
مى تـوان دیـد. همـۀ این هـا نشـانگر کلیت درسـتى اعتنا به پـره ور و آثـار او در فضاى 

ادبـى و هنـرى ایـران در حـوزة بزرگ سـال و کـودك و نوجوان اسـت.
(خاطـرات  کودکـى  اثـر  ترجمـۀ  آیـا  مصداقـى،  و  جزئـى  امـرى  به عنـوان  امـا 
خودنوشـت پـره ور از کودکـى خویـش) به کوشـش عبـاس پژمـان به لحـاظ محتوا و 
ترجمـه، مى توانـد کارى مناسـب بـراى مخاطـب نوجوان ایرانـى به حسـاب آید؟ این 

پرسشـى اسـت کـه در نقدنوشـتار زیـر در پـى پاسـخ بـه آنیم.
این نقدنوشتار، نخست به معرفى کتاب، مقدمۀ مترجم و معرفى نویسنده و کتاب 
مخاطب شناسى  و  گونه شناسى  در  نقدى  و  بحث  سپس  مى پردازد.  مترجم  دید  از 
اصل اثر و تناسب آن با مخاطب نوجوان ایرانى خواهد داشت و آنگاه به نقد ترجمه و 
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پانوشت هاى مترجم خواهد رسید و سرانجام نیز نگاهى به جلد کتاب خواهد انداخت.
1. معرفى کتاب

1-1. از کودکى مؤلف تا کتاب 

کتـاب کودکـى ترجمـۀ بخـش Enfance (بـه معنـى کودکـى) از مجموعـۀ آثـار 
 Œuvres دوجلـدى ژاك پـره ور (بـا امـالى مترجـم: «پـرور») اسـت کـه عنـوان
ناشـر   (Gallimard) گالیمـار  و  دارد  آثـار»)   معنـى «کلیـات  (بـه   Complètes
منتشـر  م.   1996 و   1992 سـال هاى  در  ترتیـب  بـه  را  آن هـا  فرانسـوى  مشـهور 
کرده اسـت. بخـش Enfance در ایـن مجموعـه، بـه خاطـرات دوران کودکـى پره ور 
اختصـاص دارد کـه آن را در میان سـالى نوشـته و در اواخـر عمر بازنگرى کرده اسـت.

بـه نوشـتۀ مترجـم بـه نقـل از بخـش یادداشـت هاى کلیـات آثـار ژاك پـره ور، 
«کودکـى در شـکل اولیـۀ خود، در 1959 چاپ شـد کـه در هفته نامۀ معـروف اِل بود 
(در چهـار شـمارة سـپتامبر و شـمارة اول اکتبـر).» (مقدمـه، پـره ور، 1396، ص. 6) 
هفته نامۀ «اِل» (Elle به معنى مؤنث «او» و «او را»)، مشـهورترین نشـریۀ فرانسـوى 
در حـوزه زنـان اسـت که بـر مد، سـبک زندگـى، زیبایى، سـالمت و تبلیغـات تمرکز 
دارد. مترجـم مى افزایـد: «... بعـداً کـه ایـن خاطرات به صـورت کتاب درآمـد تغییرات 
زیـادى در آن هـا رخ داده بـود و مخصوصاً حجم و تعدادشـان خیلى بیشـتر شـده بود. 
... آن طـور کـه معلـوم اسـت، پـرور عالقـۀ خاصـى بـه ایـن کتـاب داشـته و مى تـوان 
گفـت کار طاقت فرسـایى در نوشـتن آن انجـام داده و وقت زیـادى برایش صرف کرده 

اسـت.» (همان، پـره ور، 1396، ص ص. 7-6).
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کودکـى بـه ترجمـۀ عبـاس پژمـان، افـزون بـر مقدمـۀ مترجـم، بـا پانوشـت هاى 
بسـیار او همـراه اسـت کـه اغلـب مـوارد ابهـام متـن را برطـرف مى کننـد و اجمال ها 

را توضیـح مى دهنـد.
ترجمـۀ عبـاس پژمـان از کودکـى، پیـش از این یک بار در سـال 1390 از سـوى 
نشـر پارسـه منتشـر شـده بـود و چاپ اول ناشـر جدیـد آن «اسـم» در سـال 1396 

روانـۀ بـازار شده اسـت. نقـد حاضـر بـر چـاپ اخیر کودکى اسـت.

2-1. متن کتاب و روایتگرى پره ور
کتـاب کودکـى، خاطرات ژاك پـره ور از دوران کودکى خود در فاصلۀ سـال هاى 1906 
تـا چنـد سـال بعـد را در بـر مى گیـرد. «ژاك» در منطقـه اى بـه  نـام نوییـى  ـ  سـور ـ 
 سـن (Neuilly-sur-Seine) در حومـۀ پاریـس بـه دنیـا آمـده و زیسته اسـت. بـه 
دلیـل تغییراتـى در شـغل پدر و بیـکارى و کاریابـى او مجبور به سـفرها و اقامت هاى 
متعـددى بـه همـراه خانـواده به مکان ها و شـهرهایى دیگر در فرانسـه هم شده اسـت. 
ایـن سـفرها بـه او نگاهـى مقایسـه گر از مکان هـا و رویدادهـا مى دهـد و او قیاسـى 
نوسـتالژیک نسـبت به زادگاهش و مناسـبات رایج اجتماع فرهنگى آن روز و مکان ها 

و فرهنگ هـاى جدیـد را تجربـه مى کند.
خاطـرات برجاى مانـده  «پـره وِر» بزرگ سـال، ایـن حـس نوسـتالژیک بـه زادگاه و 
از کودکـى را کـه بـا وى بـزرگ شـده اند، بـه کمـک قلمـى حاصـل تجـارب وى از 
زندگـى، نوشـته و بارهـا بازنویسـى  کرده اسـت. قلـم او شـکل روایـت تصویر گونـه اى 
را در برابـر دیـدگان مخاطـب بـه نمایـش مى گـذارد و اجـزاى تابلوهایـش را بـراى 
مخاطـب برمى شـمارد تـا مخاطـب، او را در ایـن سـفر ادامـه دار کـه حاصـل تجـارب 
کودکـى همـراه بـا دخـل و تصـرف بزرگ سـالى اسـت، دنبال کنـد. او کـه به جز خلق 
ادبـى، بـه آثـار تصویـرى نظیـر سـینما و نقاشـى نیـز عالقه منـد بـوده و آثـارى در 
فیلم نامه نویسـى و نقاشـى نیـز از خـود به جـا نهـاده، در نـگارش خاطرات خـود گویى 
مجموعـه اى از هنـر شـاعرى و هنرهـاى تصویـرى و نمایشـى دیگـرش را هـم به کار 

اسـت. گرفته 
ـ سـن» آغاز مى شـود،  ـ سور  متـن کتاب چنـد بخش دارد. از عنوان «1906، نوییى 
پـس از درنگـى بسـیار در ایـن بخـش بـه «تولـون» مى رسـد، از «پاریـس، 1907» و 
«خیابـان ووژیـرار، نزدیـک اوِدئـون» مى گـذرد، در «مدرسـه» فـرود مى آید، گشـتى 
در «لوکزامبـورگ» (نـام باغـى بـزرگ و معـروف در پاریـس) مى زنـد و در آخر کتاب 

نوجوان پارسى و پیر کودك پاریسى
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مى نویسـد: «ادامـه دارد.»

3-1. مقدمۀ مترجم و تفسیر او از کتاب
مترجـم یـک مقدمـه در سـه سـرفصل بـراى کتـاب کودکـى نوشته اسـت، نخسـتین 
سـرفصل ایـن مقدمـه عنـوان «کودکـى کـه بى اعتنایـى مى آمـوزد» دارد. دو عنـوان 
بعـدى چنین انـد: «شـاعرى کـه خاطراتـش را مى شـمَرد» و «و اندکـى پرهیـز از 

بازیگوشـى و تخریـب».
در بخـش اول مقدمـه، مترجـم خاطرنشـان مى سـازد کـه همـۀ شـخصیت ها در 
ایـن کتـاب اشـخاص واقعـى هسـتند و همـۀ اتفاقات هـم اتفاقـات زندگى اسـت؛ اما 
خـود کتـاب به واقـع رمـان اسـت نـه کتـاب خاطـرات. مترجم بـه مخاطـب مى گوید 
آنچـه مى خوانـد خاطره هـاى ژاِك کـودك اسـت اما پره ور بزرگ سـال آن هـا را روایت 
مى کنـد. آنـگاه بـا طرح این پرسـش کـه: ایـن خاطره ها واقعـاً مال کدام ژاك اسـت؟ 
ژاِك کـودك کـه دارد دنیـا را کشـف مى کنـد و مى آمـوزد یـا ژاِك پیرمـرد کـه حـاال 
دیگـر خیلـى چیزهـا از دنیـا آموخته اسـت؟ ذهـن مخاطـب را درگیـر یـک چالـش 
بحث برانگیـز مى کنـد. مترجـم، مى گویـد کـه عالقـۀ نویسـنده بـه کتـاب کودکـى تا 
آن حـد بـوده کـه وى را بارهـا بـه تجدیدنظـر در آن واداشـته اسـت؛ سـپس خود به 
بررسـى نشـانه هاى ایـن بازنگرى هـا بـه گـواه اشـعار و دست نوشـته هاى نویسـنده 

مى پـردازد.
از  کـه  مى کنـد  معرفـى  شـاعرى  را  نویسـنده  مقدمـه،  دوم  بخـش  در  مترجـم 
تکنیـک شـمردن از جـزء بـه کل راه مى بـرد و مقصـود خـود را از ایـن طریق آشـکار 
مى سـازد؛ تکنیکـى کـه هـم در بیـان جزء به جـزء خاطراتى کـه برمى شـمارد و هم در 
کلیـت کتـاب جریـان دارد. مترجـم غرابـت و غرابـت صمیمانـه اى را که در همـۀ آثاِر 
به یادگارمانـده از نویسـنده احسـاس مى شـود، حاصـل تأثیـرات کودکـى او مى دانـد؛ 
حتـى در تصویرهایـى کـه کامـًال واقعـى بـه نظـر مى رسـند. سـپس مخاطـب را آگاه 
مى سـازد که نویسـنده کتاب کودکى نیز همچون بسـیارى از نویسـندگان و شـاعران 
فرانسـه در دوران بالندگـى سوررئالیسـت ها بـا جمـع آن ها حشرونشـر داشـته و جزء 
آن هـا بـوده و بعـد از جدایـى بـه راه خـود رفته اسـت؛ گرچـه بعضـى از خصوصیـات 

سـبک وى را از تأثیـرات ایـن جنبـش هنـرى مى داننـد.
در بخـش سـوم و پایانـى مقدمـه، مترجـم، نویسـنده را هنرمنـدى مى دانـد که از 
شـیوه اى روایى، گزنده، عامیانه، مردم پسـند و بازى با کلمات به نوعى ساختارشـکنانه 
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در آثـارش بهـره مى بـرد کـه سـبک وى را خـاص مى سـازد. او مى افزایـد: «پـره ور تا 
چهل و پنج سـالگى هیـچ کتابـى چـاپ نکـرد. تـا آن سـن هـر شـعرى کـه گفتـه بود، 
یـا نمایش نامـه اى کـه نوشـته بـود، فقـط بـه صـورت متن هـا و جزوه هاى تایپ شـده 
دست به دسـت مى گشـت. مقـدار زیـادى از شـعرهایش هم به صـورت ترانـه و آواز بود. 
همـۀ این هـا هـم بـه زبان مـردم یـا زبان گفتـار بـود. البته ایـن حالت، یعنى نوشـتن 
بـه زبـان مـردم، بعـداً هـم کـه او به چـاپ کـردن آثار خـود عـادت کرد در سـبکش 

باقـى مانـد.» و آنـگاه بـه توضیح شـیوة ساختارشـکنانۀ نویسـنده مى پردازد.

2. بحثى گونه شناسانه: خاطره، رمان و سهم کودِك پیر
کودکـى، تفاوت هایـى بـا یـک خاطره نـگارى سـاده دارد. مترجـم معتقـد اسـت کـه 
بخشـى از ایـن تفـاوت، بـا تبدیـل خاطـره بـه رمـان ارتبـاط مى یابـد؛ امـرى کـه در 

رمان هـاى مـدرن بى سـابقه نیسـت. او در مقدمـۀ خـود مى نویسـد:

«در ایـن کتاب، همۀ شـخصیت ها اشـخاص واقعى هسـتند. همـۀ اتفاقات هم 
اتفاقـات زندگـى اسـت؛ امـا خـود کتاب واقعـاً رمان اسـت نه کتـاب خاطرات. 
نقـل  در  خودبه خـود  کـه  شـخصیت پردازى هایى  بعضـى  و  روایـت  تکنیـک 
خاطره هـا صـورت مى گیـرد و تحولـى کـه آخـر سـر در شـخصیت ژاك رخ 

مى دهـد، ایـن کتـاب را بـه رمـان تبدیـل مى کنـد. ...
دسـتنویس ها و نمونه هـاى پیـش از چـاپ هم کـه از این خاطره هـا باقى مانده 
اسـت به وضـوح نشـان مى دهد پـرور بازنویسـى ها و تجدیدنظرهـاى زیادى در 
آن هـا صـورت داده. ایـن یعنـى همـان رمـان، حتـى اگـر اصلـش خاطـره و 
اتفاقـات واقعـى باشـد. مخصوصاً کـه کلیت روایـت هم سـاختارى در خودش 
پیـدا مى کنـد و سـاختارهایى از ایـن دسـت حـاال دیگـر در رمان هـاى مدرن 

واقعـاً زیـاد دیده مى شـود.»
(مقدمه، پره ور، 1396، ص ص. 6-5)

ایـن رویکـرد، گرچـه طبیعـى مى نماید، امـا اصالت خاطـرات را مـورد تردید قرار 
مى نویسـد: مترجم  مى دهـد. 

«خاطره هـا مـال ژاك کـودك اسـت، امـا پـرور بزرگسـال آن هـا را روایت 
مى کند. او نسـخۀ اول این کتاب را در دهۀ ششـم عمر خود نوشـت و نسـخۀ 

نوجوان پارسى و پیر کودك پاریسى
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دوم یـا نهایـى حتـى در هفتادودوسـالگى او چـاپ شـد. حـاال آن نگاهـى که 
در ایـن خاطره هـا هسـت واقعـاً مال کـدام ژاك اسـت؟ ژاك کودك کـه دارد 
دنیـا را کشـف مى کنـد و مى آمـوزد؟ یـا ژاك پیرمـرد کـه حـاال دیگـر خیلى 
چیزهـا از دنیـا آموخته اسـت؟ حتـى اگر ژاك کودك همچنـان در وجود ژاك 
بزرگ سـال باقى مانـده باشـد، واقعـاً نمى توان سـهم ژاك بزرگ سـال را در این 

خاطره هـا نادیـده گرفت.
گواه این مدعا هم مثًال آن شعر که مستى در پارك بوآ مى خواند:

«بشتابید! بخورید رو علفا! یه روزى هم علفا روى شما خواهند خورد!
ایـن شـعر در کتـاب قروقاتـى پـرور هـم آمـده اسـت؛ امـا او آن جـا دیگـر 
نمى گویـد ایـن را در بـوآ شـنیده بود. آیا اصًال کسـى که شـاعر یـا رمان نویس 
شـد، مى توانـد بـدون ایـن که تغییـرى در ماهیـت اتفاقـات بدهـد، چیزى به 

نـام خاطرات بنویسـد؟»
(پره ور، 1396، ص ص. 6-5)

«خاطـره» در شـکل ملفـوظ، مکتـوب یـا روایتـى آن (memoir در انگلیسـى و 
memoire در فرانسـه) بـه معنـى «گـزارش رویـداد یـا عملى مربوط به گذشـته که 
در یـاد مانده اسـت» بـه کار مـى رود. (رفیعـى، 1386، ص. 272) (صفـارزاده، 1387، 

ص. 504)

 Le) و (1996، ص 730 ،Hornby) ،«ذیـل مدخل هـاى «خاطره» و «خاطـرات
Petit Larousse، 2007، ص. 635) ایـن تفـاوت دارد بـا «گـزارِش تفسـیر یـا ابراز 
احسـاس نسـبت بـه رویـداد یـا عملـى مربـوط به گذشـته کـه در یـاد مانده اسـت.» 
خـودآگاه بـودن آمیـزش گـزارش با تفسـیر، بـه معنى اتخاذ سـبک یا موضع اسـت و 
ناخودآگاه بودن آن، ضعف گزارش و گزارشـگر و گزارشـگرى را مى رسـاند. بر اسـاس 
نوشـتۀ مترجـم در مقدمـه، بـه نظـر مى رسـد کـه پـره ور بـه ناخـودآگاه بـودن ایـن 

آمیـزش، آگاه بـوده اسـت: (صدرى افشـار و همـکاران، 1378، ص. 515)

«نظـر او (پـره ور) دربـارة ماهیـت خاطره هـا هـم در نـوع خـود جالـب اسـت. 
ظاهـراً یـک بـار یکـى از جمله هـاى ایپولیـت تِـن (Hyppolyte Tain) منتقـد 
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فرانسـوى (1823-1893م.)، معتقـد بـه اصالـت جبـر کـه نظریـات او منجـر بـه 
پیدایـش مکتـب ناتورالیسـم شـد. (برگرفتـه از پانوشـت مترجم براى ایـن نام) را 
روى یـک کارت پسـتال نوشـته بـود: «خاطـره یعنى ایـن کـه آدم مى تواند چیزى 
را کـه ازش غفلـت کـرده بـود، پیـدا کنـد.» در جایى هـم نوشته اسـت: «خاطرات 
کودکـى چیـزى نیسـت که در گذشـته باقـى مانده باشـد. آن ها هم بـا آدم بزرگ 
مى شـود و بـه زندگـى خـود ادامـه مى دهـد. گذشـته دائـم در زمان حـال حضور 

دارد. آن هـم در شـکل کاملـش. خاطـره فقط حکـم سـایۀ آن را دارد.»»
(پره ور، 1396، ص. 7)

«شـاید بـراى همیـن اسـت کـه [پـره ور] در روایـت خاطره هـا هـم بعضـى از 
آن هـا را بـا افعـال ماضـى روایـت مى کنـد و بعضـى دیگـر را بـا افعـال مضـارع.»
(پره ور، 1396، ص. 8)

حتـى احتمـال حـذف و گزینـش آگاهانـه در ایـن خاطـرات را نمى تـوان منتفـى 
دانسـت. بـراى نمونـه چنیـن بـه نظـر مى رسـد کـه نویسـنده چیـزى را از مخاطـب 
پنهـان مى کنـد دربـارة عادت هـاى پـدر و فقـرى کـه در زندگـى  فرزندانـش جـارى 
کـرده و آن هـا را در زمانـى صدقه بگیـر کلیسـا ساخته اسـت، او تصویـرى درسـت بـه 
مخاطب نمى دهد از انسـان هایى که در شـرایط سـخت و بحران زدة فرانسـه به کمک 
هم وطنـان نیازمندشـان رفته انـد، بـا زیرکـى و نـه متعهدانه بـه پدر تأسـى مى کند و 
شـخصیت هاى خدمتگـزار را نفـى مى کنـد با آن که در کتـاب به نهیلیسـت بودن پدر 
اذعـان دارد. پـدر نـه  تنهـا قدمـى در جهـت رفع سـختى از چهـرة کشـور برنمى دارد 
و عضـو هیـچ جنبـش اجتماعى نیسـت، بلکـه عاجز از رسـیدگى به فرزنـدان خویش 
اسـت. او از کمک هـاى مردمـى کلیسـا بهـره مى بـرد و دو فرزنـدش (ژاك و برادرش) 
تحـت نظـر کلیسـا هسـتند. بـا ایـن حـال مى گویـد کـه کشـیش «آبـه» بـا حالتـى 
بازجویانـه بـه او نـگاه مى کنـد. این در حالى اسـت کـه پدربزرگ ژاك هم سرپرسـت 
کلیساسـت و نسـبت بـه پسـرش (پدر ژاك) رفتـارى اعتراضـى دارد. (پـره ور، 1396، 
ص ص. 45-46) قضـاوت منفـى دربـارة پدربـزرگ و کشـیش آبـه، رفتـارى آگاهانه و 
بزرگ سـاالنه بـه تأسـى از پـدرى اسـت کـه شـاید دیگـران او را پدرى مناسـب براى 
تربیـت فرزندانـش نداننـد وگرنـه ژاِك کوچـک چه تصـور ذهنى از جامعۀ آشـوب زده 
و  فـداکار  شـخصیت هاى  دارد کـه بتوانـد  کمک هـاى معیشـتى  و  بحـران  دچـار  و 
خدمتگـزارش را بـد معرفـى  کنـد؟ او به مقتضـاى سـن خود، پـدر را قهرمـان مى بیند 

نوجوان پارسى و پیر کودك پاریسى
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و گفتـار و کـردارش را بـراى خـود حجـت مى داند.
این جاسـت کـه نویسـندة اینـک بزرگ سـال، با نفـى مبـارزه و مسـاعدت اخالقى 
جنبش هـاى مردمـى، خویشـتن خویـش و هویـت اثـرش را بـه چالـش مى گیـرد و 
تصویـرى برجاى مانـده از جنبشـى هنـرى مى دهـد کـه هدف خـود را رهایى انسـان 
از جبـر زمانـه مى دانـد امـا از بى اعتنایـى بـه اخـالق رسـمى و قوانیـن جـارى، بـه 

بى اعتنایـى بـه ارزش هـاى انسـانى مى رسـد.
بـا واپـس زدن دادائیسـتى فعالیت هایـى کـه در حـوزة عقـل و منطـق و خدمـت 
خالصانـه و تقلیـل مـرارت انسـان ها جـاى مى گیرنـد، نـوع نـگاه هنرمنـد، دیگـر بـه 
رهایـى نـوع انسـان منجر نمى شـود بلکه بـه برترى خویش و برجسـته سـاختن خود 
مى انجامـد. حداقـل، این گونـه پیام هـاى چنیـن هنرمنـدى، نماینـدة نـوع ارزشـمند 
آثـار هنرمنـدان ایـن سـبک هنـرى در جامعـۀ فرانسـه نیسـت، هرچنـد آثـارش بـه 
مـذاق جمـع عـوام خسـته از جنگ جهانـى خوش بیایـد و در دهان و جّو مـِد آن روز 

بچرخد. جامعـه 
توجـه کنیـم کـه ژاك کـودك این همـه سـاعات را تـا دیروقـت همـراه با پـدر در 
تئاترهـا، نمایش هـاى خیابانـى، سـیرك و مشروب فروشـى بـه سـر مى بـرد و افـراد و 
مکان هایـى را مالقـات مى کنـد کـه گاه مناسـب حضـور و تجربـۀ کـودك نیسـتند. 
نتیجـه آن کـه اگـر خاطـرات بـد و خوب بـا وى بـزرگ شـده اند، اما ژاك بزرگ سـال 
دسـت بـه گزینشـگرى از میـان آن هـا مى زنـد، چنیـن رفتـارى نشـان مى دهـد کـه 
چیـزى در وى رشـدى غیرواقعـى دارد کـه دیگـر از جنس کودکى نیسـت و نشـان از 

فکـرى بزرگسـاالنه دارد. آن چیـز، عنصـر پنهان کارى اسـت.
در هـر حـال، آمیختـن تفسـیر بـا گـزارش، چـه خودآگاه باشـد چـه ناخـودآگاه، 
بـراى مخاطـب یـا خواننـدة خاطره جـو یـا تاریخ گـرا، مهـم اسـت کـه بدانـد آن چـه 
مى خوانـد، گـزارش رویداد اسـت یا تفسـیر گزارشـگر از رویـداد؛ و همـۀ واقعیت الزم 

بـراى تحلیـل درسـت اسـت یـا بخشـى از واقعیت.

3. پرسشى مخاطب شناسانه : نسبت پیِر پاریسى با نوجواِن پارسى
ایـن کتـاب آکنـده از نام هـاى مناطـق و مکان هایـى در پاریـس و حومـۀ پاریـس؛ 
اسـامى آثـار و کتاب هـاى مـورد مطالعه یا مشـاهدة کـودکان و نوجوانان فرانسـوى و 

اطالعاتـى دیگـر مرتبـط بـا دورانـى در حـدود صد سـال پیش فرانسـه اسـت.
طبیعـى اسـت که خاطرات نوسـتالژیک پیرمـردى فرانسـوى از دوران کودکى خود با 
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مکان هـا و موقعیت هـاى بسـیار که در کودکى و نوجوانى دیده اسـت، براى هم نسـالن 
فرانسـوى اش تـا چـه انـدازه مى تواند تجدیـد خاطـره، مأنـوس و داراى تصاویر ذهنى 
بسـیار آشـنا و جـذاب باشـد. حتـى شـاید نوجوانـان فرانسـوى جسـت وجوگر بتوانند 
برخـى از ایـن مکان هـا را کـه هنـوز بـا همـان ویژگى هـاى قدیمـى باقـى مانده انـد، 
بازیابـى کننـد به ویـژه ایـن کـه در آن مناطـق زندگى کـرده باشـند؛ اما بـراى نمونه، 
خاطراتـى شـکل یافته بـا انبـوه نام هـا، رخدادهـا و عناصر نامأنـوس مکانى، انسـانى و 
فرهنگـى از دهـۀ 1910 پاریـس یـا حومـه اى از پاریـس، اغلـب بـدون ذکـر جزئیات 
مـکان و ویژگى هـاى معمـارى و شهرسـازى، کـدام تصویـر را به ذهن یک میان سـال 
یـا سـالمند ایرانـى خواهـد افکنـد چه رسـد به این  کـه در ذهـن نوجـوان ایرانى دهه 
2010 بیفکنـد؟ پاسـخگوى کـدام نیـاز یـا پدیدآورنـدة کـدام نیاز براى ایـن مخاطب 

خواهـد بـود؟ و بنابرایـن چه کشـش و جذابیتى بـراى او خواهد داشـت؟

4. آموزه هاى ارزشمند براى مخاطبان جهانى
آن چـه دربـارة ضعـف کارکـرد متـن کودکـى بـراى مخاطـب نوجـوان معاصـر ایرانى 
آوردیـم، بـه ایـن معنى نیسـت که این کتـاب در جنبه هـاى دیگر، فاقـد کارکردهایى 
ارزشـمند باشـد. بـراى نمونـه، برخـى پیام هـاى مسـتقیم و غیرمسـتقیم ایـن کتـاب 
را نـه تنهـا بـراى مخاطـب موردنظـر بلکه بـراى همـۀ انسـان هاى کـودك، نوجوان و 
بزرگ سـال جهـان مى توان بسـیار ارزشـمند و درخشـان بـرآورد کرد. به عنـوان مثال، 
زمانـى کـه ژاك پـره ور پـدرش را دربـارة شـعارهاى ضدیهـودى مـردم در کوچـه و 

خیابـان سـؤال پیچ مى کنـد، پـدر در بخشـى از پاسـخ خـود مى گویـد:
«... [یهودى ها]، هم خوب دارند هم بد، بیشتر هم خوب. ... خالصه این که مردم 
شعار زیاد مى دهند. تو ذهنت را با این مسئله مشغول نکن. این به سن تو نمى خورد. 

براى آن ها هم یک چیز گذرنده اى است.» (پره ور، 1396، ص. 39)

یـا زمانـى کـه ژاك سـخنان و رفتارهـاى مـردم دربـارة ژاپنى هـا را بـراى پـدر 
مى دهـد: پاسـخ  او  مى کنـد،  تعریـف 

«هیـچ چیـز بدتـر از ایـن نیسـت کـه آدم بـا جسـم مـردم شـوخى کنـد. ... 
آدم هـاى زیبـا، چـه زن باشـند چـه مـرد، زیبا هسـتند. فرقـى هم نمى کنـد اهل 
کـدام کشـورند. ... همین طـور عرب هـا یـا ترك هـا.» (پـره ور، 1396، ص. 73)

نوجوان پارسى و پیر کودك پاریسى
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مترجم، دربارة تحول شخصیت قهرمان این کتاب، در مقدمه مى نویسد:
«ژاك کـودك در ایـن کتـاب تحولـى را از سـر خواهـد گذرانـد. ایـن تحـول 
همـان آموختـن «بى اعتنایـى» اسـت. ایـن کـه زندگـى آن طـور نیسـت کـه مـا 
مى خواهیـم. معمـوالً یـاد مى گیریـم از زندگى مـان بـه خیلـى از چیزهـا بى اعتنـا 
باشـیم. حتـى اگـر این بى اعتنا بـودن هیچ چیـز از واقعیت را نتوانـد تغییر دهد.» 

(پـره ور، 1396، صـص. 8)

5. خاطره نگارى یک شاعر
پـره ور در اصل، شـاعر اسـت. در زندگـى از جملۀ افرادى بود که قلـب اروپاى فرهنگى 
ـ فرانسـه ـ را به گونـه اى متفاوت تـر از همسـاالنش تجربـه کردند. رخدادهایى بسـیار 
اعـم از جنبش هـاى اجتماعـى و فرهنگـى عصـر خـود را دیـد و در فـراز و فرودهـاى 
زندگـى پـدر، از جامعـۀ آشـفتۀ آن دوران بسـیار تأثیـر پذیرفت. نشسـته بـر منحنى 
زمـان و مـکان، برآینـد زندگـى همـۀ کـودکان فرانسـوى بـود و از فرازهـاى زندگـى 
اشـرافى تـا فقـر دامن گیـر دوران بحـران اروپـاى بعـد از درگیـرى جنـگ جهانى اول 
را بـه نظـاره نشسـت. از تحصیـل فاصلـه گرفـت تـا آن جا کـه از تحصیل بـاز  ماند. در 
جوانـى بـه بـازار کار روى  آورد. تجربه هـا و مهارت هایـى در انواعى متفـاوت از زندگى 
مـادى و هنـرى یافت. جذب هنرمندان مکتب سوررئالیسـم شـد. هنـر و ادبیات را در 
زمینه هـاى تجسـمى، شـعر، نمایشـنامه، فیلم نامه و کـودك و نوجـوان، تجربه کرد؛ و 

بـا همـۀ این هـا کودکـى اش را سـایه وار بـا خـود به هر جـا برد.
نهضـت ادبـى و هنـرى سوررئالیسـم (surréalisme) یـا فراواقع گرایـى معتقـد 
بـه تجسـم آزادانـه و صادقانـۀ فراورده هـاى ذهن اسـت، بـدون این که عقـل، منطق، 
قراردادهـا، عـرف یـا آداب ورسـوم، موجـب دسـت کارى و تغییـرى در آن هـا شـود. 
(صـدرى افشـار و همـکاران، 1378، ص. 790) سوررئالیسـم حاصـل و ادامـۀ مکتـب 

هنـرى دادائیسـم بعـد از جنـگ جهانى اول اسـت.
مکتـب دادا (Dada) کـه به نفى مناسـبات و ارزش هاى مسـلط جامعـه آن روز و 
عصیـان علیـه آن هـا بعد از جنـگ جهانى اول برخاسـته بـود، اینک با حضـور نظرات 
روان شـناختى فروید دربارة انسـان و ضمیر انسـان، شـکل و سمت و سـویى به جریان 
روشـنفکرى نـو بـراى بیـان واقعیـت برتـر در قالـب احسـاس مـى داد. سوررئالیسـم 
به عنـوان جنبشـى ادبـى، هنـرى و اجتماعى در واکنش به جامعۀ نابسـامان و آشـفتۀ 
اروپـا، در فرانسـه شـکل گرفت و هنرمند را بـه رهایى از هرگونه باورمنـدى به قوانین 
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و عـرف جـارى در جامعـه و بـه پیـروى و اطاعـت محـض از سـاخته هاى ذهـن خود 
بـراى چگونگـى بیان خـود در آثـارش فراخواند.

تفکـر سوررئالیسـتى در زمینـۀ روان شـناختى از فرویـد تبعیت مى کنـد، در حوزة 
اخـالق بـه عـدم پایبنـدى بـه آن باورمنـد اسـت و در حـوزة اجتماعـى بـر آن اسـت 
کـه بـا نگرشـى مبتنـى بـر احسـاس بـدون دخالت عقـل و منطـق مى توان بـه نجات 
بشـر دسـت یافت. (سیدحسـینى، 1387، ص ص. 958-747) (پاکباز، 1390، ص ص. 

 .(315-317
پـره ور چنـدى بعـد از سوررئالیسـت ها جـدا شـد و زبـان خـود را یافت امـا آثارى 
از سوررئالیسـم در شـعرهاى او مانـد. شـاعرى پـره ور بـه گونه هاى متعـدد در کودکى 
رخ مى نمایـد. عنصـر تخیـل و احسـاس در متـن کتـاب، گاه کمرنـگ و نامحسـوس 
و گاه پررنـگ و محسـوس اسـت. احسـاس نهفتـه در کلمـات پـره ور حتـى از پشـت 
نقـاب ترجمـه، بـه خواننـده منتقـل مى شـود. متن کتـاب بر اسـاس یکـى از تعاریف 
مترجـم،  نظـر  بـه  اسـت.  خیال انگیـز  و  خیال افکـن  خیال خیـز،  شـعر،  کالسـیک 
«کودکـى ... هرچنـد بـه نثـر اسـت و اصـًال خاطره اسـت کـه روایـت مى شـود، اما از 

زیباتریـن و ناب تریـن شعرهاسـت.» (پـره ور، 1396، ص. 12)
مثال هایـى متعـدد را مى تـوان بـه عنوان نمونه هاى محسـوس شـاعرانگى در متن 

داد: نشان  کودکى 

«مـرا بشـنو! مـن هـم مثل ایـن گاوهـا و خوك ها و اسـب هاى چوبى هسـتم، 
محکـوم بـه غایـب شـدن؛ امـا رفتنم بـه میل خـودم نخواهد بـود. مـرا در آخرین 

آهنگـم حفظ کـن.» (پـره ور، 1396، ص. 21)
«دریـا کمـک مى کـرد مـن شـناخت حاصـل کنـم. از افـق، از جـزر و مـّد، از 
شـفق، از سـپیده، از برخاسـتن باد، از زمان که سـریع مى گذرد و تمام نمى شـود. 
بعـد هـم از شـب کـه فـرا مى رسـد، از روز کـه خامـوش مى شـود و از خیلـى 
چیزهـا کـه از آن هـا خوشـم مى آمـد؛ اما وقتـى از دریـا دور مى مانـدم خیلى زود 

فراموششـان مى کـردم.» (پـره ور، 1396، ص ص. 49-48)
«بابـا مى گفـت «مـادرت پریـزاد اسـت». بـراى همین بـود وقتى مـادرم قصه 
برایـم مى گفـت، مى ترسـیدم خـودش هـم مثـل آن پرى هایـى کـه ازشـان حرف 

مـى زد تـوى قصه گـم بشـود.» (پـره ور، 1396، ص ص. 58-57)

نوجوان پارسى و پیر کودك پاریسى
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یـا ایـن توصیـف از پدر فقیـر و مقروض پره ور که پـس از به پایان رسـاندن قصه اى از 
پریان و غوالن، برایشـان مى گفت که شـاید جادویى بشـود و بتوانند مانند این موجودات 
افسـانه اى، بـه مدد چوبى جادویى، شـامى در سـفرة سوزن دوزى شـده با طـال بخورند؛ اما 

به عکـس مى شـود و زندگـى آن ها به وسـیلۀ مأمـور اجرا چوب حـراج مى خورد:
«چـه کسـى بـاور مى کرد، انـگار که «جادو شـود»، یـک روز همچـون چیزى 
اتفـاق مى افتـد، امـا بـه شـکل معکـوس. ضربتـى از چوب دسـتى جـادو، از نـوع 
سـیاهش بـه قـول بابـا و ظاهـر شـدن جادوگـر کـه در هیئـت مأمور اجراسـت و 
ناپدیـد شـدن همـه چیـز، به جـز تخت هـا، یـک میـز، آن کـه از همـه کوچک تـر 
اسـت، چهارتـا صندلـى، گهـوارة پِیـر [(بـرادر کوچـک پـره ور)] و مزرعـۀ مـن، 

سـیرکم، خـوك کارتنـى ام و زیگـور [(گربـۀ خانگى شـان)].»

6. نقد ترجمه: از دقت و دستور تا ضبط و امال
6-  الف. معانى و معادل ها

ترجمـۀ کودکـى، روح متـن را تـا حدى بـاال به خواننـده منتقل مى کند و کوشـش بر 
دقـت و سالسـت ترجمـه در آن آشـکار اسـت. با همـۀ این هـا برخى موارد نادرسـت، 

مبهـم، نامفهـوم یا پرسـش انگیز را مى تـوان در ترجمه نشـان داد. بـراى نمونه:
1) مترجـم در پانوشـت خـود بـراى «ال پروویدانـس»ـ  کـه نام یک شـرکت بیمه 
بـوده اسـت ـ مى نویسـد:«providence: بـه معنـى خـداى عالـم و رب العالمین هم 

هسـت.» (پره ور، 1396، ص. 35)
پیداسـت کـه ایـن معنـى تناسـبى بـا شـرکت بیمـه نـدارد؛ امـا اگـر مراجعـه اى 
بـه فرهنـگ فرانسـۀ الروس یـا فرهنـگ فرانسـه بـه فارسـى نفیسـى داشـته باشـید، 
از میـان معانـى متعـدد providence، ایـن معادل هـاى مناسـب بـا شـرکت بیمـه 
را در آخریـن مـورد از معانـى آن خواهیـد یافـت: «مواظـب، حامـى، یاور، پشـتیبان» 
 ،Le Petit Larousse Dictionnaire Illustré) (نفیسـى، 1384، ص. 538)؛

.(830 ص.   ،2007
2) ترکیب «گربۀ ناودانى» مبهم است. (پره ور، 1396، ص. 34)

3) عبارت «توى خاکى که در پوشه بر رویم خواهد نشست.» (پره ور، 1396، ص. 21)
پرسـش انگیز اسـت: مگـر در پوشـه هـم خـاك مى نشـیند؟ خـاك بـر روى پوشـه 

مى نشـیند نـه داخـل پوشـه.
4) در جایـى مى خوانیـم: «نیش هـا بـه پهنـاى صـورت به تاخـت درمى رفتنـد.» 
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(پـره ور، 1396، ص. 23) مى دانیـم کـه یکـى از معانـى نیـش در محـاوره، «دهـان» 
اسـت. ایـن معنـى در ترکیب هایـى بـه صـورت «نیـش بـاز کـردن، نیـش باز شـدن، 
نیـش بسـتن و از ایـن قبیـل» بـه کار مـى رود و معانـى «فـراخ خندیـدن بـه نشـانۀ 
خوشـحالى، لبـان کسـى تـا بناگـوش بازشـدن، بـاز شـدن یـا خم شـدن گوشـه هاى 
دهـان بـه خنـده به طرف بـاال و از این قبیـل» دارد. (دهخـدا، 1377، ص. 22952)؛ 
بنابرایـن به کارگیـرى «نیـش» در ایـن معنـى بـدون اجـزاى دیگـر ترکیـب، درسـت 
نیسـت و ایـن معنـى را نمى رسـاند. از سـوى دیگـر، اگـر فـرض را بـر صحـت طـرح 
ایـن معنـى بـدون اجـزاى دیگـر ترکیـب بگیریم، معنـى چـه خواهد شـد؟ «خنده ها 
به سـرعت محـو مى شـدند.»؟ در ایـن میـان چـه جایگاهـى بـراى ترکیب «بـه پهناى 
صـورت» مى مانـد؟ مى دانیـم کـه خنـده بـه پهناى صـورت، پدیـد مى آید؛ بـه پهناى 
صـورت محـو نمى شـود. اگـر بخواهیـم توجیهـى بـراى آن بتراشـیم، بایـد به اصطالح 
اهـل نحـو، چیزهایـى را «در تقدیـر بگیریـم» و بگوییـم در اصـل چنیـن بوده اسـت: 
«نیش هـا [یـى کـه] بـه پهنـاى صورت [بـاز شـده بودنـد]، به تاخت [یعنى به سـرعت 

محـو مى شـدند و از روى صـورت] درمى رفتنـد.»
5) برخـى واژه هـا یـا ترکیب هـا هم گرچـه نامفهـوم نیسـتند، کاربرد آن هـا براى 
حداقـل سـنین نوجوانـى، توصیـه نمى  شـود چرا کـه یا معنـى آن ها بـدون مراجعه به 
لغتنامـه بـراى ایـن بخـش از گروه سـنى روشـن نیسـت؛ یـا داراى کاربـردى قدیمى 
هسـتند و در نثـر معاصـر کمتر به کار مى رونـد. توجه کنیم که نثر پـره ور هم قدیمى 
نیسـت کـه بخواهیـم ویژگـى نثـر را بـه ترجمـه انتقـال دهیـم. از این نمونه هاسـت: 
«سـورچى» (پـره ور، 1396، ص. 23)، «لباس پلوخورى» (پـره ور، 1396، ص. 103)، 
«ثمن بخس» (پره ور، 1396، ص. 87)، «دولت مسـتعجل» (پره ور، 1396، ص. 88)،

«نورعلى نـور» (پـره ور، 1396، ص. 95) و همـه بـدون اعـراب و حرکت گـذارى الزم 
بـراى درسـت خوانده شـدن.

6) مترجـم ایـن اثـر بـا شـناخت ویژگى هـاى تعابیـر در دو زبـان مبـدأ و مقصـد، 
سـعى در رعایـت بسـیارى از دقایق داشـته اسـت. از ایـن گونه، کاربـرد واژة آدم براى 
تعابیـرى را مى تـوان برشـمرد کـه در زبان هـاى گوناگـون معانى «آدمى، هر شـخص، 
هـر انسـان، هـر کـس (در حالت مثبـت) و هیچ شـخص، هیچ انسـان، هیچ کـس و از 
ایـن قبیـل» دارنـد. بـراى نمونـۀ ایـن کاربـرد رایـج در زبان فارسـى، جمالتى بسـیار 
بـا الگوهایـى خـاص و مصداق هایى بسـیار داریـم (دهخـدا، 1377، ص ص. 81-80)؛ 
الگوهـا و مصداق هایـى ماننـد: «آدم بایـد /نبایـد /مى توانـد /نمى توانـد ایـن کار را 

نوجوان پارسى و پیر کودك پاریسى
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بکنـد.»، «آدم نمى دانـد چه کار باید بکند.»،  «آدم از دسـت خودش خسـته مى شـه.» 
(بخشـى از شـعر شـهریار قنبـرى براى ترانـۀ «جمعه» با صـداى فرهاد مهـراد)، «آدم 
از بى بصـرى بندگـى آدم کـرد.» (اقبـال الهـورى، پیـام مشـرق، مصـراع اول شـعر 

«غالمـى») و ... .
امـا در بسـیارى از مصادیـق ایـن کاربرد در کتـاب حاضر، الزم بود نـکات ترکیبى 
مرتبـط بـا ایـن معنـى از «آدم» در نظـر گرفتـه مى شـد تـا کاربردهـاى نادرسـت 
«آدم» یـا اشـتباه و کژفهمـى دسـت کم در خوانـش اول جمـالت، پیش نیایـد. به این 
مـوارد توجـه کنیـد: «آدم بـه پاریـس ... مى رفـت.» (پـره ور، 1396، ص. 25)، «آدم 
پشـت صحنه ها هـم ... مى رفـت.» (پـره ور، 1396، ص. 27)، «آدم آن هـا را گوگـوس 
یـا اوگوسـت صـدا مى کـرد، ...» (ص. 29)، «موقـع بیرون آمـدن، آدم از جلـِو کاروان 

بـزرگ رد مى شـد کـه ...» (پـره ور، 1396، ص. 32) و ... .
در همـۀ ایـن نمونه هـا، شـما گمـان مى کنیـد کـه شـخصى بـه نـام «آدم» ایـن 
کارهـا را کرده اسـت.  دقـت کنیـم کـه ایـن واژه و کاربردهایـش جایگزین هایى متعدد 
دارنـد و دسـت مترجـم براى برگردان معادل فارسـى آن ها بسـته نیسـت و او اجبارى 
در به کارگیـرى ترکیبـات حـاوى واژة «آدم» ندارد. در همین کتـاب از الگوهایى دیگر 
نیـز اسـتفاده شده اسـت و مى شـد از آن هـا به جـاى الگوهـاى نادرسـت «آدم» بهـره 

گرفـت. بـه ایـن دو نمونـۀ مثبـت و منفى از ایـن موارد توجـه کنید:
«حتـى مى توانسـتى دسـتت را بـه آن بزنـى ...» (پـره ور، 1396، ص. 31)، «آخـر 

نمى شـد کـه خواندن یـاد نگرفـت.» (پـره ور، 1396، ص. 32).

6-  ب. مشکالت دستورى
6 - ب - 1. کاربرد نادرست وجه وصفى

از دیرزمـان به ویـژه در کتاب هـاى دسـتور زبـان و آییـن نـگارش، توصیـه و تأکیـد 
مى شـد کـه اگـر خواسـتید جمله هایـى ماننـد «او بـه خانـه رفـت و شـام خـورد.» را 
بـه صورتـى بـا وجـه وصفى (صفـت مفعولى فعـل) ادا کنید، پـس از وجـه وصفى، واو 
بـه کار نبریـد و نگوییـد: «او بـه خانـه رفته و شـام خـورد.» بلکه بگوییـد: «او به خانه 

رفتـه، شـام خـورد.» (ناتـل خانلـرى، 1355، ص. 338)؛ (قریـب، 1363، ص. 37)
در آموزش هـاى جدیـد نـگارش و ویرایـش هـم تأکیـد مى کردنـد کـه در زبـان معیار 
معاصـر درسـت نیسـت که از ایـن گونه کاربـرد وجه وصفى بهـره بگیرید. بهتر اسـت 
از صیغه هـاى فعـل به طـور کامل اسـتفاده کنیـد. مثًال به جـاى آن که بگوییـد: «او به 
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خانـه رفتـه، شـام خـورد.»، بگویید: «او بـه خانه رفت و شـام خورد.»
متأسـفانه چند سـالى اسـت به «یمن» پیدایى نسلى از ویراسـتاران و نویسندگان 
کم دانـش، کاربـرد وجـه وصفـى در جمالتـى بـا الگویـى کـه ارائه شـد، به ویـژه گونۀ 
نادرسـت آن دوبـاره سـر برآورده اسـت. کودکـى نیـز از ایـن آسـیب در امـان نیسـت. 
بـه ایـن دو نمونـه با ذکـر صورت درسـت (دسـتورى) و درسـت تر آن (نثـر امروزین) 

توجـه فرمایید:
«امـا دختـر او را نجـات داده و بـا خـودش مى بـَرد.» (پـره ور، 1396، ص. 28، 
پانوشـت) درسـت: «... نجـات داده، با خودش مى بـَرد»؛ درسـت تر: «... نجات مى دهد 

و بـا خـودش مى برد.»
«آنیسیا شوهر خود را مسموم کرده و مى کشد.» (پره ور، 1396، ص. 106، پانوشت)

درست: «... مسموم کرده، مى کشد»؛ درست تر: «... مسموم مى کند و مى کشد.»

6 - ب - 2. گرته بردارى از ساختار دستورى زبان فرانسه
جمالتـى فارسـى ماننـد «او را دیـدم کـه مـى رود.»، در زبان هایـى مانند فرانسـوى و 
انگلیسـى، بـه ایـن گونـه ادا مى شـوند: «او را دیـدم کـه مى رفـت.» بـه طـور کلى در 
توصیـف فعلـى کـه پیـرو فعلـى دیگـر در زمـان گذشـته صـورت مى پذیـرد، در زبان 
فارسـى، گوینـده بـه زمـان گذشـته مـى رود و فعـل را از دیـدگاه کسـى کـه در زمان 
حـال اسـت، ادا مى کنـد؛ امـا در زبان هایـى اروپایى، گوینـده در زمان حال مى ایسـتد 

و هـر دو فعـل را از دیـدگاه کسـى کـه بـه زمـان گذشـته مى نگـرد، بیـان مى کند.
ایـن نکتـه یکـى از ظرافت هـاى ترجمـه از ایـن زبان هـاى اروپایـى بـه زبـان فارسـى 
اسـت کـه در برخـى آموزش هـاى ترجمـه بـه آن اشـاره مى شـود. متأسـفانه برخـى 
مترجمـان کمتـر آشـنا بـا سـاختار دسـتورى زبـان فارسـى، بـا ندانسـتن ایـن نکته، 
جمله هایـى این چنیـن را بـا همـان سـاختار دسـتورى فرنگـى بـه فارسـى منتقـل 
مى کننـد. ایـن مشـکل بـه ترجمـۀ کودکى نیـز منتقل شده اسـت. به نمونـه اى با ذکر 

مـورد درسـت آن توجـه کنید:
«وقتـى ... از خیابـان مى گذشـتند، دلـم مى خواسـت ... همه شـان را بـه خنـدق ... 
مى ریختـم.» (پـره ور، 1396، ص ص. 37-38) درسـت: «وقتى ... از خیابان مى گذشـتند، 

دلـم مى خواسـت ... همه شـان را بـه خنـدق ... بریـزم.»

نوجوان پارسى و پیر کودك پاریسى
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6- ج. ضبط و امالى برخى کلمات فرانسه
مواردى از ضبط کلمات زبان فرانسـه همیشـه براى فارسى نویسـان و فارسـى خوانان، 

مسئله سـاز بوده اسـت. بـه مـواردى از این قبیل در کتاب حاضر اشـاره مى شـود:
1) در نـگارش فرانسـه، «ill» صـداى «ئـّى» مى دهـد کـه در وصل بـه حرف قبل 
بـه صـورت «ّى» در مى آیـد. بـراى نمونـه، واژة «fille» (بـه معنى «دختـر») خوانده 

«فّى». مى شـود: 
 .Neuilly-sur-Seine زادگاه پـره ور یکى از مناطق حومۀ پاریس اسـت به نـام
تلفـظ نـام ایـن منطقـه به طور طبیعـى مى توانـد «نُّیى / نُى یى  ـ  سـور ـ  سـن» باشـد 
تـا در نزدیک تریـن حالـت بـه اصل کلمـه خوانده شـود. (eu در فرانسـه صدایى بین اِ 
و اُ شـبیه تلفـظ ترکـى «ُگَزل» یا لـرى «اُو» (به معنـى «آب») دارد.) مترجم، نگارش 
«نویْیـى ـ  سـور ـ  سـن» را بـراى این واژه برگزیـده (ص 19) که دورتر از تلفظ درسـت 

است.
2) ترکیب دو حرفى «gn» در زبان فرانسه صداى «ین» با نون تودماغى مى دهد. 
مثًال واژة «signal» (به معنى «عالمت و سیگنال») در زبان فرانسه با صدایى بین این 
دو کلمه خوانده مى شود: «سینیال» و «سّیال». براى این ترکیب در نگارش فارسى رسم 
شده بود که آن را به صورت «نى» مى نوشتند. مثًال «شامپاین» (نام ایالتى در فرانسه یا 
نوشیدنى معروفش) را مى نوشتند: «شامپانى». این باعث مى شد که خواننده آن را به همین 
صورت «شامپانى» بخواند یا اگر تلفظ درست را مى داند، آن را در ذهن خود به «شامپاین» 
واژه هاى  و  شده  رعایت  مترجم  سوى  از  نیز  کتاب  این  در  قدیمى  رسم  این  کند.  بدل 
«Bologne» و «Bretagne» به صورت «بولونْْى» (پره ور، 1396، ص. 19) و «بُرتانْْى» 
(پره ور، 1396، ص. 109) آوانگارى شده اند در صورتى که نزدیک تر به تلفظ بود که این 

واژه ها «بولوین» و «بُرتاین» آوانگارى مى شدند.
3) در نـگارش فارسـى مى تـوان بـه کمـک حرکت هـاى فتحـه، کسـره، ضمـه،  
سـکون و تشـدید، بسـیارى از واژه هـاى خارجـى را آوانـگارى کرد. تا این جا مشـکلى 
نیسـت امـا چـون بنـاى فارسى نویسـان بر حـذف حرکت ها در نگارش فارسـى اسـت، 
خوانـش بسـیارى از کلمـات خارجـى با حذف حرکات، براى فارسـى خوانان با مشـکل 
مواجـه مى شـود. از ایـن رو برخـى مترجمـان ترجیـح مى دهنـد کـه مثـًال به جـاى 
کسـره، از «ه» غیرملفـوظ اسـتفاده کننـد تـا بـا حـذف حـرکات هـم لطمـه اى بـه 

خوانـش کلمـۀ موردنظـر آن ها وارد نشـود.
بـراى نمونـه، شـما به طـور طبیعـى بایـد نـام «Prévert» را به صورت «پـِرِور» 
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بنویسـید. (در زبـان فرانسـه، حرف آخـر معموالً خوانده نمى شـود و «é» صـداى «اِ» 
یـا «ـِ» مى دهـد.) امـا به دلیل همان مشـکل حذف حرکـت، اغلب مترجمـان ترجیح 
داده انـد کـه ایـن واژه را بـا امـالى «پـره ور» ضبـط کننـد چـرا کـه این نام بـا حذف 
حرکـت، «پـرور» (پَـرَور، پِـرِور و از ایـن قبیـل) خوانده مى شـود و با وجـود حرکت و 

اعـراب  به دشـوارى قابل مشـاهده اند.
مترجـم کتـاب کودکـى نیز صـورت «پـرور» را برگزیده اسـت که خالى از مشـکل 

نیسـت و اشـاره اى بـه آن در بررسـى جلد کتاب خواهیم داشـت.
4) نبـودن حرکـت و اِعراب الزم در برخى کلمات فرانسـوى یا غیرفرانسـوى کتاب 
حاضـر، درسـت خوانى آن هـا را بـراى مخاطب نوجوان و ناآشـنا با واژگان فرانسـوى یا 
برخـى واژه هـا یـا ترکیب هـاى ادیبانۀ فارسـى دشـوار مى کنـد. واژه هـا و ترکیب هایى 
ماننـد «آپولینـر» (پـره ور، 1396، ص. 12)؛ «افسـنتین» (پـره ور، 1396، ص. 36)؛ 
«فییـت» (fillette) (پـره ور، 1396، ص. 53) (درسـت: فیِیـت)؛ «کتابخانـۀ اشـت» 
(پره ور، 1396، ص. 67) (درست: اَِشت) و «دولت مستعجل» (پره ور، 1396، ص. 88)

براى درستخوانى، نیاز به حرکت گذارى الزم بر روى حروف دارند.
5) واژة «Grisélidis» در ایـن کتـاب بـه صـورت «گریزیلیدیس» نوشـته شـده 

(پـره ور، 1396، ص. 64) کـه درسـت آن «گریِزلیدیس» اسـت.

6-  د. امالى کلمات فارسى
امـالى برخـى کلمـات فارسـى در متـن کتـاب درسـت نیسـت کـه بـا ذکـر شـمارة 

صفحـه و مـورد درسـت یـا درسـت تر بـه آن هـا اشـاره مى شـود:
«سوارنظام» (پره ور، 1396، ص. 21)؛ درست: «سواره نظام»؛
«گوژپشت» (پره ور، 1396، ص. 28)؛ درست تر: «کوژپشت»؛

«پرتغال» (نام میوة معروف) (پره ور، 1396، ص. 88)؛ امروزین: «پرتقال».

7. پانوشت هاى مترجم: کوشش ها و کاستى ها
عبـاس پژمـان همچـون هـر مترجـم مسـئول، وظیفـۀ خـود دانسته اسـت کـه بـا 
پانوشـت هاى ضرورى، مشـکالت دشـوارخوانى و دشـوارفهمى متن ترجمه شـده را از 

سـر راه خواننـدة خـود بـردارد.
انبـوه پانوشـت هاى توضیحـى و روشـنگر مترجم،  در حدود یک سـوم نسـخۀ فارسـى 
کودکـى را بـه خـود اختصاص مى دهـد. موضوع این پانوشـت ها توضیـح و ابهام زدایى 

نوجوان پارسى و پیر کودك پاریسى
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آن هاسـت.  غیـر  و  اپراهـا  نمایشـنامه ها،  کتاب هـا،  مکان هـا،  افـراد،  خـاص  اسـامى 
به ویـژه اشـارات مربـوط بـه داسـتان ها و کتاب هـا بـا ذکـر عنـوان التیـن آن هـا و 
خالصـۀ داسـتان، بسـیار ارزشـمند و کاهندة بـار پژوهـش از دوش خواننده اند. برخى 
پانوشـت هاى پژوهشـى، نتیجـۀ تحقیـق مترجم اند و برخـى، از تحقیقـات گردآورندة 

فرانسـوى ایـن کتـاب نقـل و اقتباس شـده اند.
امـا شـاید تراکـم موارد نیازمند پانوشـت باعث شـده اسـت که مترجـم از توضیح 
بسـیارى از واژه هـاى نامأنـوس یـا داراى معنـى مبهـم بـراى فارسـى زبانان به ویـژه 
نوجوانـان بازبمانـد، یـا مشـکالتى بـه برخـى توضیحـات او راه یابنـد. به دو دسـته از 

ایـن مشـکالت اشـاره مى شـود:
1) مـواردى کـه همچـون پانوشـت هاى دیگـر مترجـم، توضیح آن ها نیـز ضرورت 
داشـت، بـا ذکـر شـمارة صفحـه عبارت انـد از: «پِرنـو و َچلغـوز» (ص. 20)؛ «لویـى 
آن)؛  پانوشـت  و  افسـنتین» (ص. 36  و «لیکـور  آراگـون» (ص. 28)؛ «افسـنتین» 
«دلـم مى خواسـت مـن هـم مثـل کـوکارداس و پاشـپوآل همه شـان را بـه خنـدق 
ِکلـوس مى ریختـم. هـر وقـت هـم فریـاد مى زدنـد: «زنده بـاد ِدرولِـد» باز ایـن را هم 
دوسـت نداشـتم.» (ص ص. 38-37)؛ «َون بالن» (ص. 52)؛ «موسـکاده» (ص. 52)؛ 
«روْکفـور» (ص. 62)؛ «کاله ژان بـار» (ص. 81)؛ «میمـوزا» (ص. 85)؛ «ُرم» (نـام 
خوردنـى) (ص. 88)؛ «ُکک آردى» (ص. 88)؛ «آنسـنى» (ص. 95)؛ «متـره» (ص. 
95)؛ «دوبه شـان» (ص. 104)؛ «نیهیلیسـت ها» (ص. 106)؛ «لـو ماتن» (ص. 107)؛ 

«استسـتون» (ص. 108).
2) در برخـى مـوارد توضیـح مترجـم، بى اشـکال نیسـت. در پانوشـت توضیحـى 
او بـراى واژة Grisélidis (ص 64) مى خوانیـم: «قصـه اى تغزلـى اسـت بـه صـورت 
نمایش نامـه کـه ماسـنه (Massenet) آن را در 1901 خلـق کـرده بـود.» (ص. 64، 
پانوشـت) ایـن توضیـح بـه طـور طبیعـى خواننـده را بـه ایـن نتیجـه مى رسـاند کـه 
«ماسـنه» نمایشـنامه نویس اسـت و این اثر نام یک نمایشـنامه از اوست. این در حالى 
اسـت کـه «ژول ماسـنه» (Jules Massenet) (1842 - 1912 م.) از آهنگسـازان 
معـروف فرانسـوى اسـت و «گریِزلیدیـس» نام اپرایى از اوسـت نه نمایشـنامه اى از او.

8. نگاهى به جلد و صفحات آغازین
طـرح روى جلـد کودکـى طرحى به جـا و برگرفته از متن کتاب اسـت. بـر روى زمینۀ 
خاکسـترى خنثـى، واگن هـاى قطار، جلـد را پوشـش مى دهند. این واگن هـا از عطف 
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مى گذرنـد و تـا پشـت کتـاب ادامـه دارنـد. ایـن رونـد رفت و برگشـت چهار بـار تکرار 
مى شـود و تـا داخـل جلد کتاب گسـترش و تـداوم مى یابد. قطـار سـرانجام در پایین 
کادر روى جلـد از حرکـت بازمى ایسـتد. در زیـر ریـل لوکوموتیـو، نشـان ناشـر (نشـر 

آمده است. اسـم) 
کلمـۀ عنـوان کتـاب کودکـى در بـاال عرض صفحـه را مى پوشـاند و داراى کشـیدگى 
در دو حـرف «ك» اسـت. فضـاى کشـیدگى، نام نویسـنده و مترجم را بـا فونت ریزتر 
بـه خواننـده گوشـزد مى کنـد. چهـار صفحۀ آغازیـن کتاب رنـگ زمینۀ سـرخ دارد و 

اختصـاص بـه نـام خدا، فهرسـت برگ، عنـوان بلند و شناسـنامه یافته اسـت.
رنـگ خنثـى (passive) بـر روى جلد، سـاختارى مناسـب با مفهـوم بى اعتنایى 
و خنثـى شـدن مى یابـد. ریتـم تکرارشـونده در رفت وبرگشـت قطـار، دقیقـاً از جنس 
همـان برشـمردن و در کنـار هـم گـذاردن عناصـر در قـاب تصویـرى اسـت، بـا ایـن 
تفـاوت کـه اینـک هرچنـد جـاى برخى عناصـر جابه جا مى شـود امـا از جنـس تکرار 
اسـت؛ یـک ریتـم تکـرارى، کسـالت آور و خسـته کننده؛ شـاید همـان مفهـوم «ادامه 

دارد» کـه نویسـنده در پایـان به آن اشـاره دارد.
تنهـا یـک سـؤال باقى اسـت: نام نویسـنده در کشـیدگى حرف «ك» اگر درسـت 
نشسـته اسـت، خاطـرات کودکـى اوسـت؛ اما نشـاندن نـام مترجم در کشـیدگى دوم 
حـرف «ك»، آن هـم بـا همیـن انـدازه از فونـت، تنهـا بـا مفهـوم تقـارن و تجانـس 
سـازگار خواهـد بـود. در واقـع، طـراح جلـد نـام مترجـم را نیـز در تجانـس بـا نـام 
نویسـنده بـه کار مى بـرد و فرامـوش مى کنـد کـه ایـن خاطـرات، متعلـق بـه مترجـم 

. نیست
نـام نویسـنده نیـز کـه با امالى مترجم (پرور) نوشـته شـده اسـت، غلـط اِعراب یا 
حرکت گـذارى دارد: حرکت گـذارى نادرسـت «پِـرور» (بـا کسـره بـه زیـر پ) به جاى 

صـورت درسـت «پِرور» (با کسـره بـه زیر ر).
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چکیده
ــه  ــن و ترجم ــى بنجامی ــته ال ــى نوش ــروس دریای ــان ع ــیده ایم رم ــتار کوش ــن نوش در ای
ــخصیت  ــم ش ــان دهی ــم و نش ــى کنی ــرگ بررس ــر م ــتیانى را از منظ ــدى آش ــوان عبی کی
ــه  ــتش، چ ــن دوس ــرِگ صمیمى تری ــا م ــدن ب ــه ش ــگام مواجه ــتان از هن ــوان داس نوج
ــکار و  ــه ان ــود را از مرحل ــه خ ــرد و چگون ــد آن را بپذی ــا بتوان ــد ت ــى را طــى مى کن مراحل

ــرد. ــر بگی ــر از س ــار دیگ ــى را ب ــاند و زندگ ــرش برس ــه پذی ــه مرحل خشــم ب

کلیدواژه
ــکالت  ــاه، مش ــاس گن ــرگ، احس ــن، م ــى بنجامی ــوان، ال ــان نوج ــى، رم ــروس دریای ع

خانوادگــى

ــان  ــودکان و نوجوان ــراى ک ــه ب ــرى ک ــر اث ــاره  ه ــو درب ــث و گفت وگ ــراى بح ب
نوشته شــده باشــد از همــان ابتــدا بــا دو گرایــش عمــده در نقــد روبــه رو هســتیم: 1. 

ــه مخاطــب. ــاب 2. نقدهــاى معطــوف ب ــه کت نقدهــاى معطــوف ب
در نقدهــاى معطــوف بــه کتــاب، در اســاس بــه ارزش هــاى اصلى کتــاب پرداخته 
مى شــود؛ امــا نقدهایــى کــه بــه مخاطــب توجــه دارنــد، بیشــتر روى ایــن موضــوع 
تمرکــز دارنــد کــه مخاطــب کتاب هــا چــه کســانى هســتند و بنــا بــه ویژگى هــاى 

ســنى و ذهنــى از کتــاب چــه بهــره اى مى برنــد. (پــوالدى، 1384 ، ص. 110)
ــم و  ــر بروی ــراغ اث ــه س ــدگاه ب ــر دو دی ــا ه ــود ب ــعى مى ش ــتار س ــن نوش در ای
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ــر و  ــه تأثی ــم، ب ــوا مى پردازی ــرم و محت ــر ف ــر از نظ ــود اث ــه خ ــه ب ــه ک همان گون
ــم. ــه کنی ــم توج ــوان ه ــب نوج ــاط آن روى مخاط ارتب

ــى مرگ اندیشــى  ــور کل ــرگ اســت» و به ط ــراى م ــرگ و آنچــه ب جنتســن «م
و «تمــام ژانرهــاى ادبــى را کــه بــر محــور مــرگ اســت» را محــور اصلــى فرهنــگ 
ــدان هم سوســت  ــر منتق ــا دیگ ــى، 1388، ص. 5) و ب ــد (صنعت ــرب مى دان و ادب غ
کــه بــر ایــن باورنــد کــه «شــاید از آغــاز تاریــخ نوشــتارى غــرب، از حماســه  ایلیــاد 
و اودیســه و عصــر تــراژدى تــا ســیطره  مســیحیت در اروپــا، مــرگ بخــش مهمــى از 

فرهنــگ غــرب بــوده اســت.» (صنعتــى، 1388، ص. 45)
نمــود  نوجــوان  رمان هــاى  در  مرگ اندیشــى  اخیــر،  دهه هــاى  در  حتــى 
ــن  ــه چنی ــن ب ــل، پرداخت ــاى قب ــه در دوره  ه ــا آن ک ــت. ب ــه اس ــمگیرى یافت چش

موضوعــات تلــخ و دشــوار مناســب مخاطــب نوجــوان تلقــى نمى شــد.
عــروس دریایــى بــا یــک موقعیــت دشــوار و پیچیــده بــراى ســوزِى دوازده ســاله 
ــى  ــاى زندگ ــره  خشــن و نازیب ــا چه ــال ب ــرض دو س ــوزى در ع ــود. س ــاز مى ش آغ
روبــه رو مى شــود کــه در آن ابتــدا پــدر و مــادرش از هــم جــدا مى شــوند و پــس از 
آن دوســت صمیمــى اش هــر روز بیشــتر از قبــل از او فاصلــه مى گیــرد تــا نهایتــاً در 
آخریــن روزهــاى تعطیــالت تابســتانى، در حالــى کــه بــا ســوزى قهــر بــود، در دریــا 
غــرق مى شــود و ســوزى را در میــان تمــام ناســازگارى  و نامالیمــات جهــان هســتى 
تنهــا مى گــذارد تــا خــودش را از غــرق شــدن در میــان اتفاقاتــى نجــات بدهــد کــه 

حتــى علــت وقوعشــان را هــم نمى توانــد درك کنــد.

بنجامین، الى، 
شاید عروس دریایى، (1396) مترجم: قلى زاده، آرزو، 

ویراستار: باقرزاده، رضا
ریال،   140000 رقعى،  قطع  296ص،  پرتقال،  نشر  تهران، 

شابک:  978-600-8111-47-4    
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ایروکانجى و بیست و سه نیش در هر پنج ثانیه

لوینســن در یکــى از گزارش هــاى پژوهشــى خــود مى گویــد: «افزایــش میــزان 
وقــوع حــوادث ناگــوار، موجــب کاهــش تمایــل شــخص بــراى پیش قــدم شــدن در 
ــى،  ــود.» (کریم ــرى وى مى ش ــاالً کناره گی ــى و احتم ــالت اجتماع ــرارى تعام برق
1382، ص. 50) و ایــن درســت همــان اتفاقــى اســت کــه بــراى ســوزى مى افتــد و 

آن را در واگویه هــاى شــبه علمى اش بازگــو مى کنــد:
ــک  ــدر کوچ ــده اند، آن ق ــک تشکیل ش ــى کوچ ــز از ذرات خیل «همه چی
کــه حتــى دیــده نمى شــوند و حرکتشــان مثــل حرکــت چکمه هایــى اســت 
ــه  ــى ک ــود و از آنجای ــنگین تر مى ش ــنگین و س ــج س ــان ِگل و به تدری در می
پــدر و مــادرم از هــم جــدا شــده اند ایــن فکــر در مــن قــوت مى گیــرد کــه 
ــر  ــه دیگ ــى روم ک ــن م ــنگین مى شــوم و پایی ــدر س ــا آن ق ــن دنی ــا در ای آی

قدرتــى بــراى بــاال آمــدن نداشــته باشــم؟» (بنجامیــن، 1395، ص. 95)
مســئله ى اصلــى اى کــه ســوزى بــا آن درگیــر اســت، مــرگ دوســتش فرنــى و 
ــا بى شــک مشــکالت  ــان رســیدن داســتان دوستى شــان اســت ام ــه پای نحــوه ى ب
ــه آن دامــن مى زنــد. ــوده، ب ــا آن هــا درگیــر ب خانوادگــى اى کــه ســوزى از قبــل ب

ــان  ــه نش ــیار توج ــرگ بس ــئله  م ــا مس ــودك ب ــى ک ــه رویاروی ــان ب روانشناس
ــا  ــودك ب ــه ک ــد ک ــى را در نظــر گرفته ان ــروه ســنى مراحل ــر گ ــراى ه ــد و ب داده ان
ــا فقــدان کســى کــه  گذرانــدن آن هــا مى توانــد مفهــوم مــرگ را بهتــر بپذیــرد و ب
دوســتش مى داشــته، بهتــر کنــار بیایــد؛ البتــه ناگفتــه پیداســت کــه ایــن مراحــل 
همــواره ثابــت نیســتند و ممکــن اســت هــر کــودك در مقایســه بــا کــودکان دیگــِر 
گــروه ســنى خــود در مــدت زمــان طوالنى تــرى موفــق بــه طــى یــک مرحلــه شــود؛ 
امــا چیــزى کــه مســلم اســت ایــن اســت کــه همــه  کــودکان بایــد ایــن مراحــل را 
بــراى پذیــرش و بازگشــت بــه زندگــى معمولــى خــود پشــت ســر بگذارنــد. دکتــر 
جــان بولبــى بــراى ســوگوارى و کنــار آمــدن بــا انــدوه ســه مرحلــه را برمى شــمارد: 

ــدوه و باالخــره امیــد. (شــافر، 1389، ص. 127) اعتــراض، درد و رنــج و ان
ــاالن  ــون بزرگ س ــرى همچ ــر ظاه ــودکان از نظ ــه ک ــد ک ــرـ راس معتقدن کوبل

ــد: ــى مى کنن ــه را ط ــج مرحل ــرگ پن ــوم م ــرش مفه ــت پذی جه
«مرحلــه اول: شــک و نابــاورى (انــکار و انــزوا) در ایــن مرحلــه کــودك 
ــه دوم: خشــم. در  ــد. مرحل ــاب مى کن ــرش مصیبــت وارد شــده اجتن از پذی
ــرد  ــا شــاید ف ــرده ی ــه خــود م ــد نســبت ب ــه عصبانیــت مى توان ــن مرحل ای
ــردن  ــه ک ــن و توجی ــره رفت ــه زدن. طف ــوم: چان ــه س ــرى باشــد. مرحل دیگ
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مــرگ توســط کــودك اســت. مرحلــه چهــارم: ظهــور عالئــم افســردگى. ایــن 
عارضــه واکنــش طبیعــى کــودك بــه مصیبتــى چــون مــرگ اســت و مرحلــه 
ــر  ــوق را پشــت س ــه ى ف ــار مرحل ــودکان چه ــه ک ــرش. چنانچ ــم: پذی پنج
بگذارنــد بــراى قبــول ایــن واقعیــت کــه چیــزى را از دســت داده انــد آمادگــى 

ــد داشــت.» (کریمــى، 1382، ص ص. 78-79)  خواهن
نظریــه  کوبلــرـ راس را در واقــع مى تــوان گونــه  مفصل تــرى از مراحــل ســه گانه  
ــن  ــذر ســوزى را از ای ــى گ ــروس دریای ــر حــال در ع ــه شــمار آورد. در ه ــى ب بولب

ــم. ــرار دهی ــى ق ــورد بررس ــم م ــى مى توانی ــل به خوب مراح
ــه  ــاده ترین جمل ــا س ــى و ب ــرعتى معمول ــا س ــى آرام و ب ــا لحن ــوزى ب ــادر س م
ــوزى  ــراى س ــان ب ــان زم ــد و ناگه ــر را مى ده ــد» خب ــرق ش ــون غ ــى جکس «فرن
ــه  ــرى ک ــار کلمــه خب ــن چه ــى مى ایســتد! شــنیدن همی ســنگین مى شــود و حت
گفتنــش چنــد ثانیــه بیشــتر طــول نکشــیده بــود، بــراى ســوزى نیــم ســاعت ِکــش 
مى آیــد چراکــه مى کوشــد بــا تمرکــز بــر چیزهــاى غیــر مهــم و حاشــیه اى از بــاور 

خبــرى بــه ایــن مهمــى و تلخــى بگریــزد:
ــت  ــان هیچ وق ــد؟ مام ــش را مى گوی ــم فامیل ــرا اس ــب. چ ــه عجی «چ
ــادر از  ــودى.» وقتــى م ــى ب ــو برایــش فقــط فرن ــى ات را نمى گفــت. ت فامیل
غــرق شــدن فرنــى در مرى لنــد حــرف مى زنــد، ســوزى بــه نحــوه  نشســتن 
ــد. (بنجامیــن،1395 ، ص  ــزان نبودن و شــانه هایش خیــره مى شــود کــه آوی

ص. 17-18)
 ســوزى بــا توجــه بــه جزئیــات ســعى دارد از فکــر کــردن و پذیرفتــن بــه آنچــه 
مــادر مى گویــد، بگریــزد؛ امــرى کــه امکان پذیــر نیســت. از نظــر ســوزى «هــزاران 
دلیــل» وجــود داشــت کــه حــرف مــادر را نپذیــرد. «اول از همــه این کــه از وقتــى 
مثــل بقیــه  مــردم زنــده بــودى، مــدت زیــادى نمى گذشــت دوم این کــه تــو شــناگر 
ــار همدیگــر را دیدیــم و  ــودى حتــى بهتــر از زمانــى کــه اولیــن ب خیلــى خوبــى ب
ســوم این کــه ارتبــاط میــان مــن و تــو طــورى تمــام شــد کــه قــرار نبــود آن طــور 
باشــد. اصــًال هیــچ ارتباطــى نبایــد آن طــور تمــام شــود.» (بنجامیــن، 1395، ص. 

(16
ــون  ــت چ ــکل اس ــودکان مش ــراى ک ــرگ ب ــت م ــول عل ــس «قب ــر ویلی از نظ
تعــدادى از آن هــا نمى فهمنــد کــه برخــى چیزهــا توســط عوامــل طبیعــى اتفــاق 
مى افتــد کــه کنتــرل آن هــا در دســت انســان نیســت. کــودکان وقــوع مــرگ توســط 
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عوامــل طبیعــى را کــه قابــل کنتــرل نیســت درك نمى کننــد.» (خوشــبخت، 1389، 
ص. 130) وقتــى مــرگ، بــر اثــر پیــرى باشــد یــا به تدریــج توســط بیمــارى ســراغ 
ــراى پذیــرش آن  ــا خــود را ب ــد ت ــان فرصــت بیشــترى دارن ــد، اطرافی شــخص بیای

آمــاده کننــد امــا وقتــى امــرى ناگهانــى باعــث آن شــود:
ــد.  ــرود مى آی ــواده ف ــر خان ــر س ــتناك ب ــه اى وحش ــل ضرب ــرگ مث «م
خانــواده احســاس مى کنــد قربانــى شــده اســت و گویــى کســى بــا چیــزى 
کنتــرل سرنوشــت را به عهــده گرفتــه اســت. وقتــى چنیــن اتفاقــى مى افتــد 
خانــواده معمــوالً دچــار خشــم و احســاس گنــاه مى شــود.» (شــافر، 1389، 

ص. 72)
از آنجــا کــه مــرگ فرنــى هــم ناگهانــى بــود، ســوزى بــه همــان انــدازه دچــار 
خشــم و احســاس گنــاه مى شــود کــه اگــر یکــى از اعضــاى خانــواده اش را از دســت 
ــا هم کالســى  ــرگ دوســت ی ــه «م ــد ک ــد کرده ان ــا تأکی مــى داد؛ روانشناســان باره
ــراى کــودك تکان دهنــده باشــد کــه مــرگ یکــى از  ــدازه ب ــه همــان ان ــد ب مى توان
ــاب  ــن کت ــافر، 1389، ص. 68)  ســوزى در صفحــات آغازی ــواده.» (ش اعضــاى خان
در مرحلــه نخســتین فراینــد داغ دیدگــى قــرار مى گیــرد و بــه خبــرى کــه شــنیده 

ــکار کنــد. اعتــراض مى کنــد و شــدیداً ســعى دارد آن را ان
«بــه مامــان زل زدم و گفتــم «نــه حقیقــت نــدارد» تــو غــرق نشــده بــودى. 
ــاز کــرد چیــزى  ــودم. مامــان دهانــش را ب نمى توانســتى غــرق بشــوى... مطمئــن ب
بگویــد امــا دهانــش را بســت. ایــن بــار بلندتــر گفتــم: «حقیقــت نــدارد.» (بنجامیــن، 

1395، ص. 17)
ســوزى ســعى مى کنــد بــا یــادآورى این کــه فرنــى شــناگر خوبــى بــود، مــادرش 

را وادارد غیرممکــن بــودن خبــرش را دریابد.
«چــرا معنــى غیرممکــن را نمى فهمیــد؟ وقتــى مامــان ســرش را بلنــد 
کــرد، آرام تــر حــرف زد، انــگار مى خواســت مطمئــن شــود همــه  حرف هایــش 
ــر کلمــه اش را. «زو، حتــى شــناگرهاى خــوب هــم ممکــن  را شــنیده ام. ه

اســت غــرق شــوند.» (بنجامیــن، 1395، ص. 17)
اما سوزى به هیچ وجه قصد پذیرفتن آنچه را مى شنود، ندارد:

«ولــى امــکان نــدارد. چطــور ممکــن اســت فرنــى...» (بنجامیــن، 1395، 
ص. 18) 

ــرگ و  ــا م ــودك ب ــه ک ــگام مواجه ــه در هن ــى ک ــن نکته های ــى از اصلى تری یک

ایروکانجى و بیست و سه نیش در هر پنج ثانیه
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داغ دیدگــى بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد این اســت کــه بایــد واقعیــت را همان گونه 
کــه هســت، در شــرایط مناســب و صادقانــه بــه کــودك گفــت و از هرگونــه تحریــف 
ــن درســت  ــز کــرد. (کریمــى، 1382، ص. 111) ای و پنهــان کــردن واقعیــت پرهی
همــان کارى اســت کــه مــادر ســوزى ســعى داشــت انجــام دهــد. او حتــى تاریــخ 
ــد آن را  ــه نبای ــرى ک ــه  دیگ ــت. نکت ــه او مى گف ــاً ب ــم دقیق ــه را ه ــل حادث و مح
فرامــوش کــرد ایــن اســت کــه ایــن اطالعــات را بایــد بــا اســتفاده از کلمــات عینــى 
و واقعــى بــه کــودك داد. «اگــر کــودکان درســت هدایــت شــوند، تقریبــاً مى تواننــد 
هــر چیــزى را درك کننــد. شــما فقــط بایــد بدانیــد کــه از چــه کلماتــى اســتفاده 

کنیــد.» (شــافر، 1389، ص. 35)
داســتان ســوزى دقیقــاً از همیــن مســئله و جوابــى کــه مــادر در اعتــراض و انکار 
ــى مى دهــد، شــکل مى گیــرد. «زو همه چیــز امــکان دارد.  ــه مــرگ فرن او نســبت ب
ــاور کردنــش مشــکل اســت.  ــا ب ــد؛ ام ــاق مى افتن ــا همین طــورى اتف بعضــى چیزه
ــراى مــن هــم مشــکل اســت.» (بنجامیــن، 1395، ص. 18) ایــن جــواب ممکــن  ب
ــه ســن و  ــى ب ــراى نوجوان ــا ب ــول باشــد ام ــل قب ــراى یــک بزرگ ســال قاب اســت ب
ســال ســوزى کــه در عیــن حــال دختــرى اســت کــه در مــورد علــت هــر چیــزى 
کنــکاش مى کنــد و عالقــه زیــادى بــه علــوم و نظــام علــى و معلولــى جهــان دارد، 

ــى باشــد. ــه خوب ــد توجی نمى توان
«مامــان گفتــه بــود بعضــى چیزهــا همین طــورى اتفــاق مى افتنــد. ایــن جــواب 

وحشــتناك بــود، وحشــتناك ترین جــواب.» (بنجامیــن، 1395، ص. 19)
«ســلول بعضــى چیزهــا همین طــور اتفــاق مى افتنــد، توضیــح درســتى نیســت. 
اصــًال علمــى نیســت امــا هفته هــا و هفته هــا ایــن تنهــا جوابــى بــود کــه داشــتم.» 
(بنجامیــن، 1395، ص. 19) هرچنــد مــادر ســوزى ســعى داشــت بــا ایــن کلمه هــا 
به گونــه اى کــه در توانــش بــود، مســئله مــرگ فرنــى را بــراى دختــرش پذیرفتنى تــر 
ــا  ــرد و ناخواســته او را ب ــاى درســتى را انتخــاب نک ــه هیچ وجــه واژه ه ــا ب ــد ام کن

ســرعت بیشــترى بــه ســمت افســردگى و انــزوا کشــاند.
ــا  ــى چیزه ــود بعض ــه ب ــه گفت ــود ک ــان ب ــود مام ــن خ ــال ای ــر ح ــه ه «ب
ــى زده  ــرف غلط ــه ح ــت چ ــودش نمى دانس ــد و خ ــاق مى افتن ــورى اتف همین ط
اســت. شــاید اگــر بهــم نشــان داده بــود کــه دنیــا یــک جورهایــى بى معنــا و اتفاقــى 
ــن کار  ــه ای ــز دســت ب ــن هرگ ــود دارد م ــى وج ــزى علت ــر چی ــراى ه نیســت و ب
ــود  ــه ب ــه و گفت ــاال انداخت ــانه هایش را ب ــود. ش ــرده ب ــن کار را نک ــا ای نمــى زدم، ام
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ــح  ــن توضی ــت همی ــار داش ــد و انتظ ــاق مى افتن ــورى اتف ــا همین ط ــى چیزه بعض
ــن، 1395، ص. 190) ــد.» (بنجامی ــى باش کاف

ذهــن ســوزى یــک ذهــن کامــًال علمــى اســت کــه وجــود یکــى از معلم هایــش 
ــم  ــوزى از خان ــاى او آن را شــدت مى بخشــد. س ــون و توصیه ه ــم ترت ــام خان ــه ن ب
ــدا  ــش پی ــى برای ــه توضیح ــد ک ــى مى افت ــى اتفاق ــه «وقت ــوزد ک ــون مى آم ترت
ــش بشــرى جوابگویــش  ــه دان ــد ک ــورد کرده ای ــا نقطــه اى برخ ــى ب ــد یعن نمى کنی
نیســت و بــه همیــن دلیــل دانــش اهمیــت خاصــى دارد. دانــش فراینــدى اســت کــه 
ــراى چیزهایــى پیــدا کنیــد کــه هنــوز جوابــش را  طــى آن مى توانیــد توضیحــى ب

ــن، 1396، ص. 19) ــد.» (بنجامی ــدا نکرده ای پی
ســوزى پــس از انــکار مــرگ فرنــى و طبیعتــاً ناموفــق بــودن در آن، مى کوشــد 
حداقــل دلیــل علمــى و توجیه پذیــرى بــراى آن بیابــد؛ بدین ســان کــه وارد 
مرحلــه اى دیگــر از داغ دیدگــى مى شــود. در ایــن مرحلــه امیــد خــود را از 
ــک  ــد و در ی ــت مى ده ــًال از دس ــى کام ــرگ فرن ــر م ــودن خب ــت و دروغ ب بازگش
ــل  ــکوت، دلی ــد در س ــعى مى کن ــى رود و س ــرو م ــزوا ف ــى و ان ــت خودفرورفتگ حال
ــز  ــاید هیچ چی ــرد. ش ــتباه مى ک ــان اش ــاید مام ــد. «ش ــى را بیاب ــرگ فرن ــى م اصل
همین طــورى و بى جهــت آن طــورى کــه مامــان مى گفــت اتفــاق نمى افتــاد. 
ــد نباشــد.»  ــول مى کنن ــى و آن طــور کــه همــه قب ــدر تصادف ــز آن ق شــاید همه چی

(بنجامیــن، 1396، ص. 36)
ســوزى در ایــن مرحلــه ســعى دارد نــه تنهــا بــه خــود بلکــه بــه دیگــران هــم 
ــى پشــت  ــد و علت ــاق نمى افتن ــورى اتف ــا همین ط ــه  چیزه ــه «هم ــد ک ــت کن ثاب
ــن  ــر ای ــوزى ب ــى س ــن، 1396، ص. 88) گوی ــود دارد.» (بنجامی ــى وج ــر اتفاق ه
ــه او و  ــت ب ــه اى خیان ــى به گون ــت فرن ــرگ بى عل ــن م ــه پذیرفت ــت ک ــاور اس ب
دوستى شــان اســت. حتــى اگــر همــه مــرگ فرنــى را تصادفــى بداننــد او هیچ وقــت 
ایــن تصــادف را نخواهــد پذیرفــت. در فصل هــاى پایانــى داســتان، زمانــى کــه قبــل 
ــد،  ــت مى کن ــى صحب ــد خداحافظ ــه قص ــى ب ــادر فرن ــا م ــترالیا ب ــه اس ــفر ب از س
دلــش مى خواهــد بــه او بگویــد کــه «درســت اســت کــه همــه موضــوع را فرامــوش 
کرده انــد و فکــر مى کننــد گاهــى وقت هــا اتفاق هــا همین طــورى و بى دلیــل 
ــن، 1396، ص. 218)  ــم.» (بنجامی ــرى نمى کن ــن فک ــن چنی ــا م ــد ام رخ مى دهن
گویــى ایــن تســلیم نشــدن و نپذیرفتــِن تصادفــى بــودن مــرگ، مهــر تأییــدى اســت 

ــا فرنــى. بــر دوســتى صادقانــه او ب

ایروکانجى و بیست و سه نیش در هر پنج ثانیه
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ــات  ــه «جزئی ــه ب ــت ک ــنى اس ــوم در س ــه عل ــه ب ــر عالق ــالوه ب ــوزى ع س
بیولوژیکــى» عالقــه زیــادى دارد و از ایــن رو بــه ســفارش خانــم ترتــون بــراى خــود 
فرضیــه اى طــرح مى کنــد تــا به وســیله ى آن بــه جــواب درســتى در چرایــى مــرگ 
ــا بهتریــن زمینه هــاى علمــى» فکــر کنــد.  ــاره «ب فرنــى برســد و مى کوشــد دراین ب

ــن، 1396، ص. 34)  (بنجامی
ــى  ــا فرن ــه اش ب ــت دارد، رابط ــیار اهمی ــوزى بس ــراى س ــه ب ــرى ک ــه  دیگ نکت
اســت کــه بــا مــرگ او به شــکلى غیردوســتانه بــه پایــان مى رســد. «کــودکان ایــن 
گــروه ســنى معمــوالً دیگــر دربــاره مــرگ ســؤال نمى کننــد؛ آن هــا بیشــتر درگیــر 
ســؤاالتى پیرامــون روابــط هســتند...کودك در ایــن گــروه ســنى بــه امــور ملمــوس 
و عملــى زندگــى فکــر مى کنــد، از خــود مى پرســد کــه ســبک زندگــى آن هــا چــه 

تغییــرى خواهــد کــرد؟» (بنجامیــن، 1396، ص. 33)
ســوزى بعــد از آشــنا شــدن بــا عروس هــاى دریایــى و ایروکانجــى و قدرتشــان 
ــه  ــى ک ــتفاده از اطالعات ــا اس ــد ب ــا، مى کوش ــردن آدم ه ــن ب ــش زدن و از بی در نی
ــاره  آن هــا کســب کــرده نــه تنهــا دلیلــى روشــن و عملــى بــراى مــرگ فرنــى  درب
ــى بنویســد.  ــا فرن ــراى دوســتى اش ب ــد ب ــى جدی ــا پایان ــه قصــد دارد ت ــد، بلک بیاب
ــه یــک آدم پســت.»  ــى هســتم ن ــه در آن مــن آدم خوب ــى ک ــر، پایان ــى بهت «پایان

(بنجامیــن، 1396، ص. 88)
پیــش از ایــن اشــاره کردیــم کــه مراحــل فراینــد داغ دیدگــى «برحســب توانایــى 
ــه اشــکال مختلــف  ــراد ب و قابلیــت شــناختى، عاطفــى و مهارت هــاى اجتماعــى اف
ــا  ــودکان ب ــک از ک ــر ی ــدن ه ــار آم ــا کن ــه ی ــیوه  مقابل ــود.» و «ش ــر مى ش ظاه
ــردى  ــرى، شــرایط محیطــى و تفاوت هــاى ف ــوع یادگی ــه حســب ن ــن حــوادث ب ای

ــودك، ص. 31) ــن ک ــرگ در ذه ــوم م ــد.» (مفه ــف باش ــد مختل مى توان
ــرف  ــورد ح ــوزى در م ــر س ــه دکت ــزى اســت ک ــان  چی ــاً هم ــه دقیق ــن نکت ای
نــزدن او بــه آن اشــاره مى کنــد: «هــر آدمــى یک جــور ناراحــت مى شــود و 
ــدام  ــدام راه درســت اســت و ک ــد ک ــد بگوی ــد. هیچ کــس نمى توان ــزادارى مى کن ع
غلــط.» (بنجامیــن، 1396، ص. 48) طبــق ایــن گفتــه هــر شــخص بایــد روش خاص 
ــدا کنــد. ســوزى ســکوت را  ــا غــم پی ــه رو شــدن ب ــراى ســوگوارى و روب خــود را ب
انتخــاب مى کنــد؛ یعنــى راهــى درســت برخــالف راهــى کــه اکثــر مــردم انتخــاب 
مى کننــد. «اکثــر کــودکان بــراى آن کــه مشــکالت عاطفــى خــود را حــل کننــد بــه 
فــردى نیــاز دارنــد کــه بــا آن هــا صحبــت کننــد... در میــان گذاشــتن احساســات بــا 
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ــا گــوش مى دهــد التیام بخــش  ــه حــرف م ــد و ب ــا توجــه مى کن ــه م ــردى کــه ب ف
ــه روى خــود  اســت.» (شــافر، 1389، ص. 128) امــا ســوزى تمــام ایــن درهــا را ب
مى بنــدد و نــه تنهــا بــا خانــواده اش حــرف نمى زنــد حتــى حاضــر نیســت کلمــه اى 

هــم بــا دکتــر روان شناســش ســخن بگویــد.
داگ مانینــگ مى گویــد: «اگــر مى خواهیــد روح آســیب دیده و نگرانــى را التیــام 
بخشــید یــاد بگیریــد کــه بــه ســخنش گــوش کنیــد. مــردم خــود بایــد مشــکالت 
خــود را حــل کننــد. مــا نمى توانیــم مشــکالت فکــرى و احساســى شــخص دیگــرى 
را حــل کنیــم. کارى کــه مــا مى توانیــم بــراى آن هــا انجــام دهیــم ایــن اســت کــه 
آن هــا را ترغیــب کنیــم تــا بــا بیــان کــردن آنچــه در ذهــن دارنــد بــا احساســات و 

عواطــف خــود روبــه رو شــوند.» (شــافر، 1389، ص. 128)
دکتــِر ســوزى هــم همیــن شــیوه را بــه کار مى بــرد. او در ســاعت هاى مالقــات، 
ســوزى را بــه حــال خــود مى گــذارد تــا هــر وقــت دلــش خواســت حرفــى بزنــد و 
هیــچ گاه بــراى حــرف زدن بــه او اصــرار نمى کنــد. هــر بــار جلســه را بــا ایــن ســؤال 
ــن،  ــى؟» (بنجامی ــرف بزن ــا ح ــى ی ــکوت کن ــى س ــح مى ده ــد «ترجی ــاز مى کن آغ
ــه  ــر هفت ــد. ه ــکوت مى ده ــا س ــوزى را ب ــکوت س ــواِب س 1396، ص. 109) و ج
ــاز کنــد. حــال آنکــه  ــه همیــن صــورت مى گــذرد بى آنکــه ســوزى لــب ب ــاً ب دقیق
کــودکان و نوجوانــان و حتــى بزرگ ســاالن در چنیــن مواقعــى همــه نیازمنــد یــک 
حامــى بیرونــى هســتند تــا بتواننــد از مشــکالت خــود بــا او ســخن بگوینــد. «بــدون 
ــن،  ــرد.» (بنجامی ــدى مى گی ــوار بلن ــن را دی ــرد غمگی ــادور ف ــى دورت ــل کمک عام

1396، ص. 115)
گاه افــراد خــود در ایجــاد ایــن دیــوار بیشــترین نقــش را دارنــد ماننــد ســوزى 
کــه بــا این کــه در خانــواده اى مى زیســت کــه از نظــر عاطفــى ســعى داشــتند بــه او 
کمــک کننــد امــا او خــود بــا ســکوتش همــه را پــس مــى زد. بى شــک کمک هایــى 
ــرد  ــه ســمتى پیــش مى ب ــد، او را ب ــواده دریافــت مى کن کــه کــودك از ســوى خان
ــر  ــود. اکث ــه رو ش ــود روب ــى خ ــا ناراحت ــوب مشــخص ترى ب ــد در چهارچ ــه بتوان ک
ــدان خانواده هایــى کــه عواطــف خــود  ــد کــه «فرزن ــر ایــن عقیده ان روان شناســان ب
ــکان کنــار مى آینــد  ــا ناراحتــى ناشــى از مــرگ نزدی ــر ب ــراز مى کننــد، راحت ت را اب
زیــرا پیــش از ایــن یــاد گرفته انــد کــه چگونــه احساســات خــود را نشــان دهنــد.» 

(بنجامیــن، 1396، ص. 117)
ــا او  ــواده ســوزى بســیار تــالش مى کننــد ب ــا این کــه خان در عــروس دریایــى ب

ایروکانجى و بیست و سه نیش در هر پنج ثانیه
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همــدردى کننــد و در ســوگوارى همراهــى اش کننــد، امــا هیــچ گاه موفــق بــه ایــن 
ــوزى  ــه س ــد ب ــر مى رون ــزد دکت ــه ن ــه اى ک ــن جلس ــادر در اولی ــوند. م کار نمى ش
یــادآورى مى کنــد کــه «ایــن کارهــا بــراى ایــن اســت کــه خیالمــان راحــت شــود 
همــه راه هــا را رفته ایــم. عــالوه بــر ایــن مــا فکــر مى کنیــم تــو زمــان الزم دارى.» 
ــا او در مــورد  ــر هــم ســعى دارد ب ــرادر بزرگ ت (بنجامیــن، 1396، ص. 46) آرون، ب
شــرایط ســختى کــه در مدرســه دارد هم دلــى کنــد و بــه او بفهمانــد کــه او هــم آن 
دوران را پشــت ســر گذاشــته؛ هرچنــد نــه بــه بــدى او. «ســوزى! دوره  دبیرســتان 
ــم  ــم ســوزى. کالس هفت ــه؟... شــوخى نمى کن ــى، ن شــیره  آدم را مى کشــد. مى دان
کــه بــودم تمــام آرزویــم ایــن بــود کــه زودتــر از شــرش خــالص بشــوم. تــازه مــن 

بهتریــن دوســتم را از دســت نــداده بــودم.» (بنجامیــن، 1396، ص. 30)
شــاید ریشــه ایــن عــدم پذیــرِش همدلــى و همراهــى خانــواده را از طرف ســوزى 
بایــد در اتفاقــات ســال هاى قبــل جســت وجو کــرد. زمانــى کــه آرون خانــه را تــرك 
ــد. آن موقــع ســوزى نمى توانســت در  ــدر و مــادرش طــالق گرفتــه بودن کــرده و پ
ــى حــس  ــرگ فرن ــد. پــس از م ــى حــرف بزن ــى فرن ــا هیچ کــس حت ــورد ب ــن م ای
ــران دوســت  ــه دیگ ــد ک ــى را بگوی ــط چیزهای ــوده فق ــور ب ــد همیشــه مجب مى کن
ــر  ــته ب ــش مى خواس ــودش دل ــه خ ــى ک ــه حرف های ــنوند و ن ــته اند از او بش داش
ــه  ــى ک ــاى حرف های ــه ج ــى» ب ــاه و خودمان ــپ زدن کوت ــک گ ــاورد. «ی ــان بی زب
ــر از  ــا را پ ــر دنی ــرد دیگ ــم مى گی ــان تصمی ــد و او ناگه ــته بگوی ــش مى خواس دل
ــن، 1396، ص. 12) و کم کــم  ــه شــوند. (بنجامی ــد گفت حرف هایــى نکنــد کــه نبای
ــات  ــان آوردن کلم ــه زب ــر از ب ــى بهت ــزدن خیل ــرف ن ــه «ح ــود ک ــه مى ش متوج
ــه همیــن ترتیــب، نبــودن یــک  اســت. ســکوت بیشــتر از صــدا حــرف مى زنــد و ب
ــغال  ــترى را اش ــاى بیش ــد و فض ــش مى کن ــر از بودن ــر رنگ ت ــورش را پ آدم حض

مى کنــد.» (بنجامیــن، 1396، ص. 219)
ــه وضعیــت مراقبــت  ــه رو مى شــود «این ک ــا مــرگ روب ــه کــودك ب هنگامــى ک
ــار  ــدر روى رفت ــت» همان ق ــوده اس ــه ب ــن چگون ــب والدی ــودك از جان ــى ک روان
ــه  ــراى او توجی ــه ب ــرگ را چگون ــده م ــا «پدی ــه آن ه ــر دارد ک ــش او تأثی و واکن

ص. 28) (کریمــى، 1382،  کرده انــد.» 
کــودکان هنــگام اســترِس روبه روشــدن بــا فقــدان و مــرگ، مایل انــد احساســات 
خــود را بــه دیگــران بیــان کننــد بــه شــرطى کــه والدیــن از قبــل شــرایطى را مهیــا 
کــرده باشــند تــا کــودك بتوانــد از فشــارها، ناراحتى هــا و درددل هــاى خــود آزادانــه 
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بــا آن هــا ســخن بگویــد. (کریمــى، 1382، ص. 111) چیــزى کــه ســوزى فاقــد آن 
ــه  ــه ک ــد و ب ــد چــه بگوی ــر نمى دانســت بای ــود. در شــرایط موجــود ســوزى دیگ ب
ــون  ــت چ ــترالیایى را مى خواس ــناِس اس ــى، عروس دریایى ش ــط جیم ــد. او فق بگوی
ــن رو  ــن، 1396، ص. 151) از ای ــا او دارد. (بنجامی ــى ب ــه حرف های ــت چ مى دانس
ــى  ــى حرف ــه وقت ــم البت ــرف بزن ــم ح ــد: «مى توان ــاً مى گوی ــتین صراحت ــه جاس ب
ــرف  ــران ح ــا دیگ ــوزى ب ــن، 1396، ص. 193) س ــد.» (بنجامی ــن باش ــراى گفت ب
ــاى  ــردن کلمه ه ــدا ک ــه: «پی ــد و چگون ــه بگوی ــد چ ــد بای ــون نمى دان ــد چ نمى زن
ــن، 1396، ص. 101)  ــوده.» (بنجامی مناســب هیچ وقــت جــزو توانایى هــاى مــن نب
ســکوت ســوزى علــت دیگــرى هــم دارد کــه ناشــى از احســاس گناهــى اســت کــه 
نســبت بــه فرنــى دارد. ســوزى خــود را در مــرگ فرنــى و بدتــر از آن پایــان تلــخ 
ــت  ــى اس ــش و احساس ــان واکن ــت هم ــن درس ــد و ای ــر مى دان ــان مقص دوستى ش
کــه بیشــتر هم ســن و ســال هاى او در مواجــه بــا مــرگ نزدیکانشــان بــا آن روبــه رو 
مى شــوند. در ایــن مرحلــه از رشــد، حــس اخالقــى شــدیدى نســبت بــه رفتارهــاى 
ــا  ــه ب ــا در مقایس ــه آن ه ــرد و اگرچ ــکل مى گی ــودك ش ــت در ک ــت و نادرس درس
کــودکان کوچک تــر، دربــاره  مــرگ بــه درك کامل تــرى مى رســند امــا بــاز 
بقایــاى تفکــر جادویــى و ســندروم «تقصیــر مــن بــود» بــا آن هــا مى مانــد. (شــافر، 
ــد  ــراف نمى کن ــى اعت ــه کس ــوع را ب ــن موض ــودك ای ــاالً ک 1389، ص. 31) احتم
ــوارد چنیــن  ــذاب وجــدان مى شــود. حتــى «در بســیارى م ــا به شــدت دچــار ع ام
ــته  ــرگ او نداش ــه  م ــودك نقشــى در حادث ــه ک ــى نارواســت چراک احســاس گناه
ــن برخــوردى  ــه آخری ــا توجــه ب ــا ســوزى ب اســت.» (کریمــى، 1382، ص. 92) ام
ــد  ــر مى دان ــود را مقص ــان خ ــز دوستى ش ــان غم انگی ــته و پای ــى داش ــا فرن ــه ب ک
ــد؛ زمانــى کــه هنــوز  ــه حالــت خــوب گذشــته برگردان و ســعى دارد همه چیــز را ب
مجبــور نشــده بــود بــراى فرنــى پیغــام بفرســتد؛ پیغامــى کــه خــود فرنــى در دوران 
خــوِش دوســتى از او خواســته بــود هــر وقــت مثــل اوبــرى (هم کالســى خودخــواه 

و خودپســندش) شــد برایــش بفرســتد تــا او را برگردانــد.
«یــک عالمتــى چیــزى برایــم بفرســت. مثــًال یــک پیغــام محرمانــه کــه فقــط 
ــه  ــد. چ ــى نمى کن ــاند. فرق ــت را برس ــه پیغام ــزى ک ــر چی ــم... ه ــان بفهمی خودم
ــن،  ــد.» (بنجامی ــم کن ــه متوجه ــد ک ــزرگ باش ــدر ب ــه آن ق ــزى ک ــم. چی مى دان
1396، ص. 73) ســوزى بــراى فرســتادن پیغــام بــزرگ بــه فرنــى بــاز هــم دســت 
ــالن  ــد آن روز در س ــادت مى آی ــود. «ی ــى اش مى ش ــته هاى علم ــن دانس ــه دام ب

ایروکانجى و بیست و سه نیش در هر پنج ثانیه
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نقد داستان ترجمه

   
   
    
   
   
.   

غذاخــورى بهــت گفتــم حیواناتــى هســتند کــه به وســیله  ادرارشــان بــا هــم ارتبــاط 
ــه  برقــرار مى کننــد؟ مــن هــم همیــن تصمیــم را گرفتــم. خیــال دارم پیغامــم را ب
ــن، 1396، ص.  ــدن.» (بنجامی ــى از ب ــیله  مایع ــانم. به وس ــت برس ــودت به روش خ
ــام را  ــن پیغ ــرده و ای ــن دســت ب ــن قســمت در مت ــه مترجــم در ای ــر چ 146) اگ
ــاً  ــا در ترجمــه آرزو قلــى زاده، ســوزى واقع ــى مى دهــد ام ــه فرن ــا جوهــر قرمــز ب ب
پیغــام را بــه همــان شــکل در کمــد مدرســه فرنــى مى گــذارد. (بنجامیــن، 1395 ، 
ص ص. 126-125) امــا ایــن پیغــام بــه جــاى این کــه دوســتى آن هــا را بــه حالــت 
اول برگردانــد باعــث مى شــود آخریــن تصویــرى کــه از فرنــى در ذهــن ســوزى بــه 
ــه دفتــر باشــد؛ در حالــى کــه کیســه لباس هــاى  ــر رفتــن او ب ــد، تصوی جــا مى مان
کثیفــش را در دســت دارد و شــانه هایش از زور گریــه مى لرزنــد. (بنجامیــن، 1395، 

ص. 158) 
ــد  ــوزى را بع ــا س ــه آن ه ــردن ب ــر ک ــج آن و فک ــتباه و نتای ــام اش ــن پیغ همی
ــرون  ــه در بی ــوزى برخــالف آنچ ــا س ــرد؛ ام ــرو مى ب ــکوت ف ــى در س ــرگ فرن از م
مى نمایــد، در درون یک لحظــه هــم ســاکت نیســت و مــدام مشــغول حــرف زدن بــا 
خــود و بــا فرنــى اســت. خاطــرات روزهــاى گذشــته را زیــرورو مى کنــد و مى کوشــد 
بــا آن خاطــرات علــت تمــام اتفاقــات را کشــف کنــد. ایــن تجدیــد خاطــرات در واقــع 
به گونــه اى ســوزى را از فروغلتیــدن در ورطــه افســردگى نجــات مى دهنــد. اگرچــه 
ــدوه اســت»  «غــرق شــدن در خاطــرات شــخص مــرده نشــانه  دیگــرى از غــم و ان
(شــافر، 1389، ص. 120) امــا در هــر حــال «کودکــى کــه بــا مــرگ شــخص مــورد 
ــرژى خــود را متوجــه درون  ــه رو مى شــود، نیازمنــد آن اســت کــه ان عالقــه اش روب
خــود کنــد و از دلتنگــى اش ســخن بگویــد. اگــر کــودك تمــام خاطراتــش را کم کــم 
ــرده را  ــخص م ــدان ش ــج فق ــه تدری ــد، ب ــت کن ــاره  آن صحب ــاد آورد و درب ــه ی ب

ــافر، 1389، ص. 128) ــت.» (ش ــرده اس ــه او م ــد ک ــرد و درك مى کن مى پذی
ــد. او  ــودش مى کن ــه خ ــوزى ب ــه س ــت ک ــى اس ــرات کمک ــد خاط ــن تجدی ای
دوســتى اش بــا فرنــى را از اولیــن روز تــا آخریــن روز مــورد بررســى قــرار مى دهــد 
و در واقــع بــا مــرور خاطــرات و روبــه رو شــدن بــا احساســات خــود در طــول ایــن 

ــرد. ــت را بپذی ــد واقعی ــره مى توان ــال ها باالخ س
ــرودگاه  ــى، در ف ــا جیم ــدار ب ــترالیا و دی ــه اس ــفر ب ــاکام از س ــى ن ــوزى وقت س
ــن  ــر در اولی ــرف دکت ــاد ح ــد، ی ــف مى کن ــادر و آرون تعری ــراى م ــز را ب همه چی
ــزادارى  ــد و ع ــه مى خورن ــف غص ــیوه هاى مختل ــه ش ــردم ب ــد: «م ــه مى افت جلس
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ــن،  ــط.» (بنجامی ــدام غل ــت و ک ــت اس ــدام درس ــت ک ــود گف ــد. نمى ش مى کنن
1395، ص. 235)  حقیقــت ایــن اســت کــه «هــر شــخصى بایــد روش خــاص خــود 
ــا غــم پیــدا کنــد... گریــه کــردن کــه بــراى  را بــراى ســوگوارى و روبــه رو شــدن ب
ــه  ــى دارد. البت ــت درمان ــه عزیزانشــان اســت، خاصی ــانه عشــق ب ــادى نش ــده  زی ع
ــت  ــن، 1395، ص. 126) درس ــد.» (بنجامی ــک نمى ریزن ــز اش ــم هرگ ــده اى ه ع
ــا  ــر ب ــر هم کالســى هایش. «روى نیمکت هــاى آخــر، دو دخت ــد ســوزى در براب مانن
موهــاى دم اســبى دیــدم کــه شانه هایشــان را جمــع کــرده بــودن. اوبــرى و مولــى. 
ــن، 1395،  ــد.» (بنجامی ــه مى کنن ــود گری ــوم ب ــکان مى خــورد. معل شانه هایشــان ت

ص. 171)
همان گونــه کــه نحــوه برخــورد بــا مــرگ در افــراد مختلــف متفــاوت اســت، در 
ــى و قابلیــت شــناختى، عاطفــى و مهارت هــاى  ــه حســب توانای ــرد هــم «ب یــک ف
اجتماعــى افــراد بــه اشــکال مختلــف ظاهــر مى شــود؛ امــا آنچــه تغییرناپذیــر اســت 

«ترتیــب توالــى» ایــن مراحــل اســت.» (کریمــى، 1382، ص. 31)
ســوزى پــس از گــذر از مرحلــه اول و انــکار، در مرحلــه دوم بــه همــان انــدازه 
کــه از دســت فرنــى بــه خاطــر مــرگ ناهنگامــش عصبانــى اســت، نســبت بــه همــه 
بچه هــاى دیگــرى هــم کــه به خاطــر از دســت دادن فرنــى غصــه  دارنــد، خشــمگین 
اســت. او حتــى از آدم بزرگ هــا هــم متنفــر و خشــمگین اســت کــه «هیــچ تالشــى 
ــون  ــودم چ ــر ب ــه متنف ــد. از هم ــر کنن ــى بهت ــت را یک جورهای ــد موقعی نمى کردن
همــه دســت کشــیده بودنــد. موضــوع ایــن بــود. همــه دســت کشــیده بودنــد، امــا 
مــن دســت نکشــیده بــودم... مــن خیــال نداشــتم موضــوع را آن طــور کــه دیگــران 

پذیرفتــه بودنــد قبــول کنــم.» (بنجامیــن، 1395، ص. 173)
امــا حقیقــت ایــن اســت کــه ایــن رونــد هرقــدر کــه بــه طــول بیانجامد ســرانجام 
کــودك درمى یابــد کــه «بــا وجــود عالقــه بیــش از حــد بــه شــخص مــرده، بــدون 
ــه واقعیــت زندگــى روى  ــد زندگــى را ادامــه دهــد. بدین ترتیــب او ب او هــم مى توان
مــى آورد و یــأس و ناامیــدى جــاى خــود را کم کــم بــه امیــدوارى مى دهــد. دوبــاره 
کــودك درگیــر زندگــى واقعــى مى شــود و بــراى آینــده تصمیــم مى گیــرد. چنیــن 

اتفاقــى ممکــن اســت در یــک لحظــه رخ بدهــد.» (شــافر، 1389، ص. 130)
ایــن اتفــاق و ورود بــه مرحلــه ســوم رویارویــى بــا مرگ براى ســوزى در فــرودگاه 
ــا جیمــى و  ــدار ب ــراى دی ــد ب ــر نمى توان ــد دیگ ــه فهمی ــه اى ک ــاد. لحظ ــاق افت اتف
ــد  ــه خــودش هــم نمى  توان ــرود و دیگــر حتــى ب ــه اســترالیا ب ــه اش ب ــات فرضی اثب

ایروکانجى و بیست و سه نیش در هر پنج ثانیه
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نقد داستان ترجمه
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ــى از  ــى یک ــه قربان ــرده بلک ــل نم ــورى و بى دلی ــى همین ط ــه فرن ــد ک ــت کن ثاب
ــا نیششــان مى تواننــد بیست وســه  ایروکانجى هایــى شــده کــه در هــر پنــج ثانیــه ب

نفــر را از پــاى دربیاورنــد.
پذیــرش مــرگ فرنــى از ســوى ســوزى درســت از لحظــه اى آغــاز شــد کــه مــادر 

و آرون بــه فــرودگاه آمدنــد و هیچ کــدام نتوانســت چیــزى را کــه بایــد بگویــد:
 «هیچ کدامشــان آن چیــزى را نگفتنــد کــه مــن خیلــى ناگهانــى 
ــود، هیچ کــدام  ــود و هــر دلیلــى کــه پشــتش ب بهــش رســیدم. هــر چــه ب
مهــم نبــود. موضــوع ایــن بــود کــه اتفــاق افتــاده بــود. یک جورهایــى ایــن 
حقیقــت کــه بعضــى وقت هــا حادثه هــا رخ مى دهنــد انــگار مى توانــد 
ــن، 1395،  ــد.» (بنجامی ــود باش ــت موج ــن حقیق ــناك ترین و تلخ تری ترس

(236 ص. 
ــود و  ــرده ب ــکار ک ــى را ان ــرگ فرن ــه مى توانســت م ــى ک ــا جای ــه ت ــوزى ک س
ــه درماندگــى هــر  ــه شــیوه  خــود، اعتــراض کــرده و در مرحل ــر آن ب حتــى در براب
ــى را  ــا الاقــل اگــر نمى توانســت فرن ــود ت کارى از دســتش برمى آمــد انجــام داده ب
بازگردانــد، پایــان تلــخ داســتان دوستى شــان را تغییــر دهــد و دلیلــى بــراى مــرگ 
او بیایــد کــه قابــل قبــول و موجــه باشــد، در پایــان داســتان مى کوشــد بــا کمــک 

ــد: ــر تســکین ده ــه اى دیگ ــود را به گون ــون خ ــم ترت ــاى خان آموزه ه
«اگــر خانــم ترتــون درســت مى گفــت و اگــر هــر کــدام از مــا 20 میلیارد 
اتــم از شکســپیر کــه 400 ســال پیــش جایــى آن طــرف اقیانــوس زندگــى 
ــان  ــم در وجودم ــى ه ــاى فرن ــس اتم ه ــتیم، پ ــان داش ــا خودم ــرد ب مى ک
بــود. تــازه تعــداد اتم هــاى فرنــى وجودمــان بیشــتر از شکســپیر بــود چــون 
بیشــتر از شکســپیر بــا مــا بــود، بــا مــا نفــس کشــیده بــود، غــذا خــورده بــود 
و خندیــده بــود. او بخشــى از مــا بــود چــون مدتــى طوالنــى هــر روز بــا مــا 

بــود.» (بنجامیــن، 1395، ص. 259)
ــه دکارت  ــدازد ک ــى مى ان ــاد درمان ــگ ی ــا را بى درن ــى م ــر نهای ــرز فک ــن ط ای
بــراى پیشــگیرى از مــرگ یافتــه بــود. دکارت بــر ایــن بــاور بــود کــه «جان هــا پــس 
ــى،  ــاى مذهب ــر آموزه ه ــه ب ــاد دکارت ن ــن اعتق ــه «ای ــد.» البت ــا مى مانن از بدن ه

بلکــه بــر پایــه  دالیــل طبیعــى اســتوار بــود.» (صنعتــى،1388، ص. 31)
بــا ایــن بــاور دیگــر بــراى ســوزى علــت مــرگ فرنــى اهمیتــى نداشــت. «حتــى 
ــک  ــرگ، ی ــت م ــت عل ــن مى گف ــه م ــاندم و ب ــى مى رس ــه جیم ــودم را ب ــر خ اگ
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عــروس دریایــى بــوده و مــن اشــتباه نمى کــردم بــاز هــم چیــزى تغییــر نمى کــرد. 
ــد.»  ــام ش ــه تم ــود ک ــده ب ــام ش ــور تم ــا همان ط ــتى م ــود و دوس ــه ب ــى رفت فرن
(بنجامیــن، 1395، ص. 232) فرنــى دیگــر آدمــى بیــرون و جــدا از ســوزى نبــود. 
ــود و  ــده ب ــى مان ــوزى باق ــان س ــان ج ــى می ــش جای ــا جان ــود ام ــرده ب ــش م بدن
ایــن بــاور، مرحلــه آخــر رویارویــى ســوزى و مــرگ صمیمى تریــن دوســتش اســت: 

پذیــرش!
ــا ایــن طــرز فکــر بــراى مرحلــه نهایــى ســوگوارى یعنــى گسســتگى  ســوزى ب
در  ســعى  و  بازمى یابــد  را  ازدســت رفته  عالقــه  و «به تدریــج  مى شــود  آمــاده 
ــراى ســرمایه گذارى عاطفــى خــود دارد.» (کریمــى،  جایگزینــى شــخص دیگــرى ب

ص. 31)  ،1382
ــه  ــن مدرس ــه جش ــارا ب ــراه س ــى هم ــروس دریای ــر ع ــه آخ ــوزى در صفح س

ــتند. ــارش هس ــون در انتظ ــم ترت ــتین و خان ــى از آن جاس ــه جای ــى رود ک م
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تازه هاى نشرنقد داستان ترجمه

زمانى که هم خانۀ داوینچى بودم
تصویرگــر:  امینــى،  نســرین نوش  ویراســتار:  مرزوقــى،  محمدرضــا 
ــت و  ــرکت هدای ــه ش ــته ب ــا (وابس ــران، هوپ ــاه، ته ــى حیدرپن مجتب
پــرورش اندیشــه)، 152 ص، رقعــى (شــومیز)، 140000 ریــال، چــاپ 

978-600-8655-34-3 شــابک:  نســخه،   2000 اول، 
موضوع(ها):

داستان هاى فارسى، قرن 14، ادبیات کودکان و نوجوانان.

معرفی کوتاه 
ــا و  ــل نقاش ه ــۀ بچه مح ــد دوم از مجموع ــر، جل ــور حاض ــاب مص کت
داســتانی اســت کــه بــا زبانــی ســاده و روان نگاشــته شده اســت. درواقــع 

ــان  ــامان» در زم ــی «س ــفر دای ــب س ــر را در قال ــیر هن ــی س ــه به نوع ــن مجموع ــتان هاي ای در داس
ــارة «داوینچــی» و چگونگــی  ــن داســتان درب ــم. ای ــال می کنی ــن نقاشــان دنب ــه زندگــی ای ورودش ب

خلــق شــاهکارش لبخنــد ژکونــد اســت.

مجموعــه داســتان هاى شکســپیر: مجموعــۀ جدیــد 15 
ــتان داس

بازنویســی: انــدرو متیــوز، مترجمــان: جــواد ثابت نــژاد و فرزانــه 
کریمــى، ویراســتار: پریســا همایــون روز، تصویرگــر: تونــى راس، تهــران، 
ذکــر، 458 ص، وزیــرى (گالینگــور)، 230000 ریــال، چــاپ اول، 2000 

ــابک: 978-964-307-906-2 ــخه، ش نس
زبان اصلی: انگلیسى

عنوان به التین:
A Shakespear story

موضوع(ها):
داستان هاى کودکان (انگلیسى)، قرن 20 م.

معرفی کوتاه 
ــو،  ــده اند. اتلل ــع آوري و بازنویســی ش ــم جم ــار ه ــپیر در کن ــتان هاي شکس ــر، داس ــاب حاض در کت
رومئــو و ژولیــت، هاملــت، مکبــث، هنــري پنجــم، ریچــارد ســوم، طوفــان، شــب دوازدهــم، ژولیــوس 
ســزار، شــاه لیــر، رام کــردن زن ســرکش عنوان هــاي برخــی از داســتان هاي ایــن کتــاب هســتند. در 
ــا دسیســه ها و توطئه هایــی کــه زیردســتش انجــام می دهــد، بــه  اتللــو، شــخصیت مــرد داســتان ب
ــه  ــا زن در میــان بگــذارد، بی رحمان ــدون این کــه ایــن ماجــرا را ب همســر خــود شــک می کنــد و ب
ــرد کــه بســیار  ــادارش پــی می ب ــه بی گناهــی همســر وف ــازه بعــد از کشــتن او ب او را می کشــد و ت

دیــر اســت.
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چکیده
 نوشـتار حاضـر نقـد و بررسـى کتـاب آسـمان خراش ها از مجموعـۀ «کى سـاختش؟» اسـت 
کـه اطالعاتـى دربـارة هشـت آسـمان خراش بـزرگ دنیـا و معماران برجسـته اى کـه آن ها را 
سـاخته اند بـه مخاطـب مى دهـد. همچنیـن در ایـن نوشـتار به اهمیـت آموزش معمـارى به 

کودکان اشـاره مى شـود.

کلید واژه
فنـاورى، معمـارى، آسـمان خراش ، معمـار، بـرج ایفـل، بـرج خلیفـه، نمـاى پـرده اى، تونـل 
بـاد، اسـکلت هاى فلـزى، نیـروى بـاد، آوانـگارد، زیسـت اقلیمـى، سـبک آرت دکـو، بـرج 

آیرودینامیـک، سـفالینه، بتـن، جلوخـان، بـرج شـادمانى

خالصه :
کتـاب آسـمان خراش ها اطالعاتـى دربارة هشـت آسـمان خراش معـروف و عظیم دنیا 
بـه مخاطـب مى دهـد. از بـرج ایفـل کـه توسـط معمـار معـروف، گوسـتاو ایفـل در 
پاریـس سـاخته شـده و بـه نمـاد این شـهر بدل شده اسـت تا بـرج خلیفه، اثـر آدرین 
اسـمیت در ُدبـى کـه بلندتریـن بـرج سـاخته شـده در جهـان اسـت و مخاطـب را با 

عجایـب معمـارى ایـن آسـمان خراش ها آشـنا مى کنـد.

  
       

     
maryam_sa@hotmail.com
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نقد آثار غیرداستانى

   
   
   

 

شـیوة ارائـۀ اطالعـات در کتـاب مسـتقیم و عنوان بنـدى شده اسـت. فهرسـت 
مطالـب آن بـه روشـى خالقانـه بـه شـکل برجـى کـه به هشـت بخش تقسـیم شـده 
و هـر بخـش نمایان گـر نـام یـک آسـمان خراش، سـال سـاخت و معمار آن اسـت، در 

آغـاز کتـاب دیـده مى شـود.
در شـروع هـر بخـش ابتـدا شـرح مختصـرى دربـارة معمـار هـر سـازه بـه همراه 
تصویـرى طراحـى شـده از او آمده اسـت و سـپس در صفحـۀ بعـد توضیح دربـارة آن 
سـازه همـراه بـا طراحى هـاى زیبـا و چشـم نواز سـازه، گاه مرحلـه بـه مرحلـه و گاه 

کامـل دیـده مى شـود.
در مقدمۀ کتاب آمده است:

«ایـن کتـاب به شـما دربـارة برج هـا و آسـمان خراش هایى خواهد آموخت 
کـه ذهن و خیال بسـیارى از معماران را به خود مشـغول کرده اسـت. خواهید 
دیـد کـه ایـن بناهـا طـورى طراحى شـده اند تا هـم بـزرگ و بلند باشـند هم 
سـبک و در عیـن حـال چنان اسـتوار که در برابـر نیروى بـاد و زلزله مقاومت 
کننـد و مهم تـر از همـه زیبایـى آن هـا را درك خواهیـد کـرد. شـاید یک روز 

یکـى از ایـن بناهـا را از نزدیـک ببینید و یـا حتـى در آن زندگى کنید.»
معمـارى ترکیبـى از هنـر، خالقیـت، تکنیـک و فن اسـت. وقتى دربـارة معمارى 
صحبـت مى کنیـم ناخـودآگاه بـه سـوى واژه هایـى همچـون مـکان، فضـا و انسـان 
کشـیده مى شـویم. معمـاران در پاسـخ بـه نیازهاى جامعـه، طراحى و سـاخت بناها و 
فضاهـاى شـهرى را بـه عهـده دارنـد، به همیـن دلیـل تفکـر، ایده پـردازى، خالقیت، 

با  آشنایى  آسمان خراش ها،   ،(1396) دیدیه  کرنى، 
تهران،  فرشاد،  فرناز  مترجم:  معمارانشان،  و  آسمان خراش ها 

علمى و فرهنگى، 86 ص، 15000 تومان،1500 نسخه،
شابک: 978-600-436-235-1)
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دقـت و نظـم در معمـارى مطـرح مى شـود. معمـاران طراحـى سـازه ها را بـا توجـه 
بـه اصـول فنـى، زیباشناسـى و سـاختارهاى فرهنگـى و اجتماعـى مـورد توجـه قرار 

مى دهنـد.
آمـوزش معمارى در بیشـتر کشـورهاى جهـان در میان کـودکان و نوجوانان رایج 
اسـت ولـى متأسـفانه در کشـور مـا بـه ایـن حرفـه در برنامه هاى آموزشـى کـودکان 
و نوجوانـان و همچنیـن در کتاب هـاى مربـوط بـه آن هـا کمتـر پرداختـه شده اسـت. 
در حالـى کـه مـا بناهایـى بـا معمارى هـاى غنى و فاخـر ایرانى و اسـالمى در بیشـتر 
شـهرهاى کشـور عزیزمـان ایـران در دوره هـاى تاریخـى گوناگون داریم که به دسـت 

معماران برجسـته اى سـاخته شـده اند.
آمـوزش معمـارى بـه کـودکان و نوجوانـان در تقویـت تفکـر، به کارگیـرى تخیل 
و خالقیـت آن هـا کمـک فراوانـى مى کنـد. آن هـا بـه کمـک معمـارى مى آموزنـد که 
چگونـه در مـورد فضـا و مکان فکـر کنند، با سـاختمان، ورودى هـا و خروجى هاى آن 
آشـنا شـوند تـا بتوانند خـود را با سـازه هاى مـدرن و خالقیت هـاى معمارى سـازگار 
کننـد. معمـاران نیـز بایـد نیازهـاى کـودکان را بشناسـند؛ آن ها را خـوب درك کنند 
و در سـاخت سـازه ها بـه کار گیرنـد و بیـن کـودك و فضاهاى هاى پیرامـون او تعادل 

الزم را برقرارکننـد.
پیشـرفت شـهرها و زیاد شـدن جمعیت باعث سـاخت سـاختمان هاى عظیمى به 
نـام آسـمان خراش شـد. آن ها به کمک فناورى سـاخته شـدند تا بتواننـد جمعیت در 
حـال رشـد شـهرها را در خـود جـاى دهنـد. آسـمان خراش هاى معرفى شـده در این 
کتـاب شـکل ها و کاربردهـاى گوناگـون دارنـد که این خـود امکان مقایسـۀ آن ها را با 
یکدیگـر بـه مخاطـب مى دهـد. بعضـى از آن هـا مکان هاى مسـکونى و بعضـى تجارى 
و ادارى هسـتند، بعضـى از آن هـا هتـل و رسـتوران و برخـى کتابخانه هسـتند؛ مانند 
کتابخانـه ملـى سـنگاپور کـه طراح هـاى آن معمـاران معـروف، تـى آر حمـزه و کـن 
یانـگ هسـتند. بعضـى از ایـن آسـمان خراش ها تبدیـل بـه نماد شـهر شـده اند مانند 
بـرج تمـام فلـزى ایفل که در پاریس توسـط گوسـتاو ایفل معروف سـاخته شـده و به 

نماد شـهر پاریـس تبدیل شده اسـت.
مخاطـب بـا خوانـدن ایـن کتـاب مى آمـوزد کـه در معمـارى اول بایـد طراحى و 
اجـزاى آن ماننـد انـدازه، رنـگ، مقیـاس، بافـت و شـکل را بشناسـد و همچنیـن یاد 
مى گیـرد چگونـه بـا ترکیـب و هماهنگـى ایـن عناصـر مى تـوان یـک سـازة هنـرى، 
خالقانـه و در عیـن حـال دوسـتدار طبیعـت ایجـاد و نیز نیازهـاى عاطفـى و معنوى 



35086

۲۰ ۱۹  ،  
 ۱۳۹۷ ـــ  ـــ  

نقد آثار غیرداستانى

   
   
   
   
    ،

  

انسـان را بـرآورده کرد.
مخاطـب کتـاب عـالوه بر درك سـاختار سـازه، با تکامل سـازه ها برحسـب تاریخ 
سـاخت و ارتفاع هـاى مختلف آن ها آشـنا مى شـود و همچنین مصالـح مختلف به کار 
بـرده شـده در سـاخت آن هـا را مانند آهـن، بتون، آجر، سـفال و شیشـه در دهه هاى 
متفـاوت مى شناسـد و آن هـا را بـا هـم مقایسـه مى کند و این گونه نسـبت بـه مصالح 
بـه کار رفتـه در سـاختمان هاى شـهر خـود نیـز کنجـکاو مى شـود و بـه تفکـر دربارة 

مى پـردازد. آن ها 
نویسـنده بـا سـاختارى منسـجم و منطقـى نوجـوان را بـه تماشـاى سـبک هاى 
گوناگـون کـه در سـاخت این سـازه ها به کار رفته اسـت، مى بـرد و او را بـا تفاوت هاى 
ایـن سـبک ها آشـنا مى کنـد تـا بتوانـد آن هـا را بـا سـاختمان هاى پیرامـون خـود و 

شـهرى کـه در آن زندگـى مى کنـد مقایسـه کند.
متـن کتـاب بـا زبانى سـاده، روان و مناسـب سـن مخاطـب او را به تماشـاى این 
آسـمان خراش ها مى بـرد و بـا کلماتـى آشـنا او را بـا چگونگـى سـاخت آن هـا آشـنا 
مى کنـد و در جاهایـى از متـن کـه ناچـار به اسـتفاده از واژه هـاى نا آشـنا و تخصصى 
معمـارى شده اسـت، توضیـح دربارة مفهـوم آن هـا را در پانویس صفحه آورده اسـت تا 

بـه دامنـۀ واژگان مخاطب اضافه شـود.
دیدیـه کرنـى، نویسـنده و تصویرگـر کتاب که اسـتاد دانشـکدة هنرهـاى تزیینى 
در «مـان» اسـت؛ بـا روشـى خالقانـه تالش کرده اسـت بـه مخاطـب نوجـوان ارتباط 
معمـارى بـا جامعـۀ علمى را نشـان دهد؛ مانند سـاختمان «امپایر اسـتیت» نیویورك 
کـه دیرکـى بـراى هوانوردان به بـاالى آن اضافه شده اسـت؛ عالوه بر آن که این سـازه 
موفقیـت صاحـب کارخانـۀ اتومبیل سـازى معـروف، والتـر کرایسـلر را در کسـب وکار 
نشـان مى دهـد، بـا صنعـت هوانوردى نیـز ارتبـاط مى یابـد. همچنین بـرج «رودخانۀ 
مرواریـد» در گوانجـوى چیـن بـا توجـه به قانـون آیرودینامیـک که شـاخه اى از علم 

فیزیک اسـت سـاخته شده اسـت.
مخاطـب در ایـن کتـاب مى توانـد رویاى آینـدة معمـار را دربارة یک سـازه ببیند؛ 
ماننـد پروژه هـاى زیسـت اقلیمـى «کـن یانگ» معمـار مالزیایـى که کاشـتن گیاه در 
تمـام طبقـات و یـا به قـول خـودش «سـاختمان هاى ادارى پشـمالو» رویاى اوسـت. 
پروژه هایـى کـه در تعامـل با طبیعـت و حفظ آن اسـت. مخاطب همچنیـن مى آموزد 
چگونـه مى تـوان سـاختمان هاى مقـاوم در برابـر بادهاى شـدید، زلزله و سـایر بالیاى 

طبیعى سـاخت.
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تصاویـر کتـاب، طراحى هـا و نقاشـى هاى سـیاه و سـفید، رنگى جـذاب، هماهنگ 
و مناسـب متـن هسـتند. متـن و تصویـر در کتـاب مکمل هـم هسـتند؛ اگرچه گاهى 
تصاویـر فراتـر از متـن دیـده مى شـوند ولـى مخاطـب هـم درگیـر متن و هـم تصویر 
مى شـود. ایـن تصاویـر به خوبى تناسـب، بزرگـى، کوچکـى و قسـمت هاى مختلف هر 
بنـا را بـه مخاطـب نشـان مى دهـد، حتـى نقاشـى هاى کوچـک در حاشـیۀ بعضـى از 
صفحـات کتـاب کـه بـه شـیوه اى خالقانه طراحى شـده اند، با سـبک، فضـا و متن آن 

در تعامل انـد.
تصویرگـر بـا بـه کارگیرى خطـوط مختلف، بلند، کوتـاه، ضخیم، نازك، مسـتقیم، 
منحنـى کـه هر کـدام نمایانگر نوع متفاوتـى از بیان فضایى و حرکتى اسـت، خواننده 

را بـه تصاویـر زیباى سـازه ها نزدیک تـر مى کند.
رنگ هـا ابـزارى هسـتند کـه باعـث رشـد تفکـر و خالقیـت در کـودك و نوجوان 
مى شـوند. تصویرگـر در طراحـى بعضـى از سـازه ها از رنگ هـاى سیاه وسـفید کـه 
خالص تریـن شـکل رنـگ هسـتند و در طبیعـت مکمل هم اند (شـب و روز)، اسـتفاده 
کرده اسـت. رنـگ سـفید نمـاد پاکـى، کمـال و منعکس کننـدة رنـگ محیـط اطـراف 
اسـت و رنـگ سـیاه کـه قـدرت، رمزآلـود بـودن، ظرافـت و آرامـش را بـه خوبـى بـه 
کـودکان منعکـس مى کنـد و ایـن را بـه مـا یـادآورى مى کند کـه مصالـح طبیعى که 
بیشـتر سـیاه و سـفیدند، کمتریـن آسـیب را به طبیعـت وارد مى کننـد. همچنین در 
بعضـى از سـازه ها از رنـگ قرمز اسـتفاده شـده کـه بسـیار هیجان انگیز اسـت و باعث 
افزایـش خالقیـت، انـرژى و شـادابى در کودك و نوجـوان مى شـود. در طراحى بعضى 
از سـازه هاى دیگر از رنگ سـبز اسـتفاده شده اسـت که در ارتباط با طبیعت و نشـان 
دهنـدة فضاى سـبز اسـت کـه گاهى دور تا دور سـازه و گاهى کنـار و جلوى آن دیده 
مى شـود و کامـًال حـس آرامـش و پیونـد با طبیعـت را بـه مخاطب منتقـل مى کند و 

حفاظـت از فضـاى سـبز، طبیعـت و سـازگارى بـا آن را بـه او مى آموزد.
تصویرگـر بـا اسـتفاده از ایـن رنگ هـا توانسته اسـت دیوارهـا و اجـزاى گوناگـون 
سـازه را از هـم مجـزا کنـد و تعـادل و هماهنگـى چشـم نوازى را در تصاویـر ایجـاد 
کنـد تـا بـه مخاطـب آمـوزش دهد کـه شـکل و کارکرد هر سـازه بـه هم وابسـته اند 
و معمـاران مى تواننـد بـا سـازه هاى مـدرن و زیبـا بیـن محیـط و معمارى سـازگارى 

کنند. ایجـاد 
بـه طـور کلـى، از نـکات مثبـت کتاب مى تـوان بـه انتخـاب موضوع کـه کمتر در 
کتاب هـاى کـودك و نوجـوان بـه آن پرداختـه شده اسـت و بـه روز بـودن آن اشـاره 

معمارى در تعامل با کودك و نوجوان
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کـرد، همچنیـن توجـه بـه محیط زیسـت، تصاویـر زیبـا و جـذاب سـازه ها، معرفى و 
آشـنایى بـا معمـاران مشـهور از ملیت هـاى گوناگـون از دیگـر نـکات مثبـت کتـاب 

است.
بـا توجـه بـه تمـام این نـکات مثبـت، در کتاب اشـکاالتى نیـز دیده مى شـود که 

در زیـر آمده اسـت.
- در شناسـنامۀ کتـاب نـام تصویرگـر دیـده نمى شـود. بـا مطالعۀ پشـت جلـد کتاب 

مى تـوان دریافـت کـه نویسـنده، تصویرگـر کتـاب نیز هسـت.
- در صفحـۀ 14 کتـاب آمـده اسـت: «ایفـل معتقـد اسـت کـه آهـن مصالـح دنیـاى 
آینـده اسـت. هـم از آجـر و سـنگ سـبک تر اسـت و هـم مقـاوم و منعطف تـر 
اسـت.» (کرنـى، 1396، ص. 14) سـؤالى کـه بـراى مخاطب مطرح مى شـود این 
اسـت کـه آیـا آهـن از آجـر و سـنگ سـبک تر اسـت؟ چـرا؟ بهتـر بـود در کتاب 

دربـارة ایـن موضـوع توضیـح مختصـرى داده مى شـد.
- در صفحـۀ 15 کتـاب در زیـر تصویر آمده اسـت: «ایـن دکل عظیم الجثـه که وزنش 
را روى چهـار پایـۀ پهـن سـوار کـرده، هرچـه باالتـر مـى رود، باریک تـر مى شـود. 
انـگار کـه بـاد آن را شـکل داده اسـت.» (کرنـى، 1396، ص. 15) سـؤالى کـه 
بـراى مخاطـب مطـرح مى شـود این اسـت کـه آیا ایـن باریک شـدن سـازه براى 
اسـتحکام آن سـودى دارد؟ یـا ایـن موضـوع فقط بـه زیبایى و مدرن بودن سـازه 

مربـوط مى شـود.
- در صفحـۀ 17 کتـاب دربـارة بـرج ایفـل آمده اسـت: «قرار بود بیسـت سـال بعد از 
برپایـى نمایشـگاه تخریـب شـود امـا بـا این که افـراد زیادى بـا آن مخالـف بودند 
و بـه دالیـل مختلـف از آن انتقـاد مى کردنـد، این سـازه کـه روى آن آنتنى براى 
ارتباطـات نصب شـده بود، براى شـهر خیلى مفیـد از آب درآمـد.» (کرنى، 1396، 
ص. 17) سـؤالى کـه در ایـن بـاره مطـرح مى شـود ایـن اسـت که چـرا برجى که 
بـه نمـاد پاریس تبدیل شـد قـرار بود خـراب شـود؟ همچنین در کتـاب بهتر بود 

بـه بعضـى از دالیـل مخالفت هـا و انتقادهـا از این برج اشـاره مى شـد.
- در صفحۀ 24 کتاب سـطر اول، «آوانگارد» معادل نو و تجربى قرار داده شده اسـت، 

در حالى که آوانگارد به معنى پیشـرو، پیشـتاز یا پیشـگام اسـت.
- در صفحـۀ 25، در متـن کتـاب آمده اسـت که نماى بنا سـه بخش متفـاوت دارد که 
هـر کـدام روى هـم چیـده شـده اند. بهتر بـود در تصویر، این سـه بخـش متفاوت 

با فلش نشـان داده مى شـد.
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- در صفحـۀ 29 کتـاب، بهتـر بود بـه جاى کارخانه دار اتومبیل سـاز، صاحـب کارخانه 
اتومبیل سـازى نوشـته مى شد.

- در صفحـۀ 32 کتـاب، واژة «آرد کـو» صحیح نیسـت. صحیح آن «آرت دکو» اسـت 
کـه نـام سـبک و جنبش هنـرى در معمارى، هنرهاى تجسـمى و طراحى اسـت.

- در صفحـۀ 46 کتـاب، سـاختمان «ابلیسـک» بـه یک تیوپ توپر تشـبیه شده اسـت 
ولـى در تصویـر برجـى فلـزى و چهـار وجهـى دیـده مى شـود کـه بـه سـمت باال 

باریـک مى شـود و هیـچ شـباهتى به تیـوپ توپـر ندارد.
- بهتـر بـود تمـام اسـامى و واژه هـاى تخصصـى در کتـاب بـه انگلیسـى هـم نوشـته 

مى شـدند؛ تـا مخاطـب بـا زبـان مبـدأ ایـن واژه هـا نیز آشـنا شـود.
- کتـاب از نماهـاى متـن نمایـه و فهرسـت منابـع، بـراى دسترسـى مخاطـب بـه 
اطالعـات بیشـتر را نـدارد و همچنیـن واژه نامـه هم نـدارد. البته بیشـتر واژه هاى 

نـا آشـنا در پانویـس صفحـات کتـاب توضیـح داده شـده اند.
موضـوع دیگـرى کـه بـا خوانـدن این کتـاب ذهـن مخاطـب را درگیر خـود مى کند، 
نـگاه جنسـیتى در آن اسـت. چـرا در کتـاب نویسـنده از معماران برجسـتۀ زن و 
آثـار آن هـا نامـى نبرده اسـت؟ معمـاران مشـهورى همچـون «الیزابـت فرانسـکا» 
معمـار برجسـته برزیلـى کـه مدتى بیش از سـه دهـۀ زندگى خود را وقـف ترفیع 
معمـارى و شهرسـازى کـرد. «زها حدید» معمار برجسـتۀ عراقـى- بریتانیایى که 
در طـول زندگـى اش پروژه هـاى زیـادى را در خیلـى از کشـورها به اجـرا در آورد 

و... بـه هـر حـال جـاى معمـاران زن و سازه هایشـان در ایـن کتاب خالى اسـت.

در پایـان امیـدوارم بـاز هـم ناشـران، نویسـندگان و مترجمـان بیشـترى بـه 
معمـارى و کاربـرد آن بپردازنـد و کتاب هـاى خـوب و با ارزشـى از این دسـت را 
تولیـد و بـه مخاطـب معرفـى کنند؛ تا کـودکان و نوجوانـان بیاموزنـد که چگونه 
مى تـوان بـا ایده هـاى نو و خالقانـه در معمارى با دسـت هاى خودشـان در آینده 
شـهرهاى زیبـا، در تعامـل بـا انسـان ها و سـازگار بـا محیط زیسـت بسـازند و از 

زیسـتن در آن لـذت ببرند.
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چکیده 
کتـاب خـدا مـن را دوسـت دارد بـراى مخاطـب نوجوان نوشـته شده اسـت و از عنـوان کتاب 
پیداسـت کـه محتـواى مذهبـى دارد. بـا ایـن اوصـاف، در ایـن پژوهـش در نظـر داریـم تا با 
بهره گیـرى از نقـد سـاختارى، بدانیـم که ژرف سـاخت و هسـتۀ مرکـزى این متن چیسـت و 

مخاطـب نوجـوان را بـه چـه مفاهیمـى هدایـت و تشـویق مى کند.
بـه ایـن منظـور، ابتـدا از پیکـرة هـر عنـوان نمونه گیـرى شـد، سـپس نمونه هـا بـا یکدیگـر 
مقایسـه و جمع بنـدى شـدند. در نهایـت، ایـن نتیجـه حاصل شـد که روسـاخت متن از سـه 
بخـش آیـه، تفسـیر و مناجـات تشـکیل مى شـود؛ امـا ژرف سـاخت متـن، همچـون دایره اى 
اسـت کـه مفهـوم «بندگـى خـدا» در مرکـز دایـره قـرار دارد و عنوان هاى منتخـب مؤلف در 
محیـط دایـره قـرار مى گیرنـد. سـه بخـش آیـه، تفسـیر و مناجـات نیـز همچون شـعاع هاى 

دایـره، عنوان هـا را بـه مرکـز دایـره کـه همـان «بندگـى خـدا» اسـت، متصـل مى کنند.

کلید واژه: 
نقد ساختارى، روساخت، ژرف ساخت، مذهب، خدا

ــت،  ــوان آن مشــخص اس ــه از عن ــور ک ــن را دوســت دارد همان ط ــدا م ــاب خ  کت

   
m.s.darbandi@gmail.com /      

 ،  ،
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کتابــى اســت مذهبــى و شــامل عناوینــى کــه ســعى دارد، اخــالق مذهبــى و انســانى 
ــم  ــاز مى شــود و حک ــرآن آغ ــه اى از ق ــا آی ــوان ب ــر عن ــد. ه ــغ کن ــج و تبلی را تروی
مقدمــۀ آن را دارد. در متــن اصلــى، عنــوان بخــش مــورد نظــر بســط داده مى شــود 
و پایان بخــش هــر قســمت مناجاتــى پیرامــون عنــوان و موضــوع مــورد نظــر اســت.

در ایــن مقالــه، ســعى مى شــود تــا از نقــد ذوقــى و ارزش گــذارى فــردى اثــر پرهیــز 
کنیــم. بــراى ایــن منظــور بــا تکیــه بر نقــد ســاختارى، بــه تحلیل و بررســى ســاختار 
ــا بــه شــناخت ســاختار متــن و نیــز هســتۀ مرکــزى ایــن  ایــن اثــر مى پردازیــم؛ ت

ســاختار دســت یابیــم.

مبانى نظرى پژوهش
«نقــد یعنــى شــناخت و فهــم و توضیح و تفســیر و در نهایــت ارزیابــى و ارزش گذارى 
متــن. هــر نقــدى در حــوزه ادبیــات کــودکان، تالشــى بــراى شناســایى ارزش هــاى 
موجــود در متــن اســت.» (محمــدى، 1378، ص. 22) نقــد ســنتى نقــدى ذوقــى 
ــک  ــى و ایدئولوژی ــائل اخالق ــى مس ــه بررس ــه ب ــت ک ــى اس ــدى اخالق ــز نق و نی
اثــر مى پــردازد. «بــا پیدایــش علمــى بــه نــام زبان شناســى مــدرن در آغــاز 
ــل  ــه حاص ــد ک ــازه اى ش ــۀ ت ــى وارد مرحل ــد ادب ــاى نق ــتم، پژوهش ه ــدة بیس س
ــد  ــود. نق ــى ب ــد ادب ــاختارگرایى در نق ــاختارگرا و پساس ــد س ــاى نق آن گرایش ه
ــان ادبــى و  ــر روى ماهیــت زب ــه اى نقــد ســاختارى اســت کــه ب زبان شــناختى گون

ــدى، 1378، ص. 29) ــت.» (محم ــز اس ــاى آن متمرک کارکرده

خدا من را دوست دارد، تیموریان، نیلوفر، 
تصویرگر: نامور، على، تهران، ایران بان، 96ص،1000 نسخه، 

قطع شومیز، 100000 ریال
شابک:  978-600-188-214-2
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بندگى، زندگى، سرزندگى

هــر متــن در حکــم یــک سیســتم اســت. «ایــن سیســتم یــک کل اســت کــه از 
ــه هــم  ــن اجــزا را ب ــى تشــکیل شده اســت. مناســبات و روابطــى ای مجمــوع اجزای
پیونــد مى دهــد. ایــن کل بــا هدفــى خــاص ایجــاد مى شــود و مناســبات و اجــزاى 
ــوى استروس-مردم شــناس فرانســوى-  ــن هــدف هســتند. ل آن همــه در جهــت ای

ــراى ســاختار مشــخص مى کنــد: ســه خاصیــت ب
ـ هــر ســاختار همچــون منظومــه یــا دســتگاهى اســت کــه دگرگونــى هــر جــزء 

آن مایــه دگرگونــى اجــزاى دیگــر مى شــود.
ــوع خــود  ــه صــورت نمونه هــاى فــراوان دیگــرى از ن ـ هــر ســاختار مى توانــد ب

درآیــد.
ــا  ــک ی ــر در ی ــه اگ ــرد ک ــى ک ــوان پیش بین ــر، مى ت ــو دو ویژگــى اخی ـ در پرت
ــد، کل ســاختار از خــود چــه  ــد آی چنــد عنصــر از عناصــر ســاختار تغییراتــى پدی

ــدى، 1378، ص. 60) ــد داد.» (محم ــان خواه واکنشــى نش
«هــر داســتان یــک ســاختار اســت. عناصــر و یــا اجــزاى داســتان پدیده هایــى 
مثــل شــخصیت، کنــش و غیــره هســتند. ایــن عناصــر، نســبت بــه یکدیگــر و نســبت 
ــر  ــرح ه ــتند. ط ــى هس ــخص و متفاوت ــاى مش ــاختار داراى وضعیت ه ــه کل س ب
ســاختار، روابــط و پیوندهــاى بیــن ایــن عناصــر را در کل ســاختار تعییــن مى کنــد. 

بنابرایــن هــر ســاختار بــر دو شــالودة اساســى اســتوار اســت.

آ ـ عناصر ساختار

ب ـ قانون ها و مناسبات ساختار
مناســبات درونــى ســاختار بایــد بــه گونــه اى طرح ریــزى شده باشــد کــه میــل بــه 
ــدى در  ــر منتق ــد. ه ــزان در خــود حفــظ کن ــه بیشــترین می ــوازن را ب ــادل و ت تع
ــوان  ــه عن ــاختار ب ــوازن س ــادل و ت ــر تع ــواه، ب ــواه ناخ ــود، خ ــاى خ ارزش گذارى ه
کلیــد ســالمت ســاختار، انگشــت خواهــد گــذارد. کار منتقــد در تحلیــل ســاختار، 
ــارن، و در یــک کالم هماهنگــى آن اســت.» (محمــدى،  ــوازن، تق یافتــن تعــادل، ت

ص. 60)  ،1378
«هــر ســاختار داســتانى یــک نقطــۀ گرانیــگاه اصلــى و یــا به قــول ســاختارگرایان 
مکتــب پــراگ یــک ســطح مســلط دارد. عناصــر و روابــط ســاختار همیشــه در پیونــد 
بــا ایــن گرانیــگاه هســتند. اگــر ســاختار داســتان را یــک دایــره فــرض کنیــم، مرکــز 
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ــن  ــط ســاختار تابعــى از ای ــگاه آن اســت. عناصــر و اجــزا و رواب ــره، گرانی ــن دای ای
مرکــز هســتند و در ارتبــاط بــا آن معنــا پیــدا مى کننــد. تحلیــل ســاختار همــواره یــا 
از ایــن گرانیــگاه آغــاز و یــا بــه آن ختــم مى شــود. تشــخیص این کــه در ســاختار، 
عناصــر و روابــط زائــدى وجــود دارد، هنگامــى ممکــن اســت کــه پاره هــاى داســتان 
را بــا گرانیــگاه ســاختار بســنجیم. گرانیــگاه ســاختار موقعیــت ثابتــى نــدارد و هــر 
یــک از عناصــر داســتان و یــا مناســبات طــرح مى تواننــد در نقــش گرانیــگاه ســاختار 
ظاهــر شــوند. دو عنصــر عمــده کــه در داســتان هاى کــودکان نقــش گرانیــگاه را بــر 
ــه  ــاختارى ک ــد، موضــوع و شــخصیت هســتند. نخســتین ارزش س ــده مى گیرن عه
بــه یــک اثــر داســتانى تعلــق مى گیــرد، پیونــد تمــام روابــط ســاختارى بــه نقطــه ى 

گرانیگاهــى ســاختار اســت.» (محمــدى، 1378، صــص. 65-66)
در بخــش نقــد متــن بــا توجــه بــه بحــث نظــرى ذکــر شــده، به بررســى ســاختار 

متــن مى پردازیــم و نقطــۀ گرانیــگاه ایــن متــن را نشــان خواهیــم داد.

نقد ساختارى خدا من را دوست دارد
کتــاب خــدا مــن را دوســت دارد شــامل 40 عنــوان مختلــف اســت. ســاختار هریــک 
از عنوان هــاى ایــن متــن ســاختار ســنتى و رایــج موعظه هــا و ســخنرانى هاى 
ــرآن شــروع  ــه اى از ق ــا آی ــى ب ــا موضوع ــوان ی ــیوه، عن ــن ش ــى اســت. در ای مذهب
ــن  ــراى ای ــردازد و ب ــورد نظــر مى پ ــوان م ــه تفســیر عن ــف ب مى شــود، ســپس مؤل
ــه،  ــرد. در خاتم ــک مى گی ــره کم ــى روزم ــى از زندگ ــتر از تمثیل های ــش، بیش بخ
ــؤال  ــا س ــاند. ام ــان مى رس ــه پای ــات ب ــا و مناج ــا دع ــود را ب ــار خ ــنده گفت نویس
ــده  ــن دی ــاخت مت ــر و روس ــه در ظاه ــور ک ــاختار مزب ــارغ از  س ــه ف اینجاســت ک
ــده،  ــرى مطرح ش ــق بحــث نظ ــن چیســت و مطاب ــواى مت ــاختار محت ــود، س مى ش

ــگاه مباحــث متــن چیســت؟   نقطــۀ گرانی
 همان طــور کــه گفتــه شــد، پیکــرة هــر عنــوان از ســه بخــش آیــه، تفســیر و 
ــن ســه قســمت، واژة  ــر یــک از ای ــى ه مناجــات تشــکیل شده اســت.کلیدواژة اصل
ــد  ــا دوســت» اســت. گاهــى هرچن ــروردگار ی ــى چــون «پ ــم معناهای ــدا» و ه «خ
بــه طــور مســتقیم واژة «خــدا» ذکــر نمى شــود، امــا بــا ضمیــر «او» بــه آن اشــاره 
مى شــود و یــا در آیــات، ســخن مــورد نظــر در حقیقــت از جانــب خــدا خطــاب بــه 

ــود. ــان مى ش ــدگان بی بن
ــور  ــۀ ام ــدا» در رأس هم ــه «خ ــن اســت ک ــالمى چنی ــم اس ــا و تعالی در باوره



35095

۲۰ ۱۹  ،  
 ۱۳۹۷ ـــ  ـــ  

ــى  ــر عمل ــردد و ه ــاز مى گ ــه او ب ــرد و ب ــرى از او نشــئت مى گی ــر ام ــرار دارد. ه ق
ــز و  ــن «خــدا» مرک ــه خــدا داشــته باشــد. بنابرای ــد رو ب ــرد، بای ــه انجــام مى گی ک
محــور همــۀ امــور و اعمــال قــرار مى گیــرد. در متــن خــدا مــن را دوســت دارد نیــز 
بــه همیــن ترتیــب اســت. «خــدا» مرکــز و هســتۀ اصلــى همــۀ عناصــر ســاختارى 

متــن اســت. 
در ایــن متــن، عناوینــى چــون احتــرام بــه گفتــۀ خــدا، اطاعــت، بندگــى، انفــاق 
و مطالــب و توصیه هایــى کــه ذیــل آن هــا آورده مى شــود، عناصــر ســاختارى متــن 
هســتند و ســه بخــش آیــه، تفســیر و مناجــات، قانون هــا و مناســباتى هســتند کــه 
مؤلــف مطابــق الگویــى ســنتى بــراى ســاختار متــن خــود برگزیده اســت تــا مطابــق 
ــه نقطــۀ تعــادل و تــوازن  ــه هــم پیونــد دهــد و ب ــا آن هــا عناصــر ســاختارى را ب ب

خــود کــه همــان «خــدا» اســت، برســاند.
بــه بیــان دیگــر مى توانیــم ســاختار ایــن متــن را چــون دایــره اى تصــور کنیــم 
کــه «خــدا» در مرکــز دایــره قــرار دارد و عنوان هــاى برگزیــدة مؤلــف روى محیــط 
دایــره قــرار گرفته انــد، ایــن عناویــن از راه آیــه، تفســیر و مناجــات بــه مرکــز دایــره 

ــوند.  متصــل مى ش
بررســى و نمونه گیــرى از گزاره هایــى کــه دربردارنــدة کلیــدواژة «خــدا» 
هســتند، نشــان مى دهــد کــه در حقیقــت مؤلــف تحــت عناویــن گوناگــون مخاطــب 
را بــه چنــد مفهــوم خــاص دعــوت مى کنــد. ایــن مفاهیــم بــه ایــن ترتیــب هســتند: 
ــى، دور  ــدا کن ــًال تســلیم خ ــه خــود را کام ــدا»: «این ک ــر خ - «تســلیم در براب

ــان، 1396، ص. 42) ــد» (تیموری ــر مى کن ــى تغیی ــه کل ــى ات ب ــاى زندگ نم
ــد  ــد نبای ــان باش ــدا در می ــت از خ ــاى اطاع ــى پ ــدا»: «وقت ــت از خ - «اطاع

بگوییــم: «امــروز نشــد، فــردا»» (تیموریــان، 1396، ص. 20)
ــدگار خــود را در نظــر داشــته  ــر همیشــه آفری ــت خــدا»: «اگ - «کســب رضای
باشــى و هــر تصمیــم کــه مى گیــرى رضایــت او برایــت در اولویــت باشــد، ســعادت 

ــان، 1396، ص. 50) ــراى خــودت مى خــرى» (تیموری ــا را ب ــا و آن دنی ــن دنی ای
- «شــکرگزارى از خــدا»: «خداونــد از انســان ها خواسته اســت تــا در برابــر 

نعمت هــاى خــدادادى قــدردان باشــند» (تیموریــان، 1396، ص. 68)
ــم امــن ماســت. ...  ــا حری ــه خــدا»: «خداســت کــه بلنــدى ی ــردن ب ــاه ب - «پن
بــه خــدا پنــاه ببــر. از او بخــواه و بــه او تــوکل کــن» (تیموریــان، 1396، ص. 80)
-«مــورد عفــو و مغفــرت خــدا شــدن»: «اگــر مى خواهنــد مــورد مغفــرت خــدا 

بندگى، زندگى، سرزندگى
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نقد ادبیات دینى

ــا او ارتبــاط برقــرار کننــد، مى تواننــد همیــن حــاال از او بخواهنــد  قــرار گیرنــد و ب
ــان، 1396، ص. 90) ــه زندگى شــان وارد شــود.» (تیموری کــه آن هــا را ببخشــد و ب

ــى  ــدا و بندگ ــن «خ ــن مت ــوازن ای ــگاه و ت ــۀ گرانی ــوع، نقط ــن در مجم بنابرای
ــت دارد،  ــن را دوس ــدا م ــاب، خ ــوان کت ــه عن ــم آن ک ــت». على رغ ــر خداس در براب
این گونــه بــه مخاطــب القــا مى کنــد کــه کتــاب بایــد دربردارنــدة شــواهدى باشــد 
تــا بــه خواننــده ثابــت کنــد کــه «خداونــد بندگانــش را دوســت دارد»، اما در سراســر 
متــن، شــواهد «عالقــۀ خــدا نســبت بــه بنــدگان» بســیار انــدك اســت و شــواهدى 
کــه دربردارنــدة مفهــوم «تســلیم و بندگــى در برابــر خداســت»، کامــًال وجــه غالــب 
ــواى  ــذارى و محت ــن عنوان گ ــه بی ــد ک ــان مى ده ــن نش ــد. ای ــکیل مى دهن را تش

متــن تناســب وجــود نــدارد.

نتیجه گیرى
ــه،  ــا نشــان مى دهــد کــه روســاخت متــن از ســه قســمت آی ــه م ــن پژوهــش ب ای
تفســیر و مناجــات تشــکیل مى شــود؛ امــا در بطــن آن مــا بــا یــک ســاختار دایــره وار 
ــره، مفهــوم «بندگــى خــدا» قــرار دارد  ــه رو هســتیم کــه در مرکــز دای از متــن روب
ــا را  ــن عنوان ه ــز ای ــات، تفاســیر و مناجــات نی ــد. آی ــر محیــط دایره ان ــن ب و عناوی
بــه هســتۀ مرکــزى کــه همــان «خــدا و بندگــى خداســت» مى رســانند. در نتیجــۀ 
ــه مخاطــب  چنیــن ســاختارى، مفهــوم کلیــدى اى کــه مؤلــف درصــدد القــاء آن ب

نوجــوان اســت، مفهــوم «بندگــى خــدا» اســت.

حق شــناس، علــى محمــد (1362). حافــظ شناســى: خــود شناســى. نشــر دانــش، 
16، خــرداد و تیــر، 36-26.

ــران:  ــودکان. ته ــات ک ــد ادبی ــادى (1378). روش شناســى نق ــد ه ــدى، محم محم
ســروش. 
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چکیده
اساسـى ترین بن مایـۀ شـعرهاى کتـاب خداحافظـى در خیابـان پاییـز هـراس و نگرانى از تالشـى 
انسـان و ارزش هـاى انسـانى اسـت. ایـن موتیـف (motif) در شـعرهاى این کتاب بـه صورت هاى 
مختلـف به چشـم مى خـورد. هرچند در نهایت چـارة کار رهایـى از این هراس و نگرانى، بازگشـت 

بـه طبیعـت و آشـتى دوباره با آن اسـت.
ایـن نوشـته بـر آن اسـت تا نمودهـاى گوناگون ایـن بن مایه را در شـعرهاى کتـاب خداحافظى در 
خیابان پاییز بررسـى کند و در پى پاسـخ این سـؤال اسـت که آیا چنین موتیفى متناسـب با سـن 

و ویژگى هـاى مخاطب نوجوان این شـعرها اسـت؟

کلیدواژه
بن مایه، موتیف، شعر نوجوان، تالشى انسان و ارزش هاى انسانى

کتاب خداحافظى در خیابان پاییز سـرودة مریم اسـالمى با تصویرگرى فهیمه محجوب، 
شـامل نـوزده شـعر بـراى نوجوانـان اسـت کـه توسـط انتشـارات کانـون پـرورش فکرى 

کـودکان و نوجوانـان در سـال 1396 بـراى نخسـتین بـار به چاپ رسیده اسـت.
ایـن مجموعـۀ شـعر نوجوان در سـیزدهمین جشـنوارة شـعر فجر و هشـتمین دورة 
جایـزة پرویـن اعتصامى در بخـش ادبیات کودك از بین پنج اثر منتخب، شایسـتۀ تقدیر

شناخته شد.
 همچنین این کتاب ضمن دریافت تندیس شـانزدهمین جشـنوارة کتاب رشـد، جزء 
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نقد شعر
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خداحافظى در خیابان پاییز، اسالمى، مریم 
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان، 44 صفحه، 5000 

نسخه، 45000 ریال، 
شابک:  6 -978-600-01-0485

فهرسـت بیست و ششـم الك پشت پرنده به عنوان بهترین کتاب تابسـتان 1396 برگزیده 
شده است.

در معرفـى کتـاب خداحافظـى در خیابـان پاییـز، موضوع شـعرهاى این کتـاب را افراد 
کهن سـال، محیط زیسـت و طبیعـت، مسـائل اجتماعـى ماننـد بچه هـاى کار و دوسـتى 

دانسـته اند.
اما موضوع یک اثر ادبى مقولۀ ذهنى و بازتاب دهندة اندیشـۀ غایى دربارة حیات اسـت 
در حالى کـه درون مایـه عینى تـر اسـت و در حقیقت یکى از بى شـمار بیان هاى ممکن یک 
موضـوع خـاص اسـت. همچنین موضوع مفهوم عام اسـت که شـامل موقعیت هـا و حاالت 
اولیـۀ وجـود یا حیات انسـان مى شـود. (سـینیورت، 1988، ص. 1) عشـق، مـرگ، حیات، 
نفرت، دوسـتى، تنهایى و... موضوع هسـتند؛ مفاهیمى مطلق که چون در لباس اندیشـه و 
فرهنگـى خـاص در هر اثر ادبى جلوه کننـد، درون مایه خوانده مى شـوند. موضوعات، پیش 
از خلـق اثـر وجـود دارنـد ولـى درون مایه هـا در جریان خلق اثـر پدیدار مى شـوند؛ بنابراین 
برخـى بـا صـرف نظـر از میزان صحت قولشـان، اعتقـاد دارند آنچـه به واقع سـبب و انگیزة 

ایجـاد اثر ادبى اسـت، موضوع اسـت نه درون مایـه. (چایلد و فولـر، 2006، ص. 348)
درون مایـه نیـز عام تـر، ذهنى تـر و اغلـب مختصرتـر از موتیف اسـت. موتیـف همچون 
زنجیـرى اسـت کـه اجزاى اثر را بـه هم مربوط مى کند. (چایلـد و فولـر، 2006، ص. 348)

بنابـر آنچـه بیـان شـد، بـه نظـر مى آیـد مهم تریـن و اساسـى ترین بن مایـۀ (موتیـف) 
شـعرهاى کتاب خداحافظى در خیابان پاییز، هراس و نگرانى از تالشـى انسـان و ارزش هاى 
انسـانى اسـت. ایـن مطلـب در این شـعرها به صوت هـاى مختلف بازتـاب یافته اسـت و در 
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ایـن نقـد به نشـان دادن جلوه هاى گوناگون این اندیشـه پرداخته مى شـود. نمودهـا از این 
قرارند:

بازگشـت و پناه بردن به گذشـته و حسـرت روزهاى رفته و یادآورى مسـائل روزمرة 
زندگى

غم و اندوه از جدایى، تباهى و مرگ
آرزوى استمرار و جاودانگى لحظه هاى ساده و معمولى زندگى

هراس از نابودى طبیعت و ایجاد شکاف میان رابطۀ انسان ها با هم و با طبیعت
القاى احسـاس هراس و نگرانى از تالشـى انسـان و ارزش هاى انسـانى در مخاطب با 

کاربرد واژگان و تصاویر شـعرى.

 بازگشـت و پناه بردن به گذشـته و حسـرت روزهـاى رفته و یادآورى مسـائل 
روزمـرة زندگى

بازگشـت به روزهاى گذشـته و حسـرت خوردن و گاه پناه بردن به خاطرات گذشـته یکى 
از نمودهاى احسـاس هراس از تالشـى انسـان و ارزش هاى اوست.

«یکى از همین کامیون ها
اثاثیه را با خودش برد

از این کوچه رفتید و پاییز آمد
همان صبح مرطوب

همان صبح من مى روم نان بگیرم ...» (اسالمى، 1396، ص. 22)
 در شعرى دیگر با حسرتى از گذشت یک روز تابستان، آمده است:

«دختر تابستان
آخرین شامش را

در تراس خانه با ما خورد
بعد

اسب پاییز آمد و او را برد» (اسالمى، 1396، ص. 16)
عالقه به پناه بردن و یاد آورى گذشته و ماندگارى در خاطرات به حدى است که در 

شعر خاطرات، مجموعۀ خاطرات چون کوهى محکم تلقى مى شود که متزلزل نیست، تکان 
نمى خورد و احتمال جابه جایى اش کم است.

«یاد تو
 عطر نیست
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از لباس هاى مانده بپرد
باد نیست

برگ را تکان که داد
بگذرد

خاطرات تو
تکان نمى خورد

 مثل کوه محکم است
کوه را که دیده اى

احتمال جابه جایى اش کم است» (اسالمى، 1396، ص. 42)

 غم و اندوه از جدایى، تباهى و مرگ
غم و اندوه از جدایى و مرگ که از نمودهاى تالشـى انسـان و ارزش هاى انسـانى اسـت در 

بیشـتر شـعر هاى این مجموعه به چشـم مى خورد:
«رفته اى پدربزرگ بى صدا

بى کاله و شال گردن و عصا
رفته اى

بدون شیشه هاى شربت و دوا
زانوان خستۀ تو درد داشت

روى قله ها چطور ایستاده اى؟ ...» (اسالمى، 1396، ص. 24)
غم و اندوهى دیگر از مرگ مادربزرگ که بانوى دوبیتى غمگین است:

«هیچ کس شبیه تو نبود
خنده هاى هیچ کس

عطر گندم و گون نداشت
چشم هاى هیچ کس

حرف روشنى براى من نداشت
بعد تو

بره هاى سرخوش صدا
گریختند

اسب هاى در صداى تو، رها
گریختند
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بعد تو
روى تارهاى صوتى جهان

نشست عنکبوت
خانۀ تو و

 این همه سکوت؟» (اسالمى، 1396، ص. 28)
در شـعرى دیگـر غـم و انـدوه از هجر و جدایى و مرگ اندیشـى، با تصویر پاییز که چون 

اسـبى، دختر تابسـتان را بعد از خوردن آخرین شـامش با خود مى برد بیان مى شـود.
«دختر تابستان

آخرین شامش را 
در تراس خانه با ما خورد 

بعد 
اسب پاییز آمد و او را برد» (اسالمى، 1396، ص. 16)

شـعر «کتـاب شـب» نمـود دیگـرى از مرگ اندیشـى اسـت کـه بـه تالشـى انسـان و 
ارزش هـاى او اشـاره دارد؛ آن جـا کـه روى جلـد کتاب ها عکس ماه اسـت و پشـت جلد آن 

سـیاه اسـت، کتاب هایـى کـه در واقـع هـر کدام قصۀ انسـانى اسـت:
«شب

کتاب قصه است
پشت جلد آن سیاه
روى جلد عکس ماه
در میان گنبد کبود

قصه ها شروع مى شوند با
یک ستاره بود

یک ستاره هم نبود» (اسالمى، 1396، ص. 20)
در شـعر «کتاب قصه» نیز پیرمردها در پارك ها منتظرند تا پایان قصه هایشـان نوشـته 

شـود و به بیانى دیگر مرگ را انتظار مى کشـند:
«پارك ها کتابخانه اند

پیرمردهاى توى پارك 
هرکدام یک قصه اند 

قصه اى که سال ها از انتشارشان گذشته است
فصل آخرش ولى

پناه به آغوش طبیعت
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هنوز نانوشته است.» (اسالمى، 1396، ص. 36)
انـدوه شـاعرانه گاه بـه جایـى مى رسـد که در شـعر «پرتقال مـاه»، درخت خشـک، آه 
مى کشـد و گویـى ابـدى بـودن غـروب را بـا شـکفتن پرتقـال مـاه بـر شـاخه هاى نازکش 

مى پذیـرد:
«درخت خشک گفت: «آه»

غروب
الى شاخه هاى نازکش شکفت

پرتقال ماه» (اسالمى، 1396، ص. 34)

 آرزوى استمرار و جاودانگى لحظه هاى ساده و معمولى زندگى
از دیگر نمودهاى هراس و نگرانى از تالشـى انسـان و ارزش هاى انسـانى، آرزوى اسـتمرار و 

جاودانگـى لحظه هاى سـاده و معمولى در زندگى اسـت.
در شـعر «روز شـنى»، با وصف بى حوصلگى و تنبلى، حسـرت لحظه هاى ازدسـت رفته 

و آرزوى اسـتمرار این لحظه هاى سـادة زندگـى نمود مى یابد:
«حوصله نداشتم 

روى مبل راحتى نشستم و
تکیه داده تنبلى به پشت من 

حیف شد 
من نگاه کردم و تمام روز 

لحظه ها مثل دانه هاى شن 
ذره ذره 

ریخت از میان مشت من» (اسالمى، 1396، ص. 8)
آرزوى اسـتمرار و جاودانگـى لحظه هاى سـاده در زندگى مثل حـرف زدن در نیمه هاى 
شـب و بـرف آمـدن تـا صبـح به جـاى خط خطى هـاى ناخـوش و تاریـک و دعوا در شـعر 

«کاش بـرف» نیز دیده مى شـود:
 «بعد 

دعواى تخته با ماژیک
خط خطى هاى ناخوش تاریک

کاش آن ابر بى خیال دور
نیمۀ شب به حرف آمده بود
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تا به جاى نگاه سنگینت 
صبح امروز 

برف آمده بود» (اسالمى، 1396، ص. 6)
کاکلى هاى صدا نیز آرزوى لحظه اى حرف زدن در زندگى را دارد:

«با کسى حرف بزن 
تا گوزنى بدود 

تا پرستویى پرواز کند...
حیف نیست

که لب بستۀ تو
 در زندان شده است؟» (اسالمى، 1396، ص. 38)

شـعر «خیال باف» در پى گریز از تالشـى انسـان و ارزش هاى انسـانى، خیال اسـتمرار 
لحظـات سـاده اى از زندگـى و داشـتن دسـتکش، کاله و شـال گردن بـراى دیگـرى در زیر 

بـارش بـرف را آرزو مى کند:
«با شروع فصل سرد 

مادرم نشست و چند تا کاله بافت
من کنار او نشستم و خیال بافتم 

زرد 
صورتى 
بنفش

کاش این خیال ها 
تنت شوند

زیر دانه هاى برف
دستکش، کاله و شال گردنت شوند» (اسالمى، 1396، ص. 12)

 آرزوى نشسـتن درخـت پیـر در زیـر سـایۀ خـودش و اسـتمرار و جاودانگـى لحظات 
زندگـى اش از دیگر نمودهاسـت:

«در تمام عمر 
زیر آفتاب 

ایستاده در کویر 
کاش زیر سایۀ خودش 
چند لحظه مى نشست 

پناه به آغوش طبیعت
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این درخت پیر» (اسالمى، 1396، ص. 32)

هـراس از نابـودى طبیعـت و ایجـاد شـکاف میـان رابطۀ انسـان ها با هـم و با 
طبیعت

نابـودى طبیعـت و ایجـاد شـکاف میـان رابطۀ انسـان ها با هـم و بـا طبیعت اطرافشـان از 
نمودهـاى دیگـر هـراس و نگرانى از تالشـى انسـان و ارزش هاى انسـانى اسـت.

شـعر «دوسـت» نمـودى از کمرنگ شـدن دوسـتى ها در میـان انسان هاسـت و دورى 
آن هـا از طبیعت زندگى شـان:

«دوستان واقعى کم اند
خوش به حال دانه هاى برف

در فراز
در فرود

با هم اند» (اسالمى، 1396، ص.10)
و یا شعر «کاش برف»:

«خسته تر از همیشه آمده اى
گره اخم روى پیشانى

سرد و بى حوصله
حضور و غیاب

بعد
دعواى تخته با ماژیک

خط خطى هاى ناخوش تاریک» (اسالمى، 1396، ص. 6)
در شـعر رودخانـه لـزوم توجـه انسـان بـه طبیعت بـه  منظور نگه داشـتن درسـت آن 

یادآورى شـده اسـت:
«مهربانى تو رودخانه است

راه مى رود
راه رودخانه سد نمى شود

رودخانه هیچ وقت
زیر پاى سنگ ها لگد نمى شود» (اسالمى، 1396، ص. 26)

شـکاف عمیـق میـان رابطـۀ انسـان ها را نیـز در شـعر «مشـق هاى جـدى حسـاب» 
مى تـوان دیـد:
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«دخترك نشسته پشت وزنه اش
در کنار راه

توى دست او
 یک مداد کوچک سیاه
من به او سالم مى کنم

او فقط نگاه» (اسالمى، 1396، ص. 30)

 القـاى احسـاس هـراس و نگرانـى از تالشـى انسـان و ارزش هـاى انسـانى در 
مخاطـب بـا کاربـرد واژگان و تصاویر شـعرى

در کتاب خداحافظى در خیابان پاییز، گاه واژگان و تصاویر شـعرى نیز به صورت ناخودآگاه 
نمـودى مى شـوند بـراى ایجـاد احسـاس هـراس و نگرانـى از تالشـى انسـان و ارزش هـاى 

انسانى.
«دعواى تخته با ماژیک

خط خطى هاى ناخوش و تاریک» (اسالمى، 1396، ص. 6)

«کاش آن ابر بى خیال دور
نیمۀ شب به حرف آمده بود» (اسالمى، 1396، ص. 6)

«زانوان خستۀ تو درد داشت
روى قله ها چطور ایستاده اى؟» (اسالمى، 1396، ص. 24)

 
 «درخت خشک گفت: آه» (اسالمى، 1396، ص. 34)

 
«حیف نیست
که لب بستۀ تو

 در زندان شده است؟» (اسالمى، 1396، ص. 38)

«من و بغض خیس غم انگیز
خداحافظى در خیابان پاییز» (اسالمى، 1396، ص. 22)

و ...

پناه به آغوش طبیعت
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بـا توجـه بـه مـوارد عنوان شـده، بـه نظر مى رسـد موتیـف هـراس و نگرانى از تالشـى 
انسـان و ارزش هـاى انسـانى در مجموعۀ شـعر خداحافظـى در خیابان پاییز به شـکل هاى 

گوناگـون بازتاب یافته اسـت.
امـا آیـا چنین بن مایه اى متناسـب با گروه سـنى مخاطـب نوجوان باالى چهارده سـال 

این کتاب اسـت؟
براى پاسـخ به این سـؤال خواندن مقالۀ «در شـعر نوجوان ما گرگى در کمین نیسـت» 
نوشـتۀ عرفـان نظر آهارى که بخشـى از پایان نامۀ کارشناسـى ارشـد او بـا راهنمایى قیصر 
امین پـور  اسـت و در بیسـت ویکمین شـمارة پژوهشـنامۀ ادبیـات کـودك و نوجـوان چاپ 

شده اسـت، خالى از لطف نیسـت.
در بخشـى از این مقاله آمده اسـت: «یکى دیگر از مشکالت شعر نوجوان، شخصى شدن 
شـعر اسـت، شـاعر نوجـوان در پنـاه شـخصى گویى، بزرگ ترین مفاهیـم انسـانى را قربانى 
موقعیت هـاى خـاص خـود مى کند؛ دلتنگى هـا، غم ها، رنج ها و شـادى هاى روزمـرة خود را 
به جاى غم ها، دردها و شـادى هاى راسـتین و بزرگ مى نشـاند. مثالً بسـیارى از شـاعرانى 
کـه بـراى نوجوانـان شـعر مى گویند، شـعرهایى در فـراق کودکى و غـم از دسـت دادن آن 
مى گوینـد؛ به طورى کـه ایـن رویکرد نوسـتالژى، یکى از مضامین شـعر نوجوان را تشـکیل 
مى دهـد. حـال آن کـه مى دانیـم هیـچ کودك یـا نوجوانى دوسـت نـدارد در همان سـن و 
سـال باقـى بمانـد. پـس این موضوع یک غم بزرگ سـاالنه و یک حسـرت شـخصى اسـت 
کـه ربطـى بـه نوجـوان و دنیـاى نوجوانانـه نـدارد. این نـوع نـگاه، باعث نوعـى حس گرایى 
شـدید مى شـود که در مقابل آن سـرزندگى و نشـاط زندگـى رنگ مى بازد.» (نظـر آهارى، 

1379، ص. 1)

منابع:
نظرآهـارى، عرفـان (1379). در شـعر نوجـوان مـا گرگـى در کمیـن نیسـت، بررسـى موضوعـى 

شـعرهاى شـانزده شـاعرکودك و نوجـوان. پژوهشـنامۀ ادبیـات کـودك و نوجـوان،21. 
Childs,  P. &  Fowler, R. (2006). The Routledge Dictionary of Literary Terms. 

Routledge publisher UK.

Seigneuret, J. (1988). Dictionary of Literary Themes and Motifs. New York: 

Greenwood press.
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ــا حضــور بخشــى  ــوان ب ــودك و نوج ــات ک ــوزه ادبی ــتاران ح ــى ویراس نشســت عموم
ــزار  ــم برگ ــل قل ــراى اه ــال 97 در س ــر س ــاى آخ ــران در روزه ــتاران ای ــه ویراس از جامع
شــد. ایــن نشســت کــه مهــدى صالحــى دبیــر انجمــن مســتقل ویراســتاران بــا نــام انجمــن 
ویرایــش و درست نویســى آن را اداره مى کــرد عمومــى و حضــور ویراســتاران و عالقه منــدان 

ــود. ادبیــات کــودك و نوجــوان در آن آزاد ب
ــده،  ــوان را برگزارکنن ــودك و نوج ــات ک ــوزه ادبی ــتاران ح ــت ویراس ــتین نشس نخس
ــر  ــدا دبی ــرد. در ابت ــاز ک ــن آغ ــه مدعوی ــام خــدا و خوشــامدگویى ب ــا ن مهــدى صالحــى ب
ــش و  ــن ویرای ــمن انجم ــا س ــى او ی ــى ان ج ــا معرف ــى ب ــش و درست نویس ــن ویرای انجم
درست نویســى و مراحــل گرفتــن مجــوز ایــن نهــاد مردمــى بــر ضــرورت فعالیــت نهادهــاى 
مســتقل در حــوزه زبــان فارســى تأکیــد کــرد. ســپس دربــاره شــروع بــه کار انجمــن صنفــى 

ویراســتاران اســتان تهــران نیــز صحبــت شــد.

صالحــى: «فعالیــت انجمــن ویرایش و درست نویســى 
ــعبه در  ــران دو ش ــر ته ــالوه ب ــت و ع ــتانى اس ــرا اس ف
ــناخت و  ــن ش ــن انجم ــدف ای ــیراز دارد، ه ــهد و ش مش
ــش و  ــث ویرای ــده  بح ــا ش ــان و ره ــاى پنه ــن زوای یافت
درست نویســى و تعامــل بــا ویراســتاران در سراســر ایــران 
اســت. حمایــت زبانــى و دانشــى بــه ویراســتاران از دیگــر 

ــت. ــن اس ــن انجم ــا در ای تالش ه
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یکــى از اقدامــات انجمــن اعطــاى جایــزه زبــان فارســى در جشــنواره وب و موبایــل 
اســت کــه بــراى اولیــن بــار چنیــن جایــزه اى تعریــف شــد، ایــن جشــنواره در انجمــن 
کســب وکارهاى اینترنتــى برگــزار شــد و بــا تعلــق جایــزه زبــان فارســى بــه محتــواى 
فارســى اپلیکیشــن ها و برنامه هــاى اینترنتــى اولیــن بــار زبــان فارســى مــورد اســتفاده 
در ایــن محصــوالت بررســى شــد. در ایــن بررســى بیــن اپلیکیشــن ها مشــخص شــد 
بیشــتر ایــن محصــوالت غلط هــاى امالیــى و ویرایشــى دارنــد و جایــزه فقــط بــه برنامــه 
فنــدق تعلــق گرفــت. از بیــن وب ســایت ها نیــز جایــزه زبــان فارســى بــه ســایت چطــور 
تعلــق گرفــت. ایــن ســایت 130 نویســنده و ویراســتار دارد و مشــخص اســت نمى تــوان 
ویراســتارى را بــه موضــوع کتــاب و دانشــگاه محــدود کــرد و بــا توجــه بــه عدم اســتفاده 
ــد  ــایت ها بای ــد وبس ــد مانن ــاى جدی ــریات و حوزه ه ــتارى در نش ــب از ویراس مناس

ویراســتارى را گســترش داد.
گســترش  در  خــرد  اقدامــات 
باشــد،  مفیــد  مى توانــد  ویراســتارى 
غلــط  یــک  روزانــه  توییــت  شــاید 
بــزرگ  جمعیــت  طــرف  از  ویرایشــى 
ــه  ــى ب ــک بزرگ ــران کم ــتاران ای ویراس
ایــن موضــوع در فضــاى مجــازى کنــد و 
نیــازى بــه راه انــدازى یــک ســایت جدیــد 

در ایــن زمینــه نیســت.»
ــى  ــه نمونه های ــس از آنک ــى پ صالح
از کاربــرد غیــر اصولــى کلمــات غیــر 
فارســى در محصــوالت کــودکان را مثــال 
ــى  ــان فارس ــر زب ــود ناظ ــت: «وج زد گف
کــودکان  ســایت هاى  و  نشــریه ها  در 
ضــرورت دارد. عــدم وجــود ویراســتار حــوزه کــودك و نوجــوان بــه ایــن معنى اســت 
کــه مــا در ایــن حــوزه متخصــص تربیــت نکرده ایــم، شــیوه نامه ویرایــش مــدون در 
حــوزه کــودك و نوجــوان یــا کارگاه ویرایشــى کــه بــراى حــوزه کــودکان و نوجوانــان 

ــدارد. برگــزار شــود وجــود ن
آقــاى دکتــر امانــى مى گفــت در ســال 70 پژوهشــى انجــام شــده اســت دربــاره 
واژگان پایــه کــودکان کالس اول و ابتدایــى کــه مشــخص شــود چــه واژگانــى بــراى 
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ــودك و نوجــوان، در  ــروز در کتــب ک ــروه ســنى مناســب اســت. ام ــن گ ــاب ای کت
فیلم هــا، در شــبکه پویــا از ایــن واژگان اســتفاده مى شــود؟ اگــر همــه خصوصیــات 
هنــرى شــبکه پویــا درســت و اصولــى باشــد ولــى کلماتــى کــه در ایــن شــبکه بــه 

کار مــى رود کلمــات قابــل فهــم بــراى کــودکان نیســت.
اهمیــت بخشــیدن بــه ویراســتارى نیــاز بــه تــالش دارد، بخشــى از ایــن کار قانــع 
کــردن دوســتانمان اســت. الزم اســت دوســتان و همــکاران خــود را قانــع کنیــم کــه 
ــد،  مطالبه گــر باشــند، برخــى از کــودکان مــا از ســاختن یــک جملــه ســاده عاجزن
ــر  ــا اگ ــتند ام ــالق هس ــد و خ ــادى دارن ــتعدادهاى زی ــه اس ــروز اگرچ ــودکان ام ک
مراقبشــان نباشــند آمــوزش و پــرورش بــه زودى زبــان همــه آنهــا را ذبــح خواهــد 

کــرد، کارى کــه االن کــرده اســت.
ــان  ــر از درس زب ــده اســت، 75 درصــد تنف ــران کنن ــیار نگ ــار بس برخــى از آم
فارســى عــدد عجیــب و غریبــى اســت کــه در نظرســنجى ّها بــه دســت آمــده اســت. 
برخــى از کــودکان امــروز نمى تواننــد جملــه را بــه پایــان ببرنــد و از فعــل اســتفاده 
کننــد. اگــر کســى نتوانــد بــه افعــال زبــان، آن هــم زبــان فارســى کــه فعــل محــور 
ــز اســت، محــور واژه ســازى و محــور جمله ســازى اســت مســلط باشــد،  ــه  چی هم

ــه درســتى اســتفاده کنــد. ــان مــادرى خــود ب ــد از زب نمى توان
مــن امــروز در جایــگاه دبیــر انجمــن ویرایــش و درست نویســى امیــدوارم بتوانیــم 
پــس از دو ســال نشســت و جلســه زمینــه اى را محیــا کنیــم کــه ناشــران کارکشــته 
کــودك و نوجــوان نگوینــد ویراســتار کــودك پیــدا نمى کنیــم. امیــدوارم ایــن جمــع 
کوچــک بــه یــک انجمــن ویراســتاران ادبیــات کــودك و نوجــوان تبدیــل شــود. ایــن 
انجمــن در آینــده خیلــى دور هــم نــه شــاید تــا آخــر ســال دیگــر تشــکیل شــود و 
ــر در حــوزه  ــاد مطابه گ ــار ســاز و بریان ســاز و یــک نه ــاد معی ــه یــک نه ــل ب تبدی
ادبیــات کــودك و نوجــوان شــود کــه یــک مدیــر در اســتان فــارس بــه خــود جرئــت 
ــه  ــا قدغــن و ب ــردن در مهدکودك ه ــا لهجــه صحبــت ک ــه ب ــد ک ــالغ کن ندهــد اب
زبــان مــادرى صحبــت کــردن کال قدغــن. ایــن انجمــن بایــد این قــدر تقویــت شــود 
و جایــگاه مردمــى و عمومــى پیــدا کنــد کــه روزى اگــر خطایــى از یــک وزیــرى ســر 

زد بتوانیــم از اون ســوال کنیــم.»
در بخــش دیگــرى از نشســت شــهرام رجــب زاده، ویراســتار، شــاعر و نویســنده 
صحبــت کــرد. او کار ویرایــش را از ماهنامــه ســروش نوجــوان آغــاز کــرده اســت و 
ــه  ســى ســال در ایــن حــوزه فعالیــت دارد. ســر ویراســتار هفــت انتشــارات ازجمل
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کانــون پــرورش فکــرى کــودکان و نوجوانــان نیــز بــوده اســت.
 رجــب زاده پــس از صحبــت دربــاره اهمیــت کتــاب 
ــش  ــراى ویرای ــریات ب ــه در نش ــکالتى ک ــذى و مش کاغ
وجــود دارد گفــت: «بعــد از ســى ســال هنــوز بــا ناشــرانى 
ســروکار دارم کــه حتــى ابــا دارنــد از این کــه اســم 
ویراســتار در کار و در شناســنامه کتــاب باشــد. بســیارى 
ــه  ــى ک ــوان کتاب های ــودك و نوج ــه ک ــران عرص از ناش
ــد و نمى داننــد چــه  ــد را نخوانده ان خودشــان چــاپ کردن
ــا  ــه ب ــانى ک ــه کس ــد ب ــاد کردن ــد، اعتم ــر کرده ان منتش
ــى  ــى خوب ــاى خیل ــم کتاب ه ــاً ه ــد. بعض ــاب درآورده ان ــد و کت ــا کار مى کنن آنه
درآورده انــد ولــى خودشــان خواننــده کتــاب نیســتند چــه برســد بــه این کــه بداننــد 
آیــا ویرایــش کتــاب درســت اســت یــا نــه، آیــا ویرایــش بــه اســلوب اصولــى اســت 
ــن  ــه اى در ای ــته و حرف ــت کارکش ــتان دو دس ــدد انگش ــه ع ــاً ب ــت؟ واقع ــا نیس ی
عرصــه (ویرایــش کتــاب کــودك و نوجــوان) نداریــم ولــى همان هایــى کــه هســتند 
ظاهــراً قابــل شناســایى نیســتند یعنــى طــورى نبــوده اســت کــه کســانى و نهــادى 
ــینیم  ــد و بنش ــع کنن ــراد را جم ــن اف ــد و ای ــد و بگردن ــد بیاین ــه دارن ــه دغدغ ک
آسیب شناســى ویرایــش را بــا کمــک خــود همیــن  افــراد و مشــکالتى کــه نشــر مــا 

ــم.» دارد بررســى کنی
صالحــى دبیــر انجمــن ویراســتاران در ادامــه نشســت ضمــن تشــکر از رجــب زاده 
دربــاره کار ویترینــى و لــزوم دیــده شــدن کارگروه هــاى تخصصــى دربــاره اقدامــات 
ایــن انجمــن گفــت: «در موسســه ویراســتاران تــا کنــون نزدیــک بــه 240 کارگاه در 
17 شــهر ایــران و دو شــهر خــارج از ایــران برگــزار کردیــم. در 240 ســاعت بــراى 
ــان  ــم، از می ــوزش دادی ــر را آم ــه 8000 نف ــک ب ــى و نزدی ــش و درست نویس ویرای
ایــن هفت-هشــت هــزار نهالــى کــه مى کاریــم باالخــره چهــار درخــت تنــاور رشــد 

خواهــد کــرد.»
ــه  ــه: «انجمــن ویرایــش و درست نویســى وابســته ب ــرد ک ــادآورى ک صالحــى ی
جایــى نیســت و یــک NGO اســت، ایــن نهــاد وابســته بــه ارشــاد و ســازمان دیگــرى 
نیســت و مجــوز آن نیــز از وزارت ارشــاد گرفتــه شــده اســت. کســانى کــه انجمــن را 

راه انــدازى کرده انــد ویراســتارند و دغدغــه ویرایــش و زبــان فارســى دارنــد.
یکــى از کارهایــى کــه در ایــن انجمــن انجــام شــده و ســعى شــده کار پایــه اى 
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انجــام شــود، فرهنــگ امالیــى زبــان فارســى را راه انــدازى کردیــم کــه امــالى تمــام 
ــور  ــود در موت ــا مى ش ــب را آنج ــه 40000 واژه و ترکی ــک ب ــاً نزدی ــا تقریب واژه ه
ــد  ــى را تولی ــک اطالعات ــن بان ــتان ای ــد فرهنگس ــرد. مى دانی ــدا ک ــت وجو پی جس
کــرده بــود امــا در دســترس نبــود، مــا ایــن را بــه یــک موتــور جســت وجو تبدیــل 
ــت و  ــرده اس ــان ب ــاعت زم ــات 15000 س ــک اطالع ــن بان ــدازى ای ــم، راه ان کردی
هیــچ نهــادى هــم حاضــر نیســت کــه یــک ریالــى در کیســه ایــن ســایت بینــدازد. 

ــت.» ــى اس ــه و کار دل ــن عرص ــدان ای ــه اش کار عالقه من هم
در بخــش دیگــرى از نشســت مجیــد راســتى نویســنده نام آشــناى کتاب هــاى 
کــودکان کــه خــود نیــز ویراســتار ادبیــات کــودك اســت صحبت کــرد، او در بخشــى 

از ســخنان خــود موضــوع وضعیــت زبــان فارســى را اینگونــه بیــان کرد:
ــان فارســى خــوب نیســت و خســته  ــال زب ــال ح ــم به هرح ــر مى کن ــن فک «م
 اســت. زبــان فارســى مــا، زبــان فارســى بى رمقــى شــده اســت و بــه قــدرى بى رمــق 
شــده کــه آن انســجام بیــن انســان ها را هــم از دســت داده اســت. مثــًال مــن یــک 
ــار  ــر اگــر آن لغــت را شــنیدند ممکــن اســت چه ــار نف ــرم چه ــه کار مى ب لغتــى ب
برداشــت متفــاوت کننــد؛ یعنــى آن هویــت و شــخصیت زبــان فارســى مــا جاهایــى 
ــده نشــده و خالصــه  شکســته شــده و جاهایــى فرامــوش شــده، یــک جاهایــى دی
ــدن از  ــرت ش ــگ و پ ــا و تفن ــا تیپ پ ــورد ب ــه برخ ــا از جمل ــام باله ــواع و اقس ان
جایگاه هــاى مختلــف، آن قــدر دچــار افت وخیــز شــده اســت کــه االن دارد کــج دار 

و مریــز راه مــى رود.
ویراســتار ادبیــات کــودك ویراســتار صــرف نمى توانــد باشــد کــه اگــر باشــد آن 
قصــه را خــراب مى کنــد. ویراســتارى بایــد باشــد کــه ویراســتارى ادبــى هــم بلــد 
ــا  ــد ام ــروز تعــدادى از کتاب هایــى کــه ترجمــه مى شــوند ویراســتار دارن باشــد. ام
ــى از  ــل خیل ــد مث ــما مى خوانی ــى ش ــه اســت یعن ــاى ترجم ــر مبن ــان ب ویرایش ش
ــده شــده  ــا برگردان ــان م ــه زب اخبارهــاى ورزشــى مان احســاس مى کنیــد واژه هــا ب

اســت، فارســى نشــده اســت.
 مــا یــک ترجمــه داریــم و یــک ترجمــه بــه فارســى داریــم کــه آن حس وحــال و 
آن شــخصیت و آن لحــن بایــد در کار باشــد بــراى همیــن اســت گاهــى وقت هــا یــک 
ترجمــه را از یــک نویســنده کــه در ایــران چهــار مترجــم ترجمــه کردنــد چهــار جور 
ــه نوشــته  ــى ک ــده خدای ــان آن بن ــد. حــال زب ــل مى کنن ــا منتق ــه م حس وحــال ب
اســت کدامــش بــوده اســت؟ ایــن خیلــى مهــم اســت وقتــى مــا مى گوییــم مطلبــى 

مسیرى دشوار و ضرورى
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نقد شفاهى

را از زبــان دیگــر بــه زبــان فارســى برگردانیــم یعنــى هویــت زبــان خودمــان بایــد 
ــود کــه کم کــم  ــاً ترجمــه خشــک وخالى خواهــد ب در آن باشــد و اگــر نباشــد صرف

تأثیــر مى گــذارد در گفتــار و در رفتــار.
ــه  ــراى این ک ــش ب ــز ویرای ــه مرک ــى ک ــى از کارهای ــم یک ــر مى کن ــن فک م
ــد  ــود مى توان ــوب ش ــوان خ ــودك و نوج ــش ک ــان در بخ ــن زب ــال ای ــم ح کم ک
انجــام دهــد شناســایى افــراد اســت. بایــد آن هایــى کــه در ایــن حــوزه کار مى کننــد، 
نــه ویراســتار بلکــه خــود نویســنده هــم شناســایى شــوند. مــن خــودم بــه عنــوان 
ــت  ــه دس ــش ب ــم و بی ــات ک ــا تجربی ــته هایم را ب ــم نوش ــعى مى کن ــنده س نویس
آورده ام ویرایــش شــده بــه ناشــر بدهــم ولــى اصــًال مخالفتــى نمى کنــم کــه ناشــر 
ــان مبــدأ حرکــت انســان  ــراى کارم ویراســتار بگــذارد. چــرا؟ چــون به هرحــال زب ب
بــه معنــاى اینکــه فکــر کنــد مــا یــک زمانــى زبــان مى خواندیــم اســتاد مى گفــت 
ــه  ــد ترجم ــد و بع ــر کنی ــد فارســى فک ــد نمى توانی ــر کنی ــان فک ــن زب ــه ای ــد ب بای
کنیــد؛ یعنــى هویــت را بایــد از اول مبنــاى کارتــان قــرار دهیــد بنابرایــن شناســایى 
ــر  ــا اگ ــد این ّه ــه کار مى برن ــت ب ــان درس ــبتاً زب ــان نس ــانى که در نوشته هایش کس

ــرد. اشــکاالت کوچــک داشــته باشــند راحــت مى شــود برطــرف ک
ــدا  ــه اى شــده اند، راه ورســم کار را پی ــه حرف ــا ک ــدادى از ناشــران م ــروزه تع ام
کردنــد. اگــر ســى ســال پیــش برویــم ســراغ ناشــران عالــى امــروز در حــوزه کتــاب 
کــودك و نوجــوان، خیلى هایشــان در اول کار واقعــاً واژه ویراســتار را هــم نشــنیده 
بودنــد امــا االن مى بینیــم جــز بهترین هــا هســتند؛ بنابرایــن شناســایى آن افــراد و 
کمــک کــردن بــه رفــع آن اشــکاالت جزئــى مى توانــد بــه خــوب شــدن حــال ایــن 
زبــان کمــک کنــد. وقتــى ایــن مجموعــه یــک کار مــن را بــردارد ویراســتارى کنــد و 
اشــکاالت کار چــاپ شــده را بــه مــن بگویــد کــه مثــًال اى کاش در ایــن شــش یــا 
ــا حفــظ ســاختار و حــس و حــال قصه مــان. ایــن  ده جملــه این طــور مى نوشــتى ب

ــد. ــر مى کن ــان را منتش ــدام دارد زب ــه آن کســى که م ــد ب کمــک مى کن
یکــى دیگــر از کارهــا آمــوزش بــه کســانى اســت کــه هــم بــه ویراســتارى عالقــه 
دارنــد و هــم بــه نویســندگى، یعنــى ایــن  افــراد بایــد بــه نوعــى بــا مقولــه ادبیــات 
کــودك آشــنا شــوند. اگــر بخواهنــد ویراســتار ادبیــات کــودك باشــند چــون اگــر 
ــردن قصــه  ــراب ک ــد خ ــر قصــه مى آورن ــر س ــه ب ــى ک ــن بالی ــاً اولی ــند قطع نباش
اســت و خــوب نویســنده مى گویــد نــه و ناشــر مى گویــد خــوب نشــد و آن آقایــى 
ــه کســانى  ــاواردى ب ــه دلیــل ن کــه مثــال زدیــد در قــم هســتند و کارشــان هــم ب
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ــراغ  ــم و س ــان بگردی ــور دور خودم ــد و همین ط ــن کاره نبوده ان ــه ای ــد ک داده ان
ــد. ــراب مى کنن ــن کاره نیســتند کار را خ ــه ای ــم ک کســانى بروی

ــدار  ــک مق ــه ی ــى ک ــوان آن های ــاى ج ــوند نیروه ــایى ش ــا شناس ــد بهترین ه بای
ــه مــرور ایــن توانایــى منتقــل شــود و  ــد این هــا هــم دعــوت شــوند و ب ــه دارن تجرب
فراگیــر شــود. زمانــى زبــان فارســى بــه ســالمت دســت پیــدا خواهــد کــرد کــه بچه اى 
ــن کــه بخواهیــم آنجــا درســتش  ــه ای ــد ن کــه مدرســه مــى رود درســت حــرف بزن
کنیــم بایــد در آنجــا یــک چیزهایــى را بــه او یــاد دهیــم، قــرار نیســت وزیر آمــوزش و 
پــرورش یــا آمــوزش و پــرورش همه چیــز را بــه مــا یــاد بدهــد، ایــن غلــط اســت. ایــن 
تعریــف و ایــن تصــور غلــط باعــث رفتــار غلــط شــده اســت. من یــک چند ســالى روى 
ویرایــش در مجــالت رشــد کــودك و آن یکى هــا کار کــرده ام، حــاال آقــاى رجــب زاده 
کــه اشــاره کردنــد پنــج مرحلــه ویراســتارى مى کردنــد مــا در مجلــه چهــار مرحلــه 
رســیدگى و مراقبــت را انجــام مى دادیــم شــما االن نــگاه کنیــد خیلــى از کتاب هایــى 
ــد  ــه بای ــم دارد ک ــى ه ــاى تایپ ــد غلط ّه ــود بگردی ــاپ مى ش ــا چ ــراى بچه ه ــه ب ک
ــه  ــد ک ــناس باش ــدر چشــمش کلمه ش ــوان آن ق ــد نمونه خ ــود و بای ــى ش نمونه خوان
یــک کلمــه غلــط را بــه راحتــى تشــخیص دهــد بنابرایــن ایــن مجموعــه خــوب اســت 
بــه شــرطى کــه هــم تــداوم داشــته باشــد هــم خــودش را گرفتــار موج هایــى نکنــد 
ــه  ــد ک ــد سوءاســتفاده هایى بکنن ــت بیاین ــراى حمای ــا ممکــن اســت ب ــه بعضى ه ک
ایــن سوءاســتفاده حرکــت درســت را متوقــف کنــد و انشــاهللا کــه حســاب شــده عمــل 

کنــد، یعنــى مهــم ایــن اســت کــه آدم جــاى پایــش را محکــم کنــد.
مــن اعتقــادم ایــن اســت ممکــن اســت مثــًال مــن نویســنده در ده دقیقــه یــک 
ــى آن قصــه اى اســت کــه در ذهنــم حداقــل یــک  ــع یــک قصــه را بنویســم ول رب
ــه این کــه  ــه آن فکــر کــرده ام رســیدم ب ــا یــک ســال ب ــاه ی ــاه، پنــج م ــاه، دو م م
حــاال بنویســم؛ وقتــى نوشــتم ممکــن اســت نیــاز بــه ویرایــش وجــود داشــته باشــد. 
ــاره کارشــان را نمى خواننــد خــود مــن از آن  ــم کــه حتــى دوب نویســنده هایى داری
ــر مى خوانمــش و  ــت دیگ ــد وق ــذارم و چن ــار مى گ ــن را کن ــه ای ــتم ک ــته هس دس
ــده کار اســت در  ــاره یــک دســتکارى مى کنــم یعنــى اگــر آن کســى کــه کنن دوب
ــدا مى کنــد  ــه حســاب خــودش برســد کارش طــورى شــفافیت پی ــه ب چنــد مرحل
کــه دیگــران هــم از آن کار و خواندنــش هــم لــذت خواهنــد بــرد مــا چیزى کــه الزم 

اســت بــه زبانمــان تزریــق کنیــم همــان کیفیــت و نشــاط و پویایــى اســت.
شـما نـگاه کنیـد وقتـى یک بچـه اى یـک قصـه اى را مى خواند و خوشـش مى آید 

مسیرى دشوار و ضرورى
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وقتـى حالجـى مى کنیـم مى بینیـم چندین مسـئله در آن قصه هسـت که بـراى بچه 
جـذاب بـوده اسـت. خـود بچه کارشـناس نیسـت کـه کارشناسـى کند ولـى تأثیرات 
همـه آن اقدامـات مثبـت  لـذت مخاطـب را بـه همـراه دارد. ما بایـد از زبانمـان حتى 
در محـاوره صحبـت کـردن هـم ایـن لـذت را ببریم. زبـان مزاحم نیسـت، زبـان باید 
ارتبـاط قـوى را بـه وجـود بیـاورد به هرحـال مـا یـک گیرنده داریـم و یک فرسـتنده 
آنچـه کـه ایـن وسـط اتفـاق مى افتد پیام اسـت کـه آن پیـام را زبان منتقـل مى کند 
هـر قدر شـیرین تر، دلنشـین تر و موثرتر باشـد سـالمت زبـان مى تواند اتفـاق بیفتد و 
یـک واقعیـت هم هسـت مـا بعد از انقـالب افت وخیزهاى زیادى داشـتیم کـه زبانمان 

متأسـفانه یکـى از آن چیزهایـى اسـت که زیـاد صدمه دیده اسـت.»
در ادامــه ایــن نشســت فریبــا نباتــى نویســنده و ویراســتار بــا معرفــى خــود 

ــرد،  او گفــت: ــان ک ــى کــه در حــوزه ویرایــش وجــود دارد را بی دغدغه های
«مــن نباتــى هســتم. جاهــاى مختلــف کار کــردم از جملــه همیــن خانــه کتــاب 
ولــى همــه اش بــه کتــاب ربــط داشــته اســت، مقولــه ویرایــش بــه قــول شــما هنــوز 
ــام  ــد انج ــا مى توانن ــى را خیلى ه ــش فن ــا. ویرای ــور م ــت در کش ــاده اس ــا نیفت ج
ــا ادبیــات داســتانى هــم  ــان اگــر فــرض مى کنیــم ب ــا درســت کــردن زب دهنــد ام

ســر و کار داشــته باشــیم واقعــاً کار هــر ویراســتارى نیســت.
آقـاى رجـب زاده اشـاره کردنـد واقعـاً هزینـه چـاپ کتاب بیسـت وپنج برابر شـده 
اسـت و روى همین مسـئله هم قطعاً مسـئله ویرایش هم دچار آسـیب جدى خواهد 
شـد اگـر سرشـکن کنیـد و بـا قیمت هـاى دیگـر روى هزینـه کتـاب بگذاریـد کتاب 
پانصـد صفحـه اى حداقـل 75 یـا 80 هـزار تومان مى شـود و دیگر کم کـم مخاطب را 
از دسـت مى دهیـد و شـوخى بردار نیسـت. اکثـر دانشـجوهاى مـا نمى تواننـد بخرند، 
مشـکالت مـا همه جـا هسـت فقـط در این نیسـت که ما فـرض کنیم ویراسـتار خوب 
نداشـتیم یـا آموزشـگاه درسـت نداشـتیم؛ شـما در هـر مرحلـه اى از ایـن وادى وارد 
شـوید مى بینیـد کـه دچار مشـکل هسـتید. مهم ترین مشـکل ویراسـتاران موجود ما 
ایـن اسـت کـه خودشـان زبان فارسـى را درسـت نمى شناسـند حـاال یـا نخوانده اند و 

یـا کـم خوانده اند یـا آموزش درسـتى نداشـته اند.
ــب زاده و  ــاى رج ــه آق ــائلى ک ــا مس ــه ب ــت ک ــر هس ــکل ناش ــرف مش از آن ط
ــا  ــد و همــه این ه ــا گفتن ــا خــود نویســنده ها و مترجم ه ــاط ب راســتى هــم در ارتب
ــى  ــاً ادبیــات شــعر و قصــه ول ــه ادبیــات داســتانى و احیان ــوط مى شــود ب ــازه مرب ت
ــم ادبیــات علمــى؛ غیرتخیلــى. روى همیــن  ــوع دیگــرى از ادبیــات هــم داری ــا ن م
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ــر  ــه نظــرم ایــن بحث هــا خیلــى پیچیــده و خیلــى عمیــق و خیلــى زمان ب اصــل ب
ــم  ــاً بیایی ــم واقع ــاتى بگذاری ــم جلس ــر مى خواهی ــى اگ ــر از آسیب شناس اســت. غی
ــا تمــام ویژگى هــاى نســل  ــا را ب ــم و تعریف ه ــه دهی ــا را مجــدد ارائ ــن تعریف ه ای
امروزمــان، همیــن نســلى کــه کودکــش هــم وارد فضــاى مجــازى شــده اســت مــن با 
تمــام زبان هــاى دنیــا دوســتم بــه شــرطى کــه بتواننــد در وجــود مــن رخنــه کننــد 
بــه عنــوان یــک عضــو جامعــه بــا مــن ارتبــاط بگیرنــد و مــن بتوانــم بازخــوردى در 

ایــن ارتبــاط داشــته باشــم. مــا بایــد تــوان مبادلــه پیــدا کنیــم.
ــراى آمــوزش صحیــح یــک طــرف  آسیب شناســى یــک طــرف اســت برنامــه ب
اســت مــن بــه جرئــت مى توانــم بگویــم از بســیارى از نویســندگان مــا نــه نویســنده 
ــا واقعیــت ایــن اســت کــه  ــه ویراســتار. از بســیارى از ویراســتاران م درمى آیــد و ن
ــه  ــتارى را ن ــیم ویراس ــت برس ــه واقعی ــم ب ــر مى خواهی ــد اگ ــتار درنمى آی ویراس
یــک تکنیــک بلکــه بایــد یــک تکنیــک همــراه بــا تاکتیــک دیــد یعنــى شــما بایــد 
مســتعد باشــى و اســتعداد داشــته باشــید دیــدگاه آن متــن را داشــته باشــید و در 
ــى  ــن خیل ــه نویســنده دوم متــن باشــید و ای ــدر ســوار متــن باشــید ک ــع آن ق واق
ــه ایــن زودى هــا هــم از آن درنمى آیــد و  چیزهــا و خیلــى شــرایط الزم دارد کــه ب
ــد. ــه آن دســت یاب ــار ســال ب ــا دو ســال ســه ســال و چه ــد ب هیچ کســى نمى توان

واقعیتـش از زمـان دولـت آقـاى احمدى نژاد پیگیر مجـوز بودیم آن سـال ها گفتند 
شـما بـا فرهنگسـتان تداخل دارید به شـما مجوز نمى دهیـم و در دولت آقـاى روحانى 
هـم تقریباً شـش سـال دوندگى کردیـم و باالخره بعـد از چندین بـار جابه جایى هیئت 
مؤسـس توانسـتیم بـراى انجمـن فرهنگـى آموزشـى مجـوز بگیریـم و خود مشـاوران 
وزارت کشـور گفتنـد کـه اصـًال سـراغ انجمـن صنفـى نرویـد چـون بـه زیرمجموعـه 
کمیسـیون احـزاب مرتبـط اسـت و در آنجا حسـابتان بـا کرام الکاتبین اسـت. نهادهاى 
متولى مى گویند شـما کشـورى نیسـتید یا مى گویند شـما 
مجـوز ارشـاد نداریـد؛ یعنى این دو مقوله همیشـه هسـت»

ــا تشــکر  در بخــش دیگــر نازنیــن ســرکارات پور ب
ــش و  ــاره ویرای ــى درب ــه جمالت ــدگان جلس از برگزارکنن

ــان فارســى گفتنــد: زب
«مــا در دو شــاخه باید کــودك و نوجوانمان را بررســى 
ــاخه  ــم ش ــى ه ــان و یک ــاخه گفتارى ش ــى ش ــم یک کنی
نوشتارى شــان. از نظــر گفتــارى واقعــاً وقتــى در خیابــان 
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ــار جمع هــاى کــودك و نوجــوان رد مى شــویم از ادبیــات گفتارى شــان عــرق  از کن
ــیند. ــان مى نش ــر چهره م ــرم ب ش

ــم  ــتارى ه ــر نوش ــا هســت از نظ ــان م ــان و نوجوان ــار جوان ــت گفت ــن واقعی ای
ــد  ــاً بای ــه «ه کســره» مواجــه هســتیم حــروف منفــک و مجــزا. واقع ــا فاجع ــه ب ک
ــان  ــتار نوجوان ــار و نوش ــاى گفت ــا واقعیت ه ــرد و اینه ــان رمزگشــایى ک از نوشتارش
ــه  ــى ک ــاع از وقت ــبکه هاى اجتم ــا وجــود ش ــه االن ب ــم ک ــودکان ه ــا اســت و ک م
ــات  ــن مســائل هســتند، هــم ادبی ــاران ای ــد در معــرض بمب ــاد مى گیرن ــدن ی خوان
غلــط و هــم نوشــتار غلــط. بعــد مــا مى خواهیــم کــه بچه هــا را کتابخــوان کنیــم. 
چطــور مــا مى توانیــم بــا یــک ادبیــات فاخــر و اتــو کشــیده بچــه اى کــه گویــش و 

ــم؟ ــاب کنی ــذب کت ــور اســت را ج ــتارش این ط نوش
ببینیــد بایــد ایــن وســط یــک زبــان مشــترك پیــدا کنیــم. پیــدا کــردن ایــن 
ــارج نشــویم و  ــه از محــدوده ادب خ ــى اســت ک ــى کار ظریف ــان مشــترك خیل زب
ــزش  ــوط قرم ــاد و خط ــورهاى وزارت ارش ــویم سانس ــارج نش ــرف خ ــدوده ع از مح
ــى  ــه آن جوان ــم ک ــه دهی ــى را ارائ ــک متن ــال ی ــم و در عین ح ــا نگذاری را زیرپ
ــار و  ــودش از گفت ــت خ ــه ذهنی ــک ب ــن را نزدی ــودك آن مت ــا ک ــى و ی و نوجوان
نوشــتار ببینــد و بــه ایــن طریــق بــه خوانــدن کتــاب جــذب شــود. ببینیــد اگــر مــا 
بچه هایمــان را دوازده ســیزده ســالگى کتابخــوان کردیــم لــذت دنیــاى کتــاب را بــه 
آنهــا چشــاندیم مى تواننــد کتابخــوان شــوند ولــى اگــر نچشــانیم بــا بزرگ تــر شــدن 
ــدن  ــدن از خوان ــوان ش ــن و مینیمال خ ــرار گرفت ــازى ق ــاى مج ــرض فض و در مع
ــى  ــاب و کتابخوان ــراغ کت ــر س ــا دیگ ــوند و بچه ّه ــدا مى ش ــى ج ــاى طوالن متن ه
ــان  ــه زب ــه و نزدیکــى ب ــه و صمیمان ــان میان ــک زب ــد ی ــا بای ــن م ــد بنابرای نمى رون
ــا را  ــتار آن ه ــار و نوش ــات گفت ــم ادبی ــا بتوانی ــم ت ــدا کنی ــان پی ــودك و نوجوانم ک

اصــالح کنیــم.
عــالوه بــر ایــن کــه کتابــى کــه مــن دارم بــر فــرض ترجمــه مى کنــم یــا ویرایش 
ــوان  ــودك و نوج ــه آن ک ــى ب ــا پیام ــتانى ی ــک داس ــد ی ــم بای ــف مى کن ــا تألی و ی
برســاند درعین حــال بایــد بتوانــد ادبیــات او را از ذلتــى کــه قــرار دارد باالتــر بکشــد 
ــوان  ــودك و نوج ــش ک ــتاى ویرای ــش در راس ــن چال ــرم بزرگ تری ــه نظ ــن ب بنابرای
فعــًال پیــدا کــردن زبــان مشــترك اســت. زبانــى کــه کــودك و نوجــوان مــا آن زبــان 
را بــراى خودشــان صمیمــى بدانــد و بپذیــرد و جذبــش شــود؛ بنابرایــن بــه نظــرم 
بزرگ تریــن چالــش در ویراســتارى ویرایــش کــودك و نوجــوان فعــًال پیــدا کــردن 
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زبــان مشــترك اســت.»
ــازى  ــت معادل س ــاره اهمی ــر درب ــم و ناش ــبخت ، مترج ــى خوش ــم رضای مری
ــور  ــتم به ط ــه هس ــان فرانس ــم زب ــون مترج ــن چ ــت: «م ــا گف ــى در ترجمه ه فارس
حرفــه اى نشــرم را در ایــن وادى جلــو مى بــرم کــه آثــار فرانســوى ترجمــه شــود حــاال 
در حیطه هــاى مختلــف البتــه خــودم بــا حیطــه کــودك در ایــن دو ســال شــروع بــه 
کار کــردم. وقتــى ترجمــه مى کنــم آن چیــزى را مى گــذارم کــه مى دانــم آن نویســنده 
بــه عمــد آن فعــل را انتخــاب کــرده اســت، مــن مى گــردم و از فارســى معادلــش را براى 
آن مى گــذارم اگــر مــن بخواهــم حــس و حــال آن متــن خارجــى و آن نویســنده و آن 
هویــت داســتانى کــه او شــکل داده اســت را بــه خواننــده ایرانــى منتقــل کنــم بایــد بــه 

واژه هایــى کــه او انتخــاب کــرده اســت احتــرام بگــذارم.
االن چنــد دهــه اى اســت کــه محیط زیســت مقولــه اى شــده اســت کــه 
داســتان هاى زیــادى دراین بــاره بــراى بچه هــا نوشــته مى شــود مثــًال ده یــا 
بیســت ســال پیــش چــه کســى راجــع بــه محیط زیســت کتــاب مى نوشــت 
ــان  ــزء ایرانی ــن ج ــره م ــن و غی ــوص آنالی ــًال در خص ــا مث ــت؟ ی ــه مى گف ــا قص ی
متعصبــى هســتم کــه مى گویــم بایــد ترجمــه کــرد، البتــه ترجمــه بایــد در زمــان 
خــودش اتفــاق بیفتــد نــه این کــه ســى ســال بگوییــم کامپیوتــر بعــد از ســى ســال 
ــر اســت، واژه ســازى بایــد در زمــان  ــه. ایــن دی ــه مــردم بگوییــم حــاال بگــو رایان ب
خــودش شــکل بگیــرد قبــل از این کــه آن واژه بیگانــه مرتــب از رســانه هاى جمعــى 
تکــرار شــود، از زبــان پــدر و مــادر گفتــه شــود، بچــه دو ســه ســاله کــه هنــوز حــرف 
نمى زنــد همــه ایــن واژه هــا را یــاد گرفتــه اســت و نمى توانــد بگویــد، وقتــى شــروع 
بــه حــرف زدن کــرد نمى توانیــم بگوییــم بیــا حــاال یــک جــور دیگــرى حــرف بــزن. 
ــاد گرفتــه  ــا واژه را ی ــاد گرفتــه اســت و دو ســه ســال طــول کشــیده ت آن هــا را ی

اســت.
یــک بخشــى هــم مشــکل ترجمــه اســت و یــک بخشــى هــم ســواد ویراســتارى 
و یــک بخشــى هــم برمى گــردد بــه مقولــه کتابخوانــى کــه اصــًال خیلــى بچه هــا تــا 
زمانیکــه مدرســه نرفته انــد یــک کتــاب هــم دستشــان نگرفته انــد. یــک بخشــى هــم 
مشــکل آمــوزش و پــرورش اســت کــه زنــگ کتابخوانــى را حــذف کــرد کســى که از 
ــان و ادبیــات درســت را بلــد  بچگــى برایــش کتــاب نخواندنــد خــودش نشــنیده، زب
ــیم؟ در کل  ــته باش ــم از او داش ــى مى توانی ــه توقع ــه چ ــت مدرس ــى رف نیســت وقت
فرانســه پیامــک رایــگان اســت کــه کمکــى بــه جوانــان شــود کــه چــون مى خواهنــد 

مسیرى دشوار و ضرورى
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نقد شفاهى

تنــد تنــد بــراى هــم بنویســند که پــول کمترى شــود آمدنــد پیامــک را رایــگان کردند 
کــه بــه زبانشــان کمــک شــود. یــک چیزهایــى ســاختار حکومت هــا و دولت هاســت. 
وقتــى واقعــاً نگــران چیــزى هســتند برایــش دنبــال یــک راه حــل واقعــى مى گردنــد و 
عمــًال آن را اجــرا مى کننــد نــه فقــط شــعار. به هرحــال همــه مــا بایــد یــک چیــزى 
را بــه عنــوان مرجــع بپذیریــم، از آشــفتگى ذهــن بیــرون بیاییم. هــر کســى در جایگاه 
خــودش مترجمــان زبان هــاى مختلــف، ویراســتاران حرفــه اى، زبان شــناس هاى 
ــدارس  ــک بخشــى از م ــد ی ــد کمــک کنن ــه بای خــوب، فارســى دان هاى خــوب هم
شــروع مى شــود کــه زنــگ ادبیــات و زنــگ کتابخوانــى برگــردد و دوم اجــازه دهنــد 
ــا بچه هــا دوســت شــوند و قیافــه  نویســندگان و مترجمــان بــه مدرســه ها برونــد و ب
این هــا را مــردم ببیننــد و بشناســند آن قــدر کــه فوتبالیســت هاى دنیــا را مى شناســند 

آدم هــاى مملکــت خودشــان را نمى شناســند»

حســن طاهــرى اســماعیلى نویســنده و ویراســتار 
ــکالت  ــودك و مش ــات ک ــاره ادبی ــود درب ــى خ ــا معرف ب
ــرى  ــت: «طاه ــخن گف ــودك س ــات ک ــش در ادبی ویرای
دارم،  کــودك  ادبیــات  ارشــد  کارشناســى  هســتم 
پایان نامــه مــن هــم ویرایــش ادبیــات کــودك بــوده 
ــراى کــودکان نوشــته ام. ــاب هــم ب ــا کت اســت و چنــد ت

مــن فکــر مى کنــم در بحــث ویرایــش کتــاب کــودك 
ــا مشــکل عمــده داریــم یــک مشــکل بزرگمــان  مــا دو ت
ــودك  ــات ک ــم ادبی ــودك و ه ــات ک ــش ادبی ــب ویرای ــود ترکی ــه خ ــن اســت ک ای
ــم  ــا اینجاســت همین کــه فکــر مى کنی ــه نمى شــود مشــکل م ــى جــدى گرفت خیل
ویرایــش چیــز ســاده اى اســت و هــم این کــه ادبیــات کــودك فکــر مى کنیــم چیــز 
ــه  ــود همیش ــودك مى ش ــات ک ــش ادبی ــد ویرای ــر کنی ــاال فک ــاده اى هســت. ح س
گفتیــم ویرایــش کتــاب کــودك کار خیلــى مشــکل و تخصصــى اســت علیرغــم ایــن 
کــه در ظاهــر خیلــى ســاده اســت بعضــى از ایــن کتاب هــا به خصــوص کتاب هــاى 
ــه نظــر در ظاهــر  ــا کلمــه داشــت باشــد ب ــه ی ــرى ممکــن اســت یــک جمل تصوی
ــده اســت.  ــاده پیچی ــد فوق الع ــگاه کنی ــه آن ن ــر ب ــى در باطــن اگ ســاده اســت ول
بــه خاطــر نــگاه ســاده انگارانه اى اســت کــه بــه ادبیــات کــودك مى شــود در بحــث 
ویرایــش کتــاب کــودك هــم همیــن مشــکل را داریــم یعنــى ویراســتارانى داریــم 



350119

۲۰ ۱۹  ،  
 ۱۳۹۷ ـــ  ـــ  

ــراغ  ــى راحــت اســت و س ــودك خیل ــاب ک ــش کت ــد کار ویرای ــور مى کنن ــه تص ک
ویرایــش مى رونــد و کار را خــراب مى کننــد ذهــن ناشــر را خــراب مى کننــد 
یعنــى ناشــرى کــه کتــاب کــودك را بــه یــک ویراســتار بزرگســال کــه خیلــى هــم 
ــه  ــر ب ــد دیگ ــراب مى کن ــودك را خ ــاب ک ــد و او کت ــرده اســت مى ده ــم در ک اس

ــد. ــدش مى آی ــنود ب ــتار را مى ش ــم ویراس ــى اس ــد و وقت ــاد نمى کن ــى اعتم کس
وقتــى داریــم کتــاب بــراى بزرگســال ویرایــش مى کنیــم بزرگســال کســى اســت 
ــاوت  ــودك متف ــا ک ــدارد مســئله او ب ــه اســت و مشــکلى ن ــاد گرفت ــان را ی ــه زب ک
ــرد  ــاد مى گی ــان ی ــى دارد زب ــرد و وقت ــاد مى گی ــان ی ــودك دارد االن زب اســت و ک
ــى  ــا خیل ــم م ــه کار ببری ــالت را ب ــات و جم ــور کلم ــه چط ــم اســت ک ــى مه خیل
بحــث پژوهــش در ویرایــش را جــدى نگرفتیــم همــه ویرایــش کتــاب کــودك بــه 
ویرایــش زبانیــش خالصــه مى شــود و از ویرایــش محتوایــى و صــورى هــم کمتــر 
ــى  ــد ویرایــش محتوای ــرادى مى توانن ــاً اف ــه خاطــر این کــه عموم توجــه مى شــود ب
ــر  ــده اث ــده و آفرینن ــد کنن ــان تولی ــراد خودش ــن اف ــه ای ــد ک ــودك کنن ــاب ک کت
باشــند و یــک اثــر خــوب و بــد را تشــخیص دهنــد چــون این هــا عمومــاً تشــخیص 
ــت ویرایش شــان ویرایــش  ــد و نهای ــى کنن ــد ویرایــش محتوای ــد نمى توانن نمى دهن

زبانــى اســت.
ــاب  ــد کت ــه مى خواه ــى ک ــم آن کس ــتان مى گوی ــه دوس ــى ب ــک وقت های ی
کــودك را ویرایــش کنــد آن چیزى کــه در ذهــن مــن هســت کتاب هــاى کــودك 
ــودك  ــاب ک ــتار کت ــک ویراس ــه ی ــزى ک ــن چی ــف و ب اســت اولی ــروه ســنى ال گ
ــرى  ــاب تصوی ــه کت ــد ک ــد بدان ــد بای ــه او مى دهن ــر را ب ــه اث ــى ک ــد وقت ــد بدان بای
اســت یــا مصــور؟ خانــم نیــکالى واس و اســکات نظریــه دارنــد این هــا میگوینــد در 
کتاب هــاى تصویــرى بیــن متــن و تصویــر روابطــى هســت یــک جاهایــى متنســکوت 
مى کنــد و تصویــر حــرف مى زنــد ویراســتار کتــاب کــودك بایــد تصویرخــوان باشــد. 
در واقــع کتــاب را بــه کتــاب مصــور تبدیــل کــرده اســت یــا کتــاب تصویــرى اســت 
و آن وقــت چــه رابطــه اى بیــن متــن و تصویــر برقــرار اســت و این هــا حداقل هایــى 

اســت کــه یــک ویراســتار کتــاب کــودك بایــد بدانــد.
ــه  ــن اســت ک ــد ای ــاتید فرمودن ــه اس ــان چیزى ک ــم هم ــده اى داری مشــکل عم
یــک دســتورالعمل نداریــم یــک مشــکل دیگــرى هــم داریــم کــه خیلــى مشــکل 
ــم  ــن تصــور مى کن ــه م ــن اســت ک ــم و ای ــه خــودم را مى گوی بزرگــى هســت البت
ــى  ــه کس ــه ب ــر ن ــن خاط ــه همی ــم ب ــودك مى دان ــات ک ــاره ادبی ــز را درب همه چی
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اعتمــاد مى کنــم و نــه مشــورت مى کنــم یــک اصــل ایــن اســت کــه اگــر 
مى خواهیــم ویرایــش بــه جایــى برســد هــر کســى پیــش خــودش بگویــد بلــه مــن 
یــک چیزهایــى بلــدم پــس بیاییــم بــا هــم بنشــینیم چیزهایــى کــه بلدیــم را یــک 
ــر  ــم ه ــتور العملى را دربیاوری ــک دس ــا ی ــه ی ــع ویرایش نام ــم و در واق ــه کنی کاس
ــا یــک شــیوه نامه اولیــه درســت  کســى تجربیاتــش را مکتــوب کنــد و بیــاورد و م
ــى  ــراى موضوعات ــم ب ــش کار کنی ــال روی ــیوه نامه را به هرح ــن ش ــد ای ــم و بع کنی
ــگارى اســت  ــد تجربه ن ــه مى کنن ــى ک ــدارد یکــى از کارهای ــه پژوهــش وجــود ن ک
ــراد مى آینــد در خــارج از کشــور تجربیاتشــان را مى نویســند در مباحــث  یعنــى اف
ــد  ــم و برمى دارن آکادمیــک این جــورى اســت تجــارب را مى نویســند و مى شــود عل
و مى آورنــد و اســتفاده مى کننــد. در کتاب هــاى گــروه ســنى الــف و ب یــک 
ــود از روانشناســى  ــتیبانش را مى ش ــد پش ــول و قواع ــش را اص ــى ویرای ــرى مبان س
رشــد درآورد یعنــى ایــن چیــز خیلــى ســاده اى اســت قبــًال دانشــمندانى نشســته اند 
چــون زبان آمــوزى بخــش عمــده اى از روانشناســى اســت و محققینــى نشســته اند 
و یــک ســرى از این هــا را درآورده انــد کــه آدم هــا چطــور زبــان را یــاد مى گیرنــد و 
ــرار مى گیــرد  چطــور مى فهمنــد و معنى شناســى کــه چطــور کلمــات کنــار هــم ق

ــود. ــل مى ش ــه مخاطــب منتق ــوم ب و مفه
این ّهــا چیزهایــى اســت کــه کار شــده اســت و هســت و فقــط بایــد درش آورد و 
در شــیوه نامه از آن اســتفاده کــرد. بخشــى از ایــن را کــه روانشناســى رشــد درآورده 
ــه انســان اســت و  ــوط ب ــه درآورده اســت و مرب ــى ک ــاً آن چیزهای ــا واقع اســت آی
مربــوط بــه کــودك غربــى اســت روى ایرانــى هــم جــواب مى دهــد یــا نــه. مــا در 
ــم  ــه دســتورالعمل داری ــم ن اول راه ویرایــش کــودك هســتیم یعنــى هیچــى نداری
ــود کــه در ایــن جلســه کــه  ــه هیچ چیــز دیگــر یعنــى همــه امیــد مــن ایــن ب و ن
آمدیــم و همــه افــراد همدیگــر را دیدنــد و پیــدا کردیــم باعــث شــود کــه ایــن شــکل 
ــم و  ــد در کار ببری ــم و بع ــان را یکــى کنی ــات و حرف هایم ــم تجربی ــرد و بیایی بگی

ــم چطــور جــواب مى دهــد.» ببینی
ــت:  ــه گف ــران در جلس ــر حاض ــوزگار از دیگ ــنده و آم ــى نویس ــه محب اله
ــش  ــر روى ویرای ــال هاى اخی ــودك در س ــات ک ــه ادبی ــم در عرص ــم بگوی «مى توان
بیشــتر بهــا داده شــده اســت و کتاب هــاى بیشــترى داشــتیم کــه ویراســتار داشــتند 
هــر چنــد کــه بــاز هــم کتاب هــا بــدون غلــط نبودنــد و بــه قــول دوســتان مســئله 
ــتارى  ــات ویراس ــم تجربی ــر مى بینی ــاى دیگ ــاید در عرصه ه ــه ش ــت ک ــن اس همی
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یــک جــورى منتقــل شــده اســت امــا در عرصــه ادبیــات کــودك تابه حــال مــا هیــچ 
نــوع انتقــال تجربــه ویراســتارى نداشــتیم.

فکــر مى کنــم مــا بایــد در ایــن زمینــه یــک کار میدانــى و پژوهشــى بکنیــم و 
ــى مهــم اســت و یــک مشــکل دیگــرى کــه  ــان کــودك خیل این کــه شــناختن زب
ــان بچه هــاى مــا  ــد زب مــا در ایــن عرصــه داریــم ایــن اســت کــه دوســتان فرمودن
ــا در کتاب هایــى کــه  عجیب وغریــب و خــاص شــده اســت متأســفانه آنچــه کــه م
چــاپ مى شــود مخصوصــاً از ناشــران پــرکار و ناشــرانى کــه کارهــاى بســیار خــوب 
و عالــى دارنــد مى بینیــم زبــان را خیلــى دســت کم مى گیرنــد، خیلــى زبــان 
ــتگى  ــد شکس ــت ح ــوم نیس ــًال معل ــا اص ــد و گاهى وقت ه ــه کار مى برن ــته ب شکس
ــه  ــان گاهــى ب ــرود. شکســتگى زب ــا کجــا مى خواهــد پیــش ب ــا کجــا هســت و ت ت
خاطــر ایــن اســت کــه متــن کمــى روان خوان تــر شــود و مخاطــب بــا متــن بهتــر 
ــى مى بینیــم کــه ناشــران یــک کلمــه را  ــى یــک وقت های ــد ول ــرار کن ــاط برق ارتب
ــراى  ــى ب ــد حت ــش را ســخت تر مى کن ــى خوان ــه حت ــد ک ــان شکســته مى کنن چن
بچــه تهرانــى، یــا حتــى گاهى وقت هــا چنــان کلمــه را عــوض مى کننــد کــه کلمــه 
ــًال به جــاى «دقیقــه»  هویــت شــکلى و هویــت واقعــى اش را از دســت مى دهــد مث
دیــدم کــه نوشــتند «دیقــه» و واقعــاً این کــه ویراســتارى بتوانــد یــک جایگاهــى در 
ــد مطالبه گــرى کنــد  ــدا کنــد و مرجعــى داشــته باشــد و بتوان جامعــه خــودش پی
و ایــن ناشــران کــه ناشــران خوبــى هســتند و کارهــاى بســیار ارزشــمندى دارنــد را 
بــه ســؤال بکشــانند و اشــکاالت کار آن ّهــا را بــه آن هــا بگویــد خیلــى مهــم اســت.

ــا  ــات کتاب ه ــا گاهــى اوق ــم، م ــا مى بینی ــا در کتاب ه ــه دیگــر کــه م یــک نکت
ــود و  ــده مى ش ــى دی ــفانه خیل ــم متأس ــه مى کنی ــم مقایس ــا ه ــان ب را در گروهم
خیلــى کتاب هایــى کــه جدیــد ترجمه شــده اســت بــا زبــان روز بچه هــا هماهنگــى 
ــى  ــان کتاب ــم زب ــاً مى بینی ــا واقع ــى گاهى وقت ه ــت ول ــر اس ــان لطیف ت دارد و زب
ــًال  ــه قب ــى اســت ک ــر از کتاب ــر و پایین ت ــى ضعیف ت ــده خیل ــد ترجمه ش ــه جدی ک
ترجمه شــده اســت و ایــن خیلــى آفــت بزرگــى اســت. مترجمــى کــه دوبــاره بــه کار 
دســت مى  زنــد کــه کتــاب را ترجمــه کنــد الاقــل بایــد یــک کار واالتــر و بهتــر از 
ــن کار ویراســتار هــم دارد. یــک  ــم ای ــد متأســفانه مى بینی ــه دهــد و بع ــى ارائ قبل
مســئله دیگــر کــه مــن خــودم بــا آن برخــورد کــردم ایــن اســت گاهــى اوقــات یــک 
ویراســتار روى یــک متــن ترجمــه کار مى کنــد خــوب هــم کار مى کنــد و خیلــى 
هــم کار مى کنــد ولــى آن قــدر ترجمــه ضعیــف اســت کــه کار خــوب ویراســتار در 
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ــد.» ــه چشــم نمى آی ــًال ب ــود و اص ــم مى ش ــع در آن کار گ واق

ســید علــى کاشــفى خوانســارى، ســردبیر 
فصلنامــه نقــد کتــاب کــودك و نوجــوان در انتهــا ضمــن 

ــت: ــه گف ــکیل جلس ــراى تش ــار ب ــکر از حض تش
ــزرگ  ــاق بســیار ب ــتاران اتف «تشــکیل انجمــن ویراس
ــاب  ــوزه کت ــت اندرکاران ح ــه دس ــود ک ــته اى ب و خجس
و ادبیــات قــدردان آن هســتند و نتایــج مثبــت آن را 
ــن  ــد. ای ــم دی ــتر خواهی ــیار بیش ــده بس ــاهللا در آین انش
خبــر بســیار خوشــایند کــه کارگــروه تخصصــى ویرایــش 
ادبیــات کــودك  و نوجــوان کــه در ایــن انجمــن تشــکیل 
ــه حــوزه  ــه عنــوان یــک عالقه منــد ب ــر و تشــکر دارد ب مى شــود واقعــاً جــاى تقدی
ــم و  ــکر مى کن ــده تش ــن ای ــان ای ــه از طراح ــوان صمیمان ــودك  و نوج ــات ک ادبی
برگزارکننــدگان ایــن جلســه و انشــاهللا کــه اتفاقــات خوبــى در ایــن عرصــه بیفتــد.

ــا را  ــم ممکــن اســت خیلى ه ــى را در جمــع مى بین ــاتید و دوســتان محترم اس
ــام ببــرم امــا وظیفــه خــودم  بــه اســم نشناســم، عذرخواهــى مى کنــم نمى توانــم ن
مى دانــم از اســتاد عزیــزم آقــاى مجیــد راســتى از نویســندگان بــزرگ و پیشکســوت 
ــاى شــهرام  ــاب آق ــم، از جن ــد تشــکر کن ــه اینجــا حضــور دارن ــودك ک ــات ک ادبی
رجــب زاده کــه ســال هاى ســال پیــش زمانــى کــه واژه ویراســتارى چنــدان آشــنا 
ــى و  ــور تخصص ــه ط ــوان را ب ــودك و نوج ــاى ک ــتارى کتاب ه ــث ویراس ــود بح نب
ــن حــوزه هســتند و همچنیــن ســرکار  ــد و از اســاتید ای ــال مى کردن ــه اى دنب حرف
خانــم فریبــا نباتــى و ســرکار خانــم شــیوا خلیلــى کــه از چهره هــاى شــناخته شــده 

ایــن عرصــه هســتند.
دوســتان بحــث ویرایــش در ادبیــات کــودك و نوجــوان هــم جنبه هــاى 
ــًال  ــاى کام ــم بحث ه ــى و ه ــاى کل ــات در معن ــاب و ادبی ــا کت ــترکى دارد ب مش
ــا یــک مفهــوم خــاص ایــن حــوزه  متفــاوت و مجــزا و متمایــزى دارد. اینجــا مــا ب
ــته  ــى ناخواس ــه حت ــت ک ــب و اینجاس ــى مخاط ــره واژگان ــام دای ــه ن ــم ب مواجهی
بحث هــاى روانشناســى و روانشناســى رشــد و غیــره پایــش بــه وســط مى آیــد و بــا 
آن چهــار دایــره متداخــل دایــره واژگان شــنیدارى، گفتــارى، خوانــدارى و نوشــتارى 

ــف. ــنى مختل ــاى س ــودك در گروه ه ک
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اینجاســت کــه وظیفــه ویراســتار در حــوزه کتــاب خردســال و کــودك و حتــى 
ــى و  ــوى و معنای ــاى نح ــث پیچیدگى ه ــود از بح ــوارتر مى ش ــیار دش ــوان بس نوج
ــا نیســت،  ــراى بچه هــاى آشــنا هســت ی کوتاهــى و بلنــدى جملــه واژگانــى کــه ب
نســبت واژگان بــه کتاب هــاى درســى کــه در حقیقــت تنهــا متنــى اســت کــه مــا 
مطمئنیــم کــه مخاطبــان حتمــاً بــا ایــن کلمــات آشــنا هســتند و پیش تــر معنــاى 
آن را مى داننــد. نســبتى کــه مى توانیــم از کلمــات جدیــد و ناآشــنا اســتفاده کنیــم 
ــد مخاطــب معنایــش را از دل داســتان و  ــان بتوان در متن هــاى کــودك کــه هم زم
ســیر محتوایــى حــدس بزنــد و بــه نوعــى غیرمســتقیم کلمــات جدیــد را بیامــوزد 
ــژه  ــتارى و به وی ــث ویراس ــه در بح ــت ک ــى اس ــا نکات ــود. این ه ــنا ش ــا آن آش و ب

ــر متفــاوت اســت. ویراســتارى گــروه ســنى پایین ت
ــورد  ــد در م ــده مى کن ــاص و پیچی ــى خ ــن کار را خیل ــه ای ــئله اى ک ــک مس ی
گــروه ســنى الــف و یــا حتــى ســنین خردســالى اســت کــه وقتــى مــا وارد ســنین 
ــه  ــد ب ــدا مى کن ــش پی ــب کاه ــه واژگان مخاط ــویم یک دفع ــتان مى ش اول دبس
جــاى این کــه افزایــش پیــدا کنــد چــرا کــه بچه هــا در ســنین خردســالى بســیارى 
از کلمــات را شــنیده اند وقتــى در ســنین خردســالى مــادر یــا مربــى و یــا هــر کــدام 
ــان کتابــى مى خوانــد آن هــا در فهــم مطلــب مشــکلى ندارنــد  ــراى آن از بســتگان ب
امــا وقتــى در کالس دوم یــا ســوم دبســتان بچه هــا خودشــان مى خواهنــد متنــى را 
بخواننــد بــا شــکل نوشــتارى کلماتــى کــه بارهــا و بارهــا شــنیده اند آشــنا نیســتند 
و آن توانایــى خوانــدن را از دســت مى دهنــد چــرا کــه در دایــره واژگانــى خوانــدارى 
آن ّهــا قــرار نــدارد و کار را بــراى ویراســتاران تخصصــى پیچیــده مى کنــد و بســیارى 
از کلمــات را در کتاب هــاى پیــش از دبســتان مى شــود اســتفاده کــرد چــرا کــه قــرار 
ــد امــا در ســنین دبســتان نمى شــود  ــراى کــودك بخوان اســت دیگــرى کتــاب را ب
ــد و  ــاب را بخوان ــد کت ــتقیماً مى خواه ــودك مس ــود ک ــه خ ــرا ک ــرد چ ــتفاده ک اس

ــت. ــن دس ــى از ای ــا و ریزبینى های نکته ه
ــه کتــاب تعــدادى نشــریه تخصصــى در حــوزه نقــد کتــاب دارد، از حــدود  خان
بیســت وچند ســال قبــل مجــالت مــاه کتــاب اینجــا منتشــر مى شــد کــه دوســتان 
ممکــن اســت نامشــان را شــنیده باشــند از حــدود پنــج ســال قبــل فصل نامه هــاى 
ــه در  ــته و چ ــه در دوره گذش ــت چ ــالت را گرف ــن مج ــاى ای ــد ج ــى نق تخصص
دوره فعلــى کتــاب مــاه کــودك و نوجــوان و بعــد از آن فصل نامــه کــودك و 
نوجــوان نشــریه اى کــه بــه طــور تخصصــى بــه نقــد کتاب هــاى کــودك و نوجــوان 

مسیرى دشوار و ضرورى
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نقد شفاهى

مى پــردازد.
ــن  ــزار ای ــوان خدمت گ ــه عن ــده ب ــه طــور جــدى بن ــه ب ــى ک یکــى از حوزه های
ــود  ــه آن توجــه شــود بحــث ویرایــش ب ــه ب ــودم ک ــش ب ــه همیشــه دنبال فصل نام
ــن  ــراى ای ــد ب ــه و نق ــن مقال ــه تأمی ــه همیش ــم ک ــراف مى کن ــم اعت ــن را ه و ای
ــوده اســت و موفــق نبــوده ام. این کــه دوســتان  بخــش یکــى از دغدغه هــاى مــن ب
ــرار  ــد و بررســى ق ــورد نق ــاب ویرایــش م ــاب را از ب ــد و یــک کت متخصصــى بیاین
دهنــد کــه چقــدر ویراســتارى ایــن کتــاب صحیــح و علمــى انجــام شــده اســت و یــا 
ــال نقدهــاى جامعه شناســى، روان شناســان اخالقــى  ــر. در حوزه هــاى دیگــر مث خی
و حوزه هــاى ســاختارى و پدیدارشناســى و غیــره معمــوالً تعــداد نقدهایــى کــه بــه 
ــا  ــا در نقــد ویراســتارى آدم متخصصــى کــه ب ــاد اســت ام ــا مى رســد زی دســت م
توجــه بــه ویژگى هــاى ویراســتارى کــودك و نوجــوان یــک کتابــى را مــورد نقــد و 
ــه دعــوت مى کنــم از  ــرار دهــد متأســفانه کــم هســتند و اینجــا خاضعان بررســى ق
ویراســتاران کــه در ایــن بخــش بــه مــا کمــک کننــد و هــر کــدام از دوســتانى کــه 
ّ هــاى کــودك و نوجوانــى کــه در ســال هاى  آمادگــى داشــته باشــند یکــى از کتاب 
اخیــر امســال یــا ســال گذشــته چــاپ شــده باشــد و کتــاب جدیــد باشــد بیاینــد 
و از بــاب ویراســتارى مــورد نقــد و بررســى قــرار دهنــد و حتمــاً مــا در فصل نامــه 

ــود. ــم ب ــتان خواهی ــر دوس ــم و منت پذی ــتقبال مى کنی ــوان اس ــودك و نوج ک
ــرم  ــاد بگی ــنوم و ی ــت دارم بش ــرم و دوس ــت را نمى گی ــن وق ــش از ای ــن بی م
ولــى واقعــاً نمى توانســتم خوشــحالى خــودم را از تشــکیل ایــن کارگــروه در انجمــن 
ویراســتاران بیــان نکنــم و امیــدوارم کــه شــاهد اتفاقــات خیلــى خوبــى بــه همــت 

ایــن انجمــن و ایــن کارگــروه در عرصــه کــودك و نوجــوان باشــیم.»
لیــال بنى طبــا ، ویراســتار بــا بیــان دو نکتــه بخــش دیگــرى از مســائل مرتبــط 
بــا ویرایــش در حــوزه ادبیــات کــودك را عنــوان کــرد: «دو نکتــه یکــى این کــه چــرا 
بایــد ویراســتار بــا یــک ترجمــه درجــه ســه و چهــار و پنــج و بــه خاطــر عالقــه و 
دغدغــه اى کــه دارد یــک کتــاب را 99 درصــد نمى گویــم بــاز ترجمــه ولــى بنشــیند 
ویراســتارى 99 درصــد کنــد و بعــد بــا تبخترهــاى نویســنده و ناشــر مواجــه شــود؟

ــى  داشــته  ــى و حام ــتار صنف ــن ویراس ــه ای ــدون این ک ــى راحــت ب ــد خیل و بع
ــیده اســت و  ــه او زحمــت کش ــى ک ــم آن شــخص در کتاب های ــى اس ــد و حت باش
بــا عشــق بــه آن ّهــا پرداختــه اســت خیلــى راحــت از او دریــغ شــود و دســتش بــه 
هیچ جــا بنــد نباشــد و بعــد بگوینــد شــما پولــش را گرفتــى، حــاال آیــا نویســنده و 
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مترجــم پولــش را نگرفتــه اســت امــا او چــون پولــش را گرفتــه اســت نبایــد اســمى 
ــر  ــه دیگ ــک نکت ــت. ی ــده اس ــا پیش آم ــا اینج ــه ت ــى بى پناهان ــد و خیل از او بیای
ایــن اســت ویراســتارى کــه مــن بعضــى موقع هــا مجبــورم اســمش را شــخم زدن 
بگــذارم و بعــد بــاز مى بینیــم کــه یــک اســتاد بــزرگ و محتــرم امــر بــر او مشــتبه 
ــدون  ــم ب ــه مى کن ــم و ترجم ــال اســت مى نویس ــى س ــون س ــه چ ــده اســت ک ش

اشــکالم.»
و  ویراســتارى  و  نویســندگى  در  تجربــه  بــا  خلیلــى  شــیوا  ادامــه  در 
ــراز خوشــحالى کــرد کــه ایــن نشســت برگزارشــده و  ــو اب ــراى رادی برنامه ســازى ب
ــا کــه در حیطــه کــودك  چنیــن جمع هایــى شــکل گرفته اســت او گفــت: خــود م
و نوجــوان هســتیم چقــدر بــا فضــاى کــودك و نوجــوان امــروزى غریبــه هســتیم و 
بایــد راهــى بــه ایــن فضــا پیــدا کنیــم همان طــور کــه آقــاى طاهــرى بــه درســتى 
مطــرح کردنــد پژوهشــى در ایــن زمینــه و بــه خصــوص پژوهــش میدانــى در ایــن 

ــاً الزم اســت. ــه واقع زمین
واقعــاً در حیطــه ویرایــش رادیــو بایــد یــک پژوهــش انجــام شــود و قوانینــى کــه 
مــا در ویراســتارى خواندیــم در اینجــا جــواب نمى دهــد بــه دلیــل این کــه بعضــى 
جاهــا از نظــر آوایــى مــا مشــکل پیــدا مى کنیــم. خیلــى هــم دنبالــش رفتــم کــه 
ببینــم واقعــاً پژوهشــگرانى کــه در رادیــو و در حــوزه ویرایــش هســتند بــا آنهــا آشــنا 
شــوم کــه واقعــاً کارى انجــام دهیــم نشــد و ســازمان صداوســیما برنامــه خــودش را 
دارد امــا در حــوزه کــودك و نوجــوان مى شــود امیــدوار بــود یــک کارى انجــام شــود. 
ایــن را از ایــن بابــت گفتــم کــه بــراى کــودك و نوجــوان هــم بایــد فکــر کــرد و یــک 
ــا قوانیــن  ــا اصــًال ب ــم کــه ممکــن اســت بعضــى جاه قواعــد ویرایشــى را دربیاوری
ــش  ــه ویرای ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ ــک نکت ــد و ی ــارض باش ــش در تع ــى ویرای کل

محتوایــى بــراى کــودك خیلــى مهــم اســت.
اســاتید هســتند از شــوراى کتــاب کــودك و مــن خیلــى وقــت نیســت کــه در 
خدمتشــان هســتم ولــى در گــروه دیــن و نشــریه کــه هســتم فجایعــى مى بینیــم 

ــود. ــان نمى ش ــه باورت ک
بیــخ گــوش مــا در ترکیــه خانــم ســپینود ناجیــان مى گفتنــد کــه مــن وقتــى 
شــروع کــردم کتابــى را بنویســم بــه ترکــى اســتانبولى انجمــن ویراســتاران ترکیــه 
یــک نفــر ویراســتار معرفــى کــرد و او آمــد کنــار مــن نشســت و گام بــه گام کــه جلــو 
ــال  ــه ح ــا ب ــا ت ــرد. م ــم مى ک ــب و منظ ــن را مرت ــى داد و مت ــک م ــم کم مى رفت

مسیرى دشوار و ضرورى
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ــد  ــب باش ــز عجیب وغری ــم چی ــر نمى کن ــم و فک ــل بودی ــا غاف ــن ظرفیت ه از ای
ــى از  ــتند و مطالبات ــیوه نامه نوش ــه و ش ــد و آیین نام ــالش کردن ــا ت ــره این ه باالخ

ــد. ــم بزنن ــى را رق ــاى خوب ــد و توانســتند اتفاق ه ــى گرفتن ــاى حکومت نهاده
مــا ایــن همــه مترجمــان خــوب در زبان هــاى مختلــف داریــم امــا ایــن 
ــش  ــى از توانمندى های ــدوارم یک ــت و امی ــه اس ــکل نگرفت ــت ش ــاط هیچ وق ارتب
ایــن کارگــروه ایــن باشــد کــه بگویــد مــن توانســتم بــا نویســندگان و ویراســتاران 
ــر  ــاى دیگ ــا زبان ه ــوان ب ــودك و نوج ــان ک ــًال زب ــوان و اص ــودك و نوج ــات ک ادبی
ــا این هــا ارتبــاط بگیــرم و از تجربه هــاى آنهــا اســتفاده کنــم و حتــى مى گوییــم  ب
مــا شــیوه نامه نداریــم؟ بلــه نداریــم امــا ببینیــم بقیــه چــه کار کردنــد گاهــى اوقــات 
ــاده  ــى س ــن خیل ــورد و ای ــا بخ ــه درد م ــاید ب ــد ش ــا کرده ان ــه آنه ــان کارى ک هم
ــاید االن  ــر نیســت و ش ــوز دی ــد و هن ــاق نمى افت ــن اتف ــرا ای ــم چ اســت و نمى دان
وقتــش باشــد. االن کــه شــاید دســت وبال مــا از نظــر ارتباطــى بازتــر اســت البتــه 
ــا  ــم ی ــود بزنی ــل مى ش ــک ایمی ــا را. ی ــد م ــر نکنن ــد و فیلت ــا بگذارن ــر بعضى ه اگ

ــد. ــان مى آی ــه کارم ــزار ب ــن اب ــر هســت و ای ــرام هســت، توییت تلگ

ســحر شموســى ویراســتار در ادامــه جلســه گفــت: «امــروز کــه ویراســتارى 
مى کنــم بــاز دارم همیــن را تجربــه مى کنــم کار بــراى بزرگ ترهــا باالخــره 
اســتانداردها و مشــکالت خــودش را دارد ولــى کســى که در حــوزه ویرایــش کــودك 
بتوانــد محکــم قــدم بــردارد و کار کنــد بــه نظــر مــن، یعنــى همــه معیارهایــى کــه 

فریبا نباتى و مجید راستى
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ــکل  ــن ش ــه بهتری ــد ب ــد، مى توان ــتفاده مى کن ــود دارد را اس ــا وج ــراى بزرگ تره ب
در حــوزه کــودکان محــک بزنــد.

ــرفت  ــاهللا پیش ــد انش ــر مى گوین ــه اگ ــم ک ــه را بگوی ــن نکت ــتم ای ــط خواس فق
ــن ســختى کار  ــه اســت چــون م ــى ناآگاهان ــه بزرگســاالن خیل ــید ب ــد و برس کنی
ــه دوم  ــى ک ــه بچه های ــتم ب ــت مى  توانس ــى راح ــردم و خیل ــا را درك ک ــا بچه ه ب
ســوم دبیرســتان هســتند آمــوزش دهــم امــا مــن بــا بچه هــاى پنــج یــا شش ســاله 
ــا  ــتند این ّه ــادر داش ــى از م ــراب جدای ــا اضط ــى این ه ــک وقت های ــردم و ی کار ک
ــى  ــا خیل ــاى آنه ــم دنی ــا مى گوی ــرق دارد ام ــى ف ــتارى خیل ــا ویراس ــان ب مقوله ش
ــد  ــتفاده کن ــا را اس ــوزه آن معیاره ــد در آن ح ــر کســى بتوان ــاوت اســت و اگ متف

ــت. ــرى هس ــاً آدم قوى ت مطمئن
یــک تفاهم نامــه خیلــى خوبــى بیــن انجمــن ویرایــش و درست نویســى و 
ــتادان  ــام اس ــع تم ــه در واق ــت ک ــده اس ــد ش ــران منعق ــى ای ــن زبان شناس انجم
ــر  ــا االن ه ــى ت ــاى زبان شناس ــام بچه ه ــتند و تم ــو هس ــا عض ــى آنج زبان شناس
ــوده  ــک کار علمــى صــرف ب ــده اســت ی ــاى زبان شناســى ش ــه در حوزه ه کارى ک
ــى از  ــازى. یک ــا معیارس ــى ی ــى رایانش ــل زبان شناس ــته مث ــک رش ــز ی ــت به ج اس
کارهــا و چیزهایــى کــه مــا داریــم مطالبــه مى کنیــم از انجمــن زبان شناســى کــه 
ــاره زبان شناســى و  ــا مــا درب ــوده اســت ایــن اســت کــه آی امــروز هــم صحبتــش ب
ــرار  ــر زبان شناســى ق ــه؟ یعنــى اگ ــا ن ــم ی ــى بزنی ــم حرف ــات کــودك مى توانی ادبی
باشــد بیایــد دربــاره حــوزه ادبیــات کــودك و زبــان کــودك و نوجــوان حــرف بزنــد 
و طبقه بنــدى کنــد و بــه مــا کمــک بدهــد چــه کار مى توانــد کنــد؟ شــبیه همیــن 
را بــا یــک مجموعــه اى کــه در حــوزه تربیــت و روانشناســى دارنــد کار مى کننــد بــا 
ــا آنهــا  این هــا هــم مطــرح کردیــم انشــاهللا بعــد از عیــد در اولیــن جلســه اى کــه ب
مى گذاریــم ایــن را مطالبــه کردیــم بــه صــورت مجــازى و آن هــا قبــول کردنــد کــه 
مــا بیاییــم در ایــن حــوزه صحبــت کنیــم کــه زبــان بــراى بچه هــا چــه اتفاقــى را 
ــد؟ یعنــى روانشــناس ها را هــم درگیــر کنیــم. در اندیشــه و رفتارشــان رقــم مى زن

ــده  ــه اى از هیچ جــا نداشــتیم هیچ کــس نیام ــا حــاال هیــچ مطالب ــا ت ــد م ببینی
ــًال  ــن مث ــد م ــرد و بگوی ــک روانشــناس را بگی ــا ی ــناس ی ــک زبان ش ــه ی اســت یق
مى خواهــم متــن کتــاب کــودك بنویســم این کــه مى گویــم کســى منظــورم 
ــتند و  ــه را داش ــن دغدغ ــا ای ــران م ــاً بزرگ ت ــت و قطع ــى هس ــى و انجمن تجمع
ــى  ــته اى طراح ــک کار بین رش ــت. ی ــکى نیس ــد و ش ــالش کرده ان ــتند ت ــا توانس ت

مسیرى دشوار و ضرورى
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کنیــم کــه مــا بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه االن یــک جامعه شــناس کنــار دســت 
ــوا  ــن ســن محت ــاى ای ــراى بچه ه ــر دارى ب ــو اگ ــد ت ــم مى گوی ــا نشســته و او ه م
تولیــد مى کنــى بــه نظــرم ایــن نــکات زبانــى مفیــد اســت. بســیار خــوب از همــه 

دوســتان متشــکرم.»

متــن بیانیــه راه انــدازى کارگــروه تخصصــى ویرایــش ادبیــات کــودك و نوجــوان 
کــه در انتهــاى ایــن جلســه بــه امضــاى اعضــا رســید شــامل مــوارد زیــر اســت:

۱. راه اندازى گروه تلگرامى و انتقال تجربه و آموزش
۲. تجربه نگارى ویرایش

۳. نقد و ویرایش کتاب ها و ترجمه هاى مرتبط با حوزه کودك و نوجوان
۴. ارتباط گیرى با انجمن هاى ویرایشى کودك و نوجوان خارج از کشور

۵. شناسایى فعاالن این عرصه
۶. رده بندى ویراستارهاى گونه هاى مختلف

تجربه هــاى  انتقــال  مختلــف  شــیوه هاى  دربــاره  جلســه  ایــن  پایــان  در 
ویراســتارى در حــوزه ادبیــات کــودك و نوجــوان و ســایر فعالیت هــاى گروهــى در 

ــد. ــت ش ــوزه صحب ــن ح ای



350129

۲۰ ۱۹  ،  
 ۱۳۹۷ ـــ  ـــ  

چکیده
جاســتین پرکینــز، کشــیش آمریکایــى، کســى اســت کــه نخســتین مدرســۀ نویــن ایــران را 
در دورة محمدشــاه قاجــار در روســتاهاى آسورى نشــین ارومیــه افتتــاح مى کنــد. در ایــن 
ــران و  ــارة اقامتــش در ای ــار او، کتــاب مهــم او درب ــر زندگــى و آث ــه ضمــن مــرورى ب مقال
راه انــدازى مــدارس دخترانــه و پســرانه، چاپخانــه، انتشــار نشــریه و تألیــف و ترجمــۀ کتــاب 

ــرد.  ــرار مى گی ــورد بررســى ق ــاب کــودك و نوجــوان م بزرگ ســال و کت
ــدارس  ــول او را در شــکل گیرى م ــا مغف ــدى ام ــز نقــش کلی ــار پرکین ــى و آث ــرور زندگ م

ــد. ــوان نشــان مى ده ــودك و نوج ــات ک ــد ادبی ــوم جدی ــران و مفه ــد در ای جدی

کلیدواژه 
ــت در  ــم و تربی ــخ تعلی ــى، تاری ــن، میســیونرهاى آمریکای ــدارس نوی ــز، م جاســتین پرکین

ــران  ــات کــودك در ای ــخ ادبی ــه ، آســوریان، تاری ــرا، چاپخان ــرادى باه ــرا ی ــران، زاه ای

اشاره
جاسـتین پرکینـز، کشـیش پروتسـتان آمریکایـى کـه در زمـان محمدشـاه قاجـار به 
ایـران سـفر مى کنـد و در میـان آسـوریان ایـران در روسـتاهاى اطراف ارومیه سـاکن 
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تاریـخ  در  شناخته شـده  کمتـر  امـا  تأثیرگـذار،  و  مهـم  شـخصیت هاى  از  مى شـود، 
فرهنگ ایران اسـت. تأسـیس نخسـتین مدرسـۀ جدید در ایران، تأسـیس نخسـتین 
مدرسـۀ دخترانـه، انتشـار اولیـن نشـریۀ آسـورى زبان جهـان، انتشـار دومین نشـریۀ 
ایرانـى، انتشـار اولیـن نشـریۀ مذهبـى در ایران، انتشـار اولین نشـریۀ شهرسـتانى در 
ایـران و انتشـار اولیـن نشـریۀ آموزشـگاهى در ایران از جملۀ دسـت آوردهاى اوسـت. 

همچنیـن بایـد او را اولیـن نویسـنده و ناشـر کتـاب کـودك در ایـران بدانیم.
ــه  ــاپ ب ــه و چ ــیس چاپخان ــتان، تأس ــاد بیمارس ــا ایج ــن ب ــز همچنی پرکین
زبان هــاى آســورى و فارســى و ثبــت اطالعــات تاریخــى ارزشــمند دربــاره ایــران و 

ــت.  ــرده اس ــا ک ــته اى ایف ــش برجس ــار نق ــاه قاج ــان دورة محمدش ایرانی
ــمندى در  ــاى ارزش ــه یافته ه ــناس ک ــک زبان ش ــوان ی ــه عن ــاى او ب فعالیت ه
ــد  ــروف جدی ــا طراحــى ح ــر داشته اســت و ب ــوریان معاص ــان آس ریشه شناســى زب
ــت  ــه جه ــن ب ــى پرداخته اســت و همچنی ــوم ایران ــن ق ــردن خــط ای ــاده  ک ــه س ب
نقاشــى هاى آبرنــگ او از ایرانیــان، ارزشــمند و مانــدگار اســت. در ایــن مقالــه ابتــدا 
ــاب  ــى کت ــه معرف ــپس ب ــم و س ــرور مى کنی ــى م ــکل اجمال ــه ش ــى او را ب زندگ
ــاى  ــه فعالیت ه ــم. در ادام ــران مى پردازی ــش در ای ــال هاى اقامت ــارة س ــم او درب مه

ــرد.  ــرار مى گی ــاره ق ــورد اش ــذرا م ــکلى گ ــه ش ــاراتى او ب ــى و انتش مطبوعات

زندگى نامه
جاســتین پرکینــز 5 مــارس ســال 1805 در یکــى از روســتاهاى ایالــت ماساچوســت 

The Persian Flower: A Memoir of Judith Grant 
Perkins of Oroomiah, Persia 
Justin perkins (2009)
244 pages
ISBN-13: 978-1103076024 
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آمریــکا بــه دنیــا آمــد و در 31 دســامبر ســال 1869 در شــهر شــیکاگو در همــان 
ــن Presbyterian و  ــرس بایتری ــۀ مســیحى پ ــت. او عضــو فرق ــا رف ــت از دنی ایال
کشــیش و مبلــغ مذهبــى آن فرقــه بــود. ایــن فرقــه از زیــر مجموعه هــاى مذهــب 
ــه  ــه آن ب ــه ریش ــراى آن اســت ک ــده و نوگ ــاخه هاى اصــالح ش ــتان و از ش پروتس

ــردد. ــاز مى گ ــکاتلند ب ــور اس کش
ــان  ــراى زم ــه ب ــود ک ــکا ب ــهروند آمری ــن ش ــناس و اولی ــک زبان ش ــز ی پرکین
ــارس  ــرزمین پ ــوارى س ــا ح ــول و ی ــه رس ــد. او ب ــاکن ش ــران س ــى در ای طوالن

شــد.  مشــهور   (apostle of Persia)
محــل تولــد او روســتاى آیرلنــد پریــش Ireland parish در منطقــه اســپرینگ 
ــوك  ــهر هالی ــى از ش ــروز بخش ــل ام ــود. آن مح ــت ب ــى در ماساچوس ــد غرب فیل
ــام  ــودى کالف ن ــز و ج ــام پرکین ــن او ویلی ــود. والدی ــوب مى ش Holyoke محس
داشــتند. پرکینــز از اعقــاب شــخصى بــه نــام جاســتین پرکینــز بــود کــه در ســال 

ــود.  ــه آن منطقــه مهاجــرت کــرده ب 1633 ب

ــا در 18 ســالگى  ــود ام ــى یــک کشــاورز ســاده ب ــز در کودکــى و نوجوان پرکین
پــس از یــک مکاشــفۀ روحانــى، بــه تحصیــل علــوم دینــى و دانشــگاهى روى آورد 
ــدور Andover پیوســت و در ســال 1833 رســماً  ــه آموزشــگاه دینــى آن و بعــد ب
 Charlotte بــه درجــۀ کشیشــى نائــل شــد. او در همــان ســال بــا شــارلوت بــاس
Boss ازدواج کــرد. ایــن دو صاحــب هفــت فرزنــد شــدند کــه همگــى در ایــران بــه 
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دنیــا آمدنــد و شــش تــاى آن هــا هــم در کودکــى در ایــران از دنیــا رفتنــد و تنهــا 
پسرشــان هنــرى بــود کــه همــراه بــا پــدر و مــادرش بــه آمریــکا بازگشــت و بعدهــا 
کشــیش صاحب نامــى شــد و  یکــى از مهم تریــن منابــع را دربــارة زندگــى پــدرش 

نگاشــت.
پرکینــز در ســپتامبر 1833، درســت کمــى پــس از ازدواجــش از طــرف شــوراى 
ــه منطقــه ارومیــۀ اعــزام شــد و پــس از طــى  مرکــزى تبلیغــات دینــى خارجــى ب
ــال  ــز، در س ــپس تبری ــتانبول و س ــت و اس ــرة مال ــت در جزی ــى اقام ــیر و مدت مس
1835 کلیســاى خــود را در اطــراف ارومیــه و در میــان آســوریان ایــران برپــا کــرد. 
ــان  ــه در آن زم ــى را ک ــى، آســورى و کلدان ــم از ارمن ــى اع ــداد مســیحیان ایران تع
ــد. آســوریان  ــرآورد کرده ان ــر ب ــزار نف ــد، 30 ه ــه زندگــى مى کردن در اطــراف ارومی
ــد،  ــام کلیســاى پارســى بودن ــه ن ــرق ب ــاهاى ش ــى از کلیس ــه یک ــته ب ــران وابس ای
ــوند.  ــناخته مى ش ــطورى ش ــیحیان نس ــوان مس ــه عن ــا ب ــیحیان در اروپ ــن مس ای
نوشــته اند کــه ارومیــه در آن روزگار حــدوداً 125 هــزار نفــر ســکنه داشــت کــه از 
ایــن جمعیــت تنهــا حــدود 40 مــرد ســواد خوانــدن و نوشــتن داشــتند و تنهــا زن 

ــود.  ــار ب باســواد، یکــى از مبلغــان مســیحى آن دی
در ایــن ســفر و مأموریــت همســر پرکینــز و همچنیــن پزشــکى بــه نــام آســاهل 
ــا پرکینــز همــراه و یــار بودنــد. در  گرانــت Asahel Grant و همســر او جــودى ب
ســال هاى بعــد تعــداد آمریکایى هایــى کــه در کنــار او بــه فعالیــت مشــغول شــدند 
از ده نفــر بیشــتر شــد؛ آن جملــه مى تــوان بــه کشــیش هــاس، بانــو بلیــس، ســتو 
ــات مذهبــى آســوریان  ــورد حمایــت مقام ــر اشــاره کــرد.  او م داود و دوشــیزه مای
در ایــران و همچنیــن قاســم میــرزا کــه پــس از مدتــى بــه عنــوان حاکــم ارومیــه 
منصــوب شــد، قــرار داشــت. یکــى از اســقف هاى آســورى ایــران هــم بــه نــام مــار 

یوهانــان در ســال 1843 در ســفرى بــه آمریــکا بــا پرکینــز همــراه شــد. 
ــد  ــود مانن ــه ب ــل آموخت ــه طــور کام ــان آســوریان را ب ــه پیشــتر زب ــز ک پرکین
ــه ســر مى گذاشــت  آن هــا لبــاس مى پوشــید، کاله شــصت ســانتى مترى آن هــا را ب
و در ســخنان خــود آشــوریان را «ملــت مــن» خطــاب مى کــرد. او اولیــن مدرســۀ 

پســرانه را در ســال 1835 (1251 ق) در ایــران تأســیس کــرد. 
انتشار نشریۀ اشعۀ نورانى (از 1849) از دیگر فعالیت هاى کلیساى او بود. پرکینز 
نقاش بسیار ماهرى هم بود و آثار آبرنگ او از زنان، مردان و کودکان شمال غرب ایران 

ارزش فراوانى دارد که بسیارى از این نقاشى ها تاکنون به چاپ نرسیده اند. 
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پرکینــز ســه بــار بــه ایــران ســفر کــرد و در مجمــوع 32 ســال، طــى ســال هاى 
ــا 1842 م، دورة دوم  ــود. دورة اول از 1834 ت ــاکن ب ــران س ــا 1869 در ای 1833 ت
ــز  ــال هاى حضــور پرکین ــا 1869 م. س ــوم 1862 ت ــا 1858 م و دورة س از 1843 ت
ــا 1286 ق (کل دورة ســلطنت محمدشــاه قاجــار و 22 ســال  ــران از 1250 ت در ای
از ســلطنت ناصرالدیــن شــاه) را در برمى گیــرد. پرکینــز حــدود شــش مــاه پــس از 
بازگشــت بــه آمریــکا درگذشــت. گفتنــى اســت این کــه در بســیارى از منابــع ســال 
ــام  ــه شــخصى همن ــوط ب ــوت او 1913 نوشــته شده اســت صحیــح نیســت و مرب ف

وى اســت. 
ــز مشــهور شــده و در نوشــته هاى  ــارة پرکین ــط درب ــه غل ــه ب ــۀ  دیگــرى ک نکت
متعــدد تخصصــى و غیرتخصصــى نقــل شــده، ایــن اســت  کــه او اولیــن آمریکایــى 
ــى اســت کلیســاى پروتســتان در ســال 1830م  ــد. گفتن ــران آم ــه ای ــه ب اســت ک
هیئــت مرکــزى میســیون هاى خارجــى را در نیویــورك تشــکیل داد. اولیــن 
آمریکایــى کــه بــه ایــران فرســتاده شــد کشــیش جوانــى بــه نــام مریــک بــود کــه 
بــه ارائــۀ گزارشــى از وضعیــت نامناســب شــهرهاى اصفهــان، شــیراز و تهــران اکتفــا 
ــه نام هــاى اســمیت  ــزى، دو کشــیش ب ــرد. ســال بعــد و در 1832، هیئــت مرک ک
و دوایــت را بــه ایــران فرســتاد. آن هــا پــس از بازدیــد ارومیــه، آن منطقــه را بــراى 
ــد. گــزارش ایشــان زمینه ســاز  ــى کردن فعالیــت دائمــى میســیونرها مناســب ارزیاب
اعــزام پرکینــز و همراهــان در ســال بعــد بــه ایــران شــد. بــه ایــن ترتیــب حداقــل 
ــد  ــده بودن ــران آم ــه ای ــرش ب ــز و همس ــل از پرکین ــى قب ــیش آمریکای ــه کش س

ــى،  1394، صــص. 7-8) (نعمت

ــاره  ــا پرکینــز، فرمــان محمــد شــاه قاجــار درب از جملــه اســناد مهــم مرتبــط ب
اجــازة فعالیــت او و همراهانــش اســت. البتــه ایــن فرمــان چنــد ســال پــس از آغــاز 

حوارى سرزمین پارس
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فعالیــت آنــان و در ســال 1839م. احتمــاال بــه دنبــال مخالفــت برخــى روحانیــون 
ــا وســاطت و پادرمیانــى قاســم میرزا صــادر شــده اســت. و زمیــن داران محلــى، ب

 متن فرمان چنین است:
السلطان ابن السلطان محمد شاه غازى

آن کــه عالى جــاه، ذکاوت و فطانت همــراه، فراســت و کیاســت انتباه، 
عمده الفضــالء  و  زبده العلماءالمســیحیین  فخامت اکتنــاه،  و  شــهامت 
ــه توجهــات بى کــران خاطــر خطیــر اقــدس  ــز، ب العیســویین، مســتر پرکین
شاهنشــاهى مفتخــر و مباهــى بــوده، بدانــد کــه از قــرارى کــه عــّم افخــم، 
رســانیده،  شــهریارى  همایــون  اقــدس  به عــرض  قاســم میرزا،  ملــک 
ــب  ــه  ترتی ــه مدرس ــدة  ارومّی ــود در بل ــل خ ــوق و می ــه ش ــاه ب آن عالى ج
ــر  ــان و نش ــم جوان ــت و تعلی ــغول تربی ــام مش ــت تم ــعى و دق ــا س داده، ب
ــاه  ــم شاهنش ــات و مراح ــور التف ــِث ظه ــى، باع ــن معن ــد. ای ــوم مى باش عل
ــن  ــدور ای ــت، او را به ص ــور مرحم ــته، محــض وف ــاه گش ــاره  آن عالى ج درب
ــد  ــم. مى بای ــار فرموده ای ــّز افتخ ــن ع ــتور، قری ــور ِ عنایت دس همایون منش
ــام و  ــر، اهتم ــاده از پیش ت ــان، زی ــل جوان ــت و تکمی ــاه در تربی آن عالى ج
ــه  ــاب ب ــه و حس ــا و هندس ــخ و جغرافی ــم تاری ــل آورده، عل ــاد به عم اجته
آن هــا آموختــه از ظهــور ایــن خدمــت، خــود را مشــمول عواطــف و عــوارف 

ــده شناســد. ــن عه ــازد و در ای ــاهانه س ش
تحریراً فى 27 شهر ربیع االول سنه  1255

قاسم میرزاى قاجار
در بررسـى اقدامـات و موفقیت هـاى پرکینـز در ایـران بـه هیـچ وجـه نبایـد از نقـش 
از  پرکینـز  ورود  اول  سـال هاى  در  او  شـد.  غافـل  محمدشـاه  عمـوى  قاسـم میرزا، 
دسـتیاران حاکـم ارومیـه اسـت و پـس از آن بـه حاکم اصلـى آن دیار بدل مى شـود. 
و  اول  قائم مقـام  میرزا عیسـى،  دامـاد  ارومیـه (1222-1277ق)  حاکـم  ملک قاسـم، 
بیسـت و چهارمین پسـر فتحعلى شـاه (از هفتاد پسـر او)  اسـت که در ارومیه، تهران،  
تبریـز،  خراسـان و بروجـرد به برخـى مناصب دولتى منصوب مى شـود. وقتـى پرکینز 
در آخریـن روزهـاى سـلطنت فتحعلـى شـاه بـه تبریـز وارد مى شـود او شـاهزاده اى 
جـوان اسـت کـه سـخت مجـذوب این کشـیش ینگـه دنیایى مى شـود و بـه آموختن 

زبـان انگلیسـى نزد او مشـغول مى شـود.
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ــفرنامه و  ــن س ــولقان (1266ق)، قدیمى تری ــن و س ــکار ک ــه ش ــاب روزنام کت
ــت. او را  ــم میرزاس ــته هاى قاس ــار و نوش ــۀ آث ــاه از جمل ــگارى ناصرالدین َش وقایع ن
ــه زبان هــاى  ــد. وى نقاشــى هــم مى کــرد و ب ــران هــم نامیده ان اولیــن ســیگارى ای
ــن  ــن او اولی ــود. همچنی ــلط ب ــى مس ــى و انگلیس ــوى،  ترک ــى، فرانس ــى، عرب روس
عــکاس ایرانــى و همچنیــن اولیــن عــکاس در ایــران هــم قلمــداد شده اســت. وى در 
ســال  1266ق در جاجــرود بــراى اولیــن بــار از ناصرالدین شــاه و همراهــان عکاســى 

کرده اســت.

مدارس پرکینز
پرکینــز مدرســۀ پســرانۀ کلیســایش را در 18 ژانویــۀ 1836 و مدرســۀ دخترانــۀ خود 
را در 12 مــارس 1838م تأســیس کــرد. (محمــدى، 1380، ص. 666) ایــن مــدارس 
بى شــک اولیــن مــدارس جدیــد پســرانه و دخترانــه در ایــران هســتند. در ســال هاى 
بعــد تعــداد مــدارس تحــت پوشــش او بســیار زیــاد شــد و مــدارس ویــژة کــودکان 
ــوزش از  ــش آم ــز و همکاران ــوزش پرکین ــیوة آم ــت. ش ــم در برگرف ــلمانان را ه مس
ــه  ــرى ب ــودکان پــس از فراگی ــى ک ــر اســاس آن تمام ــه ب ــود ک ــق تدریــس ب طری
ــه ســایر کــودکان و  ــا روش هــاى گوناگــون ب ــۀ آموخته هــاى خــود ب ــه ارائ نوبــت ب
ــه  ــیا تجرب ــز آس ــرب و مرک ــان در غ ــا آن زم ــن روش ت ــد. ای ــازه واردان مى پردازن ت

ــود.  ــو و پیشــرو ب نشــد ه بود و روشــى ن
در زمــان ناصرالدین شــاه تعــداد زیــادى از روســتاهاى ارومیــه، تبریــز و ســلماس 
نیــز تحــت پوشــش مــدارس پرکینــز قــرار گرفــت. پرکینــز در مــدارس خــود عــالوه 
ــد، دروس  ــورى جدی ــط آس ــه خ ــتن ب ــدن و نوش ــم خوان ــى و تعلی ــر دروس دین ب
ــاى  ــن مهارت ه ــا و همچنی ــخ و جغرافی ــاب، تاری ــى، حس ــى، ترک ــى، فارس انگلیس
ــان پایــه  عملــى از قبیــل آهنگــرى و قالى بافــى را هــم آمــوزش مــى داد. ظاهــراً زب
ــورى و  ــان آش ــتان و زب ــریانى باس ــان س ــوریان، زب ــراى آش ــز ب ــدارس پرکین در م
بــراى مســلمانان زبــان ترکــى بوده اســت. امــا در هــر دو نــوع مــدارس از زبان هــاى 

ــت.   ــتفاده مى شده اس ــم اس ــى ه ــى و ترک ــى، فارس انگلیس
در اولیــن کتــاب پرکینــز، نامــه اى از یــک دانش آمــوز مســلمان درج شده اســت 

کــه خواندنــى اســت:
«ارومیه پنجم اوت 1841

آقاى عزیز،

حوارى سرزمین پارس
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ایــن مــاه اوضــاع ســالمتتان چطــور اســت؟ دوســت دارم هــر مــاه برایتان 
ــه  ــدوارم ک ــز نیامده اســت. امی ــوز از تبری ــر هن ــا نامه ب ــم، ام ــه اى بنویس نام
کردهــا در طــول مســیر بــه شــما آســیبى نرســانده باشــند و بــه قســطنطنیه 
ــد نگــه دار  ــور کنیــد و خداون ــوس عب ــه ســالمت از اقیان رســیده باشــید و ب
شــما باشــد. مــا در مدرســه بــا دکتــر رایــت درس مى خوانیــم و یــاد 
مى گیریــم و گهــگاه بــا آقــاى بــرت صحبــت مى کنیــم. الزم اســت کــه مــن 
بــه زبــان انگلیســى مســلط باشــم زیــرا کــه شــاید دو یــا ســه ســال دیگــر بــه 

انگلســتان یــا آمریــکا بــروم.
ــا شــراب خوارى در  ــه آی ــم ک ــدا کن ــه پی ــا از مــن خواســت ک مــالى م
انجیــل حــرام خوانــده شده اســت؟ مــا در انجیــل بــه فارســى ترجمــه شــده 
جســتجو کردیــم و در نامــۀ اول بــه قرنتیــان ایــن خــط را پیــدا کردیــم کــه 

«هیــچ میگســارى وارث پادشــاهى خداونــد نخواهــد شــد.»
به شما دعا و سالمم را مى فرستم

ارادتمند شما
حسن على» 

فعالیت هاى زبان شناسانۀ پرکینز
ــۀ  ــا عالق ــه زبان ه ــتجوى ریش ــف و جس ــاى مختل ــرى زبا ن ه ــه یادگی ــز ب پرکین
ــال  ــن ح ــا ای ــران دارد. ب ــوریان ای ــان آس ــارة زب ــته هایى درب ــدى داشــت و نوش ج
ــه  ــدى ب ــا ح ــانۀ او ت ــاى زبان شناس ــارة یافته ه ــى درب ــاالت فارس ــندگان مق نویس
ــى هاى  ــا بررس ــز ب ــه پرکین ــت ک ــى آمده اس ــون فارس ــد. در مت ــتباه افتاده ان اش
بســیار ثابــت کــرد ریشــۀ زبــان آشــوریان ایــران زبــان کلدانــى نیســت بلکــه زبــان 
ــه  ــران را ب ــه ریشــه تاریخــى آســوریان ای ــن برداشــت ک ــم اســت. ای ســریانى قدی
تمــدن آشــور مى رســاند، مــورد اســتقبال وســیع آســوریان قــرار گرفــت. (در زبــان 
انگلیســى بــراى تمــدن باســتانى آشــور و آســوریان امــروز واژه هــاى کامــًال مشــابه 
ــق  ــن برداشــتى دقی ــرده و چنی ــى نک ــن ادعای ــز چنی ــا پرکین ــى رود.) ام ــه کار م ب

نیســت. 
توضیــح روشــن تر ایــن مســئله چنیــن اســت: پرکینــز زبــان آشــوریان ایــران را 
ــا  ــان نوآرامــى آشــورى ی ــه زب ــران ب ســریانى نو نامیــده اســت؛ مردمــان آشــورى ای
بــه اختصــار آشــورى صحبــت مى کننــد. در ترمینولــوژى امــروزه، نامــى از ســریانى 
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نــو کــه پرکینــز بســیار اســتفاده کرده اســت دیــده نمى شــود. زبــان آشــورى، زبانــى 
نوآرامــى از شــاخه زبان هــاى آرامــى شــمال شــرقى اســت کــه خــود شــاخه اى از 
ــامى  ــاى س ــر زبان ه ــتان و دیگ ــریانى باس ــان س ــت و از زب ــامى اس ــاى س زبان ه
گذشــته پدیــد آمده اســت. ســخنوران ایــن زبــان و زبــان نوآرامــى کلدانــى کــه آن 
نیــز از شــاخۀ زبان هــاى آرامــى شــمال شــرقى اســت و در عــراق صحبــت مى شــود 
ــاى آرامــى  ــروه زبان ه ــه گ ــه آن هــم ب ــا ســورایت ک ــو ی ــان توروی و ســخنوران زب
ــر را  ــخن یکدیگ ــود؛ س ــت مى ش ــوریه صحب ــه و س ــق دارد و در ترکی ــرقى تعل ش
ــش وران  ــراى گوی ــا ب ــن زبان ه ــوند. (mutual intelligibility) ای ــه مى ش متوج
زبــان منداییــان ایــران کــه ریشــه در زبان هــاى آرامــى جنــوب شــرقى دارد، مفهــوم 

نیســت.
ــان  ــتر از کشیش ــه بیش ــورى ک ــواد آش ــا س ــراد ب ــز اف ــفر پرکین ــان س در زم
ــان ســریانى باســتان را کــه زبانــى غنــى از نظــر منابــع مکتــوب اســت،  ــد، زب بودن
مى دانســتند و کتــاب مقــدس را بــه آن زبــان مى خواندنــد. امــا مــردم عــادى ایــن 

ــتند. ــه مى دانس ــى بیگان ــدند و آن را زبان ــه نمى ش ــان را متوج زب
پرکینــز در مدرســه هــر روز دو ســاعت را بــراى آشــنا کــردن دانش آمــوزان بــه 
متــن کتــاب مقــدس بــه زبــان ســریانى باســتان صــرف مى کنــد، زبانــى کــه بــراى 
ــا  دانش آمــوزان قابــل فهــم نیســت و صرفــاً ایــن کار بــراى آشــنا شــدن را آن هــا ب
تلفــظ و امــالى لغــات بــود. همچنیــن بــا آن هــا نوشــتن بــه ایــن زبــان بــدون قلــم 
ــر روى جعبه هــاى شــنى تمریــن مى شــد. پرکینــز در ســال 1836  ــا نوشــتن ب و ب
ــان اختصــاص  ــه آمــوزش زب در برنامــه اى فشــرده، هشــت ســاعت از روز خــود را ب
مــى داد. بــه طورى کــه هــر روز متنــى را بــراى آمــوزش مکتــوب مى کــرد و نــکات 
دســتور زبانــِى آن را مى نوشــت و بخش هایــى از کتــاب مقــدس را  بــه زبــان 

ــه کالس مــى آورد. ــرد و ب آشــورى ترجمــه مى ک
انتســاب یافتــه زبانشناســى تاریخــِى جدیــدى بــه پرکینــز دربــاره زبــان آشــورى 
کــه در مقاله هــاى فارســى تکــرار شــده بــه نظــر اشــتباهى در فهــم کتــاب پرکینــز 
ــان از  ــن زب ــه ای ــاور دارد ک ــود ب ــدارد و خ ــاره ن ــى در این ب ــز ادعای ــت. پرکین اس
ســریانى باســتان آمــده اســت (کــه البتــه امــروزه مى دانیــم کــه آن زبــان مســتقیماً 
ــر گرفته اســت) و از  ــز تأثی ــان نیامده اســت و از دیگــر زبان هــاى ســامى نی از آن زب
ــان  ــاور کلیســاهاى منطقــه مى گویــد کــه ایــن زب ــراد دیگــر و ب ادعــاى عــده اى اف
ــى باســتان  ــام کلدان ــا ن ــى ب ــد. ( زبان ــى باســتان مى دانن ــان کلدان ــه از زب را برگرفت

حوارى سرزمین پارس
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ــى  ــى (کلدان ــان نوآرامــى کلدان ــروز شــناخته شــده نیســت. بلکــه زب ــاى ام در دنی
ــتان و  ــریانى باس ــان س ــه از زب ــود برگرفت ــان آشــورى و خ معاصــر) پســرعموى زب
ــتن  ــته پنداش ــل وابس ــه دلی ــران ب ــوریان ای ــت.) آش ــامى اس ــاى س ــر زبان ه دیگ
ــد،  ــان بودن ــب ایش ــمن مذه ــک و دش ــه کاتولی ــان ک ــان کلدانی ــه زب ــان ب زبانش
احســاس ناخوشــایندى داشــتند. پرکینــز در رد آن ادعــا کــه پیشــتر نادرســت بــودن 
ــر ســند مــى آورد و اشــتقاق  ــود،  از دانشــمندانى دیگ ــات شــده ب ــرب اثب آن در غ

ــد. ــى را رد مى کن ــورى از کلدان ــان آش زب
ــاره نــدارد. در حقیقــت پرکینــز بــراى   در کل پرکینــز یافتــه جدیــدى در این ب
ــى نیســت، بلکــه  ــان کلدان ــان آن هــا برگرفتــه از زب آشــوریان توضیــح داده کــه زب
همچــون زبــان کلدانــى، ریشــه در زبــان ســریانى باســتان دارد. ایــن دریافــت حــس 
ــه طــور گســترده مــورد اســتقبال آن هــا  ــه آشــوریان  داد و ب هویــت مســتقلى را ب

قــرار گرفــت.

پرکینز و خط جدید آشورى
ــد آشــورى  ــع فارســى و نوشــته هاى برخــى آشــوریان طراحــى خــط جدی  در مناب
ــق نیســت.  ــدان دقی ــز چن ــا نی ــن ادع ــه ای ــز نســبت داده شده اســت ک ــه پرکین ب

ــت: ــز نوشته اس ــال گورگی هانیب
ــان  ــه آن زب ــه ب ــان کالســیک ک ــى زب ــتند؛ یک ــان هس ــوریان داراى دو زب «آش
ــى آن را  ــم مذهب ــراى مراس ــات و اج ــد و در مکاتب ــریانى مى گوین ــا س ــى ی قدیم
ــل فهــم عامــۀ مــردم نیســت و فقــط تعــداد معــدودى از  ــد کــه قاب ــه کار مى برن ب
روحانیــون بــه آن زبــان مســلط هســتند. دیگــرى زبــان محــاوره اى کــه امــروز هــم 
ــه کمــک دانشــمندان آشــورى  ــا آن تکلــم مى کننــد. دکتــر پرکینــز ب آشــورى ها ب
ــان  ــا زب ــه ب ــه در مقایس ــود آورد ک ــدى به وج ــط جدی ــاوره اى، خ ــان مح ــراى زب ب
ســریانى، بســیار ســهل و آســان اســت. بــا همیــن خــط اختراعــى جدیــد بــود کــه 
مطالــب روزنامــه بــه چــاپ رســید. پرکینــز بــا حــذف حشــو و زوایــد خــط قدیمــى، 

ــز، 1376، ص. 1) ــرد...» (گورگی ــت آن را آســان ک کتاب
 همین معنا در نوشته هاى متعدد دیگر تکرار شده است.

ــه  ــم ب ــرن نوزده ــل از ق ــا قب ــى ت ــاى نوآرام ــى اســت زبان ه ــاره گفتن در این ب
ــى  ــورى کلدان ــى آش ــاى عراق ــه لهجه ه ــده بودند. البت ــوب نش ــترده مکت ــور گس ط
ــا ظاهــراً  ــه صــورت پراکنــده مکتــوب شــده بود. ام ــا نوزدهــم ب از قــرن پانزدهــم ت
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ــط  ــا خ ــا ب ــت و ایرانى ه ــراق نبوده اس ــران و ع ــوریان ای ــن آش ــادى بی ــاس زی تم
ــتند.  ــنایى نداش ــت، آش ــه کار مى رف ــراق ب ــه شــکل محــدود در ع ــه ب ــا ک مادنهای
زبــان ســریانى باســتان در ابتــدا بــه خــط «اســترانگال» نوشــته مى شــد. الفبــاى 
ســریانى مــادر الفباهــاى ســغدى، ترکــى باســتان، مجــارى باســتان، اویغــور باســتان، 
مغولــى و مانــوى اســت و خــود فرزنــد الفبــاى آرامــى و الفبــاى آرامــى هــم فرزنــد 
الفبــاى فینیقــى بوده اســت. پــس از دوشــاخه شــدن مســیحیان ســریانى در ســال 
489م بــه دو گــروه دنباله روهــاى نســطوریوس و یعقــوب ادســایى، و تشــکیل 
کلیســاى پارس(نســطورى) و کلیســاى روم شــرقى(ارتدکس)، کم کــم تغییراتــى در 
ایــن خــط بــه وجــود آمــد کــه باعــث تولــد دو خــط مادنهایــا (کــه گاه کلدانــى و 
نســطورى نیــز خوانــده مى شــود) و خــط ســرتو یــا یعقوبــى شــد. ایــن دو خــط در 

طــول زمــان از هــم  و از خــط مادرشــان یعنــى اســترانگال دور شــدند. 
در زمــان پرکینــز منابــع ســریانى باســتان بــه خــط یعقوبــى یــا ســرتو بوده انــد. 
ــل  ــه دالی ــورى ب ــردم آش ــود. م ــنا نب ــران آش ــوریان ای ــراى آس ــا ب و خــط مادنهای
اختالفــات مذهبــى عالقــه اى بــه خــط یعقوبــى نداشــتند. پرکینــز عــالوه بــر آموزش 
ــه  ــا کمــک دیگــران ب ــع را ب ــه مــردم آشــورى، ایــن مناب ــان ســریانى باســتان ب زب
ــا چــاپ کــرد. او در  ــا مادنهای ــه خــط شــرقى ی ــان آشــورى معاصــر ترجمــه و ب زب
ــتن  ــراى نوش ــران ب ــارج از ای ــان در خ ــا آن زم ــه ت ــط ک ــن خ ــه ای ــد ب ــن رون ای
ــورى  ــان آش ــراى زب ــا ب ــى داد ت ــد تغییرات ــتفاده مى ش ــتان اس ــریانى باس ــان س زب
معاصــر مناســب باشــد و همچنیــن باســمه آن را بــراى چــاپ ســاخت و بــا انتشــار 
کتاب هــاى متعــدد بــه ایــن خــط،  آشــوریان را صاحــب خــط خــاص خــود  و بــراى 
ــه جــاى  ــان آشــورى، ب ــى زب ــن ترتیــب لهجــۀ ارومیای ــه ای ــرد. ب ــره ک ــان روزم زب
لهجــۀ الغوشــى، لهجــۀ غالــب ایــن زبــان در منابــع مکتــوب در سراســر جهــان شــد.

ــتقل از  ــى مس ــان داد زبان ــوریان نش ــه آش ــز ب ــه پرکین ــت گرچ ــوان گف مى ت
کلدانیــان کاتولیــک دارنــد امــا خــط جدیــد ایشــان را از خطــى اقتبــاس کــرد کــه 

ــود. ــان بیــش از آســوریان مرســوم ب ــان کلدانی می

آثار پرکینز
ــه اى درخواســت مى کنــد و یــک  ــران چاپخان ــز مدتــى پــس از حضــور در ای پرکین
دســتگاه چــاپ بــه همــراه یــک چاپچــى برایــش از نیویــورك فرســتاده مى  شــود. او 
کــه خــود خــط آســوریان را ســاده و زبــان معاصــر آنــان را بــراى اولیــن بــار مکتــوب 

حوارى سرزمین پارس
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نقد پژوهى

   
   
   
  
    
    
    
   

  

ــاز  ــاب را آغ ــاپ کت ــى و چ ــط را طراح ــن خ ــاص ای ــى خ ــروف چوب ــود، ح کرده ب
ــه ایــن خــط نوشــته و  مى کنــد. تعــداد کتاب هایــى کــه توســط او و همکارانــش ب

ــا ترجمــه شده اســت، بیشــتر از هشــتاد عنــوان اســت. ی
ــه چــاپ رســید عهــد   یکــى از مهم تریــن کتاب هایــى کــه او ترجمــه کــرد و ب
عتیــق و جدیــد بــه زبــان آســورى بــود. ترجمــۀ اشــعار شــاعران معــروف انگلیســى 
زبــان همچــون آیــزاك واتــس، جــان بانیــان و ریچــارد باکســتر از دیگــر آثــار اوســت. 
او در آثــارى کــه بــه زبــان انگلیســى نوشــته و در امریــکا چــاپ شده اســت، بــه 

ــد. او نوشته اســت:  ــاره مى کن ــه اش ــن چاپخان ــاى وســیع فعالیــت ای بازتاب ه
«نســطوري ها خیلــی خوشــحال هســتند و مســلمانان هــم خیلــی از آن 
ــا مــا  اســتقبال می کننــد. اهالــی مســلمان اینجــا از مــا ســؤال می کننــد آی
کتاب هــاي فارســی هــم چــاپ خواهیــم کــرد یــا نــه؟ البتــه در حــال حاضــر 
حــروف فارســی در دســترس مــا نیســت. محمــد میــرزا یکــی از منشــی هاي 
ــی  ــر خیل ــن دو نف ــد. ای ــا کار می کنن ــۀ م ــرادرش در چاپخان ــا ب ــى ب بوم
عالقــه دارنــد فــن چــاپ را یــاد بگیرنــد و باعــث خیلــی مســرت اســت کــه 
اهالــی مســلمان اینجــا همــدوش مســیحیان و بــی مخالفــت و مقاومــت بــا 

ــد.» ــم کار می کنن ه
پرکینــز  به جــز کتاب هــا و جزواتــى کــه او و همکارانــش بــه آســورى و احتمــاالً 
ــه در  ــى دارد ک ــان انگلیس ــه زب ــارى ب ــد؛ آث ــاپ کرده ان ــران چ ــى در ای ــه فارس ب
ــاب  ــران را در دو کت ــارة ای ــود درب ــارب خ ــاپ رسیده اســت. وى تج ــه چ ــکا ب آمری
ــطوریان (1841) و  ــان نس ــران می ــت در ای ــال اقام ــت: هشــت س ــریح کرده اس تش
دیگــرى زندگــى مبلغانــه در ایــران (1861). همچنیــن مقــاالت فراوانــى از وى طــى 

ــت.  ــاى مانده اس ــه ج ــا 1869 ب ــال هاى 1830 ت س
دومیــن کتــاب او بــه زبــان انگلیســى، «ســفرى از ارومیــه بــه موصــل از میــان 
ــال  ــه در س ــام دارد ک ــوا» ن ــاى نین ــد از خرابه ه ــتان هاى کردنشــین و بازدی کوهس

ــت.  ــر شده اس ــکا منتش ــى  آمری ــن شرق شناس ــط انجم 1851 توس
کتــاب ســوم او «گلــى پارســى»: یادبــود جــودى پرکینــز در ارومیــه، نــام دارد و 
ــارة دختــر خردســال اوســت  ــه چــاپ رسیده اســت. ایــن کتــاب درب ســال 1853 ب
کــه در ایــران از دنیــا رفــت. گفتنــى اســت این کــه در برخــى منابــع نویســندة ایــن 
کتــاب جودیــت همســر دکتــر گرانــت معرفــى شده اســت، صحیــح نیســت. نکتــۀ 
قابــل توجــه در بررســى فعالیــت ایــن گــروه تبشــیرى، تشــابه نــام جودیــت گرانــت، 
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معلــم مدرســۀ دخترانــه پرکینــز بــا نــام دختــر پرکینــز، جودیــت گرانــت پرکینــز 
ــن حــوزه شده اســت. ــاالت فارســى ای اســت کــه زمینه ســاز اشــتباهاتى در مق

ــوکاران  ــاره نیک ــر درب ــنده دیگ ــار نویس ــا چه ــترك ب ــى مش ــن کتاب او همچنی
ــت ــته اس ــورى نوش آش

 کتاب هشت سال اقامت در ایران
ــران  ــارة ای ــمند درب ــم و ارزش ــندى مه ــران س ــت در ای ــال اقام ــاب هشــت س  کت
ــگ در  ــت و فرهن ــم و تربی ــخ تعلی ــن تاری ــوریان و همچنی ــخ آس ــار، تاری دورة قاج
کشــورمان اســت. نــام کامــل ایــن کتــاب چنیــن اســت: «هشــت ســال اقامــت در 

ــه مســلمانان». ــاراتى ب ــا اش ــان مســیحیان نســطورى ب ــران در می ای
(A Residence of Eight Years in Persia, Among the Nestorian Christians: 
with Notices of the Muhammedans)

 ایــن کتــاب در ســال 1843م. توســط الــن موریــل و واردول در شــهر انــدوور و 
ســپس توســط افــراد دیگــر در شــهرهایى همچــون نیویــورك و بوســتون بــه چــاپ 

رســید.  
قدیمى تریــن نســخۀ کتــاب کــه در دانشــگاه هــاروارد نگهــدارى مى شــود، 512 

صفحــه شــماره خورده اســت و بــا تصاویــر و غیــره 596 صفحــه دارد.
فهرست کتاب چنین است: 

1. طرح کلى مسیحیان نسطورى
2. ریشه و آغاز ابالغ دینى به نسطوریان

3. سفر به مالتا
4. سفر از مالتا به قسطنطنیه

5. قسطنطنیه و سفر از آنجا به ترابزون
6. ترابزون و سفر از آنجا به ارزروم
7. ارزروم و سفر از آنجا به ایروان

8. سفر از ایروان به تبریز
9. تبریز

10. سفر به ارومیه
11. دیدار در ارومیه و بازگشت به تبریز

12. اسکان در تبریز
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13. رسیدن به همکاران
14. ترك اسکان به سوى ارومیه

15. موقعیت زمین
16. روزنویس مارس تا جوالى 1836م.

ــا جــون 1841م.  ــا 27 شــامل روزنویس هــاى آگوســت 1836م. ت فصــول 17 ت
ــد از: ــدى عبارت ان اســت. فصــول بع

28. برگشت به امریکا
29.  ادامۀ بازگشت

30. پایان و نتیجه گیرى
ــرور  ــاده را م ــاز ســفر افت ــى کــه پیــش از آغ ــاب اتفاقات ــۀ کت ــز در مقدم پرکین
ــاز مى گــردد و ایــن کتــاب را بــه چــاپ  کرده اســت. او ســال 1842م. بــه آمریــکا ب

ــود. ــران مى ش ــى ای ــدداً راه ــد مج ــال بع ــپارد و س مى س

نشریۀ پرکینز و همراهانش در ایران
ــورمان  ــى کش ــریۀ غیرفارس ــن نش ــران و اولی ــده در ای ــر ش ــریۀ منتش ــن نش دومی
(zahrira d-bahra تلفــظ آن) نشــریه اى متعلــق به آســوریان به نــام زاهریراد باهــرا
بــود کــه معنــاى تحت اللفظــى نــام آن «اشــعۀ نــور» اســت (تاریــخ ادبیــات دینــى، 
ص. 82)؛ کــه در برخــى مقــاالت انگلیســى بــه اشــتباه نــور شــب ترجمــه شده اســت. 
ــیونرهاى  ــوى میس ــال 1849م. (1265 هــ  . ق.) از س ــه در س ــمارة اول روزنام ش
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ــال در  ــدت 69 س ــه م ــال 1918م. (1336ق.)، ب ــا س ــد و ت ــر ش ــى منتش آمریکای
ــه ایــن ترتیــب، ایــن نشــریه کــه از اولیــن  ــه انتشــار خــود ادامــه داد. ب ــه ب ارومی
ــر  ــدون تغیی ــاهى ب ــط دورة احمدش ــا اواس ــاه ت ــت ناصرالدین ش ــال هاى حکوم س
نــام و توقــف طوالنــى، منتشــر شــد؛ یکــى از طوالنى تریــن دوره هــاى انتشــار را در 
تاریــخ نشــریات ایــران دارد. ضمنــاً ایــن نشــریه اولیــن روزنامــۀ آســورى زبان جهــان 

ــران بوده اســت.  ــى ای ــن نشــریۀ مذهب و اولی
ــال  ــد. هانیب ــه درج مى ش ــداى روزنام ــل در ابت ــات انجی ــماره ها، آی ــۀ ش در هم
ــن  ــر پروی ــا دوازده صفحــه و دکت ــن نشــریه را هشــت ت ــداد صفحــات ای ــز تع گورگی
صفحــات آن را دو تــا چهــار صفحــه نوشــته اند. در ســال هاى آغــاز انتشــار، قطــع آن 25 
ــه 17 ×  ــود. در همــان ســال هاى پیــش از مشــروطه، قطــع آن ب × 33/5 ســانتى متر ب
20/5 و ســپس بــه 21/5 × 32 تغییــر کــرد. دورة انتشــار آن هــم ابتــدا ماهنامه و ســپس 
ــه  ــه ب ــردبیرى مجل ــروطه، س ــه مش ــک ب ــال هاى نزدی ــت. در س ــه بوده اس دوهفته نام
یــک آســورى ایرانــى ســپرده شــد. گفتنــى اســت کــه ایــن نشــریه بــا حــروف ســربى به 
چــاپ مى رســید، در حالــى کــه تــا ســال ها نشــریات فارســى داخــل ایــران، تنهــا بــه 
شــیوه چــاپ ســنگى منتشــر مى شــد. (کاشــفى خوانســارى، 1382، ص ص. 85-81)

این نشریه سال ها پس از مرگ پرکینز نیز به کار خود ادامه داد.

چرا نشریۀ پرکینز را یک نشریۀ دانش آموزى مى دانیم؟
ــریۀ  ــک نش ــرا را ی ــرادى باه ــوان زاهری ــه مى ت ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــده ب  نگارن
نوجــوان و نشــریه اى آموزشــگاهى دانســت. (کاشــفى خوانســارى، 1382، ص. 81) 
ــود  ــت ب ــم و تربی ــه و تعلی ــارة مدرس ــب بســیاري درب ــرا، داراي مطال ــراد باه زاهری
ــت.  ــرار مى گرف ــی ق ــه آمریکای ــوزان مدرس ــتفاده دانش آم ــورد اس ــن م و همچنی
(کاشــفى خوانســارى، 1386، ص. 43)  ناشــران ایــن روزنامــه نیــز پرکینــز و 
ــریه، دو  ــن نش ــر ای ــار و ناش ــز محــل انتش ــا به ج ــد. ام ــه اش بوده ان ــان مدرس معلم
ــم در  ــان بدانی ــودکان و نوجوان ــان آن را ک ــه مخاطب ــراى آن ک ــز ب ــر نی ــل دیگ دلی
دســت اســت: یکــى از دالیــل خــط ایــن روزنامــه اســت؛ خــط ایــن روزنامــه، خطــى 
ــه همــت پرکینــز  ــان، ب ــا هــدف ســهولت آمــوزش زب ــود کــه ب ــد ب ابداعــى و جدی
ــى  ــه توانای ــان مدرس ــوزان هم ــز دانش آم ــس ج ــًال هیچ ک ــده بود و عم ــداع ش اب

ــتند. ــدن آن را نداش خوان
ــردد  ــاز مى گ ــدگان آن) ب ــریه (و گردانن ــلک نش ــرام و مس ــه م ــوم ب ــۀ س نکت
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ــى  ــت مذهب ــت. «هیئ ــدارى نداشته اس ــه طرف ــوزان آن مدرس ــز دانش آم ــه به ج ک
آمریکایــى بوســتن» یــک هیئــت پروتســتان بــود کــه بــراى تبلیــغ ایــن مذهــب بــه 
ایــران آمــده بــود و بنــا بــر برخــى شــواهد و برخــالف گزارش هــاى رضایتمندانــه و 
خوش بینانــۀ پرکینــز، آســوریان از ایــن هیئــت، مدرســه و نشــریۀ آنــان اســتقبال و 
حمایــت چشــمگیرى نکردنــد. «این کــه هیــچ دوره اى از زاهریــرادى باهرا را آســوریان 
ــطورى مذهب و  ــت نس ــى اکثری ــبب بى عالقگ ــه س ــد، ب ــدارى نکرده ان ــران نگه ای
ــه پروتســتان بوده اســت و  ــه آن روزنام ــوم ب ــن ق ــت کاتولیــک و ارتودکــس ای اقلی

ــن، 1377، ص. 1) مــدارك دیگــر نیــز ایــن مطلــب را تأییــد مى کنــد.» (پروی
ــدف و  ــدگاه، ه ــوده، دی ــه ب ــک مدرس ــر ی ــى و مدی ــه، بان ــر روزنام ــس ناش پ
محتــواى آن را عمــًال به جــز افــرادى کــه حضــور در آن مدرســه را پذیرفتــه بودنــد، 
تأییــد نمى کرده انــد، و از همــه مهم تــر، به جــز کســانى کــه دانش آمــوز یــا 
ــط  ــدن خ ــى خوان ــى توانای ــان کس ــد، در آن زم ــه بوده ان ــل آن مدرس فارغ التحصی
ــار  ــۀ نخســت انتش ــماره هاى ده ــریه در ش ــراژ نش ــته اســت. تی ــاص آن را نداش خ
ــوزان و  ــه دانش آم ــریه ب ــدگان نش ــت خوانن ــان دهندة محدودی ــخه)، نش (200 نس

ــت. ــه اس ــن مدرس ــالن ای فارغ التحصی
ــا  ــراً تنه ــه ظاه ــت آن ک ــمارة نخس ــات ش ــد، مندرج ــه ش ــه گفت ــز آنچ به ج
ــت  ــز در دس ــاى گورگی ــت آق ــه هم ــى آن ب ــۀ فارس ــه ترجم ــت ک ــماره اى اس ش
اســت، ایــن تصــور را کــه مخاطبــان اصلــى نشــریه دانش آمــوزان مــدارس پرکینــز 
ــش،  ــوزش، دان ــن، آم ــاره دی ــن نشــریه خــود را «درب ــد، تقویــت مى کنــد. ای بوده ان

ــرد.  ــى مى ک ــعر» معرف ــودکان و ش ــائل ک مس
در سرمقالۀ شماره اول به اهداف فرهنگى نشریه تصریح مى شود:

«در بیــن ملــل اروپایــى و آمریــکا، نامــۀ اخبــار زیــادى وجــود دارد کــه 
منظــور ناشــران آن هــا جلــب مشــتریان بى شــمار و معرفــى کاالى تجــار و 
صنعت گــران اســت، امــا نویســندگان و ناشــرین دیگــرى هســتند کــه هــدف 
ــاال بــردن ســطح فرهنــگ و دانــش مــردم، تزکیــه قلــب  مقدســى دارنــد. ب
آن هــا. اینــک اعــالم مى کنیــم کــه هــدف مــا نیــز همیــن اســت. امیدواریــم 

بــه یــارى پــروردگار بــه ایــن هــدف برســیم.»
ــام «دروغ، کار را خــراب  ــا ن مطلــب صفحــۀ 4 همــان شــماره، مطلبــى اســت ب
ــر  ــد اگ ــردم مى گوین ــیارى از م ــود: «بس ــروع مى ش ــن ش ــب چنی ــد.» مطل مى کن
دروغ نگوییــم، هرگــز کارمــان پیــش نخواهــد رفــت. امــا چنیــن نیســت.» و چنیــن 
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ــو  ــه حقیقت گ ــش رود، همیش ــان پی ــد کارت ــر بخواهی ــس اگ ــد: «پ ــان مى یاب پای
باشــید.» اســتفاده از  روایــت داســتانى در چندیــن مطلــب، تعــدد مطالــب کوتــاه، 

ســاده، جــذاب و آموزشــى نیــز قابــل توجــه اســت.
ــاره علــم نجــوم هــم کامــًال  مطلبــى بــه شــیوة ســؤال و جواب هــاى کوتــاه درب
ــران  ــا روزنامه هــاى فارســى ای مطلبــى ســاده و آموزشــى اســت کــه در مقایســه ب
ــۀ  ــى و عرض ــر ساده نویس ــنده ب ــلط نویس ــان دهندة تس ــد در آن روزگار، نش و هن
مطالــب بــه شــیوه اى آموزشــى اســت. (کاشــفى خوانســارى، 1382، ص. 84) آخرین 
مطلــب روزنامــه هــم یــک «چیســتان» اســت کــه کاربــرد آن ظاهــراً بیشــتر بــراى 

ــول بوده اســت.  ــودکان معم ک
ــا عنــوان مدرســه درج  ــرادى باهــرا ، مطلبــى ب در اولیــن شــمارة نشــریۀ زاهری
ــن  ــاره ای ــز درب ــال گورگی ــاى هانیب ــب آق ــۀ آن را از مطل ــه ترجم ــت ک شده اس

ــم: ــل مى کنی ــاً نق ــه عین روزنام
«مدرسه

مدرســه داراى فوایــد بى شــمارى اســت. مللــى کــه اقــدام بــه تأســیس 
ــر مدرســه  ــرا اگ ــد. زی ــادى مى کنن ــا توجــه زی ــه آن ه ــد ب ــدارس نموده ان م
نبــود، شــرارت فــراوان مى شــد و پســران، نــادان و خــودرأى بــار مى آمدنــد. 
ــدا  ــان ف ــراى نجــات آن همــان جوانانــى کــه عیسى مســیح، جــان خــود را ب
نمــود. اگــر علمــا دانــش نداشته باشــند دیگــر چگونــه مى تواننــد دیگــران را 
تعلیــم دهنــد؟ آیــا کســى کــه نابیناســت مى توانــد راهنمــاى کســان دیگــر 

باشــد؟
بــر خواننــدگان واجــب اســت تــا مطالــب کتــاب را خــوب درك کننــد. 
آنــگاه خواهنــد فهمیــد رضــاى خــدا در چیســت و دیگــران را نیــز از آن آگاه 
خواهنــد نمــود. انســان داراى عقــل و شــعور اســت؛ همــان صفاتــى کــه او را 
ــدن انســان  ــن عقــل و شــعور همچــون ب ــز مى ســازد. ای ــات متمای از حیوان
ــر  ــم اســت. ه ــاب و معل ــه، کت ــد، مدرس ــن رش ــۀ ای ــد و الزم ــد مى کن رش
روســتا احتیــاج بــه یــک مدرســه دارد، همان طــورى کــه اتــاق تاریــک نیــاز 
بــه چــراغ دارد. در ســایر کشــورها اولیــاى اطفــال بــا هزینــۀ خــود مدرســه 
ــان،  ــۀ معلم ــر پرداخــت حق الزحم ــالوه ب ــد و ع ــاب مى خرن ــازند، کت مى س
مخــارج دیگــرى را نیــز تحمــل مى کننــد. فرزندانشــان را بــه ایــن مــدارس 
مى فرســتند تــا عاقــل بــار بیاینــد و تکالیــف و وظایفشــان را در جامعــه بــه 

حوارى سرزمین پارس
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نحــو شایســته اى انجــام دهنــد.
ــدارس  ــه م ــترى ب ــه بیش ــورى ها توج ــداد آش ــم اج ــاى قدی در زمان ه
ــدان  ــط فرزن ــه فق ــه ن ــد ک ــر کرده بودن ــى دای ــاً مدارس ــد. خصوص مى کردن
خودشــان در آن هــا تحصیــل مى کردنــد، بلکــه فرزنــدان ملــل و اقــوام دیگــر 
ــا  ــا» ی ــدارس «ادس ــن م ــد. یکــى از ای ــدارس مى پذیرفتن ــن م ــز در ای را نی
«اورهــاى» مى باشــد کــه مؤســس آن «مــارا پریــم» و بیشــتر دانش آمــوزان 
ــن مدرســه مســیحیان و غیرمســیحیان در  ــد. در ای ــارس بودن از مملکــت پ
ــل  ــال 189م. تعطی ــه در س ــا این ک ــد ت ــل بودن ــغول تحصی ــم مش ــار ه کن
ــد کــه  ــر گردی ــا پــس از گذشــت یــک ســال مدرســۀ دیگــرى دای شــد. ام
ــز در  ــر نی ــۀ دیگ ــود و مدرس ــوردار ب ــى برخ ــهرت فراوان ــان از ش در آن زم
ــیحى 832،  ــال مس ــارن س ــت. مق ــایش یاف ــلوکیه گش ــال 285م. در س س
ــد.  ــاد ش ــى ایج ــان حوال ــر در هم ــۀ دیگ ــداد و دو مدرس ــه در بغ دو مدرس
ــدارس  ــور م ــت آش ــا و در مملک ــوزا و آجبین ــه، ماه ــهرهاى طرحان در ش
آشــورى وجــود داشــت. در مراغــه، آذربایجــان، عیــالم، فــارس، خراســان و 
عربســتان (خوزســتان)، همچنیــن مدرســۀ دیگــرى در نصیبیــن بــر پــا شــد. 
ــه  ــوط ب ــتر مرب ــود و دروس آن بیش ــال ب ــه س ــن س ــه نصیبی دورة مدرس
کتــب مقدســه بــود و مــواد درســى دیگــرى از قبیــل دســتور زبــان، شــعر، 
حســاب و ریاضیــات، هندســه و موســیقى، علــم نجــوم و پزشــکى تدریــس 

مى گردیــد.
یکــى از معلمــان آشــورى چنیــن مى نویســد: وظیفۀ هــر اســقفى، گماردن 
ــرانى  ــام از پس ــد و ثبت ن ــاز باش ــا نی ــه آن ه ــه ب ــت ک ــى اس ــم در اماکن معل
ــه فرســتادن فرزندانشــان  ــاء ب کــه آمادگــى تحصیــل داشــته و تشــویق اولی
ــم و بى سرپرســت وجــود  ــوزان، یتی ــان دانش آم ــر در می ــا اگ ــه مدرســه. ام ب
داشــت، کلیســاها موظــف بــه تأمیــن کلیــه هزینــۀ تحصیــل ایــن افــراد بودند. 
ــنبه  ــر یکش ــا در ه ــبان کلیس ــت، ش ــى نداش ــتطاعت مال ــایى اس ــر کلیس اگ
ــه  طــور کلــى معلــم نیمــى از  مبلغــى را از مؤمنــان جمــع آورى مى کــرد و ب
حق الزحمــۀ خــود را از کلیســا و نیــم دیگــر را از اولیــاء دانش آمــوزان دریافــت 

ــارى، 1382، ص ص. 66-69) ــفى خوانس ــت.» (کاش مى داش
ــال هاى  ــت کم در س ــه، دس ــن روزنام ــود، ای ــل موج ــر دالی ــال بناب ــر ح ــه ه ب

ــت. ــر شده اس ــوان منتش ــان نوج ــراى مخاطب ــتر ب ــار، بیش ــن انتش آغازی
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گل پارسى
ــکا  ــى در آمری ــران و وقت ــن دورة حضــور او در ای ــز در دومی ــاب پرکین ســومین کت
ــى؛  ــن اســت: «گل پارس ــاب ای ــل کت ــام کام ــته، چــاپ شده اســت، ن حضــور نداش

ــران» ــز اهــل ارومیــه ای ــود جودیــت گرنــت پرکین یادب
The Persian Flower: A Memoir of Judith Grant Perkins, of 
Oroomiah, Persia

ــواى  ــه دارد. محت ــت و 221 صفح ــر شده اس ــال 1853م. منتش ــاب س ــن کت ای
ایــن کتــاب از بــاب اهمیــت کــودکان و تاریــخ کودکــى بســیار ارزشــمند اســت. نــگاه 
ــه تنهــا  ــراى او قائــل شده اســت، ن ــه دختــرش و اهمیتــى کــه ب انســانى پرکینــز ب
در ایــران، بلکــه در غــرب نیــز خــاص، پیشــرو و متفــاوت اســت. فصــول ایــن کتــاب 

از ایــن قــرار اســت:
نوزادى و سفر به آمریکا

بازگشت به ایران
تحصیل و مطالعۀ او

استعداد، مهارت و قابلیت ها
نامه نگارى هایش

شخصیت اجتماعى او
عالیق مذهبى اش و تأثیرات او در این زمینه

آخرین سفر جودیت
روند بیمارى و مرگ

بازگشت و ترحیم
نتیجه گیرى

ــود و  ــت اوت 1840م. ب ــد هش ــود. او متول ــز ب ــارم پرکین ــد چه ــت فرزن جودی
ــرد.  ــوت ک ــالگى ف ــپتامبر 1852م. در دوازده س ــارم س ــب چه ــه نیمه ش ــاعت س س
علــت مــرگ او وبــا بــود. پرکینــز در ایــن کتــاب تمامــى پیام هــاى تســلیتى را کــه 
دریافــت کرده اســت عینــاً نقــل کرده اســت. ایــن کتــاب یــک ســال پــس از فــوت 
ــز  ــه چــاپ مى رســد و در ســال 1871م. دو ســال پــس از مــرگ پرکین جودیــت ب

ــود. ــاپ مى ش ــد چ تجدی

حوارى سرزمین پارس
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کتاب زندگانى تبلیغى در ایران 
ــه  ــران ب ــوم اقامتــش در ای ــاى دوم و س ــارة دوره ه ــود را درب ــات خ ــز تجربی پرکین
شــکل خالصه تــر در  آخریــن کتــاب خــود تشــریح کرده اســت. ایــن کتــاب بیســت 

ــاب اول او منتشــر شده اســت. ســال پــس از کت
عنــوان کامــل کتــاب چنیــن اســت: «زندگــى بــه عنــوان مبلــغ در ایــران: نگاهــى 

بــر ربع قــرن تــالش در میــان مســیحیان نســطورى» 
Missionary Life in Persia: Glimpses at a Quarter of a Century of Labors 
among the Nestorian Christians.

فصول این کتاب عبارت اند از: 
شروع مأموریت ابالغ به نسطوریان

وضعیت منطقه و کارهاى اولیه
مداخالت مشیتى

پیشروى در کار ابالغ
کشور ایران و مردم آن

نتایج ابالغ
احیا در سال 1849م.

گرایشات مذهبى در کنار مسلمانان
موانع کنار گذاشته شده

نتیجه گیرى
یکــى از نــکات جالــب ایــن کتــاب اشــارات نویســنده بــه شــرایط ســخت زندگــى 

فرزنــدان مبلغــان و دورى ایشــان از زادگاه خــود و مشــکالت بهداشــتى و ... اســت.
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پرکینز و ادبیات کودك
ــۀ  ــس از ورود چاپخان ــز پ ــه پرکین ــى را ک ــداد کتاب های ــى تع ــع انگلیس در مناب
کوچکــش بــه ایــران (1840م) نوشــته و یــا ترجمــه کرده اســت، حــدود 80 عنــوان 
ذکــر کرده انــد. نکتــۀ مهــم در ایــن خصــوص ایــن اســت کــه اکثــر قریب به اتفــاق 
ایــن کتاب هــا بــه خــط جدیــد آســورى منتشــر شــده اند و تنهــا چنــد کتــاب بــه 
ــم  ــه خــط فارســى ه ــاب ب ــر شده اســت و چــاپ کت ــریانى کالســیک ذک خــط س
اثبــات نشــده اســت. (پرکینــز تنهــا جایــى نقــل مى کنــد کــه بــه خواهــش عالمــان 
ــعد و نحــس) را  ــاعت س ــامل س ــى (ش ــم نجوم ــک تقوی ــاپ ی ــد چ ــلمان قص مس
ــب  ــه. به این ترتی ــا ن ــود ی ــق مى ش ــا موف ــه آی ــت ک ــخص نیس ــا مش ــد ام مى کن
ــوزان  ــط دانش آم ــا توس ــت، تنه ــال هاى نخس ــى او در س ــاى چاپ ــدة کتاب ه عم
ــس از  ــال پ ــاب او شــش س ــن کت ــاپ اولی ــه بوده اســت. (چ ــل مطالع ــودش قاب خ

ــت.)  ــه اش بوده اس ــیس مدرس تأس

اولیــن کتــاب پرکینــز بى شــک کتابــى کودکانــه اســت. ایــن کتــاب کــه در ســال 
ــه  ــام دارد ک ــازه» ن ــب ت ــه قل ــاز ب ــه چــاپ رسیده اســت، «نی 1841م. (1256ق) ب
خــود شــامل چنــد جــزوة جداگانــه اســت کــه بعدهــا کنــار هــم صحافــى شــده اند.

اولیـن بخـش از این کتاب که منتشـر شـد، همان نیایش مشـهور بـه دعاى ربانى 
اسـت کـه به زبان آسـورى ترجمه شـده بود: اى پـدر ما که در آسـمانى... .

حوارى سرزمین پارس
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دومیــن کتابچــه، شــامل ده فرمــان حضــرت موســى و شــرح آن بــود و ســومین 
جــزوه کتکیــزم نــام داشــت کــه اصطالحــاً بــه کتابچه هــاى اصــول عقایــد مســیحى 

بــه زبــان ســاده بــراى کــودکان گفتــه مى شــد. 
ــى از  ــۀ بخش های ــار ترجم ــا را در کن ــن جزوه ه ــد ای ــال هاى بع ــز در س پرکین

انجیــل و مزامیــر، بــه  صــورت یــک کتــاب واحــد منتشــر کــرد. 
نکتــۀ قابــل ذکــر دربــاره ایــن کتابچه هــا در تاریــخ ادبیــات کــودك و نوجــوان 
ــان فارســى نیــز  ــه زب ــراى کــودکان ب ایــران، پیشــگامى آن هاســت. چــاپ کتــاب ب
ــى»  ــا «بچه خوان ــه آن ه ــه ب ــد ک ــدون جل ــى ب ــا جزوه های ــابه ب ــى مش ــه صورت ب

ــد.  ــاز ش ــد، آغ مى گفتن
ــران و  ــودکان در ای ــراى ک ــه ب ــوان کتابچ ــش از ده عن ــار بی ــا از انتش ــروز م ام
ــم  ــان داری ــان فارســى در دوره محمدشــاه قاجــار (1250ق-1264ق) اطمین ــه زب ب
ــاب  ــن کت ــتند و قدیمى تری ــخ هس ــد تاری ــا فاق ــن کتاب ه ــر ای ــفانه اکث ــا متأس ام
ــه روشــنى مى دانیــم کتــاب  ــران کــه تاریــخ چاپــش را ب کــودك فارســى چــاپ ای
«حســنین» چــاپ ســال 263 ق اســت کــه آن هــم کتابــى مذهبــى اســت. بــا توجــه 
ــن  ــز اولی ــه پرکین ــد نیســت ک ــال 1256ق بعی ــا در س ــن کتابچه ه ــار ای ــه انتش ب

ــران باشــد.  نویســنده، مترجــم و ناشــر کتــاب کــودك در ای
پرکینــز همچنیــن جــزوات درســى در موضوعــات ریاضــى، تاریخــى و جغرافیــا 
تألیــف و منتشــر کرده اســت. ایــن جــزوات کــه ســال ها قبــل از تأســیس دارالفنــون 
ــه اى از  ــت. ترجم ــران اس ــاپ ای ــى چ ــاى درس ــن کتاب ه ــت، اولی ــاپ شده اس چ
ــر  ــیرین، دخت ــاى ش ــدس، قصه ه ــاب مق ــى از کت ــه، حکایات ــاى کلیله و دمن قصه ه
مــرد دامــدار، جیــن کوچولــو و... از دیگــر ترجمه هــاى پرکینــز و همکارانــش بــراى 
ــر  ــه از نظ ــت ک ــار اس ــاه قاج ــت محمدش ــال هاى حکوم ــورى در س ــودکان آس ک

تاریخــى اهمیــت ویــژه اى دارنــد. 
یکــى از مهم تریــن ترجمه هــاى پرکینــز بــراى کــودکان آســورى، «سیروســلوك 
ــاب  ــوان اولیــن کت ــه  عن ــه از آن ب ــان (1678م.) اســت ک ــر» نوشــتۀ جــان بانی زائ
ــد. ایــن کتــاب کــه در قالــب داســتانى  ــام مى برن کــودك چــاپ شــده در جهــان ن
فانتــزى و بــا اســتفاده از پرســش و پاســخ نوشــته شده اســت، از کتــب بســیار مهــم 
در تاریــخ ادبیــات دینــى کــودك و نوجــوان بــه حســاب مى آیــد و بــه حــدود 200 

زبــان ترجمــه و منتشــر شــده اســت. (کاشــفى خوانســارى، 1387، ص. 58) 
ــراى کــودکان «جلوگیــرى از حماقــت و  دیگــر کتــاب ترجمــۀ مهــم پرکینــز ب



350151

۲۰ ۱۹  ،  
 ۱۳۹۷ ـــ  ـــ  

ــم و فیلســوف مشــهور  ــت، متکل ــزاك وای ــه نوشــتۀ ای ــاه در کودکــى» اســت ک گن
انگلیســى اســت. 

کتابچه هــاى قابــل توجــه دیگــر او، اشــعار و ســروده هاى او بــراى گــروه ســرود 
مــدارس اســت. ایــن ســرودها بــر روى آثــار مهــم و کالســیک موســیقى جهــان قــرار 
ــده  ــه عه ــز ب ــر پرکین ــت، دخت ــرود را جودی ــروه س ــى گ مى گرفته اســت و نوازندگ

داشته اســت.

جمع بندى
جاســتین پرکینــز کشــیش آمریکایــى، کمــى پــس از ازدواجــش بــراى تبلیــغ دینــى 
ــران مى شــود و در 64 ســالگى -شــش مــاه پیــش از مرگــش-  و خدمــت راهــى ای
بــه آمریــکا بــاز مى گــردد. او زندگــى خــود را وقــف باورهــاى دینــى خــود و خدمــت 
بــه مســیحیان و مســلمانان ایــران مى کنــد و در ایــن راه از هیــچ کوشــش و ســختى 
ــعه در  ــتاى توس ــى در راس ــاى بزرگ ــود. او بنیان ه ــردان نمى ش ــى روى گ و مصیبت
ایــران مى گــذارد کــه از آن جملــه، انتشــار گســتردة کتــاب بــراى کــودکان اســت.
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نقد پژوهى
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ــى  ــۀ عموم ــات کتابخان ــال: خدم ــاى ایف رهنموده
ــان ــودکان و نوجوان ــوزادان، ک ــراى ن ب

(1396). خدمــات کتابخانــۀ عمومــى بــراى نــوزادان، 
ــران:  ــارى، ته ــدر مخت ــم: حی ــان. مترج ــودکان و نوجوان ک
ــۀ  ــور، مؤسس ــر کش ــى سراس ــاى عموم ــاد کتابخانه ه نه
ــى  ــۀ فرهنگ ــه مؤسس ــته ب ــر وابس ــاب نش ــارات کت انتش
هنــرى و اطــالع رســانى ایران نمایــه، 88 ص، 145000 

ــومیز)، ــى (ش ــخه، رقع ــال، 2700 نس ری
978-600-352-185-8 شابک: 

زبان اصلی: انگلیسى
عنوان به التین:

Guidelines for library services to babies and toddlers

موضوع (ها):
1. کتابخانه ها و نوزادان
2. کتابخانه هاى کودکان

3. کتابخانه ها و کودکان نوپا
4. کتابخانه ها و نوجوانان

5. کودکان ـ کتاب و مواد خواندنى
6. نوجوانان ـ کتاب و مواد خواندنى
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نقد پژوهى

نقش تلویزیون بر رفتار کودکان
رفتـار  بـر  تلویزیـون  نقـش  سـعید (1396).  خوش کنـارى، 
کـودکان. تهران، قانون یـار، 130 ص، 150000 ریال، 1100 
978-600-8077-85-5 نسخه، وزیرى (شومیز)، شابک: 

موضوع (ها):
1. رسانه هاى گروهى و کودکان

2. تلویزیون ـ برنامه هاى کودکان
3. تلویزیون ـ برنامه ها ـ برنامه ریزى

معرفی کوتاه:
ــه عنــوان عمومی تریــن و پرمخاطب تریــن رســانۀ جمعــی،  تلویزیــون امــروزه ب
ســهم عمــده اي در آمــوزش و تأثیرگــذاري مســتقیم و غیرمســتقیم بــر فرهنــگ و 
روح و روان جمعــی دارد. کــودکان برخــالف بزرگ ســاالن کــه بــا دیگــر رســانه ها 
ــه کــودك  ــا تلویزیــون در ارتبــاط هســتند. تلویزیــون ب ــد، بیشــتر ب ارتبــاط دارن
ــه می دهــد. در کتــاب حاضــر طــی چهــار  ــه ارائ ــا خیــال دگرگون یــک تصویــر ی
فصــل بــه بررســی و تحلیــل نقــش و تأثیــر تلویزیــون بــر رفتــار کــودك پرداختــه 

شده اســت.

دامنــۀ مســئولیت دولــت ایــران بــر اســاس 
کنوانســیون حقــوق کــودك در پرتــو حــق شــرط 

ــى اعالم
ــران  ــدرام (1396). دامنــۀ مســئولیت دولــت ای گلچیــن، پ
بــر اســاس کنوانســیون حقــوق کــودك در پرتــو حق شــرط 
ــش، 204 ص، 180000  ــنجش و دان ــران: س ــى. ته اعالم

ریــال، 500 نســخه،. وزیــرى (شــومیز)،
شابک: 978-600-232-902-8

موضوع (ها):
1. حقوق کودك ـ ایران

2. کنوانسیون حقوق کودك (1989 م ـ 1368 ش)
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کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان

3. کودکان (حقوق بین الملل)
4. حقوق کودك

معرفی کوتاه:
هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی مقــررات و قوانیــن مربــوط بــه حقــوق کــودك 
در ســطح بین المللــی و اقدامــات مجامــع و ســازمان هاي جهانــی و معاهــدات 
منعقــد شــده در زمینــۀ حقــوق کــودك اســت. حقــوق کــودك بخشــی از موضوعــات 
حقــوق بشــر اســت کــه نیــاز بــه حمایــت جــدي از ســوي جامعــۀ بین المللــی دارد. 
ــران  ــالمی ای ــوري اس ــه جمه ــم ک ــران درمی یابی ــی ای ــام حقوق ــی در نظ ــا تأمل ب
ــه طــور نســبی اجــرا می کنــد و ایــن امــر منجــر  کنوانســیون حقــوق کــودك را ب

ــارة برخــی از کــودکان می شــود. ــاد کنوانســیون درب ــه عــدم اعمــال مف ب

نیازهاى فرهنگى دانش آموزان
 .(1396) ســهیال  مهــدى زاده،  و  موســى الرضا  کفــاش، 
نیازهــاى فرهنگــى دانش آمــوزان، تهــران: پارپیــرار (وابســته 
بــه مؤسســۀ فرهنگــى هنــرى پارپیــرار)، 116 ص، 115000 

ــال، 1000 نســخه، رقعــى (شــومیز)، ری
شابک: 978-600-8615-20-0

موضوع (ها):
شاگردان ـ ایران ـ برنامه هاى فرهنگى

معرفی کوتاه:
ــۀ  ــاد چهارگان ــوزان در ابع ــی دانش آم ــاي فرهنگ ــی نیازه ــه بررس ــر ب ــر حاض اث
فکــري، اجتماعــی، فــردي و فنــی می پــردازد. شناســایی نیازهــاي فرهنگــی نســل 
ــگ،  ــه فرهن ــت ک ــت اس ــز اهمی ــت حائ ــوزان از آن جه ــژه دانش آم ــوان و به وی ج
ــاط و  ــی، نش ــی پویای ــل اصل ــت و عام ــري اس ــۀ بش ــاز جامع ــن نی ــود بزرگ تری خ
تــداوم حیــات جوامــع اســت. ایــن اثــر بــا هــدف کمــک بــه برنامه ریــزي بــر اســاس 

ــت. ــده اس ــن ش ــرورش تدوی ــوزان در آموزش وپ ــی دانش آم ــاي فرهنگ نیازه
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معمارى خانۀ کودك
عرفانــى، محدثــه (1396). معمــارى خانــۀ کــودك، تهــران، 
ــال،  ــى، 150 ص، 130000 ری ــى بوعل ــى و پژوهش آموزش

1000 نســخه، وزیــرى (شــومیز)،
جلد اول، شابک: 978-600-97034-5-6

موضوع (ها):
1. معمارى و کودکان

2. مهدکودك- طرح و ساختمان

و  کــودکان  بــراى  تلویزیــون  فرهنگ ســازى 
بهارســتان تلویزیــون  نوجوانــان، 

ــراى  ــون ب ــازى تلویزی ــه (1395). فرهنگ س ــمایى، اله کس
کــودکان و نوجوانــان، تلویزیــون بهارســتان، تهــران: روزگار، 
144 ص، 135000 ریــال، 500 نســخه، وزیــرى (شــومیز)،

978-964-374-708-4 شابک: 
موضوع (ها):

1. تلویزیون و کودکان
2. تلویزیون و نوجوانان

3. تلویزیون- تاجیکستان- برنامه هاى کودکان
4. رسانه هاى گروهى و کودکان- تاجیکستان
5. رسانه هاى گروهى و نوجوانان- تاجیکستان

معرفی کوتاه:
کتـاب حاضـر، تحقیقـی اسـت کـه در آن، فراینـد فرهنگ سـازي توسـط تلویزیون 
کـودك تاجیکسـتان (بهارسـتان) بـا ارائـۀ مـواردي ماننـد فرهنـگ دیداري، فلسـفۀ 
رسـانه و تلویزیـون کـودك بررسـی شده اسـت. هـدف ایـن پژوهـش بررسـی موضوع 
فرهنگ سـازي تلویزیون بهارسـتان اسـت و چون فرهنگ، همه شـئون زندگی کودك 
از زبـان، ارتباطـات، خانـواده، نـوع تغذیـه، تفکر، مدرسـه، ارتبـاط با کـودکان مهاجر، 
جنسـیت، انگیـزه، سـنت و مدرنیته، زیبایی شناسـی، قهرمان تلویزیونـی، آینده نگري، 
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آمـوزش، تعامـل، ذهـن فلسـفی و هویت پذیـري و سـایر عوامـل فرهنگ سـاز را در 
برمی گیـرد، همـۀ ایـن نشـانه ها در تلویزیـون بهارسـتان بررسـی شده اسـت.

کتاب شناسى توصیفى پایان نامه هاى ادبیات کودکان و نوجوانان
 .(1396) امیــر  متقى دادگــر،  و  مهــدى  محمــدى، 
ــودکان  ــات ک ــاى ادبی ــى پایان نامه ه ــى توصیف کتاب شناس
و نوجوانــان. تهــران: خانــۀ کتــاب ایــران. 304 ص، 150000 

ــومیز)، ــرى (ش ــخه، وزی ــال، 500 نس ری
978-600-222-365-4 شابک: 

موضوع (ها):
1. ادبیات کودکان و نوجوانان- کتابشناسى

2. پایان نامه ها- ایران- کتابشناسى

معرفی کوتاه:
هرچنــد از پذیرفتــه شــدن ادبیــات کــودك در دانشــگاه مــدت زیــادي نمی گــذرد، اما 
انتشــار آثــار آکادمیــک و نقدهــاي علمــی در ایــن حــوزه مراحــل ابتدایــی خــود را طــی 
می کنــد. کتــاب حاضــر تعــداد 477 پایان نامــۀ دفــاع شــده در حــوزة ادبیــات کــودکان 
ــتفاده  ــد. اس ــی می کن ــب تاریخــی معرف ــه ترتی ــی ب ــان را در 20 ردة موضوع و نوجوان
ــنا  ــوزه آش ــوتان آن ح ــا پیشکس ــدان را ب ــگران و عالقه من ــی پژوهش ــب تاریخ از ترتی
می کنــد و خواننــدگان را بــا ســیر تحــوالت و فــراز و نشــیب هــر حــوزه آشــنا می کنــد.

ــار  ــش آث ــاى ویرای ــتن (راهنم ــتن و ویراس نگاش
ــوان) ــودك و نوج ک

ــاى  ــتن (راهنم ــتن و ویراس ــم (1396). نگاش ــى، مری جالل
ــار کــودك و نوجــوان). تهــران: آرون، 180 ص،  ویرایــش آث

ــومیز)، ــى (ش ــخه، رقع ــال، 1200 نس 180000 ری
شابک: 978-964-231-476-8

موضوع (ها):

کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان
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1. ادبیات کودکان و نوجوانان- فن نگارش
2. ویراستارى

معرفی کوتاه:
بحــث دربــاره نگاشــتن و ویراســتن، موضوعــی تــازه اســت کــه بــه شــکل رســمی 
در جهــان عمــر آن بیــش از ســیصد ســال و در ایــران هم زمــان بــا توســعۀ صنعــت 
چــاپ مطــرح شــده اســت. کتــاب حاضــر بــا عنــوان نگاشــتن و ویراســتن بــا تکیــه 
بــر ویرایــش آثــار کــودك و نوجــوان، بــه  منظــور راهنمایــی مخاطبانــی فراهــم شــده 
کــه قصــد دارنــد بــا حداقل هــاي ایــن فــن آشــنا باشــند یــا در زمینــۀ ویراســتاري 

و نــگارش فعالیــت داشــته باشــند.

ــز و ادارة  ــکیل، تجهی ــوه ى تش ــتورالعمل نح دس
کتابخانــۀ کالســى در مــدارس ابتدایــى و کتابخانــۀ 

ــى ــاى تحصیل ــۀ دوره ه ــگاهى در کلی آموزش
رمضانــى، عبــاس (1396). تهــران: مهــر برنــا، 64 ص، 

1000 نســخه، رقعــى (شــومیز)،
شابک: 978-600-147-014-1

موضوع (ها):
1. کتابخانه هاى مدارس

2. کتابخانه ها ـ وسایل و تجهیزات
3. کتابخانه هاى مدارس ـ مجموعه سازى

ــودك  ــرى ک ــاب تصوی ــع کت ــنایى زدایى در قط آش
و نوجــوان

صفــارى، ســمیرا، خالصــى، نویــد، اســدى، شــهریار و 
شــریفى مهرجردى، على اکبــر (1396). آشــنایى زدایى در 
قطــع کتــاب تصویــرى کــودك و نوجــوان. یــزد: دانشــگاه 
آزاد اســالمى، واحــد یــزد، 154 ص، 110000 ریال، 2000 
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نســخه، وزیــرى (شــومیز)،
978-964-10-4114-6 شابک: 

موضوع (ها):
1. کتاب سازى براى کودکان- ایران- نمونۀ پژوهى

2. کتاب- قطع
3. تصویرگرى کتاب

4. کتاب سازى براى کودکان- تصویرها
5. کتاب هاى مصور براى کودکان

تأثیر قصه بر آموزش ابتدایى
افــراز، ســیده زهره و امینى نــژاد، علــى (1395). تأثیــر 
ــر، 102 ص،  ــهد: مینوف ــى. مش ــوزش ابتدای ــر آم ــه ب قص

100000 ریــال، 1200 نســخه، رقعــى (شــومیز)،
شابک: 978-600-8590-28-6

موضوع (ها):
1. قصه گویى در آموزش وپرورش ـ ایران

2. آموزش ابتدایى ـ ایران ـ فعالیت هاى فوق برنامه

معرفی کوتاه:
در کشــور مــا بــه رغــم گنجینه هــاي علــم و معرفــت و داســتان ها و افســانه هاي 
ــائل آموزشــی  ــه مس ــود را ب ــت خ ــترین وق ــان بیش ــا و مربی ــده، اولی ــا و آموزن زیب
ــتر  ــه بیش ــه و مدرس ــز در خان ــوزان نی ــد و دانش آم ــاص می دهن ــودکان اختص ک
اوقــات خــود را صــرف یادگیري هــاي غیرفعــال کــرده و از ســختی و خشــکی دروس 
و اضطــراب امتحــان و نمــره رنــج می برنــد. بــه ایــن ترتیــب اغلــب اولیــا و مربیــان 
از هــدف اصلــی تعلیــم و تربیــت کــه پــرورش انســان هاي خــالق، مبتکــر و کارآمــد 
اســت، بــاز می ماننــد. در کتــاب حاضــر بــه بررســی نقــش و امــر قصــه و قصه گویــی 

ــر آمــوزش ابتدایــی پرداختــه شده اســت. ب

کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان
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گفت و گو با عباس کیارستمى
ــاس  ــا عب ــو ب ــدى (1396). گفت و گ ــاوجى، مه مظفرى س
کیارســتمى. تهــران: کتــاب آبــان، 348 ص، 250000 

ــومیز)، ــى (ش ــخه، رقع ــال، 1000 نس ری
شابک: 978-600-7343-66-1

موضوع (ها):
1. کیارستمى، عباس، 1319 ـ 1395 ـ مصاحبه ها

2. سینما ـ ایران ـ تهیه کنندگان و کارگردانان ـ مصاحبه ها

ــادى و  ــر انتق ــر تفک ــه اى ب ــاى رایان ــر بازى ه تأثی
فراشــناخت دانش آمــوزان

نــورى، مســلم و نــورى، ســودابه (1395). تأثیــر بازى هــاى 
ــوزان.  ــناخت دانش آم ــادى و فراش ــر انتق ــر تفک ــه اى ب رایان
مشــهد: مینوفــر، 106 ص، 120000 ریــال، 1500 نســخه، 

رقعــى (شــومیز)،
شابک: 978-600-8590-03-3

موضوع (ها):
1. بازى هاى کامپیوترى ـ جنبه هاى روانشناسى
2. بازى هاى کامپیوترى ـ جنبه هاى اجتماعى

3. تفکر انتقادى
4. تفکر انتقادى در کودکان

تخیــل در قلمــرو قصه گویــى: همــراه بــا تأملــى در 
ــى ــانه هاى ایران ــا و افس قصه ه

ملــون، نانســى (1396). تخیــل در قلمــرو قصه گویــى: 
ایرانــى.  افســانه هاى  و  قصه هــا  در  تأملــى  بــا  همــراه 
مترجــم: زهــرا مهاجــرى، تهــران: آرون. 268 ص. 300000 

ــومیز)، ــرى (ش ــخه، وزی ــال، 1000 نس ری
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شابک: 978-964-231-440-9
زبان اصلی: انگلیسى

عنوان به التین:
Storytelling & the art of imagination

موضوع (ها):
1. قصه گویى

2. نویسندگى خالق

معرفی کوتاه:
هنــر قصه گویــی ابــزاري نیرومنــد بــراي مقابلــه بــا دنیــاي فاقــد تفکــر و ابتــکار، 
ــه شــمار مــی رود.  ــروزي ب ــدون تحــرك ســرگرمی هاي الکترونیکــی ام ــزوي و ب من
قصه گویــی شــیوة عملــی و خاصــی بــراي شــریک شــدن در اندیشــه ها و احساســات 
یکدیگــر اســت. کتــاب حاضــر آمــوزش گام بــه گام قصه گویــی اســت. بــه ایــن معنــا 
کــه نویســنده نــکات اصلــی یــک قصــه خــوب را شــرح داده و بــه مــا می آمــوزد کــه 

تصــورات ذهنــی و تخیــل خــود را در جهــت کشــف آن هــا بــه کار بریــم.

تخیــل، خالقیــت، امیــد: کاوشــى در ادبیــات 
داســتانى کــودك و نوجــوان (دهــۀ 1347 تــا 1357)

ــد: کاوشــى  ــت، امی ــل، خالقی ــر، ناصــره (1397). تخی محق
ــا  ــۀ 1347 ت ــوان (ده ــودك و نوج ــتانى ک ــات داس در ادبی
ــال، 500  ــا، 236 ص، 280000 ری 1357). مشــهد: مهرصف

ــرى (شــومیز)، نســخه، وزی
شابک: 978-600-7337-37-0

موضوع (ها):
1. ادبیات کودکان و نوجوانان ـ تاریخ و نقد

2. داستان نویسى ـ ادبیات کودکان و نوجوانان
3. خالقیت ـ داستان

کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان
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تأملى درباره ى رمان نوجوان در ایران
ــان  ــاره ى رم ــى درب ــیه (1396). تأمل ــران، آس ذبیح نیاعم
نوجــوان در ایــران. تهــران: روزگار، 240 ص، 190000 

ــخه، ــال، 500 نس ری
شابک: 978-964-374-694-0

موضوع (ها):
1. ادبیات کودکان و نوجوانان ـ تاریخ و نقد

2. ادبیات کودکان و نوجوانان (فارسى) ـ ایران ـ تاریخ و نقد

پیرنگ هاى بى نیرنگ: نقدنامۀ آثار نادر ابراهیمى
جنتــى راد، فاطمــه (1396). پیرنگ هــاى بــى  نیرنــگ: 
ــۀ  ــون اندیش ــران: کان ــى. ته ــادر ابراهیم ــار ن ــۀ آث نقدنام
جــوان وابســته بــه مؤسســۀ کانــون اندیشــۀ جــوان تهــران، 
240 ص، 190000 ریــال، 300 نســخه، رقعــى (شــومیز)،

شابک: 978-600-159-258-4
موضوع (ها):

1. ابراهیمى، نادر، 1315- 387 - نقد و تفسیر
2. داستان نویسان ایرانى ـ قرن 14

3. داستان هاى فارسى ـ قرن 14 ـ نقد و تفسیر
4. ادبیات کودکان و نوجوانان (فارسى) ـ تاریخ و نقد

معرفی کوتاه:
ــا  ــی» ب ــادر ابراهیم ــتانی «ن ــار داس ــر آث ــت ب ــی اس ــد و تحلیل ــاب نق ــن کت ای
رویکــردي جامعه شــناختی و شــاید نخســتین کوششــی باشــد کــه به صــورت 
ــد  ــامان یافته اســت. نق ــار وي س ــادر ابراهیمــی» و بررســی آث ــاب «ن مســتقل در ب
اجتماعــی بــه تحلیــل محتــواي اثــر ادبــی و رابطــۀ آن بــا جامعــه، همچنیــن میــزان 
ــد  ــی نق ــردازد. بحــث اصل ــود می پ ــی خ ــط اجتماع ــنده از محی ــري نویس تأثیرپذی
ــار  ــی در آث ــاً سیاس ــی و بعض ــف اجتماع ــوالت مختل ــاب مق ــاً بازت ــی اساس اجتماع
ادبــی اســت. از ایــن دیــدگاه اثــر ادبــی میزانــی اســت بــر ســنجش تعهــد نویســنده 
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بــه جامعــۀ خــود. در ایــن کتــاب تــالش نگارنــده بــر آن بوده اســت تــا آثــار داســتانی 
«نــادر ابراهیمــی» را از دیــدگاه نقــد اجتماعــی بررســی کنــد و یــک نمــاي کلــی از 
بازتــاب وقایــع اجتماعــی در آثــار ایــن نویســنده را بــراي مخاطــب جــوان بازنمایــد.

راه اندازى باشگاه کتاب خوانى کودك و نوجوان
باشــگاه  راه انــدازى  ســیدآبادى،  على اصغــر  زیرنظــر: 
کتاب خوانــى کــودك و نوجــوان. تهــران: خانــۀ کتــاب 

(شــومیز)، رقعــى  نســخه،   2000 ص،   20 ایــران، 
شابک: 978-600-222-377-7

موضوع (ها):
1. باشگاه هاى کتاب (گروه هاى مباحثه) ـ ایران

2. کودکان ـ ایران ـ کتاب و مواد خواندنى
3. نوجوانان ـ ایران ـ کتاب و مواد خواندنى

معرفی کوتاه:
جام باشگاه هاي کتاب خوانی کودك و نوجوان، برنامه اي ملی و بسیار کم هزینه براي 
ترویج کتاب خوانی در ایران است که در نخستین سال به صورت آزمایشی از 15 شهر 
نامزد پایتخت کتاب ایران شروع شد. هدف اصلی این طرح همه گیر کردن کتاب خوانی 
بستۀ  اجزاي  از  یکی  حاضر  کتاب  است.  کتاب خوانی  در  مردمی  مشارکت  جلب  و 
آموزشی باشگاه کتاب خوانی است. استمرار فعالیت باشگاه هاي کتاب خوانی، شکل هاي 
مختلف حمایت ها، رویدادهاي فرهنگی و ...، مباحث مطرح شده در کتاب حاضر است.

کودکانه هاى فروغ فرخزاد
تهران:  فرخزاد.  فروغ  کودکانه هاى   .(1396) على  رزاقى شانى، 
تیرگان، 104 ص، 80000 ریال، 1000 نسخه، رقعى (شومیز)،

شابک: 978-600-324-227-2
موضوع (ها):

1. فرخزاد، فروغ، 1345- 1313- نقد و تفسیر

کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان
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نقد پژوهى

2. شعر فارسى ـ قرن 14 ـ تاریخ و نقد
3. شعر کودکان و نوجوانان (فارسى) ـ قرن 14 ـ تاریخ و نقد

معرفی کوتاه:
ــده  ــروغ فرخــزاد، نگارن ــودك و خاطــرات دوران کودکــی در اشــعار ف اهمیــت ک
ــورد بحــث و  ــروغ را در دو بخــش م ــعر ف ــدگاه ش ــن دی ــا از ای ــته ت ــر آن داش را ب
بررســی قــرار دهــد. بخــش اول کلیاتــی دربــاره ادبیــات کــودکان و در بخــش دوم 
ــره  ــره به ــه و غی ــل، بچ ــودك، طف ــاي ک ــروغ در آن از کلمه ه ــه ف ــعاري را ک اش
گرفتــه و از خاطــرات دوران کودکــی یــاد کــرده و بــه تصویرســازي پرداختــه اســت، 
نقــل شده اســت و توضیحــات کوتاهــی داده شده اســت و در ادامــه بــه شــعر «علــی 

ــت. ــه شده اس ــه» پرداخت کوچیک

کودك و نوجوان در سروده هاى شاملو
در  نوجــوان  و  کــودك   .(1396) علــى  رزاقى شــانى، 
ــرگان، 240 ص، 180000  ــران: تی ــاملو. ته ســروده هاى ش

ــومیز)، ــى (ش ــخه، رقع ــال، 1000 نس ری
شابک: 978-600-324-222-7

موضوع (ها):
1. شاملو، احمد، 1379- 1304- نقد و تفسیر

2. شعر کودکان و نوجوانان (فارسى) ـ قرن 14 ـ تاریخ و نقد
3. شعر فارسى ـ قرن 14 ـ تاریخ و نقد

معرفی کوتاه:
یکــی از شــاعران برجســتۀ معاصــر کــه اشــعاري بــه زبــان کــودکان و نوجوانــان 
ــت.  ــاملو اس ــد ش ــی دارد، احم ــروده و کودکانه های ــی س ــو نیمای ــعر ن ــب ش در قال
شــاملو در ایــن اشــعار کــه بــه زبــان کودکانــه اســت، مســائل سیاســی و معضــالت 
اجتماعــی عصــر خویــش را مطــرح کــرده اســت. در کتــاب حاضــر اشــعاري را کــه 
ــک از  ــل شده اســت و هری ــان سروده اســت، نق ــودکان و نوجوان ــان ک ــه زب ــاملو ب ش

ــرار گرفته اســت. ــی مــورد بررســی ق ــی و ادب اشــعار در ســه ســطح فکــري، زبان
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 چکیده
در ایـن مقالـه سـعى بـر آن بوده اسـت تـا در حـد امـکان بـه نقـد و تحلیـل ویژگى هـاى 
فرمـى و معنایـى کتـاب حاضـر کـه به صـورت مجموعـه اى در قالب طنز نوشـته شده اسـت، 
پرداختـه شـود. از جملـۀ مـوارد مهمى که در این نوشـتار مورد نقد و بررسـى قـرار گرفته اند 
عبارتنـد از: تعریـف طنـز، مخاطـب و گروه هـاى سـنى متفاوت، تحلیل و بررسـى داسـتان ها 
و نتیجه گیـرى. توجـه بـه ویژگى هـاى ژانـر طنـز و عدم تداخـل آن با سـایر ژانرهاى مشـابه 
و همچنیـن آشـکار کـردن نقدهـاى اجتماعى صـورت گرفته در ایـن کتاب از دیگـر مواردى 

هسـتند کـه در ایـن نوشـتار به آن ها اشـاره شده اسـت.
 

کلید واژه
 ژانر طنز، مخاطب، گروه هاى سنى کودك و نوجوان، ساختار، معنا، نقد اجتماعى

مقدمه
امـروزه بـا نگاهـى گـذرا بـه کتاب هـاى داسـتانى موجـود در بـازار نشـر مى تـوان 
مشـاهده کـرد کـه شـمار درخـور توجهـى از آن هـا داسـتان هاى خنده دارى هسـتند 
کـه در ژانرهـاى گوناگونـى چـون کمیـک، طنز، فکاهه و... نوشـته شـده اند؛ آن هم به 
ایـن دلیـل موجـه که خنـده دار بـودن کتاب هاى داسـتانى تأثیـر فراوانـى در افزایش 

   
    /     ،

BEHZAD_LAME1@YAHOO.COM
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نقد دیروز

  
   
   
   
   
   

موسسۀ  تهران:  دماغ.  وام  سعید (1390).  سید  هاشمى، 
تومان،   2200 نسخه،   2000 فلک.  و  چرخ  کتاب  انتشارات 

شابک: 7- 32- 5225- 600- 978

جذابیت متن و تأثیرگذارى آن بر مخاطب دارد. از این رو بسـیارى از نویسـندگان، به 
ویـژه آن هایـى کـه در قالـب ژانـر طنز به آفرینـش داسـتان مى پردازند، بـا بهره گیرى 
از ایـن ویژگـى درخـور توجـه، اقـدام به نوشـتن ایـن گونه داسـتان ها کـرده و به این 
ترتیـب لحظـات شـیرین و مفـرح فراوانـى را در زندگى ادبـى کـودکان و نوجوانان به 
وجـود آورده انـد. بـا ایـن  حال نوشـتن داسـتان در قالـب ژانـر طنز در درجۀ نخسـت 
نیـاز بـه شـناخت کافـى و درسـت نویسـندگان از ویژگى هـاى ایـن ژانـر دارد؛ چراکه 
ممکـن اسـت در اثـر کم توجهـى و نادیـده گرفتـن برخى از ایـن ویژگى هـا و به دلیل 
شـباهت هاى فراوانـى کـه ژانـر طنـز بـا ژانرهاى مشـابه دارد، داسـتان هاى ایـن گونۀ 
ادبـى تأثیـر نقادانـه و طنزگونـۀ خـود را از دسـت داده و یـا از اثرگذارى آن ها کاسـته 
شـود. بنابرایـن پیـش از پرداختـن به نقـد و تحلیل کتـاب حاضر (که اکنـون به چاپ 
ششـم رسیده اسـت) الزم اسـت تـا بـه طـور خالصه اشـاره اى بـه تعریف طنز داشـته 

باشیم.

تعریف طنز
اصطـالح «طنـز» در واژه بـه معناى مسـخره کـردن، طعنه زدن، عیب کردن، سـخن 
بـه رمـوز گفتـن و بـه اسـتهزا از کسـى سـخن گفتـن اسـت. «شـیوة ادبـى کـه در 
آن عیـوب فـردى و اجتماعـى بـه منظـور اصـالح ایـن عیـوب به صـورت خنـده آورى 
نمایـش داده مى شـوند.» (فرهنـگ فارسـى عمیـد، صفحـه 117) «معـادل انگلیسـى 
طنـز satire اسـت کـه از واژة satira در التیـن گرفته شـده که این واژه نیز از ریشـۀ  
satyros یونانـى اسـت. satira نـام ظرفـى پـر از میوه هـاى متنـوع بود که بـه یکى از 
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داستان پردازى براى نوجوانان در قالب ژانر طنز

خدایـان کشـاورزى هدیـه داده شـده بود و بـه معناى «غـذاى کامل» یـا «آمیخته اى 
از هرچیـز» بـود.» (اصالنـى، 1385، ص. 140) در اصطـالح ادب «بـه آن دسـته از 
آثـار ادبـى اطـالق مى شـود کـه بـا دسـت مایۀ آیرونـى و تهکـم و طعنـه بـه اسـتهزاء 
و نشـان دادن عیب هـا، زشـتى ها، نادرسـتى ها و مفاسـد فـرد و جامعـه مى پـردازد.» 

(داد، 1385، ص. 339)
«در ادبیـات، طنـز بـه نـوع خاصـى از آثـار منظوم یـا منثـور ادبى گفته مى شـود 
و  اجتماعـى  فسـادهاى  بشـرى،  رفتـار  نامطلـوب  جنبه هـاى  یـا  اشـتباهات  کـه 
سیاسـى یـا حتـى تفکـرات فلسـفى را بـه شـیوه اى خنـده دار بـه چالش مى کشـد.»

(داد، 1385، ص. 140) در تعریـف طنـز آمده اسـت: «اثـرى ادبـى کـه بـا اسـتفاده از 
بذلـه، وارونه سـازى، خشـم و نقیضـه، ضعف ها و تعلیمـات اجتماعى جوامع بشـرى را 

بـه نقد مى کشـد.» (سـایت ویکـى پدیا)

مخاطب و گروه هاى سنى
همان طـور کـه روى جلـد کتـاب وام دمـاغ نیز اشـاره شده اسـت این کتـاب مجموعه 
داسـتانى در گونـۀ طنـز اسـت. بـا این حـال روى جلـد کتـاب وام دمـاغ اشـاره اى بـه 
مخاطبـان اصلـى و گروه سـنى آن ها نشـده و به همین سـبب مخاطـب را در انتخاب 

یـا رد کتـاب به خـود وا گذاشته اسـت.
الزم بـه یـادآورى اسـت کـه گروه بنـدى مخاطبـان کتاب هـاى کـودك و نوجوان 
همچنیـن  و  روانـى،  و  جسـمى  اجتماعـى،  و  فـردى  نیازهـاى  و  عوامـل  در  ریشـه 
توانایى هـا و عالقه مندى هـاى گوناگونـى دارد کـه همگـى بـراى تأثیرگـذارى بیشـتر 
متـن بـر مخاطـب تنظیـم و تدویـن شـده اند. (داد، 1385، ص ص. 50 و 51) دیگـر 
این کـه بـر خـالف مخاطب بزرگسـال که گروه سـنى نامحـدود و گسـترده اى را در بر 
مى گیـرد، خوانـدن هـر کتابى براى گروهاى سـنى کودك و نوجوان مناسـب نیسـت. 
بـه سـخن دیگـر بـا توجـه بـه ویژگى هـاى خاص هـر یـک از ایـن دوره ها و همسـان 
نبـودن ظرفیـت فکـرى، کالمى و جسـمى مخاطبـان آن ها نمى تـوان هر متنـى را به 
بهانـۀ جـذاب بـودن در اختیـار رده هـاى سـنى دیگر قـرار دارد؛ چراکه به سـبب عدم 
رشـد کامـل فکرى و کـم بـودن دامنۀ اطالعـات کـودکان، خواندن کتاب هـاى خارج 
از محـدودة سـنى گاه مى توانـد تاثیـرى وارونـه و زیان بـار بـراى آن هـا در پى داشـته 
باشـد؛ از ایـن رو مشـخص کـردن دقیق محـدودة سـنى مخاطبان از شـرایط ضرورى 

و الزامـى چـاپ کتـاب براى کـودکان و نوجوانان اسـت.
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بـراى دسـت یابى بـه بهترین نتایـج، کتاب هاى مخصـوص کـودکان و نوجوانان به 
گروه هاى سـنى زیر تقسـیم شـده اند:

- گروه سنى الف: سال هاى پیش از دبستان.
- گروه سنى ب: سال هاى آغاز دبستان (اول، دوم و سوم).

- گروه سنى ج: سال هاى پایانى دبستان (چهارم، پنجم و ششم).
- گروه سنى د: دورة راهنمایى یا آغاز نوجوانى (هفتم و هشتم و نهم).

- گروه سـنى ه: دورة دبیرسـتان یا مرحلۀ دوم نوجوانى (دهم، یازدهم و دوازدهم).
(برگرفته از جدیدترین گروه بندى سایت ویکى پدیا)

- گـروه سـنى بزرگ سـال نیـز کـه معمـوالً از 18 سـالگى شـروع مى شـود و حد 
نـدارد. باالیى 

بـا نگاهـى دقیـق بـه ایـن تقسـیم بندى متوجـه مى شـویم کـه برخـى از ایـن 
گروه هـا تنهـا 2 یـا 3 سـال بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد و فقـط بـه دلیـل حساسـیت 
بـاال و ویژگى هـاى خـاص خـود از سـایر گروه هـا متمایـز شـده اند. تأکیـد و توجـه به 
چنیـن تقسـیم بندى هایى از ایـن رو اسـت کـه کـودکان و نوجوانان بـا آرامش فکرى 
و روحـى کافـى بـه خوانـش متـن و درك معنـاى آن بپردازنـد؛ ایـن امـر از مهم ترین 
مـوارد آموزشـى، پرورشـى و تربیتى کودکان و نوجوانان اسـت و همـواره باید مد نظر 

نویسـندگان و دیگـر دسـت اندکاران امـور فرهنگـى باشـد.
بـا توجـه بـه مـوارد فـوق پـس از خوانـش داسـتان هاى ایـن مجموعـه مى تـوان 
نتیجـه گرفـت کـه اغلب داسـتان هاى ایـن مجموعه براى گروه سـنى نوجوان نوشـته 
شـده اند؛ هرچنـد کـه برخـى از داسـتان ها پـا را از ایـن محـدوده فراتـر نهـاده و وارد 
حیطۀ داسـتان هاى جوان و بزرگسـال شـده اند. براى آشـنایى بیشـتر با این مجموعه 

در ادامـه بـه نقـد و تحلیـل یکایـک داسـتان هاى آن مى پردازیم.
داسـتان خانـم جوان بالـدار: داسـتان دربـارة زن و شـوهر پیرى اسـت که به 
طـور ناگهانـى با فرشـته اى مهربان روبه رو مى شـوند؛ فرشـته اى که در همـان برخورد 
نخسـت بـه آن هـا مـژده یـا پیشـنهاد بـرآورده کـردن یـک آرزو را مى دهـد. درسـت 
پـس از همیـن پیشـنهاد وسوسـه انگیز اسـت کـه زوج سـالخورده بـراى رسـیدن بـه 
آرزوهـاى شـخصى خود سـرگرم بگومگو و مشـاجره اى طنزگونه با یکدیگر مى شـوند؛ 
مشـاجره اى کـه در ادامـه منجـر بـه بـروز اختالفـات جزیـى و از آن مهم تـر نادیـده 
گرفتـن خواسـت هاى یکدیگر پس از سـال ها زندگى مشـترك مى شـود. این داسـتان 
کـه اولیـن داسـتان کتاب نیز هسـت، واروى دیگر داسـتان هاى این مجموعـه که ژانر 
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اجتماعـى دارنـد، در قالب ژانر شـگفت نوشـته شده اسـت.
نویسـنده در پرداخـت ایـن داسـتان، نظـرى هـم بـه داسـتان هاى تخیلى مشـابه 
داشته اسـت. در داسـتان هاى مشـابه، فرشـته یـا غـول چـراغ جـادو معموالً سـه آرزو 
را بـراى مخاطـب خـود بـرآورده مى کنند، ولى فرشـتۀ این داسـتان تنها یـک آرزو را 
بـرآورده مى کنـد کـه ایـن محدودیـت با روایتـى در قالـب طنـز، داسـتان را جالب تر 
و جذاب تـر کرده اسـت. داسـتان بـا طـرح و پیرنگى سـاده و نثـرى روان پیـش رفته و 
بـا برگشـت به همـان وضـع ابتدایى زوج سـالخورده پایـان مى پذیرد. با وجـود این که 
نویسـنده بـا گذاشـتن پیش شـرط «مشـترك بـودن آرزو» جهت گیرى داسـتان را به 
سـمت و سـوى پیـام غیرمسـتقیم متـن یعنـى یـک دله شـدن انسـان ها سـوق داده 
اسـت، ولـى آن چـه رخ مى دهـد در حقیقـت نادیده گرفتـن پیرزن و پیرمـرد از جانب 

یکدیگـر بـه خاطـر برخى منافع سـطحى و زودگذر اسـت.
«[آقـا نصـرت] عصایـش را بلنـد کرد تـا بکوبد توى سـر همـدم خانم؛ اما 
فرشـتۀ آرزو مانـع شـد و عصا محکـم خورد توى کلـۀ او. همـدم خانم هم که 
مسـلح ایسـتاده بـود ناخودآگاه اسـتکان را پرت کـرد طرف آقا نصـرت. اما باز 
هـم فرشـتۀ آرزو بدون آن کـه خودش بخواهـد دخالت کرد و اسـتکان محکم 
خـورد پـس کلـه اش. ایـن بـود کـه بـدن ظریـف و نحیـف فرشـته نتوانسـت 
ضربه هـا را تحمـل کنـد و وسـط آن پیرمـرد و پیـرزن دراز بـه دراز افتـاد.» 

(هاشـمى، 1390، ص. 12)
داسـتان امـان از ایـن خـوك کثیـف: داسـتان پدربزرگى اسـت که پـس از 
بیمـارى  بـودن  واگیـردار  خاطـر  بـه  خانـواده اش  اعضـاى  حـج،  سـفر  از  بازگشـت 
آنفلوالنـزاى خوکـى از دیده بوسـى بـا او خـوددارى مى کننـد و بـراى جلوگیـرى از 
شـیوع بیمـارى او را تنهـا درون اتاقـى قرنطینـه مى کننـد. سـرانجام پدربـزرگ از 
ابتـالى خـود بـه بیمـارى آنفوالنزاى خوکـى آگاه شـده و از هول و ترس فـراوان روانۀ 
بیمارسـتان مى شـود؛ ولـى دکتـر بیمارسـتان پـس از معاینۀ او و سـایر افـراد خانواده 

خبـر از سـالمت همـۀ آن هـا مى دهـد.
رگه هـاى طنـز در ایـن داسـتان کم رنگ و گاه ناپیدا اسـت؛ در واقع قصـه اى بامزه 
اسـت کـه در قالب داسـتان بـه خواننده ارائه شده اسـت و سـاختارى طنزگونـه ندارد. 
پایان بنـدى داسـتان بـر اصـل غافلگیـرى پایه گـذارى شده اسـت و از ایـن رو خواننده 
پـس از خوانـدن آن دلیلـى بـراى بازگشـت به متن نمى بیند! نویسـنده بـا چند جملۀ 
غافلگیرکننـده در پایـان داسـتان بـه طور ناگهانى اختالف سـطحى را بـه وجود آورده 

داستان پردازى براى نوجوانان در قالب ژانر طنز
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کـه بـه یکبـاره منجر بـه دگرگونـى تفسـیر و معناسـازى شده اسـت؛ غافـل از این که 
سـنگینى و تمرکـز بـار معنایـى داسـتان در چند جملـۀ پایانى آن را بـه متنى «یکبار 
مصـرف» تبدیـل نمـوده اسـت. برجسـته ترین ویژگـى ایـن داسـتان و داسـتان هاى 
مشـابه همانـا غافلگیـر کـردن خواننـده در پایان داسـتان اسـت؛ آن هـم در حالى که 

بدنـۀ متن فاقـد عمق معنایـى درخور توجه اسـت.
«... خوشـبختانه بابابـزرگ سـالم سـالمه و هیچ بیمارى اى نـداره. ظاهراً از 
تـرس گرفتار شـدن آنفوالنزاى خوکـى همه تون از بابابـزرگ دورى مى کردید. 
آقـاى دکتـر این هـا را گفـت و بعـد کیـف و دفتـر و دسـتکش را برداشـت و 
خداحافظـى کـرد و رفـت. مـا ماندیـم و خودمـان. همـه به هـم نـگاه کردیم. 
روى مـان نمى شـد بـه بابابـزرگ نـگاه کنیـم. مـن زیرچشـمى نگاهـى بـه 
بابابـزرگ انداختـم. دیـدم دسـت بـرد کمربنـدش را از کمرش باز کـرد و داد 
زد: مـن مـى رم طبقـۀ بـاال. شـما اگـه پاتونو بذاریـن اونجـا با همیـن کمربند 

سـیاهتون مى کنـم.» (هاشـمى، 1390، ص ص. 20-21)
داسـتان طبیب فرنگـى: داسـتان دربارة دختر پادشـاهى اسـت که بـه دردى 
بى درمـان مبتـال شده اسـت و هیـچ طبیبـى نمى توانـد او را درمـان کنـد. پادشـاه 
بـراى مـداواى دختـرش پاداش هـاى فراوانـى در نظـر مى گیـرد و با این حـال طبیبان 
همچنـان کارى از پیـش نمى برنـد. تـا این کـه باالخـره طبیبـى فرنگـى بـا ادعـاى 
مداواى دختر پادشـاه وارد قصر مى شـود. سـپس به دختر پادشـاه شـربتى مخصوص 
داده و اندکـى بعـد در اوج ناباورى آثار بیمارى از دختر پادشـاه زدوده مى شـود. جالب 
این کـه در پایـان داسـتان پادشـاه از طبیـب درخواسـت مى کنـد که به خواسـتگارى 
دختـرش بـرود، ولـى طبیب با یـادآورى این کـه صاحـب زن و بچه اسـت از ازدواج با 
دختـر پادشـاه سـر بـاز زده و کارت ویزیت خـود را با عنـوان: «مدیر تبلیغات شـربت 

طـال» بـه پادشـاه مى دهد.
در ایـن داسـتان نیـز توجـه نویسـنده بـه قصه هاى کهن آشـکار و مشـخص دارد. 
نویسـنده کوشـیده تا با تغییر دادن و دگرگون کردن سـاختار داسـتان و برخى حذف 
و اضافه هـا آن را از داسـتان هاى مشـابه متمایـز و جذاب تـر کنـد. اشـکال کوچکـى 
کـه تـا حـد اندکـى داسـتان را تحـت تأثیـر خـود قـرار داده همانـا هماهنـگ نبودن 
زمـان و زبـان روایـت بـا زمـان داسـتان اسـت. در همـان ابتداى داسـتان آمده اسـت 
کـه: «پادشـاهى در سـرزمینى دور حکومـت مى کـرد.» ایـن تعبیـر ناخـودآگاه ذهـن 
مخاطـب را بـه دوره هـاى گذشـته و دور مى برد، در حالى که نویسـنده در داسـتان به 
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مـواردى اشـاره مى کنـد که خـارج از محـدودة زمانى دوره هاى دور و گذشـته اسـت. 
اشـاره بـه مـواردى همچـون: کارت ویزیـت، بیمـارى ایدز، سـکه، ربع سـکه و مراحل 
ادارى دریافـت جایـزه از جملـه مـواردى هسـتند کـه در زمـان روایت داسـتان هنوز 
کاربـرد نداشـتند! بـه بیـان دیگـر پیونـد دادن عمدى زمـان داسـتان با زمـان اکنون 
در برخـى مـوارد بـه شـکلى آشـکار از بدنۀ روایـت بیـرون زده و تنها به ابـزارى براى 
خوشـمزگى راوى تبدیـل شده اسـت؛ ولـى از سـوى دیگر در مـواردى کـه رخدادها با 
زمـان واقعـى داسـتان هماهنـگ بوده انـد، متن نیـز جذاب تر شده اسـت؛ مانند اشـاره 
بـه درس خـوان نبـودن ذاتى دختـر پادشـاه و تصمیم گیـرى او بـراى ازدواج با طبیب 

فرنگـى، یـادآورى حقوق زنـان و... .
بـدون  نویسـنده  کـه  اسـت  آن  پایان بنـدى  داسـتان  ایـن  اشـکال  مهم تریـن 
هیچ گونـه جهت گیـرى و گره گشـایى، خواننـده را از دریافـت معنا محروم کرده اسـت. 
بـه سـخن دیگـر با توجه بـه پرداخـت متفاوت و زبـان دلنشـین داسـتان، پایان بندى 
سـطحى متـن سـاختار معنایى آن را زیر سـؤال برده اسـت. نویسـنده مى توانسـت در 
مـورد «شـرکت شـربت طـال»  بیشـتر مانور دهـد و پرداخـت بهتر و پخته تـرى انجام 
دهـد، ولـى بـه هـر دلیـل ایـن امـر اتفـاق نیفتـاده و داسـتان در انتهـا و به شـیوه اى 

غافلگیرکننـده تغییـر جهـت داده و بـه حـال خود رها شده اسـت.
«- ولى قربان من زن و بچه دارم و به فکر زن دیگرى نیستم.

- چه مى گویى اى طبیب حاذق؟
یارو گفت: «اعلى حضرت من طبیب نیستم.»

- هان! طبیب نیستى؟ پس چه هستى؟
یـارو کارت ویزیتـى از جیبـش در آورد بـه طـرف پادشـاه گرفـت و گفت: 
«مـن مدیر تبلیغات شـرکت شـربت طال هسـتم. اگر بـاز هم از این شـربت ها 
خواسـتید در خدمتیـم. بیشـتر از ده تـا را نصـف قیمـت حسـاب مى کنیـم.» 

(هاشـمى، 1390، ص. 28)
داسـتان ماجـراى کـوه قاف و عشـق رنگـى: طنـزى خوش سـاخت اسـت 
دربـارة پسـر جوانـى کـه بـه عشـق مبتـال شـده و بـه خاطـر آن روزبـه روز ضعیف تـر 
و الغرتـر مى شـود. تـا آن جـا کـه پدر خانـواده براى مداواى پسـرش دسـت بـه دامن 
پیرمـردى مى شـود کـه در کـوه قـاف زندگـى مى کنـد! پـس از رسـیدن بـه مقصـد، 
پیرمـرد در بـاالى کـوه نبض پسـر بیمـار را گرفته و همان جا به عشـق او پـى مى برد؛ 
سـپس از پسـر جـوان درخواسـت مى کند تا بـراى نصیحـت و پنـد دادن، دختر مورد 

داستان پردازى براى نوجوانان در قالب ژانر طنز
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عالقـه اش را بـه او نشـان دهـد. در ادامـه مى خوانیـم کـه پیرمـرد با اندکـى نصیحت 
پسـر را سـربه راه کرده و سـپس در گـوش دختر به صورت پنهانـى چیزهایى مى گوید 
کـه کسـى از آن خبـردار نیسـت. تـا این کـه چنـدروز بعد پسـر جـوان در حـال نگاه 
کـردن از پشـت پنجـره دختر مـورد عالقه اش را مى بیند که دسـت در دسـت پیرمرد 

خنده کنـان از کوچـه مى گذرند!
عشـق ورزیـدن از جملـه سـوژه هاى جالـب و فراگیـرى اسـت کـه بیـش از همـه 
گریبان گیـر نوجوانـان و جوانـان مى شـود. نویسـنده در ایـن داسـتان بـا بهره گیـرى 
از طرحـى خـوب و جاافتـاده و خـوددارى از اطنـاب، داسـتانى خوش سـاخت، گیـرا 
وتأثیرگـذار پدیـد آورده اسـت، بـه طـورى که بـر خالف دو داسـتان پیشـین با وجود 
این کـه پایانـى غافلگیرکننـده دارد (ازدواج پیرمـرد بـا دختـر جـوان)، طنـزى گزنده 
را وارد ذهـن مخاطـب مى کنـد و او را بـه اندیشـیدن دربـارة چیسـتى و چرایى آن وا 

مى دارد.
بار معنایى داسـتان در جاى جاى متن تقسـیم شـده و نتیجه گیرى و تأثیرگذارى 
داسـتان بـا شـوکى کـه نویسـنده در پایـان داسـتان بـه خواننـده وارد مى کنـد بـه 
باالتریـن حـد خـود مى رسـد. در مجمـوع داسـتان داراى سـاختارى منسـجم و قابل 
دفـاع اسـت. البتـه در ایـن داسـتان نیـز رد کم رنگـى از خوشـمزگى عمـدى راوى به 
چشـم مى خـورد (هنگامـى کـه بـه توضیـح کـوه قاف بـه پـدر خانـواده مى پـردازد)، 
ولـى از نظـر سـاخت و پرداخـت جـزو بهترین داسـتان هاى ایـن کتاب اسـت. ناگفته 
نمانـد کـه کتـاب در صفحه هـاى میانـى همیـن داسـتان دچـار پـرش و تکـرار شـده 
اسـت (حـدود 16 صفحـه) کـه بـه هـر رو توجیه پذیـر نیسـت. (بـه امید آن کـه فقط 

کتـاب نویسـندة ایـن نوشـتار این گونه باشـد.)
«چنـد هفتـه گذشـت. یـک روز جوانـک کنـار پنجرة خانه شـان ایسـتاده 
بـود و کوچـه را نـگاه مى کـرد و بـه ایـن مى اندیشـید کـه چگونـه مى تواند از 
عشـق هاى رنگـى خـالص شـود و بـه جریـان اندیشـه بپیونـدد. یـک دفعـه 
چشـم هایش از تعجـب گـرد شـد. او وسـط کوچـه همـان دختـر دانشـجو را 
دیـد که دسـتش را در دسـت آن پیرمـرد جهان دیده گرده زده بود و داشـتند 
بـا هـم گل مى گفتنـد و گل مى شـنیدند. پیرمـرده تیـپ اسـپرت زده بـود و 
بـوى ادکلنـش تمـام کوچـه را پـر کرده بـود. آن ها وقتـى از جلو پنجـرة خانۀ 
جوانـک رد شـدند، پیرمـرد، نامـردى نکـرد و یک زبـان گنده هم بـراى جوان 

در آورد.» (هاشـمى، 1390، ص. 33)
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داسـتان نگـه داشـتن هرگونـه جانور زنـده در ایـن سـاختمان ممنوع 
اسـت: داسـتان دربـارة همسـایگان یـک سـاختمان آپارتمانـى اسـت کـه خیـال 
سـازگارى بـا یکدیگـر ندارند. آقـاى گلبید و آقاى سـامان با آوردن خروس و سـگ به 
سـاختمان ناراحتى هایـى بـراى دیگـر همسـایگان بـه وجـود مى آورنـد کـه در نهایت 
منجـر بـه ایجـاد و اوج گرفتن درگیرى ها مى شـود. در این میان کارى از دسـت مدیر 
سـاختمان هـم سـاخته نیسـت؛ در نتیجه همسـایه ها به کـرى خواندن ادامـه دادند و 
پـس از مدتـى بـه آوردن شـترمرغ به درون آپارتمـان روى مى آورنـد. همزمان یکى از 
زنـان سـاختمان خبـر از گم شـدن پسـرش مى دهـد و بـراى همین مدیر سـاختمان 
بـراى یافتـن پسـر همسـایه به پشـت بام مـى رود. غافـل از این کـه در پشـت بام مارى 
چهـار پنـج متـرى در حـال وول خـوردن اسـت که گویا همان پسـر همسـایه اسـت! 

(برخـى حیوانـات بـراى صاحبان شـان مانند فرزند هسـتند).
بـر خـالف پرداخـت و نگرش متفاوت نویسـنده در این داسـتان و وجـود رگه هاى 
طنزگونـه در آن، درهـم آمیختـن ژانـر طنـز بـا ویژگى هـاى سـایر ژانرهـاى مشـابه و 
خنـده دار، یکدسـت و یکپارچـه بـودن روایـت داسـتان را دچار اشـکال نموده اسـت؛ 
چنان کـه گویـى بـه جـاى یـک طنـز اجتماعـى بـا داسـتانى گروتسـک، غلوآمیـز یـا 
فکاهـه مواجـه هسـتیم. (ژانر داسـتان مشـخص نیسـت). بـراى نمونه ُکـرى خواندن 
شـخصیت ها بـه جایـى مى رسـد کـه در ادامـه بـه آوردن شـترمرغ و مارى بـزرگ به 
آپارتمـان مى انجامـد! ایـن مـوارد عـالوه بـر این کـه چنـدان بـراى خواننـده باورپذیر 
نیسـتند (چراکـه این داسـتان سـاختارى رئـال و واقع گرا دارد)، از دیگرسـو داسـتان 
را از ژانـر طنـز خـارج کـرده و بـه حیطـۀ متـون فکاهه مى کشـانند. نبـود روابط علت 
و معلولـى در رخدادهـا از دیگـر اشـکاالت ایـن داسـتان اسـت. رخدادهـا اغلـب براى 
خندانـدن مخاطـب کنـار یکدیگـر چیده شـده اند و براى ایـن هدف نویسـنده چندان 

در پـى ارتبـاط علت منـد و به هم پیوسـتۀ رخدادهـا بـا یکدیگـر نبوده اسـت.
«خانـم پشـت جعبه هـا را نـگاه کـرد و بـا لبخنـد گفـت: «نـه! پسـرم 
اینجاسـت.» رفتـم کنـارش و پشـت جعبه هـا را نـگاه کردم. یک دفعه خشـکم 
زد. دسـت و پایـم شـروع کـرد بـه لرزیـدن. یـک مار چهـار پنج مترى پشـت 
جعبه هـا دراز کشـیده بـود و بـا چشـم هاى وحشـتناکش مثـل آدم هـاى هیز 
بـه مـن زل زده بـود. خانـم آرشـام گفـت: «نترسـید! پسـرم بى خطـره فقـط 
االن غـذا خـورده. سـنگین شـده نمى تونه حرکت کنه. شـما کمکـش کنید تا 

برگـرده خونـه.» (هاشـمى، 1390، ص.40)
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داسـتان باغـت آبـاد کنکـورى: داسـتان دربـارة پسـرى کنکـورى اسـت که 
پـدر و مـادرش بـراى بـه کرسـى نشـاندن نظـرات شـخصى خـود بـه اجبـار او را در 
کالس هـاى گوناگـون کمک آموزشـى نام نویسـى کـرده و در ایـن راه پول هـاى گزافى 
خـرج مى کننـد. غافـل از این کـه پسـر خانـواده عالقـه اى بـه دانشـگاه نداشـته و 

مى خواهـد وارد ارتـش بشـود.
نویسـنده کوشـیده با دگرگونى هـاى زبانى و روایـت خنده دار تا انـدازه اى خوانش 
متـن را جـذاب کنـد، در حالى کـه متـن بـه سـبب کمبـود رگه هـاى اصلى طنـز و از 
آن مهم تـر برجسـته نبـودن طرح داسـتان و کنش شـخصیت ها، از تأثیرگـذارى الزم 
و مطلـوب برخـوردار نیسـت. ایـن داسـتان بـا طرح و سـاختارى سـاده که بیشـتر بر 
پایۀ دیالوگ نویسـى شـکل گرفتـه، عمق معنایى مناسـبى ندارد و همانند بسـیارى از 
متـوِن صرفـاً سـرگرم کننده ممکن اسـت پـس از یک بـار خواندن براى همیشـه کنار 
گذاشـته شـود. دیگـر این کـه با توجه بـه نشـانه هاى موجـود در متن، مخاطبـان این 
داسـتان گـروه سـنى «ه » یـا دبیرسـتانى ها هسـتند. به تعبیـر دیگـر درهم آمیختگى 
و تنـوع مخاطـب در ایـن کتـاب هـر ازگاه به عـدم هماهنگـى متن و ارتبـاط مؤثر آن 

بـا مخاطب انجامیده اسـت.
«ـ آخـه بابـا مـن بـه نظـام بیشـتر عالقـه دارم. دوسـت دارم وارد ارتـش 

بشـم. همـه کـه نباید بـرن دانشـگاه.
ایـن را گفتـم و نفـس راحتـى کشـیدم. حرفى که یک سـال سـر دلم گیر 
کـرده بـود آخـر راه خـودش را بـاز کـرد. بابـا نگاهى بـه مامـان و مامان بزرگ 
انداخـت و گفـت: «دیوونـه شـدى بچـه؟ مـن تـا حـاال چنـد میلیـون تومـن 
خرجـت کـردم. نخیـر! ایـن حرفـا تـو کـت مـا نمـى ره. فقـط دانشـگاه، فقط 

مدیریت.»
مامـان گفـت: «فقـط عمران! آخه کـى از مدیریت خیر دیده؟» (هاشـمى، 

1390، ص.47)
داسـتان وامـى براى دمـاغ بابابـزرگ: داسـتان دربـارة پدربزرگى اسـت که 
پـس از آشـنا شـدن بـا دختر جوانى بـه نام تینـا و براى جلـب رضایت او بـه کارهاى 
عجیبـى چـون عمـل دماغ، کاشـتن مو و صـاف کردن پوسـت صورت اقـدام مى کند. 
در ادامـه پدربـزرگ وام سـنگینى را کـه از پسـرش بـراى انجـام ایـن کارهـا گرفتـه 
یک جـا بـه بـرادر تینـا مى دهـد، در حالى کـه تینا و بـرادرش پـس از دریافـت پول ها 

همـۀ آن را بـاال مى کشـند و فـرار مى کنند.
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هرچنـد کـه سـوژة داسـتان جـذاب و نویسـنده در پرداخـت کلى آن موفـق بوده 
اسـت، ولـى بـاز هـم داسـتان دچـار درهم آمیختگـى مخاطـب هـدف شـده و معلـوم 
نیسـت بـه چـه انگیـزه اى و بـراى کدام گروه سـنى نوشـته شده اسـت. مناسـب بودن 
برخـى کتاب هـا بـراى گروه هـاى سـنى متفـاوت زمانـى پذیرفتنـى اسـت کـه متـن 
بـه دغدغـۀ همـۀ گروه هـا بپـدازد و بـه طیف هـاى گوناگـون مخاطبان خود پاسـخگو 
باشـد. ایـن در حالـى اسـت کـه شـخصیت هاى ایـن داسـتان همگـى در ردة سـنى 
بزرگسـال هسـتند و دغدغه هـاى اشاره شـده در داسـتان نیـز مختـص همیـن گـروه 
هسـتند و قابلیـت چندانـى بـراى ارتبـاط برقـرار کـردن بـا مخاطـب اصلـى کتـاب 

ندارند. (نوجوانـان) 
«ـ چى شده آقا جون!

ـ به نظر شما اگه من دماغم رو عمل کنم بهتر نیست؟
ـ مگه دماغتون مشکلى داره؟

ـ نه! ولى دوست دارم سر باال باشه!
بابـا گفـت: «دسـت بـردار آقا جـون! دیگه از شـما گذشـته. ایـن کارا مال 

دختـراى هفـده هجده سـاله س نه پیرمـرداى هفتاد سـاله.»
بابابـزرگ بـا عصبانیـت گفـت: «ایـن قـدر به مـن نگو هشـتاد سـاله. من 
همـه اش شـصت و هفـت سـال دارم. بعـدش هـم تینـا خانـم بـه مـن مى گه 
دماغـت خیلـى آویزونـه. اگـه بـه شـما بگـن دماغتـون آویزونـه بهتـون بـر 

ص.50)  ،1390 (هاشـمى،  نمى خـوره؟» 
داسـتان مهریۀ مامـان: داسـتان دربارة مشـاجرة طنزآلـود زن و شـوهر پیرى 
اسـت کـه بـه بهانۀ گرفتن طـالق به خانۀ پسرشـان پنـاه مى برند و مدتى بعـد دوباره 

سـر خانه و زندگـى خود بـر مى گردند.
داسـتان از لحاظ سـاختارى خوش ساخت اسـت و دیالوگ هاى شخصیت بابابزرگ 
بـه خوانـش و جذابیت داسـتان کمکى شـایان کرده اسـت. به طور کلى برجسـته ترین 
شـخصیت پردازى و کنش هـاى رفتـارى از آن شـخصیت بابابـزرگ اسـت و داسـتان 
بـدون آن لطفـى نـدارد. پیـام داسـتان همانـا بازنگـرى در ازدواج هاى اجبـارى، بدون 
شـناخت و پیامدهـاى پـس از آن اسـت کـه گریبان گیـر اغلـب خانواده هـا مى شـود. 
از لحـاظ فـن داستان نویسـى بهتـر بـود بخـش پایانـى داسـتان (کـه بـه دیالوگ ها و 
گره گشـایى داسـتان اختصـاص دارد)، در دل متن گنجانده مى شـد تـا مانند وصله اى 
جداگانـه از بدنـۀ روایـت بیرون نزند. سـایر موارد (از جمله مخاطب شناسـى) به سـان 
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موارد یاد شـده در داسـتان پیشـین است.
داسـتان یـک عیـد، مخصـوص پسـر آقـاى خوش بیـن: داسـتان دربـارة 
کارمنـدى اسـت که پس از دریافت عیدِى آخرسـال دسـت پسـرش را گرفتـه و براى 
خریـد عیـد راهـى بـازار مى شـود. غافـل از این کـه تـوى راه بـا مغـازه داران طلبکارى 
مواجـه مى شـود کـه عالوه بـر بازپس گیـرى بدهى، عیدى اضافـه اى نیـز از او دریافت 
مى کننـد؛ بـه طـورى کـه پـس از مدتـى تنهـا مبلـغ اندکـى از پول هـا بـراى کارمند 

بیچـاره باقـى مى مانـد و همـان مقـدار انـدك نیـز در ادامـه نصیب دزدها مى شـود.
اول این کـه ایـن متـن داسـتان نیسـت. بـا وجـود پررنـگ و تأثیرگـذار  نکتـۀ 
بـودن رگه هـاى طنـز بـه کار رفتـه در آن، متـن سـاختار داسـتانى نـدارد و در حیطۀ 
نوشـتارهاى صرفـاً فکاهـه و خنـده دار قـرار مى گیرد. از شـروط مهم داسـتانى شـدن 
متـن برخـوردارى اجـزا و عناصـر داسـتان از نظامى علتمند اسـت. ولـى در مورد این 
داسـتان رخدادهـا بـا وجـود باورپذیر بـودن هنوز داسـتانى نشـده اند. بـه تعبیر دیگر 
ارتبـاط علـت و معلولـى محکمـى میـان آن هـا وجود نـدارد. این داسـتان ها به سـبب 
آشـکار و رو بـودن پیـام و طرح آن امکان کشـف و شـهود و تعمق چندانـى به خوانند 
نمى دهـد و بیشـتر بـه بازگـو کـردن معضلـى اجتماعـى بـا رگه هـاى پررنگـى از طنز 

مى پردازد.
داسـتان ماجـراى نقد کوبندة آقـاى گل حواس: دربـارة روزنامه نگارى اسـت 
کـه در دفتـر روزنامـه دچـار مشـکل حواس پرتـى شده اسـت. سـردبیر از او مى خواهد 
تـا در سـتون جدیـدى از روزنامـه بـه نقد داسـتان هاى ارسـالى اقـدام کنـد، ولى این 
روزنامه نـگار بـه دلیـل حواس پرتـى نسـخۀ دکتـر را به جـاى داسـتان اشـتباه گرفته 
و همـان را نقـد مى کنـد. حواس پرتـى خبرنـگار تـا آن جا ادامـه پیدا مى کنـد که این 
بـار نامـه اى ادارى را بـه جـاى داسـتان نقـد مى کنـد! آقـاى گل حواس تـالش زیادى 
مى کنـد تـا بـار سـوم داسـتان کوتاهى انتخـاب کند و نقد درسـتى براى آن بنویسـد. 

غافـل از این کـه ایـن بـار نیـز در اقدامى مضحک داسـتان خـودش را نقـد مى کند!
حواس پرتـى شـخصیت آقـاى گل حـواس پتانسـیل باالیـى بـراى پرداختـن بـه 
سـوژه هایى از جملـه: نقدهـاى بى بنیـان و منتقـدان کارنابلـد دارد؛ بـه گونـه اى کـه 
نویسـنده بـا اندکـى پرداخت بهتر مى توانسـت داسـتانى تأثیرگذار بـه مخاطب عرضه 
کنـد (هرچنـد کـه به همین شـکل نیـز جذابیـت باالیـى دارد). در این داسـتان تنها 
حواس پرتـى شـخصیت آقـاى گل حـواس برجسته سـازى شـده و بـه روایـت در آمده 
اسـت؛ در حالـى کـه ریشـه یابى این گونـه حواس پرتِى غلوآمیـز و پرداختـن به چرایى 



350177

۲۰ ۱۹  ،  
 ۱۳۹۷ ـــ  ـــ  

آن مى توانسـت راه گشـاى جذابیـت بیشـتر این داسـتان باشـد.

 نتیجه گیرى
در مجموعـه داسـتان وام دمـاغ نویسـنده کوشیده اسـت تا بـا پرداختن به سـوژه هاى 
اجتماعـى در قالـب ژانـر طنـز، از یک سـو بـه انتقـال پیـام و آشکارسـازى مشـکالت 
بپـردازد و از سـوى دیگـر روى لـب مخاطبـان خـود لبخنـد بنشـاند. در ایـن میـان 
و  اجتماعـى  نقدهـاى  برخـى  و  داسـتان ها  خنـده دار  و  دلنشـین  زبـان  از  مى تـوان 

شـخصیت پردازى ها بـه عنـوان نقـاط قـوت ایـن مجموعـه یـاد کـرد.
افـزون بـر ایـن اغلـب سـوژه ها از جذابیت درخـور توجهـى برخوردار هسـتند که 
در صـورت توجـه بیشـتر نویسـنده در پرداخـت آن هـا بى گمـان خوانـش داسـتان ها 
لطـف بیشـترى پیـدا مى کـرد. ولـى همـان طـور کـه پیش تـر نیز اشـاره شـد، برخى 
کاسـتى ها مانـع از موفقیـت کامـل ایـن کتـاب در ارائـۀ داسـتان هایى در قالـب ژانـر 
طنـز (نـه فقط خنـده دار) شده اسـت؛ چراکه طنـز داراى تعاریـف و ویژگى هاى خاص 
خود اسـت که ممکن اسـت به سـبب کم توجهى با سـایر ژانرهاى مشـابه و خنده دار 
(فکاهـه، هجـو و لوده نویسـى) تداخـل کنـد. همچنان کـه در اندکـى از داسـتان هاى 
ایـن کتـاب نیـز تداخل سـاختارى و خارج شـدن از حیطـۀ طنز به سـوى فکاهه قابل 
مشـاهده اسـت. ایـن مـوارد هرچـه هـم کـه شـمار اندکـى داشـته باشـند در نهایـت 

منجـر بـه کـم اثر شـدن داسـتان ها و بـار معنایـى و انتقـادى آن ها خواهند شـد.
از دیگـر مـوارد قابـل تأمـل در ایـن کتاب همانـا نادیـده گرفتن محـدوده و گروه 
سـنى مخاطـب و اشـاره نکـردن بـه آن در روى جلـد یا شناسـنامۀ کتاب اسـت. این 
همـه تأکیـد بـر درج گـروه سـنى مخاطـب ریشـه در اهمیـت و ضـرورت انکارناپذیر 
ایـن مقولـه دارد؛ چراکـه نـوع و دامنـۀ تأثیرگـذارى متون در هـر یک از ایـن گروه ها 
بـا هـم متفـاوت اسـت و نادیـده گرفتـن ایـن امر ممکن اسـت بـه ناهمسـازى متن و 
مخاطـب بیانجامـد. بى گمـان حساسـیت بـاال و شـرایط خـاص و متفـاوت گروه هـاى 
سـنى کـودك و نوجـوان از مهم تریـن دالیـل گروه بنـدى ایـن دسـته از مخاطبـان 
هسـتند کـه رعایـت آن ها در متون داسـتانى بیش از همه به سـود آن هـا خواهد بود.
بـا وجـود تعاریـف نسـبتاً رایج و دقیق دربـاره گونه هـاى متفاوت داسـتان پردازى، 
امـروزه به سـبب عدم توجـه کافى برخى از نویسـندگان به این تعاریـف و ویژگى هاى 
هریک از آن ها، نوعى سـاده انگارى در پدید آوردن متون داسـتانى خنده دار مشـاهده 
مى شـود کـه در آن گویـى بـه کارگیـرى هـر روشـى بـراى خندانـدن مخاطـب جایز 

داستان پردازى براى نوجوانان در قالب ژانر طنز
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نقد دیروز

و بالمانـع اسـت! چنان کـه برخـى از نویسـندگان بـراى رسـیدن بـه ایـن هـدف مهم 
و البتـه تأثیرگـذار سـهواً یـا عمـداً گاهـى ویژگى هـاى اصلى و ضـرورى ژانرهـا را نیز 
نادیـده مى گیرنـد. در حالـى کـه رعایـت ایـن مـوارد عـالوه بـر افزایـش بـار معنایـى 
داسـتان، بـه تأثیرگـذارى و ماندگارى بیشـتر متن خواهـد انجامید. در خلق داسـتان 
طنـز توجـه بـه کارکردهـاى گوناگـون ایـن ژانـر و بـه کارگیـرى همـۀ ظرفیت هـاى 
عملـى بـراى تأثیرگذارى بیشـتر متن بـر مخاطب اهمیتـى آشـکار و انکارناپذیر دارد. 
ایـن تأثیرگـذارى ریشـه در غایـت نهایى داسـتان هاى طنـز دارد؛ یعنى آشکارسـازى 
عیـوب و ناهنجارى هـاى موجـود در جامعـه و روابـط انسـانى، کـه البتـه در برخـى از 
داسـتان هاى ایـن مجموعـه نیـز بـه چشـم مى خـورد. در مجمـوع بـا نگاهـى کلى به 
مطالـب اشـاره شـده، بسـیارى از نـکات و نقدهاى وارد شـده بـر این کتاب بـا اندکى 
بازنویسـى یـا ویراسـتارى مجـدد قابـل رفـع هسـتند؛ ولـى مـواردى اندکـى همچون 
داسـتان «یـک عیـد براى پسـر آقـاى خوش بیـن» و داسـتان «ماجـراى نقـد کوبندة 
آقـاى گل حـواس» اصوالً فاقد سـاختار منسـجم داسـتانى هسـتند و نیاز بـه بازنگرى 

دارند. اساسى 
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چکیده
ــه برداشــت  ــر ب ــوان کمت ــودك و نوج ــات ک ــد ادبی ــش در نق ــرن پی ــک ق ــر از ی ــا کمت ت
و ســلیقه مخاطبــان توجــه مى شــد. بــا شــکل گیرى گونه هــاى نقــد کــودك گــرا، 
ــن  ــت. همچنی ــکل گرف ــوان ش ــودك و نوج ــات ک ــد ادبی ــى در نق ــاى ارتباط رویکرده

رویکردهــاى زیبایى شناســانه و تربیتــى نیــز دســتخوش تحوالتــى شــد.
در ایــن مقالــه نقــد ســه نوجــوان بــر کتــاب کنســرو غــول نوشــته مهــدى رجبــى درج شــده 
اســت کــه مى توانــد به عنــوان نمونــه اى از برداشــت مخاطبــان از ایــن کتــاب مطــرح شــود. 

کلیدواژه: 
نقد مخاطبان، رویکرد کودك گرا، خوانندگان نوجوان، فانتزى

اشاره
تــا کمتــر از یــک قــرن پیــش در نقــد ادبیــات کــودك و نوجــوان کمتــر بــه برداشــت 
ــرا،  ــد کودك گ ــاى نق ــکل گیرى گونه ه ــا ش ــد. ب ــه مى ش ــان توج ــلیقه مخاطب و س
رویکردهــاى ارتباطــى در نقــد ادبیــات کــودك و نوجــوان شــکل گرفــت. همچنیــن 

رویکردهــاى زیبایى شناســانه و تربیتــى نیــز دســتخوش تحوالتــى شــد.
ــدان بزرگســال را  ــه زیبایى شــناختى توســط منتق ــردازان هرگون برخــى نظریه پ
ــک  ــرى ی ــى و هن ــاى ادب ــان درك زیبایى ه ــاور ایش ــه ب ــد. ب ــد ارزش خوانده ان فاق
کتــاب کــودك و نوجــوان توســط خواننــده بزرگســال ممکــن نیســت و اگــر نوشــته 

چنیــن ادعایــى داشــته باشــد فاقــد ارزش اســت. 
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نقد مخاطبان
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بــه بــاور ایــن نظریه پــردازان تنهــا خواننــدگان واقعــى اثــر (کــودکان و نوجوانــان) 
هســتند کــه مى تواننــد دربــاره زیبایى هــاى یــک اثــر اظهارنظــر و قضــاوت کننــد.

ــت هاى  ــاره برداش ــدان درب ــر منتق ــردازان، اظهارنظ ــى نظریه پ ــن برخ همچنی
مخاطــب از اثــر کــودك و نوجــوان را فاقــد ارزش و اعتبــار مى داننــد. آن هــا دانســتن 
ــه پیمایــش و  ــد، منــوط ب ــر دریافــت کرده ان این کــه مخاطبــان چــه پیامــى را از اث

ــد. ــان مى دانن ــنجى از مخاطب ــى و نظرس ــاى میدان پژوهش ه
در ایــن مقالــه نقــد ســه نوجــوان بــر کتــاب کنســرو غــول نوشــته مهــدى رجبى 
ــن  ــان از ای ــه اى از برداشــت مخاطب ــوان نمون ــد به عن ــه مى توان درج شــده اســت ک

کتــاب مطــرح شــود.

ــتان هاى  ــطح شهرس ــوزى در س ــى دانش آم ــد ادب ــابقه نق ــا در مس ــن نقده ای
اســتان تهــران ارائه شــده بودنــد. گرچــه بــه نظــر مى رســد نوجوانــان تحــت تأثیــر 
ــد  ــه جســت وجوهاى اینترنتــى متکــى بوده ان آموزش هــاى مربیــان خــود، بیشــتر ب

تــا نظــر اولیــه و بالواســطه خــود.

1. حسین شیبانى  
شهرستان ورامین

ــوکا»  ــود. «ت ــکار ش ــد جنایت ــه مى خواه ــت ک ــى اس ــتاِن نوجوان ــاب داس ــن کت ای
ــوده از دســت داده.  ــى بچــه ب ــدرش را وقت ــن نوجــوان قصــه ماســت. او پ اســم ای

کنسرو غول
رجبى، مهدى
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لذت خواندن از خطوط قرمز

ــن اســت  ــش ممک ــه اول ــى ک ــا اخالق ــویى اســت ب ــف و ترس ــربچه ضعی ــوکا پس ت
ــه او زور  ــد و ب ــه کتکــش مى زنن ــاى مدرس ــه بچه ه ــد. هم ــب باش ــا عجی ــراى م ب
ــى. او  ــوب نیســت بخصــوص در ریاض ــدان خ ــه چن ــد. درســش در مدرس مى گوین
ــجاع  ــاى ش ــر او آدم ه ــا از نظ ــکار بشــود. جنایتکاره ــه جنایت ــرد ک ــم مى گی تصمی
ــروگان  ــد، گ ــف مى کنن ــک ورى ت ــد و ی ــک مى زنن ــا بان ــى اند. جنایتکاره و نترس

مى گیرنــد امــا آدم نمى کشــند.
ــد.  ــى را مى بین ــرزن، کتاب ــک پی ــغال هاى ی ــن آت وآش ــک روز در بی ــوکا ی ت
ــت دارد  ــرد. او دوس ــزرگ و آن را مى خ ــکار ب ــک جنایت ــرات ی ــه و خاط زندگینام
ــکار شــود. او نمى خواهــد کــه ضعیــف و ترســو باشــد.  شــبیه شــخصیت آن جنایت
روزى دیگــر هــم از آن پیــرزن کنســروى مى خــرد کــه بــه گفتــه  او درونــش غولــى 
ــه  ــردا ک ــد و ف ــى نمى افت ــچ اتفاق ــد هی ــاز مى کن ــى آن را ب ــا وقت ــود دارد. ام وج
ــن  ــوش نک ــرف گ ــم و ح ــول زبان نفه ــک غ ــد. ی ــول را مى بین ــد غ از راه مى رس
ــاى زوج  ــط روزه ــش فق ــت. غول ــى اس ــگ زرد و ریاض ــق رن ــه عاش ــرف ک و کم ح
مى آیــد و روزهــاى فــرد نیســت. آن هــا کتابــى را پیــدا مى کننــد و  بــا هــم ریاضــى 
ــد  ــه ریاضــى عالقه من ــم ب ــود کم ک ــر ب ــه از ریاضــى متنف ــد، پســرى ک کار مى کنن
عالقه منــد  درس  بــه  او  مى شــوند.  او  اســتعداد  متوجــه  دیگــران  و  مى شــود 

ــد. ــاع کن ــودش دف ــق خ ــرد از ح ــاد مى گی ــم ی ــود و کم ک مى ش

ــود  ــش از خ ــار پی ــر آث ــه دور از تأثی ــدگارى ب ــذار و مان ــى اثرگ ــر ادب ــچ اث هی
شــکل نمى گیــرد. آفرینــش یــک اثــر ادبــى برجســته بــه معنــاى دور مانــدن خالــق 
آن از آثــار پیشــین نیســت؛ بلکــه بــه معنــاى  درونــى شــدن ایــن آثــار در ذهــن و 
ــه اى  ــه گون ــا اندیشــه  او و  پدیدارشدنشــان ب ــد، درآمیختــن آن هــا ب ضمیــر هنرمن
ــر ادبــى  ــه ى ســنت و اســتعداد مى نویســد اث ــازه اســت. تــى. اس. الیــوت در مقال ت
برجســته بایــد در پیونــد بــا سلســله  ادبــى پیــش از خــود باشــد و بــر اســاس ذوق 
ــبزیان،  ــخنور و س ــد (س ــرى یاب ــى و برت ــق آن دگرگون ــتعداد خال ــه و اس و قریح
ــان فارســى زبان  ــان ادیب ــاز در می ــن موضــوع از دیرب ــه ای 1387، ص. 73) توجــه ب
ــه یکــى از  ــه گفتــه  نظامــى عروضــى در چهارمقال ــا جایــى کــه ب وجــود داشــته؛ ت
ــر  ــه خاط ــه و ب ــاعرى، مطالع ــراى ش ــا ب ــن آن ه ــى مهم تری ــزام و حت شــرط هاى ال
ــا  ســپردن شــعرهاى پیشــینیان، پیــِش چشــم داشــتن اشــعار معاصــران و انــس ب
ــه در  ــد، اال ک ــه نرس ــن درج ــاعر بدی ــت: «و ش ــوده اس ــخن ب ــتادان س ــوان اس دی
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عنفــوان شــباب و در روزگار جوانــى بیســت هــزار بیــت از اشــعار متقدمــان یــاد گیرد 
و ده هــزار کلمــه از آثــار متأخــران پیــش چشــم کنــد و پیوســته دواویــن اســتادان 
همــى خوانــد و یــاد همى گیــرد کــه درآمــد و بیرونشــد ایشــان از مضایــق و دقایــق 
ســخن بــر چــه وجــه بــوده اســت. تــا طــرق و انــواع شــعر در طبــع او مرتســم شــود 

ــى، 1383، ص. 47) ــى عروض و...» (نظام
مهــدى رجبــى نیــز، کار خــود را بــا برگــردان فیلم هــا و کتاب هایــى کــه دیــده 

و خوانــده، شــروع کــرده اســت.
 

گفتار اول- نقد ادبى داستان 
یکــى از جســارت هاى مهــدى رجبــى  در  کتــاب  کنســرو غــول اســتفاده از مباحــث 
ممنوعــات یـــا خـــط قرمزهایى اســـت که کمتر نویســنده اى  به  ســراغ  آن هــا مى رود. 

نویســنده ریزبینــى مثــل رجـــبى ایـــن مســائل را مى بینــد و بــه آن هــا مى پــردازد.
یکــى از مســائلى  کـــه  کـــمتر نویســنده اى بــه آن پرداختــه، مســئله خـــشونت و 
تـــحقیر شــدن دانـــش آمــوزان کوچک تــر تـــوسط دانــش آمــوزان ســال  باالیــى  یــا 
ــه  ایــن  مســئله   ــنمایى و دبیرســتان  اســت . رجبــى ب قوى هیــکل در مـــدارس راهـ
هــم در داســتان پرداختــه  و آن را یکــى از علت هــاى تـــشدید افـــسردگى و تــرس 
و نفــرت تــوکا از مدرســه و درس نخوانــدن قـــلمداد  کــرده  اســت. هرچنــد کـــسى 
ــد،  ــه  چنیــن  مســئله اى  فـــکر  کـــند  و آن را در  داســتانش  بگنجان کـــه مى توانــد ب
ــن مســئله  ــرى از ای ــر و ظریف ت ــر، عمیق ت ــدون شــک مى توانســت پرداخــت بهت ب

و تأثیــرات آن داشــته بـــاشد.
ــر  ــه تصوی ــویسنده بـ ــارت هاى نـ ــتان و جس ــاى  داس ــر  از  ظرافت ه ــکى دیگ یـ
ــردن  ــام  ک ــه  حم ــتان  از  جمل ــخصیت  داسـ ــات  شـ ــن لحظ ــیدن خصوصى تری کش
اوســـت. نـــویسنده از معمولى تریــن و پیش پاافتاده تریــن لحظــات و کارهــاى 

ــت. ــده اس ــتانش گنجان ــت در داس ــه ظراف ــا را ب ــوده و آن ه ــل نب ــره غاف روزم

جسارت یا زیاده روى
اگــر قــرار  باشــد کنســرو غــول را  در  یــک جملــه تعریــف کنــم مى نویســم: 
دایرةالمعارفــى از انــواع و اقســام تکیه کالم هــا و کشــف هاى کوچــک و بــزرِگ 
زندگــى یــک پســر نابغــه امــا معمولــی کــه تخیــالت منحصربه فــردى دارد.

ــاِت  ــواع و اقســام اصطالح ــا  ان ــردن ب ــدن داســتان و برخــورد ک ــن خوان در حی
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ــسارت اســت  ــن جـ ــه اســم ایـ ــردم ک ــر مى ک ــن فک ــه ای ــدام ب ــزدار، م ــِط قرم خ
ــه  ــت ب ــاب دس ــن کت ــنده در ای ــه نویس ــت ک ــن اس ــت ای ــاده روى؟ واقعی ــا زی یـ
ــا آن را تـــجربه نکــرده بودنــد  ــا پیش ازایــن نویســنده ها ی جســارت هایى زده کــه ت
ــا خیلــى سربســته و زیرپوســتى در داستان هایشــان بــه آن هــا اشـــاره داشـــتند. ی
ــا  ــه ی ــان عامیان ــاب زب ــاب، انتخ ــن  کت ــنده در  ای ــارت هاى نویس ــى از جس یک
بــه بیــان بهتــر، پســـرانه    اســـت. زبانــى کــه پســرها بــا هــم صحبــت مى کننــد و 
کلمــات، الفــاظ، اصطالحــات و لحنــى کــه بـــه کـــار مى برنــد ویــژه دنیاى خودشــان 
ــن  ــته ای ــه توانس ــت ک ــى اس ــدى رجب ــلط مه ــى و تس ــر، توانای ــن  هن ــت  و ای اس
منحصربه فــردى لحــن، زبــان و کلمــات را در داســتانش ارائــه کنــد. امــا مســئله اى 
کــه در ایــن داســتان وجــود دارد اســتفاده بـــیش ازحــد از  کلمــات  و اصطالحاتــى  
مثــل مـــزخرفات، کـــوفت و زهرمــار، عوضى، صــداى  نکــره ، کرکر  خندیــدن، لعنتى، 
ــم، ِشــروِور، االغ و  ــه، مى خــوام تگــرى بزن آشــغال، لعنتى هــا، قارتوقــورت آروغ میان
چمــوش، بدمصــب، نفهــم جــون، روانــى، گتوگنــده و ... اســت؛ بــه گونــه اى کــه بعــد  
از  چنــد  فصــل دنبــال کــردن داســتان و تکــرار شــدن ایـــن اصطالحــات ، کلمــات  
ــد  ــه وجــود مى آی ــن تصــور ب ــد و ای ــر خودشــان را از دســت مى دهن نقــش و تأثی
کــه آن هــا فقــط بــراى بامــزه بــازى و اثبــات جســارت  نویســنده  بــه کار رفته انــد، نــه 
جــان بخشــیدن بــه زبــان منحصربه فرد داســتان. ایـــن  تـــکرار کلمــات و اصطالحات 
ــا و  ــان دیالوگ ه ــى در می ــدر زورک ــى آنق ــتان گاه ــاى داس ــى از بخش ه در بعض
تفکــرات شــخصیت اول داســتان  یعنــى  «تــوکا » گنجانده شــده کــه به جــاى بامزگــى 

و طنــز، حالتــى بى مــزه و تصنعــى بــه  آن  بخشــیده اســت.
در دل داســتان کنســرو غــول یــک  داســتان  دیگــر  هــم وجــود دارد کــه راوى 
آن پرویــز اســـت. پرویـــز یــک جنایتــکار حرفــه اى اســت کــه  تصمیــم  بــه  نوشــتن 
ــاب خاطــرات او را  ــوکا کت ــى، ت ــى اتفاقات ــه و در پ داســتان زندگــى خــودش گرفت
پیــدا  مى کنــد . یـــکى دیـــگر از ضعف هــاى زبانــى ایــن اســت کــه زبــان داســتان بــا 
زبــان کتابــى کــه  تــوکا  آن  را پیداکــرده اســت تمایــزى نــدارد. نــوع زبــان راوى هــم 
در داســتان تــوکا و هــم  در  داســـتان  پرویـــز (جـــنایتکار) تکــرار مى شــود و شــدت و 
لحــن زبـــان هـــر دو داســـتان یکــى اســت و اگــر فونــت  متفــاوت  صفحه آرایــى نبود، 
تمایــز قائــل شــدن بیــن راوى ایــن دو داســتان و اتفاقــات آن کار  بســیار  مشــکلى  

مى شــد. 

لذت خواندن از خطوط قرمز
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تست هـوش: ایـن شخصیت زن  اسـت  یـا مرد؟!
ــوکا (شــخصیت  ــنا مى شــویم. ت ــا شــخصیت هاى متعــددى آشـ در کنســرو غــول ب
اصلــى داســتان)، اَتابــک (پــدر تــوکا کــه از دنیــا رفتــه اســت)، مــادر تـــوکا  (کـــه  
زنــى چاق و افســرده اســت)، جالد  (مـــعلم  تــوکا)، پرویــز (جنایتکار و راوى داســـتان 
داخـــلى کتــاب)، کبــاب و ژاکــت (همکالســى هاى تـــوکا)، غـــول زردرنــگ (تــرس 
تــوکا از درس ریاضــى کــه بــه صــورت یــک غــول زردرنــگ  در  داســتان بــه تـــصویر 
کـــشیده  شــده )، دکتــر اوووم (روانشناســى کــه تـــوکا و مـــادرش پیـــش او مى روند) 
پروانــه جـون(یـــک معلــم ریاضــى) و... . نویســنده در پرداخـــت ایـــن شــخصیت ها 
گاهــى باحوصلــه و موفــق عمــل کــرده و گاهــى نه تنهــا ناموفــق بــوده، بلکــه  خواننده  
را دچـــار دوگـــانگى و حتــى خودگیــج پندارى کرده به طوریکه شــخصیتى کـــه تـــا 
بخش هایــى از داســـتان فـــکر مى کــرده َمــرد اســت، زن از آب درآمــده یـــا بالعکس. 
مثــال بــارز آن هــم توصیــف نویســنده در  پرداخــت  شــخصیت جــالد  و پروانــه جــون 

اســت.
نویســنده در بخش هایــى از کتــاب بـــا تـــوصیفات و اشــارات مختلــف مثل ســایز 
پــاى شــماره 43، تـــرس  و وحـــشتى کـــه از مـــعلم خـــود دارد و بــا اســمى لقـــب 
ــا مى کنــد کــه  ــه مخاطــب الق ــوکا انتخــاب کــرده، ب ــمِ  ت ــراى  معل جـــالدى کــه  ب
معلــم او مــرد اســت نــه زن. تـــصور مـــرد بـــودِن   معلــمِ  تــوکا تــا فصــل 31 (صفحــه 
ــن  ــه م ــم، آخ ــد : «خان ــوکا  مى گوی ــالوگى  تـ ــه در دیـ ــا این ک ــه دارد تـ 149) ادام

ــم». ــم بنویس ــردم. مى مون ــل ک ــه رو ح هم
این ضعف و دوگانگى در توصیف شخصیت «پروانه جون» هم وجود دارد :

ــز مى گفــت:  ــود روى شــانه اش و یهری ــاى  عوقــى  دســت گذاشــته ب «آق
ــه چیــزى  ــم ی ــن بچــه بااســتعداده... مــن میمون ــه جــون ... ای «ببیــن  پروان

ــول مى شــد» ــه... هـ ــم خجالتی ــه ک مى شــد. فقــط ی
پروانــه جــون از انـــجمن ریاضــى آمــده بــود . همراه  جــالد  نشســته بودیم 
تــو دفتــر. پروانــه جــون چشــم هاى آبــى کوچولــو داشــت و پوســتش  آنقــدر 
ســـفید بــود کــه رگ هــاى ســبزش خط خــط دیــده مى شــدند. مــرد خوبــى 
بــود چـــون بـــوى داروخـــانه مــى داد. چنــد تــا مســئله  ریاضــى  گذاشــته  بود 
ــان   ــتم جوابش ــودم و نمى توانس ــده ب ــول ش ــا ه ــم، ام ــل کن ــا ح ــوم ت جل
را  پیـــدا    کـــنم. عصبــى شــده بــودم. تکیــه دادم بــه صندلــى و هــى روى 
پایه هــاى عقبــى اش تــاب خــوردم. عصبــى  کـــه  بـــاشم  نـــباید بنشــینم رو 
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صندلــى، هــى تــاب مى خــورم. جــالد گفــت: «مى تونــه آقــاى پروانــه ! مــن  
باهــاش  چنــد ماهــه تـــمرین مى کنــم! مگــه نــه تــوکا؟»

ــه مى کــرد.  ــى کمرنگــش  را  چپوچول ــه جــون هــى لب هــاى صورت پروان
معلــوم بــود ازم ناامیــد شــده.» (رجبــى، 1395، ص ص. 195- 194)

ــوم  ــر عل ــه دفت ــرى از جمل ــارات دیگ ــوکا  و اش ــم  ت ــودن  معل ــم ب ــى خان در پ
داشــتن و مشــق نوشــتن، بلــد نبــودن اعــداد اول و... کــه  در  داســتان وجـــود دارد، و 
بــا توجــه بــه اینکــه فقــط در دبســتان هاى پســرانه معلم هــا خانــم  هســتند ، منطــق  
ــى  ــودك ابتدای ــک ک ــود. او ی ــوکا پرســش برانگیز مى ش ــن ت ــه س ــتان از جمل داس
اســت کــه یــک معلــم  خانــم  و واحــد بــراى تمــام دروس دارد؟ در طــول داســتان 
ــاب وارد  ــى کت ــاى پایان ــه  در  فصل ه ــه جــون » ک ــگرى به جــز «پروان ــعلم دیـ از مـ
ــام  ــودك دبســتانى اســت، تم ــک ک ــر ی ــود. اگ ــى نمى ش ــود صحبت ــتان مى ش داس
منطــق  داســتان  و عناصــر  و جزئیــات آن متزلــزل مى شــود؛ و اگــر تــوکا بــا توجــه 
بــه قالــب کتــاب کـــه  یـــک  رمــان نوجــوان اســت، یــک نوجــوان اســت، باز هــم این 
ــتانى توجــه  ــاى داس ــن  ظرافت ه ــه  ای ــرا نویســنده ب ــه چ ــد ک ــؤال پیــش مى آی س

نکــرده اســت؟
ســرکالس وقتــى بــا جــالد دربــاره اعــداد اول حــرف  زدم، گـــفت: «اینــا 
ــاد بگیــرى! فقــط  درس هایــى رو کــه  مــال ســال هاى بعــده. الزم نیســت  ی

مــن مــى دم بخــون.»
شــرط مى بنــدم  خــودش هــم درســت بلــد نبــود اعــداد اول را بشــمارد. 

(رجبــى، 1395، ص. 170)

نتیجه گیرى
ــو  ــن و ترس ــس پایی ــا اعتمادبه نف ــى ب ــتان نوجوان ــداى داس ــوکا در ابت ــر ت کاراکت
ــدر در  ــود پ ــا نب ــى از این ه ــت. یک ــوردش گف ــى در م ــوان نکات ــه مى ت ــت، ک اس
فراینــد رشــد کــودك اســت. خالــى بــودن جــاى پــدر در بــزرگ شــدن یــک کــودك 
ــا  ــودکان ب ــد. ک ــته باش ــا داش ــرى الگوه ــف یادگی ــر ضع ــدى نظی ــد پیام مى توان
مشــاهده رفتــار بزرگ ســاالن (در اینجــا پــدر) الگوهــاى رفتــارى را یــاد مى گیرنــد. 
الگوهــا بــه مــا کمــک مى کننــد کــه بدانیــم در شــرایط یکســان یــا شــرایط نزدیــک 
ــل  ــان عکس العم ــد از خودم ــه بای ــان چگون ــى روزانه م ــئله اى در زندگ ــر مس ــه ه ب

نشــان دهیــم یــا بــه عبارتــى چطــور رفتــار کنیــم.

لذت خواندن از خطوط قرمز
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 در داســتان مــادرى را مى بینیــم کــه غــرق در مشــکالت خــودش اســت و مــدام 
غــر مى زنــد. زندگــى برایــش در یــک مبــل راحتــى و تماشــاى تلویزیــون و خــوردن 
خالصه شــده. بیشــتر اوقــات عصبــى اســت و بــه پرخــورى روى آورده و وقتــى بــراى 

کودکــش نمى گــذارد. همه چیــز کنسرویســت و غــذاى تــازه نمى خورنــد.
آشــنا شــدن بــا غــول بــه نظــرم بخــش مهمــى از داســتان اســت. غــول داســتان 
ــا را  ــدام چیزه ــد و م ــر نمى کن ــه خواهشــى. فک ــتورى ن ــه دس ــد ن ــزى نمى فه چی
ــزى  ــه چی ــت و ب ــال اس ــد، بى خی ــا را مى گوی ــرى حرف ه ــک س ــمرد، و ی مى ش
کار نــدارد و تنهــا چیــزى کــه او را هیجــان زده مى کنــد رنــگ زرد و ریاضــى اســت. 
ــه  ــرود او هــم مــى رود. در کل مى شــود گفــت ک ــه شــخصیت داســتان ب هرجــا ک

مثــل یــک ربات اســت.
ــى  ــد. یعن ــتش برنمى آی ــچ کارى از دس ــه هی ــت ک ــردى اس ــتان ف ــول داس غ
ــورد  ــک مى خ ــت کت ــوکا داش ــه ت ــود ک ــى ب ــد . جاهای ــچ کارى نمى کن ــه هی اینک
ــه  ــحال ن ــه خوش ــنگ. ن ــه س ــک تک ــل ی ــت مث ــرد، درس ــا مى ک ــط تماش و او فق
ــرد همیشــه کســى  ــاد بگی ــه ی ــن درس را داشــت ک ــوکا ای ــراى ت ــن ب ناراحــت. ای
نیســت کــه کمکــش کنــد، او مى بایســت خــودش مســئولیت زندگــى اش را قبــول 
مى کــرد، اینکــه کســى مراقبــش نیســت و خــودش بایــد از خــودش مراقبــت کنــد. 

بایــد نترســد و خــودش را نشــان دهــد.
ــگ  ــش تن ــش برای ــه نیســت دل ــود و وقتى ک ــش دوســت مى ش ــا غول ــى ب مدت
مى شــود. اگرچــه غــول چیــز خاصــى نمى گویــد امــا زندگــى بــا او را یــاد مى گیــرد.
ــه کســى نمى رســد  ــاد گرفــت کــه حتــى اگــر زورش ب ــان داســتان ی او در پای
امــا نگــذارد کســى بــه او زور بگویــد. اگــر کســى داســتان را کامــل نخوانــد ممکــن 
اســت بگویــد بــد بــودن یــک ارزش در نظــر گرفته شــده و ایــن خــوب نیســت امــا 

ــود. ــوض مى ش ــه اوضــاع ع ــه چگون ــم ک ــتان مى بینی در داس

2.  محمدرضا میرزانیـا
نقد ظاهرى کتاب

ــوع جلــد متفــاوت از کتــاب رونمایــى شــده اســت کــه در یکــى از  ــا کنــون دو ن ت
آنهــا تصویــر فردى ســت مقابــل اتومبیــل مشــکى کــه گویــا تــوکا در قالــب و نقــش 
ــروى  ــوکا و کنس ــش ت ــرى نق ــد و دیگ ــتان آن را مى خوان ــه داس ــت ک ــز اس پروی
ــون  ــه دو مضم ــر دوب ــا ه ــارج مى شــود ام ــول زرد از کنســرو خ ــه غ در دســتش ک
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ــد. ــاره مى کن ــى اش ــز به خوب ــراى پروی ــول و ماج ــدى غ کلی

نقد محتوایى کتاب
در کتــاب کنســرو غــول، بــا دو داســتان در مــوازاى یکدیگــر روبــه رو هســتیم؛ یکــى 
داســتان تــوکا کــه کتــاب از زبــان او روایــت مى شــود و دیگــرى داســتان پرویــز کــه 
ــه  ــبى ک ــن مناس ــخصیت پردازى، لح ــون؛ ش ــى همچ ــد. عوامل ــوکا آن را مى خوان ت
بــراى تــوکا انتخاب شــده اســت بــه شــکلى کــه هــم ماننــد دیگــر نوجوانــان اســت و 

هــم متفــاوت بــا آن هاســت از نــکات مثبــت محتوایــى کتــاب اســت.
در ایــن داســتان، برخــالف تمــام داســتان ها و کتاب هــا و فیلم هایــى کــه خوانــده 
ــوکا  ــراى ت ــچ کارى ب ــه رو مى شــود هی ــا آن روب ــوکا ب ــه ت ــى ک ــم، غول ــا دیده ای و ی
نمى کنــد کــه همیــن موضــوع بــه یکــى از نقــاط قــوت ایــن داســتان تبدیل شــده 

اســت چــرا کــه همــه انتظــار دارنــد کــه غول هــا خیلــى کارهــا انجــام دهنــد.
از جملــه نــکات مثبــت ایــن داســتان، بلــوغ فکــرى و جســتجوگرى شــخصیت 
ــه  ــب را ب ــود و مخاط ــده مى ش ــم تنی ــه در ه ــى قص ــا رمزورازآلودگ ــه ب ــت ک اس
دنبــال خــود مى کشــاند. مــا اگرچــه در ایــن داســتان از ابتــدا قهرمــان نداریــم، امــا 

ــود. ــاخته مى ش ــى س ــو و دســت وپا چلفت ــود ترس ــک موج ــان از ی ــن قهرم ای
یکــى از جســارت هایى کــه در متــن داســتان مى تــوان پــى بــرد، ورود نویســنده 
بــه مباحــث تقریبــاً خــط قرمــز اســت، از ایــن جهــت کــه تاکنــون ایــن مســائل را 
ــا  ــن خــط قرمزه ــودم، یکــى از ای ــده ب ــول نخوان در کتاب هــاى قبــل از کنســرو غ
مســائل و دغدغه هــاى دوران نوجوانــى و مســئله  «عشــق» اســت کــه آقــاى مهــدى 
رجبــى در داســتانش از آن غافــل نبــوده و بــه شــکلى متفاوت تــر و واقعى تــر 
(عاشــقى بــا فاصلــه ى ســنى خیلــى زیــاد، عشــق تــوکا بــه پرســتارى کــه دســتش 

ــردازد. ــد) مى پ ــى مى کن را باندپیچ

3.  فاطمه قارونى
نگاهى به جلد کتاب 

طــرح جلــد کتــاب کنســرو غــول تصویــرى از توکاســت، پســر الغرانــدام عینکــى، 
کــه مى خواهــد تبهــکار باشــد، در هالــه اى دور از تصویــر تــوکا تفنــگ بــه دســت، 
مغرورانــه ایســتاده اســت و در قســمتى دیگــر از طــرح جلــد، معادله هــاى ریاضــى و 
اعــداد و ارقــام را مى بینیــم کــه یکــى از موضوعــات اصلــى کتــاب اســت. در دســت 

لذت خواندن از خطوط قرمز
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نقد مخاطبان
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ــام متصــل اســت و ایــن  ــه اعــداد و ارق ــا رنــگ زرد ب ــوکا کنســروى اســت کــه ب ت
اشــاره بــه کمــک غــول زرد رنگــى اســت کــه بــه بیــدار شــدن هــوش زیــاد تــوکا در 

ــد. ریاضــى کمــک مى کن
ــت و  ــى اس ــف خاص ــى و ضع ــوکا داراى نگران ــره ى ت ــد چه ــرح روى جل در ط

ــت. ــخص اس ــز مش ــن او نی ــس پایی اعتمادبه نف

نگاهى به محتوا
ــردى  ــاص و منحصربه ف ــاى خ ــتان ویژگى ه ــى داس ــان اصل ــوان قهرم ــوکا به عن ت
ــمى  ــذارد؛ اس ــم بگ ــش اس ــاى اطراف ــادت دارد روى آدم ه ــال ع دارد. به عنوان مث
کــه از ویژگى هــاى بــارز اخالقــى و ظاهــرى و آنهــا برگرفته شــده اســت. او 
معلمــش را نیــز بــا یکــى از ایــن اســامى صــدا مى زنــد. از نظــر تــوکا آدم هــا بوهــاى 
ــد عصبــى و خشــن  ــوى الســتیک مى دهن ــه ب ــى ک ــد. آن های ــردى دارن منحصربه ف
هســتند امــا لیمویى هــا مهربــان و دوست داشــتنى اند. تــوى دنیــاى فانتــزى 
تــوکا پــدرش تنهــا کســى اســت کــه بــه نــام واقعــى اش خوانــده مى شــود، اتابــک 
نــادرى. تــوکا عــادت دیگــرى هــم دارد کــه مواقعــى کــه عصبــى اســت بــه ســراغش 
مى آیــد و آن عــادت برعکــس خوانــى جمله هــا و کلمه هاســت و بــا ایــن کار 

ــد. ــران را آزار مى ده ــابى دیگ حس
رمــان از نــوع ســاختار قصــه در قصــه بهــره گرفتــه اســت؛ مــا داســتان پرویــز 
یــا همــان جنایتــکار را به مــوازات داســتان تــوکا مى خوانیــم و هم زمــان بــه 
ــان  ــن رم ــه ای ــر دو داســتان راغــب مى شــویم. درســت اســت ک ــردن ه ــال ک دنب
ــا در  ــروى تنه ــول کنس ــه غ ــمار آورد چراک ــه ش ــرف ب ــزى ص ــوان فانت را نمى ت
تخیــل تــوکا شــکل گرفته اســت، امــا درهرصــورت عناصــر و فضــاى تخیلــى رمــان 

ــیرین اســت. دل چســب و ش
مــا در شــخصیت تــوکا خــود واقعى مــان را مى بینیــم، همــان ترس هــا، 
ــن  ــى از ای ــود دارد. در بخش های ــا وج ــه م ــاد هم ــه در نه ــى ک ــا و باورهای عالقه ه
ــى در ســن و  ــاى اغلــب نوجوانان ــرده اســت. روی ــدا ک ــروز پی ــور و ب شــخصیت ظه
ســال تــوکا، داشــتن یــک قــدرت برتــر و یــک حامــى قدرتمنــد اســت کــه بتوانــد در 
کارهــاى خارق العــاده بــه آنهــا کمــک کنــد. بهــا دادن بــه قــدرت تخیــل کــودکان 
راه را بــراى بــروز اســتعدادهاى ذاتــى آنهــا بــاز مى کنــد. مــا در طــول داســتان بــا 
تــوکا تعامــل مســتقیم داریــم و ســایر شــخصیت ها از فیلتــر تــوکا بــه مــا معرفــى 
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ــه نحــوى  ــد ب ــد مى کن ــوکا تأکی ــت شــخصیت ت ــه اهمی ــن مســئله ب ــوند ای مى ش
کــه بعــد از اتمــام داســتان دلــت بــراى تــوکا حســابى تنــگ مى شــود.  ایــن کتــاب 
از منظــر روان شناســى و رفتارشناســى هــم حائــز اهمیــت اســت. واکاوى شــخصیت 
ــل بخشــى  ــه ح ــد ب ــزوى اســت مى توان ــرده و من ــى افس ــه زن ــادرش ک ــوکا و م ت
ــراى روایــت  از معضــالت ایــن چنینــى کمــک کنــد. رجبــى بهتریــن ســاختار را ب
داســتانش انتخــاب کــرده اســت و بایــد اذعــان داشــت کــه در ایــن کار تــا حــدود 

زیــادى موفــق بــوده اســت.

لذت خواندن از خطوط قرمز
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