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  خوانندة نهفته در دو داستان كودك از احمدرضا احمدي
  *پور سعيد حسام *

  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي، دانشيار
  صوفي املشيزهرا پير

  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات فارسي، دانشجوي دكتري
  ديسسمانه ا

  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات فارسي، دانشجوي دكتري
 چكيده

از ايدن چمبرز، دو داستان از » خوانندة نهفته در متن«نظرية  ةاين پژوهش برآن است تا برپاي
، ماهي، دخترك والش من به خواب رفته بود پروانه روي ب  :احمدرضا احمدي  ترين آثار تازه

هاي او، بررسي چهار  چمبرز براي شناخت خوانندة نهفته و ويژگي. را بررسي كند تنهايي
در  اين عناصر. كند هاي گويا را پيشنهاد مي عنصر سبك، زاوية ديد، طرفداري و شكاف

اند با خواننده ارتباط تو ها مي هاي كودك بسيار اهميت دارند و نويسنده به ياري آن كتاب
   .بخواند برقرار كند و او را به درون متن فرا

خوانندگان نهفتة آثار احمدي كودكاني انديشمند و توانا با  دهد ميهاي پژوهش نشان  يافته
هاي متن لذت ببرند و به كشف  توانند از زيبايي تخيلي ناب و روحي كنجكاو هستند كه مي

به  ساالن را اند نوجوانان و بزرگتو ژرفاي آثار او مي ،مچنينه. آن بپردازند ةمفاهيم نهفت
   .لذت مخاطبان سنين ديگر را به دنبال آوردانگيزد و  بر شهاي خواندن داستان

پروانه احمدرضا احمدي، ايدن چمبرز، خوانندة نهفته، داستان كودك،  :هاي كليدي واژه
  . يتنهاي ،ماهي ،دخترك ،روي بالش من به خواب رفته بود

                                                 
 shessampour@yahoo.com: نويسندة مسئول *

 12/11/1391: تاريخ پذيرش    11/11/1390: تاريخ دريافت
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   مقدمه .1
شويم، از سلطة  تر مي هرچه به دورة معاصر نزديك ،هاي ادبي در گسترة نقد و نظريه

مؤلف بر متن و اهميت او در نقد كاسته و بر اهميت متن و سپس مخاطب در روند 
هاي جديد، خواننده محور  برخي از رويكرد در. شود خوانش نقادانة متن افزوده مي

هاي  اهميت خواننده در حوزة نقد و نظريه. گذار بر متن است و عامل تأثيراصلي نقد 
 ،هاي متفاوت پردازان با رويكرد ادبي جديد موجب شده است تا بسياري از نظريه

دربارة جايگاه خواننده در فرايند تعامل و ارتباط خواننده، خود را هاي گوناگون  ديدگاه
  . يان كنندمتن و مؤلف ب

» خوانندة درون متن«در پيوند با اين فرايند ارتباطي، شده  يكي از مفاهيم مطرح
اي  برپاية اين نگرش، مؤلف در آغاز آفرينش اثر در ذهن خود خواننده يا شنونده .است

هايش را همخوان با تصويري كه از خوانندة  ها و حرف كند تا انديشه را تصور مي
م آفريند و ه ش ميمؤلف هم تصويري از خود«. دهد اش ساخته است، سامان  خيالي

گونه كه خود  سازد، همان اش را خود مي خواننده اش؛ نويسنده تصويري از خواننده
شده، يعني  هاي آفريده ترين خواندن آن است كه اين خودسازد و موفق دومش را مي

   .)116: 1389به نقل از مارتين،  138: 1961بوث، ( ».در توافق كامل باشند ،مؤلف و خواننده
برخي از  .نظرية ادبيات كودك نيز راه يافتمحور به گسترة نقد و  خواننده رويكرد

پردازان اين حوزه با توجه به جايگاه ويژة مخاطب و اهميت برقراري  منتقدان و نظريه
نقد خويش قرار دادند كه از  ةارتباط مناسب با او در ادبيات كودك، اين رويكرد را پاي

با هدف  م1985چمبرز در سال . برز اشاره كردتوان به ايدن چم ها مي ميان آن
خوانندة «ة مقال» خوانندة كودك نهفته در متن كيست؟«گويي به اين پرسش كه  پاسخ

درپي شناخت اينكه او بيش از  ،البته. )22: 1382خسرونژاد، ( را نوشت» درون كتاب
ة نهفته در زمان خلق اثر باشد، خوانند هاي خوانندة خيالي و ساختگي مؤلف در ويژگي

گيري كامل اثر  اي كه پس از شكل متن را در كانون توجه قرار داد؛ يعني خواننده
و ممكن است با تصور و نظر نويسنده  شود ميت آن پنهان آيد و در كلي وجود مي به

  .)23، همان( دربارة مخاطب يكسان باشد يا نباشد
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اي  خواننده هد و او رادرون متن جاي دكوشد تا كودك را اش مي چمبرز در مقاله
اي را كه كتاب درپي آن است،  شمار آورد و با كمك اين روش نقد، خواننده مستقل به

او براي شناخت و درك خوانندة نهفته در متن، بررسي چهار عنصر سبك، . دكنآشكار 
عناصر در  اين. كند هاي گوياي اثر را پيشنهاد مي زاوية ديد، طرفداري و شكاف

تواند با خواننده  ها مي اهميت دارند؛ زيرا نويسنده به ياري آنبسيار ك هاي كود كتاب
   .بخواند ارتباط برقرار كند و او را به درون متن فرا

هاي او  اهميت اين نظريه و كوشش براي يافتن خوانندة نهفتة درون متن و ويژگي
ه سني رو شويم كه دربارة گرو به شود كه با آثاري رو هنگامي بيشتر احساس مي

ها براي ارتباط با كودكان ترديد وجود داشته  و در توانايي آن ،نظر  مخاطبانش اختالف
د، به منتقدان كن مي معرفيراهكاري كه چمبرز براي بررسي آثار ادبي كودكان . باشد
مخاطب اثر،  متنْ ها و عناصري در خود رساند تا با يافتن معيار سال ياري مي بزرگ
د و از ناكارآمدي كناي آشكار  ع نگرش خالق اثر به او را تا اندازههاي او و نو ويژگي

   .جاي كودكان بكاهد خوانش به
نويسي اش در داستان يكي از نويسندگان كودك و نوجوان ايران كه سبك ويژه

احمدي باوجود سه دهه  .نقدهاي بسياري را به دنبال داشته، احمدرضا احمدي است
اثر داستاني، يكي از نويسندگان  چهليات كودك و انتشار در حوزة ادب فعاليت پايدار

هاي او براي كودكان و اما برخي در مناسب بودن داستان است؛آور اين حوزه  نام
هايي كه دربارة آثار او نگاشته شده،  ها و مقاله در بيشتر نقد. نوجوانان ترديد دارند

توان ديد را مي يهاي بسيار پاي شك و پرسشهمواره رد:  
چرا بايد گفت كار احمدي  اًصلا[...]  كار احمدي براي كودكان مناسب است؟« 

  .)146: 1386يوسفي، ( »كودكانه است؟ چه چيزي در كار او كودكانه است؟
كنند و  قرار نمي برخي از منتقدان اعتقاد دارند كه مخاطبان با آثار احمدي ارتباط بر«

 ».دانند ترين آثار براي كودكان مي و جديترين  زمرة مناسببرخي ديگر آثار او را در
  .)40: 1380سيدآبادي، (
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ها طول كشيد كه ثابت كنم كه  سال [...]«: گويد مي  باره حتي خود احمدي در اين
ها  ها را بچه زدند كه اين قصه هاي ما قصة كودكان است؛ زيرا به ما اين اتهام را مي كار
  .)128: 1389عليزاده، ( ».[...] فهمند نمي
هاي جانبدارانه و حتي كوشش احمدي براي تغيير ديدگاه  وجود برخي مقالهبا

اي به ايجاد ارتباط و تعامل مطلوب ميان آثار احمدي و منتقدانش، هنوز هم عده
له نگارندگان مقالة حاضر را برآن داشت ئاين مس .نگرند مخاطبانش با ديدة ترديد مي

انندة نهفته در متن، به بررسي تعدادي از آثار تا برپاية راهكار چمبرز براي يافتن خو
   .ها پاسخي درخور بيابند احمدي بپردازند و براي اين پرسش

با توجه به تعداد فراوان آثار احمدي و مجال اندك اين مقاله، دو داستان از 
دخترك، و  پروانه روي بالش من به خواب رفته بود(ترين آثار احمدي براي كودكان  تازه

نظرية چمبرز برآن است تا به با تكيه بر اين پژوهش . انتخاب شد) نهاييماهي، ت
كودكان يا  :خوانندة نهفته در آثار احمدي كيست :هايي از اين دست پاسخ دهد پرسش
آگاهانة  هايي دارند؟ نگرش آگاهانه يا نا ساالن؟ اين خوانندگان نهفته چه ويژگي بزرگ

  احمدي به مخاطبانش چگونه است؟

  ها صة داستانخال. 2
  پروانه روي بالش من به خواب رفته بودداستان . 1 - 2

بين  در اين روز مادر راوي به او يك ذره. شود  روز جمعه آغاز مييك  داستان از
صورت پيوسته، دنياي اطرافش را از پشت  راوي از فرداي آن روز، هر روز به. دهد مي

اما متوالي  ،عاتي جداگانه و منفردهايش را در قالب قط نگرد و ديده بين مي آن ذره
چيز با  شويد و همه بين را مي اش، ذره هاي هر روزه او در پايان روايت. كند روايت مي

هاي  ها و پندار ديده ،نهايتدر. گردد ه حالت پيشين خود بازميتغييراتي اندك ب
   .رسد پايان مي انگيز راوي پس از يك هفته، در روز جمعه به خيال

  دخترك، ماهي، تنهاييتان داس. 2 - 2
اي تنها و غمگين است كه با پدر و مادرش در كنار ساحل اين داستان ماجراي دختربچه

چند روز بعد در . بيند دخترك ماهي سفيدي را در خواب مي يك شب. كندزندگي مي
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خواب است، موج دريا ماهي سفيدي را كه در خواب ديده در يك روز جمعه وقتي 
شود و  دخترك از صداي باال و پايين پريدن ماهي بيدار مي. آورد ها مينآ ةبود، به كلب
  .رود گيرد و به عمق دريا ميماهي جان مي. اندازد جان را به دريا مي ماهي نيمه

اما  ؛رودروز براي ديدن ماهي سفيد به كنار دريا مي هردخترك ماجرا،  پس از اين
. تواند ماهي را ببينداما دخترك نمي ؛گذردفصل پاييز و زمستان مي. از آن خبري نيست
پوشد  ترك لباس نو ميدر يك روز جمعه كه روز عيد است، دخ. شودسرانجام بهار مي

آرام  لبك آرامني. كند مي رود و شروع به نواختن دريا مي كنار به سفيد يلبكو با ني
گ زرد درآمده در اين هنگام ماهي سفيدرنگ درحالي كه بدنش به رن. شودزردرنگ مي

لحظاتي . كنداش را فراموش مي دخترك با ديدن ماهي تنهايي. آيداست، به روي آب مي
   .گردد لبك زردرنگش به خانه بازمي رود و دخترك با نيبعد ماهي به عمق دريا مي

او هر . يابد مه ميچندان طوالني ادا هاي كوتاه ماهي و دخترك براي زماني نه ديدار
هر . نوازد رود و در انتظار ديدن ماهي، آن را مي كنار دريا ميبه سفيد  يلبك روز با ني

آيد و كمي بعد ماهي سفيد  شدن به رنگي درمي زمان با نواختهلبك سفيد همني ،روز
تا اينكه يك روز جمعه، ماهي براي  ؛شودلبك درآمده است، ظاهر ميكه به رنگ ني

هايي كه دخترك با فروبردن  آورد؛ جام مي اي به ارمغان دخترك دو جام طاليي و نقره
رويد و از هريك از  ها از هركدام از انگشتان دست راستش گُلي مي دستانش درون آن

رسد و از آن پس تنهايي  گوش مي هاي گوناگون به دست چپش صداي سازانگشتان 
تا  را او هر روز با پنج انگشت دست راستش زمين جلوي كلبه. رسد پايان مي دخترك به

كلبه . رويدمي... هاي اطلسي، الدن واز جاي انگشتانش گل و زند كنار دريا شخم مي
هاي رنگارنگي است كه با لبكاو صاحب ني. هم ديگر براي دخترك دلگير نيست

ها با صداي  شب. آوردها ديوار كلبه را به رنگ دلخواهش درمينواختن هريك از آن
رود و گاهي، ماهي  شنود به خواب مييسازهايي كه از انگشتان دست چپش م

   .بيند كه پير شده استرنگ را در خواب مي سفيد

  كيست؟ اين دو داستان خوانندة نهفته در. 3
طور كه پيش از اين گفته شد، براي كشف خوانندة نهفته در آثار احمدي براساس  همان

ها بررسي شوند  نهاي گوياي آ نظرية چمبرز، بايد سبك، زاوية ديد، طرفداري و شكاف
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نگارندگان اين مقاله . شود ها پرداخته مي هاي جداگانه به آندر بخش ،كه در ادامه
تر شدن  صورت طرح چند پرسش، به روشن هاي چمبرز به ديدگاه بيان اند تا با كوشيده

ها  شده در هريك از بخش مباحث اين نظريه و درك بهتر مخاطبان از مصاديق بررسي
  .ياري رسانند

   سبك. 1 - 3
ها هاي معمول واژگان و ساختار جمله اي فراتر از مرز گسترهسبك در نگاه چمبرز، 

به  نويسنده با اين شيوه. اندد او سبك را شيوة كاربرد زبان از سوي نويسنده مي. دارد
پردازد و از اين راه، معناي  ثانوي خويش و خوانندة نهفته در متن مي آفرينش خود

  .)120: 1387چمبرز، ( كند اطب منتقل ميمطلوبش را به مخ
هايي براي  دنبال پاسخ توان به با توجه به شيوة چمبرز براي تحليل سبك اثر، مي

  :هاي زير بود پرسش
  اند يا دشوار؟ هاي اثر ساده واژه -

 از افعال محسوس و توصيفي بيشتر استفاده شده است يا افعال ذهني و انتزاعي؟ -

 ها كوتاه و ساده هستند يا بلند و پيچيده؟ساختار نحوي جمله -

 آيا مخاطب توانايي برقراري ارتباط با لحن و صداي حاكم بر متن را دارد؟ -

ند يا تكراري و ا ياب؟ جذاب تصاوير متن محسوس و ساده هستند يا پيچيده و دير -
  كننده؟ خسته

 پيرنگ و شيوة چينش عناصر داستان چگونه است؟  -

  پروانه روي بالش من به خواب رفته بوداستان سبك د. 1 -1 -3
ها  ، تركيبها واژه( شناسي در بعد زبان .اي گسترده دارد بحث دربارة سبك اين اثر دامنه

دليل تمركز داستان بر تخيالت كودكانه، همة واژگان و  به) ها و ساختمان دستوري جمله
ند و در دسترس كودكان؛ ا كاررفته در آن در پيوند با دنياي كودكي هاي به تركيب

 12 همان،( بازي ، ماشين و قطار اسباب)6: الف 1390احمدي، ( عناصري مانند قايق كاغذي
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  ها كمترهاي ربط در آناند و حرفها نيز كوتاه، ساده و مستقل جمله... . و )14و 
  :شودديده مي 

  .)10 همان،( »[...]. هواپيما از روي دريا گذشت در ساحل نشست«
كرد مادران براي كودكان الاليي خواندند كودكان به  ر كه در تونل حركت ميقطا«

   .)14 ،همان( »[...]. خواب رفتند
رسمي بودن لحن داستان در كنار استفاده از افعال گذشته، نوعي فاصله ميان متن و 

انگيز حاكم بر داستان و صميميت راوي در  اما فضاي خيال؛ خواننده پديد آورده است
   .كشاند دنبال خود مي كاهد و خواننده را به ن فاصله ميهايش از ايف ديدهتوصي

اگر تصوير در . هاي آن است سازي ديگر دربارة سبك اين داستان، نوع تصوير گفتنيِ
بدانيم، در اين داستان محدود آثار ادبي را به استفاده از تشبيه، استعاره، كنايه و مجاز 

ر گسترة تصاوير را فراتر از اين عناصر بدانيم، داستانِ اما اگ ؛شودتصويري ديده نمي
، واقعدر 1.را آكنده از تصوير خواهيم يافت پروانه روي بالش من به خواب رفته بود

اين . سازي است ين داستان برپاية تصويرگيري ا ماهيت وجودي و اساس شكل
ت يك كودك محصول پرواز آزادانة خيال و نگرش متفاو هاي ناب و نوآورانهويرتص

هاي معمولي و روزمرة محيط اطرافش غبار عادت را  راوي داستان از پديده .است
نشين پيش چشم مخاطبان ها را در قالب تصويرهايي دل ده آنهايي سازدوده و با واژه
  :قرار داده است
  شنبه دو

بين  هاي سرخ داشت با ذره در بالكن خانه يك گلدان شمعداني داشتم كه گل
هاي  داني را نگاه كردم گلدان شمعداني بزرگ شد يك دشت پر از گلگلدان شمع

هاي شمعداني را چيد و در  شمعداني قرمز شد مردي از اسب سفيد پياده شد گل
كرد به  خورجين اسب گذاشت گاهي هواپيمايي از روي دشت شمعداني پرواز مي
معداني دشت شمعداني باران باريد مرد با اسب سفيد و لباس سفيد از دشت ش

كرد و  اي پرواز مي بين را شستم روي گل شمعداني در بالكن پروانه گذشت ذره
  ).9 ،همان( گلدان شمعداني زير باران بود
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هاي  هريك از يادداشت. روايت اثر است ايِ توجه ديگر، ساختار ذرهدرخور نكتة 
چيني  مينهدر حكم ز هاي آغازين آنشرده دارد كه جملهروزانة راوي پيرنگي كوتاه و ف
   :يا تعادل نخستين روايت است

  چهارشنبه«
بين ماشين  نشاني كوچك بود با ذره يك ماشين آتش. بازي داشتم يك اسباب

  .)12 ،همان( ».نشاني كوچك را نگاه كردم آتش
نوعي نقطة اوج  زنند و به ز تعادل نخستين روايت را برهم ميهاي مياني نيجمله
   :روند شمار مي داستان به

سوي  نشاني شد حركت كرد با سرعت به بازي بزرگ شد يك ماشين آتش ب بااس
نشاني از ماشين پياده  سوخت مأمورين آتش اي رفت كه در آتش مي خانه مهمان

ها باال  خانه تكيه دادند از نردبان هاي مهمان هاي همسايه ها را به ديوار شدند نردبان
و زنان و مردان نجات يافتند مرد  رفتند آتش را خاموش كردند كودكان و كبوتران
  . )جا همان( نشاني سيب و انار داد با لباس سفيد سوار اسب سفيد به مأمورين آتش

 به حالت پيشين ياندك ر صحنه با تغييراتبين، عناص شدن ذره با شسته ،سرانجام
يابد و مجموع اين  به شكلي تازه از تعادل دست مي گردند و اين روايت كوتاه مي باز

   .سازندروايت اصلي و كالن داستان را مي) هاي روزانه يادداشت( هاي كوتاه روايت

  دخترك، ماهي، تنهاييسبك داستان  .2 -1 -3
چند واژة  فقطو  براي كودكان قابل فهم است اين اثر ساده و هاي بيشتر واژه

ان براي بعضي از كودك ها ممكن است ها و گل شمار مانند نام برخي از ساز انگشت
  ها بلند د كمي از آنتعدا فقطو  است  ها نيز كوتاه، ساده و روان بيشتر جمله. دناآشنا باش

هاي  ها با صداي ساز دخترك ديگر تنها نبود شب« :دنياز دار يو به درنگ بيشتر است
شنيد به خواب  ويلن، تار، ويلنسل، قانون، فلوت كه از پنج انگشت دست چپش مي

  .)25: ب 1390احمدي، ( ».رفت مي
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باوجود اين، سادگي و رواني زبان و  .زبان داستان نوشتاري و لحن آن رسمي است
يند برقراري ارتباط با متن را اهمراه برجستگي عاطفي اثر، فر لحن صميمي راوي به

   .براي مخاطب آسان كرده است
. هاست ها و تناسب سازي ها، قرينه سازي اين داستان بيشتر حاصل فضا هايويرتص

دخترك از ديدار  پاييز و زمستان با انتظار طوالني و نااميدي هاي قرينه شدن فصل
هماهنگي رنگ شدن بهار و روز عيد با ظهور ناگهاني ماهي و  زمان دوبارة ماهي، هم

بر غناي فضاي عاطفي اثر،  دروني دخترك، افزون هاي تها با حال لبك ماهي و ني
   .دهندسات دخترك نشان ميي دلنشين و عيني را از احساهايويرتص

و تأكيد بر گذشت تدريجي زمان با » آرام آرام«بار تكرار قيد  هفده ،همچنين
تكرار پيوستة صحنة رفتن دخترك به . دختركي منتظر بسيار همخوان است احساسات

كند و  مدة داستان حكايت ميآ كنار دريا و بازگشت او به كلبه نيز از زمان ساكن و كش
 هاي تو تناسب آن با حال 2عاطفي -از مفهوم زمان رواني يو قابل درك ملموس تصوير

   .دهددروني شخصيت اصلي داستان ارائه مي
اي پيروي  روايت از ساختار خطي ساده. ساختار روايي داستان ساده و منظم است

افكني، نقطة اوج و  چيني، گره شيوة معمول داراي زمينه پيرنگ داستان نيز به. كند مي
در طول  غاز داستان و تنهايي و انتظار اوروحي دخترك در آ وضع. گشايي است گره

  اييبا از بين رفتن تنه ،شود و درنهايت هايي دگرگون مي روايت با گذر از فراز و فرود
ساختار خطي و سادة اين داستان در مقايسه با . رسد مي اي تازه دخترك به تعادل

بر اين،  افزون .تر است كودك قابل درك اطبر روايي داستان پيش، براي مخساختا
را اندكي  تنهايي ،ماهي، دخترك داستان هاي روايي اثر ساختار چينش ويژة بخش

پيوسته  هم  بخش بهشانزده تقسيم داستان به  .تر كرده است بخش بسا لذت متفاوت و چه
هاي شعري  ها و قطعه هنگ، بندباآور ضر پي و آهنگين اثر، ياد در در كنار روايت پي

برگشت دخترك و انتظار پيوستة او براي ديدن ماهي نوعي و رفت درپي تكرار پي. است
ها در كنار تكرار  مجموع اين ويژگي. گونه را در اثر پديد آورده است وزن و ريتم شعر

  گيري روايتي تأثيرگذار قراري ارتباط عاطفي با مخاطب، موجب شكل ها و بر رنگ
  . شده است 
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  ية ديدزاو. 2 - 3
، شيوة هاي جذب مخاطب و برقراري ارتباط ميان خواننده و متن يكي ديگر از روش

پاية ديدگاه چمبرز، نويسندگان كتاب كودك براي برقراري بر. انتخاب زاوية ديد است
اين نوع زاوية ديد با . بهتر اين ارتباط تمايل دارند از زاوية ديد كودكانه بهره گيرند

صافي نگاه و انديشة كودكانه، همراهي و همدلي بيشتر مخاطب چيز از  گذراندن همه
  .كودك با اثر را درپي دارد

ما . برخي از مفاهيم مرتبط با زاوية ديد است  باره، تفاوتاين درنگ در نكتة درخور
هاي داستان را  و زاوية ديد، يعني چشم فردي كه با آن رويداد  بايد ميان صداي راوي

در برخي . اريم؛ زيرا صدا و زاوية ديد داستان هميشه يكي نيستندنگريم، تفاوت بگذ مي
اما زاوية ديد آن به يك كودك  ؛سال است صداي راوي ازآنِ يك بزرگ ،ها از داستان
شخصيت ( بيند آن كه مي ،)راوي( گويد بايد ميان آن كه سخن مي ،رو ازاين. تعلق دارد

) شده يا مورد تمركز شخصيت كانوني( دشو و آن كه ديده مي) ساز يا تمركزكننده كانون
  .)568: 1387نيكواليوا، (تفاوت بگذاريم 

  :شود ميهاي زير مطرح  براي تحليل زاوية ديد اثر و مفاهيم مرتبط با آن پرسش
 سال؟ راوي داستان كودك است يا بزرگ -

 ساالنه؟ نوع نگرش راوي به هستي كودكانه است يا بزرگ -

 سال؟ است يا بزرگ كانون توجه روايت كودك -

توان يافت كه نگاه آيا مواقعي را مي ،نگردراوي كودكانه به جهان ميبا اينكه  -
 ساالنه يا ديدگاه شخصي نويسنده جايگزين نگاه راوي داستان شده باشد؟  بزرگ

او خود يكي از  آيا قدر است؟ها چهفاصلة راوي با حوادث و شخصيت -
اي ميان او و نگرد، درنتيجه فاصلهحوادث ميبه هاست و از درون داستان  شخصيت

 نگرد؟  يا از بيرون و با فاصله به داستان مي ماجراها نيست و

اجازة ديدن،  كودك مخاطب كه به اي استگونه آيا زاوية ديد و شيوة روايتگري به -
 /تجربه كردن و لذت بردن از مشاركت فعاالنه در خوانش متن را بدهد؟ يا راوي

گذارد و  جايي براي مشاركت مخاطب باقي نمي ،ها ه با روشن كردن همة ابهامنويسند
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  نويسنده /سازد كه بايد به صداي مسلط راوي از او موجودي منفعل و ناظر مي
  گوش دهد؟ 

  پروانه روي بالش من به خواب رفته بودزاوية ديد در داستان . 1 -2 -3
كودكي است كه نگاه كودكانه و  نآ شخص است و راويِ داستان اول اين زاوية ديد

. گيري داستان شده است آميخته با تخيل او به اشخاص و عناصر اطراف سبب شكل
   .حد و مرز كودكانه است كانون توجه روايت هم همين تخيالت بي

هاي هفته و  گذشته و اختصاص يافتن هر بخش به يكي از روز هاي لاده از فعاستف
آورد؛ گويي راوي خاطرات  ياد مي هاي روزانه را به شيوة روايت داستان، يادداشت

كند و ميان او و فضاي داستان فاصلة زماني بسياري  هاي دور خود را بازگو مي گذشته
ها و تصوراتش از فاصلة او با روايت  اما تأكيد راوي بر جزئيات ديده ؛وجود دارد
   .كاسته است

روشن، صميمي و كودكانه  صداي راوي نيز هماهنگ با زاوية ديد اثر، صدايي
 ،تعبير باربارا وال هراوي بيشتر بر تخيالت و عواطف خويش متمركز است و ب. است

صميميت و . )569: 1387نيكواليوا، ( رود شمار مي انديش و خودگو به نوعي راوي خود
پاي او تجربه كند و از اين  به انگيزد تا همراه و پاسادگي راوي، مخاطب را برمي

   .هاي كودكانه لذت ببرد و پندارتصورات 
آورد، نگارش و  شگرد ديگر روايت كه زمينة مشاركت فعاالنة مخاطب را فراهم مي

راوي هر روز . شود نظم ويژة هر بخش است كه با اندكي تغيير در هر اپيزود تكرار مي
و  ءياو با ديدن تغيير در حجم و اندازة اش نگرد اطرافش را مي بين با ذره ،براي لحظاتي

 شبين ذره هربار ديدن، در پايانِ. دهد خياالت و تصورات خود را پرورش مياشخاص، 
  .گردد مي ش باز ا شكل واقعي چيز به پس از اين كار همه. گذارد شويد و كنار مي را مي

شود تا مخاطب بپندارد  اين نظم تكراري يا تكرار منظم هر اپيزود موجب مي
طقي سير روايت در هر روز را با ساختي مانند روز قبل تواند ادامة احتمالي و من مي

هاي  اً در لحظهقيقماجراهاي مربوط به چهار روز، د بيني كند؛ اما پس از روايت پيش
پس از  :كند راوي، تغييري ناگهاني او را غافلگير مي دست اطمينان مخاطب به خواندنِ
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وط به آن روز بدون هيچ افتد و روايت مرب بين، ديگر اتفاقي نمي شدن ذره شسته
پندارد از اين پس، اين  مخاطب پس از ديدن اين تغيير مي. رسد پايان مي توضيحي به

پس  :شود گير ميغافلاما باز هم روز جمعه  تازه هر روز تكرار خواهد شد؛ بنديِ پايان
شود و روايت آن  بين، دنياي واقعي جايگزين دنياي خيالي راوي مي از شسته شدن ذره

شاركت و زمينة م هااين حدس و گمان. رسدپايان مي مانند روزهاي آغازين هفته به روز
  . شكل چالشي كودكانه فراهم آورده است فعاليت ذهني مخاطب را به

  دخترك، ماهي، تنهايي زاوية ديد در داستان. 2 -2 -3
كل داناي ( شخص بيروني شيوة سوم است كه قصه را به يسال بزرگ داستان فرد راويِ

كانون توجه راوي، دختري كوچك و دنياي پر از تنهايي و . كند روايت مي) محدود
شخص اين است كه اين شيوة  نگرش معمول دربارة ويژگي راوي سوم. انتظار اوست

فاصلة ميان راوي و روايت را بيشتر  ،شخص روايتي در مقايسه با شيوة راوي اول
اما  .كاهد اطب با روايت و كانون آن مياز همدلي و همراهي مخ ،كند و درنتيجه مي

اين  دخترك، ماهي، تنهاييدرنگ دربارة زاوية ديد و نوع روايت داستان  نكتة درخور
هاي ماضي ساده و  ليري راوي از فعگهمراه بهره است كه انتخاب اين نوع زاوية ديد به

ترك، همخواني هايي مانند تمركز راوي بر تنهايي دخ كه در كنار ويژگي هنگامي -بعيد
وي بر جزئيات روايت قرار هاي دخترك و تسلط را صداي راوي با احساسات و كُنش

ها پيش شاهد وقوع اين  كه گويي راوي سال آورد پيش مي را اين تصور -گيرد مي
ها،  ماجرا بوده و با دخترك تنها درگيري عاطفي داشته و اكنون پس از گذشت سال

اي از فاصلة ميان راوي و  اين ويژگي تا اندازه. استدرحال بازگويي اين خاطرة دور 
   .روايت كاسته و بر صميميت و باورپذيري بيشتر فضاي داستان افزوده است

 گرانه داشته باشد، آنكه در سير روايت حضوري محسوس و مداخله راوي بي
هايش را گزارش  داري و بدون داوري، ديده و با رعايت امانت نگرد دخترك را مي

انگيزد و او را به شنيدن  مي طرفي راوي اعتماد و همدلي مخاطب را بر بي. دهد مي
محدوديت راوي در آگاهي از تحوالت روحي و  ،البته. داردروايت تا پايان آن وامي
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درك روحيات و  مخاطب دراست احساسي دخترك و انتقال آن به مخاطب سبب شده 
   .نداشته باشد هاي شخصيت اصلي داستان مشاركت چندانيويژگي
هاي موجود در آن را روشن كرده و از  ابهام هايي از داستان برخي اينكه بخشبا 

تكرار يك رويداد با ( شگرد راوي در اين داستان است،  زان مشاركت مخاطب كاستهمي
به خوانش فعاالنة متن  بازهم مخاطب را) وت در هر اپيزودعناصر روايي متفا

   :شود جمعه آغاز مي روز ه ازاي ك زنجيره. خواند فرامي
به كنار دريا رفت،  رنگسفيدلبك  با يك ني [...] جمعهدخترك در يك روز 

رنگ از آمد ماهي سفيد گ زرد درآرام به رن لبك آرام ني. لبك نواخت آرام ني آرام
رنگ رنگ به آب دريا آمد همة بدن ماهي سفيد  لبك دخترك به روي صداي ني

احمدي، ( تنهايي را فراموش كرد رنگزردبا ديدن ماهي  آمده بود دخترك در زرد
  ).7: ب 1390

جايي اجزاي بدون جابه و) رنگ تيره( شده مشخص هاي ين رويداد هر روز با تغيير واژها
   .شود ها تكرار ميجمله و ساختار آن

خواندن ماجراهاي چند روز نخست هفته و پي بردن به چگونگي ساختار اين 
د اين تغييرات را در روز تواناندازد كه مي اطب را به اين گمان ميچرخة تكراري، مخ

منتظره مسير داستان را دگرگون  بيني كند؛ اما در پايان هفته، رويدادي غير بعد پيش
در روز جمعه ماهي سفيد دو جام  .دارد مي كند و مخاطب را از ادامة تصوراتش باز مي

از . نددار يتأثيرگذار نقش فتن تنهايي دختركآورد كه در از بين ر اي مي طاليي و نقره
متوقف  برگشت دخترك به كنار دريا و ديدار با ماهيو اين پس، توصيف تكراري رفت

يت در اين مرحله، تكرار تمركز روا .شود يم اي تازه شود و روايت وارد مرحلة مي
   .است يي ديگررويدادها

  طرفداري. 3 - 3
، كودك بودن شخصيت محوري ياثر انه بودن هررهاي رايج دربارة كودكيكي از باو

با توجه به مطالبي كه در بخش . داستان و يا قرار دادن كودك در مركز داستان است
هاي  ها بسيار اهميت دارند و يكي از شرايط اساسي داستان پيش گفته شد، اين معيار
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. ها نيستند داستانه بودن ترديد، شرط كافي براي كودكان اما بي ؛روند شمار مي كودكان به
مخاطب كودك و  تواند به ايجاد ارتباط با ديدگاه چمبرز، اصل و عنصري كه مي پايةبر

او ياري رساند، اصل همراهي و همدلي با كودك و جانبداري  شدنِ به درون متن كشيده
البته براساس اين نظريه، لزومي ندارد كه نويسنده براي پشتيباني از خوانندة . از اوست

رف كودك نشان دهد آميز عمل كند و خود را آشكارا طرفدار ص اي اغراق گونه ه، بهنهفت
  ساالن قرار دهد برابر و مقابل بزرگتا جايي پيش برود كه كودك را در و
  ).130: 1387چمبرز، ( 

رسي عنصر طرفداري در اثر، هاي بر تر شدن محور و براي روشناين اساس بر
  :شود هاي زير مطرح مي پرسش

 هاي كودكانه و دنياي كودكي چگونه است؟نگاه نويسنده به شيطنت -

او را بر ضد قوانين و رفتارهاي  است وت كودكي را پذيرفتهآيا نويسنده ماهيت متفا -
 داند؟ساالن نميبزرگ

 اندازد؟ساالن را دست ميخود دوست است و بزرگ آيا نويسنده با مخاطب كودك -

اش با خوانندة نهفته و احترام به توانايي  دستيدن همآيا نويسنده براي نشان دا -
دهد برخي از مطالب متن را كودكان، ارزيابي و انتقاد در وجود مخاطب، اجازه مي

 خود آشكار كنند؟

ة پذيرند بايد فقط وت با نويسنده داشته باشد ياهايي متفاآيا مخاطب حق دارد ديدگاه -
 او باشد؟هاي  افكار و انديشه

هاي طرفداري در متن بيشتر توجه  يك از جنبه به كدام ده هنگام آفرينش اثرنويسن -
  ...)عاطفي، عقالني، حقوق اجتماعي و هايجنبه(كرده است؟ 

  پروانه روي بالش من به خواب رفته بودطرفداري در داستان . 1 -3 -3
عنان ساالن،  نويسنده يا بزرگ گرِ مداخله حضورِ كودك بي در اين داستان، راويِ
توان گفت  رو مي زند؛ ازاين كند و به كشف و تجربه دست ميتخيالت خود را رها مي

حد و مرز كودكانه، به راوي  نويسنده با پذيرش ماهيت متفاوت كودكي و تخيالت بي
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شود،  كه راوي در دنياي تخيلي خويش غرق مي هنگامي. دهد مي فرصت كودكي كردن
   .كند نويسنده با او همراهي مي

رد و آفرينش داستان را بپيش رو هايش را باور دارد؛ ازاين ويسنده كودك و توانمندين
اعتماد نويسنده به احساس و . گذارد اش مي ها و تخيالت كودكانه بر عهدة راوي و ديده

يابد كه ازنظر  مي انگيزد؛ زيرا در مي انديشة راوي همدلي مخاطب كودك را نيز بر
توانند مانند  هستند كه مي ينگر و انديشمند ژرف هاي ساننويسنده، او و همساالنش ان

اندازي متفاوت و  هاي معمولي اطرافشان غبار عادت را بزدايند و چشم راوي از پديده
   .ها ترسيم كنند انگيز از آن خيال

دهد، بيانگر آن است كه در نگاه مي ري كه داستان از شخصيت كودك نشانتصوي
كسب  به  مانند عالقه هستند؛ هاي ارزشمند يي با تواناييهاانسانكودكان  ،نويسنده
هاي  دور از كليشه داشتن تخيل آزاد و پويا و نگرش نو و هاي تازه، خوب ديدن، تجربه

  .سالي نياي بزرگد
اين  پروانه روي بالش من به خواب رفته بودداستان  مهم دربارة طرفداري در گفتنيِ

 چگونگي ارتباط ميان ي كههاي از موقعيت است كه طرح داستان سبب شده تا متن
عنصر طرفداري در اين  رو اين تهي باشد؛ از دهد،  را نشان مي ساالن كودك و بزرگ
ساالن با  بزرگاي از همراهي  تنها بخشي كه در آن نشانه. رنگ است داستان بسيار كم
بين به  دن ذرهراوي با دا ، مقدمة بسيار كوتاه داستان است كه مادرِشود كودك ديده مي

نوعي كشف و شهود كودكانه و رسيدن  او، كودك را به بهتر ديدن، پرورش تخيل و به
  .خواندبه شناختي متفاوت فرامي

  دخترك، ماهي، تنهايي طرفداري در داستان. 2 -3 -3
هاي فصل پاييز و زمستان را به  كه همة روز ستتنها يدخترك داستان شخصيت اصلي

شايد ماهي سفيدي را كه در خواب ديده است، در دنياي واقعي هم  رود تا كنار دريا مي
اما از ماهي خبري نيست و دخترك هر  ؛اش را فراموش كند ببيند و از اين راه تنهايي

   .گردد مي روز نااميد به كلبه باز
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رنگ كرده  رترك جنبة عاطفي داستان را بسيار پتمركز راوي بر شرايط روحي دخ
 را اهميت احساسات دخترك ي اثر را تقويت كرده وبعد عاطف عامل ديگر كه. است

ها و ماهي براساس تغيير احوال  لبك ، دگرگوني رنگ نينشان داده براي نويسنده
 ها تنهايي و انتظارِماه دليل به براي نمونه، در روز نخست كه دخترك .دخترك است

لبك  اب اندوه او بر نيازتدمد، ب كه در ني مي حاصل افسرده و غمگين است، هنگامي بي
 در روز بعد با كمتر شدن اندوه دخترك. آيد مي نمايش در صورت رنگ زرد به و ماهي به

به . شود به آرامش نسبي، رنگ ماهي و ني آبي مي يابي ديدن ماهي و دست پس از
ها و ماهي نيز به ارغواني،  لبك با بهبود حال روحي دخترك، رنگ ني ،همين ترتيب

ه از شد نمايي روح پاك ، تبلور و بازدرنهايت .كندز، صورتي و قرمز تغيير ميبنفش، سب
آور صفا و  كه ياد -اي هاي طاليي و نقره زنگار اندوه و تنهايي دخترك در قالب رنگ

اثر همدلي  جنبة عاطفيِ اين رشد و تقويت. شود به تصوير كشيده مي -درخشش است
   .خواننده را درپي دارد

گويي او به  نشيند؛ ر دخترك به انتظار ماهي ميدوستي همراه، در كنا راوي مانند
احساس دخترك ايمان دارد و مطمئن است كه سرانجام دخترك ماهي سفيد را  درستيِ

  .شودمي هم خواهد ديد و چنين

ساالن  اي روشن از چگونگي ارتباط ميان كودك و بزرگ در اين داستان نيز نشانه
از  يروشن يي بيش از حد دخترك و نبود تصويرسو، تنها از يك .دشو ديده نمي

 را نشان دهدها تواند فاصلة عاطفي موجود ميان آن چگونگي ارتباط او با والدينش مي
مدت او  و از سوي ديگر، آزادي عمل دخترك براي رفتن به كنار دريا و انتظار طوالني

دخترك و همراهي با  ز وضعشانة درك همدالنة والدين اتوان ن براي ديدن ماهي را مي
صورت توجه به دنياي  درمجموع، عنصر طرفداري در اين دو داستان به. او دانست

   .ها، تخيالت و احساسات او نمود يافته است دروني كودك و تمركز بر ذهنيت

   هاي گويا شكاف. 4 - 3
مينة ز ا برانگيختن انديشه و تخيل مخاطبتواند ب مؤثر كه مي هاي يكي ديگر از روش

نويسي  هاي گوياست؛ سپيد نويسي يا ايجاد شكاف مشاركت او را فراهم آورد، سپيد
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گفتة چمبرز، هر نويسندة  هاي موجود در متن است كه به چين هاي خالي و نقطه جا
كوشد تا در اثرش بر جاي بگذارد تا خواننده را در ساختن معنا و حتي  ماهري مي

   .)133: 1387مبرز، چ( خواند آفرينشگري به مشاركت فرا
گوي  و د و جايي براي گفتكن   كه نويسنده معاني اثر خود را آشكار مي هنگامي

به تطابق با  فقطگذارد، مخاطب  بارة معنا باقي نمي خواننده با نويسنده بر سر توافق در
گاه  اما آن ؛سويه براي او لذت چنداني ندارد شود و اين فعاليت يك خوانده مي متن فرا

ها را پر  گذارد تا خواننده در راه رسيدن به معنا آن هايي در متن مي نويسنده شكافكه 
سويه و خواند و اين تعامل د مي ها فرا كند، ذهن و خيال او را به تالش براي كشف ابهام

در اين  ،البته .)216 - 211: 1382خسرونژاد، ( آورد لذتي ژرف براي مخاطب به ارمغان مي
ه نيز چشمگير است؛ زيرا تا زماني كه خواننده اين چالش را نپذيرد، تعامل نقش خوانند

اين موضوع بار . ايجاد نخواهد شد ،جوي كشف معنا باشد و اي كه در جست هيچ رابطه
اي بنويسد كه  شيوه كند؛ زيرا او بايد به تر مي هاي نويسندة كودك را سنگين مسئوليت

  اين چالش هدايت كند كودك را به چگونه خواندن و چگونه پذيرفتن
  ).135: 1387چمبرز، ( 

هاي صوري و سطحي نخست، شكاف: اندهاي گويا دو دسته باور چمبرز، شكاف به
ويري شوند؛ تص در ذهن خويش دارد، مربوط ميكه به تصويري كه نويسنده از خواننده 

ا هاي او ر سبك نويسنده فرضيه. آگاهي او شكل گيردنا كه ممكن است با آگاهي يا
. كند هاي مربوط به زبان و نحو آشكار ميلهئنهفته براي حل مس ةتوانايي خوانند ةدربار

هاي او  هاي نويسنده به چيزهاي گوناگون، فرضيهتوانيم از راه ارجاعبه اين ترتيب، مي
نهفته است،  ةباورها، سياست، آداب اجتماعي و هر آنچه مربوط به خوانند ةرا دربار
خوانند  هايي هستند كه خواننده را در ساختن معنا به مشاركت ميافدوم، شك. دريابيم

  ).134، همان( و نسبت به دستة نخست بيشتر اهميت دارند
بايد درپي پاسخ دادن به  يمتن در هرهاي گويا  براي بررسي عنصر شكاف

   :بود هاي زير يي مانند پرسشها پرسش
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اي يا آداب و رسوم اسطوره - نگيرهف -علميها، اصطالحات خاص آيا در متن واژه -
هاي ذهني خواننده واگذار آن را به زمينهشود كه نويسنده معناي  ي ديده ميا ويژه

 كرده باشد؟ 

 ،براي نمونه( خواننده باشد؟ ةها برعهد هايي وجود دارد كه كشف آنآيا در متن ابهام -
ه از قيدهاي ترديد مانند ها با استفادها، ابهام در جملهابهام در ظاهر يا نام شخصيت

 ...) شايد، ممكن است و

هاي گوناگون بدهد؟ ست كه به خواننده اجازة برداشتااي  گونه آيا ساختار روايت به -
هايي از سوي مخاطب است يا فرض داستان ناگهاني شروع شده و نيازمند پيش

هاي ديگر را بندينپايا ةبندي داستان زمين اي رسا و بدون ابهام دارد؟ آيا پايان مقدمه
  آورد؟  براي مخاطب فراهم مي

  پروانه روي بالش من به خواب رفته بود هاي گويا در داستان شكاف. 1 -4 -3
توان به  مي گون آميخته شده است كههاي گونا نويسي اين داستان با ابهام و سپيد

   :هاي زير اشاره كرد محور
ي شخصيت راوي كودك هامشخصات و ويژگي: پردازي ابهام در شخصيت -

رود، در  شمار مي بر ايفاي نقش روايتگري، كانون توجه روايت نيز به داستان كه افزون
هاي موجود از او  اي از ابهام است؛ نام، جنسيت و سن او نامعلوم است و تنها نشانههاله

 نگري اوست و حضور مادر و خواهر كوچكش در كنار پردازي و ژرف در داستان، خيال
اين نكته باشد كه او بيش و پيش از  ممكن است گويايهويت مبهم و كلّي راوي . او

اه نژاد و مليت كه نگ دك نوعي است؛ كودكاني با هر اسم، جنس،كو ةهرچيز، نمايند
ها را به هم نزديك و حتي شبيه  ها در كنار تخيل آزاد و رهايشان آنشان به پديده ويژه
  .توانند جايگزين شخصيت اصلي داستان باشند ا ميه كند، تا آنجا كه هريك از آن مي

آلود دارد،  هاي داستان كه مانند راوي شخصيتي مبهم و رازيكي ديگر از شخصيت
حضور اين مرد در سراسر داستان اين ذهنيت را در خواننده . پوش است مرد سفيد

نقش ن شك اين مرد در پيشبرد حوادث داستان و سرنوشت آ آورد كه بيوجود مي به
از  يهاي داستان تصوير روشن يك از بخش با اين حال، در هيچ .خواهد داشتاساسي 



 129             خوانندة نهفته در دو داستان كودك از احمدرضا احمدي                21ة شمار/ 6سال 

آيد،  شخصيت او به ذهن مي ةهايي كه دربار شود و پرسش شخصيت او ارائه نمي
پوش كيست؟ با راوي چه نسبتي  مرد سفيد :ها هايي مانند اين د؛ پرسشمان پاسخ مي بي

  او در بخش پاياني متن، نقش او در دنياي دارد؟ و با توجه به تصوير دامادي
  واقعي چيست؟ 

 فقط بين به راوي مادر با دادن ذره .شخصيت مادر و خواهر راوي نيز مبهم است
گيري داستان است و ديگر نشاني از او در داستان ديده  اي براي آغاز و شكل واسطه
گذرا و مبهم حضور  صورت خواهر هم در آخر داستان، براي زماني كوتاه، به. شود نمي
   .شود انگيز راوي سهيم مي اي از تصاوير خيال يابد و در گوشه مي

تكرار رنگ سفيد، اسب سفيد، : وار برخي عناصر دليل تكرار ترجيع وجود ابهام به -
مخاطبان  ن است اين تصور را در ذهن برخيپوش، كبوتران، سيب و انار ممك مرد سفيد

شان معاني ژرفي  عناصر نمادين باشند و در پشت ظاهر سادهرد كه شايد اين آو وجود  به
توانند از اين  مي ،شان زمينة ذهني و سطح آگاهي مخاطبان بنابر پيش. ها نهفته باشد در آن
   .داشته باشند يهاي متفاوت ها برداشت واژه

بين به  وارد شدن ذره زمان با از سوي ديگر، آغاز شدن داستان در روز جمعه، هم
در كنار پايان  -گيري طرح داستان است كه يكي از ابزار اصلي شكل - كودك زندگي

روشن نبودن دليل . است داده اي يافتن داستان در اين روز، به روز جمعه اهميت ويژه
تواند ذهن مخاطب را با  هاي ديگر هفته، مي تأكيد راوي بر روز جمعه از ميان روز

   .دكنكشف راز اين ابهام درگير 
و  ها هظردهد كه من سير داستان نشان مي: لبودن مرز ميان واقعيت و خيا لرزان -
پس از . نگرد بين مي ها را از پشت ذره آن هايي در اطراف راوي وجود دارد كه او يدهپد

شده و البته آميخته با  اي بزرگ و اغراق ها در اندازه ها و عناصر موجود در آن آن، صحنه
شود مخاطب در  اين موضوع موجب مي. دآي مي وير درو تصورات راوي به تصخياالت 

شان تغيير كرده  اندازه فقطو اند  واقعي هاويريك از عناصر و اجزاي اين تص اينكه كدام
كشف اين . اند، ترديد كندها ساختة ذهن راوي و افزودة او به صحنه يك از آن و كدام
 .دكش يواره ذهن مخاطب را به چالش مها در طول داستان هم شكاف
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هاي  اي است كه خواننده از روزگونه شيوة روايت به :شكاف در شيوة روايت -
دنبال دليل سفيدپوش بودن مرد، زنان و كودكان  پيوسته به) روز شنبه( آغازين داستان

تا اينكه در ميانة  تران و چترهاي تابستاني زنان است؛داستان و سفيد بودن اسب، كبو
اين مراسم در پيش است و   مراسم عروسييك شود  لوم ميمع) شنبه روز سه( داستان

اي از  آشكار شدن اين موضوع تا اندازه. تواند يكي از داليل تكرار رنگ سفيد باشد مي
پوش، زنان و كودكان در  آمد مرد سفيد و ابهام تكرار رنگ سفيد و چرايي رفت

آيد كه عروسي چه  اما اكنون اين پرسش پيش مي ؛كاهد هاي گوناگون داستان مي بخش
در يادداشت روز جمعه، . ماند موضوع تا پايان داستان پنهان مي اين ؟كسي است

از  يكوچك گرم تماشاي دخترشود كه در آن راوي سررو مي به رو خواننده با تصويري
دختركي كه در حياط خانه و در زير باران سرگرم بازي با . بين است پشت ذره
دهد كه تصوير بعد، دخترك را نشان مي. وي استهايش است، خواهر را عروسك

هاي  درحالي كه سبد ؛پوش نشسته است بزرگ شده و با يك چتر سفيد كنار مرد سفيد
د و درست در شو ها ديده ميد نيز در اطراف آنسيب و انار، گل نرگس و اسب سفي

او  :برندميدنبال او خواننده، به ماهيت مرد سفيدپوش پي  اين لحظه است كه راوي و به
  . خواهر راويداماد است و شوهر

ها را يافته و اين عروسي نيز  پندارد كليد همة قفلبا خواندن اين بخش، خواننده مي
  بين ونگريستن راوي به خواهرش با ذره ةهاي داستان نتيجمانند ديگر بخش

ذهن  اما جملة بعد دوباره بذر ترديد را در؛ شدن تخيالت او با آن است  آميخته 
عكس گرفتن راوي از عروس و . »از عروس و داماد عكس گرفتم«: كارد خواننده مي

انديشد كه  ريزد؛ زيرا او با خود مي هم مي هاي ذهني مخاطب را به الي معادلهداماد خي
ة اين شيو !شود از خيال عكس گرفت؟ پس چگونه مي ،ها خيال است اگر همة اين

آورد و او را به انديشيدن و تالش اطب را فراهم مياثر زمينة مشاركت ذهني مخ روايت
  براي سامان دادن به روابط موجود در ميان اجزاي داستان و كشف نكات مبهم 

  .كند دعوت مي
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  دخترك، ماهي، تنهاييهاي گويا در داستان  شكاف. 2 -4 -3
و  خواني مناسب را براي سپيد يهاي موجود در اين داستان بستر ها و شكاف چين نقطه

گوناگون در  هاي  شكل  هاي سپيد به اين قسمت. آورد مشاركت ذهني مخاطب فراهم مي
  :شود متن ديده مي

 ؛نشين است ساحل تنهايي دخترك كانون توجه داستانْ اينكهبا : پردازي ابهام در شخصيت - 
. ماندشناخته ميهاي ظاهري دخترك تا پايان داستان براي خواننده نانام، سن و ويژگي

ها تنهايي انسان ةلئتأكيد نويسنده بر مس ةدهندتواند نشان كه ميبر آن ين موضوع افزونا
پنداري خوانندگان گوناگون با  باشد، همذاتطور خاص  بهطور كلي و كودكان  به

  .هاي متفاوت را نيز درپي داردويژگي
: ِ تكرار و ارتباط معنايي برخي از عناصر تالش ذهني مخاطب براي كشف راز -

آورد، تأويل را براي ذهن مخاطب فراهم مي ةشوندة متن كه زمين يكي از عناصر تكرار
ِ متن از همراهي  خوانش اي كه در حرفه شايد شماري از خوانندگانِ .لبك است ني

انديشي دربارة اهميت  شوند، پس از ژرفمند ميها بهرهساالن و اطالعات ادبي آنبزرگ
هاي طوالني دخترك، بتوانند  هايي، اندوه و انتظار روزلبك در روايت تن و نقش ني

گونه  ؛ ني در اينياد آورند مولوي را به مثنويويژه  مفهوم نمادين ني در ادبيات عرفاني به
   .فراق و تنهايي است آثار نماد

پاييز و زمستان با تنهايي و  هاي سازي فصل نكتة ديگر در پيوند با اين بخش، قرينه
سازي  اين قرينه. هاي عيد با پايان تنهايي اوست و فصل بهار و روزانتظار دخترك 

ها  ساز آن خواننده را به تفكر دربارة ارتباط معنايي اين عناصر و كشف عامل پيوند
  .خواندفرامي

طلبد، كشف راز تغيير رنگ  ديگر زنجيرة ارتباطي كه خوانشِ فعاالنة مخاطب را مي
اين . روحي دخترك است هاي تها و حال ن رنگرتباط احتمالي مياها و ا لبك ني

هاي  يك از خوانندگان، برداشتتوجه به توان فكري و نوع نگاه هرتواند با  موضوع مي
  .داشته باشد درپي تيمتفاو

هاي مهم و نقاط  شوندة داستان، روز جمعه است كه بيشتر رويداد ديگر عنصر تكرار
هاي  ة نخست روزي است كه موججمع. عطف داستان با اين روز گره خورده است
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ها  به كلبة آن خترك پيش از آن در خواب ديده است،ماهي سفيدي را كه د دريا
ماهي جان . گرداند مي جان را به دريا باز دخترك با كمك پدرش ماهي نيمه. دنآور مي
هر روز به اميد ديدن دوبارة  پس از آن، دخترك تنها. رود يا ميگيرد و به عمق در مي
طول پاييز و  فرسا در اين انتظار جان. يندب اما ماهي را نمي ؛رود ي به كنار دريا ميماه

 -كه جمعه است -رسد و دخترك در روز عيد مي يابد تا اينكه بهار فرا زمستان ادامه مي
يابد و در جمعة هفتة بعد، ماهي  اين ديدار دوباره يك هفته ادامه مي. يندب ماهي را مي

با . گردد مي آورد و براي هميشه به ژرفاي دريا باز ك به ارمغان ميدو جام براي دختر
شود و جمعة  اي، سير روايت دگرگون مي هاي طاليي و نقره رفتن ماهي و ظهور جام
شود  بار در داستان تكرار مي به بيان ديگر، روز جمعه سه .يابد سوم نيز اهميتي ويژه مي

اساس تقديري نامعلوم، گويي بر. رود ميشمار  بار يكي از نقاط عطف روايت بهو هر
زماني، توجه و  كنندة داستان بايد در آن روز رخ دهند و اين هم هاي تعيين بيشتر رويداد

   .انگيزد درنگ مخاطب را برمي
تعدادي از  نام آشنايي شماري از كودكان با نا: استفاده از برخي اصطالحات ناآشنا -
هايي است كه تالش مخاطبي  يكي ديگر از زمينه كه در متن آمده،هايي  ها و ساز گل

ِ خوانش فعاالنة متن و يافتن اطالعاتي  خوانندة كنجكاو درپي. طلبد پرسشگر را مي
بر وسعت دايرة ... هاي غريب مانند ويلنسل، قانون و آشنا و ساز هاي نا دربارة گل

اي  به خوانندهسوي تبديل شدن  افزايد و يك گام به واژگاني و دامنة دانش خود مي
   .رود هاي ذهني گسترده پيش مي زمينه اي با پيش حرفه
ِ  شروع داستان با روايت خواب ديدن دخترك، تم: ابهام در ساختار روايت -

واقعي ماهي، انتزاعي بودن  تكراري انتظار طوالني او براي ديدن ماهي، تصوير فرا
تان دست دخترك، تعليق هاي موسيقي از انگش روييدن گل و شنيده شدن صداي ساز

ي و معلولي، ابهام در سرانجام ماهي و پايان يافتن داستان با خواب در روابط علّ
مرز  در اين روايت. ريان سيال خواب مانند كرده استدخترك، اين روايت را به ج

هاي گوناگون  و زمينة برداشت شكند ميهم اب و بيداري يا خيال و واقعيت درخو
  . آورد مي خواننده را فراهم
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  گيري نتيجه. 4
هاي او  دهد داستان هاي احمدي براساس نظرية چمبرز نشان مي بررسي داستان

هاي گويا و سبك در آثار  جايگاه ويژة شكاف. انگيز دارند بر ساختاري ويژه و چالش
اليه  هايي چند تنها را به م و آن  هاي او تأثير گذاشته هاي ديگر داستان احمدي بر بخش

هاي چنداليه باوجود سادگي ظاهري، با هربار خواندن،  اين متن. كرده است تبديل
له همان عاملي ئاين مس. كنند از معاني هدايت مي يو بكر  تازه مخاطب را به سرزمين

دارد تا در مناسب  است كه برخي از فعاالن و منتقدان حوزة ادبيات كودك را برآن مي
هاي او را بيرون از دايرة  يد كنند و درك داستانهاي او براي كودكان ترد بودن داستان

   .فهم آنان بدانند
بان از مخاط اي گسترده توانند طيف رو مي اين اند؛ از نعهاي احمدي سهل ممت داستان

، استفاده از عناصر آشنا و ها زبان ساده و روان داستان. بگيرند سنين گوناگون را دربر
پي تكرار پذير و ايجاد حس آشنايي در باور هاي ملموس و پردازي كودكانه، شخصيت

توانند كودكان  مي ها هاي زيبا و دلنشين كتاب  ر در كنار تصويرشدن برخي از عناص
وجود . سن و سال و خوانندگان عام با سطح پايين دانش و آگاهي را جذب كنند كم
وار  رجيعرار تپردازي، ساختار روايت و تك ها، ابهام در شخصيت ها و تناسب سازي فضا

 ذهن و تخيل خوانندگان كودك را دارند كه قابليت اين عناصر نيز دار برخي و معنا
به تالش  ساالن را در فرايند خوانش فعاالنة متن اي، نوجوانان و حتي بزرگ حرفه

هاي تازه و كشف  سازي با تالش براي معنا خوانندگان را توانند مي همچنين ؛ دارندوا
   .ر، به درون متن بكشانندتر اث هاي عميق اليه

هاي كودكان در سنين  ها و دغدغه ها، خيال گر ذهنيتهاي احمدي روايت داستان
پروانه روي راوي كودك داستان  هاي او توانمندند؛ ستانكودكان دا. گوناگون هستند

هاي معمولي اطرافش  يلش، از پديدهتخ با قدرت زياد بالش من به خواب رفته بود
نيز با  دخترك، ماهي، تنهاييآفريند و دخترك داستان  نشين ميو دلهاي بديع ويرتص

كشد تا به  ها انتظار مي ايمان به بازگشت ماهي و آرزويش براي ديدن دوبارة آن، ماه
تصوير متفاوت . اش برسد و زندگي پر از تنهايي و اندوهش را تغيير دهد خواسته

. دهد ودك و دنياي كودكي نشان ميرا به ك نگرش متفاوت او دكان در آثار احمدي،كو
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انگيز  بيني، توانايي تفكر انتقادي و تخيل شگفت آگاهانه، فهم بسيار، تيز او آگاهانه يا نا
او دايرة  توان دريافت كه متني آثار احمدي مي هاي درون از نشانه. را باور داردكودكان 

 ترِتوضيحات بيشمعتقد است آنان بدون داند و  درك و فهم كودكان را محدود نمي
ها و ظرايف متن را درك كنند و به كشف مفاهيم عميق نهفته  توانند زيبايي مي  نويسنده

  . در متن بپردازند

  ها نوشت پي
كه در زبان  اتفاقي است تصوير. گويند ام، به همة كاربردهاي مجازي زبان تصوير ميدر تعريفي ع .1

تصرف ذهني هنرمند در  به بيان ديگر، تصويرْ. كند دهد و عاطفه و تجربة شاعر را بيان مي رخ مي
اي گاه متضاد  از تعامل و تقابل دو رويداد و تجربهست كه  ا اي طبيعت و مفهوم انسان است و جرقه

  .)44 -43: 1385فتوحي، ( شود دهد و موجب برجستگي بافت زبان مي در زبان روي مي
. گيرد مي برهاي ديگر را نيز در شود؛ بلكه گونه نميطبيعي محدود  /زمان در روايت، به زمان تقويمي .2

براي نمونه  رواني انسان پيوند دارد؛ هاي تهاست كه با حاليكي از اين گونه عاطفي /زمانِ رواني
كندي  ذر سريع زمان است، زمان عاطفي بهوحي انسان مناسب نيست و خواهان گكه حال ر هنگامي

تندي سپري  كند، زمان براي او به ا تجربه مير يبخش ذتل كه فرد موقعيت  گذرد؛ اما وقتيمي
  .)55: 1389لي،  حسن( شود مي

  منابع
نظر؛ كتاب : تهران. پروانه روي بالش من به خواب رفته بود). الف 1390( احمدي، احمدرضا -

  .خروس
   .نظر؛ كتاب خروس: تهران. دخترك، ماهي، تنهايي). ب 1390(ــــــــــ  -
مرتضي ترجمة . هاي ناگزير خواني ديگردر » خوانندة درون كتاب«). 1387( چمبرز، ايدن -

   .152 -113صص .كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران .خسرونژاد
بررسي سرعت روايت در رمان جاي خالي «). 1389( لي، كاووس و ناهيد دهقاني حسن -

   .63 -37صص .45ش. نامة زبان و ادب پارسيفصل. »سلوچ
  .مركز نشر :تهران. معصوميت و تجربه). 1382( نژاد، مرتضي خسرو -
وگو با   گفت(» كند؟ يا مخاطب تخيل را محدود ميآ«). 1380( اصغر آبادي، علي سيد -

  .52 - 40صص .26ش. پژوهشنامة ادبيات كودك و نوجوان ).احمدرضا احمدي



 135             خوانندة نهفته در دو داستان كودك از احمدرضا احمدي                21ة شمار/ 6سال 

 .161ش. كودك و نوجوانكتاب ماه . »هاي من رنگي همة مداد«). 1389( عليزاده، بهار -
  .130 -125صص

  .سخن: تهران. بالغت تصوير). 1385( فتوحي، محمود -
  .هرمس: تهران .4چ. ترجمة محمد شهبا. هاي روايت نظريه). 1389( مارتين، واالس -
مرتضي ترجمة  .هاي ناگزير خواني ديگردر  »فراسوي دستور داستان«). 1387( نيكواليوا، ماريا -

  .589 -547صص .كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: انتهر. خسرونژاد
 .50ش. پژوهشنامة ادبيات كودك و نوجوان. »احمدرضا احمدي«). 1386( يوسفي، مهدي -

 .150 -131صص

 


