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چکیده
مقالۀ حاضر جستارى است در نقد و تحلیل کتاب هیوالى کوه به دوش، نوشتۀ محمدرضا شمس. از اهداف 
مهم این جستار بررسى و تحلیل مهم ترین ویژگى هاى کتاب حاضر و آشکارکردن نقاط ضعف و قوت آن 
است. به طورکلى مهم ترین مواردى که در این نوشتار بدان ها پرداخته شده ؛ شامل این موارد است: بررسى 
ساختار کلى رمان، تحلیل شیوة خاص خیال پردازى در رمان و بازشمارى مزیت ها و مخاطرات آن، نگاهى 
به نثر و زبان رمان، بررسى پیرنگ و مضمون رمان، مخاطبان رمان، تحلیل شخصیت هاى رمان و بررسى 

تصویرهاى رمان. درنهایت، از مباحث مطرح شده در مقاله نتیجه گیرى کلى به عمل آمده است.

کلیدواژه
خیال و خیال پردازى، عناصر داستان، گروه سنى نوجوان، شخصت و شخصیت پردازى، پیرنگ.

1.  مقدمه
نسبت خیال و خیال پردازى به آثار ادبى و هنرى مانند نسبت آب به موجودات زنده است. 
همچنان که بدون آب موجود زنده اى وجود نخواهد داشت، بدون خیال پردازى نیز هیچ اثر ادبى 
و هنرى اى شکل نخواهد گرفت. خیال اقیانوس بى پایانى است که مى توان با موج سوارى در آن از 
دنیاى واقعى و اغلب تکرارى پیرامون جدا شد و براى مدتى به دنیاهاى دست نیافتنى سفر کرد. 
براى همین است که فیلم ها، نقاشى ها و داستان هاى خیالى هواداران بسیارى دارند. بااین حال، 
موج سوارى در این اقیانوس بى پایان و سفرکردن به دنیاهاى خیالى برخالف جذابیت هاى فراوان 
آن نه تنها ساده و بى مخاطره نیست، چه بسا ممکن است با فرازوفرودهاى بسیارى نیز همراه 
باشد. دراین زمینه پرسش هاى مهمى مطرح است؛ این که به راستى نویسندگان ادبیات داستانى 
تا چه حد مجاز هستند از عنصر خیال و خیال پردازى در ساختار متن خود استفاده کنند؟ آیا 
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اصالً حدومرزى براى خیال پردازى و کاربست آن در متون داستانى وجود دارد؟ آیا مى توان 
میزان و معیار مشخصى براى کاربست خیال پردازى در داستان هاى کودك و نوجوان یافت؟... 
این ها پرسش هایى هستند که نگارنده مى کوشد تا در این جستار همراه با نقد کتاب هیوالى 

کوه به دوش که ارتباط تنگاتنگى با مبحث موردنظر دارد، پاسخ دهد.

2.  خالصۀ رمان
در این کتاب ما با خانواده اى عجیب و پرجمعیت مواجه هستیم. راوى (پسر کوچک خانواده) 
اسماعیل نام دارد و همراه با مادر و پدر، دو خواهر و دو بردار خود و همچنین مادربزرگ و عمه اش 
زندگى مى کند. نویسنده پس از چند داستانک کوتاه، خیالى و خنده دار و معرفى شخصیت هاى 
عجیب وغریبى چون هیوالها در ابتداى کتاب، به روایت زندگى راوى از زبان خودش مى پردازد. 
اسماعیل پسربچه اى بسیار خیال پرداز است که به گفتۀ خودش در پنجاه سالگى به دنیا آمده! او 
پنجاه سال توى شکم مادرش بوده و پس از تالش هاى بسیار سرانجام با وجود مخالفت هاى 
اعضاى خانواده از ناف مادرش بیرون مى آید و متولد مى شود. در نخستین اپیزوِد خیالى، او شبى 
همراه با خانواده اش به دیدار یکى از شخصیت هاى روستایى مى رود و در راه با مردگاِن زنده شدة 
قبرستان آشنا مى شود. در یک اپیزود موازِى دیگر راوى در خانۀ خودش با شخصیت دیگرى به 
نام دیوساالر (نوعى هیوال که خودش را به شکل انسان درآورده) قرار مالقات مى گذارد. دیوساالر 
خبرنگار است و به گفتۀ خودش مى خواهد از زندگى نامۀ عجیب وغریب راوى سردربیاورد؛ راوى 
هم بى کم وکاست داستان زندگى خود را از آغاز تولد (پنجاه سالگى) براى او بازگو مى کند و 
به همین بهانه به توصیف و روایت کشمکش هاى خیالى خود با انواع دیوها، هیوالها، آدم ها، 
موجودات و اشیاء شگفت انگیز مى پردازد. درواقع، همین اپیزودهاى موازى و خرده روایت ها 

هستند که بدنۀ اصلى رمان را تشکیل مى دهند.

(عمه  کوه به دوش  هیوالى   ،(1395) محمدرضا.  شمس، 
گیالس 1)، تصویرگر: غزاله بیگدلو، ویراستار: هدا توکلى، 
تومان،   15000 ص،   184 اول،  چ  هوپا،  نشر  تهران، 
1000 نسخه، رقعى، شابک: 978-600-8025-16-0
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شیرجه زدن در اقیانوس خیال، راه رفتن روى لبۀ تیغ

3.  ساختار کلى رمان
کتاب هیوالى کوه به دوش رمانى است چندتکه که به کمک راوى اول شخص به روایت زندگى 
پرماجرا و خیالى اسماعیل و نزدیکانش مى پردازد. روایت ها در این رمان غیرخطى و پاره پاره 
هستند و مى توان در آن ها برش هاى گوناگونى از زندگى راوى را مشاهده کرد. براى مثال، راوى 
در یک روند مشخص روایى به بازگویى زندگى واقعى خود و خانواده اش مى پردازد، سپس با 
جهشى آگاهانه وارد دنیاى مردگان مى شود و از آن جا نیز سرى به دنیاى شگفت انگیز هیوالها 
مى زند. این چرخه بیش وکم تا پایان رمان ادامه دارد؛ ازاین رو، مخاطب مى تواند همزمان چند 

رشته از رخدادها و خرده روایت ها را با هم دنبال کند.
ژانر یا گونۀ داستان را مى توان فانتزى با انتزاع باال دانست که گاهى رگه هایى از طنز نیز در 
آن وجود دارد. پس از عنصر خیال پردازى، آن چه بیش از همه در این رمان برجسته است، زبان و 
لحن راوى است که لبریز از گوشه کنایه هاى بامزه و خنده دار است. کتاب ظاهراً براى مخاطبان 
باالى 12 سال نوشته شده است، بااین حال نشانه هایى در متن وجود دارند که مى توان براساس 
آن ها این دامنۀ سنى را به چالش کشید. دیگر این که به سبب کاربرد بسیار گسترده از انواع 
خیال پردازى ها، ساختار و پیرنگ، رمان، به طورکلى بر پایۀ تغییر و تحوالت آنى و لحظه اى استوار 
است نه روابط علت ومعلولى. بااین همه، این رمان داراى ویژگى هاى مهم دیگرى است که در ادامه 

به تحلیل و بررسى آن ها خواهیم پرداخت.

4.  شیرجه زدن در اقیانوس خیال، راه رفتن روى لبۀ تیغ
همان طورکه پیش تر نیز اشاره شد، خیال و خیال پردازى عنصرى جدایى ناپذیر از متون داستانى 
به ویژه در حوزة کودك و نوجوان است. اصوالً خیال نیز بسان عقل و احساس ازجمله امکانات 
بشرى است که پرورش آن مى تواند براى انسان ها مزیت هاى فراوانى همچون خلق آثار ادبى 
و هنرى و نیز تفریح و سرگرمى داشته باشد. در دنیاى داستان نویسى این مزیت ها بیشتر در 
جهت برآورده ساختن حس کنجکاوى و سفر به دنیاهاى عجیب و دست نیافتنى کاربرد دارند؛ 
همچنان که نویسندة این کتاب نیز در اغلب موارد به روایت دنیاهاى موازى و خیال انگیز و غیرواقعى 
پرداخته است؛ با این  تفاوت که در دنیاى خیال انگیز این رمان هر چیزى قابل تبدیل شدن به چیز 
دیگرى است. براى نمونه، یک کمد مى تواند به شکارچى هیوالها تبدیل شود، یک اسب آبى 
مى تواند به یک انسان تبدیل شود و یک هیوال به یک خبرنگار! اصوالً انعطاف پذیرى شخصیت ها 
و تبدیل شدن آن ها به موجودات جاندار و بى جان از ویژگى هاى برجسته و فراگیر این رمان است. 
دراین میان، شاید از همه جالب تر شخصیت هاى انسانى مانند عمه ملک (عمۀ راوى) و اشیائى 
مانند خانۀ راوى باشند که در درون متن مى توانند به ترتیب به یک درخت گیالس و یک کاله 

تبدیل شوند:
«چانۀ عمه لرزید و بیل و کلنگى جلوى پاى من روى زمین افتاد. عمه گفت: این ها 
رو بردار و با کمک نرگس یه چالۀ بزرگ توى باغچه بکن و من رو بکار. من گفتم: آخه...؛ 
عمه فکرم را خواند و گفت: نگران نباش. قرار نیست جایى برى. تو همین جا مى مونى. 
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من هم مثل همیشه کنارت مى مونم، اما به یه شکل دیگه» (ص 106).
تبدیل شدن انسانى به یک درخت گیالس و خانه اى به یک کاله مى تواند براى هر مخاطبى 
بسیار جالب و جذاب باشد؛ ولى آیا به راستى حدومرزى براى خیال پردازى نویسنده در متن 

وجود ندارد؟
آن چه مسلم است، در کتاب هاى داستانى مخصوص کودکان و نوجوانان مى توان درجات 
گوناگونى از خیال پردازى را مشاهده کرد. براى نمونه، ممکن است شدت خیال پردازى ها در 
یک کتاب تنها به جاندارشدن اشیاء عادى یا صحبت کردن شخصیت هاى غیرانسانى محدود 
شود؛ در برخى از کتاب ها نیز (بسان همین کتاب) ممکن است حجم و شدت خیال پردازى ها 
کمیت،  تعیین  درهرحال،  شد.  قائل  آن  براى  حدودوثغورى  نتوان  که  باشد  گسترده  چنان 
کیفیت و حدومرز خیال پردازى ها در متون داستانى برعهدة نویسنده  است. نویسنده  است که 
شخصیت ها، رخدادها و ارتباط ظاهرى و معنایى آن ها را درهم مى آمیزد تا درنهایت به متنى 
متعادل و تأثیرگذار دست یابد؛ بنابراین، مهم ترین کار نویسنده در هر اثرى ایجاد تعادل میان 
عناصر داستانى است، ولى این تعادل هرگز به معنى یکسان بودن سهم عناصر داستانى (مانند 

خیال پردازى) در متن نیست.
منظور از تعادل، یافتن نسبت معقول و تأثیرگذارى از ظهور و بروز عناصر داستانى در 
متن است که براساس ارتباط و درهم کنش آن ها با یکدیگر به بهترین شکل منجر به خلق 
جهانى تازه شود. براى همین است که نویسندگى کار سختى است؛ زیرا نویسنده تنها براساس 
داشته هاى فکرى، عاطفى و خیالى خویش است که به خلق جهان جدیدى از عناصر گوناگون 
با نسبت هاى گوناگون مى پردازد و در این راه پرمخاطره از هیچ کسى جز خودش کارى ساخته 
نیست. به تعبیردیگر، کار نویسنده پى ریزى و ساختن جهان جدیدى است که خوانش آن براى 
دیگران نیز قابل قبول و باورپذیر باشد. این جهان باید به گونه اى باشد که مخاطب نیز بتواند پا به 
درون آن گذاشته و به قول هایدگر در آن زندگى کند: «اثر هنرى طرح جهانى تازه را مى ریزد و 

درعین حال ریشه در خاك این جهان دارد» (احمدى، 1378: 532).
آن چه روشن است، حجم و شدت خیال پردازى ها در این رمان بسیار باال است، تاآن جاکه 
در بسیارى از صحنه ها دیگر نمى توان حدومرزى براى آن درنظر گرفت؛ چنان که گویى نویسنده 
براى ساختن این جهان تازه و بکر، بى هیچ ترس و واهمه اى چشمان خود را بسته و مستقیم 
در درون اقیانوس خیال شیرجه زده است! شیرجه زدن در چنین اقیانوسى مى تواند ازیک سو 
بسیار جذاب، دل انگیز و ماجراجویانه باشد. دیگر و مهم تر این که براى نویسندة این کتاب که 
پیشینۀ پرمایه اى در آفرینش آثار مربوط به کودکان و نوجوانان دارد، ورود به چنین اقیانوسى 
هرگز نمى تواند و نباید بى دلیل و خالى از «چراها» باشد. برهمین اساس و با توجه به نشانه هاى 
موجود در متن، مى توان دالیل گرایش نویسنده به این حجم و شدت از خیال پردازى را چنین 

عنوان کرد:
الف) پرورش خیال مخاطب: آن چه ازسوى نویسنده و متن بسیار بر آن تأکید شده، 
تغییر و تحوالت تقریباً بى حدومرز رخدادها و شخصیت ها است؛ چنان که گویى نویسنده با این 
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رویکرد درصدد آن بوده است تا با برداشتن مرزهاى دست وپاگیر به نوعى مخاطب را به ورود 
آزادانه به دنیاى خیال ترغیب و تشویق کند. شاید بتوان تاحدى این گرایش شدید را توجیه 
کرد؛ زیرا امروزه بنابر آن چه که در بازار نشر مشهود است، تنها با یک فرمول مشخص؛ یعنى 
یک شخصیت مثبت، یک یا چند شخصیت منفى، یک سوژة دم دستى و اندکى چاشنى خیال 
مى توان کتاب هاى چندجلدى فراوانى را روانۀ بازار کرد. آن هم درحالى که خیال و خیال پردازى 
در اغلب این مجموعه ها تکرارى و گاهى قابل پیش بینى است؛ بنابراین دست یابى به شیوة جدیدى 
از خیال پردازى و کشف دنیاهاى ناب و غیرتکرارى نشان از جسارت، تیزهوشى و مهم تر از همه 
دغدغۀ نویسنده در ایجاد تغییرات سازنده در حوزة داستان نویسى و ادبیات کودك و نوجوان دارد.

ب) کنارگذاشتن کلیشه ها: در کتاب هایى که براى کودکان و نوجوانان نوشته مى شوند، 
آفرینش  مى شوند.  اشیاء  به ندرت  و  حیوانات  صحبت کردن  به  محدود  اغلب  خیال پردازى ها 
موجودات خیالى جدید مانند کوتوله ها، هیوالهاى عجیب و ظهور دایناسورها و موجودات ماقبل 
تاریخ از دیگر ویژگى هاى این گونه کتاب ها است. رمان حاضر نیز خالى از این گونه خیال پردازى ها 
نیست، ولى ازسوى دیگر، این شخصیت ها داراى ویژگى خاصى هستند که در کمتر کتابى 
مى توان مشابه آن را پیدا کرد؛ یعنى تبدیل شدن انواع شخصیت هاى جاندار و بى جان به یکدیگر 
که از نمونه هاى فراوان آن مى توان به مواردى چون تبدیل شدن انسان به درخت، خانه به کاله و 
اسب آبى به انسان اشاره کرد. به نظر مى رسد که نویسنده با رویکردى جسورانه در پى دست یابى 
به نوع جدیدى از خیال پردازى و تجربه اندوزى ادبى بوده است؛ گونه اى که در برخى موارد جهان 

خیالى داستان هاى دیگر را پشت سر گذاشته و از آن ها فراتر مى رود:
«من، هم مى توانم تکثیر شوم و هم به سرعت هر چیزى را بشمارم و در ذهنم 
جمع وتفریق کنم و هم مثل عمه گیالس با تکان دادن چانه ام جادوگرى کنم... هر تکان 
چانه کارى انجام مى داد و با تکان هاى دیگر فرق داشت. گاهى چند تکان را با هم قاطى 
مى کردم و اتاق را به هم مى ریختم. آن وقت ازیک طرف، وسایل اتاق به پرواز درمى آمدند 
و در و پنجره ها باز و بسته مى شدند و ازطرفى دیگر، اشیاء توى اتاق مثل آینه، شانه، 
ساعت، چراغ مطالعه و چیزهاى دیگر تبدیل به جانوران گوناگون مى شدند و به این سو و 
آن سو مى دویدند و با صداهاى کرکننده جیغ مى کشیدند... غالم ماهى مى تواند دریایش 
را بزرگ و کوچک کند و موج هایى به بزرگى کوه درست کند. جن بوداده مى تواند مثل 
باد بدود و مثل فرفره بچرخد و یکهو غیب شود. غیر از این ها هرسۀ ما مى توانیم نور 
تولید کنیم و با اشارة انگشت هیوالیى به بزرگى نهنگ را چند متر آن طرف تر پرتاب 

کنیم و از بین ببریم» (ص 162).
ج) توجه به سرگرم کننده بودن متن: زمانى بس دراز نویسندگان کالسیک و راویان 
و قصه گویان همواره درصدد آن بودند تا به طور مستقیم و در مواردى غیرمستقیم، تجربیات 
زندگى و پندها و اندرزهاى خود را در قالب قصه، افسانه و اسطوره به مخاطبان خود منتقل 
کنند. دراین میان، افسانه ها و اسطوره ها به دلیل برخوردارى از عنصر ناب خیال پردازى همواره از 
محبوبیت ویژه اى نسبت به سایر متون برخوردار بوده اند. در این رمان نیز مى توان توجه ویژه و 
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آگاهانۀ نویسنده را به بعد خیال انگیز و تفریحى متن مشاهده کرد؛ تاآن جاکه براساس شواهد، 
نویسنده تقریباً از هیچ موضوع و مضمون اخالقى، تربیتى، تجربى و آموزشى در بدنۀ رمان 
استفاده نکرده و تنها به تفریحى و سرگرم کننده بودن آن توجه داشته است؛ ازهمین رو، مهم ترین 
چیزى که با خوانش و پس از خوانش این رمان در ذهن مخاطب برجا مى ماند، صحنه ها و 
لحظات سرگرم کننده و صرفاً تفریحى آن است؛ درست مانند شعرهاى هیچانه اى که تنها براى 
سرگرم کردن خردساالن سروده مى شوند. جالب این که خود نویسنده نیز در پایان رمان با آوردن 
داستانکى به نام یه هیچیه به گونه اى به هیچانه بودن رمان خود (توجه صرف به بعد تفریحى 

رمان) اعتراف کرده است:
«یه هیچیه بود که هیچى نبود، اما دوست نداشت که هیچى نباشه، دوست داشت 
یه هیچیه باشه که هیچى باشه، نه این که یه هیچیه باشه که هیچى نباشه، اما اون 
یه هیچیه بود که که هیچى نبود، با این که دوست نداشت یه هیچه باشه که هیچى 

نباشه...» (ص 181).
همۀ  کنار  در  داستانى  متون  در  خیال پردازى  بى حدومرز  کاربرد  و  بى مهابا  ورود  درواقع 
مزیت هایى که به آن ها اشاره شد، جهانى را به روى مخاطب مى گشاید که خواسته یا ناخواسته 
او را از بند قوانین مربوط به دنیاى واقعى جدا کرده و به دنیایى از خیاالت محض وارد مى کند. 

برخى از پیامدها و مخاطرات این ورود بى مهابا و البته جسورانه را مى توان چنین عنوان کرد:
الف) جداشدن مخاطب از دنیاى واقعى: رمان حاضر و داستان هایى ازاین دست به هرحال 
مخاطب را وارد دنیایى مى کنند که ارتباط و پیوند استوار و محکمى با جهان واقعى ندارد. این 
امر شاید در یک یا چند مرتبه خوانش موجب تفریح و به نوعى پرورش تخیل و قوة خیال 
مخاطب شود، ولى درصورت رایج و فراگیرشدن چنین رویکردى در میان سایر نویسندگان 
(به ویژه نویسندگان جوان ترى که هنوز به اندازة نویسندة این کتاب پیشینۀ کارى و تجربۀ زیستۀ 
کافى ندارند) مى تواند موجب بروز هرج ومرج در حوزة داستان نویسى کودك و نوجوان شود؛ 
چنان که ازاین پس هر نویسنده اى به بهانۀ خلق دنیاهاى جدید و بى حدومرز و با الگو قراردادن 
چنین کتاب هایى به خودش اجازة نوشتن متونى را مى دهد که به سختى مى توان نشانه هایى از 
دنیاى واقعى را در آن یافت! این درحالى است که هم اکنون نیز بسیارى از نوجوانان و در اوج 
ناباورى خردساالن به دلیل کاربست بى اندازة لوازم الکترونیکى (رایانه، تبلت، گوشى همراه و...) از 
دنیاى واقعى دور افتاده و به جاى تحرك و بازى گوشى فقط درحال افزودن بر ِجرم و وزن خود 
هستند! بدیهى است که آفرینش فضاها و شگردهاى جدید به ویژه در حوزة ادبیات کودك و 
نوجوان امرى گریزناپذیر و گاهى واجب است؛ بااین حال این کار باید براساس تحقیق، تجربه و 
مهم تر از همه به دست نویسندگان کاربلد، دلسوز و خالقى مانند نویسندة این کتاب انجام گیرد 

تا آسیب هاى احتمالى آن به حداقل برسد.
ب) جدا نبودن مخاطب نوجوان از واقعیت: با توجه به محدودة سنى تعیین شده در 
پشت جلد کتاب، این رمان مخصوص مخاطبان باالى 12 سال است؛ بااین حال توجه به این 
امر ضرورى است که نوجوانان برخالف خردساالن و کودکان (گروه سنى «الف» و «ب») که 



35023

۱۶   ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

کم وبیش در دنیاى تخیلى خود زندگى مى کنند، تاحد زیادى با جهان و قوانین واقعى آن آشنا 
بوده و آن را پذیرفته اند؛ ازهمین رو، جداکردن آن ها از دنیاى واقعى آن هم در سنى که نوجوان 
نیاز اساسى به مشارکت در کارهاى عمومى، ابراز وجود در جمع هاى دوستانه، ارتباط با دیگران 

و پیداکردن دوست دارند، چندان مفید نبوده و حتى بازدارنده است.
ج) نیاز واقعى، نیاز کاذب: درست است که بسیارى از ناشران و نویسندگان در سال هاى 
اخیر براى کسب سود بیشتر به کتاب سازى، کلیشه سازى و پرداختن به خیال پردازى هاى دم دستى 
و بى تأثیر پرداخته اند، بااین حال، آیا به راستى زمان آن رسیده که نویسندگان جدى ادبیات کودك 
و نوجوان نیز رفته رفته از دنیاى واقعى و سوژه هاى بومى جدا شده و به دنیاهاى صرفاً خیالى 
پناه ببرند؟ آن هم درحالى که تا به امروز آن چنان که بایسته و شایسته  است، نویسندگان به خلق 
آثارى با شخصیت هاى خیالى و بومى نپرداخته اند؟... در کشورى زندگى مى کنیم که در هر گوشۀ 
آن موضوع و سوژه اى بکر نهفته است؛ ولى شوربختانه بنابر یک سنت دیرینه که هنوز هم ادامه دار 
است، موضوعات و سوژه هاى غنى و متنوع بومى با نگاهى تحقیرآمیز نگریسته شده و به سادگى 
کنار گذاشته مى شوند. مهم تر این که روى گرداندن نویسندگان از سوژه هاى بومى خواه ناخواه 
مخاطب را نیز به سوى سوژه هاى نامأنوس و غیربومى سوق خواهد داد. مستندات نیز نشانگر آن 
هستند که گرایش به خلق سوژه هایى بدون پشتوانۀ اجتماعى، فرهنگى و بومى، نویسندگان، 
ناشران و مخاطبان را در سال هاى اخیر به سمت وسوى بازار خارجى برده است؛ چنان که در 
اقدامى بسیار تأمل برانگیز و بسیار شرم آورانه برخى ناشران داخلى (در حوزة کودك، نوجوان و 
بزرگ سال) حتى از بررسى کتاب هاى تألیفى نیز سر باز مى زنند! بدیهى است که دراین میان، 
گرایش نویسندگان باتجربه اى همچون نویسندة این کتاب به انتخاب سوژه هاى بومى بیشترین 
تأثیر را بر نویسندگان کم تجربه و تازه کار خواهد داشت. بااین همه، خلق چنین داستان هایى را در 
حوزة ادبیات کودك و نوجوان بى اغراق مى توان به بندبازى یا راه رفتن روى لبۀ تیغ تشبیه کرد؛ 

تیغى که هر آن و با هر اشتباه کوچکى ممکن است، منجر به آسیب هاى جدى شود.

5.  پیرنگ، سوژه و مضمون
اغلب در داستان هایى که انتزاع و خیال پردازى در آن ها شدت باالیى دارد، براى ایجاد تعادل 
و جلوگیرى از سست شدن ساختارِ متن مى توان به المان هایى چون مضمون، سوژة مشخص و 
پیرنگ استوار پناه جست. این المان ها هریک درصورت کاربرد سنجیده مى توانند بسان نخ تسبیح 
سایر عناصر داستانى را کنار هم آورده و افزون بر انسجام و یکپارچگى کلى متن، بر تأثیرگذارى آن 
نیز بیافزایند. بااین حال، در این رمان کم وبیش هیچ یک از عناصر نامبرده نمود آشکار و مشخصى 
ندارند. چنان که پس از خوانش کتاب، مخاطب به جز لحظاتى آکنده از خیال پردازى به مضمون 
و نتیجه گیرى مشخص و آشکارى نخواهد رسید؛ زیرا تمرکز بیش ازاندازة نویسنده به تفریحى 
و خیالى بودن متن بر سایر عناصر داستانى سایه انداخته و درعمل آن ها را به حاشیه رانده است. 

صحنۀ زیر نمونه اى از صحنه هاى سرگرم کننده در این کتاب است.
«یک دفعه چیزى مثل جاروبرقى ما را به داخل مى مکد و از سوراخى که وسط 
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متکاست مى گذراند و روى تله کابینى مى اندازد. تله کابین مى لرزد و راه مى افتد و از میان 
جنگلى سرسبز و پر از گیاهان عجیب مى گذرد. یکهو دریچۀ کف تله کابین باز مى شود 
و ما فریاد مى کشیم و سقوط مى کنیم و همان طورکه دست وپا مى زنیم از الى پرها و 
پنبه ها و کامواهایى که مادرم به زور توى متکا چپانده و هر لحظه به شکلى در مى آیند، 
پایین مى رویم و روى تابى چرخان مى افتیم. تاب ما را مى چرخاند و مى چرخاند و 
مثل گلولۀ توپى پرتاب مى کند و روى یک ترن هویى مى اندازد... ترن آهسته از پیچى 
مى گذرد و باال مى رود و باز با سرعتى سرسام آور از شیب تندى سرازیر مى شود و 
درحالى که سرعتش لحظه به لحظه بیشتر مى شود، وارد تونل باریک و تاریکى مى شود و 
درهمان حال با ترن دیگرى که به سرعت از روبه رو مى آید شاخ به شاخ مى شود... یک دفعه 
همه جا تاریک مى شود و ترن از کنار اسکلت ها و مرده هاى متحرك و هیوالهاى ترسناك 
و خون آشام ها مى گذرد. از کنار هرکدامشان که رد مى شویم، جان مى گیرند و دنبالمان 
مى کنند. تا به ما مى رسند و دستشان را به طرف ما دراز مى کنند، با سپرى جادویى و 

آتشین که دورمان کشیده شده روبه رو مى شوند و جیغشان درمى آید» (ص 78-76).
مخاطِب این رمان در برخى از رخدادها مانند بازگوکردن زندگى نامۀ راوى (اسماعیل) در برابر 
خبرنگار به سادگى مى تواند خط روایت و پیرنگ طرح ریزى شده را کشف و درك کند، ولى جز 
این مورد خاص در سایر موارد رخدادها و کنش شخصیت ها روند و سیر مشخصى نداشته و بسته 
به پسند و سلیقۀ نویسنده (نه روابط علت ومعلولى) دچار تغییر و دگرگونى شده اند. روى هم رفته 
مى توان گفت که طرح و پیرنگ این رمان انسجام و یکپارچگى چندانى ندارد. درحقیقت، تبدیل شدن 
شخصیت هاى جاندار و بى جان به یکدیگر، سیال و شناور بودن خیال پردازى ها و عدم تمرکز بر 
انسجام و ارتباط رخدادها با یکدیگر از دالیل ضعیف یا سست بودن پیرنگ این رمان به شمار مى روند. 
گذشته از موارد باال، این رمان سوژه و موضوع مشخصى نیز ندارد. به راستى آشکار نیست، نویسنده 
براساس کدام تصویر، شخصیت یا رخداد مرکزى به بسط و گسترش رمان اقدام کرده است؟ آیا 
پیدا شدن یک دماغ با دو سوراخ گنده در ابتداى کتاب سوژه و دست مایۀ اصلى ساختار روایت 
است یا هیوالهایى که معلوم نیست چرا و چگونه سر از خانه و زندگى راوى سر در آورده اند؟ شاید 
تاحدى بتوان دست مایۀ آغازین شکل گیرى این رمان را قرار مالقات خبرنگار (دیوساالر) با راوى 
براى شنیدن زندگى نامۀ او دانست، ولى همین دستاویز نیز به دلیل رعایت نشدن روابط علت ومعلولى 

و مشخص نبودن پیشینۀ ارتباط او با راوى، براى خواننده چندان مشخص و قابل پذیرش نیست.
با توجه به همۀ موارد یادشده مى توان نتیجه گرفت که به سبب توجه خاص نویسندة این 
رمان به پدیدآوردن متنى صرفاً مفرح و سرگرم کننده (به کمک رخدادها و شخصیت هاى خیالى) 
سایر عناصر داستانى غالباً نقش و کارکرد خود را از دست داده و به نوعى در اقیانوس خیال پردازى 

نویسنده گم شده اند.

6.  نثر، زبان و لحن روایت
ازجمله نقاط قوت رمان و جذابیت آن را مى توان نثر روان و طنزآلود و همچنین زبان زنده 



35025

۱۶   ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

و جان دار آن دانست. جمالت رمان اغلب ساده، گویا و کارشده هستند و مى توانند بى هیچ 
مانعى منظور و پیام خود را به مخاطب انتقال دهند. بااین حال، زبان داستان از نثر آن نیز 
برجسته تر است. نویسنده با به کارگیرى خیل عظیمى از اصطالحات رایج، عامه، خودمانى و 
امروزى کوشیده است تاآن جاکه ممکن است، زبان داستان را به زبان مخاطب نزدیک کند و 
میان متن و مخاطب صمیمیتى دلنشین و تأثیرگذار ایجاد کند؛ چنان که به سبب وجود همین 
اصطالحات و تشبیه هاى طنزآلود و خنده دار است که خوانش متن جذاب و کام خواننده شیرین 
مى شود. تأثیرگذار بودن نثر و مهم تر از آن زبان داستان بیش از همه به انتخاب و چینش جمالتى 
ساده و سلیس و مهم تر از آن اصطالحات و تشبیه هاى بامزه و تأثیرگذار مربوط مى شوند که به 

برخى از آن ها اشاره مى کنیم:
- مثل االغى که بارش افتاده باشد (ص 22)؛

- خیلى زود با آدم پسرخاله مى شود (ص 23)؛
- همه را مازراتى زیر مى کند، ما را ژیان ماهارى (ص 27)؛

- مثل خروسى که از زنش آنفوالنزاى مرغى گرفته باشد (ص 29)؛
- مثل نانى که تازه از تنور درآورده باشند (ص 32)؛

- مثل میزى که هیچ کدام از پایه هایش لق نیست، ساکتیم (ص 34)؛
- دمش گرم! ببین در این مدت کم براى خودش چه اسکلتى شده (ص 35)؛

- مثل کرگدنى که شاخش توى تنۀ درخت گیر کرده باشد (ص 36)؛
- شکم گنده اش مثل ایربگ ماشینى است که باز شده باشد (ص 60)؛

- مثل وزغى که توى مسابقۀ بلندترین پرش هاى دنیا شرکت کرده باشد، باال و پایین 
مى پریم (ص 79).

7.  تنوع شخصیت ها
رمان حاضر کتابى است که براساس کشمکش هاى بیرونى شکل گرفته و به تعبیرى رخدادمحور 
است؛ بنابراین طبیعى است که شخصیت پردازى کارکرد چندانى در آن نداشته باشد. بااین حال، 
تنوع و فراوانى شخصیت ها در این رمان ازجمله دالیلى است که منجر به تنوع، جذابیت و 
دامنه دار شدن رخدادها شده است. به طورکلى، در این رمان شخصیت ها به چند دسته تقسیم 

مى شوند:
الف) انسان ها: شخصیت هایى مانند اسماعیل (راوى)، مادر و پدر راوى، ابراهیم، اکبر، 
اعظم، اکرم، مش محمود، على حسین عمو، بلقیس عمه؛ عمه ملک، نایب على مردان، سید آقا 
رضا، سرکار غضنفرى، حشمت، نقدعلى دالك، توکل، على کرم دایى، نایب عابدین، الهه، نرگس، 
کاپیتان پاچوبى، ملکۀ یک چشم و...  چنان که آشکار است، شمار شخصیت هاى انسانى این رمان 
بسیار فراوان و متنوع است. این شخصیت ها اغلب مربوط به خانوادة راوى یا بستگان و آشنایان 

دور و نزدیک او هستند و بسیارى از آن ها نقش و کارکردى محدود ولى تأثیرگذار دارند.
ب) هیوالها: شخصیت هاى هیوالیى این رمان ازجمله شخصیت هاى کلیدى، تأثیرگذار و 

شیرجه زدن در اقیانوس خیال، راه رفتن روى لبۀ تیغ
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جذابى هستند که قسمت اعظمى از رمان براساس آن ها شکل گرفته و درواقع نبود آن ها منجر 
به ازهم پاشیدن کامل رمان خواهد شد. برخى از مهم ترین هیوالهاى این کتاب عبارت ا ند از 
گرگاسب (گرگ- اسب)، خبوك خون خوار، مرتات کوه به دوِش کوره دهان، سحران دریارونده، 

دیوساالر، هاساور سه شکم و...
ج) شخصیت هاى جاندار و غیرجاندار تبدیل شونده: مانند خانۀ راوى، کمد خانۀ 
راوى، جن بوداده، غالم ماهى (دوست راوى که دراصل یک اسب دریایى همه رنگ و سى وسه 
سانتى مترى است)، عمه گیالس (همان ملک عمه، عمۀ راوى که در ادامه به درخت گیالس 
تبدیل مى شود)، یک مِن دیگر (همان راوى است که به چندین من ِ جورواجور دیگر تکثیر 

مى شود) و...
بدیهى که تنوع شخصیت ها و شمار فراوان آن ها در این رمان امکان شخصیت پردازى دقیق 
و جزئى را به نویسنده نمى دهد (که البته نیازى هم به این کار نیست). بااین حال، نویسنده در 
جاى جاى متن به مخاطب ثابت کرده که مى تواند از هریک از این شخصیت ها به نسبت هاى 
گوناگون و بسته به نقش و کارکرد آن ها استفاده اى بهینه کند. درمجموع، نویسنده کارکرد 
خوبى از شخصیت ها گرفته است؛ به ویژه که برخى از آن ها مانند غالم ماهى و عمه گیالس قابلیت 

تبدیل شدن به موجوداتى چون اسب آبى و درخت را گیالس را دارند.

8.  مخاطب و گروه سنى رمان
براى دست یابى به بهترین نتایج، کتاب هاى مخصوص کودکان و نوجوانان به گروه هاى سنى 

متفاوتى تقسیم شده اند. این گروه هاى سنى عبارت اند از:
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 سنى ه: دورة دبیرستان یا مرحلۀ دوم نوجوانى (دهم، یازدهم و دوازدهم). (براساس 

جدیدترین گروه بندى انجام شده برگرفته از سایت ویکى پدیا).
دسته بندى گروه هاى مختلف سنى در برخى منابع اندکى با موارد فوق متفاوت است، ولى 
آن چه اصل و اساس تحلیل این بخش را شامل مى شود، اشارة مستقیم پشت جلد کتاب به 
مخاطبان اصلى این کتاب یا نوجوانان باالتر از دوازده سال (12+) است. چنان که با توجه به 
مستندات درون متن مى توان تاحد زیادى محتویات این رمان را مغایر با شرایط گروه سنى 

اعالم شده دانست. مخاطبان نوجوان باالى 12 سال به طورکلى داراى ویژگى زیر هستند:
«توجه به جنس مخالف، تشدید فعالیت هاى بدنى در پسران و گوشه گیرى در دختران 
(نیاز به کتاب هایى که تعدیل روانى به وجود بیاورند)، تجسس براى یافتن فلسفۀ صحیح زندگى 
و مسائل انسانى، عالقه مندى به داستان هاى واقعى انسانى و حتى کتاب هاى سادة فلسفى، 
عالقه مندى به اکتشافات و اختراعات، مطالب علمى و تحقیقى، توجه به آینده و مشاغل گوناگون 



35027

۱۶   ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

و... (حجازى، 1387: 69-68).
با خوانش کلى این رمان مى توان دریافت که خیل عظیم تخیالت و خیال پردازى ها نه 
در سطح مخاطب باالى دوازده سال که در حد کودکان گروه سنى «ج» یا کالس هاى اول تا 
سوم دبستان است. مواردى همچون تبدیل شدن شخصیت ها به شخصیت هاى نامتجانس دیگر، 
کنارنهادن قوانین علت ومعلولى در پیرنگ و ساختار روایت، توجه بیش ازاندازه به عالم خیال و 
فانتزى به همراه شرایط خاص زبان داستان که بیشتر مناسب گروه سنى «ج» است، همگى 
نشان از آن دارند که گروه سنى درج شده در پشت جلد کتاب (باالى 12 سال) با مخاطبان اصلى 

آن همساز و هماهنگ نیست.
نکتۀ دیگر این که حتى اگر مخاطبان این کتاب را گروه سنى «ج» بدانیم، درآن صورت 
نیز کاربرد برخى واژه ها و جمالت خارج از درك آن ها بوده و همین جمالت یکدست بودن متن 
و کارکرد آن را دچار اشکال مى کنند. براى نمونه، در صفحۀ 30 راوى به طور مختصر و گذرا 
به بازگویى معناى کمونیست پرداخته است؛ درحالى که ورود کودکان 7 تا 9 سال به این موارد 
امرى نادرست، غیرعلمى و دربردارندة آسیب هاى روحى و برداشت هاى گمراه کننده خواهد بود. 
خالصه این که این رمان با زبان بسیار دلنشین و گیراى خود بیشتر براى گروه سنى «ج» مناسب 
است تا مخاطبان باالى 12 سال. بااین حال، براى تأثیرگذارى بیشتر همچنان نیاز به ویرایش و 

حذف و اضافۀ برخى از جمالت در درون متن دارد.

9.  تصویرسازى
تصاویر در هر متنى به طورکلى دو گرایش عمده دارند: نخست تصاویرى که مکمل متن بوده و 
درپى آن هستند تا فهم و درك نوشتار را براى مخاطب ساده و آسان کنند. این گونه تصاویر به 
همان مواردى اشاره مى کنند که مخاطب با خوانش متن قادر به تجسم یا درك درست صحنۀ 
موردنظر نیست؛ یا این که متن ممکن است داراى چندین وجه معنایى باشد که دراین صورت نیز 
تصویر ارائه شده هدف و کارکردى جز راهنمایى و یارى مخاطب براى رسیدن به معناى اصلى 
متن نخواهد داشت؛ رویکرد دوم مربوط به تصاویرى است که به طور مستقل قادر به انتقال مفهوم 
و معنى خود هستند. این گونه تصاویر هرچند که براساس متن کشیده مى شوند، ولى بدون 

خواندن متن نیز مى توانند به تنهایى مفهوم و هدف خود را بیان کنند.
از تصاویر فراوان این کتاب مى توان چنین استنباط کرد که اغلب آن ها مربوط به گروه اول 
هستند؛ یعنى تصاویرى که براساس متن نوشته شده و تنها درصدد رفع ابهامات یا کامل کردن 
معنى آن هستند. بااین حال، این کارکرد به دالیلى چون عدم وضوح برخى از تصاویر، کیفیت 
پایین چاپ تصاویر، نامفهوم بودن برخى از تصاویر و ناهماهنگ بودن برخى دیگر از آن ها با متن و 
پرداخت هاى گاه گاه ناکافى روى هم رفته موجب کم اثر شدن تصاویر و درنتیجه هدررفتن بخشى 
از ظرفیت تصویرى کتاب شده است؛ تاآن جاکه از میان این همه تصویر تنها معدودى توانسته اند 
موضع گیرى مشخص شخصیت ها و حاالت درونى و بیرونى آن ها یا صحنۀ مربوط به متن را به 

نمایش بگذارند. تصاویر زیر، برخى از تصاویر کتاب هستند.

شیرجه زدن در اقیانوس خیال، راه رفتن روى لبۀ تیغ
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شیرجه زدن در اقیانوس خیال، راه رفتن روى لبۀ تیغ



35030

۱۶   ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

نقد داستان تألیف

   
 ،  
 ،  ،
   
   

10.  نتیجه گیرى
و  مهم تریـن  کـه  فانتزى ـ خیالـى  ژانـر  در  اسـت  رمانـى  کوه بـه دوش  هیـوالى  کتـاب 
برجسـته ترین ویژگـى آن باال بـودن حجـم و شـدت خیال پردازى هـا اسـت؛ چنان چـه این 
ویژگـى سـایر عناصـر داسـتانى را تحت تأثیـر خـود قـرار داده و به نوعـى آن هـا را محـو یـا 
کم رنـگ کرده اسـت. رمـان حاضـر داسـتانى رخدادمحـور اسـت کـه مهم تریـن کارکـرد و 
هـدف آن سـرگرم کردن مخاطـب به کمـک انـواع خیال پردازى هـاى نـاب و خالقانه  اسـت؛ 
بنابرایـن عناصـرى ماننـد شـخصیت پردازى، موضـوع، مضمـون و پیرنگ نمود مشـخص و 

پررنگـى در آن ندارنـد.
ازجملـه نقـاط قـوت ایـن رمان مى تـوان به نثـر سـاده، گویا و زبان داسـتانى کارشـده 
و تأثیرگـذار آن اشـاره کـرد. افزون برایـن، نویسـنده گاهـى اصطالحـات و تشـبیه هایى را 
بـه کار برده اسـت کـه تأثیـر فراوانى در جذاب شـدن رمـان داشـته اند. از یک نگاه جسـارت 
نویسـنده در تجربه کـردن دامنۀ وسـیع و جدیـدى از خیال پردازى هاى بکر و شـگفت انگیز 
درخـور توجـه و سـتودنى اسـت. هـدف از این تجربـۀ خطیر را مى تـوان در مـواردى چون 
دسـت یابى بـه شـیوة جدیـدى از داسـتان پردازى، پـرورش تخیـل مخاطـب، کنـارزدن 
کلیشـه ها، توجـه ویـژه بـه بعـد تفریحى داسـتان و پى ریـزى جهانـى براسـاس تخیل ناب 
و بى حدومـرز خالصـه کـرد؛ ازایـن رو، ایـن تجربۀ جدیـد را مى تـوان به نوعى شـیرجه زدن 

نویسـنده در اقیانـوس بى کـران خیـال تعبیـر نمود.
ازسـوى دیگر، تمرکز بیش ازاندازة نویسـنده روى خیال پردازى با شـدت، حجم و تنوع 
بسـیار بـاال مخاطرات بالقـوه اى را براى این متن پدیـد آورده که مهم ترین آن ها جدا شـدن 
مخاطـب از دنیـاى واقعـى و امـکان به وجـود آمـدن نوعـى هرج ومـرج در داستان نویسـى 
به ویـژه توسـط نویسـندگان کم تجربـه و تـازه کار در آینـده  اسـت. ایـن امر زمانـى اهمیتى 
دوچنـدان پیـدا مى کنـد کـه نویسـندگان بخواهند این گونـه داسـتان هاى صرفـاً خیالى را 

بـراى گروه هاى سـنى نوجوان بنویسـند.
تأکیـد و اصـرار بـر نزدیک شـدن این داسـتان ها بـه هیچانه هایى که معموالً به شـکل 
شـعر و تنهـا بـراى تفریـح خردسـاالن سـروده مى شـوند، افزون بـر نادیده گرفتـن شـرایط 
سـنى نوجوانـان، ممکـن اسـت آن هـا را بـه خیال بافـى و فـرار از واقعیات ضـرورى جامعه 
ترغیـب کنـد. از ایـن دیـدگاه مى تـوان جسـارت نویسـنده در ورود بـه جهان خیالـى را به 
راه رفتـن روى لبـۀ تیـغ تعبیـر کرد؛ زیـرا اگر چنیـن متونى به دسـت نویسـندگان تازه کار 
و کم تجربـه نوشـته شـوند، آسـیب هاى آن در درازمـدت هم بـراى جامعۀ ادبـى و هم براى 

مخاطـب بیشـتر از مزیت هایـش خواهـد بود.
نکتـۀ پایانـى این کـه تصاویـر کتاب بـا وجـود نشـانه هایى از خالقیت، درمجمـوع، چه 
ازنظر فرم و سـاختار بصرى و چه ازنظر کیفیت پرداخت در حد ضعیف تا متوسـط هسـتند. 
مهم تریـن دلیـل ایـن وضع عدم وضـوح تصاویر و چاپ نامناسـب آن هـا، نامفهوم بودن برخى 

از تصاویـر و همچنیـن ناهماهنگ بـودن برخـى دیگر از آن ها با متن اسـت.
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به طـور خالصـه ایـن رمـان ازنظـر ایجـاد لحظاتـى مفـرح و سـرگرم کننده، بسـیار 
درخـور توجـه و چه بسـا کم نظیـر اسـت. بااین حـال، ازنظـر کارکـرد ادبـى، اجتماعـى، 
آموزشـى، تربیتى و پرورشـى حرفـى براى گفتن نـدارد. درصورت تمایل به نوشـتن چنین 
داسـتان هایى، ایـن امـر بایـد بـه دسـت نویسـندگان باتجربه اى چون نویسـندة ایـن کتاب 
انجـام گیـرد تـا همان گونـه  که پیش تر از این نیز اشـاره شـد، آسـیب هاى احتمالـى آن به 

برسـد. حداقل 

پى نوشت
1. این نقد فقط براى جلد اول کتاب است و ممکن است براى سایر جلدها صدق نکند.
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