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چکیده
بسیارى از کودکان دوست خیالى دارند اما موضوع این کتاب، دوست خیالى یک دختر نوجوان است. 
منتقد ضمن بررسى ابعاد مختلف این اختالل روانى، بر عدم تطبیق داستان با مباحث علمى و تجربى 

تأکید مى کند و به نقل توصیه هاى روان شناسان در برخورد با دوستان خیالى مى پردازد.

کلیدواژه
دوست خیالى،  روان پریشى،  حضور نویسنده در داستان، داستان نوجوان

خالصه داستان
سـمیرا دختـرى اسـت که بـا یک شـخصیت خیالـى به نـام کصیـر همذات پنـدارى دارد. 
پـدر و مـادر سـمیرا از این کـه دختـر دم ِبخت آن ها دچار این مشـکل شده اسـت، نگران و 
ناراحـت هسـتند. دکتـر معالج سـمیرا درمان او را به گردن پیشـرفت علم و گذشـت زمان 
مى انـدازد. از نیمـۀ داسـتان مادربـزرگ و دایى جـان نیـز به داسـتان ورود پیـدا مى کنند 
و هریـک به نوعـى سـعى دارند از تلخى این مشـکل تاحـدودى بکاهند. در پایانه داسـتان 

نویسـنده پادر میانـى مى کنـد و قصـۀ سـمیرا و کصیـر را به اتمام مى رسـاند.

1.  نقد کتاب
داسـتان بـا یـک دعواى خانوادگى شـروع مى شـود. پدر به دنبال دسـت چک گم شـده اش 
بـه سـر و مغـز خود مى کوبد و انگشـت اشـاره اش رو به سـمیرا اسـت، مطمئـن از این که 
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سـمیرا در گم شـدن دسـته چک نقشـى دارد. مـادر سـعى دارد پادرمیانـى کنـد تـا ماجرا 
ختم به خیـر شـود، امـا سـمیرا موضع دفاعى گرفتـه و مى خواهـد از خود رفـع اتهام کند؛ 
ازایـن رو، تقصیـر را به گـردن کصیـر دوسـت خیالـى خـود مى انـدازد. ماجـرا بیـخ پیـدا 
مى کنـد و هریـک از شـخصیت هاى داسـتان تـالش دارنـد، به نوعـى دیگـرى را مقصـر 

جلـوه دهنـد. ازنظـر سـمیرا، کصیـر متهم درجه یک اسـت:
 «سـمیرا کتابـش را ورق زد. مثـل همیشـه موهایـش را از روى صورتـش داد کنـار و 
با انگشـت اشـاره اش مرا نشـان داد و گفت: دیشـب سـاعت دو کصیر رفت سـراغ کمد و 

دسـته چک را برداشـت» (ص 7)
 امـا کصیـر شـخصیت خیالـى داسـتان، از خود رفـع اتهام کـرده و از سـمیرا گله مند 

اسـت کـه چـرا همیشـه او را بـراى اتفاق هایـى کـه در خانـه مى افتد مقصـر مى داند:
مى انـدازد  مى کنـد،  هـرکارى  مى گیـرد.  لجـم  سـمیرا  دسـت  از  همیشـه  «تقریبـاً 
گـردن مـن. از چهارسـالگى تـا اآلن که چهارده  سـالش اسـت، هـرکارى کرده با انگشـت 

اشـاره اش مـرا نشـان داده اسـت» (ص 8).
پـدر به طورکلـى وجـود کصیـر را نفـى مى کنـد و از این کـه سـمیرا این همـه بـه این 

موجـود خیالـى وابسته اسـت، به شـدت رنـج مى بـرد. کصیـر مى گوید:
«حاال خوبى اش این است که مامان و بابا هیچ وقت حرفش را باور نمى کنند» (ص 8).
مادر درحالى که این شخصیت خیالى را باور ندارد، اما در ظاهر آن را نفى نمى کند و 

سعى مى کند سرش را با کار هاى متفرقه گرم کند تا کمتر به این مسئله بپردازد:
«مامـان طـورى تـوى آشـپزخانه تلق وتلـوق مى کنـد کـه انـگار مى خواهـد قشـون 

ناصرالدین شـاه قاجـار را ناهـار بدهـد» (ص 8).
درگیرى باال مى گیرد و پدر از این که نتوانسته دسته چک را پیدا کند، بسیار کالفه  

است، بى خیالى سمیرا هم مانند آتشى که به انبار کاه بیفتد، او را از کوره به درمى برد.

ــود،  ــه نب ــرى ک ــادى. (1395)، دخت ــاهیان، ه خورش
ویراســتار: مــژگان کلهــر، تهــران، انتشــارات افــق، 
رقعــى نســخه،   2000 تومــان،   7500 104ص، 

شابک: 978-600-353-250-2
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گریز از واقعیت در توصیف شخصیت هاى فراواقعى

«هرچقـدر بـا این دختـر مدارا مى کنـم، انگارنه انـگار. مى بیند چطور بـراى پیداکردن 
دسـته چک دو دسـتى تـوى سـر خـودم مى زنـم، ولـى اصًال بـه روى خـودش نمـى آورد. 

خـودش را زده بـه بى خیالـى و بـراى مـن و مامانش نقاشـى مى کشـد» (ص 13).
مثـل همیشـه نجات دهنـده مـادر اسـت. او به پـدر یادآور مى شـود که دسـته چک و 

دفترچـه را آخرین بـار روى اُپن آشـپزخانه گذاشته اسـت:
«صبحانـه کـه مى خـوردى دفترچـه و دسـته چک را گذاشـتى روى اُپـن یـادت رفت 

بـردارى» (ص 30).
دکتـر معالـج سـمیرا کـه سـعى دارد مـادر و پـدر سـمیرا را بـه آرامش دعـوت کند، 
از آن هـا مى خواهـد صبـر پیشـه کننـد و بـه پیشـرفت علـم امیـدوار باشـند تا شـاید راه 

چـاره اى بـراى مشـکل سـمیرا پیدا شـود:
«خانـم دکتـر بـار آخر بـه مامان گفت اصـًال نگران نباشـد. گفت من اگـر عقلم ناقص 
بـود، این طـورى خـوب رشـد نمى کردم. گفـت اگـر بچه ها مسـخره اش نمى کردنـد، اآلن 

مثـل بقیه توى مدرسـه درس مى خوانـد» (ص 21).
سمیرا در مقابل این فشارها تاب نمى آورد و درنهایت به این رفتارها واکنش نشان مى دهد. 

او تصمیم مى گیرد خانه را ترك کند و براى مدتى نزد مادربزرگ و دایى جانش زندگى کند:
«مامـان رفـت کنار سـمیرا نشسـت و دسـت سـمیرا را توى دسـتش گرفـت و گفت: 
از دسـت بابایـت دلخـور نشـو مامان جـان. بعضـى وقت هـا هـم حـق دارد خـب. از بـس 
و  کشـید  بیـرون  مامـان  دسـت  از  را  دسـتش  سـمیرا  مى زنـى.  بى سـروته  حرف هـاى 
روى تخـت، خـودش را بـه دیـوار چسـباند و گفـت: تقصیـر من اسـت؟ من مى خواسـتم 
این طـورى باشـم؟ مـن دلـم مى خواهـد مریـض باشـم و تـوى توهـم زندگـى کنـم؟ من 
مى خواهـم به جـاى مدرسـه رفتن بنشـینم ور دل شـما؟ مـن مى خواهـم همه مسـخره ام 
کننـد ؟ مـن مى خواهـم از داشـتن مـن خجالـت بکشـید؟ مـن مى خواهـم...» (ص 31).

هم  بدتر  بلکه  نمى شود،  حل  او  مشکل  نه تنها  مادربزرگ  خانۀ  به  سمیرا  رفتن  با   
مى شود. مادربزرگ به بیمارى آلزایمر مبتال است و خود در دنیایى پر از وهم  و خیال 
براى  مادربزرگ  خانۀ  در  مطلوبى  محیط  دارد،  سعى  بااین که  دایى جان  مى کند.  زندگى 
سمیرا فراهم کند، اما بیشتر روز را خارج از خانه مى گذراند و نمى تواند وقت کافى براى 
خانۀ  در  برنامه  بدون  طوالنى  ساعت هاى  وجود  و  مادر  و  پدر  غیبت  در  بگذارد.  سمیرا 
مادربزرگ، محیطى فراهم مى شود تا سمیرا بیش ازپیش در دنیاى خیالى خود غرق شود 
تا جایى که دنیاى واقعى و مسائل پیرامون او، حاشیه و فرعى بر فضاى دنیاى خیالى او 
مى شوند. مادربزرگ برخالف مادر و پدر سمیرا با کصیر دوست خیالى سمیرا همراه شده 

و او را به عنوان یک شخصیت مستقل مى پذیرد و با او ارتباط برقرار مى کند:
«صـداى افتـادن تشـت بزرگى کـه روى لبۀ حـوض بود، بـرق از کله ام پرانـد. دویدم 
تـوى هـال. مادربـزرگ تـوى هـال داشـت قلیـان مى کشـید. بـا تعجـب نگاهـش کـردم. 
خون سـرد پکـى بـه قلیانـش زد و گفت: به کصیـر بگو خیلى سـروصدا نکنـد» (ص 36).
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همچنیـن مادربـزرگ بـا به میان کشـیدن وجـود جـن در زیرزمین، کنجکاوى سـمیرا 
را بـراى ورود بـه دنیـاى ناشـناختۀ دیگرى که در زیرزمیـن وجـود دارد تحریک مى کند:

«توى زیرزمین نروید، اجنه بى خواب مى شوند» (ص 38).
 سـمیرا در کنـار انبـوه وسـایلى کـه در زیرزمیـن خانـۀ مادربـزرگ روى هـم تلنبـار 
شده اسـت، مجموعـه اى از مجـالت قدیمـى را پیـدا مى کنـد کـه متعلـق بـه پدربـزرگ 
بوده اسـت. در دل ایـن مجـالت تاریخ گذشـته، سـمیرا بـا دو دوسـت خیالـى جدیـد بـا 
نام هـاى لیمـا و لونـا آشـنا مى شـود و همگـى بـا هـم بـه یـک سـفر خیالـى در دنیـاى 

مى رونـد: پدربـزرگ 
«از روزى کـه مادربـزرگ صنـدوق مجله هـاى بابابـزرگ را نشـانمان داده، سـمیرا 
اتاقـش را در طبقـۀ بـاال کًال داده به من و خودش آمده زیرزمین نشـین شـده» (ص 47).

دراین میـان ذهـن سـمیرا درگیـر داسـتان دنباله دارى در یکـى از مجـالت باقى مانده 
از پدربـزرگ به نـام دختـرى کـه نبـود مى شـود و عالقه مند اسـت آن را دنبـال کند. مادر 
در رفت وآمـدى کـه بـه خانـۀ مادربزرگ دارد، متوجه تغییر رفتار و وضعیت سـمیرا شـده 
و در زیرزمیـن را قفـل مى کنـد و مانـع از ایـن مى شـود کـه سـمیرا بیشـتر وقـت خود را 

در زیرزمیـن خانۀ مادربـزرگ بگذراند:
«از صبـح مامـان یـک قفـل نمى دانم چندکیلویـى زده بـه در اتاقمان تـوى زیرزمین 
و نگذاشـته برویـم تـوى اتـاق. تقصیر سمیراسـت که حواسـش نیسـت هى با لیمـا و لونا 

بلندبلنـد حرف نزنـد» (ص 81).
و این موضوع باعث برآشفته شدن سمیرا مى شود:

«سـمیرا مـى رود سـرش را مى گیـرد زیـر شـیر ظرف شـویى و آب ولـرم مى خـورد و 
مى گویـد: فکـر مى کنیـد اگـر قربان صدقـه ام برویـد، هرچـى دلتـان مى خواهـد مى توانید 
بگوییـد؟ در اتـاق زیرزمیـن را قفـل کردید، هیچـى نگفتم. آن لیما و لوناى بخت برگشـته 
تـازه بـه زندگـى امیـدوار شـده بودنـد. حاال آن هـا اصًال بـه جهنم؛ مـا تازه با هم دوسـت 

شـده بودیـم، ولـى چرا بـه حرف زدنم بـا کصیر گیـر مى دهیـد؟» (ص 88).
درنهایـت، نویسـنده نیـز بـه ایـن جمع وهم گـرا مى پیوندد و خـود نیز بخشـى از این 

داسـتان مى شـود تـا بتوانـد این جمع پریشـان را به سـرمنزل مقصود برسـاند:
«مـن یـک نویسـنده ام. مشـترى پَروپاُقـرص کتاب فروشـى باباى سـمیرا. شـاید تنها 
کسـى باشـم کـه وجـود کصیـر را کامـًال بـاور کـرده ام و مى دانـم در همـۀ مـوارد حق با 
سـمیرا اسـت. شـاید درسـتش این باشـد که مـن همین جاى قصـه وارد ماجرا شـوم و به 

همـه بگویـم اصـل ماجرا چیسـت» (ص 42).
 داستان از قول کصیر و به قلم نویسنده این گونه به پایان مى رسد:

«حـاال مـن و سـمیرا مى دانیـم کـه هیچ کداممـان واقعیـت نداریـم. من و سـمیرا هر 
دو زاییـدة ذهـن نویسـنده ایم. گاهى وقت هـا تـوى زندگـى آدم اتفاق هایـى مى افتـد کـه 

خـودش هـم نمى توانـد آن را بـاور کند، چه برسـد بـه دیگـران» (ص 99).
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این کـه کـودکان خیال پـردازى کننـد و بـا عروسـک خـود یا یـک موجـود خیالى در 
خلـوت خـود صحبـت کنند، امـرى عادى اسـت و نبایـد باعث نگرانـى والدین یـا مربیان 
کـودك شـود، امـا بایـد این نکتـه را هـم درنظر داشـت که ایـن مسـئله در طوالنى مدت 
مى توانـد باعـث اختـالالت رفتـارى اجتماعـى در کـودکان شـود. اغلب در سـنین 2 تا 5 
سـال انـواع دوسـتان و همبازى هـاى خیالـى به دنیـاى کـودکان راه پیدا مى کننـد و این 

دوسـتى ها گاه تـا 4 یـا 5 سـالگى هـم ادامه پیـدا مى کند.
نکتـۀ مهـم ایـن اسـت که هرچه سـن کودك بیشـتر مى شـود، شـدت این دوسـتى ها 
باید کمتر شـده و پیوند او با دوسـتان واقعى اش بیشـتر شـود. عمیق ترین دوسـتى کودکان 
بـا دوسـت خیالـى معمـوالً در سـن 3 سـالگى دیـده مى شـود. پناه بـردن بـه یک دوسـت 
خیالـى اغلـب همـراه با یـک تجربـۀ اضطـراب آور مثل رفتـن بـه مهدکـودك، به دنیاآمدن 
فرزنـد جدیـد، تغییـر محـل زندگى، طالق یا دعـواى والدین، مـرگ یکى از نزدیـکان، تنها 
خوابیـدن در اتـاق جـدا و... اسـت. این  قبیـل دوسـتان مى توانند شـجاعت و اعتمادبه نفس 
کـودك را بـراى تحمـل ایـن شـرایط دلهـره آور به وجـود آورند و بـه او کمک کننـد تا این 
مرحلـه را پشـت سـر بگـذارد. البتـه دوسـتان خیالـى نمى تواننـد تنهـا نشـانۀ اضطـراب و 
تنهایـى باشـند، بلکـه گاهـى مى تواننـد نشـانۀ خالقیت آن هـا نیز تلقـى شـوند، طورى که 
بـه کـودکان کمـک مى کنند تا اسـتعداد هاى اجتماعـى و مهارت هاى شـان را رشـد دهند.

کودکان 3 تا 5 سال قائل به تفاوتى بین واقعیت و تخیل نیستند، بلکه ازنظر آن ها هرچه 
به ذهنشان خطور کند، واقعى است. اغلب کودکان در سن 3 یا 4 سالگى متوجه حضور این 
دوست خیالى مى شوند و تا مدتى وجود آن ها را در کنار خود باور دارند. در این شرایط این 
دوست خیالى سلیقه اى همانند کودك دارد و هرچه کودك دوست دارد، موردعالقۀ دوست 
خیالى او هم هست و هرچه او نپسندد، این دوست خیالى هم دوست نخواهد داشت. وقتى 
کودك مرتکب اشتباهى بشود آن را به گردن این دوست خیالى مى اندازد و به شکلى تصور 

مى کند این دوست خیالى بوده که مرتکب این خطا شده است.
در این گونـه مـوارد، هرگـز نبایـد کودکان را متهـم به دروغ گویـى کرد، بلکه بایـد این را 
یـک مرحلـه از رشـد و تکامـل کـودکان تلقى نمـود و آن را نشـانه اى از غلبۀ تصـور و تخیل 
بـر ذهـن او دانسـت؛ بنابرایـن هرگـز نبایـد این شـخصیت خیالـى را انـکار یا تمسـخر کرد، 
بلکـه بایـد به تدریـج تفـاوت واقعیت با مسـائل غیرواقعـى را بـراى او مطرح کـرد و به آن چه 
کـودك دربـارة دوسـت خیالـى اش مى گویـد، خـوب گـوش داد و ازاین طریـق با این دوسـت 
خیالـى ارتبـاط برقـرار کـرد. البته نبایـد بیش ازحد در آن غرق شـد، بلکه بایـد منطقى بود و 
هیجانـات ناشـى از ایـن ارتبـاط را تحـت کنترل داشـت. این بهتریـن راه براى برقـرار ارتباط 
بـا کودکـى اسـت که دربـارة برخى از مسـائلش به راحتـى نمى توانـد صحبت کنـد. البته اگر 
کـودك دوسـت نداشـت حـرف زیادى دربارة دوسـت خیالـى اش بزنـد، نبایـد او را مجبور به 
ایـن کار کـرد. بایـد بـه سـکوت او احترام گذاشـت و او را تحت فشـار قـرار نـداد. بدترین کار 
ممکـن ایـن اسـت کـه او به دلیـل داشـتن دوسـت خیالـى تنبیـه شـود. بـا ایـن کار فضـاى 

گریز از واقعیت در توصیف شخصیت هاى فراواقعى
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بى اعتمـادى و ناامنـى در رابطـه بـا کـودك به وجـود خواهـد آمـد و او منـزوى مى شـود و به 
دنیـاى خیالـى خـود پنـاه مى برد کـه اثرات سـوء آن تـا دوران نوجوانـى و بزرگ سـالى باقى 
خواهـد مانـد. همچنیـن نبایـد بـراى مجبورکـردن کـودك بـه کارى، از این دوسـت خیالى 
سوءاسـتفاده کـرد. بـه کودك نبایـد اجازه داد تـا به  بهانۀ این دوسـت خیالـى، رفتار خودش 
را توجیـه کنـد. ازطریـق برخـورد با همین دوسـت خیالى مى شـود پیام خود را به او رسـاند. 
بـراى مثـال، بگوییـم: «مـن واقعـاً از دسـت فالنـى عصبانـى هسـتم. مطمئنـم اگـر مادرش 
هـم این جـا بـود عصبانـى مى شـد» بـا ایـن روش بـه او یـاد مى دهیم کـه راسـت گویى بهتر 
از دروغ گویـى اسـت و هرکـس بایـد مسـئولیت کار هـاى خـودش را به عهـده بگیـرد و نباید 

کار هاى نادرسـت خـود را به گـردن دیگـران بیندازد.
بایـد کـودك را تشـویق کرد تا بیشـتر وقت خـود را با دوسـتان و همسـاالن واقعى خود 
بگذرانـد و از بـودن بـا آن هـا لـذت ببـرد. با ورود کـودك به مرحلـۀ پیش دبسـتانى و افزایش 
مسـئولیت ها و وظایـف تحصیلـى و گسترده تر شـدن روابـط دوسـتانه با همکالسـى ها به طور 
طبیعـى حضـور ایـن دوسـت خیالـى کم رنگ تر مى شـود و تنها هنـگام تنهایى ممکن اسـت 
به سـراغ کـودك بیایـد؛ چـون اغلـب کـودکان سـعى در مخفى نگه داشـتن دوسـت خیالـى 
خـود در محیـط مدرسـه دارنـد. بایـد به این نکته توجه داشـته باشـیم که برخـالف اصرارى 
کـه کـودکان در واقعـى نشـان دادن دوسـت خیالـى خـود دارنـد، اما بیشـتر آن هـا مى دانند 
کـه دارنـد بـه ایـن امـر تظاهـر مى کننـد. هرچه کـودك در ایـن سـنین (3 تا 5) بیشـتر در 
اجتمـاع حضور داشـته باشـد و با کودکان بیشـترى رفت وآمـد کند، اعتمادبه نفس بیشـترى 
خواهـد داشـت و وابسـتگى او بـه دوسـت خیالى اش کمتر مى شـود؛ پـس زمانى بایـد نگران 
ایـن دوسـتان خیالى شـد کـه این دوسـتى ها به درازا بکشـد و کـودك از برقـرارى ارتباط با 
همسـاالن خـود امتنـاع بـورزد، تاجایى کـه این دوسـت خیالـى قـادر باشـد او را کنترل کند 
و بـه او دسـتوراتى برخـالف میـل اش بدهـد و او را مجبـور بـه اطاعت کـردن از آن هـا کنـد. 
والدیـن و مربیـان دراین زمینـه مسـئولیت سـنگینى بـر دوش دارنـد؛ چون با طوالنى شـدن 
ایـن دوسـتى ها و عـدم برقـرارى ارتبـاط بـا سـایر کـودکان، اولین زنـگ خطر بـراى والدین 
نواختـه مى شـود کـه آن هـا را موظـف مى کنـد بـه یـک متخصـص مجـرب مراجعـه کننـد. 
براسـاس برخـى از بررسـى ها، خانواده هـاى تک فرزنـد یـا فرزنـدان اول خانـواده بیشـتر از 
سـایر خانواده هـا، درگیـر ارتبـاط فرزندشـان با دوسـت خیالى خود مى شـوند و گاهـى نیز تا 
بزرگ سـالى همـراه بـا آن هـا زندگى مى کننـد که البتـه باید با گسـترش روابـط اجتماعى و 

جمع هـاى دوسـتان، حضـور دوسـت خیالـى کم رنگ تـر شـده و درنهایت محو شـود.
بـا جمع بنـدى ایـن مـوارد و پـس از مطالعۀ کتـاب پى مى بریـم که اطرافیان سـمیرا 
هیچ کـدام بـا این مشـکل برخـورد اصولى نکرده انـد و گاهى بـا رفتارهاى غلـط خود یک 
مسـئلۀ سـاده اى را کـه در اغلـب کـودکان در سـن 3 تـا 5 سـالگى به چشـم مى خـورد، 
تبدیـل بـه یک بیمـارى العـالج (نقل قول از دکتـر معالج سـمیرا) کرده اند. نویسـنده نیز 
در ایـن آشـفته بازار نه تنهـا جایـگاه مناسـبى براى خـود در داسـتان پیدا نکـرده، بلکه او 
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نیـز به عنـوان یکـى از کسـانى که غـرق در بازى خودسـاخته شده اسـت، نقـش فعالى در 
ادامـۀ ایـن رونـد غلط دارد. کاش نویسـنده یک سـمیراى سـه یا چهارسـاله اى را توصیف 
مى کـرد تـا شـیرینى دنیاى خیالـى او و تخیـالت کودکانـه اش خواننده را سـرگرم کند و 
بـه شـوق آورد. یـا به عنـوان دانـاى کل بـه نقد رفتار شـخصیت هاى داسـتان مى نشسـت 
تـا از ایـن راه گره گشـاى مشـکالت احتمالى خواننده خود باشـد، اما متأسـفانه نویسـنده 
خـود مغلـوب حـوادث و شـخصیت هاى داسـتان شده اسـت و درنهایـت بـراى این کـه 

داسـتان را به گونـه اى به پایـان برسـاند، وارد یـک دور باطل مى شـود.
«حـاال مـن و سـمیرا مى دانیـم کـه هیچ کداممـان واقعیـت نداریـم. من و سـمیرا هر 

دو زاییـدة ذهن یـک نویسـنده ایم» (ص 99).
خواننـده ابتـدا بـا کصیـر، شـخصیت خیالـى داسـتان آشـنا مى شـود. کسـى کـه وارد 
دنیـاى ذهنـى سـمیرا، تنهـا فرزند خانـواده مى شـود و ارتبـاط او را بـا دنیاى بیـرون قطع 
مى کنـد. سـمیرا به مدرسـه نمى رود، دوسـتى نـدارد و از دید افـراد غریبه پنهان مى شـود:

 پدر: مگر نگفتم از اتاقت نیا بیرون» (ص 8).  
ایـن درحالى اسـت کـه او یک دختر نوجـوان (چهارده یا پانزده سـاله) اسـت و به لحاظ 
فیزیکـى هیچ گونـه مشـکلى نـدارد. او غـرق در دنیـاى خیالى خود اسـت و کامـًال با دنیاى 
خارج قطع  ارتباط کرده اسـت. نویسـندة دربارة این که بیمارى سـمیرا چیسـت و او در چه 
مرحلـه از بیمـارى اسـت، آن سـکوت مى کند و فقط به نقـل از دکتر معالج سـمیرا تأکیدبر 
ناعالج بـودن آن دارد. دکتـر، پـدر و مادر سـمیرا را این گونه توجیه مى کند کـه باید امیدوار 
بـود و منتظر گسـترش علم و پیدا شـدن راه عالج بیمارى شـد. هرچند کـه از عالئم بالینى 
اشاره شـده در کتـاب ایـن نتیجه گیـرى حاصـل نمى شـود. گنـگ نگه داشته شـدن بیمارى 

سـمیرا در کتـاب باعث مى شـود تا خواننـده حدس هاى زیـادى بزند.
نویسـنده بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارد که سـمیرا کامـًال و به خوبى مراحل رشـد ذهنى 
و جسـمى خود را پشـت سـر گذاشته اسـت و هیچ مشـکل فیزیکى ندارد. توجه اطرافیان 
سـمیرا بـه او نیـز ایـن فرضیـه را کـه او دچـار فقـر عاطفـى شـده باشـد، رد مى کنـد. 
تنهـا نکتـه اى کـه باقـى مى مانـد و در کتـاب بـه آن اشـاره شـده، بحـث وراثـت اسـت. 
اگـر بخواهیـم روى ایـن نکتـه تأمـل کنیـم و براسـاس داده هـاى کتـاب نـوع بیمـارى را 
تشـخیص دهیـم، بایـد توجـه خـود را معطـوف بـه بیمارى هایـى کنیـم کـه منشـأ ارثى 
دارنـد. اختـالالت دوقطبـى یکـى از احتماالتى اسـت کـه خود نیـز زیرمجموعـۀ بیمارى 
روان پریشـى اسـت. در روان پریشـى، شـخص چیزهایـى را مى بینـد، مى شـنود، حـس 
مى کنـد، مى چشـد یـا بـه مشـامش مى رسـد کـه وجـود نـدارد. در روان پریشـى، ژن هـا، 

بیـش از تربیـت در ایـن اختـالل تأثیرگذار هسـتند.
ازنظـر متخصصـان احتمـال مشـکل فیزیکـى در قسـمتى از مغـز که کنتـرل حاالت 
روحـى فـرد را به عهـده دارد، مى توانـد عامـل ایـن اختالل باشـد کـه بـا دارو قابل درمان 
اسـت (برخـالف نظـر دکتـر معالـج سـمیرا کـه درمـان او را برعهـدة پیشـرفت علـم 
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مى گـذارد). البتـه ایـن نوسـانات خلقـى ممکن اسـت گاهى توسـط اسـترس یـا بیمارى 
هـم به وجـود بیاید (که در کتاب به آن اشـاره اى نشده اسـت)، شـرایطى که روى سیسـتم 
اعصـاب تأثیـر مى گـذارد و موجـب اختـالل در ارتبـاط فـرد بـا واقعیت مى شـود. کسـى 
کـه بـه ایـن بیمـارى مبتـال مى گـردد، ارتباط فکـر و ذهـن او بـا واقعیت قطع مى شـود. 
روان پریشـى انـواع مختلفـى دارد؛ ماننـد اسـکیزوفرنیا، افسـردگى روان پریشـى و اختالل 
دوقطبـى یـا شـیدایى و افسـردگى کـه اغلـب در افراد جـوان دیـده مى شـود. تمامى این 
احتمـاالت دربـارة بیمـارى سـمیرا مى توانـد وجـود داشـته باشـد کـه نویسـنده درمورد 

همـۀ آن ها سـکوت کرده اسـت.
کصیـر موجـودى خیالى اسـت و زاییدة ذهن سـمیرا اسـت؛ پس به طـور طبیعى یک 
پیونـد ناگسسـتنى با سـمیرا دارد. او مسـتقل از سـمیرا نمى توانـد رفتار کنـد و درنهایت 
کلیـۀ رفتار هـاى او بایـد متکـى بـر رفتار و خلقیات سـمیرا باشـد، امـا گاه نویسـنده این 
وابسـتگى را بـه فراموشـى مى سـپارد و شـخصیت کصیـر به گونـه اى در داسـتان توصیف 

مى شـود کـه خواننـده را دچـار ابهـام مى کند:
«البـد بـا خـودش فکـر مى کنـد، چـون مـن یـک موجـود خیالى ام، حـق نـدارم دلم 
بخواهـد بعضـى وقت هـا هـر کارى دلـم مى خواهـد بکنـم؛ چـون فکـر مى کنـد بـه قـول 
خانم دکتـر، زاییـدة ذهنـش هسـتم، پـس مى توانـد با من مثـل برده هـا رفتار کنـد. البد 
یـک روز هـم مجبـورم مى کنـد، بـروم برایـش اهرام ثالثـۀ مصر درسـت کنم. واقعـاً که» 

(ص 12).
 پـدر سـمیرا کتاب فروشـى دارد و بااین کـه در دنیایـى زندگـى و کار مى کنـد کـه 
سرشـار از شـخصیت هاى آفریده شـده از ذهـن نویسـندگان مختلـف اسـت، امـا هرگـز 
نمى توانـد بـا دنیـاى ذهنـى دختـرش ارتبـاط برقـرار کنـد؛ البتـه پـدر در صفحـۀ 14 
کتـاب، دورخیـزى بـراى نوشـتن ماجـراى زندگى خـودش مى کند که بالفاصلـه منصرف 

مى شـود:
«بابـا رفتـه کتاب فروشـى اش، نویسـنده ها و شخصیت هاى شـان را بفروشـد. حتـى 
نویسـنده هاى مـرده و شـخصیت هاى خیالـى را هـم مى فروشـد، ولـى مـن هیچ وقـت 
اجـازه نمى دهـم کصیـر را بفروشـد. خوبى اش این اسـت که بابـا کصیر را بـاور نمى کند» 

(ص 15).
 نویسـنده از مـادر، یـک شـخصیت همیشـه نگران و دلسـوز ترسـیم کرده کـه غیر از 
جفت وجورکـردن و ختم به خیر کـردن مسـائلى کـه در خانـه پیـش مى آید، نقـش دیگرى 
نـدارد. مـادر گاهـى بـا سـمیرا همصـدا مى شـود و دربـارة کصیر با سـمیرا حـرف مى زند 

و گاه کامـًال او را نفـى مى کند:
«مامان اما همیشه دربارة کصیر با من حرف مى زند» (ص 15).

سـمیرا آن قـدر پیـش مـى رود کـه برتـرى کصیـر را بـر خـودش مى پذیرد. تـا جایى 
کـه ایـن شـخصیت خیالـى بر رفتار و کردار سـمیرا مسـلط مى شـود و کنترل رفتـار او را 
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مى گیـرد: به دسـت 
«حـاال کصیـر واقعـاً از مـن بیشـتر مى فهمـد، بقیـه هم فکـر مى کنند چـون من یک 

موجـود خیالـى دارم، از آن ها کمتـر مى فهمم».
 سـمیرا یـک موقعیـت فرضـى را در قالب یک موقعیـت واقعى قـرار داده و آن را باور 
مى کنـد و این گونـه در دنیـاى خیالـى خـود غـرق مى شـود. نویسـنده بار ها در کتـاب، از 
داسـتان آلیس در سـرزمین عجایب یاد کرده و از این شـخصیت داسـتانى براى ورود به 

دنیـاى خیالى سـمیرا نیز اسـتفاده مى کنـد که ضرورتـى ندارد.
در ایـن کتاب مشـخص اسـت که نویسـنده بدون این که بـه ابعاد گسـتردة موضوعى 
کـه بـراى داسـتان پردازى انتخـاب کرده اسـت به درسـتى بپـردازد و دربـارة آن تحقیـق 
کنـد، دسـت بـر قلـم بـرده و بـا اتـکا بـر قـوة تخیـل و قـدرت نویسـندگى خـود کتـاب 
دختـرى کـه نبـود را تدویـن کرده اسـت. او بـا بازگشـت به عنوان کتـاب، در پایـان کتاب 
درواقـع مى خواهـد تأکیدى بـر بى سـرانجامى کتـاب و غیرواقعى بـودن آن داشـته باشـد.

متخصصـان روان شناسـى رشـد به چنـد نکته که والدیـن و مربیان در برخـورد با این 
موجـودات نامرئى بایـد رعایت کنند، اشـاره کرده اند:

1. کـودك را از داشـتن دوسـت خیالـى منـع نکنیـد. بدتریـن کار ممکـن این اسـت 
کـه او را به خاطـر ایـن دوسـت تنبیـه کنید. بـا ایـن کار، فضـاى بى اعتمـادى و ناامنى را 
در رابطـه بـا کـودك پایه گـذارى مى کنیـد کـه اثـرات سـوء آن را در دوران نوجوانـى او 

دید؛ خواهیـد 
2. دوسـت خیالـى کـودك را مسـخره نکنیـد و اجـازه ندهیـد کـه دیگـران نیـز این 
کار را انجـام دهنـد. هیچ دلیلـى وجـود نـدارد کـه کـودك را به دلیـل صحبـت بـا کسـى 
کـه وجـود نـدارد، مسـخره کنیـد. بـه روابـط دوسـتانۀ او با ایـن مهمـان نامرئـى احترام 

بگذارید؛
3. بـه کـودك نگوییـد کـه دیگـر بزرگ شـده و نبایـد با دوسـتان خیالى خـود حرف 
بزنـد. ایـن مسـئله اثـرات روحـى بـدى روى او مى گذارد؛ درسـت ماننـد این کـه از امروز 

بـه شـما بگویند، حـق ندارید مـادر خـود را ببینید؛
4. ازطریـق کـودك، بـا دوسـت خیالـى ارتباط برقرار کنید. نترسـید، کسـى شـما را 
دیوانـه نمى دانـد؛ البتـه لزومـى  ندارد کـه بیش ازحد در بازى غرق شـوید. منطقى باشـید 
و هیجانـات خـود را کنتـرل کنیـد. شـما فقـط یـک بازیکـن هسـتید و گرداننـدة اصلى 

بـازى کودك اسـت؛
دوسـت  اگـر  و  کنیـد  صحبـت  کـودك  بـا  خیالـى  دوسـت  ایـن  بـا  رابطـه  در   .5
نداشـت حـرف زیـادى بزنـد، بـه او احتـرام بگذاریـد و او را تحت فشـار قـرار ندهیـد. 
بـه حضـور ایـن دوسـت در خانـه یـا مهدکـودك خوش آمـد بگوییـد و سـؤاالتى درمورد 
زندگـى او و تعـداد خواهـر و برادرهـا و... از کـودك بپرسـید. ایـن کار باعـث مى شـود 
کـودك، شـما را نیـز در گسـترة دوسـتان خـود و ایـن مهمانـان نامرئـى قـرار دهـد؛ 

گریز از واقعیت در توصیف شخصیت هاى فراواقعى
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نقد داستان تألیف

  ،
    
    
    
   
    
   
   

 

6. اگـر کـودك کارهاى نادرسـت و اشـتباهات خود را به گردن دوسـتش انداخـت، نگران 
نشـوید و بـا او برخـورد نکنیـد. ازطریـق برخـورد با همیـن دوسـت خیالى، پیـام خود را 
بـه فرزندتـان برسـانید؛ بـراى نمونـه، بگویید: مـن واقعاً از دسـت فالنى عصبانى هسـتم. 
مطمئنـم اگـر مامانـش هـم اینجا بود، عصبانى مى شـد. این بار دومى  اسـت کـه بى اجازه 

بـه وسـایل بابـا دسـت مى زنـد یـا اسـباب بازى هایش را جمـع نمى کند».
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