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چکیده
رمـان آب نبـات پسـته اى، در 18 فصـل سـازمان دهى شده اسـت. روایـت از زبـان یـک نوجـوان 
دبیرسـتانى اسـت کـه از مِن راوى شـروع مى شـود و بـه دانـاى کل متمایل مى گـردد. ته لهجه اى 
از مـردم خراسـان در گفت وگوهـا شـنیده مى شـود. همیـن چاشـنى زبانـى اسـت که داسـتان را 
گیـرا و خواننـده را جـذب مى کنـد و به دنبـال خـود مى کشـاند. درآمیختگـِى طنـز و ایـن لهجـه 
و ماجراهـاى سـاده و شـیرین و راسـت وارگى ماجراهـا دست به دسـت داده انـد و فضـاى روایـِى 
دل پذیـرى را پدیـد آورده انـد، به گونـه اى کـه خواننـده اگـر نتوانـد همـۀ متـن کتـاب را یک جا و 
یک نفـس بخوانـد، هـر فصلـش را یک بنـد مى خوانـد و تـا نخوانـد، کتاب را بـر زمیـن نمى گذارد. 
اگـر ایـن ویژگـى در نثـر و روایتـش نبود، خوانـدن 350 صفحۀ رمـان ـ آن هم بـراى نوجوان ـ  در 
روزگارى کـه بیشـتر جوانـان و نوجوانـان مطالعـۀ روزمّره شـان به کامنت هـاى تلگـرام و توییتر و 

اینسـتاگرام تقلیل یافته اسـت، بسـیار دشـوار و شـاید نشـدنى بود.

کلیدواژه
 شخصیت، نشان دادن، کنش داستانى، ادبیات نمایشى، خویشکارى شخصیت ها.

1.  مقدمه
یکـى از تفاوت هـاى رمـان بـا داسـتان کوتـاه در ایـن اسـت کـه در داسـتان کوتـاه، هـم 
نویسـنده و هـم خواننـده بـا آدم هایـى در حدوانـدازة «تیـپ» سـروکار دارنـد؛ یعنـى 
آدم هایـى کـه درطـول داسـتان حضـور دارنـد و زندگى شـان هـم در یـک طیـف نـورى 
کم دامنـه و همعـرض بـا حیـات داسـتان به چشـم خواننـده مى آیـد. به تعبیردیگـر، از 
ایـن دِر داسـتان وارد مى شـوند، چرخـى در داسـتان مى خورنـد و از آن دِر داسـتان نیـز 
خـارج مى شـوند. فرصـت ندارنـد تـا خـود را آن طورکـه بایدوشـاید، بنمایاننـد و زشـت و 
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زیبـا و کـم و کاسـت خـود را نشـان دهنـد؛ اما در رمـان، آدم هایـى زندگـى مى کنند که 
ارزیابى شـان بـا متـر و معیـار کنش ها محک زده مى شـود. آن هـا وقتى که از دِر داسـتان 
بیـرون مى رونـد، همانـى نیسـتند کـه روزى قـدم به فضـاى داسـتان گذاشـته اند. اگر بد 
بوده انـد، یـا خـوب شـده اند یـا بدتـر. رمان نویـس، مى نویسـد کـه ایـن را نشـان بدهد و 
خواننـده هـم رمـان را بـراى خوانـدن انتخاب مى کنـد که دنیـاى تغییرات را تماشـا کند 
و نقـش آدم هـا را در ایـن تغییـرات ببیند. به قول ژان پل سـارتر: «عمل نوشـتن، متضمن 
خوانـدن اسـت کـه همبسـتۀ دیالکتیکى آن اسـت و این دو فعـِل الزم وملزوم و مسـتلزم 
دو فاعـل جداگانـه  اسـت. کوشـش مـزدوج نویسـنده و خواننـده  اسـت کـه ایـن شـیئى 
عینـى و خیالـى؛ یعنـى اثـر ادبى را پدیـد مـى آورد. هنر وجود نـدارد، مگر بـراى دیگرى 

و ازطریـق دیگـرى» (پل سـارتر، 1348: 68-69).
بـا توجـه بـه ایـن مقدمـۀ کوتـاه، بررسـى این رمـان را بـا موضوع شـخصیت شـروع 
مى کنـم. آب نبات پسـته اى، شـاید بیشـتر از هر رمـان دیگرى که در حوزة سـّنى نوجوان 
نوشـته شده اسـت، رمانى شـخصیت محور اسـت. رمـان شـخصیت محور، رمانى اسـت که 
اسـاس رمـان، رونـد ماجراهـا و سـنگینى آن بـر دوش شـخصیت ها قـرار دارد؛ یعنى اگر 
قـرار اسـت، داسـتان حـول محـورى بچرخـد، آن محـور، شـخصیت ها هسـتند. در ایـن 
رمـان، آدم هـاى زیـادى هسـتند کـه تنهـا بعضـى از آن هـا را مى تـوان شـخصیت نامید. 
بـراى آن کـه ایـن موضوع روشـن تر شـود، تـالش کرده ایم کـه در ایـن مقاله، داسـتان با 

تکیه بـر عنصر شـخصیت بررسـى شـود.

2.  شناخت شخصیت ها
شـخصیت هاى ایـن رمان را چقدر مى شناسـیم؟ شـناخت ما از شـخصیت هاى داسـتانى، 

پسـته اى،  آب نبـات   ،(1395) مهـرداد.  صدقـى، 
ویراسـتار: مریـم بحرانى، تهـران، انتشـارات چرخ و 
فلک، چ 2، 352 ص، 30000 تومان، 2200 نسـخه، رقعى

شابک: 978-600-5225-78-5
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داستان نگو، نقل و نبات

بـه درجاتـى بـه نویسـنده بسـتگى دارد. ایـن داسـتان نویس اسـت کـه شـخصیت هاى 
داسـتانى اش را بـه مـا مى شناسـاند؛ زیـرا قـرار اسـت بـا کمـک کنش هاى شـخصیت ها، 

داسـتانش را بـه پیـش ببـرد و مـا را با داسـتان همـراه کند.
غیـر از راوى، آقاجـان، ملیحـه، مامـان و بى بـى کـه در یـک خانـواده و زیـر یـک 
سـقف زندگـى مى کننـد و در بیشـتر فصل هاى رمـان حضور دارنـد و به دلیـل نزدیکى با 
راوى، آن هـا را بیشـتر و بهتـر از بقیـه مى شناسـیم، شـخصیت هاى زیـادى در ایـن رمان 
نقش آفرینـى مى کننـد کـه بهتر اسـت، مـا به عنـوان خواننده، آن هـا را بشناسـیم و البته 
نویسـنده بـراى تقویـت کار خـودش هـم کـه شـده دراین زمینه تـالش مى کنـد. محمد، 
بـرادر راوى، رزمنـده و مجـروح جنگـى اسـت. بى توقع اسـت و دوسـت نـدارد از امتیاز و 

سـهمیۀ حضـور در جبهه هـاى جنـگ اسـتفاده کند.
آقـا بـرات، پـدرزِن محمـد اسـت. او هم ماننـد آقاجان (پـدر محمد) معتقد اسـت که 
محمـد بایـد از امتیـازات رزمندگـى اش اسـتفاده کنـد. او یک مـرد سـنتى و معمولى که 
بسـته بـه این کـه در چـه موقعیتـى و با چه کسـى روبه رو مى شـود، رنگ عـوض مى کند.

آقـاى اشـرفى همسـایۀ راوى اسـت. گاهـى تریـاك مى کشـد و دیـش ماهـواره دارد 
و فیلم هـاى ویدئویـى تماشـا مى کنـد و عاشـق فیلم هـاى آمریکایـى (وسـترن) اسـت. 
درضمـن، ترسـو و فرصت طلـب هـم هسـت. دایـى و دیگـران هـم هسـتند. نویسـنده 
بـا اسـتفاده از توصیـف و تصویـر، شـخصیت ها را بـه خواننـده مى شناسـاند. وقتـى کـه 
مى خواهـد بیـرون آدم هـا را بیـان کنـد، بـه توصیـف مى پـردازد و زمانـى کـه درصـدد 
درون پـردازى اسـت، به سـراغ نشـان دادن مـى رود و از عنصـر گفت وگـو بـراى معرفـى 

مى کنـد. اسـتفاده  شـخصیت هایش 

3.  نشان دادن شخصیت ها
توصیف کـردن شـخصیت هاى داسـتانى، کاِر ناگزیـِر نویسـنده اسـت، اما ایـن روِش بیانى 
بهتـر اسـت کـه درمـورد تیپ هـا و آدم هـاى داسـتان صـورت بگیـرد. بـراى آن کـه آدم 
داسـتانى تبدیل به شـخصیت شـود، باید درون و بیرون او را نشـان داد. با توصیف کردن 
مى تـوان بیـرون آدم هـا را بـه خواننده شناسـاند، اما بـا کمک گفت وگو و حتـى تک گویى 
اسـت کـه مى تـوان بـه توصیـف درون آدم هـا پرداخـت. نشـان دادن، یکـى از وظایـف و 

مهم ترین وظیفۀ نویسـنده اسـت.
«نمایـش، لزومـاً به معنـاى تئاتـر و اجـراى نمایش نامـه نیسـت. تصویـرى نوشـتن و 
نمایـش دادن به جـاى توضیـح دادن در داسـتان هـم نوعـى متـن نمایشـى اسـت. هرچند 
در سـال هاى اخیـر، به جـاى نمایش نامـه و فیلم نامـه، ترکیـب ادبیـات نمایشـى را بـه کار 
مى برنـد. هرچنـد که ژان ژاك روسـو (فیلسـوف و اندیشـمند فرانسـوى و نویسـندة کتاب 
نامـداِر امیـل یـا آموزش وپـرورش) نمایش را بد مى داشـت و در نامه اى به داالمبر نوشـته 
بـود: هـدف از نمایـش، خوش آمـدن تماشـاگران اسـت و تماشـاگران را وقتـى خـوش 
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مى آیـد کـه تمنیـات نفسشـان موردنـاز و نـوازش قـرار بگیـرد. به همین سـبب اسـت که 
تـراژدى، تمنیـات را برمى انگیـزد و کمـدى (طنـز) فضیلت هـا را بـه شـوخى مى گیـرد» 

(پل سـارتر، 1348: 54).
یکـى از ایـن آدم هـاى داسـتانى کـه در قامـت یـک شـخصیت در ایـن رمـان حضور 

دارد، آقاى اشـرفى اسـت:
«آقـاى اشـرفى بـا خنـده بـه حمید گفـت: انقدر بـراى پول سـخت نگیر. اگه سـخت 
بگیـرى، ُسسـتم بـاى ِمـدى... مثـل شـوروى! آقاى اشـرفى که فهمیـده بود منظـورش را 
بـراى شـوروى نفهمیده ایـم، سـر صحبـت را بـاز کـرد و گفت: شـنیدین سـر گورباچف و 

رفیقـاش چى بالیـى آمد؟
- نه

-  کمونیسـتا علیـه گورباچـف کودتـا کـردن؛ ولـى بعـد خودشـانم شّپل شـدن. حـاال 
جانشـین گورباچـف کسـیه کـه بـه آمریـکا تمایـل داره. بـه قیافـه ش کـه مخـوره از اون 

عرق خـوراى تیـر باشـه.
مـن و حمیـد خیلـى از ایـن چیزهـا سـر در نمى آوردیـم، اما آقـاى اشـرفى آن قدر از 
ایـن جریـان خوشـحال بـود کـه مـردم روسـیه خوشـحال نبودنـد. با یـک دلیل سـاده و 

علمـى علـت خوشـحالى اش را توضیح داد:
- هیـش َد! احتمـاالً ازاین به بعـد مسـکو فیلمـاى آمریکایـى پخـش ُمکنـه!...» (ص 

.(170

4. رشد شخصیت ها در طول داستان
علـت این کـه بـه بعضـى از آدم هـاى داسـتانى، شـخصیت گفتـه مى شـود، این اسـت که 
ایـن آدم هـا در طـول داسـتان دسـتخوش تغییروتحول مى شـوند. شـخصیت در داسـتان 
کسـى اسـت کـه تـا پایـان داسـتان از آن چـه که بـوده فراتر و یـا فروتـر رود؛ ایـن تغییر 

اسـت کـه مالك تشـخیص تیپ با شـخصیت اسـت. 
آقـا بـرات و آقـاى اشـرفى و بى بـى و آقاجـان و مامان، کم تریـن تغییـر را مى پذیرند، 
اما ملیحه و بیشـتر از او برادرش (راوى) به عنوان شـخصیت هاى اصلى داسـتان هسـتند؛ 
چـون شـخصیت آن هـا در داسـتان شـکل گرفته اسـت؛ چـرا شخصیتشـان در داسـتان 

شـکل گرفته اسـت؟ زیـرا بیشـترین کنش هـا و واکنش هـا را داشـته اند. 
امـا بایـد گفـت کـه در ایـن رمـان به خاطـر سـنگینى فضـاى طنـز و فکاهـه، شـاهد 
یـا  جـدى  آدم هـاى  جـدى،  کنش هـاى  ایـن  دل  از  تـا  نیسـتیم  جـدى  کنش هـاى 
شـخصیت هاى رشـد یابنده بیـرون بیایند. شـخصیت هاى دخیـل در رویدادهـاى زیاِد این 
رمـان نیـز زیادنـد و بیشـتر آن هـا در چم وخـم رویدادهـاى معمولـى و فکاهـه وار، درگیِر 
یک سـرى رفتارهـا و کنش هـاى معمولـى مى شـوند و در پایـان کار، خواننده بـا آدم هایى 

روبـه رو نمى شـود کـه بـا گذشـتۀ آن هـا فاصلـه گرفته باشـند.
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5.  تناسب شخصیت ها با زمان 
شـخصیت هاى ایـن رمـان برخـالف بعضـى تصویرهـاى سـنتى و فضاهاى قدیمـى مانند 
بقالـى، اتومبیـل پیکان و... با مظاهر زندگى نوین شـهرى و امکانات جدید آشـنا هسـتند. 

حتـى ممکـن اسـت، نام ابـزاروآالت امـروزى را به خوبى و درسـت نتواننـد تلفظ کنند:
سـواِر  مى خواسـت  کـه  دیـدم  را  اشـرفى  آقـاى  برمى گشـتم  کـه  مدرسـه  «از 
ماشـینش شـود. بـراى آن که سـوارم کنـد، سـالم دادم و با یـادآورى جریان چند 

روز پیـش گفتـم: «آنتـن کـه هنوز خـراب نشـده  ها؟ 
- اتفاقـاً چـرا... معلومـه َهلّـه بند درسـت کـرده بودیش، فـورى خراب شـد. اآلن 

رفتـم یـک بوسـتر خریـدم که بهتر بشـه.
- بوستر چیه؟ همونى که براى چراغانى از سقف آویزان َمکنن؟

- نه خنگ جان! اون لوسـتره. بوسـتر دسـتگاه تقویـت آنتنه... ایناهـاش. به آنتن 
کـه وصـل ُمکنى، تصویر آینه ِمشـه» (ص 79-78).

6. رابطۀ میان شخصیت و عمل داستانى
شـخصیت ها بایـد عمـل کننـد و حـرف بزننـد، وگرنـه سیاهى لشـکرند. سـیاهىِ  لشـکر 
نیایـد بـه کار/ یکـى مـرد جنگى بـه از صدهزار. شـخصیتى که فعـال نیسـت، نمى کند و 
منفعالنـه حضـور دارد، ماننـد ماهـِى ُمـرده اى روى آب اسـت که هیچ مـرغ ماهى خوارى 
او را شـکار نمى کنـد. شـخصیت بى عمل، حرکت را از داسـتان سـلب مى کنـد و رودخانۀ 
خروشـان را بـه مـرداب مبـدل مى کنـد؛ به خصـوص در رمـان کـه متنى شـخصیت محور 
اسـت و شـخصیت بـا تیـپ تفـاوت دارد. تفاوتشـان در این اسـت کـه تیپ داسـتانى پویا 
نیسـت؛ رفتارهایـش ذاتـى اسـت و تغییرناپذیـر؛ حال آن که شـخصیت، در طول داسـتان 
دسـتخوش تغییـر مى شـود؛ خـواه ایـن تغییـر مثبـت باشـد ـ کـه بهتـر اسـت این گونـه 
باشـد ـ و خـواه منفـى یـا بینابین کـه کمتر اتفـاق مى افتد. براى همین اسـت کـه به طور 
معمـول در داسـتان کوتاه، شـخصیت داسـتانى نداریم، اما سـازوکار رمـان ایجاب مى کند 

کـه آدم هایـش همان نباشـند کـه در آغـاز داسـتان بوده اند. 
شـخصیت ها افزون بر عمل داسـتانى، حرف هم باید بزنند. حرف زدن و شـرکت کردن 
در گفت وگـو و فضـاى دیالوگـى، یکـى از عمل هاى داسـتانى اسـت. شـخصیتى که حرف 
نمى زنـد، نمى خواهـم بگویـم کـه شـخصیتى مرمـوز اسـت ـ کـه ایـن، نهایـت بدبینى به 
آدم هاسـت، حتـى بـه آدم هـاى مثالـى و داسـتانى ـ امـا مى تـوان گفـت که چنین کسـى 

تمـام نشـانه هاى یک شـخصیت کنش گـر را ندارد. 
به گـردن  هـم  را  داسـتان  یادشـده کـه وظیفـۀ روایـت  رمـان  محـورى  شـخصیت 
گرفته اسـت، شـخصیتى عمل گـرا و اهـل گفت وگوسـت و در همیـن عنصر گفت وگوسـت 
که داسـتانش را مى سـازد و پیش مى برد. در کمتر جایى از داسـتان اسـت که آدم هایش 
بـا هـم حـرف نزننـد. راوى، هرچنـد بـه زبان نمـى آورد، امـا با رفتـارش ثابت کرده اسـت 

داستان نگو، نقل و نبات
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کـه عالوه بـر این کـه آدم هـاى کم حرف یـا بى حـرف، آدم هـاى پروبلماتیک هسـتند، بلکه 
بـر ایـن بـاور اسـت که بـا حـرف زدن اسـت کـه خودشـان را نشـان مى دهند؛ یعنـى «تا 

شـخص سـخن نگفتـه باشـد/ عیب و هنـرش نهفته باشـد.
آیـا راوى در ایـن رمـان، کارش در گوشـه اى ایسـتادن و تعریف کـردن رویدادهـاى 
رمـان اسـت؟ دراین صـورت، او فقـط راوى اسـت و کارى کـه انجـام مى دهـد، بـا همـۀ 
ارزشـى کـه دارد، فراتـر از یـک قصه گـو و نقـال نیسـت. گاهـى در بعضـى از داسـتان ها 
ـ به ویـژه رمان هـا ـ کسـى کـه داسـتان را روایـت مى کنـد، عالوه بـر ایفـاى نقـش راوى، 
یکى از شـخصیت هاى داسـتان هم هسـت و شـخصیت یعنى همان آدم داسـتانى که در 
کنش هـا و واکنش هـا شـرکت مى کنـد و دچـار تغییروتحـول شـده و در پایـان داسـتان، 
تبدیـل بـه آدمـى دیگـر مى شـود. در این گونـه مواقع اسـت که هـم کاِر شـخصیت راوى 
بیشـتر و پرمسـئولیت تر مى شـود و هـم کاِر نویسـنده کـه بایـد ایـن دو جنبـۀ آن آدم را 
به مـوازات هـم طـورى پیـش ببـرد کـه بـه هیچ کـدام از جنبه هایش لطمـه وارد نسـازد. 

مهـرداد صدقـى، نویسـندة رمـان موردبحـث، ازاین حیـث، خـوب عمل کرده اسـت.

7.  شخصیت ها حتمًا مشکل دارند
کاِر داسـتان ایـن اسـت کـه گـره اى را بـاز کنـد. البتـه قبـل از آن که گـره اى را بـاز کند، 
گـره اى را ایجـاد کنـد یـا از گـره اى سـخن به میـان آورد کـه در کاِر داسـتان یـا آدم هاى 
داسـتان، به وجـود آمـده باشـد. اگـر ایـن نباشـد، به آسـانى نمى تـوان آدِم داسـتانى را 
شـخصیت نامیـد؛ بنابرایـن، شـخصیت ها به عنـوان آدم هایـى که داسـتان براسـاس رفتار 
و کـردار آن هـا سـاخته وپرداخته مى شـود، مى تواننـد در قالـب یـک تیـپ مطرح شـوند. 

نـه  اسـت،  داسـتانى  شـخصیت هاى  سـاخته وپرداختۀ  داسـتان،  دنیـاى    .8
نویسـنده 

سـاخته وپرداختۀ  داسـتان  دنیـاى  اجتماعـى،  و  جـدى  رمان هـاى  از  بسـیارى  در 
شـخصیت هاى داسـتانى اسـت، نـه نویسـنده. هرچنـد در آن رمان هـا نیز شـخصیت هاى 
جـدى سـاخته وپرداختۀ نویسـنده اند، امـا چنـان محکـم و مسـتقل سـاخته مى شـوند 
کـه وقتـى درمـورد موضوعـى اظهارنظـر مى کننـد، خواننـده به سـختى راضـى مى شـود 
آن را به حسـاب نویسـنده بگـذارد. به عنـوان نمونـه هنگامـى کـه رومئـو و ژولیـت یـا 
شـازده کوچولو حـرف مى زننـد و دربـارة مسـائل بیرونـى و حتـى درونـى نظـر مى دهند، 
خواننـده، نویسـنده را فرامـوش مى کنـد. در ایـن رمان هـا، شـخصیت ها آن قـدر پررنگ و 
کنش گـر هسـتند کـه نویسـنده نمى تواند ابراز وجود کنـد، اما در رمان آب نبات پسـته اى 
همه جـا سـایۀ یک نویسـندة مقتـدر و دخالت گـر را مى بینیـم. اولین دخالتش این اسـت 
کـه آدم هایـش را از زادگاهـش انتخـاب مى کنـد تـا بتوانـد از یکـى از توانایى هایـش کـه 
نوشـتن بـه گویـش بجنـوردى اسـت، بهره بـردارى کنـد. ازنظـر نویسـنده ـ حتـى ازنظـر 
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مـن نیـز ـ نثـرى محـاوره اى بـه گویـش مـردم بخش هایـى از خراسـان، یک امتیـاز براى 
نویسـندة ایـن رمـان محسـوب مى شـود؛ یعنـى اگـر آدم هـا و شـخصیت هاى ایـن رمـان 
بـه زبـان فارسـى رسـمى حـرف مى زدند، مقـدار زیـادى از گیرایِى داسـتان کم مى شـد؛ 
البتـه ایـن دخالـت نویسـنده به گونه اى نیسـت که شـخصیت ها و خواننده ها را دسـت ِکم 
بگیـرد. مگـر قـرار بـود، شـخصیت هاى داسـتان غیر ازایـن کارهایـى کـه انجـام داده انـد، 
چـه کار کننـد؟ مگـر قـرار بـود خواننده هـا چـه نقشـى در شـکل گیرى و ادامـۀ داسـتان 

باشند؟  داشـته 
به نظـر مى رسـد کـه در ایـن رمـان، نویسـنده و شـخصیت ها از یک دریچه بـه بیرون 

نـگاه مى کننـد. جالب تـر خواهد شـد که خواننـدگان هم بـا آن ها همراه شـوند.

9.  یک رمان خوب
یـک رمـان بـراى آن کـه خوب باشـد، باید چـه خصوصیات و ویژگى هایى داشـته باشـد؟ 

به طـور خالصـه مى تـوان ایـن ویژگى ها را به شـرح زیر برشـمرد:

9-1.  اجزایى منطقى داشته باشد (آغاز، میانه و پایان داشته باشد). 
ایـن اجـزا در داسـتان کوتـاه هـم رعایت مى شـود. ایـن اجزا، قوارة یک ماشـین را نشـان 
مى دهنـد. از همیـن هیسـتوگرام ماشـین واره  اسـت کـه مکانیـِک یـک سـازة تحلیلگـر 
ترسـیم مى شـود. به بیان دیگـر، یـک چرخـه و یـک پروسـه از همیـن سـاختار بهره منـد 
اسـت و اگـر بخواهیـم دقیق تـر بگوییـم، ایـن اسـت که ایـن سـازوکار از الگوى سـاختار 
یـک بـدن زنـده  اسـتفاده کرده اسـت. یک بـدن زنـده براى آن کـه زنـده بمانـد، باید غذا 
بخـورد، نفـس بکشـد و غـذا در بدنش گوارده شـود، مـواد موردنیاز اندام ها جـذب و مواد 
زایـد آن، دفـع شـود. به قـول امـروز، ایـن ارگان زنـده بـه یک سـرى ورودى ها (غـذا، آب، 
هـوا و...) نیـاز دارد. سـپس فراینـد سوخت وسـاز انجـام مى شـود ( پروسـس) و سـرانجام 

یک سـرى خروجى هـا نیـز اتفـاق مى افتـد.
دسـتگاه آب میوه گیـرى نمونـۀ بسـیار خوبـى بـراى ایـن مثـال اسـت. سـیب هاى 
ـ آغازیـه) را در دسـتگاه مى ریزنـد و دکمـۀ بـرق را مى زننـد. تیغه هـا  شسته شـده (ورودى 
در محفظـۀ دسـتگاه بـا سـرعت مى چرخنـد و بـا فشـار، آب سـیب را از سـیب جـدا 
ـ میانه) و سـرانجام آب سـیب از مجـراى خروجـى دسـتگاه، درون  مى کننـد (پروسـس 

ـ پایانـه). (خروجى  مى ریـزد  ظرفـى 
داسـتان به مثابـۀ یـک متن هـم این کارکـرد حیاتى را دارد. داسـتان از جایى شـروع 
مى شـود، شـکل مى گیـرد و پیـش مـى رود. در میانـه کـه همـان فراینـد و پروسـس در 
مثـال باالسـت، همـۀ کارهایى کـه باید براى قوام داسـتان صـورت بگیرد، انجام مى شـود 
و در پایان بنـدى اش بـه نظـم و روال منطقـى دیگـرى مى رسـد کـه اغلـب بـا آغـاز و 

میانـه اش همخوانى و سـازگارى دارد. 
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9-2.  سرگرم کننده باشد
«سـرگرم کنندگى، خاصیـت اصلـى و اساسـى رمـان اسـت کـه بـدون آن، هیچ یـک از 
خصوصیـات دیگـرش فایـده نـدارد. هیـچ آدم باشـعورى رمـان را بـراى تعلیم گرفتـن یـا 
تهذیـب اخـالق نمى خوانـد. هـرگاه بخواهد تعلیـم بگیرد یا اخـالق خـود را تهذیب کند، 
اگـر به سـراغ کتاب هایـى کـه بـراى ایـن کارهـا نوشـته شـده اند نـرود، احمـق اسـت...» 

(مـوآم،1372: 12).

9-3.  لذت آفرین باشد
عامـل لـذت در ایـن رمـان، طنز و فکاهه  اسـت. در تمام حـوادث این رمان چاشـنى طنز 
وجود دارد. اگر طنز نبود، کشـش داسـتان مرکزى بسـیار کم مى شـد. نویسـنده به خاطر 
اسـتفاده کردن از طنزى مالیم و بیشـتر شوخیانه، توانسته اسـت وارد حوزه هایى از زندگى 
شـود کـه طعنه هایـى هـم بـه بعضـى باورهـاى آدم هـا بزند. شـوخى بـا مفاهیمـى مانند 
روزة کله گنجشـکى، روزه خـوارى آقـاى اشـرفى، روزه دارى یک روزدرمیـان بى بـى به دلیل 
کهولـت سـن و ناتوانـى، گوشـه وکنایه بـه مسـائل جبهـه و جنـگ و بهره بردارى هـاى 
چندگانـه از آن، همه و همـه فضایـى طنزآلـود بـه داسـتان داده اسـت. رمان نویـس بـراى 
جذابیـت نثـر و تعقیب کـردن داسـتان توسـط خواننـده، کوشیده اسـت تـا گفت وگوها را 
بـه گویـش خراسـانى بیـاورد. این گویش آن قدر به فارسـى رسـمى و معیار نزدیک اسـت 

کـه هـم بـه دل مى نشـیند و هـم این کـه نیازى بـه زیرنویس هـاى زیـاد ندارد.
طنـز در ایـن رمـان، بیشـتر از آن کـه در «موقعیـت» باشـد، در زبـان اسـت، در 

مى بـرد. بـه کار  بى بـى  کـه  اسـت  اصطالحاتـى  و  واژه هـا  در  و  تکیه کالم هاسـت 
«بـراى این کـه بى بـى بـه دلـش نیایـد و بـاز دبّـه نکنـد کـه بـه او بى توجهیـم، 
آقاجـان به اصـرار مامـان رفـت بـراى او هـم تخـت بخـرد و یـک تخـت دسـت 
سـوم از سمسـارى خریـد. تخـت بى بـى آن قـدر کهنـه بود کـه معلوم بـود حتى 
موریانه هـاى تـوى آن سّنشـان از بى بـى بیشـتر اسـت و دارند با دنـدان مصنوعى 
چـوب آن را مى خورنـد. بى بـى بـراى امتحـان روى تخـت دراز کشـید؛ اما گفت: 
علـى جـان روى ایـن تخـت کـه بخوابـم، چـون پایه هـاش َهلّـه بنده، سـرم گیج 

ِمـره و حالـِت تحـّول ِمگیـرم...» (ص 97).
امـا باوجودایـن همـه گپ وگفـت طرب انگیـز که بسـیارى از آن هـا به بازى بـا کلمات 
شـبیه  اسـت، فرازهایى از طنز وجود دارد که در نگاه اول بسـیار سـطحى و فکاهه مانند 

اسـت، امـا درحقیقـت دارد به روحیۀ کاسـب کارانۀ عده اى اشـاره مى کند:
«آقاجـان از این کـه محمـد به دنبـال کارهـاى جانبـازى اش نیسـت و نمى خواهـد از 
مزایایـش اسـتفاده کنـد و بـراى ادامـه تحصیلـش نمى خواسـت بـرود، کمى دلخـور بود 
و از آقـا بـرات مى خواسـت بـه دختـر خـودش بگوید تـا محمد را بـراى ایـن دو کار قانع 
کنـد. آقـا بـرات در تأییـد حرف هـاى آقاجـان گفـت: منم هـر چى بهـش ِمگم بیـا دنبال 
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۱۶   ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

کاِر ِت بگیـر بهـت فـرش ِمـدن، یخچـال ِمـدن، تلوزیـون ِمـدن، اصال بـه خرجـش نِِمره. 
خداییـش مـن و تـو اگـه رفته بودیـم جبهه، اونجـا یک زنبورم کـه ما ِر نیش ِمـزد، وقتى 
بـر ِمگشـتیم کلّـى چیز میـز ِمگرفتیم. ولـى نِمدانـم این چرا ایـن جوریـه؟...» (ص 25).

10.  آیا این ساختار در رمان آب نبات پسته اى رعایت شده است؟
کـه  مى شـود  تبدیـل  رمانـى  بـه  پسـته اى  آب نبـات  طنزآمیـِز  اجتماعـِى  داسـتان 
لحظه به لحظـه گرهـى تـازه در روایـت مى افتـد و گرهـى بـاز مى شـود. نویسـنده قصـه 
را به خوبـى مى شناسـد و مى دانـد چگونـه مخاطـب را قدم به قـدم بـا خـود پیـش ببـرد. 
بـه شـخصیت قهرمانـان رمانـش نیـز اِشـراف کامـل دارد. ایـن رمان سراسـر اتفاق اسـت 
و ازلحـاظ حـس و اندیشـه نیـز، رمانـى سرشـار و قابل تأمـل اسـت. لحظه هـاى عاطفـى 
و امیدوارانـه و تلـِخ بسـیار دارد و شـخصیت هایش در موقعیـت خـود بـه بهتریـن شـکل 
هنرنمایـى مى کننـد. رمانـى اسـت کامًال باورپذیـر از آدم هایـى که در اطراف ما هسـتند، 
بـا همـۀ فـراز و فرودهایشـان. ایـن رمـان نویدبخـش نـگاه موشـکافانه اى در رمـان براى 
روان کاوانـه  نگاهـى  بـا  افراط وتفریـط،  بـدون  کرده اسـت،  تـالش  و  اسـت  نوجوانـان 
و جامعه شـناختى، بـه دوراز نگاهـى یک سـویه بـه مسـائل فـردى و اجتماعـى، روایتـى 
خواندنـى از مـا و مشـکالتمان را در آینـه اى بـراى مـا قرائـت کنـد. خوانـدن ایـن رمان، 
به خصـوص بـه کسـانى کـه از خوانـدن رمان هایـى با شـخصیت هاى شکسـت خورده و در 

آسـتانۀ زوال، خسـته شـده اند، امیـدى تـازه در جهـان رمـان خواهـد داد.
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