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چکیده
مقالـۀ حاضـر اشـاره اى کوتـاه بـه سـبک سورئالیسـم تخّیلـى جادویـى دارد کـه امـروزه در میـان 
داستان نویسـان رواج پیـدا کرده اسـت و کتاب هایـى در ایـن زمینـه چـاپ و منتشـر مى شـود. ایـن 
شـیوة نـگارش تأثیـر فراوانـى در ادبیـات کـودکان و نوجوانـان داشته اسـت. در مقالۀ حاضـر به طور 
مختصـر درمـورد شـناخت ادبیات سورئالیسـتى و مخالفـان و موافقان آن با هدف آشـنایى خواننده 
بـا ایـن مبحـث سـخن گفته شده اسـت. نثر داسـتان سـاده و به زبـان محاوره  اسـت که ایـن نوع از 
نـگارش بـا وجـود این کـه بعضـى از اُدبا و اهـل قلـم آن را نمى پسـندند، دلخواه و مطلـوب کودکان 
و نوجوانـان اسـت و بـه آن عالقه مندنـد و از آن لـذت مى برنـد. داسـتان ظاهـراً هیچ گونـه پیامـى 
نـدارد و تنهـا جنبـۀ سـرگرمى و لذت بخشـى داشـته و نیـز جنبـۀ تخیلـى آن ـ کـه امـروزه توجـه 
داستان نویسـان را بـه خـود معطـوف کرده ـ قوى اسـت. این گونه داسـتان ها در تقویـت حس تخّیل 
و پرسشـگرى خوانندة کودك و نوجوان مؤثر اسـت و تصاویر آن نیز مناسـب با متن داسـتان اسـت 

و بـا موضـوع داسـتان که جـادو و جادوگرى اسـت همخوانـى دارد.

کلیدواژه
تخّیلى جادویى، ادبیات کودکان و نوجوانان، سرگرمى و لذت بخشى، تصاویر داستان.

1.  مقدمه
داسـتان هاى تخیلـى جادویـى که بخشـى از ادبیات سورئالیسـم اسـت، امروزه قسـمتى از 
ادبیـات کـودکان و نوجوانـان را بـه خـود اختصـاص داده اند. این شـیوة نـگارش و پردازش 
داسـتان، طرفـداران و مخالفانـى دارد. طرفـداران کسـانى هسـتند که ادبیات رئالیسـتى را 
ترجیـح مى دهنـد و عقیـده دارنـد رویدادهـاى داسـتان بایـد از زندگـى واقعى انسـان ها و 
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طبیعـت نشـئت بگیرد و در یـک رابطۀ منطقـى و برطبق معیارهاى پذیرفته شـدة علمى و 
تجربـى باشـند. برعکـس جماعتـى بـر ایـن باورند که تخیـل انسـان ها باید دخیـل در فضا 
و تـم داسـتان و وقایـع و رویدادهـاى داسـتان باشـد و الزم نیسـت یـک داسـتان نویس به 
ماننـد یک دانشـمند و پژوهشـگر خـود را در چهارچـوب قوانین و فرمول هـاى علمى مقید 
سـازد. به نظـر ایـن جماعـت هراندازه مطالـب داسـتان خارق  العـاده و اعجاب انگیز باشـد بر 
جذابیـت آن افـزوده مى شـود و ذهن کودك را بیشـتر به خود مشـغول مى دارد. در کشـور 
مـا نیـز ایـن شـیوه طرفـداران و منتقدانـى دارد و آن چه مشـهود اسـت، حاکـى از افزایش 
ادیبـان و داستان نویسـانى اسـت کـه در این حـوزه فعالیت دارنـد. خانم حدیـث لزرغالمى 
یکـى از نویسـندگانى اسـت کـه بـه ایـن شـیوه عالقه منـد اسـت و در ایـن  راسـتا حرکت 
مى کنـد. او نویسـنده و شـاعر پـرکارى اسـت کـه کتاب هـاى زیـادى در زمینـۀ داسـتان و 
شـعر بـراى کـودکان و نوجوانـان و بزرگسـاالن از او چاپ شده اسـت. کتـاب جادوگر طبقۀ 

هشـتم کـه یـک رمـان تخیلـى جادویى اسـت، در ایـن مقاله نقد و بررسـى مى شـود.

2.  بررسى کتاب
نثـر داسـتان نثـرى سـاده اسـت و حالت محـاوره اى دارد. این شـیوة نـگارش را عـده اى از 
ادیبـان و منتقـدان نمى پسـندند و به عقیـدة آن هـا در نوشـتن کتـاب و مقالـه بایـد نـکات 
دسـتورى و جمله سـازى رعایـت شـود و هیچ گونـه تغییـر و تخلفـى را در ایـن زمینـه 
نمى پذیرنـد؛ اما این شـیوه بسـیار دلخـواه و موردعالقۀ کـودکان و نوجوانان اسـت و امروزه 
درحال رواج و گسـترش اسـت و روزبه روز بر طرفداران آن افزوده مى شـود. داسـتان شـیوة 

روایـى دارد و روایت گـر بخـش اّول کتـاب جادوگـرى بـه نـام «نقره» اسـت.
نقـره، داسـتان زندگـى خـود را در هفـت قسـمت، از تولـد تا پیـرى تعریـف مى کند و 
رابطـۀ خـودش بـا پدر و مادر و خواهرش طال و سـایر جادوگـران و ماجراهایى را که برایش 

هشتم،  طبقه  جادوگر   ،(1395) حدیث.  لزرغالمى، 
مهدخت  گرافیست:  امینى،  نسرین نوش  ویراستار: 
قطع  هوپا،  تهران،  جاودانى،  مریم  تصویرگر:  رضاخانى، 
شابک:  تومان.   10000 نسخه،   1000 92ص،  رقعى، 

978-600-8025-62-7
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محفل جادوگران

از لحظـۀ تولـد تا هنـگام پیـرى رخ مى دهد، بیـان مى کند.
راوى قسـمت دوم کتـاب «ارغـوان» اسـت. نقره در سـنین پیرى در طبقـۀ باالى خانۀ 
ارغـوان سـکونت دارد. ارغـوان بـا او آشـنا مى شـود و ماجراهـاى ایـن دو از ایـن تاریخ آغاز 
مى شـود و ارغـوان ماجراهـاى آشـنایى اش را بـا نقـره در هشـت قسـمت، بیـان مى کنـد. 
قسـمت اول بـه نـام روز صفـر و روزهـاى بعـد از روز اّول تـا هفتـم را در قسـمت دوم بیان 
مى کنـد. بازگویـى ایـن حوادث به شـیوه اى بسـیار شـیرین و جالب اسـت و شـنونده را به 
عالمـى خیال انگیـز و رؤیایـى مى بـرد که براى نسـل کـودك و نوجوان تازگـى دارد و حس 
خیال پـردازى و کنجـکاوى آن هـا را تقویـت مى کنـد و بـراى لحظاتـى آن هـا را بـه دنیـا و 
محیـط کامـًال متفاوتـى کـه در آن زندگى مى کننـد، مى برد. تعریـف این خاطره هـا که در 
کتـاب آمده اسـت، درعین حـال کـه باعـث اعجاب خواننـده مى شـود او را به گوشـه هایى از 
زندگـى پررمـزوراز جادوگـران آشـنا مى سـازد. در این جا براى آشـنایى بیشـتر خوانندگان 

قسـمتى از آن را نقـل مى کنیم:
«مـن جادوگـر شـبم. جادوگـر شـب خیلـى از جادوگـر روز باکالس تـر اسـت. 
اآلن تـوى دنیـا 14 تـا جادوگـر روز داریـم و 2 تا جادوگر شـب. مـن و بابایم. من و 
بابایـم هـر روز بعـد از ناهـار روى کاناپـۀ مخصوص خـواب بعد از ناهـار مى خوابیم 
تـا شـب ها بتوانیـم بـه جادوگرى برویـم. چشـم هاى ما شـب ها تیزتر مى شـود. ما 
باکالس تریـم! چـون هـم مى توانیـم تـوى بیدارى هـا جادوگـرى کنیـم، هـم توى 
خواب هـا! امشـب هـم یکـى از آن شب هاسـت کـه خیلـى کار داریم. طـال و مامان 
خوابیده انـد. بابایـم مى آیـد پشـت در و صدایـم مى کنـد. مـن دارم خـواب یـک 
مارمولـک مى بینـم کـه دمـش تـوى دهـان یک هویـج گیـر کـرده. بابایـم دوباره 
صدایـم مى کنـد. مى پـرم. وقـت نداریـم. بابایـم مى گویـد، اگـر دیـر برسـیم، دیگر 
کار از کار گذشته اسـت. دم مارمولکـه را از دهـان هویـج بیرون مى کشـم. مارمولکه 

خوشـحال مى شـود. یـک بـوس برایـم مى فرسـتد و از پنجـره پـرواز مى کند.
هویـج را برمـى دارم و تـوى راه بـا بابایـم نصـف مى کنـم. از بابایـم مى پرسـم: 
امشـب چـى کار داریـم؟ مى گویـد: سـرمون شـلوغه! خواب هـاى خوب و بـد باهم 
قاطـى شـد ن. معلوم نیسـت کى بـه کیه. اگـه خودمون رو نرسـونیم، همه امشـب 
اشـتباهى خـواب مى بیننـد! مى گویـم: چه جورى باهم قاطى شـد ن؟ بابایم دسـتم 
را مى کشـد و مى گویـد: مـن چـه مى دونـم؟! الك پشـت از تـوى یـه خـواب رفتـه 
به جـاى خرمگـس نشسـته داره آواز مى خونـه. خرمگـس به جاى این که گوشـۀ یه 
خـواب وزوز کنـه، رفتـه جـاى عمـۀ یکـى. بعد عمه هـه که قـرار بوده تـوى خواب 
بـره دوش بگیـره، از تـوى حمـام فـرار کـرده رفتـه تـوى دودکـش یه خونـه. توى 
یـه خـواب قـرار بوده دودکش سـرجاش باشـه و تکون نخـوره. عمه هه شـبیه مادر 
یکـى شـده، بـال هـم درآورده از توى دودکش اومده بیـرون، زده زیـر آواز. این آواز 
قـرار بـوده تـوى اون خـواب خونـده بشـه، امـا اشـتباهى توى ایـن خـواب خونده 
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میشـه. بعـد به جـاى اون آواز کـه قـرار بـوده تـوى اون خـواب خونـده بشـه، یکى 
رفتـه صـورت یکـى دیگـه رو چنـگ انداختـه. این چنـگ رو یکـى دیگـه باید توى 
یـه خـواب دیگه تـو صورت یکـى دیگـه مى نداخته، اما تـوى اون خواب اشـتباهى 
یکـى، یکـى دیگـه رو نـاز کرده بعد باهـم رفته ن تو دریـا. توى اون خـواب باید آب 
دریـا خشـک مى شـده؛ امـا اشـتباهى آب دریا یکهو نصف شـده. نصفـش رفته هوا 
نصفـش فـواره زده. فـواره قـرار بـوده تـوى یـه خـواب دیگه باشـه که یه بچـه بره 
زیـرش خیـس بشـه. ولى اشـتباهى اومـده توى ایـن خواب. همـۀ پرنده هـا رفتند 
بـاال، باهـاش دوش گرفتنـد. ایـن پرنده ها نباید توى ایـن خواب مى رفتنـد با فواره 
دوش مى گرفتنـد. اینـا قـرار بـود توى یـه خواب دیگه همـه از تـوى گوش هاى یه 
پیـرزن دربیـان و پیرزنه احسـاس کنه که دیگه گوشـش سـنگین نیسـت؛ اما حاال 
اشـتباهى از تـوى گوش هـاى پیرزنـه، ماهـى قـزل آال بیرون میـاد میره بـا یه گربه 
مى رقصـه. خـوب ایـن ماهى قـزل آال اصًال اشـتباهى رفته تـوى خـواب پیرزنه. این 
مـال یـه تُنگـى بوده توى یـه خواب دیگـه اى که بایـد تنگش رو مى شکسـته، بعد 
کبابـش مى کردنـد. یکـى بـا یکـى دیگه که قهر بـوده، ایـن رو مى خورده و آشـتى 
مى کـرده؛ امـا حـاال اونـى کـه بـا یکى قهـر بـوده اشـتباهى رفتـه توى یـه خواب 
دیگـه بـا یکـى دیگه آشـتى کـرده. بعـد اون تـوى خـواب، اشـتباهى با یکـى قهر 
کـرده. بعـد اون پیرزنـه اشـتباهى رفتـه تـوى یه خـواب دیگـه، گفته من ُمـرده  م، 
اومـدم تـو رو هـم با خـودم ببرم! درحالى کـه پیرزنه اصـًال نباید توى خـواب حرف 

مـى زده و بعـد اونـى کـه پیرزنـه رفته پیشـش از خـواب پریده و هى جیـغ زده.
حـاال این کـه چیـزى نیسـت. یـه عالمـه خـواب دیگـه هـم یه جـور دیگـه اى 
باهـم قاطـى شـدند. مى خـواى بـرات بگـم؟ مى گـم: بابـا مـن دارم از زور خـواب 
مى میرم. حاال نمى شـه امشـب اشـتباهى خواب ببینند؟ بابایم گیسـم را مى کشـد 
و مى گویـد: از همیـن حـاال تنبلـى؟ پـس تـو به چـه دردى مى خـورى؟ تـازه باید 
بقیـه ش رو هـم بشـنوى! «حـاال دارد مـن را کشان کشـان مى بـرد و هـى از بقیـۀ 
خواب هایـى کـه قاتـى شـده اند، حـرف مى زند. من هم هـى دارم دسـتم را مى کنم 
تـوى خـواب ایـن و آن و جـاى چیزهـا را بـا هـم عـوض مى کنـم. حـس مى کنـم 
جادوگـر شـب بودن خیلـى هم بـاکالس نیسـت! آره!... مى گفتم. خرطـوم این فیل 
رو تـوى خـواب ایـن دختـره بردار! مـادرش رو بیـار تـوى خوابش، اون گلـدون رو 
بـردار، به جـاش یـه آواز غمنـاك توى ایـن خواب پخش کـن... بجنـب دیگه تنبل! 

صبح شـد!...»
 جـادو و جادوگـرى کـه در کتـاب آسـمانى قـرآن بـه سـحر از آن نام برده شده اسـت، 
سـابقۀ زیـادى در تاریـخ دارد و در قرون وسـطى کشـیش ها و متولیـان دیـن مسـیحى که 
پیشـرفت ها و نظریـات علمـى را باعـث کاهـش نفـوذ خـود در میان تـودة مـردم و به ضرر 
خـود مى دانسـتند، دانشـمندان و نظریه پـردازان و مخترعـان زیـادى را بـه نـام جادوگر در 
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آتـش سـوزاندند و نابـود کردنـد. او (ارغـوان) در ایـن مـدت از نقـرة جادوگر پیـر و باتجربه 
چیزهـاى زیـادى از رمـوز جادوگرى مى آموزد و داسـتان بـا مرگ نقره جادوگـر پیر خاتمه 

مى پذیـرد.
نکاتـى کـه درمـورد ایـن داسـتان بایـد بـه آن هـا  توجه کـرد این اسـت که کـودکان و 
نوجوانانـى کـه بیشـتر به خواندن داسـتان هاى واقعى و ملموس عادت کرده باشـند، ممکن 
اسـت لذت چندانى از این داسـتان نبرند، ولى آدم ها همواره مشـتاق شـنیدن سرگذشت ها 
و رویدادهـاى غیرمتعارف و افسـانه آمیز هسـتند و به خصوص در کـودکان و نوجوانان عالقه 
بـه فانتـزى و چیزهـاى تخیلـى زیـاد اسـت، این داسـتان کـه واجـد خصوصیات باالسـت، 
جالب توجـه  اسـت. به عـالوه ایـن داسـتان به ارتقـاء حس تخّیـل و کنجـکاوى آن ها کمک 
مى کنـد. نثـر شـیوا و گفتارى داسـتان از نقـاط قوت این کتـاب تلقى مى شـود و امیدواریم 
کـه به این شـیوة نوشـتن بیشـتر توجه شـود. همچنیـن از تقسـیم کردن روایـات دو راوى 
داسـتان و انتخـاب 7 قسـمت در بخـش اول کتـاب و 1+7 (روز صفـر تـا هفـت). در بخش 
دوم چنیـن اسـتنباط مى شـود کـه الهام بخـش نویسـنده بـراى ایـن تقسـیم بندى تقّدس 
عـدد هفـت در آیین هـاى مختلف... نظیر آیین هاى زرتشـتى و اسـالم اسـت کـه در هر دو 
آییـن عـدد 7 مقّدس اسـت. عدد هفت امشاسـپند... و سـفرة هفت سـین در دین زرتشـت 
و خلـق آسـمان ها و زمیـن در هفـت روز در قـرآن مجیـد مؤیـد این نظر اسـت و همچنین 
تقسـیم بندى جادوگـران بـه دو جادوگـر روز و شـب و جادوگـر خوبى هـا و بدى هـا نیـز 
الهامى دیگر از آیین اسـالم و تقسـیم بندى سـحر حالل و سـحر حرام در اسـالم اسـت که 

در این جـا بـراى نمونـه و اثبـات ایـن ادعا قسـمتى از کتاب آورده مى شـود:
«هـر جادوگـرى روحـش روى یـک درخـت متولـد مى شـود. طـال کـه قبل از 
مـن بـه دنیـا آمده بود شـش مـاه روى یـک درخت نارنگـى ماند تا روحـش متولد 
شـد. بعـد، خـودش آمـد پاییـن و رفـت خـودش را بـه مامـان و بابـا معرفـى کرد. 
مامانـم یـک ماچ گنـده از لُپش گرفـت. ماچ مامـان روى لُپ طال مانـد و هیچ وقت 
پـاك نشـد. مامـان گفـت: این نشـانۀ بـدى اسـت. گفت گمـان کنم طـال جادوگر 
بدى هاسـت. دسـت خـودش کـه نبـود. خودش هـم هر وقت کسـى را مى بوسـید، 
بوسـش سـیاه مى شـد و تاالپى مى افتاد پایین. بوسـش صداى غم انگیزى داشـت. 

اگـر آن دوروبـر گلـى بـود که تصمیـم گرفته بـود باز شـود، منصرف مى شـد.»
درمـورد تصویرگـرِى کتـاب نیـز کار خانـم مریـم جاودانـى، تصویرگـر کتـاب، جالب و 
قابل تحسـین اسـت. تصاویـر کتـاب، هنرمندانـه  اسـت و بـا متـن کتـاب همخوانـى دارد و 

کـودکان نیـز بـه ایـن نـوع تصاویر عالقـه دارنـد و مى پسـندند.
کتـاب ازلحـاظ نحـوة چـاپ، صفحه پـردازى و به خصـوص طـرح جلـد زیبـا، مصـّور و 
رنگـى اش، بسـیار جالـب و زیباسـت. الزم اسـت از ناشـر آن (نشـر هوپا)، تصویرگـر (خانم 
مریم جاودانى)، ویراسـتار (خانم نسـرین نوش امینى)، مدیر هنرى (آقاى فرشـاد رسـتمى) 

و طـراح گرافیـک کتـاب (خانم مهدخـت رضاخانى) تشـکر کنیم. 

محفل جادوگران


