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چکیده
 مهم تریـن شـاخصه هـر اثـر نوشـتارى آن اسـت کـه در ژانـر ادبـى- هنـرى خـاص خـود قـرار 
گیـرد و بـا آن تعریـف شـود. توصیـف گـذرا و «گـزارش وار» حـوادث و صرفـاً اسـتفاده از لحن و 
بیانـى روایـى و ظاهـراً داسـتانى ارتبـاط عمیق، حسـى و ذهنى با خواننـده برقـرار نمى کند، زیرا 
مهم تریـن عنصـر، یعنـى «طرح» و در کل «سـاختار داسـتانى» نادیده گرفته شـده اسـت؛ همین 
امـر سـبب مى شـود تـا هیچ فـراز و فـرودى در نوشـتار شـکل نگیـرد و رویدادهـا به سـرانجامى 
مبهـم منتهـى نشـوند؛ این اصـل مهم و نیز تعریـف تجربى و عملى داسـتان و تفـاوت ضمنى آن 

بـا گـزارش، موضـوع این نقد و بررسـى اسـت.

کلید واژه
گزارش روایى، اغراق، داستانک، باورپذیرى، حقیقت نمایى، سانتى مانتالیسم، گزارش بیوگرافیک.

اسـتفاده از داسـتان بـه عنـوان «داروى مسـکن» و ارضـاى صرفـاً ذهنـى و مقطعـى 
«آرزومندى هـاى  و  شـتابزدگى  بـه  عمـًال  را  کم تجربـه  نویسـندگان  انسـانى،  عواطـف 
شـخصى» و حتـى بـه دلسـوزى وا مـى دارد؛ آن هـا هیـچ توجهـى بـه «طـرح» و روابـط 
علـت و معلولـى، فضاسـازى، شـخصیت پردازى و باورپذیرشـدن موضوع و حادثـه ندارند. 
توجیـه آن هـا براى نوشـتن داسـتان دقیقاً شـبیه خـوردن آب نبـات صرفاً براى چشـیدن 
طعمـى شـیرین و لذتـى گذراسـت و عمـًال مقوله هایـى مثـل «تحلیـل روانشـناختى 
نسـبى کاراکترهـا» و پـردازش واقع گرایانـه موضوعـى که اساسـاً بـه عنوان یـک واقعیت 
عینـى مطـرح شـده، نادیـده گرفتـه مى شـود و همه چیـز با سـطحى نگرى به داسـتان و 
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بى خبـرى از سـاختار آن پیـش مـى رود و در نهایـت در اکثـر موارد حتى طعم شـیرین و 
گـذراى آن آب نبـات را هـم ندارنـد. 

یعنـى  معلولـى،  و  علـت  روابـط  بـه  توجـه  داستان نویسـى  در  مقولـه  مهم تریـن 
«چرا»یـى و «چگونگـى» حـادث شـدن حـوادث و موقعیت هـاى عینى یا روحـى و روانى 
کاراکترهاسـت و اگـر چنیـن اصـل مهمـى رعایت نشـود، داسـتان و پایانش هیـچ افزوده 
اجتماعـى، سیاسـى، اخالقـى، تربیتى و هنـرى باورپذیرى بـه داشـته هاى خواننده اضافه 
نمى کنـد. مجموعـه داسـتان دختـرى کـه کبوتـر شـد بـه قلـم «رسـول یونـان» در این 
رابطـه نمونـه اى مثال زدنى اسـت. ضمناً باید یادآور شـد همه نوشـتارهاى ایـن مجموعه، 
در صورتـى کـه سـاختار داسـتانى داشـته باشـند، «داسـتانک» محسـوب مى شـوند و نه 

داستان. 
در اولیـن نوشـتار ایـن مجموعـه بـا عنـوان «کجـا بـودى مـادر؟» (ص 9-13) هیـچ 
علتـى بـراى این کـه زن مـورد نظـر تـا ایـن انـدازه خـوب و عاطفـى باشـد کـه دختـرى 
بى سرپرسـت را صرفـاً به دلیـل آن کـه در فیلـم یـا سـریالى نقـش مـادر او را بـازى کرده، 
بـه فرزنـدى قبـول کنـد، وجـود نـدارد. بایـد گفـت کـه موضـوع جذاب تـر و داسـتانى تر 
اساسـاً «چرا»یـى رخ دادن چنیـن حادثـه اى اسـت نه خـود حادثه، و این موضـوع هم به 
پیشـینه و حـوادث زندگـى گذشـته زن هنرپیشـه مربـوط مى شـود کـه بـه آن پرداخته 
نشـده اسـت؛ طـى چهـار صفحه مشـکل زندگى دختـرى بى سرپرسـت، بى دلیـل و بدون 
توجیـه داسـتانى بـر روى کاغـذ و بنـا بـه میـل خود نویسـنده حل مى شـود و ایـن براى 

خواننـدگان حتـى کارکـرد «دلخوش کنـک»ى هـم ندارد: 
«پشت فرمان نشست. ماشین را روشن کرد و حرکت کرد.

وقتـى بـه نزدیکـى خانه اش رسـید ناگهـان ایسـتاد و بعد راهـش را به طرف 
بهزیسـتى کـج کـرد. او تصمیـم گرفتـه بـود نسـیم را به دختـر خواندگـى قبول 

یونان، رسول. (1395)، دخترى که کبوتر شد، ویراستار: 
قطع  مهرآفرین،  حوا؛  انتشارات  تهران،  شعبانى،  مهدى 
رقعى، 219 ص، 1000 نسخه، 12800 تومان. شابک: 

978-600-6777-82-5
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گزارش، روایت، داستان

کند. سـاعتى بعـد در بهزیسـتى بود.
مسـئول آنجا پس از شـنیدن درخواسـت خانم بازیگر گفت: «شـما شرایطش 
رو داریـد؛ امـا کمـى کارهـاى اداریـش طـول مى کشـه.» و در عیـن حـال اضافه 
کـرد: «البتـه بـا توجه به این که شـما آدم مشـهورى هسـتید، مى تونید نسـیم رو 

همیـن امـروز از این جـا ببریـد. خانم بازیگر خیلى خوشـحال شـد.»
گفت: «پس معطل چى هستید؟ نسیم رو بگید بیارن.»

ــ «چشم!» 
مسـئول آنجـا تلفنـى زد و بعـد از چنـد دقیقـه نسـیم در آسـتانه در ظاهـر 
شـد. بـا دیـدن خانـم بازیگـر از خوشـحالى جیـغ کشـید و بـه طـرف او دویـد و 
دسـت هایش را دور گردنـش انداخـت. گفـت : «مامـان جونـم کجـا بـودى؟» 

خانـم بازیگـر در حالـى کـه اشـک شـادى بـر گونـه اش جـارى بـود، گفـت: 
«ببخـش دختـرم! سـفرم کمـى طـول کشـید.» (ص 12)

نوشـتار فـوق بیانگـر سـطحى نگرى و سـهل و سـاده تصورکـردن مشـکالت جامعه و 
همزمـان دروغ جلـوه دادن کارهـاى نیـک اسـت؛ بـه همیـن دلیـل مخاطـب هوشـمند و 
غیرعامـى آن را بـاور نمى کنـد. ضمنـاً نوشـتار فوق سـاختار داسـتانى نـدارد و عمًال یک 

«گـزارش روایى» اسـت.
نویسـنده در نیمـه اول نوشـتار «مهمـان حبیـب خداسـت» (ص 13-18) تـا حـدى 
بـه روابـط علـت و معلولـى مى پردازد، امـا بعد از سـکته کـردن ناقص «آقـاى بختیارى» 
دوبـاره بـه همـان ورطـه غلـط مى غلتـد و یکبـاره از آدمـى بى رحـم، انسـانى بسـیار 
بخشـنده مى سـازد کـه میزان بخشـندگى اش شـامل خریدن خانـه براى کارگـر اخراجى 

و سروسـامان دادن بـه زندگـى او و خانـواده اش به عنـوان «بابـا بـزرگ» (!؟!) اسـت. 
و  کارگـر  قانونـى  حقـوق  اعطـاى  بـه  یونـان،  رسـول  نوشـتار،  ایـن  نویسـنده  اگـر 
برگردانـدن او بـه سـر کار و یـک کمـک مالـى محدود بسـنده مى کـرد، نوشـتار «مهمان 
حبیـب خداسـت» (این عبـارت بیش از حد در نوشـته تکرار مى شـود) باورپذیر مى شـد، 
امـا واقعیـت آن اسـت کـه موضـوع واقع گرایانـه داسـتان، غیرواقعـى جلـوه کرده اسـت و 
در نتیجـه خواننـده آن را بـاور نمى کنـد: هیـچ آدم سـرمایه دار ظالمـى بـا سـکته کردن 
بـه آدمـى بسـیار خـوب و مهربـان تبدیـل نمى شـود؛ ضمـن آن که، نویسـنده فکـر کرده 
«آقـاى بختیـارى» فقـط حـق ایـن کارگـر را خـورده اسـت، درحالى کـه چنین نیسـت و 
اگـر او همـه ایـن خوبى هـاى غیرقابل بـاور ناگهانى را در مـورد بقیه کارگرانـى که اخراج 
نمـوده یـا بـه آن هـا ظلـم کـرده بکنـد، در آن صـورت خـودش بـه یـک کارگـر معمولى 
تبدیـل مى شـود و در آن صـورت بـا سـکته اى شـدیدتر زندگـى اش براى همیشـه به آخر 
مى رسـد. سـاده نگرى نویسـنده و خیرخواهى و دل سـو زى اش سـبب شـده، این حقیقت 
را کـه ادبیـات و هنـر بـر «حقیقت نمایـى» و «باورپذیرى» اسـتوار اسـت، فرامـوش کند.
رویکـرد رسـول یونـان در داسـتانک «کاش آن لباس ها مال من بودنـد» (ص 21-19) 
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داسـتانى اسـت و موضوعـش را برخالف دو نوشـتار قبلى بـا اغراق درنیامیختـه و موضوع 
حیـن سـادگى اش به سـبب داده هـاى غیرمسـتقیم و تلویحـى اش، تأویل آمیـز و همزمان 
تفکربرانگیـز و باورپذیـر اسـت، فقط نویسـنده ایجـاز را رعایت نکـرده و در جاهایى برخى 
داده هـاى ضمنـى و جزیـى، امـا مهـم داسـتانکش را پیشـاپیش لـو داده اسـت؛ مثـًال در 
عبـارات زیـر، جملـه «انـگار مـن نوه اش بـودم» نه تنهـا اضافى اسـت، بلکه از قبل نشـان 

مى دهـد کـه ذهنیـت پیرمـرد نقاش هـم ذهنیت خود نویسـنده اسـت: 
«از ایـن برخـورد او خیلـى خوشـم اومـد. نـگار مـن رو سـال ها مى شـناخت. 

انـگار مـن نـوه اش بودم: 
ــ «با نوه ام مو نمى زنى.» 

بعـد گفـت: «چهـره ات مثـل چهـره او گـرده.» مـن از این کـه شـبیه نوه اش 
بـودم از خوشـحالى روى پـاى خـود بنـد نبـودم» (ص20).

نوشـتار «فرشـته» (ص 23-31) همان مشـکالت و اغراق هاى نوشـتارهاى اول و دوم 
را دارد: دختـرى جهیزیـه اش را بـه یـک زن کولى کـه دخترى دم بخت دارد، مى بخشـد. 
این جـا دیگـر باید از نویسـنده (رسـول یونان) پرسـید که ایـن آدم هایى که حاتم بخشـى 
مى کننـد در کجـاى ایـران زندگـى مى کننـد؟ ضمنـاً داستان نویسـى کـه خوش خیالى و 
دلسـوزى بـه حـال مردم نیسـت؛ اولیـن خصوصیت یک داسـتان نویس هنرمند آن اسـت 
کـه «بـه مـردم دروغ نگوید»، زشـتى هاى جامعـه را نادیده نگیـرد و مهم تـر این که آن ها 

را بـا زیبایى هـاى دروغیـن جایگزین نکند.
نوشـتار فـوق صرفـاً از ایـن منظـر کـه در آن نقش «راوى» کم اسـت و اکثـر نقش ها 
بـه خـود کاراکترهـا داده شـده و در آن گفت وگـو زیـاد اسـت، تاحـدى قابل تأمـل از کار 
درآمـده، وگرنـه از لحـاظ موضـوع و شـیوه پـردازش آن هماننـد نوشـتارهاى اول و دوم 

ارزش داسـتانى ندارد. 
در داسـتانک «دنیـا را در قمـار باخـت» (ص 31-36) بـه یـک موضـوع اجتماعـى 
پرداختـه مى شـود کـه تکرارى اسـت، اما شـیوه پـردازش موضـوع و نگرش رسـول یونان 
بـه موضـوع بـا نـگاه او در نوشـتارهاى قبلـى متفـاوت اسـت: زبـان، بیـان و رویکـردش 
و  از «اغـراق»  دیگـر  این جـا  اسـت؛  باورپذیـر  و  داسـتانى  نسـبتاً  و  واقع گرایانـه  گیـرا، 
سانتى مانتالیسـم تحمیلـى و سـاختگى خبـرى نیسـت؛ ضمـن آن کـه نوشـتار موجـز و 
تقریبـاً داسـتانى و زیباسـت؛ ایـن ویژگـى از همـان توصیـف آغازیـن داسـتانک مشـهود 

ست: ا
«تـوى راهـرو دادگاه خانـواده قـدم مى زدم، بـراى تهیه گزارش بـه آنجا رفته 
بـودم. مقابـل ضلـع جنوبى راهرو، درسـت کنـار در اتـاق قاضـى، او روى صندلى 
نشسـته بـود؛ تنهـا و مغـرور. صـورت آرام و معصومـش بـا چشـم هاى درشـت و 
نافـذ، گویـا مـرا بـه خـود مى خواند. لب هایـش که امتـداد صـورت گندم گونش را 
به پایین سـوق داده بود، نشـان از سـکوت غمگین او داشـت. به سـادگى مى شـد 



35019

۱۷  ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۷ 

فهمیـد سـایه پیـرى قدم هـاى سـنگینش را به صـورت زیبـاى دخترکـى نهـاده 
اسـت. چـادر سـیاِه  رنگ  و رورفتـه اى روى شـانه هایش افتاده بود و یک روسـرى 
آبـى کـه به صـورت معصومـش زیبایـى خاصى مـى داد. جلوتـر رفتم؛ طـورى که 
در زاویـه دیـدش قـرار بگیـرم. چشـمانش بـاز بـود، امـا متوجـه هیچ کـس نبود. 
نزدیک تـر شـدم و گفتـم: «سـالم». خـودش را جمع وجـور کـرد و پاسـخ داد: 

(ص31)  «سالم». 
نوشـتار «آپارتمـان چهـل و هشـت مترى» (ص 37-39) در اصـل گزارشـى روایـى و 
بسـیار شـخصى از حادثه اى اسـت که حتى اگر فرضاً اتفاق هم افتاده باشـد، باورنشـدنى 
اسـت؛ «رسـول یونـان» دوبـاره ترحـم، دلسـوزى و حاتم بخشـى هاى بى دلیـل را جـاى 
انسان دوسـتى اشـتباه گرفتـه و یـا داسـتان را بـراى خـود غلـط تعریـف مى کنـد؛ ایـن 
نشـان مى دهـد تجربیـات اجتماعـى او بـراى داستان نویسـى کـم و ناچیز اسـت. تعریفى 
کـه او از داسـتان دارد بـا هیـچ واقعیتى جور در نمى آید و همین سـبب شـده حتى چند 
داسـتانک نسـبتاً خـوب و محـدودى هم که در ایـن مجموعه اسـت تا انـدازه اى تصادفى 

جلـوه نمایند.
هیچ کـدام از نوشـتارها به انـدازه پاراگـراف آغازیـن ایـن نوشـتار نشـانگر سـاده نگرى 
و رویکـرد آرزومندانـه و بسـیار شـخصى «رسـول یونـان» بـه مقولـه داسـتان نیسـت؛ او 
سـاختار داسـتان را خوب نمى شناسـد و همـواره خوش بینى و خوش خیالـى کاذب ایجاد 

مى کنـد: 
«آپارتمـان چهـل و هشـت مترى کـه آپارتمانـى معمولى نیسـت. دیوارهایش 
از نـور اسـت و پنجره هایـش رو بـه آرامـش بـاز مى شـود. همیشـه بـوى خـدا در 
آن مى پیچـد، مهـم نیسـت کـه ایـن آپارتمـان را چـه کسـى خریـده اسـت و یـا 
کـدام بنـا دیوارهایـش را بـاال بـرده. ایـن آپارتمان تـا به حـال پناهـگاه خیلى از 
انسـان هاى بى پنـاه بـوده اسـت. ایـن آپارتمـان در کوچـه ماسـت و بـه کوچه ما 
برکـت بخشـیده اسـت. همیشـه در کوچـه ما نسـیم مهربانـى مـى وزد.» (ص 37)

داسـتانک «آتـش در بـاران» (ص 39-41) گرچـه به گونـه اى ظاهـراً گزارشـى بـه 
حادثـه اى طبیعـى مى پـردازد، امـا در بطـن ایـن حادثـه، فـداکارى یـک «سـهره مـادر» 
بـراى نجـات جوجه هایـش بـه نوشـتار مـورد نظـر موضوعیـت و مقبولیت داسـتانى داده 
اسـت. سـهره مـادر بـا جوجه هایـش در آتـش مى سـوزد و نکتـه حائـز اهمیت آن اسـت 
کـه این جـا نویسـنده همانند نوشـتار «دنیا را در قمـار باخـت» و «کاش آن لباس ها مال 
مـن بودنـد» رویکـرد جانبدارانـه اى نـدارد و در حادثه داسـتانک اش دخالـت نمى کند؛ او 
مى کوشـد فقـط فـداکارى سـهره مـادر را به بیانى داسـتانى بـه تصویـر درآورد؛ به همین 
دلیل او، این جا موفق اسـت و داسـتانک اش زیبا و تأثیرگذار شـده و شـیوه بیان و نثرش 
هـم زیباسـت؛ امـا اشـتباهى هـم مرتکب مى شـود: وضعیت و حـاالت عاطفـى خودش را 

طـى شـبانه روز مـورد نظـر بـه دیگران هـم تعمیـم مى دهد:

گزارش، روایت، داستان
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«پرنـده مـادر چـرخ زد و چـرخ زد و وارد آتـش شـد. مـا منتظر ماندیـم تا او 
جوجه هایـش را یکى یکـى بـه پاییـن بینـدازد، امـا هیچ جوجـه اى پاییـن نیفتاد. 
فکـر مى کردیـم هـر طـور شـده او بچه هایـش را نجـات مى دهـد، امـا فقـط فکر 

مى کردیـم و ایـن فکـر از روى ناتوانـى مـا بود.
سـرانجام شـب از راه رسـید. ما مجبور شـدیم به ده برگردیم. آن شـب شـام 

از گلویمـان پایین نرفت. شـب بـدى بود.
وقتـى خوابیدیـم کابـوس دیدیـم. نیمه هـاى شـب چندبـار از خـواب بیـدار 
شـدیم و دوبـاره خوابیدیـم. شـب هرطـورى بود گذشـت. بـا روشن شـدن آفتاب 
مـا دوبـاره به سـمت درخـت راه افتادیم. چیزى کـه به دسـت آورده بودیم خیلى 
غم انگیـز بـود. از پرهـاى سـوخته و از جوجه هـاى ذغـال شـده در پـاى درخـت 

دریافتیـم کـه مـادر نیـز همـراه بچه ها سـوخته اسـت.» (ص40)
«کوچه باغ هـاى اویـن» (ص 41-47) داسـتانک نیسـت و فقـط گزارشـى آمیختـه با 
خاطـرات اسـت کـه محتـوا و داشـته هاى قابل تأملـى ندارد؛ دوسـتان و همکالسـى هایى 
تصادفـاً بعـد از سـال ها همدیگـر را مى بیننـد و نویسـنده کـه یکى از سـه نفر مـورد نظر 
اسـت به عنوان راوى به ازدواج نامناسـب دو همکالسـى قدیمى دیگر و مشـکالت ناشـى 

از ازدواجشـان اشـاره مى کنـد؛ همیـن و دیگر هیچ! 
زندگى  غیرداستانى  اتفاقات  از  گزارشى  دقیقاً  نیز  (ص 51-47)  معلم»  نوشتار «آقا 
راوى است و چون براى خودش خاطره وار بوده، از این رو چاپ و روایت آن را بر خوانندگان 
تحمیل نموده است. نوشتار «آیناز» هم (ص 51-59) داستانک نیست و گزارشى از دو 
ازدواج نامناسب پیاپى است که از هیچ فراز و فرود داستانى برخوردار نیست. نوشتار «باران 
بى موقع» (ص 59-63) نه تنها داستان نیست، بلکه گزارشى از دو، سه حادثه کوچک 

محسوب مى شود که همه آن ها گزاره اى و عارى از بیان و غایت مندى هاى داستانى اند:
«در وسـط پله هـا ناگهـان پـاى مادرش ُسـر خـورد و او غلتـى زد و به صورت 
افقـى پاییـن رفـت. وقتى به پایین رسـید با چهـره اى غرق در خون چشـم هایش 
را بسـت و بـه خـواب رفـت و تـا جایـى کـه زرى بـه خاطـر مـى آورد او دیگـر از 

خـواب بیـدار نشـد. کمى بعـد آن دو در بیمارسـتان بودند.
او را بسـترى کردنـد و او در اتـاق خانـم پرسـتارى منتظر بود تـا مردى را که 

بـه او عمـو مى گفت بیایـد و او را ببرد.
امـا آن مـرد نیامـد. سـرانجام تصمیـم گرفتـه شـد او به بهزیسـتى فرسـتاده 
شـود. وقتـى بـه آنجـا رسـید بـا بچه هایى هم سـن و سـال خـودش روبه رو شـد. 
آن هـا نیـز از سـر ناچارى سـر از آنجـا درآورده بودنـد، ولى مثل او لباس هایشـان 
کثیـف نبـود. خانمـى مهربـان جلـو آمـد و او را بـا خـود برد تـا او را شست وشـو 

دهـد. داسـتان را کـش ندهیم.
او را شست وشـو دادنـد و لبـاس تـازه بـر تنـش پوشـاندند و روز بعـد بـا 
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 (61-  60 (ص  نمـى زد.»  مـو  آنجـا  بچه هـاى 
نوشـتار «پریـا» (ص 63-65) موضوعـش داسـتانى اسـت، امـا نویسـنده نتوانسـته از 
حـد یـک «گـزارش روایـى» فراتـر بـرود و در نوشـتن همیـن گـزارش هـم پرسـش هاى 
زیـادى به جـاى گذاشـته و مهم تـر آن که «موضوع داسـتانى» مـورد نظر را ضایـع کرده و 

نتوانسـته بـه شـکل داسـتانک درآورد، امـا در جاهایى بیانش داسـتانى اسـت: 
«مـرد در هفتـه اول خوشـحال بـود کـه پـدر شده اسـت؛ امـا چنـدروز کـه 

گذشـت ناامیـدى بـر رؤیاهـاى او سـایه انداخـت. 
فکـر این کـه پریـا نیـز مثـل خودشـان معتـاد و بى خانمـان مى شـود او را 
اذیـت مى کـرد. در هفتـه دوم او خیلـى بـه فکـر فرو مـى رفت. خیالـى خطرناك 
و غیرانسـانى در ذهنـش ریشـه دوانـده بـود. هـر چه سـعى مى کـرد از آن خیال 
بیـرون بیایـد نمى توانسـت. در آخـر هفتـه دوم نیمه شـب از خـواب بیـدار شـد.

 بچـه را از آغـوش مـادر بیرون کشـید، عاشـقانه او را بوسـید و بعـد خفه اش 
کـرد. فـرداى آن روز، ایـن حادثـه هول آور فقـط در یک تیتـر و پاراگراف کوچک 

خالصـه شـد و دیگر هیـچ.» (ص 64-63).
«سـتاره ها و پنجره هـا» (ص 65-73) ترکیبـى درهـم آمیخته از داسـتانک و گزارش 
اسـت و در کل، سـاختار منسـجمى نـدارد؛ همانند اغلـب نوشـتارهاى مجموعه «دخترى 
کـه کبوتـر شـد» نـگاه خوش بینانـه اى بر فضاى نسـبتاً روایى نوشـتار حاکم اسـت. «تنها 
در صحـرا» (ص 73-77) هـم کمـاکان لحـن، بیـان و سـاختارى گزارشـى دارد کـه در 
قسـمت پایانـى اش نویسـنده سـعى کرده داسـتان گونه جلوه کنـد، اما موضـوع پایانى آن 
 کـه عبـارت از برگشـتن خـود گلـۀ گاوهـاى بـدون چوپـان از صحرا بـه آخورشـان در ده 
بـوده، آن هـم در روزى بارانـى کـه صاعقـه درختـى را در محـل اتراق گاوهـا در صحرا به 

آتـش کشـیده و گلـه را متوارى و وحشـت زده کرده، اساسـاً باورپذیر نیسـت.
نوشـتارهاى «جـاده و مهتـاب» (ص 77-81) و «خانـه اى کنـار خانـه سـفیدبرفى» 
(ص 81-85) اساسـاً گزارش هـاى روایى انـد؛ هیچ کـدام پایـان مناسـبى هـم ندارند و هر 
دو بـر مبنـاى «دلخوش کنک هـاى شـخصى» نوشـته شـده اند؛ ضمـن آن کـه، «رسـول 
یونـان» بیـش از حـد بـه خواننـدگان نوجوانـش «دروغ» مى گویـد، چـون پایان بنـدى 
داسـتانک هایش بـا امیدهـاى واهـى کـه نشـانگر سـطحى نگرى و خوش خیالـى خـود 
اوسـت، بـه پایـان مى رسـند؛ او فرامـوش کـرده و یـا نمى دانـد کـه هنـر داستان نویسـى، 
باورپذیـر»  داسـتانى  «واقعیت هـاى  در  ریشـه  ممکـن،  شـکل  تخیلى تریـن  در  حتـى 
دارد؛ یعنـى حتـى داسـتان ها یـا داسـتانک هاى تخیلـى هـم نهایتـاً پـس از تحلیـل بـه 
بن مایه هـاى واقعـى و یـا افسـانه ها، اسـطوره ها و تخیـالت مسـتدل، منطقـى و صادقانـه 
نویسـنده ارتبـاط پیـدا مى کننـد. «رسـول یونـان» اعتنایـى بـه این هـا نـدارد و تعریف و 

توجیـه اش از داستان نویسـى بسـیار عامیانـه و گول زننـده اسـت.
در داسـتانک «پسـر» (ص 85-86) هـم نویسـنده سـعى کرده یک «خبـر» و رویداد 
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گزارشـى درمانـى را بـه یک داسـتانک تبدیل کند. موضوع این نوشـتار پسـرى اسـت که 
یکـى از کلیه هایـش را طـى عمـل جراحـى به مـادرش هدیه مى کنـد؛ با آن که نویسـنده 
دو صفحـه را بـه چنیـن موضوعـى اختصـاص داده و در آن بـه شـرح عمـل جراحـى در 
بیمارسـتان پرداختـه، امـا چـون موضوع خبرى و گزارشـى اسـت و ضمناً پسـر مورد نظر 
یـک کار معمـول و الزامـى انجـام داده، در چارچوب یک «گـزارش روایى» مانـده و فراتر 

نرفته اسـت.
اکثـر نوشـتارهاى مجموعـه «دختـرى کـه کبوتـر شـد» بـه قلـم «رسـول یونـان» 
سـاختار داسـتانى ندارنـد و نویسـنده فقط بر آن بوده بـه زور و به طور سـاختگى به آن ها 
شـاکله داسـتانى بدهد، اما در این کار موفق نبوده و رویکرد نویسـنده داسـتانى نیسـت. 
او در نوشـتار «دختـر چوپـان» (ص 87-91) هـم همین نگرش را دارد؛ بـا امیدوارى هاى 
بسـیار زیـاد و اغراق آمیـزى کـه بـه خواننـدگان مى دهد، عمًال داسـتان و داستان نویسـى 
را بـا «بنـگاه خیریـه» عوضـى گرفتـه اسـت؛ همه چیـز را در حـرف و روى کاغـذ بهبـود 

مى بخشـد و محتـوا و سـاختار داسـتانک ها را فـداى نظریـات شـخصى خـود مى کند.
بقیـه  مثـل  و  نـدارد  معینـى  غایت مندى هـاى   (97-91 (ص  آسـمان»  راه  «در 
بى سـاختار و غیرداسـتانى اسـت. موضـوع آن هـم هیـچ جذابیتـى نـدارد و حادثه مهمى 
در آن رخ نمى دهـد. هیچ کـدام از نوشـتارهاى «سـایه هاى بلند» (ص 97-100)، «شـام» 
(ص 101-103) و «قمار» (ص 109-111) اساسـاً داسـتانک نیسـتند؛ «سایه هاى بلند» 
صرفـاً یـک گفت وگـو و «شـام»، توصیـف وضعیـت فقیرانـه یـک خانواده اسـت. نوشـتار 
«عقربه هـاى تـرس» (ص 103-109) یـک روایـت بسـیار کلیشـه اى و تکـرارى اسـت 
کـه بـه بچـه دزدى و دریافـت پـول از پـدر بچـه مى پـردازد؛ ایـن نوشـتار کـه موضوعش 
شـبیه ده هـا داسـتان و فیلـم دیگـر اسـت، هیـچ جذابیـت و حتى هیجـان داسـتانى هم 
نـدارد و بسـیار شـبیه یک گـزارش روایى اسـت. نوشـتار «قمـار»، گزارش یـک موقعیت 
و وضعیـت خانوادگـى اسـت. «کاش پسـرم این جـا بـود» (ص 111-116) دروغى محض 
و باورنشـدنى اسـت و حتـى اگـر راسـت هم باشـد، گـزارش یک اتفاق بسـیار نـادر بیش 
نیسـت: پـدرى مریـض مى شـود و بـراى معالجه به بیمارسـتان مـى رود و معلوم مى شـود 
کـه دکتـر معالـج او همـان پسـر کوچـک خودش اسـت کـه مدت ها پیـش او را در سـن 

پنج سـالگى اش رهـا کرده اسـت (!؟!) 
به تدریـج کـه خوانـش نوشـتارها پیـش مى رود، مشـخص مى شـود که نویسـنده این 
نوشـتارها صرفـاً «قلـم بـه دسـت» اسـت. هر چـه دلـش مى خواهـد مى نویسـد بى آن که 
بیندیشـد کـه موضـوع مـورد نظـر ارزش داسـتانى دارد یا نـه؛ مهم تـر آن که او اساسـاً از 
تعریـف و سـاختار داسـتان چیـزى نمى دانـد و نیاز بـه مطالعه زیـاد داسـتان ها و رمان ها 
دارد. حداقـل بایـد دویسـت داسـتان کوتـاه بخوانـد و ضمنـاً نقـد داسـتان ها و رمان ها را 

هـم مطالعـه نمایـد تا بلکـه داسـتانک هایى جذاب و سـاختارمند بنویسـد.
نوشـتارهاى «کبوتـرى کـه بالـش شکسـته بـود» (ص 117-120)، «گنجشـکى در 
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بـاد» (ص 121-123)، «صـداى پرنده هـا را دیر شـنید» (ص 123-125)، «به سـالمتى 
هرچـى لوطیـه، صلـوات» (ص 125-128)،«معرکه گیـرى» (ص 129-132)، «مـن و او 
برادریم» (ص 133-137)، ناگهان شیطان (ص 137 -140)، «نان و آفتاب» (ص 141-

143) همگـى گزارش هـاى روایى انـد و اگـر بـه شـکل خبر و گزارش نوشـته مى شـدند و 
در روزنامه هـا بـه چـاپ مى رسـیدند، بسـیار گیـرا و جـذاب از کار در مى آمدنـد؛ در حال 
حاضـر همـه ایـن موضوعـات ضایـع شـده اند و نـگاه نویسـنده به آن هـا سـطحى، گذرا و 

غیرداسـتانى است.
«وقتـى آتش روشـن مى کننـد» (ص 143-149) تا حدى شـاکله داسـتانى دارد، اما 
بـه علـت نگره گزارشـى نویسـنده کامًال سـاختار داسـتانى پیدا نکـرده اسـت. «کابوس» 
(ص 149-155) مثـل بقیـه نوشـتارها گزارش حوادث ناگوار و دردناك اسـت و سـاختار 
داسـتانى نـدارد؛ یعنـى گزارشـى اسـت کـه ظاهـراً به شـکل داسـتانک روایت مى شـود؛ 
ایـن گـزارش هـم اگـر به طـور دقیـق و کامل توضیـح و مخصوصـاً علت یابى مى شـد و در 

روزنامه هـا چـاپ مى شـد، کارکرد مناسـب و درخورى داشـت.
«رسـول یونـان» در داسـتانک «غـروب پائیـز» (ص 155-159) لحن و بیانش نسـبتاً 
داسـتانى مى شـود و موضوعـش را هم به همان شـیوه پیـش مى برد، اما نتیجـه مهمى که 
عبـارت از «گره گشـایى» از موضـوع باشـد، در پایان اثر نیسـت؛ ضمن آن که، اگر سـرزنش 
زن عابـر بـه عنـوان «گره افکنـى» تلقى گـردد، باز نکتـه تازه اى نیسـت، چون ایـن حادثه 
کوچـک قبًال بارها براى او اتفاق افتاده اسـت. نوشـتار «لکنـت» (ص 159-163) نیز اثرى 
غیرداسـتانى بـه شـمار مـى رود؛ نویسـنده فقط عـادت همیشـگى اش را که بسـنده کردن 
بـه روایـت خـط کلى رویدادهاسـت، ادامه مى دهد. در نوشـتار «هانیـه» (ص 167-163) 
سـاختار گزارشـى پررنگ تـرى دارد و حتـى چنـد «ضمیمـه کوتـاه» هـم در کنـار «خبر 
درج شـده در روزنامه هـا» بـه آن اضافـه شـده اسـت؛ اما این نوشـتارها چـون خصوصیت 
خبـرى بیشـترى دارنـد، بـراى خواننـده جذاب تـر و تأثیرگذارتر از نوشـتارهاى گزارشـى 
قبلى انـد و البتـه همزمـان فاصلـه بیشـترى بیـن آن هـا و مقولـه داسـتان اسـت. نوشـتار 
«یوسـف» (ص 167-171) خیلـى بـه داسـتان نزدیـک مى شـود، ولـى از پایان مناسـب 
و تأثیرگـذارى کـه خاصیـت «گره گشـایانه اى» داشـته باشـد، برخـوردار نیسـت؛ بـا همه 
این هـا در جاهایـى کـه نـگاه نویسـنده از سـطح روایـت بـه عمـق مـى رود، تـا انـدازه اى 

تحلیلـى و داسـتانى هم مى شـود:
«مـرد گفـت: «مى تونى پسـر؟» یوسـف جـواب داد: «نمى دونم. گفته باشـم. 
مـن دوسـت نـدارم دزدى کنـم!» مـرد گفـت: «چـرا شـلوغش مى کنـى؟ من که 
همه چـى رو بـرات توضیـح دادم. اونـا غنـى هسـتن و مـا فقیـر، اگر ماشینشـون 
یـک ضبطـم نداشـته باشـه هیـچ اتفاقـى نمى افتـه!» یوسـف جـواب داد: «ایـن 
درسـت نیسـت. ایـن دزدیـه. مـرد عصبانـى شـد: «توله سـگ مـى رى یا نـه؟» و 
بعـد چکشـى را به دسـت یوسـف داد و او را به سـمت ماشـینى که کنـار خیابان 

گزارش، روایت، داستان
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پـارك شـده بـود، فرسـتاد. یوسـف مى ترسـید. مى خواسـت فـرار کنـد امـا کجا، 
نمى دانسـت! او جایـى بـراى رفتـن نداشـت.» (ص 169-168). 

نوشـتار «مهتـاب» (ص 171-178) در اصـل یک مصاحبه و دعوت به خاطره نویسـى 
اسـت کـه بـه نتیجه مهمـى نمى انجامـد. «امیـد، آدمکـش نبـود» (ص 179-182) بیان 
یـک نظریـه و تحلیـل گذراسـت در مـورد جوانى که ظاهـراً مرتکب قتل شـده و در اصل 

اسـت. بى گناه 
اکثـر نوشـتارهاى مجموعـه «دختـرى کـه کبوتـر شـد» با رفتـن به مؤسسـه خیریه 
«مهرآفریـن» و یـا بـدون پایـان بـه آخر مى رسـند و گویى اساسـاً نوشـتن این نوشـتارها 

سفارشـى بـوده و به سـامان هم نرسـیده اسـت.
 نوشـتار «چشـم هاى آبـى سـارا» (ص 183-189) صرفـاً یـک درد دل و گـزارش 
زندگینامـه اى اسـت و ربطـى بـه داسـتان نـدارد. «شـیوا» (ص 189-199) نیـز گزارش 
روایـى سرگذشـت یـک دختر اسـت کـه نمونه هـاى زیـادى از آن بـا موضوع هـاى تقریباً 
مشـابه، در کتاب درج شـده و همه هم کارکرد داسـتانى ندارند، چون همه چیز در حرف 
زدن، مصاحبـه و اعتـراف خالصه شـده، امـا نویسـنده آن هـا را داسـتان تصور کرده اسـت: 
«شـیوا بـاز چشـم هاش بـرق زد و این بـار گفـت: «و اون وقـت مى تونـم بـرم 
خواهرهـا و برادرمـو ببینـم و هـم مى تونـم از خاله کوکـب لعنتـى شـکایت کنـم. 
راسـتى مى شـه ازش شـکایت کـرد؟ خوراکـش دختـراى پانـزده، شانزده سـاله 
اسـت. اون خیلى هـا رو بدبخـت کـرده، خیلى هـا. قبـل از این کـه مـن جوابش را 
بـدم بـاز بـا ذوق پرسـید: «راسـتى خانـم واقعـاً مى تونم بـرم پانسـیون؟» گفتم: 
«آره داسـتان را کـش نمى دهـم. شـیوا االن سـاکن در یک پانسـیون اسـت و در 
حـال یادگیـرى کامپیوتـر. او در یک خیاط خانـه کار مى کند و با خانـواده اش نیز 

در ارتبـاط اسـت.» (ص 198)
«خاطـرات یـک اعدامـى» (ص 199-205) مثـل بقیـه نوشته هاسـت و ارتباطـى بـه 
داسـتان و داستان نویسـى نـدارد. «آواى تلخ» (ص 205-217) به رغـم موضوع و حوادثى 
کـه قابلیـت داستان شـدن داشـته اند، صرفاً اعتـراف و مصاحبه اى گذرا و سـطحى اسـت. 
آخریـن نوشـتار کتاب تحت عنوان «روز بادکنکـى» (ص 217-219) موجز از کار درآمده 
و از نظـر انتخـاب موضـوع و پـردازش آن نیـز به طـور نسـبى خـوب نوشـته شـده اسـت: 
پیرمـرد کـه از کودکـى تـا نوجوانـى را در یـک مرکـز مراقبـت از کـودکان بى سرپرسـت 
گذرانـده، زمانـى بـه همـان مرکـز برمى گـردد و بـه بچه هـا بادکنـک مى دهـد (در متـن 
بـه رنـگ یـا رنگ هـاى بادکنک هـا اشـاره اى نمى شـود، در حالـى کـه بسـیار ضـرورى و 
تأویـل دار بـود، اگـر نویسـنده بـه آن اشـاره مى کـرد). ایـن اثـر در کل از لحـاظ سـاختار 
داسـتانى، شـروع، میانـه و پایانـى نسـبتاً زیبـا و قابـل قبـول دارد و بـا آن کـه دو صفحـه 
و نیـم بیشـتر نیسـت، امـا بر همـه نوشـتارهاى کتـاب ارجحیـت دارد و به طور نسـبى از 
زیاده گویـى و گـزارش نمایـى اجتنـاب شـده اسـت. «رسـول یونـان» مى توانـد ویژگى ها 
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و شـاخصه هاى همیـن داسـتانک را در آینـده معیـار و الگوى نوشـتارهاى بعـدى اش قرار 
دهـد. نکتـه زیباتـر و تعلیق آمیزتـر آن اسـت کـه پیرمـرد، حقیقـت ماجـراى خـود را در 
داسـتانک بـه خانمـى کـه مسـئول مرکـز مـورد نظـر اسـت نمى گویـد؛ فقط نویسـنده و 

خواننـده، ماجـرا را مى داننـد: 
«زن جـوان گفـت: «خواهـش مى کنـم. بفرمایید!» بعد پرسـید: «بـا بچه هاى 
اینجـا آشـنایى داریـد؟ منظـورم اینـه کـه از فامیل هـاى بچـه خاصى هسـتید؟» 
پیرمـرد گفـت: «نـه!» بعـد ادامـه داد: «شـاید هـم آره. چـون مـن عموبادکنکى 
هسـتم. بچه هـا بـه مـن عموبادکنکـى مى گن. چـون این طـورى صـدام مى کنن، 

مـن هـم احسـاس مى کنم کـه عمویشـان هسـتم.» خندید.
زن جـوان هـم لبخنـد زد. او را بـه داخـل حیـاط راهنمایى کـرد. آنجا بچه ها 

بـازى مى کردنـد. با دیدن او خوشـحال شـدند.
جیـغ زدنـد: «عموبادکنکـى. از بـازى دسـت کشـیدند و دور او جمع شـدند. 
عموبادکنکـى گفـت: «شـلوغ نکنیـد. بـراى همـه مى رسـه. تـازه بـه هرکـس هر 
چندتـا بخـواد مـى دم. امـروز مى خواهـم آسـمان اینجـا را پـر از بادکنـک کنـم. 
«بعـد بـه هـر بچـه اى هـر بادکنکـى را کـه مى خواسـت، داد. بچه هـا خیلـى 
خوشـحال شـده بودنـد. صـداى شـادى آن هـا گـوش فلک را کـر مى کـرد. کمى 
بعـد رهگذرانـى که از خیابان مى گذشـتند، دیدند آسـمان پر از بادکنک اسـت.» 

(219-218 (ص 

جمع بندى
نوشـتارها اغلـب عارى از ُکنش هاى دراماتیک دوسـویه یا چندسـویه داسـتانى اند؛ درباره 
حـوادث و موقعیت هـا فقـط حـرف زده شـده اسـت و از صحنه هـاى عینـى و تأثیرگـذار 
خبـرى نیسـت. اکثـر آن هـا گزارشـى، مصاحبـه و یـا اعترافـات شـخصى گزارش گونـه، 
بیوگرافیـک و خاطـره وار هسـتند. بـا آن کـه موضوع ها در اصل به شـدت مهـم، اجتماعى، 
تربیتـى و انتقـادى بوده انـد، اما نگاه نویسـنده به آن ها سـطحى اسـت و به نـدرت به عمق 
مـى رود. از «گره افکنى»هـا، «نقـاط اوج»، «گره گشـایى»ها و فالش بک هاى داسـتانى (نه 
رجـوع بـه ذهـن بـراى گزارش دهـى رویدادها) و فـالش فـوروارد، تأویل، تمثیـل و یا رمز 
و رازهاى تعلیق زاى داسـتانى و زیبایى شـناختى اسـتفاده نشـده اسـت و نوشـتارها حالت 
«إنشـایى» دارنـد، فقـط سعى شـده خبرهـا و گزارشـات از نظـر ظاهـرى شـبیه داسـتان 
باشـند. بـه فضا سـازى «ابژکتیـو» (جنبه هـاى عینـى) و سـوبژکتیو (جنبه هـاى ذهنـى) 
کـه بـه درك احـواالت کاراکترهـا کمـک مى کنـد، نیـز توجـه نشـده اسـت؛ در کل فقط 
«موضـوع» بـراى نویسـنده جالـب بـوده کـه آن هـم گویا جنبه سفارشـى داشـته اسـت. 
او مرکـز مراقبـت و نگـه دارى از کـودکان بى سرپرسـت «مهرآفریـن» را همانند «بهشـت 
کوچکـى» توصیـف کـرده کـه به طـرز متناقـض و پارادوکسـیکالى سـبب شـده خوانـدن 

گزارش، روایت، داستان



35026

۱۷  ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۷ 

نقد داستان تألیف
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کتـاب در کـودکان داراى خانـواده و بـدون مشـکل به علـت اغـراق و غلـو بیـش از حـد 
نویسـنده، نسـبت بـه بـودن در این مرکز تا انـدازه اى عالقه هـم ایجاد بکنـد؛ یعنى مرکز 
مـورد نظـر بـه غلط جایـى به مراتـب بهتـر از محیط خانـواده جلـوه داده شده اسـت؛ این 
در شـرایطى اسـت کـه کـودکان ایـن مراکز هم مشـکالت خاص خـود را دارنـد و چنین 
مراکـزى هرگـز جـاى محیط خانـواده را نمى گیرنـد؛ با وجود ایـن، کارکرد ایـن مراکز به 
نوبـه خـود تـا حـد زیـاد و قابل توجهـى کـودکان را از آسـیب هاى اجتماعـى مصـون نگه 

داشته اسـت. 
در میـان چهل وشـش نوشـتار کتـاب فقـط چهـار نوشـتار به طـور نسـبى و تقریبـى 
موضوع هـاى  از  بسـیارى  ضمنـاً  شـده اند.  نزدیـک  داسـتان  سـاختار  و  شـاکله  بـه 
مجموعه نوشـتارهاى «دختـرى کـه کبوتـر شـد» بـه قلـم «رسـول یونـان» در رابطـه بـا 
آثـار منتشرشـده قبلـى و حتـى در قیـاس با برخـى از موضوعات نوشـتارى خـود همین 
مجموعـه، تکـرارى، کلیشـه اى و عـارى از گیرایـى و جذابیت هـاى داسـتانى اند؛ امـا اگـر 
اغـراق در ایـن نوشـتارها تعدیـل یابـد و نوشـته ها از نظـر نثر و شـیوه بیان هـم ویرایش 
شـوند، در آن صـورت بـراى درج در صفحـات روزنامه ها با عنـوان «گزارش هاى اجتماعى 
واقعـى دربـاره کـودکان بى سرپرسـت» و یا در صفحـه اى بـا تیتـر «زندگینامه هایى براى 

عبـرت خانواده هـا» مناسـب اند. 


