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چکیده
گونـه ادبى داسـتان کوتاه، با پشـتوانه زبـان روایت، بنیـاد باورهاى بومى و خاطره هـاى خانوادگى 
را در خـود نـگاه داشـته، در بازگشـت بـه گذشـته، در طرحـى تـازه روایت شـده، زبـان و کارکرد 
مؤثـر آن را در رویدادهایـى سرشـار از عاطفـه، احسـاس، ادراك، شـادى و اندوه، به جـا مى گذارد. 
داسـتان کوتـاه «قربانـى» زبـان، بنیـاد و فضایـى منحصـر دارد و در پى رنگـى مناسـب، تازگـى و 

بنیـادى شـرقى (ایرانـى) را در خود بـه نمایش گذاشته اسـت. 
نویسـنده در ایـن داسـتان، نشـان داده کـه به درسـتى، داسـتان کوتـاه را به عنـوان یـک فن 
و هنـر شـناخته و از سـازمایه هاى سـاختار روایـى آن آگاه اسـت و دانسـته کـه هـر واژه، جملـه 
و عبـارت را کجـا و چگونـه بـه کار بـرد. «توصیـف» از ویژگـى بـارز ایـن داسـتان کوتـاه اسـت. 
نویسـنده به درسـتى، از پـس روایـت ماجراهـا برآمـده و در گفت وگوهـا و نقل رویدادهـاى فرعى، 

رّد پـاى اقلیـم و محـل زندگـى روایت کننـده را آشـکار کرده اسـت. 

کلیدواژه: داستان، داستان کوتاه، روایت، زبان، منطق، توصیف و واقعیت

درآمد
«قربانـى» داسـتان کوتاهـى اسـت که سـازمایه هاى آن، بـر پایه یک سـنت دیرینه قومى 
و در فضایـى سرشـار از کنجـکاوى دخترانـه و رسـم و عادت هـاى خانوادگـى، شـکل 
گرفته اسـت. نویسـنده در ایـن داسـتان کوشیده اسـت در پیونـد بـا طـرح رویدادهـاى 
واقعـى، بـه یـارى تخیـل جوانانـه خـود، واقعیـت را در ذهن خواننـده، جـذاب و باورپذیر 

کنـد و منطـق روایـت داسـتان کوتـاه را بـه اثبات برسـاند. 
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مجموعـه داسـتان حـوض نقـره اى مهتـاب، نوشـته مرسـده کسـروى دربردارنـده ده 
داسـتان کوتـاه: شـبى کـه عزرائیـل شـدم، دیـو مـن، صنعـان تـو، دروغگو دشـمن خدا، 
بـاران مـوکل، مـرد و مردانـه، قهرقهر تا قیامت، قربانـى، میهمانى از آمریـکا، از ما بهترون 
و خانـه قهـرش آمـده، مى باشـد و «نشـر پیدایـش» ایـن مجموعـه را در  135 صفحـه 

منتشـر کرده اسـت. 

خالصه داستان
راوى داسـتان کوتـاه «قربانـى» یـک دختـر ته تغـارى خانـواده، بـه نـام «مهتاب» اسـت. 
مهتـاب بـا پـدر و مـادرش در تلفنخانـه بـا پسرشـان دکتـر محمدرضـا کـه در تهـران به 
سـر مى بـرد، تلفنـى صحبـت مى کننـد و وقتـى مى شـنوند کـه او دارد مى آیـد، بسـیار 
خوشحال شـده، بـه خانـه برمى گردنـد. مهتـاب مـرغ و خروس سـفید و جوجه هـاى خود 
را آزاد کـرده و دسـت آخـر، شیشـه پـر از تخـم سوسـک خود را مـى آورد. مـادر و عطیه 
(خواهـرش) همـواره از ایـن کارهـاى مهتـاب ناراحت هسـتند. پـدر مهتـاب از خم داالن 
خانـه پیدایش مى شـود و پشـت سـر او، میـرزا درحالى که طنـاب دور گردن قـوچ بزرگى 
را بـه دسـت گرفتـه، بـه حیـاط خانـه پـا مى گـذارد. میـرزا طنـاب را بـه درخت انـار در 
حیـاط مى بنـدد. مهتـاب فکـر مى کنـد پـدرش ایـن قـوچ را بـراى او خریـده اسـت، ولى 
وقتـى از پـدر خـود مى شـنود کـه: «قـوچ قربانیـه، مهتـاب جـان!» و قـرار اسـت تـا فردا 

صبـح مهمـان آن هـا باشـد، بسـیار ناراحت مى شـود. 
مهتـاب، جلـو قـوچ مى نشـیند و سـرش را آهسـته بغـل مى کنـد و بـر شـاخ هاى 
فرفرى اش، دسـت مى کشـد و از غذاخوردن خوددارى مى کند. او خیلى گرسـنه اسـت و 
به سـراغ صندوقچـه خوراکى هایـش که در اتاق مشـترك بـا خواهر بزرگتـرش، عطیه قرار 
دارد، مـى رود و تنهـا بیسـکویت کرمـدارى را کـه مانده اسـت، بـر مى دارد، خـرد مى کند 

کسروى، مرسده. (1396)، حوض نقره اى مهتاب، تهران، 
نشر پیدایش، شابک: 978-600-296-431-1
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احساس و شیطنت هاى نوجوانانه 

و جلـو پـوزه قـوچ مى گیـرد. امـا وقتـى مى بینـد قـوچ آن را نمى خـورد، آن را روى زمین 
مى ریـزد. مادربـزرگ مهتـاب و به دنبـال او پـدرش، پیدایشـان مى شـود. مـادر بـزرگ بـا 
نـان لـواش در دسـت بـه سـمت مهتـاب مى آیـد و مهتـاب مى گویـد: «اگـه بـراى منـه، 
نمى خـورم» مادربـزرگ نـان را بـه پـوزه قـوچ مى مالـد و مى گویـد: «تبرکـه ایـن حیوان 

.« خدا
تمـام عصـر، عطیـه و محمدحسـن، مهتـاب را مسـخره مى کننـد. محمدرضـا، بـرادر 
دکتـرش، سـاك بـه دسـت، از راه مى رسـد. مهتـاب بـا دیـدن او، انـگار تمـام دنیـا را بـه 
او داده باشـند، خوشـحال مى شـود. محمدرضـا دسـتى بـه سـروگوش قـوچ مى کشـد و 

مى گویـد: «چـه بخوایـم چـه نخوایـم، ایـن زبان بسـته رو فـردا قربانـى مى کنـن.» 
مهتـاب، سـرانجام روسـرى قرمـزى کـه محمدرضـا برایـش آورده، روى سـر قـوچ، 
طـورى مى بنـدد کـه شـاخ هاى آن پیدا مى ماند، آهسـته طنـاب گردن قـوچ را از درخت 
انـار بـاز مى کنـد. چشـم مهتـاب پـر از اشـک مى شـود. آن شـب، تـا صبح، هیـچ کس پا 

از اتـاق بیـرون نمى گـذارد و قـوچ مى مانـد و تنهـا مهتـاب. 

نقد و بررسى داستان
داسـتان کوتـاه «قربانـى» در زمان گذشـته و از زبان اول شـخص مفرد روایت شده اسـت. 
نویسـنده در ایـن داسـتان، یـک قـوچ قربانـى را بهانـه اى براى بـه تصویرکشـیدن فضاى 
عاطفـى، احساسـى و روانـى گـروه خانـواده خـود قـرار داده و در رهگـذر گفت وگوهـا، 
کنش هـا و توصیـف صحنه هـا، خلـق و خـوى پـدر، مـادر، مادربـزرگ و بـرادر و خواهـر 
خـود را به دقـت، نشـان داده اسـت. زبـان داسـتان بسـیار سـاده و روان اسـت و لحنـى 
نزدیـک بـه زبـان گفتـار و عامیانـه دارد و در آن غلـو، اغـراق و ابهام به چشـم نمى خورد:
«... دو نفـرى تـا چشمشـان بـه خریدهـاى مـن افتـاد، از حسـادت 
ویرشـان گرفـت و قبـل از این کـه فرصـت کنـم، عطیـه را بـا گوشـواره، 
کلیپـس و سنجاق سـرهاى رنگـى رم کنـم، بـا محمدحسـن یکـى شـده 
بـود. دو نفـرى دم گرفتنـد که: ته طغـارى، بندگارى... » (حـوض نقره اى، 

ص85). 
ریخـت روایـى ایـن داسـتان، این اهمیـت را براى مـا روشـن مى کند تا این داسـتان 
کوتـاه هـم از نظـر سـاختار، هـم از جنبـه درونمایـه، انـگاره روایـى یکپارچـه اى را از 
واقعیت هـاى زندگانـى انسـان ها در رونـد تکامـل طرح گونـه ادبـى، در خـود بنمایانـد و 
واژه هـاى توصیفـى و توالـى کنش هاى ویـژه یکپارچـه اى را بپذیرد. نقـل رویدادهایى که 
ایـن داسـتان کوتـاه را شـکل داده اسـت، در پیوندى منطقـى، ماهیت شـیوه هاى ضمنى 

روایـت را تبییـن کرده انـد: 
«... دل دل مى کـردم تلفنچـى صـدا بزنـد: آقـاى دکتـر محمدرضـا، 

تهـران، کابیـن هفـت ...» (حـوض نقـره اى، ص83)
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نویسـنده، مـکان داسـتان خـود را بـه شـکلى کـه بـوده، دیـده و از توصیـف تجربـه 
شـخصى خـود در پیونـد با توالى کنش هـاى روایـى، یکپارچگى الزم را در طرح داسـتان 

خـود حفـظ کرده اسـت:
«... اول مـرغ و خـروس سـفیدم را آزاد کـردم و نصف بیسـکوییت ها 
را ریـز کـردم جلوشـان، بعـد جوجه هـاى محلى را کـه بابا سـفارش داده 
بـود برایـم از دهـات آورده بودنـد، آزاد کـردم. داخل تشـت بـراى اردکم 
آب ریختـم و نـان ریـز کـردم. گربـه گل باقلـى محبوبـم را صـدا زدم که 
بـه آنـى بـاالى دیـوار پیدایش شـد و برایش چند پـره کالبـاس انداختم. 
دسـت آخر شیشـه پر از تخم سوسـکم را آوردم گذاشـتم روى سـرپوش 
چـاه تا سوسـک هاى بیـرون آمـده از تخم را بشـمارم.» (حـوض نقره اى، 

ص 86-85)
نویسـنده بـر پایـه طـرح داسـتان و مشـخص کردن رویـداد اصلـى، روایـت خـود را 
گسـترش داده و بـه پاره هایـى پرداختـه که بر تأثیر منطقى داسـتانش افـزوده و خواننده 
را برانگیختـه تـا فراتـر از زبـان و گـزارش توصیفـى او، بـه جایـگاه تخیـل نویسـنده هـم 

توجه داشـته باشـد: 
«... بـه عمـرم قوچـى بـه آن زیبایـى ندیـده بودم؛ یک دسـت سـفید 
خودنمایـى  گوش هایـش  بـر  او  عسـلى رنگ  فِرخـورده  شـاخ  دو  و  بـود 
مى کـرد، از چرخـش و پیچشـى کـه به گردنـش دور طناب مـى داد، پیدا 
بـود رام هـم نیسـت... رفتـم جلـو، چشـم هایش دو تیلـه شـفاف سـیاه و 

خیـس بودنـد پـر از حرف هـاى نگفتـه» (حـوض نقـره اى، ص 87)
بـا آن کـه رویدادهـاى بـه هم پیوسـته اى، ایـن روایت را به صـورت طبیعـى و علت و 
معلولـى، داسـتان کرده اسـت و زیبایـى ویـژه اى را بـه سرشـت داسـتان بخشـیده، اما در 
بخشـى از آن، باگـزاره اى روبـه رو مى شـویم کـه پیوسـتگى روایـت در آن به هـم خورده و 

گسسـتى غیرمنطقـى و سـاختگى در طـرح داسـتان به وجود آورده اسـت: 
«... تصمیـم گرفتـم بـراى منصرف کردن مامـان و بابا از گشـتن قوچ 
اعتصـاب غـذا کنـم. بابا هـر روز روزنامه مى خریـد و مى خوانـد. من فقط 
تیترهـا را مى خوانـدم. هفتـه پیـش کارگر هـاى کارخانـه فـوالد اعتصاب 

غـذا کرده بودنـد.» (حوض نقـره اى، ص 90)
آیـا ایـن گـزاره در موقعیـت داسـتان گسسـت به وجـود نیـاورده و فراینـد زمانـى آن 
را در پیونـد بـا سـن و روان شـناختى یـک دختـر ته تغـارى، بـا آن احسـاس ها، عاطفه هـا 
و هیجان هـاى جوانـى، از سـاختار روایـت جـدا نکـرده و انسـجام طـرح و توالـى کنـش 
آن را به هـم نزده اسـت؟ نویسـنده مى توانسـت به جـاى ایـن گـزاره، یکـى از انـواع قهـر و 

آشـتى کردن بچه هـا در خانـه را بهانـه اعتصـاب غـذاى خـود قـرار مـى داد. 
بهره گیـرى نویسـنده از واژه هایـى ماننـد: مى جوریـد، بنـدازم، ماشـاهللا، زبان بسـته، 
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رم کنـم، دل دل کـردم، ویرشـان گرفـت و... عامیانگـى روایـت او را برجسـته کرده اسـت. 
به نظـر مى رسـد، نویسـنده چندان بـه مخاطب نیندیشیده اسـت و بیشـتر، سـاختار طرح 
داسـتان خود را میدانى مناسـب براى نمایش احسـاس و اندیشـه شـخصى خود دانسـته 
و توانسته اسـت از آگاهـى و احاطـه خـود در زبان دانـى و روایتگـرى و ارائـه رسـم و آداب 
بومـى و سـرزمینى در حـد تـوان بهـره جویـد و ایـن خـود مى تواند یـک امتیاز بـراى او 
به عنـوان یـک نویسـنده داسـتان کوتاه به شـمار آیـد؛ امتیازى کـه راه ارتبـاط و ادراك را 

در مخاطـب هموارتـر و نزدیـک مى کند. 
«... مادربـزرگ رفـت جلـو و بـه قـوچ سـالم بلنـدى کـرد و نـان را به 
پـوزه اش مالیـد: تََبرکـه این حیـوان خدا ... بعـد نان متبرك را به چشـم ها 

و پیشـانى اش مالیـد. مـن باز گریـه ام گرفـت.» (حوض نقـره اى، ص 91)
خواننـده در ایـن داسـتان کوتـاه، همان گونـه کـه مى بینیـم، تنهـا بـا یـک رویـداد، 
روبـه رو نیسـت و نویسـنده کوشیده اسـت از رویدادهـاى دیگـرى، بـا نیـروى تمـام، براى 
گسـترش طـرح داسـتان خـود به صـورت منطقـى بهره گیـرد و در تشـریح و توصیـف 
صحنه هـاى شـکل گرفته داسـتانش موفق شـود و در گـذر از رویدادها، با طنزى گسـترده 
و پنهـان و پیچیـده در زبـان، انگیزه هـا را در شـخصیت هاى داسـتانش مشـخص کنـد: 
«... رفـت سـمت حیاط پشـتى پیـش مادربـزرگ، قوچ تقالیـى کرد و 
جفتگـى پرانـد. دو سـه انار خشـکیده از تـکان درخت افتادنـد.» (حوض 

ص 89) نقره اى، 
«... قـوچ را بغـل کردم و حسـابى نوازشـش کردم. بعد روسـرى قرمز 
را بسـتم روى سـرش طـورى  کـه شـاخ ها پیدا باشـند و آهسـته طنابش 
را از درخـت انـار بـاز کـردم ... قـوچ بـود کـه روسـرى قرمـز به سـر بـا 
شـاخ هاى فرفـرى اش به تاخـت سـمت محمدحسـن مى رفـت و عطیه که 

بـا جیـغ وداد ...» (حوض نقـره اى، ص 93)
به این ترتیـب مى بینیـم، نویسـنده به درسـتى تـالش کرده اسـت، به گونـه اى، گیرایـى 
و باورمنـدى را در روایـت خـود تـا پایـان حفـظ کنـد و مهـارت خـود را در نوشـتن یک 
داسـتان کوتـاه و ارائـه یـک روایـت واقعـى، بـا بهره گیـرى از ظرفیت هـاى زبانـى و بیانى 

در یـک فضـاى خانوادگـى، به نمایـش بگذارد. 

نتیجه گیرى
اهمیـت ایـن نوشـته در اول، شـکل داسـتانى و روایـى آن اسـت. نویسـنده بـا ارائـه 
طرحـى به نسـبت پیوسـته، توانسته اسـت تصویـرى طنزآمیـز از رسـم وآیین زندگى خود 
را به عنـوان نمونـه اى از رسـوم و آداب خانوادگـى، بـه نمایـش بگـذارد و از ایـن راه، 
احسـاس، عاطفـه، عـادت و اعتقـاد انسـان ها را در روند تکامـل زندگانى، به تصویر کشـد. 
رویدادهـاى ایـن داسـتان در پیونـد با موضـوع آن، گسـترش یافته و مخاطب را تـا پایان، 

احساس و شیطنت هاى نوجوانانه 
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مشـتاق نـگاه دارد و ذهـن او را به سـمت واقعیـت و حقیقـت راهبـرى کنـد.
واکاوى ادبـى ایـن داسـتان کوتـاه، مـا را از رویـه زبانـى بـه درونـه ذهنـى و روانـى 
اعتقـادى  جهـان  و  بومـى  باورهـاى  و  احسـاس ها  هیجان هـا،  بـا  و  مى بـرد  نویسـنده 
انسـان ها آشـنا مى کنـد و بـه درك و دریافتـى فراتر از زبـان، گویش و گویه ها مى رسـاند. 
پرداخـت داسـتان کوتاه «قربانى» به شـیوه اى اسـت کـه خواننده را به سـوى طبیعت 
احسـاس و شـیطنت هاى نوجوانانـه بیشـتر مى کشـاند تا حس سـاده کودکانـه؛ از این رو، 
رفتارهـا و کنـش شـخصیت ها، بیشـتر حدیـث نفس دخترى هوشـمند و باتجربه اسـت و 
رویدادهـاى داسـتان، طـورى پیش رفتـه که به درسـتى، طبیعـى و واقعى اسـت و رفتارها 
و گفتارهـا بـا محتـواى طـرح داسـتان، هم خوانـى دارد و عامیانگـى ویـژه اى را آشـکار 

مى کنـد کـه در درك سـادگى و روانـى مضمون داسـتان، بسـیار مؤثر اسـت. 
تنهـا چیـزى کـه از برتـرى ایـن داسـتان به عنوان یـک داسـتان کوتاه، کاسته اسـت، 
پایبندنبـودن نویسـنده بـه نشـانه گذارى و آییـن نـگارش زبان نوشـتارى خود اسـت. این 
نقـص و کوتاهـى، در همـه داسـتان هاى «حـوض نقـره اى مهتـاب» به چشـم مى خـورد. 
ایـن امـر، باعث شـده که خواننـده، نتواند به آسـانى و راحتـى، جمله هاى متـن را در جاى 
خـود بخوانـد و درك کنـد. نوشـتن نمونه هایـى از ایـن مقولـه، در گـزاره جداگانـه، قابل 

ارائه اسـت. 
اهمیـت کار ایـن نویسـنده در این اسـت که آبشـخور ذهـن او، بیشـتر در رویدادهاى 
داسـتان هایش،  در  او  باارزش تـر  کار  و  گرفته اسـت  شـکل   روزمـره،  زندگانـى  واقعـى 
بهره گیـرى درسـت از «فـن» و «روایـت» اسـت. ایـن را مى دانیـم، آنجا که فـن و مهارت 
بـر روایـت چیرگـى دارد، تعـادل و تـوازن میـان طبیعـت و معنویـت داسـتان، به هـم 
مى خـورد و خواننـده، تنهـا بـه یکـى از این هـا جـذب مى شـود و آنجـا کـه «روایـت» بر 
«فـن» غلبـه مى یابـد، زبـان در روند انتقـال و ارتباط، ناتـوان مى ماند. اما برتـرى و ارزش 
کار ایـن نویسـنده، در حفـظ و برقـرارى تعـادل و توازنـى به نسـبت پایدار، میـان این دو 

سـازمایه در داسـتان کوتـاه «قربانى» اسـت. 


