
 
 دو نقد بر كتاب 

 همان لنگه كفش بنفش

 
 بر منكرانش سالم!

 زري نعيمي
باز هم بگوييد نمي شود و من باز هم مي گويم مي شود! شما هي مي گوييد: اصال وقتي نويسنده مي خواهد 
«براي» كودك و نوجوان بنويسد، همين كلمه ي كوچك «براي» نوشته ي او را از ادبيت و ساخت هنري 
خارج مي كند چون بالفاصله «قيد» خورد به مخاطب و من مي گويم مي شود. يعني در غير اين صورت 

هم، نويسنده، وقتي مي نويسد (حال منتشر بكند يا نه)، يك «براي» دارد: براي خودش، براي دوستانش، 
 براي پنج نفر، براي پنج هزار نفر. 

يكي مي گويد مي نويسم براي اين كه با نوشتن هست مي شوم، يكي مي گويد مي نويسم براي دل خودم، 
مخاطبم خودم هستم اصال مخاطبم هيچ كس است. مثال صادق هدايت خودمان مي نويسد براي سايه اش. 

گلشيري داستان نويس مي گويد براي پنج نفر مي نويسم. آل احمد مشهور«سنگي بر گوري» را فقط 
براي خودش و سيمين مي نويسد و منتشر هم نمي كند و همين كتاب عالي ترين اثر داستاني جالل 
است. در ميان كودك نويسان هم مثال كيانوش و احمدرضا و عمو شلبي بيشتر براي دل خودشان 

مي نويسند اما شاملو و صمد و رولينگ براي ميليون ها نفر. پس لطفا اين همه اين قيد (يا چماق) را توي 
سر ادبيات كودك و نوجوان نكوبيد! اصال حرف شما قبول و به قول شما بزرگان امر شما مطاع. اگر اين 

«فرضيه» ي شما يك قانون هم داشته باشد و خيلي هم آن را بپذيرند، باز هم نمي توانيد و نبايد ادعا 
كنيد كه اين است و جز اين نيست. چون ادعاي مطلق و عام داشتن و غير آن چيزي را نپذيرفتن تعلق 

به دوران فئوداليته ي ادبي و اجتماعي دارد و دوران ماقبل مدرن و پست مدرن. امروز فقط مي شود گفت 
اين است و جز اين خيلي چيزهاي ديگر هم هست. آن وجهي كه شما مي گوييد نيز هست و بر 



منكرانش هم سالم. اما ديگر عصر آن گذشته است كه يك چهارديواري غير اختياري دور ادبيات كودك 
و نوجوان بكشيم و يك سري تعريف هاي ارسطويي منجمد و دايناسوري! (= يعني فسيل شده و به 

موزه ي تاريخ ادبي پيوسته) هم بكشيم و هركسي و هرچيز كه با آن نخواند، دمب اش را بگيريم و از 
 خانه ي ادبيات پرتش كنيم بيرون. 

من براي اثبات ادبيات داستاني در آثار خاص كودك و نوجوان (براي گروه سني معين) يك لنگه كفش 
پيدا كردم. آن هم يك لنگه كفش بنفش. با همين لنگ كفش مي خواهم به منكران ادبيات بودن و شدن 

 ادبيات كودك سالم كنم. (نه كه خداي نكرده تو سر مال شان بزنم!):
 سالم،

من يك نويسنده هستم. نويسنده اي كه تا به حال پنجاه داستان نوشته است. داستان هاي كوتاه، 
داستان هاي بلند و داستان هايي كه پايان خوب و شاد دارند و داستان هايي كه پايان شان غمگين است. 

اما اين بار كه آمدم داستانم را جمع و جور كنم، نتوانستم درباره ي آخر آن تصميم بگيرم. بگذاريد 
  داستان را برايتان تعريف كنم.

از بس گفته بودند نمي شود، از بس خوانده بودم، داشت خودم هم باورم مي شد كه فعالً بايد سكوت كرد، 
تك آثار را نشان داد و فعال صبر كرد تا يواش يواش بشود. ما كه نعوذباهللا قدرت خدايي نداريم تا بگوييم 
«شو! و بشود». هرچند معتقدم نويسندگان حرفه اي، تنها كساني هستند كه - در حوزه ي كالم- چنين 
قدرتي دارند؛ منتهي با «عرق ريزان روح»! اما همين كه كتاب «همان لنگه كفش بنفش» را باز كردم و 

 گفتم بيا، بنشين و گوش بده و اين قدر هم نگو شكستم! راست نمي گويند ها، مثل اين كه مي شود!
شايد اگر مي خواستم از روي اسم نويسنده و ناشر قضاوت كنم، اصالً كتاب را باز نمي كردم تا صداي 

«سين» سالم را بشنوم. با همان لنگ كفش بنفش، نسبت به قضاوت هاي پيشين و اين چنين خودم هم 
شك كردم كه چون فالن نويسنده و ناشر دولتي است، پس كذا و كذا... . يعني به عينه ديدم آن ها كه 

ديگر مسجل شده اند و كارشان را به عنوان نوعي از كار تثبيت كرده اند، بعضي وقت ها كارهاي خالف 
آمدي ازشان سر مي زند؛ چنان كه عكس آن نيز مصداق دارد: ناشري يا نويسنده اي (از بخش خصوصي) 

كه اعتماد و اطمينانت را جلب كرده اند و هميشه منتظر هستي كه كارشان چاپ بشود تا بي ترديد و 
بي درنگ آن را بخري و بخواني، گه گاه سرت را به سنگ مي كوبند يا دماغت را مي سوزانند و تو پيش 
وجدان خويش اعتراف مي كني كه نه آن مطلق است در نوع كارهايش و نه اين. هركس مي تواند در 

موقعيت هاي خاص و شرايطي ويژه، دست به كار خلق يك حادثه بشود و از مسير معمول و متعارف خود 
خارج گردد. مثل قضاوت من كه از مسير متعارف خودش خارج شد و لنگه كفش بنفش را باز كرد و تا 

 نويسنده گفت «سالم، من نويسنده هستم» ، با همين جمله ي اولش دل خواننده را ربود!
همان لنگه كفش بنفش، با همان پاراگراف اول قصه، خبر مي دهد به خواننده اش كه دست به كار خلق 

تازه اي شده است اين داستان! و خودش را لو مي دهد در همان سطرهاي نخستين كه نتوانسته داستانش 
را جمع و جور كند و برايش پايان مناسبي بنويسد و حاال مي خواهد داستانش را تعريف كند. اين كتاب 



- به رغم ميل اوليه ي خودم و دافعه ي ناخودآگاه نام ناشر و نويسنده اش- مرا مجاب كرد و واداشت تا 
اكنون برمنكران ادبيت ادبيات «براي» كودك و نوجوان - حتي با لحاظ كردن «رده ي سني» - درود 

 بفرستم و «مي شود»هايم را براي ايشان بشمارم.
 مي شود اول:

مي شود كه در اين حوزه ي خاص نيز نويسنده/ راوي، از پشت پرده ي داستان بيرون بيايد و هويدا كند 
خودش را و تبديل شود به يك شخصيت داستاني. احتماالً اين نوع افشاگري هاي پسامدرنيستي در 

داستان بزرگسال، از حالت حادثه اي خالف آمد، خارج شده است و دارد به روندي مألوف تبديل مي شود، 
اما در ادبيات كودك و نوجوان -حداقل در بخش تأليف (نه ترجمه) - هم چنان يك حادثه است. به 

عبارتي، شايد بشود گفت در رويارويي با اين پديده، ادبيات كودك ما هنوز «نديد بديد» است. يعني 
 خيلي چيزها كه در جاهاي ديگر عادي شده، در عرصه ي مورد بحث ما پديدار نگشته  است. 

در همان پاراگراف اول، پرده ها از جلوي نگاه خواننده كنار مي روند، نويسنده خودش را به خواننده لو 
مي دهد؛ هم خودش را و هم داستانش را يك جا با هم. مشتش را باز باز مي كند تا نشان بدهد چه 

چيزهايي در دستانش پنهان كرده است. او مي گويد «نتوانستن» . نويسنده هركار كه بخواهد مي تواند با 
داستانش و با شخصيت هاي داستاني اش بكند. مي تواند يكي را گم كند، يكي را پيدا، يكي را زنده كند و 

ديگري را بكشد. خواننده تا وقتي از بيرون با متن داستان ارتباط برقرار مي كند، تنها يك بعد از نويسنده 
را مي بيند و درك مي كند و از آن چه در خفا و دور از چشم او رخ مي دهد، خبر ندارد. براي خواننده، 

نويسنده نوعي قادر مطلق و تواناست. كه از عهده ي هركاري كه بخواهد و اراده كند برمي آيد. اما وقتي 
پرده ها كنار بروند، عجزها و ناتواني هاي نويسنده آشكار مي شود. لحظه هايي كه نمي داند چگونه شروع 

كند، لحظه هاي هولناك و فلج كننده اي كه نمي تواند براي داستانش پايان مناسبي بنويسد. فيليپ 
پولمن، در داستان ساعت ساز، با خلق شخصيتي به نام فريتز، قسمتي از اين ناتواني ها و رسيدن به 
لحظه ي عجز را نشان داده است؛ تا جايي كه حاضر مي شود براي رسيدن به پاياني مناسب و دلخواه، 

 حتي روحش را به شيطان بفروشد!
در «همان لنگه كفش بنفش» نويسنده، خودش يكي از شخصيت هاي داستان شده است و در همان 
پاراگراف اول اعالم حضور خود و پرده برداري از داستان، خواننده ي خاموش را با خود به متن داستان 
مي كشاند به ناپيداها و ناكجاهاي شكل گيري داستان. اين بار نويسنده توانايي هايش را به رخ خواننده 

نمي كشد، بلكه مي خواهد از لحظه هاي ناتواني و ناچاري اش بگويد و خواننده را در آن موقعيت هاي 
 دشوار، با خود همراه سازد و در خلق اثر مشاركت دهد. 

به كارگيري شيوه ها و شگردهاي پسامدرن داستان نويسي، كاري آسان و ساده به نظر مي آيد. 
مي پنداريم، با خواندن آثار ترجمه و تئوري هاي ادبي، به راه و كار اين تكنيك ها آشنا مي شويم و به 

راحتي با تمرين، مي توانيم از پس آن برآييم. اما آثار داستاني، حتي ادبيات بزرگسال، نشان مي دهد كه 
كاربست موفق نظريه  در آفرينش داستان، چندان هم ساده و سهل نيست؛ چنان كه مثالً مكانيسم در 



دست گرفتن يك خودكار يا استفاده از ماشين تايپ يا كامپيوتر. تكنيك، زبان، فرم و ساختارهاي ادبي 
جديد، بايد در بافت ذهني و رواني نويسنده جذب و هضم بشوند و به صورت اندام هايي ارگانيك از 

ذهنيت داستاني او درآيند، وگرنه به شدت حالت تقليد و تكلف و تصنع به خود مي گيرند و به جاي 
برانگيختن لذت و تحسين و هيجان حاصل از ژرف آگاهي شهودي، خواننده را به غثيان دچار مي سازند. 

درست به پيوند يك عضو از بدن فردي به بدن يك انسان ديگر مي ماند؛ درصورتي پيوند موفقي از كار 
درمي آيد كه اندام گيرنده ي عضو، بتواند آن را دريافت و ارگانيسم زنده خود بپذيرد. در غير اين صورت، 
به عنوان يك عنصر «اجنبي» و تحميلي، كل ارگانيسم شخص گيرنده را مورد آزار قرار مي دهد و اين، 
استعداد تطبيق پذيري خالق و ويژه اي را مي طلبد كه تنها برخي نويسنده ها از نعمت آن برخوردارند. از 
قدرت و توانايي هضم و جذب دستاوردهاي ادبي مدرن، پسامدرن و فرامدرن؛ از قدرت شگرف «خودي 

سازي» غيرخودي ها و بيگانه ها و اجانب و درنتيجه، كسب شايستگي در توسعه و استعالي كمي و كيفي 
ذهنيت هنري خويش تا گستره هاي بي مرز... يعني دقيقاً همان چه كه در عرصه هاي عيني تمدن و 

تكنولوژي امروز، مي توان بر آن تأكيد و استناد كرد (مثال ژاپن و آلمان پس از جنگ، آمريكاي پس از 
 استقالل...).

به سبب انجام نشدن همين عمل هضم و جذب و پروسه ي تبديل غير خودي به خودي است كه در 
بسياري از داستان ها،  اين تكنيك هاي مدرن و پسامدرن، شديداً خود را به رخ خواننده مي كشند و توي 

ذوق او مي زنند. اما در «همان لنگه كفش بنفش»، اين ساخت و ساز و دگرديسي دروني انجام شده و آن 
چنان با ساختار سهل ممتنع داستان آميزش پيدا كرده است، كه خواننده متوجه بيروني بودن اين 

عنصر نمي شود. گويي ضرورت داستان، خود از دل آفريننده ي خويش، آن ها را به صورت طبيعي و در 
طي يك فرآيند ارگانيك خلق كرده است. به گونه اي كه حضور و ادغام نويسنده در داستان، كامالً 

طبيعي و الزم به نظر مي رسد و وقتي مي خواهيم آن را از داستان حذف كنيم، كل ساختار آن به هم 
 مي ريزد. 

به كارگيري خردمندانه و استادانه ي شيوه هاي جديد ادبي، در عرصه ي داستان كودك و نوجوان از جانب 
«فرهاد حسن زاده»، نشان مي دهد كه او -دست كم در اثر مورد بحث- نه مرعوب آموخته ها و 

دانسته هايش شده و نه مجذوب و شيفته ي آن ها. اين دو دسته (مرعوبان و مجذوبان) از عهده ي هضم 
طبيعي آن چه ميل فرموده اند، برنمي آيند تا پس از جذب در سلول هاي مغزشان به انرژي خالق و 
واكنش گر بدل شود. در واقع، اين مواد خام به صورت زائده هاي تحميلي از آثارشان بيرون مي زند. 

 خوشبختانه، «همان لنگه كفش بنفش» از اين دام جسته است.
البته در اين جا ضروري به نظر مي رسد كه در يك پرانتز تقريباً كوچولوي پاورقي گونه، عرض كنيم كه 

پروسه ي رعب و جذب هم در فرآيند عمومي رشد و تجربه ي هنري (هم چون خود زندگي) احتماالً امري 
كامالً طبيعي است و براي رسيدن به سبك هاي متعدد و شخصي خاص خود، گويا گذر از اين مراحل و 

اين افت و خيزها و افراط و تفريط ها گريزناپذير است و نمي توان چندان برآن خرده گرفت. چرا كه تقليد 



علمي خالق  حتي پيروي غير كوركورانه و آگاه از متخصص ها و پيشروان هر عرصه، دوران گذاري است 
كه براي رسيدن به باروري و استقالل و شناختن توانايي هاي فردي ويژه ي خويش، بايد طي شود. 

آسيب ديدگي هولناك و هالكت آور، زماني است كه مراحل گذار از منزل هاي ميان راه، به محل توقف و 
 اسكان هميشگي در ايستگاه تبديل شود. 

 مي شود دوم:
مي شود در داستان كودك نيز، شيوه ي روايت سنتي را شكست، اما شكستن داريم تا شكستن. حافظ 

مي فرمايد: «بكن معامله اي وين دل «شكسته» بخر / كه «اين شكسته» بيرزد به صدهزار درست!» 
شكست روايت خطي داستان، از ديگر كارهاي درخشان حسن زاده در اين كتاب است. داستان با پايان 

آن شروع مي شود. نويسنده از همان آغاز، پايان و سرانجام داستانش را لو مي دهد. به عبارتي، داستان در 
يك حالت تعليق و واگذاري آن به خواننده، براي تصميم گيري رها مي شود. اين رهاشدگي و رهاكردگي 

هدف دار و تعمدي، از همان آغاز داستان خودش را آشكار مي كند و راه به چند صدايي و چند معنايي 
 مي برد. 

بعد از حلقه ي اول داستان، يعني اعالم حضور نويسنده و شكل  گرفتن شخصيت داستاني او، وارد حلقه ي 
بعدي داستان مي شويم. اين حلقه ي داستاني، ماجراي چگونگي پيدا شدن شخصيت ديگر داستان را 

روايت مي كند يا به تعبير كتاب، «قهرمان» اصلي آن را: يك لنگه كفش بنفش كه پاي ديوار، كنار 
ناودان افتاده است. يك پرده ي ديگر كنار مي رود و نقطه ي عزيمت داستان، آشنايي دو شخصيت اصلي 

 (انسان و شيء) و صورت بندي آغاز فانتزي، از منظر نويسنده / راوي به اطالع خواننده مي رسد:
«يكي از روزهاي پاييزي كه هوا نه خيلي سرد بود و نه خيلي گرم، در ايستگاه اتوبوس ايستاده بودم كه 

 )5ديدم پاي ديوار، كنار يك ناودان، لنگه كفشي افتاده است. هيچ كس به او توجه نمي كرد.» (ص 
نويسنده چگونه سوژه ي خود يا قهرمان داستانش را انتخاب مي كند؟ آيا او به دنبال حوادث بزرگ و پر 

سر و صدا و رخداد هاي تكان دهنده و هولناك است؟ خير. نويسنده ي هوشيار و هنرمند، دنبال چيزهايي 
نيست كه توجه همگان را به خود جلب كند. برعكس، در پي آن چيز است كه «هيچ كس به او توجه 

نمي كرد.» همان لنگه كفش تنهايي كه آن چنان بي مقدار است و كم ارزش كه زير پاها و لگدها، از 
 سويي به سويي پرتاب مي شود. 

بعد از پيدا كردن «كسي كه هيچ كس به آن توجه نمي كند»، و حوادثي كه از فرط عادي بودن اصالً به 
چشم نمي آيد، نويسنده قدم دوم را برمي دارد؛ كشف صداي اين شخصيت، يا شايد بهتر باشد بگوييم، به 
سخن درآوردن شيء صامت از طريق راه يافتن به دنياي سورئاليستي و فانتزي و تخيل و رويا. شايد اين 
دو گام، يعني پيدا كردن سوژه و به سخن درآوردن آن، چندان كار تازه اي نباشد. گفت و گوي نويسنده 
يا راوي با يك شيء و آوردن آن به متن داستان، شگردي متعارف - حتي در داستان هاي غير فانتزي- 

است، اما نويسنده از دل اين گفت و گوي به ظاهر آشنا و خو گرفته با جنبه ي بين االذهاني خواننده، به 
حلقه ي داستاني ديگري كه ماجراي عميق و بي پايان «جدايي و گم گشتگي و بي قراري و باز جستن آن 



نيمه ي ازلي» است، ورود مي كند. لنگه كفش، بعد از يك گريه ي حسابي، تمام ماجرا را براي نويسنده 
بازمي گويد. نماي گفت و گوي نويسنده با لنگه كفش بنفش و پيدا كردنش در كنار خيابان، مانند نشان 

دادن پشت صحنه ي فيلم يك كارگردان است كه براي تماشاگرش به روايت تصوير، آشكار مي كند كه 
چگونه قهرمان داستانش را در كوچه و پس كوچه هاي شهر پيدا كرده و براي اجراي نقش اصي، در 

سناريوي خود برگزيده است. لنگه كفش با نويسنده به خانه اش مي رود و با هم قرار مي گذارند كه آقاي 
حسن زاده ي داستان (كه ممكن است همين فرهاد حسن زاده باشد يا نويسنده ي ديگري يا آن منِ ديگر 

وي)، داستان او را بنويسد. از اينجا باز نويسنده به يك داستان ديگر قدم مي گذارد و حلقه هاي تو در 
 توي داستاني خود را خيلي طبيعي و تدريجي پيش مي برد:

«يكي بود. يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود. از يك جفت كفش بنفش خوشگل، لنگه اي بود و 
 )7لنگه اي نبود. لنگه كفشي كه نبود، معلوم نبود كجاست اما لنگه كفشي كه بود و... » (ص 

همه ي قواعد داستان كالسيك يا حكايت هايي كه خواننده به شنيدنش عادت داشت، شكسته مي شود، 
بي آن كه كامالً از آن سبك جدا گردد. حكايت كالسيك با «يكي بود يكي نبود» آغاز مي شد، درحالي كه 
در اين جا داستان اين كليشه ي آغازين را جا به جا مي كند. حذف نمي كند، فقط جاي آن را تغيير مي دهد. 

داستان را با سالم و نويسنده آغاز مي كند. در حلقه ي بعدي، قهرمانش را پيدا مي كند و تازه وارد 
مرحله ي «يكي بود يكي نبود، غير از خدا هيچ كس نبود» مي شود. همين ترفند يا شگرد نويسنده، حاكي 

از همان خودي كردن تكنيك هاي مدرن و غير خودي است. در عين حضور نويسنده و شروع غير 
متعارف داستان، باز در چرخش داستاني به همان آشناي ديرين حكايت ها، يعني «يكي بودها و يكي 

نبودها» مي رسيم. در اين مرحله، دانش و فنون ادبي جديد، از حالت بيروني و ابزاري خود، استحاله و 
بدل به اجزاي دروني و داستاني خود نويسنده و بافت داستانش مي شوند. ضمن اين كه با ساده سازي 
طبيعي و غيرتصنعي آن همراه مي شود: تجربه ي صميمانه و بي درنگ و ريب و رياي آزادي، عدالت و 

 عشق، در متني دموكراتيك كه تا پايان كتاب و حتي پس از آن در تخيل خواننده، دوام مي يابد.
 مي شود سوم: 

مي شود عشق (زميني و آسماني) شكوهمند انساني را به زبان هنر (غير مدرسه اي، غير آمرانه) به 
كودكان آموخت. درون مايه ي داستان، روايت عشق است؛ همان گم كردگي و گم شدگي ها و به دنبال 

نيمه ي گم شده خود بودن و تا پيدا كردنش، بي قراري كردن و آرام نشدن، همان كه به گونه ي ديگر در 
قطعه ي گم شده ي سيلوراستاين ديده ايم. اما اين نقش مايه ي عاشقانه ي وجودي، از زبان فلسفي و 

غيركودكانه فاصله مي گيرد و در يك لنگه كفش، بازآفريني مي شود تا شهودي بي واسطه و مستقيم در 
فطرت كودك داشته باشد. با زبان قطعه ي گم شده، خواننده ي نوجوان يا كودك كمتر ارتباط برقرار 
مي كند. زبان تا حدودي در آن جا عرفاني، فلسفي است و كم تر داستاني؛ اما در لنگه كفش بنفش، با 

انتخاب لنگه كفش و جست و جوي او براي جفتش و پيدا كردن لنگه ي خود، يك مفهوم بسيار پيچيده 
و عميق و جاودانه ي انساني، به صورتي كامال ساده و ملموس و روان و روشن و دل پذير درآمده است. 



حسن زاده مي توانست اين داستان را با همين مفهوم، در شكل روايت خطي خنك و بي مزه  و خالي از 
طنز شوخ طبعانه  و ظريف و دروني و پر از پند و اندرز و نصيحت هاي احمقانه ي مبتذل و دم دستي، 

بي حضور نويسنده و تنها با همان لنگه كفش، از اول تا به آخر روايت كند و كل بناي داستان را از خشت 
 اول تا ثريا، به ويراني و تباهي بكشاند. 

مي توانست با روايتي مرسوم و مقبول و نقاالنه، مراحل گوناگون جفت شدن هايش را نشان بدهد؛ از 
تختخواب شدن براي موشي كوچك، تا كفش شدن به پاي تيمور لنگ يا لنگه اي شدن براي يك لنگه ي 
ديگر كه شكل جفت خودش بود و سرانجام، پس از طي همه ي اين مراحل و اثبات اين مسئله كه وقتي 
پاي عشق درميان باشد و لنگه اي گم بشود، جاي خالي آن با بهترين چيزها هم پر نمي شود؛ خأل سياه و 
سرد فقدان لنگه اش را، حتي بهترين ها هم نمي توانند پر كنند؛ حتي يك مشابه همان لنگه هم نمي تواند 

و باالخره در اين سير و سلوك حكايت وار و باتجربه ي هركدام از اين جفت ها و جفت شدن با آن ها، به 
 و آن گاه، نويسنده با انتخاب اين جفت جدا شده ي وجودش رااين برسد كه فقط او را مي خواهد: 

شكل و شمايل روايت، از منظر داناي كل مطلق همه فن حريف يك قصه ي كالسيك ضعيف پر شاخ و 
برگ، باز ثابت بكند كه در ادبيات كودك، نمي شود از تجربه هاي نوين ادبي و هنري استفاده كرد. اما، 

آقاي حسن زاده خالف اين را به اثبات مي رساند. او يك داستان غيرخطي چنداليه و ژرف و درخشان، با 
به كارگيري دستاوردهاي هنري مدرن و پست مدرن مي آفريند تا شكوه هنر عشق ورزيدن را با اعتال 

 بخشيدن به داستان كودك و نوجوان ايران عزيزمان، در كارنامه ي ادبي خويش به ثبت برساند. 
 مي شود چهارم:

مي شود چهارم، تجربه ي دموكراسي ادبي در يك متن كودكانه است. نوشتن چهار پايان مختلف و به 
عبارتي پنج  پايان براي داستان، آن هم در ادبيات كودك و نوجوان، كار كامالً تازه و بديعي است. شروع 
و پايان داستان، از مشكل ترين قسمت هاي داستان نويسي است و وقتي يك نويسنده براي يك داستان، 

 به عنوان نخستين پايان 12چهار يا پنج يا حتي شش پايان، (با احتساب سطر يك و دو صفحه ي 
احتمالي) به كلي متفاوت و جدا از هم مي نويسد. پايان هايي كه هيچ كدام شباهتي با هم ندارند، بيانگر 
اقتدار دموكراتيك ذهن اوست. به تعبيري، نويسنده بايد از چنان سعه ي صدر، ظرفيت مدارا و افتادگي 
ژرفي برخوردار شده باشد تا بتواند «ديگري»اي بشود غير آن چه خودش بوده است. او بايد به جاي يك 

نفر، چندين و چندبار در خود تكثير بشود و هربار داستان را به گونه اي جديد و در فضايي كامالً متفاوت 
روايت كند كه هيچ كدام تداعي كننده هم ديگر نباشند و اين كاري است كه در رمان نوي بزرگسال 

 صورت مي گيرد و تجربه ي استادانه ي آن در يك داستان كودكانه، شگفتي آفرين است. 
لنگه كفش بنفش ساكت مي نشيند تا نويسنده داستانش را بنويسد. نويسنده براي اين كه دهانش 

همين طوري باز نماند، چند شاخه گل سرخ در آن مي گذارد. (تأمل كنيد در ظرافت انساني، شوخي ناز و 
 عاطفه ي سرشار نويسنده). او داستانش را مي نويسد، اما لنگه كفش از او پايان مي خواهد:



«تا اين جاي داستان را نوشتم و براي لنگه كفش خواندم. او نگاهي به صفحه هاي كاغذ كرد و گفت: 
 )11خوب بود؛ ولي آخرش چي؟» (ص 

پايان اول به درخواست لنگه كفش تحرير مي شود. در اين پايان، لنگه كفش يك تختخواب ناز و نرم 
«آه، جفت... جفت! مي شود براي «موشي» كه او هم جفتش را سال هاست كه پيدا نكرده و قلبش شده: 

 نگو كه دلم مثل قالب پنير له شده است.»
پايان ها فقط يك قسمت از قصه نيستند، بلكه خودشان به صورت مستقل نيز داستاني كامل اند با عناصر 
و شخصيت ها و فضاهاي ويژه ي داستاني. از لحظه اي كه موشي لنگه كفش را پيدا مي كند و كشيدن آن 

 به وسط خيابان  ماجراها و فضاهاي خياباني تا قصه ي پيداكردن جفتش كه هزار شب طول مي كشد.
پايان هر قصه، با گفت وگوي نويسنده و لنگه كفش، شكسته و از يك داستان، وارد فضاي داستاني ديگر 
مي شود. استفاده از گفت و گو، براي شكستن روايت خطي و شكل بخشيدن به چهار پايان، داستان را نه 

تنها با زيبايي شناسي پسامدرن درآميخته، كه عالوه برآن به شدت طبيعي و باورپذير ساخته است. 
تمهيدي كه نويسنده در داستان چيده است تا بتواند چهار پايان را در آن به راحتي بگنجاند، تمهيدي 

دقيق، دمكراتيك و داهيانه است. نويسنده بعد از تمام كردن هر پايان، آن را براي لنگه كفش مي خواند 
 و لنگه كفش، داستان نويسنده و پايانش را نقد مي كند و از دل اين ديالكتيك پاياني ديگر زاده مي شود.

درك متقابل نويسنده و لنگه كفش (قهرمان اثر) نيز طي روندي تدريجي و دموكراتيك صورت مي پذيرد 
و گفت و گوي آزاد، امكان تفاهم و انتخاب هاي گوناگون را براي آن دو فراهم مي آورد. بعد از پايان اول 

 لنگه كفش آشكارا مي گويد كه فقط جفتش را مي خواهد:
گفتم: چطور بود؟ / گفت: تو مطمئني يك نويسنده ي خوب هستي؟ / خيلي جا خوردم. گفتم:« مگر بد 
بود؟» / گفت: خوب بود؛ ولي من كه به جفتم نرسيدم. / گفتم: بله، اما يك جفت شدي براي موشي كه 

جفت ندارد و تنهاي تنهاست. / گفت: يك پايان ديگر بنويس. يك جور ديگر تمامش كن. اين كار 
 )20-19سختي است؟ (ص 

اما نويسنده يك مرتبه و ناگهاني قهرمانش را دركنار جفتش قرار نمي دهد تا هم خيال او را راحت كند و 
هم خواننده اش فوراً به نتيجه ي دلخواه و پايان خوش برسد. او مرحله به مرحله، قهرمانش را مي فهمد و 

مي فهماند. در آغاز، فقط فكر مي كند كه لنگه كفش مي خواهد داستانش به هرحال يك سرانجامي 
داشته باشد. همين! پس از طي اين دوره، باز در يك گفت و گوي حضوري، در مي يابد كه لنگه كفش 

مي خواهد خودش باشد؛ يعني كفش. او نمي خواهد «هويت كفشي» خودش، «كفشيت» (در اينجا 
معادل انسانيت) خودش را عوض يا گم بكند. استحاله و الينه شود و چيز يا هويت بيگانه ي ديگري 

جايش بگذارد. تنها به اين سبب كه از تنهايي رنج مي برد. نه، او -اگر چنين مي خواست- در همان پايان 
اول،  تنهايي اش با جفت شدن با موشي جبران و تمام مي شد. اما به قيمت گزاف كفش نبودن و 

تختخواب شدن. درست است كه او از تنهايي رنج مي برد، اما حاضر نيست حتي براي رهايي از رنج 
 عظيم تنهايي، هرچيز ديگري به غير از خودش باشد:



لنگه كفش فكري كرد و گفت: حق با شماست؛ ولي من دوست دارم كفش باشم براي پا، نه تخت براي 
 ) 20خواب. (ص 

در پايان دوم، نويسنده فقط به اين مي انديشد كه چگونه بنويسد تا او را از ماهيت كفشي خود خارج 
 نكند. براي همين، او را در يك قصه ي جديد، به پاي تيمور لنگ مي كند اما لنگه كفش:

آهي كشيد و گفت: «شايد آدم ها از پايان اين داستان خوششان بيايد ولي من...» وسط حرفش پريدم و 
 گفتم: «خب اين قصه هم براي آدم هاست ديگر!»

 با بغض گفت:« پس من چي؟» 
 گفتم تو قهرمان اين قصه هستي.
 گفت:« يعني حق دخالت ندارم؟»

 )25(ص 
 در اين پايان، او كفش مانده اما هنوز تنهاست؛ يك لنگه براي يك پا. بي آن كه تنهايي اش پر شود. 

در پايان بعدي، (سوم) پس از آن كه خودش را از ميان زباله ها نجات مي دهد، و آواره ي كوچه و خيابان 
«آن قدر بايد در آن بماند تا بپوسد.» (ص مي شود، سرانجام خود را در زندان كفش ها مي يابد. جايي كه 

 اما نويسنده كه مي خواهد نياز ماهوي او به كفش بودن را به اضافه ي تنهايي وجودي اش، پاسخگو )28
باشد، او را جفت كفشي مشابه خودش مي كند. لنگه ي هم شماره ي ديگري كه فقط رنگش سفيد است 
كه آن را هم كفاش رنگ مي زند. حاال شده اند يك جفت. يك جفت كفش كامل، يك زوج، يك خانواده، 

 يك واحد مدني در جامعه ي مدني جهاني اشيا. حاال ديگر، هم كفش است و هم ديگر تنها نيست.
اما، اما نويسنده نمي تواند لنگه كفش را گول بزند. اين لنگه، لنگه ي خودش نيست. او لنگه ي خودش را 

 مي خواهد، جفت خودش را، نيمه ي جدا افتاده ي خودش را، معشوق ازلي خودش را.

داستان ظاهرًا در پايان چهارم تمام مي شود. و نويسنده اين دو لنگه ي گم شده را به هم مي رساند. پايان 
خوش داستان باالخره شكل مي گيرد و درست همان گونه مي شود كه لنگه كفش آرزويش را داشت. اگر 
چهارمين پايان نيز، همچون پايان هاي قبلي، براي قهرمان داستان خوانده مي شد و او از شادي مي پريد 

و نويسنده را بغل مي كرد، داستان ما با خوشي و خرمي به سر مي رسيد. درست لحظه اي كه لنگه به 
لنگه ي خودش مي رسد و با هم جفت مي شوند، ديگر لنگه كفش بنفش نيست تا پايان دلخواهش را 

بشنود. بنفشه خانم (يا بنفش آقا؟!) آقاي نويسنده را قال گذاشته و رفته پي عشق و عاشقي اش! و حاال 
 يا شش تا (زيرا) بعيد –يك عدد آقاي نويسنده مانده است و حوضش. حوضي (داستاني) كه چارتا 

 پاشوره (پايان) روي دست و بال ويالن معمارش گذاشته و –نيست حوض حسن زاده شش گوشه باشد!) 
 روي گردن «انتخاب»اش وبال شده:

«حاال من مانده ام با داستاني مكه چهارتا پايان متفاوت دارد. نمي دانم كدام را براي چاپ انتخاب كنم. 
 )35كاش يك نفر به من كمك مي كرد! كاش آن يك نفر تو بودي!»  (ص 



و حاال تكليف خواننده هم روشن نيست. ذهن او عادت كرده بود كه با يك پايان روشن و مشخص،  قال 
قضيه را بكند و خيالش را راحت كند. اما حاال چهار پايان به روايت نويسنده، يا شش پايان به روايت 
كتاب، در چشمان خواننده زل زده اند و هركدامشان مي گويند: «من! من!» امنيت كليشه اي و سنتي 

ذهن خواننده، به هم مي ريزد. آسودگي خاطرش دچار تعليق و رها شدگي مي گردد. او هميشه يك «تك 
صدا»ي روشن و مشخص را در قصه ها مي شنيد با پايان هاي معين؛ اغلب خوش و بعضاً ناخوش. البته 

ذهنش مي توانست نقطه اي بگذارد بر آن و تمامش كند، اما حاال نقطه اي نيست. چهار پايان وجود دارد 
يا پنج يا شش پايان، بي آن كه بداند كدام يك بهتر است. البد با خودش مي گويد كاش نويسنده خودش 

«تكليف ما» را در اين بالتكليفي روشن مي كرد و يكي را مي نوشت و بقيه را خط مي زد و يا در آخر 
مي گفت اين پايان، پايان واقعي و درست داستان بود. اما نيست و همين نبودن، همين تعليق و 

 رهاشدگي است كه زيبايي و شكوه و شكوفايي درخشان اين اثر را مضاعف ساخته است.
*** 

من پيش از اين گه گاه داستان ها و داستانك هاي طنزآميز دلچسبي از آقاي حسن زاده خوانده بودم، اما 
به گمانم نمي رسيد كه چنين «موتاسيون»وار در روند تكامل ادبي خويش، به چنين جايگاه وااليي از 
انديشه و ادبيات خالقه دست پيدا يافته باشد؛ جايگاهي كه دموكراسي ليبرال انسان گراي مدرن (و نه 

 سرمايه ساالر) را بر بستري از جست و جوي بي پايان عرفان شرقي، چنين شگرف، باز آفريده است.
تصويرگر ماهر و زيبايي شناس داستان نيز، حق داستان را خوب كف دست نقاشي هايش گذاشته است. با 

يك لنگه كفش كتاني ساده و بنفش، با يك بند آويزان و رها كه خود را در همه ي صفحه ها كشانده 
است، آن هم نه گره خورده و محكم و مؤدب كه باز و يله شده روي سطوح بنفش، كه مي تواند نمادي از 

رهايي، وانهادگي و تعليق باشد. باز بودن بند تمام كفش ها در تصاوير داستان، از نداشتن پايان و 
بي انتهايي داستان خبر مي دهد. باز است؛ باز و رها، مثل خود داستان، مثل ذهن مخاطبان فرهيخته ي 
داستان: روشن-فكران كوچك دانش آموز! مثل آزادي فرديت انسان، در جست و جوي بي پايان عشق، 

 مثل بندهاي باز همان لنگه كفش بنفش! و اما چند نكته باقي مانده (بعدالتحرير):
-عنوان آهنگين و شاعرانه  ي كتاب، با استفاده از قافيه هاي كفش و بنفش. افزودن 1

 ف و ايجاد موسيقي _گاف_نون/ كاف_ميم_«همان» بر لنگه كفش و تكرار حروف الم
 خاص.

-طرح مقوله ي تنهايي. توجه به انسان هاي تنها و بي كس و كار. توجه به اقشار 2
وحتي خودشان- قرار –فرودست جامعه كه همواره مورد بي مهري و بي توجهي ديگران 

 ...)5مي گيرند. (ص 
-برخورد عوام الناس (جامعه) با انسان هاي منفرد تعالي يافته تر (مثال هنرمند، 3

نويسنده، روشنفكر، شاعر، عارف، عاشق،...) كه معموال از لحاظ رفتار ظاهري كم و 
 ) 6بيش خل و چل به نظر مي رسند! (ص 



-يك فكر بكر بسيار ظريف و رندانه و خوشگل: «دهان هاي باز» (آزادي بيان) را با گل 4
 )6سرخ استقبال كنيم نه با ... (ص 

 )19-اشاراتي سربسته به داستان هزار و يك شب و تاريخ شرق. (ص 5
-تأمل در استعاره ي تنور. هفت (بي شمار؟) روز برباالي تنور نشستن و نوميد شدن تا 6

 )24 و 23ظهور «تيمور لنگ» در تاريخ تنور! (ص 
-انتخاب رنگ بنفش - كبود-  براي ابراز دلتنگي ها، اندوه، تنهايي و تراژدي انسان 7

به طور عام در زير اين گنبد كبود دنيا. توجه شود كه هم رنگ لنگه كفش تنها و غريب 
 بنفش (كبود، آبي سير، نيلي ، آسماني) –گرافيك متن –و هم رنگ تمامي هستي 

 جدا از اين كه انتخاب اين رنگ –است، هم صفت صوفيان و افالكيان. از اين منظر 
برعهده ي نويسنده بوده يا تصويرگر يا بازآفرين و صفحه آراي كتاب، - گرافيك متن، 
دقيقاً در خدمت درونمايه ي فلسفي / اجتماعي داستان و اليه هاي پنهان عرفان گراي 

 آن قرار گرفته است. (همه ي صفحات) 
 در – تلخ، شيرين، سياه، سفيد، ترش، ملس و ... –-كاربست همه ي جنبه هاي طنز 8

كل پيكره ي داستان. طنز در اين داستان، جزو اجتناب ناپذير ساختمان اثر است و نه 
عنصري تزئيني در نماي خارجي آن. چنان راحت و روان و خوش خوان و طناز در تار و 

پود روايت پيچيده است كه شايد بسياري اين كتاب را يك اثر طنز بپندارند و روي 
سطح شوخي هاي كتاب بلغزند و بازي كنند و لذت ببرند. اشكالي ندارد. به شرط اين كه 

اينان نيز بدانند كه شوخي، جدي ترين كاري است كه در اين دنياي وارونه مي توان 
 انجام داد.

 
 
 
 



  
 مديريت يك متن
 روح اهللا مهدي پور عمراني

 
كاربردهاي عموماً اداري واژه ي «مديريت»، سبب شده تا منتقدان و پژوهشگران، از ترس اتهام تكراري 

نويسي و كليشه اي بودن، نتوانند از عبارت «مديريت متن» استفاده كنند. گستره ي كاربرد مفهوم 
«مديريت»، امروزه تا جايي است كه مثال آرايشگران، آژانس هاي ملكي و كرايه ي اتومبيل، گرمابه هاي 

عمومي (با آن كه نسل گرمابه هاي عمومي در كالن شهر ها رو به انقراض است) و حتي قهوه چي ها و 
كله پزان هم با قرار دادن يك مانيتور روي يك ميز و نصب تابلوي نئون چشمك زن، خود را مدير 

 مي نامند و با قيد عبارت «با مديريت جديد» و مانند آن،  سعي در جذب مشتري دارند.
نويسنده، هنگام اجراي متن، در حقيقت، متن را مديريت مي كند. اداره ي يك متن، به روش ها و 

شكل هاي گوناگون صورت مي گيرد؛ گاهي قوي و گاهي ضعيف، گاهي پررنگ و گاهي كم رنگ و خالصه 
اين كه گاهي پيدا و آشكار و زماني هم پوشيده و پنهان. اين كه گاهي گفته و شنيده مي شود، متن 

خودرو و خودكار است و بيرون از اراده ي مولف پيش مي رود، واقعيت بيروني ندارد. كم اقتدارترين و 
منفعل ترين متن، خالق و پيش برنده ي متن است. دموكرات ترين مؤلف كه انتظار مي رود دموكراسي را 

در اجرا و ارائه ي متن رعايت كند، باز هم مهر و نشان خود را بر پيكر و پيشاني متن حك مي كند. 
تاكنون هيچ متن خودانگيخته و خودساخته اي ديده نشده است. آزادترين و رهاترين متن ها، ساخته و 
پرداخته ي ذهن و زبان پديدآورنده اي است كه بيرون از متن زندگي مي كند. او، مايه و الهام خود را از 

پيرامون مي گيرد، آن را در كارگاه ذهن خود با مالت و مصالح خالقانه مي آميزد و واقعيتي جديد 
 مي آفريند كه هنرشناسان به آن «بازآفريني واقعيت» مي گويند.

اين مقدمه ي كوتاه را به ياد داشته باشيد تا در جاي مناسب، ادامه ي آن را بخوانيد. حال بپردازيم به 
 كتاب «همان لنگه كفش بنفش». ماجرا از اين قرار است كه:



«نويسنده اي لنگه كفشي پيدا مي كند، آن را به خانه اش مي برد و مي خواهد داستان زندگي لنگه كفش 
بنفش را بنويسد. مي نويسد، ولي گويا پاياني تكراري و كليشه اي به سراغش مي آيد. نويسنده، تصميم 

 مي گيرد پاياني نو براي داستانش دست و پا كند. بنابرياين، چهار نوع پايان بندي را آزمايش مي كند...»
 اما نه! اصل ماجرا، چيز ديگري است:

«نويسنده اي پس از نوشتن پنجاه داستان كوتاه و بلند، خوش عاقبت و بدعاقبت، داستان ديگري نوشته، 
ولي در مورد مناسب بودن پايان داستان جديدش شك دارد. او براي چاره جويي ناگزير است كه همه 

 چيز را به خوانندگانش بگويد بنابراين، داستان داستانش را تعريف مي كند...»
با اين توضيح كوتاه مي بينيم كه قضيه دارد كمي جدي و پيچيده مي شود. هسته ي اصلي اين متن 

داستاني، تنهايي يك لنگه كفش و تالش او براي يافتن و رسيدن به جفت خود است. در نظر آوريد كه 
اين سوژه، چقدر در داستان ها به شكل هاي گوناگون تكرار شده است. تنها رويكرد و نگاهي نو مي تواند 

 يك بار ديگر آن را احيا و براي خوانندگان، جديد و جذاب كند.
راستي چه كسي گفته پايان داستان هايي كه تاكنون نوشته شده و خوانده ايم، همين است و مناسب ترين 

 شكل پايان بندي را هم دارند؟ اصال چه كسي گفته است كه سوژه ها محدودند؟
اين ادعاي كيست كه هرچه سوژه بوده، گذشتگان نوشته اند؟ كاش مي شد از تك تك خوانندگان 

 داستان ها پرسيده شود آيا اين پايان  بندي را مي پسندي؟
كاش فرصتي فراهم مي شد تا همه ي خوانندگان مي توانستند پايان داستان هايي را كه خوانده اند، به ميل 

 و سليقه ي خود رقم بزنند. بدون شك، از يك مايه و سوژه، داستان هاي فراواني نوشته مي شد.
 فرهاد حسن زاده، سوژه اي آشنا را با مهندسي جديد، پرداخته و به پايان برده است. 

متن داستاني «همان لنگه كفش بنفش»، داراي ساختاري به سامان و هندسه اي منتظم و روايتي 
پركشش و لذت بخش است. همه ي اين ويژگي ها كه درباره ي اين متن داستاني نام برده شده، قابل 

اندازه گيري و اثبات است. در اين نوشتار، سعي شده به اين ويژگي ها رسيدگي و درستي اين ها سنجيده 
 شود. 

 بهانه ي داستان گويي
متن داستان «همان لنگه كفش بنفش» داراي چند بخش است كه در كنار هم «جورچين» داستان را 

تشكيل مي دهند. اين پاره متن ها هركدام درجاي خود، يكي از دنده هاي اين چرخ را به حركت 
درمي آورند. در شكل سنتي، بسياري از داستان ها و متن هاي داستاني، سه قسمت بيشتر ندارند. اين 

 قسمت هاي سه گانه عبارتند از:
 -پايان (نتيجه گيري)3-تنه  2-مقدمه  1

ولي در متن «همان لنگه كفش بنفش»، نويسنده با هوشمندي، در اين شكل سنتي، تغييراتي داده 
است؛ به اين ترتيب كه افتتاحيه و مقدمه ي داستان، دو بخش دارد. بخش نخست، جستارگشايي است 

 كه وروديه ي داستان به  شمار مي رود:



«سالم، من يك نويسنده هستم. نويسنده اي كه تا به حال پنجاه داستان نوشته است. داستان هاي كوتاه، 
 داستان هاي بلند، داستان هايي كه پايان خوب و شاد دارند و داستان هايي كه پايان شان غمگين است. اما 

اين بار كه آمدم داستانم را جمع و جور كنم، نتوانستم درباره ي آخر آن تصميم بگيرم. بگذاريد داستان 
 اين داستان را براي تان تعريف كنم.»

با اين بهانه، داستان نويس اجازه مي يابد روايت داستانش را شروع كند. اين بخش از مقدمه كه وظيفه ي 
 جستارگشايي را به عهده دارد، نويسنده را به بخش دوم مقدمه مي رساند:

«يكي از روزهاي پاييز كه هوا نه خيلي سرد بود و نه خيلي گرم، در ايستگاه اتوبوس ايستاده بودم و 
منتظر آمدن اتوبوس بودم كه ديدم پاي ديوار، كنار يك ناودان، لنگه كفشي افتاده است. هيچ كس به او 

توجه نمي كرد. احساس كردم خيلي تنهاست و به كمك احتياج دارد. رفتم و آن را از روي زمين 
برداشتم. يك لنگه كفش بنفش بود. كفشي براي بچه هاي دوازده-سيزده ساله. نه خيلي كهنه بود و نه 

يك مرتبه زد زير گريه. گفتم:« چرا گريه مي كني؟» گريه اش خيلي نو. گفتم:«تو چرا اين جا افتاده اي؟» 
 شديدتر شد و به جاي جواب، فقط اشك ريخت. گفتم:« گريه نكن! حرف بزن!»

ناگهان صداي خنده شنيدم و با تعجب ديدم يك عده آدم بي كار دورم جمع شده اند و كركر به من 
مي خندند. همان وقت اتوبوس از راه رسيد. كفش را برداشتم و پريدم توي اتوبوس. روي يك صندلي 

نشستم و گفتم: حاال حرف بزن! تا به خانه برسم، لنگه كفش بنفش، ماجراي گم شدنش را برايم تعريف 
 كرد.

 او را تميز كردم و روي ميز گذاشتم. به من لبخند زد. من گفتم: دلت مي خواهد داستان تو را بنويسم؟ 
 با خوشحالي گفت: مگر مي تواني؟

 گفتم اميدوارم. گفت خيلي خوب است... »
شروع داستان، ساختاري تكنيكي و نوآورانه دارد. هر شروعي يك پاياني دارد. داستان نويس بنا به 

خواست لنگه كفش و باتوجه به سرگذشت او، داستان زندگي و گم شدن جفت او را به ياري ذهن خالق 
 و تخيل داستاني اش، بازآفريني مي كند.

 پايان بندي
داستان نويس مورد بحث ما، مانند بيشتر و همه ي داستان نويسان، مي داند كه داستان با يك عدم تعادل 
آغاز مي شود و پس از كنش ها و كشمكش ها به يك تعادل ديگر مي رسد. در اين متن، خط سير پيرنگ 

 به اين شكل قابل تصور است:
  تعادل جديد   رويدادها  عدم تعادل تعادل نخستين 

 ولي داستان ما (داستان اصلي) با بيان «عدم تعادل» روايت مي شود:
 تعادل جديد (پاياني)                رويدادها                          عدم تعادل

               ......             يكي بود يكي نبود، غيراز
 نويسنده، لنگه كفش را              ......              خدا هيچ كس نبود. از يك



  در اتوبوس پيدا مي كند           ......            جفت كفش بنفش خوشگل،
 و به خانه مي برد.              ......            لنگه اي بود و لنگه اي نبود.

 
اين پايان بندي با فرمول داستان، هم خواني الزم را ندارد. در اين تالش، تعادل جديدي ايجاد نشده است. 

تعدل جديد، بايد در پاسخ به تعادل اوليه باشد. داستان از آن جا نطفه بست كه لنگه كفش، جفت خود 
را گم كرد و بقيه ي ماجرا براي پيدا كردن جفت شكل گرفت. پس بايد قاعدتا جست وجوي نويسنده و 

لنگه كفش، به پيدا شدن لنگه ي ديگر منجر مي شود. بنابراين، نه نويسنده راضي است و نه كاراكتر 
 اصلي داستان.

نويسنده، بنا به درخواست لنگه كفش و البته براي پاسخ دادن به نياز دروني خويش، دست به ساخت 
ديگري مي زند و ماجرا را به راهي ديگر مي برد. او، موشي را وارد ماجرا مي كند. موش، لنگه كفش را 

مي يابد، آن را به دندان مي گيرد تا به خرابه اي كه درآن زندگي مي كند ببرد. با هزار دشواري و خطر، 
لنگه كفش را به محل دلخواهش مي برد و از آن به عنوان تخت خواب استفاده مي كند. هم صحبتي موش 
و لنگه كفش، راز تنهايي دو طرف را برمال مي كند. موش هم از بي جفتي و جست و جوي چندين ساله 

 براي يافتن جفت دلخواهش، شب هاي زيادي (هزار شب) با لنگه كفش حرف مي زند.
نويسنده در مهندسي اين نوع پايان بندي، از پيرنگ آشنا و قصوي «هزار و يك شب» بهره برداري 

 مي كند:
«لنگه كفش بنفش، هزار شب براي موش تخت خواب بود و موش خاكستري، هزار شب براي لنگه 

كفش بنفش، ماجراي به دنيال جفت گشتن خودش را تعريف كرد. پس از هزار شب، لنگه كفش بنفش 
هركاري كرد نتوانست از پيش موش خاكستري برود. او فراموش كرده بود كه روزي روزگاري قرار بود 

 دنبال جفتش بگردد...»
 نويسنده با نوشتن اين پايان بندي از لنگه كفش پرسيد و لنگه كفش، ناخرسندي خود را بيان كرد:

 «گفتم: چطور بود؟
 گفت تو مطمئني يك نويسنده ي خوب هستي؟

 خيلي جا خوردم. گفتم: مگر بد بود؟
 گفت: خوب بود، ولي من كه به جفتم نرسيدم.

.... 
 گفت: يك پايان ديگر بنويس. يك جور ديگر تمامش كن!»

 و به اين ترتيب، داستان نويس، بهانه و مجوز نوشتن پايان بندي ديگري را نيز به دست مي آورد.
در پايان بندي نوع سوم، داستان ديگري شكل مي گيرد كه نسبت به پايان بندي نوع دوم، پيشرفته تر و 

واقع نماتر است. اگر در داستان موش و لنگه كفش، نيروي تخيل نويسنده، به سوي ساختي قصوي 



گرايش دارد، در پايان بندي سوم، رئاليسمي نرم و لطيف، «ذهنيتي» تخيلي را به «عينيتي» واقعي 
 نزديك مي كند.

در يك صبح خيلي زود، نانوا لنگه كفش بنفش را سر راهش، نزديكي دكان نانوايي پيدا مي كند و آن را 
 باالي تنور مي گذارد.

شاگرد نانوا كه نوجواني است، اطالعيه اي مي نويسد و روي شيشه ي نانوايي نصب مي كند تا صاحب لنگه 
كفش بيايد و آن را تحويل بگيرد. البته داستان نويس، در اين بخش واقع گرا نيز لنگه كفش را با «وردنه» 

مستعمل، به گفت و شنيد وا مي دارد. سرانجام، صاحب لنگه كفش پيدا نمي شود. نانوا و شاگردش 
تصميم مي گيرند كه او را به «تيمور» بدهند. تيمور، پسركي است كه يك پا بيشتر ندارد. با آمدن تيمور 
به دكان نانوايي، داستان نويسنده پايان مي يابد. داستان نويس در اين اپيزود از داستان، به ذهن خواننده 
تلنگر مي زند. او داستان پسركي را كه يك پا بيشتر ندارد، به شكلي نيمه كاره پيش مي كشد. اين اپيزود، 

خود مي تواند داستان ديگري از آب درآيد. نويسنده اگر مي خواست، مي توانست داستان پسركي را 
بنويسد كه در يك روز داغ تابستاني، در شط آب تني مي كرد. ناگهان يك كوسه آمد و پايش را از زانو 
بريد و رفت. و يا مي توانست پسر نوجواني را در يك شهر مرزي نشان بدهد كه در اثر تركش خمپاره، 
پايش قطع شده است و يا حتي مي توانست زندگي نوجواني را بنويسد كه زلزله، همه ي خانواده و يك 

 پايش را از او گرفته است. 
او يك بار وقتي به زندگي موش خاكستري پرداخت، جنبه ي ملودرام را پررنگ كرده بود. در اين خرده 
داستان نيز مي توانست گريزي به يك داستان پس زمينه بزند، ولي همين قدر كه با خلق تيمور يك پا، 

ذهن خواننده را به فعاليت واداشته، داراي ارزش است. داستان نويس، پس از نوشتن اين پايان بندي، نظر 
 قهرمان داستانش (لنگه كفش بنفش) را جويا مي شود:
 «گفت: زيبا بود. خيلي زيبا بود، ولي من باز هم تنهام.

 دلم برايش سوخت. گفتم: غصه نخور! يكي ديگر مي نويسم...»
در پايان بندي ديگري، لنگه كفش در يك سطل زباله، به دست پيرمرد كفاش مي رسد. كفاش، لنگه 

كفش بنفش را درون صندوق زير پايش مي اندازد. بعد از مدتي ديرين، به شباهت لنگه كفش بنفش با 
لنگه كفش سفيد پي مي برد. لنگه كفش سفيد را به رنگ بنفش درمي آورد و براي فروش مي گذارد. 
وقتي كه نويسنده، اين پايان بندي را براي قهرمان داستانش مي خواند، او ضمن تحسين به هوش و 

 مهارت نويسندگي داستان نويس مي گويد:
 «گفت: راستش را بگو! چرا نمي خواهي من را به جفت اصلي ام برساني؟

 گفتم: ناراحت نباش! حاضرم يك پايان ديگر براي داستان بنويسم...»
در آخرين نوع پايان بندي، نويسنده، لنگه كفش بنفش را به دست رودخانه مي سپارد. لنگه كفش بنفش، 

 همراه جريان تند آب مي رود تا به ريشه ي يك درخت برخورد مي كند و به بيرون پرتاب مي شود.



لنگه كفش با قورباغه ي پيري گفت و شنيد مي كند. قورباغه ي پير به او خبر مي دهد كه جفتش را ديده 
 است. 

وقتي لنگه كفش مسير رفتن جفت خود را دانست، خود را به آب زد و سرانجام، جفتش را ديد كه روي 
تخته سنگي نشسته است و دارد آواز مي خواند. باالخره لنگه كفش بنفش، جفتش را پيدا كرد. نويسنده 

وقتي به اين جا رسيد، به پسرش گفت كه برود به حياط و لنگه كفش بنفش را بياورد تا او پايان داستان 
 را برايش بخواند. پسر نويسنده گفت كه لنگه كفش به او گفته كه مي رود تا جفتش را پيدا كند. 

چند روز بعد، پسر نويسنده، خبر مي آورد كه يكي از هم كالسي هايش بعد از مدت ها لنگه كفش بنفش 
 خود را پيدا كرده است و متن با اين تكمله به پايان مي رسد:

«حاال من مانده ام با داستاني كه چهار جور پايان متفاوت دارد. نمي دانم كدام را براي چاپ انتخاب كنم. 
 كاش يك نفر به من كمك مي كرد. كاش آن يك نفر تو بودي.»

نويسنده با اين ترفند و شگرد، در حقيقت خوانندگانش را با يك بليت، به تماشاي چهار فيلم دعوت 
كرده است. بايد ديد كه آيا تماشاگران از فيلم راضي هستند يا نه؟ داستان نويس، ضمن آن كه به مثابه 

يك شطرنج باز حرفه اي، چندين حركت بعدي مهره هاي خود (در اصل مهره هاي حريف) را حدس زده، 
در مقام يك آموزگار داستان نويسي نيز ظهور كرده و داستان يك داستان را نوشته است. داستان 

داستاني كه به علت تكراري بودن و پيش پا افتاده بودن سوژه اش، شانس زيادي براي موفقيت نزد 
 خواننده نداشته است.

او خواننده را در يك چهارراه قرار داده و از همه ي راه ها تا آخر خيابان برده و برگردانده است. با آن كه از 
ميزان رضايت و لذت خوانندگان اين داستان، آمار و اطالعي در دست نيست، ولي به عنوان يك منتقد 
داستان كه گاهي هم داستان مي نويسد، از خواندن متن لذت بردم. آن چه باعث لذت من شده، نو بودن 

 طرح و پيرنگ اين متن داستاني است. چرا مي گويم اين داستان نو است؟
 - حضور نويسنده و زندگي اش در خط سير داستان:1

اين حضور، از جستارگشايي پيش از مقدمه شروع مي شود و تا پايان ادامه مي يابد. جالب است كه حضور 
نويسنده، به عنوان «فاعل» و مقتدر و همه كاره نيست. نويسنده به عنوان نويسنده ي يك داستان، 

حضوري منطقي و بايسته دارد. در اين طرح داستاني، وجود و حضور يك نويسنده، از واجبات انكار 
 نشدني به شمار مي رود. 

 - حضور خانواده ي نويسنده در داستان:2
  حضور همسر نويسنده:1-2

 (نمونه ي اول): «... گفت: خسته نيستي؟
 گفتم: االن به همسرم مي گويم برايم چايي بياورد.»

 (نمونه ي دوم):
 «آن روز من و بچه ها و همسرم خيلي دنبال لنگه كفش بنفش گشتيم، ولي او را پيدا نكرديم.»



  حضور پسر نويسنده:2-2
 (نمونه ي اول): 

 «اين پايان را كه نوشتم، پسرم در اتاق را به صدا درآورد و گفت: پدر! نهار آماده است.»
 (نمونه ي دوم): 

«چند روز بعد پسرم خبر آورد كه يكي از هم كالسي هايش،  لنگه كفش بنفش خود را بعد از مدت ها 
 پيدا كرده است.»

 - حضور قهرمان داستان و دخالت او در نوشتن داستان:3
 «با بغض گفت: پس من چي؟

 گفتم: تو فقط قهرمان اين داستان هستي.
 گفت: يعني حق دخالت ندارم؟

 گفتم: حق دخالت؟ تا حدودي...»
 - آميختن تخيل و واقعيت:4

در روايت هاي چهارگانه ي اين كتاب، ذهنيت و عينيت، پا به پاي هم و شانه به شانه پيش مي روند. وجود 
كفاش، نويسنده، شاطر و ديگران كه واقعيتي بيروني دارند و رفتارهايي مانند كنش هايي كه از موش 

 خاكستري، قورباغه، وردنه و لنگه كفش سر مي زند، اين دوگانگي و درآميختگي عين و ذهن را مي سازد.
 - استفاده از رنگ بنفش در تصويرها و حتي رنگ پس زمينه ي كاغذ.5
 - استمداد از خوانندگان براي انتخاب نوع پايان بندي:6

«حاال من مانده ام با داستاني كه چهار جور پايان متفاوت دارد. نيم دانم كدام را براي چاپ انتخاب كنم. 
 كاش يك نفر به من كمك مي كرد. كاش آن يك نفر تو بودي.»

 - ايجاد فضاي موسيقاي در عنوان كتاب:7
هرچند ممكن است كار ويژه (صفت) «بنفش»، نمادي از چشم انتظاري و جدايي باشد، به نظر مي رسد 
كه نويسنده براي ايجاد ضرباهنگ و خوش آهنگي، دست به اين واج آرايي زده كه اتفاقا خيلي هم خوب 

 نشسته است.
 - مديريت توانمند رويدادها.8
 - برخورد آموزشي با مقوله ي داستان نويسي با زباني غير مستقيم:9

نويسنده ي اين داستان، با خلق چند روايت داستاني، نشان داده است كه مي توان با مشاهده ي دقيق 
اشياي پيرامون و خرده ريزهاي زندگي و با بهره گيري از ابزار و عناصر آفرينشي، اثري نو پديد آورد. تاثير 

 اين شيوه از از آموزش داستان نويسي، به مراتب از شيوه هاي مرسوم و مستقيم، بيشتر خواهد بود.
 

*تمام نقل قول ها از كتاب «همان لنگه كفش بنفش» است.  
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