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 پیشگفتار:     

اي ادبی مانند ههاي آفرینشدر مسیر فعالیتادبی و فکري است که  هايي پیوسته فعالیتحلقهباشگاه نقد ادبی 

 جوشد. میمحور کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، هاي اندیشهدر تمامی فعالیت اي چشمه

ها و با کتاآشنایی ب ،هاي  علمی نقد ادبینایی با شیوهآش پرورش تفکر ساختارمند  و انتقادي، بر اساس این جریان،

بررسی  نقد و به معرفی، ،هاي گروه سنی خودمطالعه کتاب  ، ترغیب اعضاي نوجوان بهنظران حوزه نقد ادبیصاحب

یات هشگران و منتقدان حوزه ادبو تخصص کارشناسان، نویسندگان، پژوپردازد و در این مسیر از اندیشه کتاب می

ی هاي باشگاه نقد ادبهمزمان با برگزاري نشست نیز نامه نقد ادبیشود. نشریه درسمند میکودك و نوجوان بهره

هاي مندان قرار خواهد گرفت تا در کنار آموزهشود و در اختیار عالقهنوجوانان، به صورت الکترونیکی منتشر می

 کارشناسنان کارگروه علمی باشگاه،  به صورت پیوسته یاري رسان باشگاه نقد ادبی باشد.

ششمین  شماره  نقد ادبی، تنیده است.بیانگر نگاه و اندیشه شماست که این گونه بر نهال شاداب باشگاه  روپیشکتاب 

خانیان  جمشیدآشنا نامنویسندة  از» شدهیک جعبه پیتزا براي ذوزنقه کباب«به نقد و بررسی کتاب نامه،  درس

 ر شود.  مان ماندگاآفرینشی از جنس اندیشه و کشف در جانو دهیم معنا را بسط  تا از روزنۀ روشن نقد،است پرداخته

 

 هاي ادبی استان تهران واحد آفرینش
 هزار و چهارصدتیرماه یک                                                                                                                  
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 مریم کوچکی
 رابط ادبی و مروج کتاب و کتابخوانی

 

 ژانر کتاب

یک «مندي کتاب قهبا توجه به این عال ، وحشت و ماجراجویانه است.عاشقانهبیشتر ژانرهاي مورد عالقه نوجوانان 

 به این گرایش توجه نشان داده و خلق شده است.» جعبه پیتزا براي ذوزنقۀ کباب شده

 نوآوري خوب 

ی  هاي روشاز نکات مثبت و جالب کتاب استفاده از ریاضی و اشکال هندسی است که در نوع خود میان کتاب

 تازه و نو می باشد. لیفیتأ

 اسم کتاب :

اسم انگیزه بخش جهت مطالعه کتاب و ترغیب کننده خواننده نوجوان » قه کباب شدهیک جعبه پیتزا براي ذوزن« 

 بهتر بود.  ،گونه و ژانر کتاب به نظر می رسد، اسمی مناسب تر انتخاب می شد است ولی با توجه به

 طرح روي جلد : 

 نقاشی پدر در داخل کتاب است. با توجه به مخاطب نوجوان طرح کودکانه است .طرح از روي یکی از 

 شروع داستان :

وي ، رد و نشانی از رانکه حادثه اي در حال رخ دادن استپاراگراف آغازین که شروعی است جهت بیان ای

ري حوه شکل گی. راوي بزگسال که از کتاب علمی به صورتی دقیق و منظم نبزرگسال دارد نه دختري نوجوان

 ترغیب کننده و برانگیزنده نیست. نده و روایت کرده است.شروع داستان چندانقورباغه را خوا
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 زبان :

رمیاین زبان انتظا ،ن داستان  استزبان و شیوه بیان داستان نرم و روان است و با توجه به راوي ( آنا) دختر نوجوا

 رود.

کلمه (ت) استفاده کرده که منظورش همان (تی ) است که جهت  در صفحه دوم و چندین دفعه دیگر، راوي از

 شستشوي زمین از آن استفاده می شود . کدام یک درست است (ت) یا (تی)؟

گوید بعد به راوي آن اشاره می کند که به نظر می رسد روش و سبک او ر برخی صفحات راوي جمله اي را مید

 نشده و دوگانگی ایجاد کرده است.باشد ولی در برخی صفحات این یکدستی رعایت 

 11مامان گفت ( اسکاچ) صفحه  

 47(خودم دیدم که رفت تو حموم ) من گفتم .صفحه 

 شخصیت پردازي:

توصیفات او از خانه فعلی شان ) و  30شخصیت راوي با حذف برخی اطالعات که مناسب سن او نیست (مانند صفحه

ي که نگران روابط پدر و مادر است و اتفاقات را  مناسب و به زبانی ده دارد خوب پرداخته شده. دخترنردي از نویس

 روان براي مخاطب روایت می کند.

در بیان شخصیت پدر و گاهی شخصیت مادر اغراق زیادي دیده می شود. این اغراق جهت نشان عالقه مندي مادر به 

فرط او به ریاضی و تقابل با مادر هر چند جهت هنر ( فردین خلعتبري و نام بردن از او چندین بار ) و پدر و عالقه م

رسیدن به اهداف کلی کتاب است ولی بیش از اندازه بزرگ نمایی و اغراق شده .کما اینکه تحول شخصیتی پدر هم 

بسیار سریع رخ داد پدر متوجه می شود دنیا فقط ریاضی نیست و ابعاد متعددي داردچون ماوراء و آنچه به گفت 

 یت پردازي پدر جالب هم هست . براي نشاندن خشمش می شمارد و می شمارد تا....البته شخص ناید.

 وقایع :

) توجه راوي را جلب می کند و این آغاز 21در ابتداي داستان و زمان اسباب کشی عکسی روي دیوار ( ص

است و مخاطب کنجکاو عالقه مند را به سوي این پرسش می برد  حشتناك است.این تعلیق خیلی خوبماجراهاي و

 که ( پسر توي عکس به چه چیزي نگاه می کند؟)



هزار و چهارصدیک تیرماه، ششم شمارهسال چهارم،  ،باشگاه نقد ادبی  

 

8 
 

شکستن گلدان ها و ریختن و شکستن ظرف هاي کابینت (پذیرش والدین که کار باد یا موش است ) و بعد هم 

حشت نیاز داریم به خواننده می دهد. مدام دیدن سایه اي با بال و دم توسط راوي آنچه را از یک داستان با ژانر و

دنبال آن است که ببیند آنچه موجب این همه خراب کاري است چه هست. چیزي که حتی خانواده قبلی را هم 

 فراري داده و باعث شده خانه اي به این زیبایی با قیمتی پایین به رواي و خانوده اش کرایه داده شود.

هد که جفت ماده خود را گم کرده و همسایه به این امید است که جفت ماده گم همسایه می آید و پرنده اي می د

شده در خانه راوي باشد. در انتهاي داستان متوجه می شویم که این همه شلوغی خانه و سر و صدایی که گمان می 

 پایانی باز . خود همسایه است و رفت از جفت ماده پرنده باشد اوهامی بیش نیست و جفت در خانه

ه بر اصول داستان با تکی ان جمع بندي می شد. این گونه پایانبا توجه به سن مخاطب و عالقه مندي او بهتر بود داست

فیزیک ، شاید نوعی عدم تالش نویسنده محسوب گردد. او در ذهن مخاطب مساله اي را باز کرده که گویا قادر به 

دیده بود که وحشت زده نگاه می کرد ؟ راز آن خانه بستن آن نیست. پرنده چه بود؟ پسر داخل عکس چه چیزي 

 اله ، صورت مساله هم پاك میچه بود ؟ آیا اتفاقات پیشینه داشت ؟ و آیا با رفتن خانواده راوي و پاك کردن مس

 شود؟

 مکان داستان :

ه وقوع حادثهاي قدیمی محل مکان داستان آپارتمان است. البته براي داستان هایی با ژانر وحشت معموال مکان

تخاب جالب و نو آورانه است و با توجه ه اینکه محل زندگی مخاطبان ( نوجوانان) اکثریت در ناین ا هستند.

 سازي بدون بیان پیشینه خاصی باور پذیر است؟خوبی و جالبی است. ولی آیا این نوآپارتمان است انتخاب 

عجیب و دلهره آور خانه توسط صاحبان قبلی یا  انگیز داستان عدم بیان اتفاقاتبرنکته جالب و البته تعجب 

 .همسایگان است. خانه اي که بنا به گفته فیثاغورث از رفتن از این خانه بسیار خشنود بودند و گویا عجله داشتند
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 مهدیه صدري
 رابط ادبی و مروج کتاب و کتابخوانی

 

 : خالصه داستان

عکس  قاب کیخانه  نیدر ا ،کنند یآپارتمان بزرگ اما ارزان نقل مکان م کیاست که به  هداستان خانواده سه نفر

 شیپ یآن حوادث یکند  و در پیرا به خود جلب م دیمانده است که نظر خانواده جد وارید يبر رو یجر قبلأاز مست

 .زندیداستان را رقم م انیکه جر دیآیم

 

 :کتاب نقد

آن  تیاز پس روا یباشد  که به خوب یاول شخص است و داستان از نگاه دختر نوجوان خانواده م سندهینو دید هیزاو

 . بر آمده است

بحران داستان به خواننده نشان داده  ينشانه ها نیداستان اول يمهم است  و در ابتدا یلیشروع آن خ یهر داستان در

را  نهیزم اتیشوند  و همان خصوص یم یمعرف  اناتشیداستان با توجه به خصوص يدیکل يها تیشود  و شخص یم

 .کند یم جادیداستان ا یکنش اصل يبرا

باشد. که در آن ابتدا با  یساده و قابل درك  م  يخانواده  است که با  نثر کیروزمره  یزندگ تیروا ،داستان

 رییروابط تغ نیاما به مرور ا میآنها مواجه هست ینیخانواده  و دور هم نش ياعضا يو مشورت ها یجمع يریگ میتصم

 .رسد یروند چالش داستان به اوج م نیخواهند با هم صحبت کنند که همیخانواده نم يکند  و اعضا یم

 گره آن یگذرد  به سادگ یکه بر عکس آنچه در ذهن خواننده م میشو یم ریدرگ يداستان با حوادث و رموز در

از اهدافش را در داستان به مخاطب  یکیدهد که  یکار را انجام م نیا آگاهانه سندهیرسد نو یشود. بنظر میباز م

 . باشد یحل م ابلق یسادگ نیبه هم یزندگ يکه مسائل و چالش ها دینوجوان خود بگو
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 یطابقت معلم م نیرا با ا یامور زندگ هیعالقه مند است و کل یاضیپدر که به ر تیداستان مثل شخص يها تیشخص

شکل  و شمائل خودش را دارد  و  یشود امور زندگ یکند  و متوجه م یم رییتغ تیداستان  شخص انیدهد در جر

 .باشد یدر داستان م ایپو تیشخص ينشان دهنده  رییتغ نیا

ص خا قیجذاب پدر همراه با عال تینامه گونه و شخص شینما تیضرب آهنگ جمالت کوتاه و روا یلحاظ زبان از

 .مادر داستان است  باعث کشش داستان شده است قیخود که در تضاد عال

 يبرا يندیشانا خو بایباز و تقر انیپا داستاند. استان به صورت رئال نوشته شده بوکتاب د يبر خالف اسم فانتز 

 یهم پردازش نشده بود. بهتر بود عامل شکستن آرکوپال ها و مابق ینبود و به خوب یجذاب دهیخواننده داشت. ا

ن داستان را کودکانه و س یکم ریباشد. استفاده از تصو يقنار کیکار  شدیقطعا نم شد،یمشکالت مشخص م

 .شدندیشرح داده م يقو یبا قلم ریآورده بود، بهتر بود تصاو سندهیانتظار نو دتر از ح نییمخاطب را پا

 دهیا تیکند و بشود شخص رییشبه تغ کی تواندیشانزده ساله دارد، نم يسن موجه که دختر کیپدر با  تیشخص 

 اتیضایرا در ر زیدارد و همه چ یاضیکامال ر یذهن تیشخص نی. اخواهدیم یطوالن یآل همسرش، قطعا زمان

 ی(از طرف جزو کیکنار هم قرار گرفتن  نجذاب باشد اما امکا اریبس یاضیعالقه مندان به ر يبرا تواندیو م ندیبیم

تضاد  نیو ا دیایب شیپ یواقع يایمتفاوت کمتر ممکن است در دن ییای) با دنیاضیر فتهیش یغرقه در هنر و از طرف

 .داستان داشت سمیبا فرم رئال يادیز

. شدیذاشته مگ شیدرون داستان پر رنگ تر به نما نیداشت و چه بهتر که ا ادیپر توقع و با انتظار ز یتیشخص درپ

 یاز ب یمشترك، خستگ یسال زندگ ستیحدود ب يزیبعد چ ینیاجاره نش کنواختی یمادر از زندگ یخستگ

ر کل د کنند،یاتاق صحبت م درکه با دخترش  يبهتر بود بجز صحنه ا رامون،یشخص پدر به مسائل پ یتوجه

 .شدیداده م شیداستان هم نما

اش دختر شانزده ساله نوجوان تنها دغدغه کیپدر و مادر داشت.  نیدوگانه ب یتیدختر خانواده(آنا) شخص تیشخص

 ي. تنها نماد دخترشدیم ختهمسئله هم پردا نیبه ا قیطور دقهو چه بهتر که ب ستیخانه ن لیوسا ییجابه جا ایخانه 

آنا، توجه به قاب عکس و ترس پسر درون عکس به عالوه داشتن  تیشخص يداستان برا نیشانزده ساله بودن در ا

ظاهر و  رییداستان وجود داشت، نه توجه به تغ نیقهر پدر و مادر درون ا يبرا يادیز یبود. نه نگران یعکاس نیدورب

 .خانه ونرامیپ طیخانه، اتفاقات درون آن و مح يبه فضا یتوجه یب یمادر و حت یبه نگران یتوجه یباطن پدر، ب
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 تیشخص يبرا توانستندیم يپردازش بهتر 443 رمردیو پ ثاغورثیف يآقا ک،یزیمانند معلم ف یفرع يها تیشخص

  .داشته باشند شیخو

د شد خواه یمنطق ریموضوع غ یاست اما زمان یکامال منطق شودیکه با دانش آموزانش دوست م کیزیمعلم ف کی

-ن ها کتاب خوا يکند. برا دایدرون خانه ربط پ زیو شک برانگ بیموجود عج کیبه وجود  کیزیکه مبحث ف

در مدرسه و جامعه  روزهکه هر  یو مباحث علم ستیز ک،یزیف ،یاضیموضوعات ر دنیشن -بخصوص نوجوان ها

دارد بلکه خواننده را از خواندن آن کتاب زده و باعث ن یتیجذاب چیه کنند،یو حفظ م شنوندیآنهارا م یعلم

ن ندارد و خواند يبرا یکه ارزش یکتاب کیپس از خواندن به عنوان  یحت ایرها شده  مهیکه کتاب به طور ن شودیم

 .شود ادیحوصله سر بر است 

  . ...و کیزیف ریمتفرقه اختصاص داده شده بود مانند خاطره دب حاتیبه توض از داستان تماماً ياریبس يهافصل

بود؛  نشده یو اصل یفرع يها تیشخص یاز چهره و احواالت و افکارات شخص یفیتوص چیطول روند داستان ه در

 .وجود نداشت ایاش يریهم به مکان ها و شکل قرار گ یگرچه پردازش

  .قصد داشت هرچه زودتر داستان را به اتمام برساند سندهیرو به جلو بود و انگار نو اریداستان بس یزمان ریس

ط به کل داستان رب یمعنا و ب یب بایبه قورباغه داشت که تقر هشانیبه مشکالت و تشب ینخست داستان نگاه فصل

  .بود

و  یکش از بخش اسباب سندهیو صاعقه مانند نو عیسر یلیکه به طور خ شودیشروع م یدوم از روز اسباب کش فصل

  .خانه گذر کرده بود دمانیچ

اش هخانواد يو آن را برا گرددیخانه بازم کیبه روز قبل دارد که پدر با نقشه ذوزنقه شکل  یسوم نگاه فصل

ه چطور ک نجاستی. سوال اشودیو عقد قرارداد م تیدا با مخالفت مادر و سپس منجر به رضاتکه اب دهدیم حیتوض

 شدند؟ دهیچ دیدر خانه جد لیخانه جمع شد، و اسباب و وسا لیروز تمام وسا کیدر 

که تنها ذهن  میبه رو شدومربوط به پچ پچ پدر و مادر بود رکه  گریکدیربط به  یحروف ب يفصل هفتم با سر در

 .نداشت یو معنا و مفهوم مشخص کردیم جیخواننده را گ
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ان نش يوجود نداشت برا يازین شیپ چیدختر خانواده شرح داده شده بود که ه یمعن یفصل چهارده خواب ب در

چهار خط تنها به  یفصل که سه ال یانیخصوص در خطوط پاهو ب کباریها آنهم در هر چند خط موش يدادن صدا

 .واژه موس س س س اختصاص داده شده بود

را  يرده او خو ستیشخص پدر در فصل هجدهم، تمام اعداد اول تا دو یو کالفگ یآشفتگ شینما ينبود برا يازین

 شود.گذاشته شیتک به تک به نما

ه کامال ک شدیبعد شروع م شروع هر جمله بال استثنا با واژه و میبهتر است بگو ایهر خط  کیو  ستیفصل ب در

 یورس بم يابفصل استفاده از الف نیتکرار بود. در هم هیمورد و خارج از قواعد آرا یتکرار ب کیخسته کننده و 

 .و دوم هم ادامه داشت ستیب فصل انیمعنا بود(خط.نقطه.خط.نقطه.نقطه.نقطه.) که تا پا یمورد و ب

مادر و پدر  یتفاوت یکه بدون مقدمه شروع شد، با ب میدیخانواده با واژه پُ را د ياعضا يو هفتم باز ستیفصل ب در

 .قهر پدر و مادر بود انینشان دادن پا سندهیکه هدف نو یدر صورت دیرس انیبهم به پا

داستان  يها چند فصل پوچ، تعداد فصل لهیقصد داشت به وس سندهیبود. انگار نو ریتصو کیو نهم تنها  ستیب فصل

 .دهد شیافزا را

 ندهیگو دادیرا، بهتر بود اجازه م الوگیهر د ندهیگو یحت دیرا به خواننده بگو زیداشت همه چ یسع سندهینو

برد که نبود نام ب يازیمتوجه بشود. ن الوگیهمان د ایبعد  الوگیهارا خود خواننده نسبت به د الوگیاز د يکسری

 ندهیحدس گو يبرا ییباز، جا اریبس یانیپا ي. بهتر بود به جايگریهر شخص د ایرا پدر گفت  نیرا من گفتم، ا نیا

 .گذاشتیخواننده م يها برا الوگید

ه داستان خواننده خبر داشت ک يدوباره از خانه مجتمع صنوبر مشخص نشد، در ابتدا یعلت اسباب کش تینها در

 تیر نهاکه د یموضوع اصل يبود برا یها تنها رد گم کن ياز پنج روز در آن خانه نخواهند ماند و موضوع قنار شتریب

از  شیب انیخواننده به جا گذاشت. داستان پا يرا برا يادیز يهاو سوال بیمشخص نشد و موضوعات عج يزیهم چ

دور  ییاپسرك را ج دهیبا چهره ترس یبیقاب عکس به آن عج یجر قبلأمشخص نشد چرا مست یداشت؛ حت يحد باز

 .قرار داده بودند دیاز د
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 فاطمه زهرا زارعی
 هاي ادبی و باشگاه نقد ادبی، مرکز پردیسعضو فعال انجمن

 

کتاب یک جعبه پیتزا براي ذوزنقه کباب شده داستان زندگی یک خانواده متوسط شهري است ؛ خانواده اي متشکل 

 از پدر ، مادر و یک دختر نوجوان به نام آنا.

پرورش گل عالقه دارد ولی پدرش به ریاضیات عالقمند است و همه چیز را با اعداد و اشکال مادر آنا به موسیقی و 

 دهد.هندسی توضیح می

فصل تابستان است و آن ها به منزلی جدید اسباب کشی کرده اند ؛ آنا خیلی زود متوجه قاب عکس به جا مانده از 

 کند و چیزيعکس ذهن آنا را به خود مشغول میشود ؛ نگاه نگران پسرك در ساکنان قبلی رو ستون خانه می

 دهد.گذرد که اتفاق هاي عجیبی رخ مینمی

کند و با یک تشبیه ساده و خالقانه ذهن را مقدمه داستان ، مقدمه اي است که خواننده را از وقوع حادثه اي باخبر می

 کند.براي حادثه آماده می

دهد که داستان حول یک حادثه شوید و به شما این اطمینان را میدر مقدمه براي حوادث احتمالی آینده آماده می

 اتفاق می افتد.

داستان با یک گفت و گوي معمولی بین یک خانواده که تازه به خانه جدیدشان اسباب کشی کرده اند شروع 

 شود.می

هیچ ذهنیتی از  ، اما خوانندهگیرداولین برخورد خواننده با شخصیت در خط هاي ابتدایی داستان صورت می

؛ در گذر زمان و با پیش رفتن داستان ما شاهد برایش در هاله اي از ابهام هستندشخصیت ها ندارد و شخصیت ها 

 رشد شخصیتی آنها هستیم و دیگر خبري از ابهامات نیست.

 نزدیک شود که با خانواده سه نفره اي همراه شده است که گرچه به همدر صفحات ابتدایی خواننده متوجه می

 کند.هستند اما هر کدام از آنها در دنیاي جدایی زندگی می
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داستان بسیار روان است ، خبري از توضیحات اضافه نیست و تمامی توصیفات و اتفاقات کامل هستند به شکلی که 

 کند. خواننده هرگز احساس خستگی نمی

بدون کوچک ترین بی نظمی وارد داستان ، همه چیز پیوسته و دهدان اتفاقات را به خوبی شرح میروند داست

 شوند. می

؛ به شکلی که ترس و وحشتی که در فضاي داستان حاکم است به راحتی ساسات شخصیت ها کامل و واقعی استاح

 شود .به خواننده منتقل می

 کند.و بتواند یک زندگی ساده را پر از تنش و هیاهداستان قصد دارد به ما نشان بدهد که یک تلنگر چطور می

مادر  شوند و تفاوت دنیاي پدر ودهد که اتفاقات چگونه باعث شکسته شدن سکوت مینویسنده داستان نشان می

 شود.دهد و باعث تقابل این دو میبیش از پیش خودش را نشان می

رد و ما ال پناه ببشود که نمیتواند براي حل همه چیز به دنیاي اعداد و اشکاز طرفی در برهه اي از زمان پدر متوجه می

 شاهد مواجهه پدر با دنیایی به دور از ریاضیات هستیم.

شد که قبل گفت و گوي میان شخصیت هاي در عین سادگی و صمیمیت و کمی گیج کننده هستند و شاید بهتر می

 از صحبت گفته شود که چه کسی در حال صحبت کردن است نه بعد از آن.

دهد که مربوط به صحبت هایی از دبیر رش هایی از خاطرات آنا را به ما نشان میدر بخش هایی از داستان نویسنده ب

 گردد.تواند بیانگر این باشد که آنا براي اتفاقاتی که افتاده است به دنبال دالیل منطقی میفیزیک آنا است که می

فضاي  می سواالتش را یافته است ورساند که پاسخ تمادر اواسط داستان اتفاقی غیرمنتظره خواننده را به این باور می

داستان و شخصیت هاهم آرامش از دست رفته شان را به دست می آورند و با جمله اي از دبیر فیزیک آنا رو به رو 

 ییدي بر حدس و گمان هاي خواننده است : که گویا تأ شویممی

 ) ( همیشه پشت چیزهاي عجیب و شگفت آور یک ماجراي ساده اما دقیق وجود دارد

شویم که تمام پاسخ ها سوءتفاهمی بیش نبوده است و دلیل حوادث هم نامعلوم می ماند و اما در آخر متوجه می

 رسد.داستان با همان ترس و وحشتی که بر فضا حاکم است به پایان می

  



هزار و چهارصدیک تیرماه، ششم شمارهسال چهارم،  ،باشگاه نقد ادبی  

 

15 
 

 شناسی شخصیت از دریچه 

 نیروانا چاوشی                      
 مرکز تخصصی ادبیها و باشگاه نقد ادبی، عضو ارشد انجمن             

 
ه و پیتزا ي ذوزنقه و جعبي سه نفرهاثر جمشید خانیان حول محور خانواده »ي کباب شدهیک جعبه پیتزا براي ذوزنقه«

 کنند.که در قسمت هاشور خورده اشتراکی مسالمت آمیز را زندگی می Cو B ،Aي چرخد. هر کدام، سه دایرهمی

 
 ذوزنقه-

بیه هاي قائم الزاویه تششمرد و همسایگان را به تساوي فیثاغورس و مثلثاعداد اول را هنگام کالفگی میپدرکه 

دهد. خواننده با مواجهه با هر دیالوگ عملی را به مخاطب ارائه می-کند، نمود جامعی از اختالل وسواس فکريمی

گر ست. وقتی خانه بهم ریخته، دیاست چهار عددي طالیی خورد. بابا معتقدبابا از زیرکی و ظرافت نویسنده جا می

a  عضوي ازA داند؛ جایی که هر چیزي سر جاي خودش قرار دارد و براي هر نیست. او ریاضیات را جاي امنی می

آیند و کنار هم معنی پیدا ي داستان جایی ست که شخصیت ها کنار هم میچیز جواب مشخصی هست. ذوزنقه

 اش، همان ذوزنقه است.که براي خانواده کنند. باباییمی

 
 پیتزا-

عملی پدر را به ارث برده، اختالل و -گري را بر عهده دارد. او که ژن وسواس فکريي خطیر روایتآنا وظیفه

شود، خود را در گرداب رئوس گراف و آمیزد تا جایی که چشم ما و ذهن آنا یکی میگري را در هم میروایت

ا ...ضریب انکسار شیشه ب« زنند:کنیم. جمالت معلم در گوش آنا، چندین و چند بار زنگ میمیمکعب مربع ها گم 

و آن هم نمودي از ذهن  »آور، یک ماجراي ساده......پشت چیزهاي عجیب و شگفت« ،» ضریب انکسار هوا...

ین ن جفت چشم را در اخواند و کجنکاوتریطلب اوست. آنا، نگاه چشمان پسرك در قاب را میگر و نتیجهپرسش

 ذوزنقه دارد.
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 جعبه-

ا درست بزرگ رهاي آرکوپال مامانکند. او که مطمئن است بشقاببندي زندگی میمامانِ داستان در چیدمان و بسته

گفتم او هاي آنا ست. اگر بابا بودم شاید میگاه بابا با خود و شیطنتو بی اي براي کنترل درگیري گاهچیده، جعبه

ورده در خهاي تركکالم و گلدانهاي بیي مربع است که باورهاي قدیمی را با موسیقیمستطیلی با قاعده مکعب

 دارد. خود نگه می

 
 هاکباب شده-

ها که قناري. آن فر و جفت مغمومزار، خانم مسعوديآهاي داستان، آقاي فیثاغورس، پیرمرد بیکباب شده

ر اینجا بگنجد و نه چندان کم که اسمی ازشان نیاوریم. آن ها که هر کدام توصیفشان نه چندان گسترده است که د

 د.هستن »هاکباب شده«ترین افراد براي دریافت شوند، احتماال برحقرئوس مربعی اند که باهم رو به رو نمی
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  یخان دیام

 یادب یمرکز تخصص ها و باشگاه نقد ادبی،انجمن عضو ارشد
 

در مجموعه رمان نوجوان امروز است که در  ییذوزنقه کباب شده از جمله کتاب ها يبرا تزایجعبه پ کیکتاب 

 نیداستان و همچن تینوع روا قیاز طر ژهیدهد؛ به و یمجموعه بروز م يکتاب ها گریرا با د زشیکار تما يابتدا

 .است ينوآور یکه نوعمنظور نیبه ا ریاستفاده از تصو

 ییگو میتقمس يتا حد یمنظور گاه نیا يوبرا دیرا به خواننده بگو یانسان ياز تجربه ها یتالش داشت برخ سندهینو

 حتیا نصام دییاز  جلسات نقد کتاب، مخاطبان در واکنش اذعان داشتند که: داستان خود را بگو یکیرخ داد که در 

 .دینکن

است » دیتمه«ر دوش اثر ب تیجذاب شتریشد که ب دیمتوجه خواه دیاثر دقت کن نیبه ا یستیبه لحاظ فرمال دیبخواه اگر

تیخص.  شستین دیجد یترسناك، چندان طرح یو تا حد کم بیعج یداستان. چرا که نقل مکان به مکان »ماده«تا 

 يها یگژیو صیشدن معلق هستند؛ هر چند که تخص تیشخص ای پیت نیداستان از جمله پدر، مادر و فرزند ب يها

 يهاتیشدن شخص »تیشخص«به  یاضیموارد مختلف به زبان ر انیو ب ،یقیو موس اهیعالقه به گل و گ ریخاص نظ

 ،یاضیر انیزن و ب پیت یبه احساسات و نوع لیخود نشانگر م اهیعالقه به گل و گ یاز طرف یداستان کمک کرده ول

اند. گرفتهفاصله ن پیها از تتیشخص نیهنوز ا یمرد در جامعه است. و به عبارت پیت یبه منطق و نوع لینشان دهنده م

گرفته؛ چرا  شدن فاصله پیها از تتیشخص هیاز بق شتریخاص ب ییهایژگیپدر داستان با و ان،یم نیهر چند که در ا

گاه نشان دهنده داشتن ن نیکه ا کندیم انیاست ب یاضیخودش که همان زبان ر یآگاه يرا به محتوا رامونشیکه پ

 .است یشناختداریپد
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  ياوری نیحس

 27مرکز  ها و باشگاه نقد ادبی،انجمن عضو

 

به  اما .ره بودمنتظ ریجذاب و غ یلیداستان که خ انیبود مخصوصاً پا بایز یلیم که خویبگ دیداستان با نیمورد ا در

 کردن میبیا ار یحرف کیاز جمله ها اول  یدر بعض دکنیم فیتعر اکه داستان ر يبچه اآن ن ااز زب سندهینظر من نو

 .گفت بابا  نوشت:یبعد م

از داستان هم گفته شد که مامان رفت تو اتاق و بعد در مورد خودش وپدرش صحبت کرد ودوباره  گرید يجا در

استان د کیداستان  نیچه موقع رفت تو اتاق اما در کل ا قاًیگفت که مامان رفت تو اتاق معلوم نشد که مامان دق

 .بود زیانگ جانیجذاب و ه
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 یمیمحدثه ابراه

 27مرکز ها و  باشگاه نقد ادبی، عضو انجمن
 

درون کتاب به ما  يها نوشته. جذاب بود اریدرون کتاب بس يش و دختر ماجراجواانهیکتاب و ژانر ماجراجو نیا

تا  کندیحادثه به ما کمک م کیو  میآوریاست که به زبان نم ییما پر از حرف ها يهمه یداد که زندگینشان م

 .دیایاست به زبان ب امدهیکه تا به حال به زبان ن ییهاحرف

ن از که م يزیچ گرید. پدر و مادر بود نیطنز وارد داستان شود تضاد ب یکه باعث شده بود کم یجالب ينقطه

اده بود که س ییبا نوشته ها یمباحث علم قیو تلف یو اشکال هندس اتیاضیر قیلذت بردم تلف اریخواندن آن بس

 .میباش زاریما از آن ها ب تیدر واقع دیداشت که شا یخاص تیجذاب
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 دهیرکزهرا

  سیپردها و باشگاه نقد ادبی، مرکز عضو انجمن
 
 

بتدا کتاب ا نیخواندن ا لیدل. خوانمیبا ژانر وحشت نم ییکتاب ها معموال ،یهولناک يو چه ماجرا یعنوان جالب چه

  د.سوم عنوان و مقدمه جالب کتاب بو در مرحله دوم و و انیخان يجذاب آقا اریماهر و قلم بس سندهینو

انسان را وارد به  بعدش، بیو غر بیعج يو ماجرا ها یمین قاب عکس قدآبه شکل ذوزنقه و  دیجد يا خانه

  د.کریحرف کتاب م نیخرآخواندن تا 

 کیکه کتاب را در  دییبه من بگو اگر د.مرا به عنوان خواننده جادو کر انیخان يگر آقاافسونقلم  میبگو توانمیم

ت یرها ودشیداستان تمام م یوقت یو گاه دلهره که حت قیاست پر از حس تعل یکتاب« میگویم ،جمله خالصه کن

  »دکنینم
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 سعید وروایی
 شهریار ها و باشگاه نقد ادبی، مرکز عضو انجمن

 

ه هم ها بضی پدر هست که اینها و ریاکند، شکل خانهترین مبحثی که نظر مخاطب را جلب مین و جذابتریمهم

 .ند، و در نوع خود جالب استهست متصل

ت ادامه داستان توانسکرد بهتر بود و میبه نظرم اگر زودتر نگاه پدر نسبت به کاربرد ریاضی در زندگی تغییر می

و در  خود جالب استزند که در نوع هاي قبلی بازگشت میهر قسمت داستان به اتفاقنویسنده در  .جذاب تر باشد

  .همه چیز را همانطور که هست دید ترین تحول این بود که پدرآخر هم که مهم

آنا با  مان را به مسائل تغییر بدهیم، طوري که دبیرن پیام داستان این باشد نوع نگرششاید بتوان گفت که مهم تری

الطون زیادي به تمثیل غار اف شعبده باز او یاد داده بود که واقعیت جهان بازتاب هایی از آن هستند ، که شباهت مثال

 د.دار

شخصیت پردازي ها به خوبی انجام شده و هر شخصیت به چیز هاي خاصی عالقه دارد و همین عالقه بر اعضاي 

ردم ، تا کبودم یک خواهر یا برادر براي آنا اضافه میمن اگر به جاي نویسنده  .گذارددیگر و فکرشان تاثیر می

 .داستان جذاب تر شود

ولی در بعضی جا ها نویسنده توصیف خوبی از فضا نکرده و دقیقا توانسته بود مخاطب را همراه کند فضا سازي هم 

  : 21، صفحه  5مثل قسمت   .ها در چه بستري گفته شده استوگدانیم دیالنمی

 ؟قی را کم کنیمصداي موسی: هسته گفت آبابا 

 .با احتیاط گفت

 بلنده ؟: مامان گفت 

 یه کمی : بابا گفت 
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 کل داستان از زاویه دید و فکر آنا تشکیل شده .کننددانیم که در کجاي خانه موسیقی گوش میدر این قسمت نمی

ل ها را عهاي گفتاري باشد ، فمحاوره ن جذاب تر باشد و شبیهنویسنده چند جاي داستان براي این که داستا .است

، و مخاطب را کنجکاو به شوددر هر قسمت نویسنده وارد یک فضا و مکان جدید می. حذف به قرینه کرده است

  .دهد ، و بعد صحبت کردن آنا با خود و بعد ادامه اتفاق رخ می، اول اتفاقات استکند خواندن می
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 آنیتا مقدم
 21مرکز باشگاه نقد ادبی،ها و عضو انجمن

 

ه ه و سهل انگاري پدر آنها بآگاهانب کشی دارند اما با یک اشتباه ناست که قصد اسبا ايداستان درباره خانواده

 روند.اي در ظاهر زیبا اما مشکوك میخانه

 نقاط قوت

فسیري آنها هاي تبیان ویژگیهاي داستان و به بیان قابل توجه احساسات شخصیتتوان از نقاط قوت این داستان می

توان در متن داستان احساسات آنها را فهمید و با آنها همذات پنداري کرد و خود را جاي آنها می اشاره نمود.

 .به خصوص اگر خواننده داستان شرایطی مانند این خانواده داشته باشد یا مدتی در این شرایط بوده باشد گذاشت.

د که خالقیت باالي نویسنده را کال هندسی و اعداد و مفاهیم ریاضی در کتاب بومورد بعدي استفاده از از اش

ند.(منظور ککه موضوع کتابش  ریاضی نیست از این مفاهیم استفاده میاي در حالیزیرا کمتر نویسنده ستود.می

 مفاهیم هندسی است نه شمردن روزانه)

ا بمورد آخر اینکه خواننده هر چه  شمرد به نظر من جالب آمد.ل را میاینکه پدر خانواده هنگام عصبانیت اعداد او

 .شوداش بیشتر میکنجاويرود،داستان پیش می

 :قاط ضعفن

هاي داستان قابل درك هر چقدر که شخصیت کرد.داستان کامال نامفهوم بود و خواننده به سختی آن را درك می

 بودند خود داستان قابل درك نبود.

واند یک  تآیا واقعا یک قناري یا یک عکس می. ها واقعا از کجا بوده استمعلوم نشد واقعا آن بالگر اینکه مورد دی

 انتقاد نیست. این مورد خیلی قابلالبته نویسنده در نوشتن آزاد است بنابراین  چینی مثل گلدان و بشقاب را بشکند؟

که خرین مورد اینو آ. ده بود تا به کلیات داستانوجه کرمورد بعدي این بود که نویسنده بیشتر به جزئیات داستان ت

  ها هنوز ناگفته مانده بود.در حالی تمام شد که خیلی از چیز داستان پایان خوبی نداشت و



هزار و چهارصدیک تیرماه، ششم شمارهسال چهارم،  ،باشگاه نقد ادبی  

 

24 
 

 

 آنیتا بهنام
 21ها و باشگاه نقد ادبی، مرکزعضو انجمن

 

ستان چند صفحه اول دا من وقتی عکس جلد کتاب را دیدم،حس کردم کتاب،کتابی علمی یا روانشناسی است، در

کردم داستانی معمولی در مورد یک خانواده است که به خانه اي جدید اسباب کشی کرده اند. اما وقتی نیز فکر می

 کتاب را تا آخر خواندم متوجه تخیل قوي و قلم تواناي این نویسنده در نوشتن داستان شدم.

مورد خانه جدیدشان حرف میزد کسل کننده بود و  گرچه بعضی از جا هاي داستان مثل قسمتی که پدر آنا در

هاي آن سرشار از هیجان بود، مثل زمانی که آنا آن کرد  ولی بعضی از بخشخواننده را از ادامه مطالعه دلسرد می

 .صداي قناري ها نبوده است بیند،یا موقعی که می فهمند صدا،سایه عجیب را می

را بر  ثیر مورد نظرشأب را سردرگم کند تا از این راه تکند مخاطمی هاي داستان نیز نویسنده سعیبعضی قسمت

پرسید،خواننده شک زد و درباره سایه از او میذهن مخاطب بگذارد، مثل وقتی که فیثاغورس به آنا لبخند می

 یا نه. داردسایه که ارتباطی با رد کمی

داي ص شود هم فکر اینکه صدا،کتاب تمام میدر حدي که وقتی  هیجان و ترس خاصی دارد. جذابیت، این کتاب،

ا تمام ب نویسنده، به نظر من، گذارد.یک لحظه تنهایت نمی آورده، چه بوده یا چه کسی این صدا و بال ها را به وجود

شخصیت پردازي، بیان حادثه و دیگر اجزاي داستان توانسته این داستان را براي خواننده   مهارت بسیار در توصیف،

 قابل تصور کند. زنده و
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 اصغرزاده هیهان
 اریمرکز شهر ها و باشگاه نقد ادبی،عضو انجمن

 

. فتدیب  در ادامه یرو به رو ست و ممکنه است چه اتفاقات یکه با چه داستان شودی، خوانده متوجه مآغاز کتاب در

ه زده است ک ییهاحدس ندیتا بب کندیمشتاق مخواندن ادامه داستان  يبرانکته مثبت است که خوانده را  کی نیا

 .غلط ایدرستند 

ته از پس توانس یداستان به خوب نیمختلف هندسه در ا يهاو شکل اتیاضیاست که استفاده از ر نیا يبعد نکته

رفته در داستان  رفته. داشت و جالب بود یتازگ سیارموضوع  ب نیو ا دیایانتقال احساسات خانواده مخصوصا پدر بر ب

ها  ه نفر را بشناسد و با آنآن خانواده س تواندیم شتریکه خوانده ب شوندیم جادیا یدر پس موضوع اصل ییهاگره

 . کند يپندارذاتهم

 يه احرف ناگفت چیکه ه میرو به رو هست یمیخانواده ساده و گرم و صم کیکه با  میکنیداستان ما فکر م اول

 زیخانواده لبر نیا شودیو مشخص م شکندیم شتریآنها ب نیسکوت ب رودی، اما هر چه داستان جلوتر مستین نشانیب

 . کرد ینیب شیرا پ نآ شودنمی داستان  که در آغاز یناگفته است ، موضوع ياز حرف ها

نظر  به د.شویافتد و از محوطه آن خارج نم یم نیالساق يذوزنقه متساو کیادامه ، تمام اتفاقات داستان داخل  در

دون آن ، هر چند که بکمک کند يبه فضا ساز توانستیم، شدیاستفاده م شتریخانه ب یرونیب طیمن اگر از مح

 .دیبر آ يتوانسته از پس فضا ساز یبه خوب سندهینو

 کیتاده است کار که اف یبودند تمام اتفاقات رفتهیبود که خانواده پذ یبه آن اشاره کرد زمان توانیکه م يگرید نکته

ه ؛ قبول کردند ککه چگونه  آنها مخصوصا پدر دیآیم شیخوانده سوال پ يداستان برا يجا نی. در است يقنار

 ؟دیآ یها بر مکار نیاز پس تمام ا يقنار کی

کتاب لذت بردم و به قول  نیکل از خواندن ا در.  دموقع بوهجا و بهداستان که از نظر من ب يبند انیدر آخر پا و

  .کندینم تیاست که پس از تمام شدن هم رها ییداستان ها ءداستان جز نی، ااز دوستان یکی
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 یاخالق نبیز

 سیمرکز پردداستان و باشگاه نقد ادبی،   عضو کارگاه
 

 .الب بودج میبرا دکردنیاستفاده م یو از اشکال هندس ددنیکشیم یقاشن دهندن انش دخواستنیم را یهرچ نکهیا اول

 مثالً »تبابا با لبخند گف«توان نوشت: می »بابا گفت... گفتخند ببا ل«به جاي  نکهیدوم ا و

 .من گفتم »عکس« -

 »عکس« من گفتم:

 فاتیتوص است.مطالعه داستان کمی دشوار شده اما  است ی ارائه کردهمتفاوت متن با این سبک نگارش، سندهینو البته

ها و اسبابنکاتی که درباره خانه کرد.فضا را توصیف میو قشنگ  به موقع یلیخ ،داشتم تدوس یلیخ ار کتاب

 ه.امعجمسکن در  مشکالترسید که اشاره دارد به مسائل اقتصادي و بود به  نظر میهاي مختلف مطرح شدهکشی

د داستان داشت. براي پیشبر یستان از اشکال هندسدا يکه تو يو کاربردبه اشکال هندسی  سندهیتوجه نو نکته دیگر

 دیو از د جالب بود بسیار  شودمیبابا مواجه  يها یها و نقاشو با شکل کند میجمع  را بابا يهاکاغذکه آنا  یقسمت

در انتقال فضاي اختالف و شکاف بین پدر و  سندهیو نو ت شود بابا ناراح یلیمامان باعث شده بود خ ياهمن حرف

 مادر بسیار موفق بود.

  



هزار و چهارصدیک تیرماه، ششم شمارهسال چهارم،  ،باشگاه نقد ادبی  

 

27 
 

 یمیسل زهرا
 شهر قدس مرکزها و باشگاه نقد ادبی، عضو انجمن

 
و  اهیآنا به پرورش گل و گ مادر .به همراه پدر و مادرش است »آنا«دختر نوجوان به نام  کی یدرباره زندگ داستان

 .ندیبیم یاش را اشکال هندس یاست تمام زندگ یاضیر ریدب کیعالقه مند است و پدرش که  اریبس یقیموس

ستون  يبوده و رو یجر قبلأکه متعلق به مست یدر تابلو عکس یو نگاه پسرک کنندیم یکشسبابا دیبه منزل جد آنها

باعث ترس او  شنودیکه از کمدش م ییو در همان روز صدا کندیرا به خود جلب م»آنا«خانه نصب شده توجه 

 .دکنیم دایادامه پ راو ماج شودیم شتریافتد ترس او ب یکه م یو روز بعد با اتفاق شودیم

 یجلد، دوست داشتن ریآن گرفته شده است و جلد خوش رنگ و ساده و خانه درون تصو يداستان از محتوا عنوان

ا ادامه ت کندیم بیاست که خواننده را ترغ يدر اول داستان طور انیب وهیش .کندیتوجه را به خود جلب م است و

 .کنندیم یکشهنوز چند روز نشده دوباره اسباب چرا نکهیداستان را زودتر بخواند ا

ر و مادرش آنا و پد نیکه ب ییهاو ها و مکالمهگواشد و با گفتبیآنا م یعنیداستان  یاصل تیشخص داستان، يراو

 فین توصروش اریداستان و مکان اتفاقات بس يفضا .افتیها دست نآ تیتوان به شناخت شخص یم شود،یم جادیا

 .شده و قابل تصور هستند

ا از اند و کتاب هشده ختهیر نیزم يها شکسته روکه گلدان ییاز همان جا شودیبخش هفتم گره وارد داستان م از

اتفاق افتاده، دوباره با آن روبه رو  نیکه چگونه ا ییحدس و گمان ها یو پاره شده اند. خانواده در پ ختهیقفسه ر

 ای دیبگو به پدر و مادرش شنودیم ای ندیبیرا که م ییزهایچ داندیآنا نم نکهیافتد ایمها اتفاق شوند و کشمکشیم

زمان با کنترل ترس خود به مادرش هم کمک و آنا در تالش است تا هم شودیناراحت و آزرده م اری، مادر بسنه

 د.کنیاورا نگران م زین شودیم شتریپدرش که روز به روز ب یآشفتگ انیم نیکند و در ا

 یلیه خاش کاز گم شدن پرنده هیهمسا رمردیپ ییهمان جا ردیگیصورت م ییگشاداستان گره یانیپا يبخش ها در

رنده سر پ ریز ریکه اتفاقات اخ شودیآنها راحت م الیو خ دهدیاست به خانواده آنا خبر م طونیو ش عیو سر زیت

وجه مت دیآیبه خانه آنها م شیهاقفس پرنده نبرد يبرا هیبوده است اما بعد از گذشت چند روز که همسا هیهمسا
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دوباره  یداستان باز است و بعد از اسباب کش انیپا... نبوده هیکه در خانه است پرنده همسا یشخص ای ئش شوندیم

 ؟استبوده یچه کس رسریآن اتفاقات ز این سوأل پابرجاست که، هنوز آنها

که  یغلب هیو همسا هیهمسا رمردیساختمان، پ ریمد يمادربزرگ، آقا یعنی، از خانواده آنا ریداستان به غ يهاتیشخص

. البته رمردیساختمان و پ ریال هستند مدو فعّ دهندیخود را نشان م تیفقط دو شخص انیم نیا در، زوج جوان هستند

 .اهکوت اریبس ياو مکالمه یاما فقط با تماس تلفن شودیمادربزرگ هم در طول داستان چند بار وارد داستان م

 ییدر چه مدل خانه ها نکهیاز ا ریاما راجع به آنا به غ میبریم یها پتیشخص یژگیخواندن داستان به و هنگام

پدرش و...  يرفتار يمادرش و عادت ها قیکه شاهد  عال یدرحال میشویمتوجه نم يادیز زیچ کردهیم یزندگ

 زیه چهم ایشمارد  یخود را آرام  کند اعداد اول را م خواهدیم یوقت نکهیجالب است  ا اریپدر بس تیشخص م.یهست

 .کندیم هیتشب یاضیو مباحث ر یو همه کس را که در اطرافش وجود دارند به اشکال هندس

و جمالت کوتاه خواندن داستان را  کندیمتنوع و جذاب م اریهم که  در داستان وجود دارند آن را بس يریتصاو

 .کنندیلذت بخش م
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 سایه برین 
 3مرکز ها و باشگاه نقد ادبی، عضو ارشد انجمن 

   

رسناك و احتماالً ت ییمخاطب نوجوان نوشته شده و در ژانر معما يبرا ،ذوزنقه کباب شده يبرا تزایجعبه پ کیرمان 

 نیچن. همستینوجوان امروز خسته کننده ن يآن اشاره کرد که براتوان به حجم کم یاست. از نقاط قوت کتاب م

 يها قويازسری. تصوشودیداستان م انیتا پا اطبمخ یدر متن کتاب باعث همراه یو اشکال انتزاع ریداشتن تصاو

اما قابل باور  است یرمنطقیها غقسمت یدر بعض نکهیشناسنامه هستند و حوادث و اتفاقات با ا يها داراتیاست، شخص

 کننده آن اشاره کرد.ریغافلگ انیبه پا توانینقاط قوت داستان م گریاست. از د

نقه کباب شده نگاه ذوز يبرا تزایجعبه پ کیبه رمان  يتررانهیتر و احتماالً سختگ انهموشکاف دیبا د میاما اگر بخواه      

اتفاقات به ظاهر وهم  شده با گفتن یکه سع ییو جاها ستیکتاب ترسناك ن کیکتاب اصالً  نیکه ا مییبگو دیبا میکن

تواند نمی، انتها با خود همراه کند امخاطب را ت کندینگاه م يگریبه نقطه د يبچه اکه در آن پسر یآلود مثل قاب عکس

 ي برااحتماالً شود،یداستان م يخانواده  دیبودن خانه جد بیو غر بیکه مربوط به عج یحوادث مخاطب را بترساند.

ربوط داستان م یاصل تیکه به خواب شخص یی. قسمت هاستیاز نوجوان هم قابل باور ن ترنییپا یسن يگروه ها

کدام از  چیه کنمیاست. من فکر م يضرور ریغ اتیاز جزئ یمثالً ذکر بعض ای ردیگ یکامالً ضرب قصه را م شودیم

 يبرا که پدر داستان دیبار به ما بگو کی سندهیدارد که نو یلینخوانده باشند. چه دلرا  18بخش  ،کتاب نیمخاطبان ا

اول؟! خب  يهافحه را اختصاص بدهد به نوشتن عددص کیبعد نصف  وشمارد  یاول را م يآرام شدن، عدد ها

این کار احتماال تالشی براي رساندن حجم کتاب به یک  کند.یبخش کتاب را رد م نیمشخص است که مخاطب، ا

آن،  يمنتظره  ریشود اما اتفاق غیاز نقاط قوت آن محسوب م یکی نکهیکننده کتاب هم با ا ریغافلگ انیپا رمان است.

امل متوجه بشود که ک تواندی. مخاطب تا انتها نماست فیداستان بالتکل يفضا می. اگر بخواهم ساده بگوستین یمنطق

 شودیم يو کارخانه شکالت ساز یچارل لمیف هیداستان شب يفضا یگاه ؟ يفانتز ایداستان رئال مواجه است  کیبا 

 .ترسناك حلقه لمیف هیشب یگاه

جالبی است اما تالشی که نویسنده براي نزدیک کردن داستان به فضاي  توان گفت رمان سرگرم کنندهدر کل می      

ی نیست که و با اینکه پایان کتاب غافلگیر کننده است، کتاب نتزي داشته، چندان موفقیت آمیز نیستمعمایی، مهیج و فا

  دو بار خوانده شود.
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 زاده  یروحان ثنا
 22 زمرکهاي ادبی و باشگاه نقد ادبی، عضو کارکاه

 

کتاب با ژانر وحشت  نیدر واقع ا شود،یم تیساله است که داستان از زبان او روا 16 يداستان ، آنا یاصل تیشخص

 یفت، اتفاقات مرموز و شگ گرید يبه خانه ا يو نقل مکان از خانه ا یکه پس از اسباب کش دهدیرا نشان م يخانواده ا

 .گذارندیرا پشت سر م

 هیها ، سالاست ، مانند : شکستن آرکوپا ندیمنشاء اتفاقات مرموز و ناخوشا افتنیاست که  دایهدف داستان هو نیبنابرا

  ....در رفت و آمد و خواب آنا در رابطه با موش ها و ي

ان به چشم در داست یاطرافشان به خوب بیداستان با اتفاقات عج يها تیشخص يها يریدرگ ایو  ییاروینظر من ، رو از

عکس پسرك در قاب،  یدرون کمد  و حت يداستان با قرار دادن اتفاقات مرموز همچون صدا سندهی، که نوخوردیم

 . گذاردیم شیو به نما شودیم زیموجب وحشت خواننده ن

 کند،یکنجکاو م ترشیو ب شتریباز ، خواننده را ب انینوع داستان با پا نیداستان قرار دارد ، ا انیپا ای یانتها ، ضربه نهائ در

نده با راز ، خوان نیکشف ا يدر کار است و قول آنا برا  يشعبده ا ایحقه  نکهیداستان با فرض ا يدر اصل در انتها

 ،ز آلود اشتباه از آب درآمده استدر رابطه با اتفاقات را شیها و نظر ها رضف یتمام نکهیاز جهت ا گرید یوحشت

 .شودیروبه رو م

 . اش ادامه دهد یخواننده قرار گرفته و به گمانه زن يتواند بر عهده  یم انیپا نیآخر ا در
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 مبینا محمدصالحی
 14ها و باشگاه نقد ادبی، مرکزعضو انجمن

 

ه کنند. البته او و خانواده اش تا ب یم یاثاث کش ییبایبه نام آنا همراه پدر و مادرش به خانه ذوزنقه شکل ز يدختر

 دهد.یرخ م یخانه متفاوت است که در آن حوادث نیا یرا هم امتحان کرده اند. ول گرید یبیعج يحال خانه ها

 .دهدیخبرش را م ییرایپشت ستون پذ يکه عکس جا مانده  یحوادث

 ينگاه کنجکاو نیجلد ساده در اول ریتصو کیهمراه  »ذوزنقه کباب شده يبرا تزایجعبه پ کی« جذاب عنوان

نثر داستان  . عنوان را متوجه بشود يبرا ينام گذار نیتا کتاب را بخواند که مفهوم و علت ا زدیانگ یخواننده را بر م

که باعث کشش داستان و  میرو به رو هست  یخواندن با حوادث نیو روان بودن ،ح یسادگ نیساده است  اما در ع

 .شود یخوانده شدن آن م

و  میخوانیم شنامهیخواندن انگار نما نیاطر نوع نوشتار در حاشاره شده است اما به خ یدر داستان به خوب اتیجزئ به

 بزنه، غیرفت ج«. براي مثال  کننده است رینوشته شده است که کوتاه و غافلگ يقسمت ها طور یجمالت در بعض

 »نزد

 یند ولدار یافراد با هم ارتباط خوب یخانواده واقع کی،که مانند افتدیخانواده اتفاق م يحول و محور اعضا داستان

کنند و از یو  با کمک هم و صحبت کردن آن چالش ها را حل م دیآیم شیپ ییآنها اتفاق  ها نیاوقات ب یگاه

 .گذرندیآن م

با  ود.ر یها داستان را جلو م یژگیشدند و با همان و یها معرف یژگیبا تمام و یها به خوب تیداستان شخص یط در

 تیدو شخص نیمتضاد هستند اما تقابل ا تیدو شخص قیخانواده(پدر و مادر) از لحاظ عال يکه اعضا نیتوجه به ا

 .ها استفاده شده است یژگیو نیدر داستان از ا ی، به درست یاضیکه مادر عالقه به هنر و پدر به ر

 

 


