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 پیشگفتار:

»آنچه    یعنیها، اسطوره  از فرهنگ  یدر باور عامه و در برخ   معاصر است.  ینقد ادب  مهم  یکردها یرواز    «ی»نقد اسطوره ا

ای  های  نقد اسطوره نظریه ها نیستند که با اما فقط اسطوره  دارد« یاصرفاً افسانه  یبوده و جنبه ا  یرواقع یو غ یالیخ

توان با این رویکرد بررسی کرد.   های امروزی را نیز می ها و انیمیشن ها، فیلم شوند، بلکه بعضی از داستان بررسی می 

ها ساخته روان ما هستند و نقد  ارد. اسطوره ترین پیوندها را با روان ما دبیشترین شباهت و عمیقای زیرا نقد اسطوره 

 روان ماست.کاوش در   ایاسطوره 

آشنا است،  ی داستان الگوهای تکرار شونده  های نقد ادبی که ازنظریه  ما در این شماره نشریه با یکی از  بنابراین

روند و حتی این الگو را  پیش میها ناخودآگاه یا آگاهانه بر اساس آن ها و داستان شویم. الگویی  که تمام قصهمی

 توانیم در سفر زندگی خود بارها مشاهده کنیم. می

بهره    «جوزف کمپبل»از نظریه سفر قهرمان درون  ای آشنایی با نقد اسطوره برای  شماره از کتاب نقد ادبی  در این 

 و با همین رویکرد  به بررسی  کتاب »من و عجیب و غریب« نوشته فروزنده خداجو  خواهیم پرداخت.   خواهیم برد 
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ها، داستان   ههمکند. از نظر او  مکانی را معرفی می بیزمان و  های جهان، الگوهای بی جوزف کمپل طی بررسی اسطوره 

ها  کند تا قصهما کمک می  این نظریه به  شوند.گوناگون تعریف و بازتعریف می   هایشکلواحدی دارند که به    الگوی

ها فراتر از قصه، روان انسان را بازگو  قصه  یادمان باشد که تر دریافت کنیم.و همزمان درونی  جهانیای را به گونه 

 به شباهت ادبیات، هنر و ذهن پی ببریم.توانیم پس  با این نگاه می . کنندمی

 

 

 
 شویم.مواجه می هنری و ادبی  هر کدام از ما از دریچه ذهن و روان خودمان با آثار
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   قهرمان در داستان سفر  رشد شخصیت و ساختار 

 بازگشت   –تشرف   –جدایی  افتد؛ در سه بخش اتفاق می ایِ قهرمان، سفرِ اسطوره 

 

 
 

 

 .کندآغاز می ا در دنیایی تازه ر عجیبکشد و سفری قهرمان از زندگی روزمره دست می  عزیمت:

 رسد. می  شود و به پیروزیرو می روبه   عجیببا نیروهای قهرمان در این سفر  تشرف:

 ارمغانی داشته باشد. هنگام بازگشت، به دنیای خود برگردد و او شود که زمانی تمام میقهرمان سفر  بازگشت:

  

هر مرحله   ی هست که اتفاق اصل زین ییهامجموعه ر یز یا دار، تشرّف و بازگشت« ، ییسه مرحله »جداهر کدام از این 

 شویم.  های مرحله عزیمت آشنا می د. در این شماره با زیرمجموعه دهی شرح م بیرا به ترت

 

    متیعز  ای  ییاول  جدا مرحله

 دعوت   یهاآشکار شدن نشانه  ایدعوت به آغاز سفر . 1

 فرار   ایردّ دعوت  . 2

 یبیغ  یامدادها  .3

 آستان  نیعبور از نخست .4

 عبور از قلمرو شب  .5
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 عزیمت   مرحله  

 دعوت به آغاز سفر  -1

  ،  یا ندا   این فراخوانشود. های یک فراخوان نمایان میتا اینکه نشانهشود آغاز می  زندگی عادی قهرمانروایت  اقصه ب

اشتباه که به   کنجکاوی ساده، یک یک .شودآغاز می  مختلفهای شیوهسفر به  و کندقهرمان را به سفر دعوت می 

گیرد، ارتباط می نیروهای ناشناخته  با    شخصیت داستان کند و  ، جهانی ناشناخته را آشکار می دادهظاهر از سر اتفاق رخ  

است. با ظهور   »پیک« از ای از دعوت و چند ضعیف باشد نشانه ندا هر  آورد. که به خوبی از آن سر در نمی  در حالی 

، آغاز  نامیمکه آن را »دعوت به آغاز سفر« می   یامرحله   و  آید به وجود می  در زندگی شخصیت داستان،بحرانی    پیک،

 شود.می

 

 ؟ چگونه پیک را بشناسیم

قهرمان تنهاست، در یک جنگل تاریک، زیر  رسد، در موقعیتی که معموالً ندا در شرایطی ویژه به گوش می  •

 ... ای جوشاندرختی بزرگ، کنار چشمه 

 و ..  ، یک کوزه، یک گیاهدشواست که خوار و ناچیز شمرده می عجیب موجودی   پیک، معموالً  •

. 
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  فرار   و  قهرمان با سقوطشود. گاهی  آغاز نمی   پیک  شیرینِتِ  دعوتمام سفرها با  هم گوشه ذهنمان داشته باشیم که      این

های پرتنش همراه  اضطرابی که با تجربه بیماری، گذارد. افسردگی، ناامیدی،پا به سفر می  از موقعیت خطرناک و ...

به این ترتیب قهرمان پس از تجربه آسیب و غم    .تواند دعوتی به سمت درون و بررسی روش زندگی باشد، میدشومی

 شود. ه می بزرگ، به سوی سفر زندگی کشاند

 

 
 هست؟    انیادترایلی را در پویانمایی درون  و بیرون 

  



1400زمستان   -نقد ادبی   درسنامه هفتمین شماره  

 

9 

 

 

 ردّ دعوت  2

ها نیز ممکن است دعوتی  ها و قصهماند. در داستانپاسخ میشوند یا بی ها رد می در زندگی واقعی نیز گاهی دعوت 

امور دیگر   سرگرمخود را او  نیست. خویشپاسخ بماند، چرا که قهرمان به دالیل مختلف مایل به سفر و رشد بی

پشت دیواری    شرایط قهرماندر این  اندازد و  ه عقب می دعوت، سفر را ب  دّرنشود.  رو  روبهکند تا با سفر و درد رشد  می

شود که نیاز به ناجی  دهد و  قهرمانی می قدرت انجام عمل مثبت را از دست می   ماند.میزندگی روزمره،  های  عادت از  

   دارد.

خواهد از چیزهایی که  دهند که علتِ ردّ دعوت این است که فرد نمیهای مردم تمامِ جهان، نشان می ها و قصه اسطوره 

 است، دست بکشد. مند است و عادت کرده ها عالقه به آن 

دورانی    اما  شودهای بیشتر می رد دعوت هرچند منجر به آشفتگی هاست.  ها و داستان در قصه  اگذرای  رد دعوت مرحله 

کالفه  او را  ها و ندای درونپیک  ،شرایط در اینمعوال کشاند. می سفر  قهرمان را به سوی در نهایتکه است ناپایدار 

 .دنگذارو شب برایش نمی و روز  دنکنمی

 

 
  .مجبور شد سفر را شروع کند ایشان نیز
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 راهنما امداد غیبی و مالقات با  - 3

و مبهم  این موجود غیبی که اغلب ناشناخته . شودرو می گر روبه یِ سفر، با موجودی حمایت در اولین مرحله قهرمان 

که در سفر اهریمنی دهد که در برابر نیروهای می او گذارد یا طلسم و رمزی  به درمیان می قهرمان، رازی را با است

 کند. پیش روی قهرمان هستند، از او محافظت می

  شود.که از قهرمان داستان محافظت می دهد،  می   را    اطمینانو این    مهربانِ سرنوشت است   بخشاین شخصیت، نشانگرِ  

 شود؛های گوناگون در داستان ظاهر می شکل  ، بهشخصیت راهنما

 پیرمرد

 و ... کوتوله جنگلی

    پریان

 جادوگر 

 درویش 

 چوپان  

 

 

 
 ؟ دآوریبه خاطر می   شخصیت راهنمای داستان هایی ازچه نمونه استاد اوگوی را یادتان هست؟ شما  
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 عبور از نخستین آستان -4

  را از دست نزدیکش    حمایت افراد  و  ها است. قهرمان که از محیط امن خانه جدا شده نخستین آستان، گذر از ناشناخته

را برای رویارویی با  ش اراده و توان کنند وامتحان میشود که او را به سختی می رو در ادامه  با کسانی روبه است، داده 

 گویند.  می  نگهبانان آستانهبه این موجودات  سنجند. خطرات سفر می 

  ، نگهبان آستانه  رویارویی باانگار  کند راه قهرمان را سد کنند.  نگهبان آستانه موجودی  قوی و مفید است که تالش می 

شود آستانه که به ظاهر دشمن هست، به پشتیبانی ارزشمند بدل می   گاهی نگهبان .  بخش از دوره آموزشی قهرمان است

شوند. هرچند رویارویی با نگهبانان آستانه، ناخوشایند و دردسرساز است اما تنها با  و حتی وسیله عبور از آستانه می

 تواند سفر خود را ادامه دهد. قهرمان میرویارویی، نبرد، پذیریش و صلح این نیروهاست که 

 

 
 تا حاال شده رقیبت،  بهترین دوستت شود؟
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   آستانه جادوییعبور از  -5

تولد در دنیای و  مرگ    شبیه.  است تا به جهان دیگر قصه برودکند که قهرمان آمادهت مشخص می آخرین مرحله عزیم

به   . در این شرایط قهرمان است انتقال و عبور قهرمانی جادویی، مرحله  نهآستا این گذر از تر است.بزرگتر و عمیق 

شود و به  ها را جلب کند، توسط ناشناخته بلعیده می آستانه، پیروز شود و یا رضایت آن  نگهبان   که بر نیروهای جای آن 

تا شایستگی    شوددگرگون می   و  متحولکامال  کند و  را تجربه می   اساسیقهرمان در  این مرحله تغییراتی    میرد.ظاهر می 

 ورود به دنیای دیگری را به دست بیاورد.

 

 

 شود.این صورتی مهربان، در آستانه دگرگونی است و به دنیای دیگری وارد می 

 

که در   شودرسد و قهرمان وارد مرحله تشرف و پس از آن مرحله بازگشت می اینجا مرحله عزیمت به پایان می

 پردازیم. کتاب نقد به آنها می های آینده شماره 
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 ایاز دریچه نقد اسطوره نگاهی به داستان »من و عجیب و غریب«  
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 نگاه خالق 

از خواندن کتاب من و عجیب و غریب لذت بردم .  قلم و فکر نویسنده برایم تازگی داشت.نویسنده موضوع جالبی  

 ایجاد شده در داستان پرداخته شده بود .را برای نوشتن انتخاب کرده بود و به همه گره های 

ها کند پیش  ها، روند داستان سریع و بعضی از بخش ای که وجود داشت روند داستان بود. در بعضی از بخشاما نکته 

توان به آن  تواند از اشتیاق خواننده برای خواندن ادامه داستان بکاهد . نکته دیگری که می می رفت و این موضوع می 

 اشاره کرد فضا سازی نویسنده در سبک داستان های تخیلی است . 

در این داستان نویسنده به خوبی توانسته بود فضای الزمه را ایجاد کرده و قوه تخیل خواننده را به چالش بکشد و این  

رفته بود. خواننده به    ها، فضا سازی فراتر از ذهن خواننده پیشرساند، در بعضی از بخش ذکاوت نویسنده را می 

سختی از قوه تخیل خود استفاده کرده تا آن را در ذهنش ایجاد کند تا روند داستان جا نماند و دچار سردرگمی  

 نشود .

ای  وگوی شخصیت ها، از زبان محاوره و در پایان این نکته را هم اشاره کنم که نویسنده در اوایل داستان، برای گفت 

است. به نظرم کتاب من و عجیب و غریب حاصل تفکر خالقی است که انسان را به  ه کرده و رسمی همزمان استفاد

 . دارد چالش وا می 

 

 هانیه اصغرزاده  

 مرکز شهریار  
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 از دریچه اسطوره 

از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده است که امروز   1392این رمان در سال 

 ای به نقد آن خواهیم پرداخت. برنقد اسطوره با تکیه 

ای سفر قهرمان داستان ازموقعیتی به موقعیتی دیگر که اغلب پرواز از رئال به فانتزی است در  در ساختار نقد اسطوره 

ای برای شروع این رمان است که از این شیوه برای  شود و همین بهانهسه مرحله ورود، مواجهه و بازگشت روایت می

پرداز است که روزی با دیدن درخششی در درخت خرمالو از آن  داستانش بهره برده است. باران، دختری خیال ارائه

ای نسبتاً  شود. قبل از این ورود یک پیش زمینه رود و به سرزمین یا بهتر بگوییم جنگلی باستانی وارد میباال می 

-نیست و بعداً ما در ابتدای فصول بعدی به آن متصل میشود که بی کارکرد اش ارائه میطوالنی از باران و خانواده 

های مستمر رمان را از یکنواختی  کنیم و این پرش و برش شویم و تعلیقاتی که ایجاد شده را یک به یک برطرف می

کند. بعد از آشنایی با محیط جنگل و شرح دالئل برای ادامه سفر و مبارزه، باران  صرف رئالیسم یا فانتزی خارج می

شود و با یافتن آن و نجات جنگل از هیوالهای خشکسالی، به  وارد مرحله کندوکاو برای یافتن دانه سبز زندگی می

ست، زبان قدرتمند نویسنده برای  گردد. نکته مثبتی که دراین روند و درکل رمان جاریزندگی خویش بازمی

های گوناگون نه تنها از  مواجهه با محیطروایت داستان است. زبان داستان منعطف است و صالبت خودش را در 

توان گفت که  دهد. می تر و زیباتر قرار می ای برای خالقیت بیشتر و تعابیر متنوعدهد بلکه آن را دستمایهدست نمی

سواد و مطالعه نویسنده و همچنین تجربه او در زمینه ادبیات نوجوان باالست و همین رمان را تبدیل به اثری  

اش  ای با توجه به ژانرهای دوگانههای زبانی در هیچ نقطهها و تعللان کرده است که دچار سکته خوشخوان و رو 

ای نویسنده تعلیق و مواجهه و بازگشت و اصول آن را به خوبی روایت  شود. پس از دیدگاه ساختار اسطورهنمی

 کرده است. 

ترین نکته به نظرمن این است که ما در  شود مطرح کرد. بارزاما در خصوص محتوای کتاب نکات زیادی را می

های متفاوتی دارند. اگر قرار باشد ما  جهان با تعدد افسانه و فولکلور مواجهیم که همه موضوعات مشترک اما سوژه

هایی متوجه  از نمادهای مطرح در این داستان تفسیرهای بومی ارائه بدهیم، باید در حین مطالعه کتاب به وسیله پاورقی

ای و باستانی ریشه در کدام فرهنگ یا اسطوره یا افسانه ایرانی دارد و این به اثر اصالت  این رویکرد افسانهشدیم  می

های اقتباس را کشف کرد و درنتیجه آن را در  شود ریشه هایی، نمیداد که با توجه به عدم وجود چنین نمونه می

 ای نامید. محتوا اسطوره 
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پراکندگی موضوعات مطرح شده است. مسئله گرسنگی در یک زمان و جنگل باستانی مطرح  نکته دوم در محتوا، 

های قدیم  این  دانیم برخالف امروز که دلیل گرسنگی و فقر، توزیع نابرابر سرمایه است در زمان شود، با اینکه میمی

ر یک جهان موازی روایت  توان تصور کرد که  داستان دمسئله ریشه در جنگ یا شیوع بیماری داشته است. می 

شود. اما ارتباط نه چندان منطقی بین  رویش یک درخت بزرگ وعشق و حل شدن شدن مسئله، این فرضیه را از  می

برد. ضمن اینکه به نظرم همه این مسائل که حلقه پیوند داستان هستند، ارتباط چندان نزدیکی با جهان  بین می

 ت، از دریچه نگاه نوجوان امروز دور است.  نوجوانان ندارد و با اینکه ارزشمند هس

ها مثل پدر باران در رفتارها از یک تیپ، فراتر  ها و سرنوشت آنهاست. بعضی شخصیتنکته دیگر درباره شخصیت

هایی در توصیف شکل گرفت تا شخصیت ها همین است. هرچندان تالشروند و سرنوشت بیشتر شخصیتنمی

هستند، تالش مثمرثمری نیست. نکته دیگر سرنوشت نامعلوم شخصیت جیران  بشوند، اما چون در کنش، کمرنگ 

شود، که در  شود، بعد از شباهت او با پری رودخانه گفته میبود. این شخصیت در اواسط داستان به ناگاه وارد می

 شود.ها بی خبری از در وارد میماند و در پایان به ناگاه و بدون هیچ منطقی و سالآخر گنگ می

 زینب محمدی 

 مرکز شهرقدس
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 خواب و بیدار 

باران  در واقع درخت خرمالو  .کندی را آغاز م  یالیخ یسفر شد وکی روزمره دست م  ی داستان باران از زندگ نیدر ا 

داند خواب  ی شناسد و نمی که باران آن را نم ی استاناشناخته یایسفر به دن (متیکند.)عزی سفر دعوت م  بهرا 

درخت است پاسخ   یکه همان حلقه درخشان رو هابعدا  به نشانه  یکند ولی ابتدا او توجه نم  است. داریب ای ندیبیم

 دارد. ای  مهربان و محافظت کننده تیاست که شخص یشود خانم درخت ی که با آن مواجه مراهنمایی   نیاول دهد.یم

دهد عبور  ی رود خانه که انگشتان دراز دارد و پاها را قلقلک م  یاز پر  دیداستان باران با نی در ا آستان: نیاز اول  عبور

 کند .

  آنجا « ازمیز رودخانه بگذر ا  تا کن  کمک درختان ، شو پهن درختان ، شو باز یی »درختانبه کمک جمله جادو او

 کند. می عبور

 

 نامور   شیستا

 22مرکز
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 شکالت متفاوت 

پردازی است. شخصیت باران، فراتر از اینکه دختر هست یا پسر  های این داستان شخصیتویژگی  ن یبهتریکی از 

ای  برای مخاطب باورپذیر است. نویسنده چندین بار اشاره کرده است که باران دختر است اما شخصیت او به گونه 

 د. پسر و هم دختر  باش تواندی هم ماست که 

چرا  اصال کجا بود؟  « که چندان روشن نیست. رانیج»  تیشخص مانندم است های داستان، مبهاما بعضی از گوشه 

  نکهیشد؟ باران بعد از اندر ادامه به آنها پرداخته   یول ندشد یمعرف ی ادیز  یها تیرمان شخص  یچرا ابتدا  بود؟ رفته 

 چطور ظاهر شد؟  یانیدر جمالت پا پس هنوز در جنگل بود  ران یج آمد، رونیاز جنگل ب

   باشم امای دیگر تجربه کرده هایی انمایها و پودر کتاب ،خواندم و فانتزی که در این کتاب  ییجادو یایدن دیشا

مزه آن   یول یرا خورده باش نشیریکرد که ش هیتشب یآن را به شکالت توانیمداشت.   یگر یرمان حس دفضای این  

و  ها تیشخص یبرا  یکار باشم شتهدوست دا نوجوانبه عنوان که شد باعث  یموضوع گرسنگمتفاوت باشد. البته 

 مردم جهان کنم.

 ی جواد  نیحسمحمد

  25مرکز 
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 در آینه نوجوان امروز 

  د ی و شاعر نوجوان با سندهینو  هست، رییمخاطب نوجوان در تکامل و تغ یها یژگیکه زبان و و میهست یدر روزگار 

 همسو با مخاطب حرکت کند که با آثارش بتواند مخاطب را جذب کند.هوشمندانه و  اریبس

رمان نوجوان    ی ژگیو  ن یتراما مهماست،  مخاطب امروز    یها ی عالقه مند  ی در راستا،  هوشمندانه  و ژانر کتاب،  موضوع

مناسب   بر خالف ژانر کتاب،  بیغر   و  بیعج   و   من  یهاتیشخص  آن مجموعه باشد،  یهای پردازتیشخص  دی امروز با

داستان   یهاکه انگار مخاطب اندشده  دازشانتخاب و پر ی داستان گونه ا  یها تیشخصیست. ن مخاطب یسن هگرو

 شیاگر ده سال پ  دیشایست.  نوجوان امروز ن  یعالوه بر آن زبان کتاب مناسب گروه سن  ،هستج     یاعضا  یگروه سن

تغییر کرده و   ار ینوجوان  بسزبان   اما امروز انتخاب شده بود، یتمام لحاظ مناسب گروه سن  از شد،ی کتاب نقد م ن یا

 .شناسدی زبان خود را ماز طرفی او کامال 

 تیبهتر شخص  و  شتریباعث شکل گرفتن ب  اتیعرض کنم که، نوشتن جزئ  د یداستان با  یها  یپرداز   تیرابطه با شخص  در

و آن هم به خاطر  کردم  تصور میکتاب را    یهاتیشخص  کامال کتاب من    نی خواندن ا  موقعشود.  ی در ذهن مخاطب م 

 است. مثبت داستان  ار یبس هایجزء ویژگی که   استها تیشخص ی در توصیفنگریجزئ

داشته   متفاوتی را  انیژانر تمام نشود و نقطه پا نی ا ی مثل همه داستان ها دادمیم ح یکتاب ترج یبند  انیرابطه با پا در

قدم به   دهدیم ح یآن را حدس بزند و ترج یهست که نتواند قدم بعد  ییهامخاطب امروز دنبال داستانچون  باشد،

 کند.دچار شگفتی نمی را  اطبمخ چندان کتاب  انی قدم داستان را دنبال کند اما پا

 اهلل سارا پور عبد 

 25مرکز  
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 دنیای درون درخت خرمالو 

شویم. رویم و متوجه گذر زمان نمی مضمون و محتوای داستان به قدر جذاب است که فصل به فصل با آن پیش می 

  در ذهن  داستانها بیشتر بود. گووگفت برد. اگرهای پی در پی ماجرا را پیش می رسید که توصیفگاهی به نظر می 

 شد.  ارتباط بهتری بین مخاطب و داستان برقرار می  شد، و روایت می  ف یتعر« باران »

  ینقطه جذاب داستان بود . ول ن یا توانست در برابر مشکالت مقاومت کند. ی م او  بود یقو  یل یباران  خ تیشخص 

برادر بزرگتر( که هم او ان را   ایرا داشته باشه که او را هم درک کند مثال)خواهر  یک ی توانستی باران م  یکاشک

 .اراندرک کند و هم ب

باران آن  انگیز است به ویژه زمانی که هیجان شودی م دیجد ایدن کی که باران با درخت خرمالو وارد  یینظرم آنجا به

  فراز و فرودهایرود و  یم  شیپ به خوبی داستان  ،رودیم درخت خرمالو  دنیای درون کند و به  یم  دایبراق را پ یءش

 کند.در جنگل باستانی ما را با خود همراه می داستان 

 زاده یعل صبا

 12مرکز 
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 برزخ تعلیق 

  ینکات آهنربا نی ا تی با رعا از جذابیت بیشتری برخوردار باشد و  کتاب نی چند نکته ا تیبا رعا کنمی فکر م   

کتاب هم   یبندفصل نکات است. نی از ا  یکیکتاب روی جلد اسم و طرح  رییخواننده  را جذب کند. تغ یتری قو

چون  بمانم. تعلیق باعث شد در برزخ پاسخ ماند و این هایم بی جذابیت چندانی ندارد.  اما در پایان برخی از پرسش 

با  توانستی م  نویسندهبرگشته بود.  رانیواقعا ج ای ادباران اتفاق افت االتیآنها در خ یبه خانه رانیبازگشت جدانم نمی

 رفع کنند.  تیدر واقع رانیج برگشتن  یدرنا ابهامات را درباره   ای یامادر بزرگ پنبه   ایاز مادر وگوها گفتنوشتن 

  است یکتاب ی لیها نه خالوگ یدشود خواننده با کتاب پیش برود. ای داستان باعث می ریروان و گ  نثرحال از  ن یبا ا

  تواند،داستان می . تخیلبشود ینوشتار اتیخصوص تنرف  نیکه باعث از ب انه یعام یلیو نه خ شود  مزهبی که داستان را 

 د. ته باشبه موضوع  داش یانگاه تازه سازی کند و ریمجاب و وادار به تصو  خواننده راذهن 

  

 ان یفاطمه هاد

 25مرکز
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 هزار و پنج دلیل  

اش تا  کتاب من و عجیب و غریب، پر بود از اتفاقات عجیب؛ از هزار و پنج دلیل باران برای عجیب بودن زندگی 

برگشت جیران در آخر داستان. در این کتاب نویسنده با تغییر در برخی از اصطالحات روزمره،  عجیب بودن زندگی  

است. برای مثال وقتی از ترکیب »هزار و پنج دلیل« به جای »هزار و یک دلیل« استفاده  باران را نشان داده 

است، مانند قسمتی که  است.نویسنده  با بازی اعداد، اتفاقات تلخ و شیرین زندگی شخصیت داستان را شرح داده کرده

قسمتی از کتاب اشاره به پدر و مادری شده است که با   برای اتفاقات زندگی باران استفاده کرده است. در 7از عدد 

 ها، یکدیگر را دوست دارند. وجود تفاوت

نویسنده از فضای داستان به خوبی استفاده کرده است تا دغدغه های اجتماعی را انتقال دهد، مانند جایی که اشاره به  

ما چنان غرق در زندگی و مشکالتمان شده  خورد، کودکان گرسنه ای دارد که می میرند  اما آب از آب تکان نمی

هایی مثل گنجشک ، به  ایم که فراموش کردیم در قبال دیگر انسان ها هم مسئول هستیم. نویسنده با آوردن شخصیت

شویم که حضور گنجشک، عزیز  کند که گاه چنان از خاطرات، احساسات و اتفاقات زندگی دور می ما یادآروی می 

 و با ارزش می شود . 

است. جنگل باستانی نماد  ها و گاهی مکانی مناسب برای خلوت و تنهایی خت خرمالو برای فرار از غم وناراحتی در

اتفاقات جدید زندگی ما  است که در نظر اول برایمان ترسناک است اما بعد از مقابله و آشنایی با آن، بسیار جذاب و  

 شود. لذت بخش می 

خوانیم و  نگی دارد. به اعتقاد من اگر ما اینجا هستیم، می نویسیم، کتاب می جیران در زندگی تک تک ما حضور پرر

گوییم به دلیل آن است که همه ما در زندگی جیرانی داشتیم که کتاب خوانی را به وجود ما پیوند زده است  شعر می

ها اشاره به زندگی ما دارد  و با داستان های پر رمز و رازش ، قوه تخیل ما را برای نوشتن پرورش داده است، همه این

با قرار دادن   نویسندهزنیم . که چگونه احساسات در آن نقش دارد و چگونه گاهی با قلب هایمان یکدیگر را صدا می

کند که در  مسیرزندگی دست از تالش برنداریم و  های پر فراز و نشیب زندگی، به ما یادآوری می دغدغه ها، چالش 

ها پیش زمینه ای برای ورود به دنیا بزرگساالن با اتفاقات  هستیم، تالش کنیم زیرا تمام این چالشبرای آنچه خواهانش  

 متفاوت، است.

 حنانه غفاریان  

   33مرکز 
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 داستانی با ژانر فانتزی 

داستان  توانیم شخصیت هایی است که حتی میویژگی و دارای ساله به نام باران است  14قهرمان این کتاب دختری 

خلق کرده  متفاوت ی خود را نوشته ، های خاصویژگی   ها باشخصیت نویسنده کتاب با آفرینش .را یک پسر بدانیم

با ژانر فانتزی   داستانیمتوجه خواهیم شد که نویسنده با توجه به استقبال نوجوانان امروزی،   ت و البته در ادامهاس

تاب است که بعد از خواندن داستان، متوجه منظور نویسنده از  اند. موضوعی دیگر درخصوص عنوان و اسم کنوشته

سالگی   14اران تا . بشویم. باران این دو اسم را برای هفت میوه و همسان انتخاب کرده استعجیب و غریب می 

 حیوانات او را دوست دارند.    همه گریه نکرده است و 

های داستان را به  های شخصیتم و از اینکه نویسنده ویژگی هایی بود که تا به حال خواند به نظرم یکی از بهترین رمان 

و نوشتند ی ولی کاش بیشتر از شخصیت »جیران« در داستان م، کامال توانستم آنها را تصور کنم. خوبی بیان کرده

 ؟اصال از کجا آمد  . راستیاینکه چرا به ناگهان در آخر داستان، می آید

 

 فرحت وشاین

 کوه  روزیفمرکز 
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 دانستیم از او نمی  بسیار 

حدود پنج سال پیش کتاب »من و عجیب و غریب« را خواندم. با اینکه بسیار گذشته اما یادم هست چقدر از خواندنش  

 لذت بردم. اما این بار برای نقد و با نگاه تازه، به سراغش رفتم و شروع به خواندنش کردم. 

فروزنده خداجو را دوست دارم چرا که در این کتاب من و  بار دیگر تصویر جلد کتاب مرا به ذوق آورد. قلم خانم 

هم سن و سال هایم را به دنیای تخیل و رویاهایمان دعوت کرد و تصاویری را در ذهنمان ساخت که انگار هر شب،  

 دیدیم و این بار با »باران« داستان پا به دنیای عجیب و غریب گذاشتیم.قبل خواب با چشم دل، می 

برد که »هفت میوه« و »همسان«  گردد و در جایی از داستان پی می ل دلیل برای این عنوان کتاب می خواننده به دنبا

 دوستان عجیب و غریب »باران« هستند.

ها،بیشتر غرق در احساس آن لحظه  شویم. انگار با این تکرار رو می ها روبه در این داستان گاهی با تکرار کلمات و جمله 

 شویم. می

 ی امروز...امروز...امروز« »اما نه به تلخ 

 »من چقدر خوشحالم...خوشحال و خوشحال« 

شود و خواننده هر لحظه توقع، ماجرایی عجیب و غریب دیگر را دارد و نویسنده  داستان از نگاه اول شخص روایت می 

 دهد.این توقع را به خوبی پاسخ می 

 آید. و در نهایت،  پایانی عجیب به سراغمان می 

 »جیران« 

دانستیم و دیگر حرفی از او نبود. اما در پایان داستان، خواننده  با  ر داستان آشنا شده بودیم اما بسیار از او نمی با او د

 داند پشت این کلمه چه داستانی است.و نمی  شودی »جیران« بود،جیران کودکی های من« روبه رو می جمله 

 نند عنوانش دارد. این رمان پایان باز ندارد، بلکه پایانی عجیب و غریب ما

 نرگس بَنار 

 مرکز فیروزکوه 
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 عجیب و غریب 

کند. او  شود به نام باران که با پدر و مادر و مادر بزرگ و پارسا و درنا زندگی می داستان از زبان نوجوانی نقل می

بسیار عاطفی و شغل  مند است او ترسند. پدرش به موسیقی و آواز عالقه تواند گریه کند و حیوانات نیز از او نمی نمی

ی خوبی دارد. درنا   او خیاطی است. مادرش پر تالش و زحمتکش و کمی غرغرو است، باران با مادربزرگ رابطه

 داشتنی.پرحرف و شیطون است و پارسا کم حرف و شنونده. دو قلوهای متفاوت و دوست 

است که باران را با خود به جنگل  مانند مانند زن درختی، کسی  های داستان عجیب در ذهن می بعضی از شخصیت

کند. زن درون رودخانه که  خواهند از رودخانه عبور کنند جمالتی را تکرار می برد ودر راه وقتی میباستانی می

ی باران است. او با دختر زن درختی) هفت میوه( و پسر شبحی )  شود و چنار ورمی که خانه باعث ترس باران می 

 کنند.ماجرا های عجیب باران را همراهی می همسان( در این  

اولین چیزی که به ذهن مخاطب می رسد، عنوان کتاب است. آیا کلمه  »من و عجیب غریب« به عنوان یک صفت به  

فهمیم که باران این اسامی را برای هفت میوه و همسان انتخاب کرده است.  هفت میوه،  کار رفته است ؟ با مطالعه می 

 ت  و همسان،  دوست غریب اوست. دوست عجیب اوس

ی زندگی، جنگل باستانی،  است مثل یافتن دانه نویسنده  در داستان از نماد ها و نشانه های زیادی استفاده کرده

 ی گندم که نماد خیر و برکت است و پسر شبحی که نماد یک قربانی است.  خوشه

است مانند مراقبت از جوانه و داستان مسافرکوچولو و  ه نویسنده نیز از داستان های قدیمی و اسطوره ای الهام گرفت

 داستان لوبیای سحر آمیز و....

داستان پایان بندی مناسبی نداشت و جیران که اول داستان به آن پرداخته شده بود به طرز ناگهانی محو شده و در  

استان ماجرا جویی خوبی داشت  شود و داستان با گریه کردن باران به یک سکون می رسد. دآخر داستان نمایان می 

پنداری کند و  تواند با شخصیت اصلی داستان ) باران( همذات و مناسب سن مخاطب است و خواننده به خوبی می 

 فرقی نداشت که مخاطب پسر باشد یا دختر.

 ماه پری بختیاری  

  41مرکز 
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 عشق کافی ست 

 

توانست باتوصیف  گذارد.  نویسنده می می  خواننده در اختیار کافی اطالعات و  رددا خوبی مقدمه و شروع داستان

 باید همچنان نیز  تخیلی داستاندر بهتری از وقایع داستانی ارائه دهد. تصویرسازی  هامکان و هاشخصیت بیشتر

ورود او به دنیای  رسد که منطقی برای ، به نظر می حلقه از باران عبورِر ماجرای  د . باشد داشته ی وجودمنطق استدالل

 افراد آیا شد؟ دیگر دنیای وارد چگونه باران   شود.هایی از این دست مواجه می دیگر وجود نداردو مخاطب با پرسش

تواند وارد جنگل باستانی  ت میگف باران به  را حلقه قضیه  که پارسا مثال عنوان به بروند؟ آنجا به توانندمی  هم  دیگر

  یژه ای دارد و ...شود؟ باران چه شایستگی و

ر  اگ  یعنی  نبود، باور قابل غیر برایش کهی است باستانی جنگل سرزمیندر لحظه ورود به  باران واکنش دیگر مسئله

ن چندان دچار  بارا اما. باشد تر ترسناک و تر عجیب مان برای خیلی  باید  بشویم دیگر دنیای  یک وارد بخواهیم ما 

 داد می گوش گفتمی  او هرچه  مطیع خیلی ند،حتیکمی  صحبت او   با درخت یک شگفتی و تعجب نشد از اینکه

 د.کن تالشی و یافتن پاسخ  واقعیت کشف برای که این بدون

  

 باران  دکه برایی، نمادهایی بگذارباستان سرزمین درون کوشده می نویسند است.  گرایی نماددیگر داستان،  نکته

 رودخانه پری یا انداخت، می مادرش یا مادربزرگ یاد را او که درختی خاله مثال برای دآور افراد خانواده باشند.  یا

پردازد. ن می جها در گرسنگی بحران د که بهکر اشاره نویسنده فکری خط بهتوان  ادامه می  درود.ب جیران یادآور که

 باانی باست جنگل د و درش شروع گرسنه کودکِ آن عکس تماشاین و بارا پدرِ خوانیِ روزنامه این اندیشه از 

  توان  می هم باز ،ی استگرسنگ  رفع و غذا نماد م کهگند در پایان  با اشاره به  د. ش داده نشان گرسنگی هیوالی

 ه را دید.  نویسند  هایی از دغدغه نشانه

 ازن را یافتند اماکنشی برای گرفتن دانه اییشار دا ترین ارزش با جنگل تمامِ د، کر پیدا را سبز دانه بارانزمانی که   

 سریع بایدبه این دانه وابسته بود و  زیادی اشباحآنها باارزش بود و حتی زندگی  برای  نداشتند. با وجود اینکه باران

 باران های گیتندل به و برگشت    داستان پایاندر جیرانشد.پایان داستان از بار عاطفی خوبی برخودار بود.  کاشته می

 .داد خاتمه

ا  ت کنیم نثار را  عشقمان کافیست تنها ،گرسنگی مشکلبرای حل  که تالش کرده است تا به ما بگوید  نویسنده  گویی

 .بدهیم شکست را خودمان دنیای گرسنگی هیوالی

 

 اختریان  عرفان

 9 مرکز 
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 قدم در گذرگاه دهم 

پایانش به خوبی این رمز آلودگی را به   «ن» عنوانش تا « م» کتاب من وعجیب و غریب، کتابی پر از رمز و راز است از  

البته تصویر سازی و حتی رنگ سبز جلد متناسب با سبک این اثر )رئالیسم جادویی( انتخاب شده   .کشدتصویر می 

  .کنداست که زیبایی آن را در چشم دوچندان می 

را به خواندن و شنیدن داستان دعوت    جمالت ابتدایی کتاب به بهترین نحو ما به ویژهآغازین هر فصل های قدم

را همراه    اش به خوبی مالحن عامیانه و به دور از پیچیدگی طور کوتاهی جمالت، شخصیت پردازی،کند و همین می

حس را به   ن احساسات به ویژه سردرگمی،به قدری قلم نویسنده دارای قوت است که در بیا کند.و هم قدم خود می 

آنها  پردازد و سعی دارد ها و مشکالت جامعه میی هنجارناو در ادامه به بیان  (41کند )صزیبایی هر چه تمام القا می 

و حتی   (88-85انسانیت و همدلی )ص  شجاعت، های دیگر داستان،الیه در  . (53درمیان بگذارد)ص را با مخاطب

( سایر مضامینی هستند که نویسنده به آن می پردازد و به نوعی سعی در  122بان بی زبانی )صنصحیت کردن به ز

 طعم دیگری داشت چه آغازش و چه پایانش! 124صفحه ی  ،هاالگو سازی دارد؛ البته با تمام این 

در بیان و توصیف رویایی خیر و شر   شدیم، اما ها همراهو گشایش  افکنیفراز و فرودها،گره  ابهر چند 

گویا پاییزی برای این   ،فصل هفتگرفتیم. ( کمی از فضا سازی روان و گویای نویسنده فاصله 108داستان)ص

مان اش را به رخ هایش حزن و هوای بارانی با آغازی شور انگیز به استقبالمان آمده و در آخرین نفس  داستان است؛

  خواستم تمام عشقم را نثار آن دانه کنم.ومن می ها است: »این جمله  های کتابدوخطی اما یکی از زیباترین  کشید

 «کرد.ی کوچک آنقدر سبز و سحرگون بودکه تمام وجودت را پر از امید و آرزو می آن دانه  شاید مسخره باشد اما

 (128)ص

ترین  سنگالخی باشد اما در پایانی شاید آغاز مسیر  شودگذاریم حال دلمان خوش می قدم در گذرگاه دهم که می 

در نهایت چقدر چقدر و بازهم چقدر آخرین خط و آخرین   ،بریمنهایت لذت می نقطه مسیر از زیبایی منظره بی 

 .جمله ی کتاب دوست داشتنی بود

 عالیه ساجدی 

 کریم مرکز رباط  عضو ارشد
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 ها بازخوانی دغدغه

 یب«: نگاهی به عناصر داستان کتاب »من و عجیب و غر 

 موضوع اصلی  •

کتاب رمان کوتاهی است از زبان دختری چهارده ساله و دنیای پیرامون او و خیاالتش و به مشکل بزرگ گرسنگی  

 پردازد.  می

 در کنار این موضوع ما حضور آدم هایی که به داستان رنگ و بو می دهند را می بینیم.

 پرداختن به گرسنگی و موضوع داستان  

معضالت زیادی در دنیای ما وجود دارد، یکی از این مشکالت مشکل گرسنگی است. که چرا مردمان کشوری از  

 گرسنگی می میرند و در همان زمان مقدار زیادی غذا دور ریخته می شود.

 سختی های دیگر و تضادها 

ضوع مهم پرداخته شده، به سختی کار پدر و مادر باران و تناقض بین دو  در عین حال که در فرایند داستان به این مو

 تواند صحبت کند اشاره شده است. کند و دیگری نمیفرزند دو قلو که یکی از آن ها صحبت می

 اشاره به نقش  جامعه بشری 

 انسان دوستی شخصیت پدر و ترویج آن با مطرح کردن این موضوع با دخترش. 

 پردازد.های جامعه انسانی در خانواده، در جامعه و در دنیایی دیگر که باران آن را نجات داد می داستان به درخواست 

کند که  از میانه داستان دغدغه شخصیت اصلی، حل مشکل گرسنگی است. در این راه، موجوداتی به او کمک می 

 نماد نگهبان آستانه  هستند.  نماد عناصر کمک کننده هستند و موانعی نیز برهم زننده مسیر شخصیت هستند که

 تعلیق داستان  •

فراز و فرود داستان بسیار خوب رعایت شده است. به طوری که خواننده از خواندن کتاب خسته نمی شود و تمام  

اتفاقات را همزمان دریافت نمی کند که جذابیت کتاب از بین برود. داستان طوری نوشته شده است که پس از تمام  

 شوق بیشتر برای خواندن صفحه بعد کتاب را ورق می زنیم.کردن هر صفحه با 
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 آگاهی  •

آیند. یکی از برداشت هایی که از ضعف می شود، ضعف  ترها زودتر از پا در می در داستان گفته شد که ضعیف

دانیم که باید آگاهی، میانه و عدالت در هر کاری رعایت شود اما متاسفانه در دنیای  جسمانی و گرسنگی است. می

ما درباره گرسنگی  عدالت رعایت نمی شود. به طوری که هزاران آدم و کودک از گرسنگی می میرند و هزاران  

 آدم و کودک از پر خوری مریض می شوند.

 مرگ  •

 شوند.است، کودکانی که از گرسنگی یا می میرند یا شبح میدر داستان زندگی و گرسنگی کودکان مطرح شده 

 تن دانه زندگی شبح ها احیاء می شوند.اما در آخر داستان با کاش 

 تصویر سازی   •

نویسنده در شروع کتاب تصویر سازی بسیار خوبی از یک خانه برای خواننده دارد و در ادامه تصویری بسیار واضح  

 از محیطی خیالی.

ین  شخصیت همسان کودکی است که چیزی به محو شدن او نمانده است. اما تا  لحظه آخر مثل پدرش برای حل ا

تواند تلنگری باشد برای مخاطب که گاهی دغدغه  رفاه همنوعان نیازمند خود  مشکل جنگید و از بین رفت.  این می 

 را ندارد.

 سروش هوشمند 

 ( 15مرکز تخصصی ادبی )
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   بی عج ییایدر دن   بیمن غر

باران، باران دختر چهارده    بیعج   تیشخص  ی. معرفشودیجالب شروع م   یمعرف   کیبود و با    قیداستان پر از تعل  شروع

  ی وهمراه ماجرا  میشویوارد داستان م  یمعرف   نیاو را دوست دارند. با ا   واناتیکند و ح  هی گر  تواندی که نم  ی استاساله

  ی تا خواب  گذراندعادی می و  یمعمول  اریبس  اخود ر  ی . باران روزهارویمپیش می   قهرمان داستان)باران(    بیاتفاقات عج 

  یانه یحلقه آ ک یه جخانه متو اط یدارد در باغچه ح ی توسط برادر کوچکترش که مشکل گفتار و ندیبی م عجیب

 . شودیم

  ی شد برا  یباران رفت و وارد جهان  یاست، به قول ینماد خود شناس نهیسراغ نماد ها رفتم و متوجه شدم که آ نجایا در

باران.    یما و هم برا  یکه اولش تار بود و ناواضح هم برا   یجهان   وال،یو ه  یدرختپر از روح و آدم  یشناخت خود؛ جهان

از همه   کرد،ی را مشاهده م بیو غر  بیعج  کامال یزیچ داشتی م ر ترس وجود باران را گرفته بود و در هر قدم که ب

  یا یدن! باران در آن  ار یس  یبا او همراه بود، خانه   رفتی که هر جا م  ی . درختاست  درخت  کی داخل    ی زندگ  تر،عجیب

که از نظر    ی اهرو نه پدر هنرمند و نه خو  شای او نه مادر بزرگ پنبه   رشیسختگ  یو گاه  اطیتنها بود نه مادر خ  بیعج 

 نجا یسفر همراه او نبودند. اما ا  نیدر ا  چکدامیه ...اوبود هیشب یکه از نظر رفتار  یخودش بود ونه برادر  هیشب یکالم

  به چه دلیلی  دانستی باران هنوز نم یول ب،یدوست غر ک یو  بیعج  دوست کیکند  دایبود که توانست دوست پ

  ن یا  ادیکار! اما ز چه  ددانینم ی ول دبده انجام  یکار  دیبا ددان ی که مشبیه کسی بود  است ودر آن جنگل عجیب رفته 

  گران یو کمک به د  یرفتن به خانه و آسودگ  ن یب  دی حاال با  فهمد.می و باالخره باران ماجرا را    نمی کشدطول    یکنجکاو

و جنگ با   ی . کمک به زندگکندمی و کمک کردن را انتخاب دهد می قلبش گوش  ی. او به ندا کندرا انتخاب  ی کی

بر وفق   زینه... همه چ یخطر مرگ را رد کرده ولرسد که به نظر می و  استده یبزرگ رس یتیبه موفق باران ،یاهیس

  ن ی ب یدر جهان دهد.میرا از دست  بشی، او دوست غرکندمی و باران غم از دست دادن را تجربه  رودمین شیمراد پ

و عجیب    دی جد  و دنیای جنگل باستانی... در این دنیای  یال یخ  یبک هاخودش با فلش   یایدنبین    ماند؛ی م   یغم و شاد

  رییتغشود، او در این سفر به او یادآور می را  یگ و زندگ سفر ارزش مر فهمد و را می شجاعت و کمک است که 

  ی کجا معمول  چ یه  گرینبود. د  ی عاد  گری برگشت اما نه د  یعاد  ی ایبه همان دن  رییبعد از آن تغشود.  کند و بزرگ می می

 ...ستیکند، گر  هیگر توانستی که نم یباران . بزرگ شد ی لیخ رییبود که تغ نجاینبود و ا

 فاطمه اقبال  

  27مرکز 
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 هفت، تنها یک عدد نیست

. وقتی در ابتدای داستان  کند ی اش اقرار م ی بودن زندگ ب یو غر بیکند  و به عج  یم ت یرا روا  ش یباران ابتدا  زندگ

رود، متوجه  می شیپطور که داستان کند تنها یک عدد است اما همین شود خواننده تصور می ی عدد هفت اشاره مبع 

 یست.ندلیل و بی  تیاهمیب این انتخاب چندان   می شویم

های محیط اطرافش  و باران نسبت به نشانه شود ی م  داریدعوت در خواب باران  پد یشروع فصل اول نشانه ها  در

بر شاخه درخت خرمالو که پارسا آن را نشان   ایدرخشش حلقه ، میرسی م یادامه به دعوت بعد  درشود. حساس می

 است دعوت شده   ییجابه  باران نبوده و واقعا باران    التیتخ   یجنگل باستانخواب    نکه یشود بر ا  یم  یسند   نی ا  ودهد  می

نشانه دعوت   قهرمان اصلی داستان است به بعد  باران که درواقع بینند اما سفر را پارسا و باران با هم می در ابتدا پیک 

  کند.پاسخ می دهد و سفر را شروع می 

در   عیدرک وقاطرح موضوع اصلی داستان و  یشود برا ی م  ایزمینه  ناراحت کننده در روزنامه ریتصو دنید همچنین

خواسته و ناخود آگاهانه  ناشود دعوت را    ی بعد مجبور م  ی ولکند  ی. هر چند باران ابتدا از سفر اجتناب می جنگل باستان

 . و وارد جنگل شود  ردیبپذ

از دست    ار یکه ابتدا بس  ی«خاله درختمانند »کند  ی مالقات م  ی  را لیتخ های  شخصیت  گری د  ییایدر سفر خود به دن  باران

کاراکتر درواقع    نیتوان گفت ا  یم  ،گذراندی را م  فراز و نشیبیپر    ریبه هر حال در کنار او مس  یرد ولخو   یاو حرص م 

 . است « نگهبان آستانه»همان 

 ساجده حسن زاده 

  27عضو مرکز  



1400زمستان   -نقد ادبی   درسنامه هفتمین شماره  

 

32 

 

 حلقه جادویی 

های  موقعیت در بین سطرها و  یجالب یدقت کرده و طنزها  اتییبه جز   سندهینو ،داده شده  شینما یخوب به داستان 

  ی جمله خبر کی  نی ا «  گرفتندی جا نم پتو ریکه ز ، دفعه آنقدر دراز شده بودند کی   می» پاها است.  آورده  داستان

هم   ی ا  دهیجثه کش و  دختر در حال رشد ست کی» او   بزنیمحدس  توانیممی و  داردی به فکر وا م راکه ما  است 

 دارد« 

، از فرش به عرش  ساده یدرخت خرمالو  که نگاه ما را به یک انگیز است حلقه بر درخت خرمالو آنقدر هیجان  دهیا

 است.  رسانده 

 

 باران نظری 

 35مرکز  
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 بازگشت  

. شودی م درخت  ی هاشاخه  یرو  ی نوران ییاحلقه  متوجه  برادرش و خواهر  قی طر از   باران  نام  به ساله 14 یدخترباران 

 به... و  آدامس و خاک مانند ییهابو  و رودی م درخت سمت به بود لودهآ خواب، نبودند خانه در خانواده که یروز 

 ... و  کرده ریتسخ  را  آن یگرسنگ یوال یه که شودی م ییایدن وارد  و. خوردی م مشامش

  عناصر  ی بعض است؛  کننده جذب  و بایز  جلد  یرو  طرح. دارد یهمخوان داستان، عتیطب حس  با  کتاب جلد  رنگ 

ماجرای عجیب  انگریب خرمالو به  کتاب جلد یرو فرد نگاه طرز  نیهمچن. باشد یم  مشاهده قابل آن ی جلد رو داستان

 و رازآلود درخت خرما است.

  مانند  داستان، شروع .است  ها انسان  عشق  و محبت و یگرسنگ و یقحط  یاجتماع   مسئله با رابطه  در داستان ه یما درون

 آشنا ها  آن یژگیو  و مادر و پدر تیشخص با  ما داستانابتدای  در . است بیعج  یکم خواننده یبرا  داستان خود  اسم

ی  درحال  رندیگ  یم  طالق   به  می تصم  بار  هفت  ها  آن،  است  داستان  ی و راویاصل  تیشخص  که  باران  گفته  طبق  .میشویم

 . دارند دوست را  یکدیگر بسیار  ها آن که

  یی هابک فالش  با  ما  داستان  نیح  در  اما.  افتاد  اتفاق  زود  یکم   منکه به نظر    شود  یم  یگرید   یایدن  وارد  باران  ادامه  در

  اش خانواده اعضای    و  باران   سرگذشت  با  شتریب  دوش  ی م  باعثدهد و  ماجراهی گذشته را شرح می   که  م یشو  ی م  رو   به   رو

 .میشو آشنا

  خلق فراوان  تیخالق با و هستند  جذاب   نوجوانان ی برا من  نظر از  رنددا  وجود یباستان جنگل  در که ییها تیشخص

  و  زند؛ یم حرف خودش با دارد  باران داستان شتریب میبگو میتوانی م است ادیز  خودش با باران یوگوگفت .اندشده 

  شد  یم  پرداخته ی فضاساز به  شتریب اگه مورد  ن یا  در. ردیبگ  ارتباط  داستان یفضا با کمتر مخاطب دوش ی م باعث  ن یا

  اگر   یول  است  یگرسنگ  از   ی نماد  من   ذهن  در  باشد  تیشخص  نکه یا  از  شتریب  والیه  .آمد  ینم  وجود  به  مشکل   نی ا  دیشا

  سوال  نی ا عالوه به دوش یم جادیا یاد یز یها کشمکش و شودمی  تر جذاب داستان شد یم داده  تیهو او به میک

 مطرح  یباستان  جنگل  با  رابطه  در  که  یگر ید  بود؟سوال  چه  یقحط  جادیا   از  یگرسنگ  یوالیه  هدف  که  شود  یم  مطرح

   داشته؟ یگذشت سر چه آنجا  قبال که است  نیا  است

  درختان  شاخه در یاحلقه  نور درمورد برادرش  و  خواهر که است ی زمان گرید یایدن با باران  ییآشنا نشانه  نیاول 

  ی خوددار آن  به شدن کی نزد از  و ترسد یم  ادامه در. شودی م  دعوت  سفر و به ندیبیم  را آن خودش بعد. دیگویم
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  در . شود یم  ییبوها  متوجه و رود یم درخت  کنار است آلود خواب که  یزمان اما . ندکی م رد را دعوت و کند یم

  است  نور حلقه گرید جهان نشانه . برود گری د جهان به یجهان  از است قرار که شودیم ییجادو ستانهآ وارد زمان نیا

  که  شودی م آشنا ی درخت زن  با شودی م  گری د یایدن وارد   نکهیا از  پس   .شود ی م گری د ی ایدن وارد آن  ق یطر از که

 ؛شودی م  روروبه   ییها  تیشخص  با  گرید  جهان  در.  کندیم   ییراهنما  را  او  ریمس  تمام  در  و  دارد  او  یبرا   را  راهنما  حکم

  تواندی م همسان نیهمچن پیروز می شود. باران با وجود او  و کندی م حرکت به  وادار را  باران  که است  ییروین همسان

با هم   والیه با مشترک هدف به دنیرس یبرا  بعد و ردندا باران با یخوب  ارتباط اول که چرا باشد آستانه نگهبان کی

 .کنندی م مبارزه پای هم  شوند و پابه دوست می

  داده است و  نجات یباستان یوالیهاز تسخیر  را یباستان جنگل، در حالی که گرددیم  بر خود جهان  به او پایان در

 .اردند وجود  یقحط نیزم  سر آن  در گرید

 یمحمدصالح  نایمب

  14مرکز
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 وجوی دانه زندگیدر جست 

  - پارسا  و  درنا -  کوچکترش  ی دوقلو  برادر  و  خواهر   یروز   است.  متفاوت  و  خاص  یدختر   داستان  یابتدا   همان  از   باران

 . اند ده ید  ینوران ی ا  حلقه شانیخرمالو درخت یها  شاخه انیم در  خانه  اتیدرح ندیگوی م  او به

  در  او و بودند رفته بازار به ودوقلوها مادربزرگ و مادر  که روز کی و شودی م مشغولحسابی  باران ذهن نآ از پس

 شود ی م  یقیحقا  متوجه  کندی م  باز  را  چشمانش  که  یزمان  شود،ی م  دهیکش  درخت  طرف  به  ناخواسته  شود،ی م  تنها  خانه

 ...دیآی م شیپبرایش  یبیعج    یماجراها  و

  جلب  را خواننده نظر داستان بیعج  نام و کتاب جلد یرو  یبایز ریتصو افتدی م کتاب به خواننده نگاه که درابتدا 

  نام  البته و جلد  یرو  ینقاش سبک و ها  رنگ  بیکتر توان گفتمی  . است کتاب شروع بخش ن یمهمتر نی ا و کندیم

 . است  بوده موفق مخاطب جذب   ی برا ،کندی م جادیا خواننده   یبرا  را ی اصل  سوال که کتاب

 دهدی م  اش خانواده و باران درمورد ما به یحاتیتوض خانواده،  دختر دید هیزاوانتخاب  با سندهینو، داستان یابتدا  در

  ی ناراض ی زندگ وضع  از  یکم اما دلسوز و  است اطیخ مادرش دارد، شاعرانه  و ف یلط هی روح ار یبس پدرش  اینکه مانند

  در  و  ورزد ی م محبت و عشق او به  و  دهدی م گوش شی ها دل و درد  به  و ست او اریهم  شهیهم مادربزرگش  است،

 . کندی م کمک او به  مختلف یها  طیشرا

  زند ی م   حرف  کردن  فکر  بدون  یحت  و  است  حرف  پر  اریبس   که  درنا  معرفی می شوند.  خانواده  یعضوها   نی خرآ  سپس 

  و  است یخاص  دختر اریبس باران  کند. امافکر می  شتریبزند و اصال حرف نمی  ش یدوقلو خواهر برعکس که  پارسا و

 تواند گریه کند.نمی  باران مثال یبراکند. می متفاوت خودش یهاهمسن   از را   او که دارد ییها  یژگیو

شود. نویسنده  می   منتقل  مخاطب  به  یخوب به    حلقه  ن آ  دنید   از   بعد  یی، ترس و شگفتی اوتنها   زمان   در   باران   حال  و   حس

  ویم ری م پیش یاصل تیشخص با لحظه به لحظه سهیم کند و ما کتاب خواندن لحظات تمام  درتواند ما را به خوبی می 

 نیم.کی م درک را لحظات وتمام

  ترسناک   ییجا  شویم.ی می باستان   جنگل  نام  بهجادویی    ینیسرزم  وارد  باران  همراه،  خانواده  افراد  با  ییآشنا  از  بعد  ما  اما

  طول  در .شودی م  شروعداستان  ی اصل ماجرای   جنگل باران به  ورود با که  لذت  از ،پر بخش  رامشآ  اما مخوف و

  او  با یباستان جنگل در باران که است ینفر نیاول که یدرخت  زن  ی عجیبی همراه باران هستند؛هاتیشخص داستان

  حس در کنار او    باران   و  ستاو  امن  خانه  و  گاههیتک  شهیهمباران،    یقرار   یب   مدت  تمام  در  که  یورم  چنار  شود،یم  شناآ
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  پاک   و  معصوم  اریبس  که  یتیشخص  ،انداختی م  رانیج  ادی   را  باران  که  رودخانه   یپر  کرد،ی م   تجربه  را  رامشآ  و  تیامن

  با  که همسان، او همراه  و است باران  مواظب طیشرا تمام در  که وهیم هفت  بود، دهیکش یسخت اریبس یزندگ در و  بود

 باز  اما  صبر  کم  و  عجول  مواقع  یبعض  در  و  بود  انتقام  حس  و  خشم  از  پر  و  بود  امدهین  کنار  باران  با  یکم  لیاوا  در  نکهیا

  طول  تمام در باران با که گنجشک البته و کرد جا ما قلب  در ی خوب به را  خود و  بود باران همراه  و فداکار دوست  هم

   همسان  و  وهیم هفت دوستش سه همراه   به باران که شودی م نگونه یا و نشد  جدا  او  از  و بود  او همراه اتفاقات و داستان

  است  ی باستان نیسرزم نجات راه که ی زندگ ی دانه دنبال به گنجشک و بود  داده را  بی غر و بیعج  لقب نهاآ به که

 . روندیم

  و  است یخاص و متفاوت اریبس ساله چهارده دختر باران که میشوی م موضوع نیا متوجه  داستان یابتدا  همان از

  داستان انیپا در من که یا نکته اماکند. می  داستان یاصل تیشخص و قهرماناو را تبدیل به  که دارد ییهای ژگیو

 دید.  دوبارهرا   رانیج و برگشت  خودش یایدن به باران که بود یزمان فتدیب اتفاق که داشتم  دوست و بودم منتظرش

 :بیغر بیعج  و  من داستان ی ا  اسطوره نقد

 داستان   آن  با  سندهینو  که  است  متیعز  ینوع  یباستان  جنگل  به  واردشدن  و  خرمالو  درخت  سمت  به  باران  شدن  دهیکش

  جنگل  به باران ورود و یاصل یماجرا باشروع ادامه در و است برده یا  اسطوره داستان کی یها  یژگ یو سمت به را

  گذراندن  و همسان  و وهیم هفت همراه به  باران رفتن  و ی باستان جنگل  درون یها تیشخص با شدن شناآ و یباستان

  خودش  یایدن به باران برگشت و یزندگ دانه نجات با و است تشرف ینوع یزندگ  دانه نجات یبرا  سخت مراحل

 .است  گرفته صورت بازگشت

کنجکاو   وبیند  را می   خرمالو  درخت  یها  شاخه  در  ینوران   حلقهران  با   ی است که  زمان  یا   اسطوره  سفر  غازآ   به  دعوت

  .است  گرفته صورت دعوت رد  ینوع به کردنش فرار و  حلقه نآ از   باران دنیترس با اما  شود.می

  درتمام   که   افتد   ی م  اتفاق  یزمان  داستان  در  مرشد،  با   مالقات  و  ی بیغ  امداد   نام   به  دارد  وجود  ی ا   نکته   ی ا  اسطوره  نقد   در

 تیشخص نطوریهم و بودند او یدلگرم باعث و گر تیحما...  و همسان_ یچنارورم_یدرخت  زن_ وهیم هفت داستان

  ساخت   مطمئن  راهش   از  اورا   و   کرد  یی راهنما  اورا  و  داد   یدلگرم   باران   به  او   و  بود   یزندگ  درخت   باران   ی راهنما  ی اصل

. 
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  را  یدی جدزندگی  و شد یواقع  قهرمان کی به لیتبد باران یزندگ  دانه به دنیرس سخت مراحل و اتفاقات نیدرح

 .داد دست از  را همسان  راه ن یدرا  اما  وردآ  دسته ب را ی زندگ  دانه و  شد  موفق سپس و کرد غازآ

  او  از ی خوش ی رو با همسان یباستان جنگل به  باران ورود یدرابتدا  باشد  همسان توانستی م ی لحاظ از داستان نگهبان

 .کرد محافظت او از   و شد او دوست  و همراه   زمان  مرور به اما  نساخت او با و نکرد استقبال

  برگشت  وقت گرید  یخشکسال و ینابود  از یباستان جنگل نجات و یزندگ  دانه کردن دا یپ از پس داستان یانتها  در

  اتفاق  بازگشت  مفهوم بود یباستان جنگل  با ی خداحافظ وقت  گر ید و  بود ده یرس اش خانه  و  خودش ی ایدن به باران 

 . است افتاده

 

 

   یالله فتح  نایت

 14 مرکز
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 ز یسحرآم  یا یا لوب یو دلبر  ویمثل د

نماد   نیپشت ا مفهومی  اندیشم که حتمابا خود می من خواننده و  استاستفاده شده  یاد یز  یرمان از نمادها   نیا  در

  دهیشن ایخوانده  کباری  آنها راممکن است  یم یقد یها داستانشویم که در رو می هایی روبهگاهی با نشانه  .هست

 .. زیسحر آم ی ایا لوبیو دلبر  ویمثل د میباش

  هیکند. از آرا ی م انیجامعه نسبت به نوجوان را ب کی دگاه ینسبت به جامعه و  د را نوجوان  کی  یدها رد سنده ینو 

از اصطالحات    اند. همچنینجا تکرار شده ه از اصطالحات ناب ی به نظر من بعض است.  استفاده شده  ییبایبه ز  صیتشخ 

 .  است سندهینو کی ذهن هر  ییایاستفاده شده که نشان دهنده پو  یاد یز  دیجد

 . باستیو ز بیو غر بیمان مثل نامش عج ر ن یا

 

 رویا تاجیک  

 12مرکز 
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 ها نشانی از شخصیت 

که  مورد  موردی است  نیاول جلد کتاب است. کنندهریغافلگ  یکتاب به نوع  نیا ی اشاره کنمابه نکته  همبخوا راگ

  ا ر  ن یش ا و چهره رنگ و رو رفته  است  نگران ی زیوجود چگیرد. شخصیت روی جلد برای ار می قر مخاطب  توجه

 دهد. نشان می 

 های عجیب و غریب شخصیت

گنگ داستان بودند که من تا آخر داستان منتظر بودم درباره آنها   یها  تینکته ها شخص نی رتریاز چشم گ یکی

از جانب او بودم   یحرکت ا ی ح یبود که مشتاقانه منتظر توض یتیمن شخص یبشنوم. به عنوان مثال درختان برا  یح یتوض

ها نه  ی درختآدم  ه یبود مثل بق ی فرع یتینه شخص چونمانده است.  ی باق م یاو برا تیشخصدرباره از ابهام  ی هاله ا را یز

از مهم بودن در خودش داشت اما حاال که داستان  ییهاه نشان نیهم ی. براشدندیکه محو م یلشگر مثل اشباح یاهیس

 .کردینم جادیدر داستان ا  یرییهم مهم نبود و تغ ی لیخ حضورشکه  فهممی تمام شده م

اصال   ای م یدینفهم یگرسنگ ی والیدرباره ظاهر ه یزیسوال است. چرا ما چ می بودن ضد قهرمان داستان برا تیاهم بی

مهم   آمدی نخ داشت و به نظر م وهیم یکه به جا یمبهم تر داستان آدم درخت یلینکته خ  ایچه به وجود آمده بود  یبرا

  ی . حت مید یهرگز ما او را ند گر یاز او نام برده شد و د کباری  هاضد قهرمان باشد اما تن یباشد و به نوع تیشخص نیتر

 . مینیب ی از او نم  یهم نشان کندی م  یها خداحافظ تیکه باران با همه شخص یدر لحظه آخر 

 شبح قد بلند 

موجود در داستان وجود   ن یا دیوجودش در داستان است. چرا با  دلیل است  بیعج  تیشخص ن یکه درباره ا  یزیچ

ودنش  ب  و نبود    ی ندارد و تماماً ضد حال به باران است. به نظرم وجودش ضرور  شتریب  الوگیچند د   نکه یداشته باشد؟ با ا 

  نداشت. یهم حسن

  پارسا

و صرفاً نگاه   کردی نم فایا ی داستان نقش خاص  انیشد تا پا یکه به عنوان برادر کوچک تر باران به ما معرف یتیشخص

وجود مادربزرگ    لیدل  نیتالش داشته خانواده آنها را شلوغ جلوه بدهد و هم   یبه نوع  سندهینو  دیاما شا  ه؛یو گر  کردیم

 . است و درنا هم بوده 
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  مادر

که در کار خود غرق   یکم رنگ است کس تشیشخص یمادر معموال در همه داستان ها وجود دارد اما گاه  تیشخص

مدام ساز مخالف   یکالفگ  نیهم ی. برا است را گم کرده  دنیو عشق ورز دنی هم راه خند  دیشا ایشده و کالفه است 

دارد. نکته   یمرموز و اعصاب خردکن  تیو در کل شخص  شودی درخانواده م  یو باعث به وجود آمدن حس بد  زندیم

از داستان    ی. در بخشگذاردی بچه ها و خانواده اش نم  یبرا  یوقت  چ یه  بایاست که او تقر  نی مادر ا  تیدرباره شخص  گرید

است و   دیخود را پرکند و به قول باران مدام غرق در منجوق و مروار یجا توانستینم یهم خود باران گفت او حت

 عروس پنهان کند.  یخود را پشت لباس ها ی دارد ناراحت ی است که سع قیعم  یمادر با درد کی نشان دهنده  ن یا

 پدر  

راه   ن یو در ا  اموزد یآشنا کند و راه درست را به او ب ایکه دوست دارد دخترش را با دن یپدر مهربان؛ پدر  کی  نمونه

  ب یداستان است که ع نی ا ی ها تیمعدود شخص ء. پدر جز یاحساس یشاعر، آرام و تا حدود  ی موفق هم هست. مرد

 ندارد. یو نقص

که من همچنان دوست   ینقطه در داستان است. سوال  نینکته پرداخته باشد و آن هم گنگ تر  نی به ا  یکمتر کس  دیشا 

آمد؟ مگر   یرودخانه به همسان و همسان به باران داد به چه کار  یکه پر ی است که صدف ن یا بیابم دارم جوابش را

  ی گرسنگ  یوال یه یبرا یاما بعد از آن ماجراها اتفاق کند؟ی او را نابود م کندبرخورد  والینگفت که اگر او به ه یپر

 ختم نشده؟  یی حد به آن پرداخته شده و اگر نبوده پس چرا به جا نی بوده چرا تا ا یانحراف  ی نکته ا نی. اگر افتادین

ها داستان  ی در بعض یول دیرسی به صد م یگاه شودیها از صفر شروع مدارد. مثل تمام داستان ی داستان روند خوب 

تمام کند اما  را در نقطه صد داستان کرده  یسع  نویسنده. شودی نقطه صفر تمام م یو بر رو شودی صد هم نم کینزد

 ست. ابه نظرم موفق نشده 

  رانیج

بود که با وجودش مشکل داشتم اصال چرا وجود داشت.    یتیشخص  رانیداستان است. ج  تیشخص  نیترمرموز   ینوع  به

است. به وجود او نکرده  یااشاره  چ یکه از قبل باران ه ی. در صورت دیآی آباد به ذهن باران م ناگهان از وسط ناکجا

  ران ی. جاسته کار موفق نبود   ن یدر ا   ی ولبه داستان است    ید یو جد  موز مر  تیشخصنویسنده ورود  قصد    کنمی گمان م

او   .او به ما داده شد ی درباره داستان زندگ یاد یز ح یتوض یز یوارد داستان شد و به طرز سوال برانگ یناگهان  ی لیکه خ
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درباره او   شتربی که  گذارد  یانتظار م  بهما را ، دارد ینامعلوم ندهیباران گذاشته است و آ یزندگ  عمیقی بر ریتاثکه 

ندارد.  ی هملیدل چ یهکه  شنودی م نیاو که باران در آن سرزم ییالال یکند. صدا  فایدر داستان ا ینقش مهم ای میبدان

 ت یشخص نیعالمت سوال در داستان هم نیبزرگتر یچه بوده ول رانیاز به وجود آوردن ج سندهیقصد نو  دانمینم

  ل یدل  یاو همه ب  یو ازدواج ناگهان  رانیاز حد خانواده از جمله باران به ج  شیب  یو وابستگ  لیدل  یب  وداست. وج  رانیج

 است.

چرا آمد؟ کجا رفت؟   د؟ یاو در خط آخر داستان؛ اصال چرا ناگهان ظاهر شد؟ فقط باران آن را د  ی حضور ناگهان ای 

باعث شده   ن یمن ترسناک کرده و هم ی را برا تیشخص ن یحد از سوال، ا  نی متوجه حضورش نشد و ا ی چرا کس

  داشته باشد.  یو گنگ  فیضع انیداستان پا

  

 های فاطمه طاهر  

 8مرکز
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 های رنگارنگ قرقره 

به نظر من   است واو ارائه شده  تیاز شخص یقیدق فاتیکه توص میشو  یداستان با قهرمان )باران( آشنا م یدر ابتدا

کند و... به واسطه   ینم هی است الغراندام که گر یدختر باران او انتخاب کرد.  یشد برای است که م ینام ن یباتریز

 کنند.او را سفر قهرمانی دعوت می داستان  یهاتیشخص گری د ،ویژه او اتیخصوص

  یساز ریداستان تصو یکه لحظه به لحظه  یا. به گونه استخوب داستان   اریبس یقوت، فضاساز  ینقطه نیدوم

شود و مخاطب به خوبی  یم  فیباران باشد، توص یکه قرار بود محل زندگی از داستان چنار  ییجا  کید. مثال وشیم

 تواند او را با تمام جزئیاتش تصور کند.  می

به عنوان مثال در   شود.ها توصیف می ی شخصیتدرون  هایویژگی خوب،  یلیخ  یظاهر  ف یدر کنار توص البته

آرام بودن پارسا   گرید ییو در جا شودی م فیبود توص ی کردن درنا را که خواهر کوچولو و لج باز یحسود یقسمت

 کنند. ی و تربچه استفاده م یمثل ماکارون ییهااز سالح است که نوشته شده مامان و بابا  درباره نکه یا  ای را.

  یصدا  ی اگر خوب گوش کنگذارد. مثال » عمیق تری را با مخاطب در میان می   مفهوم های داستان،برخی از جمله 

که نظر مرا به خود جلب کرد مربوط   ییبایز  ار یبس یها  فیاز توص  یک« یبلندتر است  ایدن یبابا از تمام صداها  هیگر

خوب   یل یرا خ ی درخت، زندگ احساساترنگارنگ داشت.  یقرقره ها  یبود که مثل مادرش بود و کل ی به درخت

. زدی نم ی دانه تعجب کرده بود و حرف دنی که از د ییآنجا ایتوانست راه برود   یشده بود و نم ریپ نکهیکرد. ایم انیب

 کرد.ی م فی خاطرات خانواده را هم تعر ،اتفاقات جنگل ت یبود که همراه با روا نی قوت داستان ا ینقطه  نیبزرگتر

خفه گفتم،خفه گفت و... )از کلمه خفه به   یاز جمله   خورد.ی هم به چشم م  ینقاط ضعف انگشت شمار گاهی البته

  یاز حد به کار رفته که بهتر بود از جمله به آرام  شیب  یلیکالم باران بوده اما خ هیآرام( استفاده شده که  تک  یجا

کوچک من را   یشبح ها  دمیخزی م  نیزم  یجمله بود )اگر رو نی تکرار ا گری د . نکتهشدی گفت، استفاده م

به گفتن و   یاز یداده بود و ن ح یجمله را در ابتدا  همسان توض ن یتوانند نگاه کنند.( ا یبه رو را م  و فقط رو دندیدینم

 بیانتخاب عنوان من و عج  لیو در قالب گفتگو متوجه دل میمستق ریداستان، به صورت غ ان یپا درتکرار دوباره نبود.

 بود. زیجالب و حس برانگ  یلیخ م یشدم که برا بیو غر

 ی اسد  نینگ

 8 مرکز
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 پاسخ پرسش بی  ؛جیران

 

فهمیدم که عجیب و غریب دو شخصیت در سرزمین   97 اش نشدم. اما در صفحهاسم کتاب را که خواندم متوجه معنی 

رمان شروع جذابی داشت و آمیخته با طنز بود. اینکه شخصیت اصلی گفته بود:» زندگی من از همان  .باستانی هستند

 « ؟»چرا؟ مگر چه اتفاقاتی افتاده اول عجیب و غریب بوده« باعث می شد خواننده از خوش بپرسد: 

تضاد )من زار زار گریه می  ای استفاده شده بود که اثر را دلنشین تر کرده بود. مثل در متن از شگردهای هنرمندانه 

 ام می خندیدند.(کردم و خانواده 

ویژگی دیگری که داشت توصیف های خوبش بود. این توصیف ها به مخاطب کمک می کرد به لحظه لحظه کتاب  

در جنگل باستانی هر چیزی یک نشانه بود: پری رودخانه باران را یاد جیران می انداخت. هیوالی گرسنگی  . سفر کند

اد خوبی بود برای بیان بعضی مشکالت مانند گرسنگی. شبح ها آدم هایی بودند که در دنیا کسی به داد آن ها  هم نم

 است.نرسیده 

  نقش مهمی در زندگی شخصیت اصلی داشت. در جنگل باستانی هم عدد هفت در بعضی اتفاقات تاثیر می فت عدد ه

 .هفت پله و زنده ماندنگذاشت. مثل رودخانه هفت رنگ، یا پایین افتادن از 

جیران در طول داستان ناپدید شده بود و حضور نداشت اما موقعی که   است.پاسخ ماندهپرسش در ذهنم بی فقط یک 

جیران کجا بود ؟ از   شودباران از جنگل باستانی برگشت، جیران هم به خانه آمد. اینجا برای شنونده سوال مطرح می

 کجا آمد؟

 

 تینا اصغری  

 35 مرکز

 

 


