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یک االغ و این همه ماجرا
نگاهی به کتاب نجات  االغ، برگزیدة شانزدهمین جشنوارة کتاب رشد
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این کتاب، داســتان نوجوانی به نام محمد را بیان می کند که 
به جبهه اعزام شده است. او در پیاده روی های ُگردان، روی تخته 
سنگی در دیوارۀ دره، االغی زخمی می بیند و تصمیم به نجات و 
مداوای حیوان می گیرد. با کمک دوســتانش و با زحمت فراوان، 
االغ را به مقــر می برند. زخم پای االغ عفونت کرده و باید پایش 

را قطع کنند تا زنده بماند، یا اینکه او را بکشند و راحت شود.
محمد یکی از پزشــکان را با ترفند به مقر می آورد تا حیوان را 
مداوا کند. او تصمیم دارد االغ را به روســتایی در شمال ببرد؛ به 
خانــه عمه اش که االغی به نام پشــمینه دارد. اما باید تا پایان 
عملیاتی که در پیش است، صبر کند. عده ای مأمور جمع کردن 
االغ های منطقه شــده اند. می آیند که االغ محمد را ببرند، ولی او 
با آن ها دست به یقه می شود. محمد االغ را به هر زحمتی است با 

خود به روستا می برد، ولی اتفاق عجیب دیگری برایش می افتد.
در داستان کالسیک معموالً شــخصیت اصلی هدفی را دنبال 
می کند و برای رســیدن به آن هدف موانعی وجود دارد. بدیهی 

اســت رفع آن می تواند دلیلی برای جذابیت باشد و مخاطب را با 
خــود همراه کند. همان طور که در خالصۀ داســتان دیدیم، هم 
هدف و هم مشکل با سن مخاطب اثر که در اینجا نوجوان است، 

خوب انتخاب شده اند. 
کتاب نجات االغ پر اســت از ماجراهایی که در اصطالح »خرده 
روایت« نامیده می شوند؛ گرچه گاهی این داستان های حاشیه ای 
موجــب اطناب اثر و از حوصلۀ مخاطب خارج شــده اند. مثاًل در 
صفحۀ 38، محمد می رود گاری را می آورد، ولی ما برای خواندن 
همین جمله با تاریخچۀ گاری هم آشــنا می شویم که ربطی به 

داستان ندارد:
گاری توی محوطه عجیب بــوی نفت می داد. هرچه هم آن را 
شسته و آفتاب داده بودند، فایده نداشت. نفت به خورد چوب های 
کف گاری رفته و شــده بود جزوی از وجودش. عمویحیی گفته 
بود قباًل گالن های بیســت لیتری نفت را می گذاشــته توی آن، 
توی کوچه پس کوچه ها می چرخیده و به مردم محلشــان نفت 
می فروخته. معروف بوده بــه عمونفتی. بعد که نفت جیره بندی 
می شــود و مردم می بایست در صف های طوالنی بایستند تا نفت 
بگیرند، کار و کاسبی عمویحیی هم کساد می شود. بعد که جنگ 
شروع می شود، یکی دو بار می آید جبهه و بعد می بیند گاری اش 
بیشتر از خودش به کار می آید. یک بار که از محلشان کمک های 
مردمــی می آوردند، او هم گاری اش را روی اجناس گذاشــته و 

آورده بود جبهه.
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وسط محوطه که رسید، علی جلوی گاری سبز شد: »عمویحیی 
می آد دمار از روزگار من در می آره. کجا می بری گاری رو؟« 

محمد گاری را هل داد به ســمت او و گفت: »کارش دارم. االن 
برمی گردونم.« 

علی خم شــده و جلوی گاری را گرفته بود که به ســاق پایش 
نخورد. گفت: »صبر کن. عمویحیی االن دیگه می یاد.«

گفت: »برو کنار ببینم! االن برمی گردونم.«
محمد پنجه هایش را روی دســتۀ گاری محکم کرد، آن را هل 

داد...
از نکات قابل تحســین کتاب، وجود رگه های طنز در الیه های 
متفاوت اثر است که موجب خواندنی تر شدن آن شده است؛ مثل 

صفحۀ40:
چنــد نفر جلو آمدنــد. فریدون، کیارش و چند نفر دیگر هم 
به تماشــا ایستادند. ســم های االغ را گرفتند، آن را بلند کردند 
و کشیدند تا ســایۀ درخت. محمد نشست و چفیه را از دور پای 
االغ باز کرد. کرم های ســفیدی روی زخمــش وول می خوردند. 
بوی عفونت روی هوایی که جابه جا می شد، پخش شد و همه رو 

برگرداندند. یکی شان گفت: »قانقاریا شده.«
- باید پاش رو قطع کنی تا زنده بمونه. 

علی گفت: »امدادگر، بیا تنفس دهن به دهن بده!«
 بقیه خندیدند. علی ادامه داد: »ماساژ قلبی هم می خواد.«

یکی دیگر از نکات قابل توجه اثر شروع نابجاست. آغاز داستان 
از روی زخم چرک کردۀ االغ، کشــش شــروع داستان را از بین 

برده است:
ِکرم های تُپل سفید در شکاف زخم وول می خوردند. کمرشان را 
خم و چاق می کردند. سر و ُدمشان به هم نزدیک و دور می شد تا 
کمی در مایِع لِزج الی زخم جا به جا شوند؛ زخمی که الی موهای 
به ِگل چســبیدۀ  پای االغ، دهان باز کرده بود. هربار که ُدمش را 
تاب می داد، فوج مگس ها بلند می شــدند و دوباره می نشستند، و 
باز دمش را تاب می داد؛ اما مگس های سمج خیال رفتن نداشتند. 
بوی چرک و عفونت آن ها را به ســمت زخم می کشــاند. الیه ای 
از خاک روی تنش را پوشــانده بود. یک ُســَمش زیر تنش بود و 
دیگری زیرپوزه اش. گاه گاه پلک های بزرگش را با ردیف مژه های 
خاک گرفته از هم باز می کــرد، پوزه اش را باال می آورد و نگاهی 
به اطراف می انداخت و بعد دوباره پلک می بست. افتاده بود روی 
تخته سنگی که تیره تر از سنگ های دیگر بود. اطرافش سنگ بود 
و ســنگ ها که در سکوت ســنگین، روی دیواره در هم فرو رفته 
بودند، چنان به هم چســبیده بودند که انگار از درون هم بیرون 

آمده باشند.
 این کتاب بازخوانی نشــده و انگار با عجله چاپ شده است. در 
جاهایی از کتاب خطاهایــی وجود دارد که حتم دارم، با یک بار 
خواندن کتاب از دید هیچ خواننده ای مخفی نمی ماند. صفحۀ 53 

کتاب را با هم می بینیم:
چشــم هایش را بســته بود و گوشــش گرم شــنیدن بود که 
ســنگینی حضوری را باالی ســرش حس کرد. پلــک باز کرد. 

فریدون و حسین روبه رویش ایستاده بودند. محمد همچنان 
به تــار زنبورک ضربه مــی زد و صدا توی هوا پخش می شــد. 
حســین و فریدون هم کنارش نشســتند. صدایی مثل ترکیدن 
توپ فوتبال آمد و آن دور، کم کم دود ســیاهی قد می کشــید 
و باال می رفت. هواپیمایی با ســرعت از باالی سرشــان گذشت. 

فریدون گفت: 
محمد زنبورک می نواخت. خورشــید نبود و روشنی روز کم کم 

می رفت.
غیر از این موارد که بیشتر ناشی از بد سلیقگی است، ذکر چند 

نکته دیگر را ضروری می دانم:
 اثر طوالنی شده است.

 گاهی بعضی از ماجراها غیر منطقی اند؛ مثل فراری دادن االغ 
از پاسگاه و یا درگیری با نیروهای کمیته. 

 در برخی از جاهای اثر، نویســنده وارد داســتان شده است و 
به قول اهل فن، رد پای او در داســتان دیده می شود. مثل اصرار 
محمد بــه کاربرد ضرب المثل های حاوی کلمۀ خر! که می توانیم 

برخی از این جاها را هم با بخوانیم:
»کســی توجهی به عرعر شما نداشــت، ولی اون قدر تالش و 
مقاومت به خرج دادین که شــدین ضرب المثل ما: مثل خر کار 
می کنــه؛ مثل خر بار می بره و ... برای خودمون جک ســاختیم، 
غافل از اینکه یکی یکی خصلت هاتون رو به ما می دادین، همه اش 
هم با همون صبوری، لنجت رو کج نکن. دندون هات رو هم نشون 
نده. نیشــخند می زنی؟ خوشــت اومده؟ صبر کن تا آخرش رو 

بشنوی ...«
بلند شد. االغ را هی کرد و همراه هم کنار جوی راه افتادند. االن 
جلو افتاده بود. محمد دو ســه قدم بلند برداشت و گفت: »صبر 

کن! حرفم هنوز تموم نشده.«
افســار االغ را گرفت. جلو افتاد و گفت: »اگه کسی سالم نکرد، 
گفتند مثل دست خره؛ اگه حرف زور زد، گفتند عجب خریه؛ اگه 
خواست زن بگیره، گفتند خر شــده، یا داره خر می شه یا دارند 
افســارش می کنند و اگه آدم بدی رفت به یه جایگاهی رســید، 
گفتند خر همون خره، پالونش عوض شده. باالخره واسه هر بدی، 
از خر مایه گذاشتن. شما هم سکوت کردین و بار بردین و سواری 
دادین. تا وقتی که ما مثل خر توی گل موندیم و گفتند خر بیار 
و باقالی بار کن. حاال خر باید ابوالبشــر رو نجات می داد. می بینی 
کارش به کجا کشید؟ االغ باید کمکش می کرد. مثل همون اوایل 
که با اهلی شــدن به کمک بشر اومد و بارهاش رو برد. اما باز هم 
االغ االغه. خیال نکن که برتر شــدی. باز هم تو بار می بری برای 

ما. من سواره ام و تو پیاده.«
امــا مهم ترین ویژگی اثر نگاه انســانی به مقولۀ جنگ اســت. 
در فضایــی که توپ و تفنگ و تیر وجــود دارد، حضور نوجوانی 
حیوان دوست و انگیزۀ اخالقی او برای نجات حیوان و برگرداندنش 
به پشت جبهه، بسیار قابل تأمل و  احترام است. به این ویژگی باید 
غافلگیری انتهای داســتان را نیز افزود کــه برای مخاطب کاماًل 

غیرقابل  پیش بینی است.


