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چکیده
رئال مادرید جدیدترین کار محمد طلوعى است. او این بار تالش کرده است تا بخت خود را در خلق 
اثرى در حوزة رمان نوجوان بیازماید. در این نوشته سعى شده است تا رمان مذکور از جنبه هاى 

مختلف مورد نقد و بررسى قرار گیرد.

کلیدواژه
رئال مادرید، عناصر داستان، نقد.

در سال هاى نخستین نوجوانى، یکى از بزرگ ترین آرزوهایم فوتبالیست شدن بود! فوتبال با 
خودش شهرت و ثروت مى آورد و از همه مهم تر این فرصت را به آدم مى داد تا دیده شود: 
پررنگ و درخشان. بعدها فهمیدم فوتبال و فوتبالیست شدن راه میان برى است که خیلى ها 
آرزوى طى کردن آن را دارند. فوتبال گاهى آخرین و چه بسا تنها راه دیده شدن براى آدم هاى 

بااستعداد و بلند پروازى است که شرایط مناسب دیگرى براى پیشرفت و شهرت ندارند.
اگر پسر نوجوانى باشید، سرتان پر از خیال و آرزو باشد و در آبادان پرافتخار هم زندگى 
داستان  مادرید  رئال  نمى ماند!  باقى  برایتان  فوتبالیست شدن  به جز  چاره اى  هیچ  کنید؛ 
نوجوانان پرشورى است که براى رسیدن به آرزوى بزرگ زندگى شان، یعنى بازى در تیم 
نوجوانان رئال مادرید، حاضرند هر خطرى را به جان بخرند؛ از قاچاقى به دبى رفتن تا 
سرگردانى در دریا و شهر غریب، از تحمل گرسنگى و تشنگى تا فرار از تعقیب پلیس 
بین الملل! رئال مادرید داستان سفر ادیسه وار دوازده نوجوان است که به دبى مى روند تا 

شانسشان را امتحان کنند؛ شاید رؤیاهایشان در عالم بیدارى به حقیقت بپیوندد.

  
 Azade.najafian@gmail.com /      

   
    



35042

ــــــــ ۵  ، ـــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۴ 

نقد تألیف

نویسنده ابتدا 
خالصۀ اتفاقاتى 
را که قرار است 
در آن فصل روى 
بدهد مى آورد، 
بعد شروع به 
مرور حلقه هایى 
از حوادث مى کند 
که ماجرا را به 
نتیجۀ ابتداى فصل 
رسانده اند

  :    
داستان شروع خوب و پرهیجانى دارد. نویسنده بدون هیچ مقدمه اى مستقیم داستان را 
با حادثه شروع و خواننده را به دل ماجرا پرتاب مى کند. آشنایى ما با زندگى گذشتۀ این 
13 نفر و اتفاقاتى که آنها را به ساحل کشیده و منتظر نگه داشته است، به تدریج در طول 
داستان اتفاق مى افتد. نویسنده مرتب به عقب برمى گردد و حوادث را مرور مى کند. این 
شگرد، عالوه بر اینکه در طرح کلى داستان دیده مى شود، در ساختار هر فصل نیز خود را 
نشان مى دهد؛ به این معنا که در ابتداى هر فصل، اتفاق مهمى که خواننده از فصل قبل 
براى آن آماده شده  است، ارائه مى شود و بعد، حوادث و ماجراهایى که این اتفاق را رقم 

زده اند، به اطالع خواننده مى رسد.
اسـتفاده از ایـن تکنیـک (شـروع از نقطـۀ اوج و اسـتفاده از فلش بـک بـراى بیـان 
حـوادث پیشـین) محاسـن و معایب خاص خـود را دارد. از جمله نـکات مثبت این روش، 
باال رفتن سـرعت خواندن کتاب و جلوگیرى از کسـل و بى حوصله شـدن خواننده اسـت؛ 
امـا همیـن سـرعت زیـاد موجب مى شـود که خیلـى زود داسـتان از هیجـان الزم تخلیه، 
و آن تعلیقـى کـه الزمـۀ رمانـى ماجراجویانـه اسـت از آن گرفته شـود. گره گشـایى از هر 
فصـل در ابتـداى فصـل بعـدى، فرصـت خیال پـردازى را از خواننده مى گیـرد و همه چیز 
را حاضـر و آمـاده در اختیـار او مى گـذارد. از سـویى، اسـتفادة مکـرر از ایـن تکنیـک در 
اکثـر فصل هـا، جذابیـت خود را از دسـت مى دهـد و باعث مى شـود تا خواننـده به راحتى 
دسـت نویسـنده را بخوانـد و رفتـار او را پیش بینـى کنـد. چنیـن بـه نظـر مى رسـد کـه 
بـه کار بـردن ایـن روش، نویسـنده را در دایـره اى خودسـاخته اسـیر کرده  اسـت و براى 
او چـاره اى جـز تکـرار و توصیـف ماجـرا به نحوى خـاص باقى نگذاشته اسـت. نویسـنده 
ابتـدا خالصـۀ اتفاقاتـى را کـه قرار اسـت در آن فصل روى بدهـد مى آورد، بعد شـروع به 

طلوعى، محمد. رئال مادرید. تهران: افق، 1393.
قطع رقعى، 171 صفحه. شمارگان: 2200 نسخه.

شابک:978-964-369-999-4



35043

ــــــــ ۵  ، ـــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۴ 

از آبادان تا مادرید

مـرور حلقه هایـى از حـوادث مى کنـد کـه ماجـرا را بـه نتیجـۀ ابتـداى فصل رسـانده اند. 
ایـن اطنـاب و تکـرار، آن هـم براى داسـتانى که اصل آن بر سـفر و ماجراجویـى بنا نهاده 
شـده اسـت، ضربـۀ جبران ناپذیـرى به شـمار مى آیـد و مثل روزنـۀ کوچکـى در یک بالن 
بـزرگ و زیبـا، به تدریـج هیجـان اثـر را تخلیـه مى کنـد تـا جایـى کـه درنهایـت چیـزى 

به جـز رویـۀ زیبـاى بالـن باقـى نمى ماند.  
برعکِس شروع قوى و هیجان انگیز داستان، طلوعى پایانى شتاب زده و ناقص را براى 
داستان رقم زده  است. ماجرایى که به تدریج در طول اثر باز و گسترده شده  است، ناگهان 
بچه ها  مسابقه،  پایان  به محض  مى شود.  جمع و جور  سریع،  و  خالصه  بسیار  فصل،  دو  در 
تمام منتظر لنج ناصر ناخدا مى مانند، اما با اینکه این  به ساحل برمى گردند و یک روز 
صحنه دقیقاً مشابه یکى از صحنه هاى شروع سفر بچه هاست، ولى نویسنده این بار تنها 
به گزارش کردن شتابزدة این یک روز کفایت مى کند و به سرعت بچه ها را به ناصر ناخدا و 
لنج مى رساند. انگار نویسنده مى خواهد پیش از آنکه هیجان نقطۀ اوج داستان از بین برود، 
آن را به پایان برساند؛ اما این شتاب زدگى، خرده روایت هاى کتاب را ناقص باقى مى گذارد. 
طلوعى فقط به گفتن این موضوع در چند جمله آن هم در سه فصل آخر اکتفا مى کند که 
آقا جاللى دیگر موفق به دیدن مریم خاله و نسیم نمى شود و آنها حتى فرصت خداحافظى 

با ابو را هم پیدا نمى کنند. 
خیال پردازى  فرصت  خواننده  به  که  باز  پایانى  آفریدن  براى  نویسنده  تالش  البته 
دربارة سرنوشت بچه ها را مى دهد، قابل توجه است: «داستان هر کدامشان با آن یکى فرق 
داشت. وقتى در راه برگشت، توى َخن، همه خوابشان برد، داستان ها از هم دورتر و دورتر 
مى شدند. توى یکى از داستان ها رفته بودند اسپانیا با جوانان بارسلون بازى کرده بودند. 
فکر مى کردند کاش اسم هاى بیشترى از روى نقشه هاى دیوار آن خانه حفظ کرده بودند 
که بشود داستان ها را درست تر تعریف کرد. همین را توى لنج خواب مى دیدند، یک سفر 

دیگر را.» (ص. 135)
و  پررنگ  حضور  کرد،  اشاره  آن  به  مادرید  رئال  طرح  دربارة  باید  که  دیگرى  نکتۀ 
سرنوشت ساز «اتفاق و شانس» در داستان است. حضور ناگهانى ابو که یک فوتبالیست 
مشهور آبادانى و دوست آقا جاللى است، درست در ناف دبى و دقیقاً در زمان و مکانى که 
بچه ها سرگردان، بى پناه و گرسنه اند، بسیار عجیب و غیرمنتظره  است. گویى ابو ناگهان از 
آسمان بر آنها نازل مى شود تا از بچه ها دستگیرى کند. از سویى، اینکه تیم ذخیرة رئال 
مادرید به راحتى مى پذیرد تنها به خاطر ابو و در کوتاه ترین بازة زمانى، با یک تیم ناشناس 
بازى کند، از دیگر اتفاقات شگفت انگیز این داستان است که از باورپذیرى آن کم مى کند.

    
کهن الگوى سفر، یکى از قدیمى ترین بن مایه هاى داستانى است. قهرمان، براى رسیدن به 
هدف خود، ناگزیر از طى کردن راهى طوالنى و روبه رو شدن با مشکالت و اتفاقاتى است 
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نقد تألیف

نویسنده تالش 
کرده است تا با 
ایجاد لحن براى 
شخصیت ها به آنها 
تشخص ببخشد؛ 
اما تنها تاحدودى 
تالش او در مورد 
حمود و لهجۀ 
کم و بیش آبادانى 
او موفقیت آمیز 
بوده است

که به او در شناخت خود و باال بردن مهارت هایش کمک مى کند. به بیان دیگر، سفر در 
دنیاى بیرون، درنهایت به سفرى در درون قهرمان مى انجامد که او را به شخصیتى متفاوت 

از آنچه در شروع سفر بود، تبدیل مى کند.
تیم سرشیر به همراه مربى خود، آقا جاللى، براى رسیدن به هدف خود قصد سفر 
مى کنند. آنها باید قاچاقى به دبى بروند؛ پس سوار لنج ناصر ناخدا مى شوند، براى اینکه 
گیر پلیس دریایى نیفتند، مجبور مى شوند مسافتى طوالنى را دسته جمعى شنا کنند، در 
بیابان تشنه و سرگردان به دنبال آب و آبادانى بگردند، در شهر راه حلى براى بى پولى، 
غلبه بر گرسنگى و آوارگى بیابند و درنهایت با تیم نوجوانان رئال مادرید روبه رو شوند و 

به خانه بازگردند.
در پایان این سفر، تیم سرشیر به خودباورى مى رسد و موفق مى شود تصویرى روشن 
از خود و خواسته هایش پیدا کند اما در بین اعضا، تحول بهرام از بقیه روشن تر و ملموس تر 
است. برخالف نوجوانان، آقا جاللى در پایان این سفر، دگرگونى چشم گیرى ندارد و همان 
مربى سرخوش و خالى بندى است که با ندانم کارى خود بچه ها را دچار چنین گرفتارى اى 

کرده است.
پیش از پایان این بحث، باید به این موضوع نیز اشاره کرد که رئال مادرید داستانى 
است با محوریت فوتبال. به همین دلیل استفاده از اصطالحات مربوط به این ورزش در 
و  اصطالحات  این  از  بجا  و  هوشمندانه  بسیار  نیز  طلوعى  است.  طبیعى  کامًال  داستان 
توصیفات به ویژه در فصل هاى مسابقۀ دو تیم استفاده کرده است. صحنۀ بازى تیم رئال و 
سرشیر، یکى از قوى ترین و هیجان انگیزترین بخش هاى کتاب به  شمار مى آید؛ اما همین 
موضوع باعث شده است تا کتاب حتى در بین نوجوانان نیز مخاطب خاص داشته باشد. به 
این معنى که کسانى که عالقه یا اطالعاتى دربارة فوتبال ندارند، احتماالً آن طور که باید 
با این اثر ارتباط برقرار نخواهند کرد یا حتى ممکن است بخش هایى از کتاب را نفهمند. 
هرچند این موضوع به تنهایى ایرادى براى کتاب محسوب نمى شود، اما ناخودآگاه داستان 
را به کتابى «مردانه» تبدیل مى کند که به سختى جایى براى نزدیک شدن دختران جوان 

به آن و لذت بردن از خواندن آن باقى مى گذارد.

    :   
در نخستین صفحۀ کتاب نقشه اى از زمین فوتبال کشیده شده که در آن جایگاه هر یک 
این  شده  است.  مشخص  فوتبال  زمین  در  داستان  اصلى  شخصیت هاى  و  تیم  اعضاى  از 
داستان  به  ورود  براى  کتاب  شروع  از  پیش  را  خواننده  ذهن  هم  نویسنده  زیباى  ابتکار 
آماده مى کند، هم نمایى کلى از شخصیت ها در اختیار خواننده قرار مى دهد. عالوه بر این 
موضوع، این نمودار حکم نقشۀ راهنمایى را بازى مى کند که در هنگام خواندن کتاب، 
هرگاه صحبتى دربارة یکى از شخصیت ها شد، با مراجعه به آن مى توان به نقش او در 

مسابقه یا در پیشبرد ماجراهاى داستانى بهتر آگاهى یافت.
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شخصیت ها به تدریج با پیشرفت داستان به خواننده معرفى مى شوند، اما فقط بهرام 
و حمود در ذهن مى مانند و جاى خود را در پیشبرد ماجراها پیدا مى کنند. شاید به این 
معرفى  تیم، با کنش هایشان به خواننده  اعضاى  دلیل که حمود و بهرام، برخالف دیگر 
و  ماندگارتر  ذهن  در  دلیل  همین  به  و  آنها  از  نویسنده  توصیف  به واسطۀ  نه  مى شوند 

شکل یافته تر هستند.
آقا جاللى تنها شخصیت بزرگسال داستان است که بچه ها به او اعتماد کامل دارند، 
کنار  در  و  مى پذیرند  باشد)  واضح  دروغى  اگر  (حتى  پرسش  و  بى شک  را  حرفش  هر 
نیست.  بیش  نوجوانى  خود  آقا جاللى  اما  مى شوند؛  تیم  یک  واقعى  به معناى  که  اوست 
اتفاقات  وقتى  مى برد،  دبى  به  قاچاقى  را  بچه ها  برنامه اى  و  فکر  هیچ  بدون  که  مردى 
پیش بینى نشده رخ مى دهد دست و پایش را گم مى کند و درنهایت باز هم طى یک عمل 
ناگهانى و حساب نشده، دست به دزدیدن دخترش مى زند و همه را به دردسر مى اندازد. 
کردن  پیدا  مى افتد،  اتفاق  بچه ها  براى  سفر  این  طول  در  که  تحولى  بزرگ ترین  شاید 
اعتمادبه نفس حتى بدون حضور این بزرگسال ناالیق است. هرچند آنها همچنان در پایان 
داستان آقا جاللى را مى پرستند، اما بدون او نیز تیم براى خودش موجودیت یافته و بچه ها 

به توانایى خود باور پیدا کرده اند.
درست  او  برق آساست.  داستان  در  خروجش  و  ورود  که  است  دیگرى  شخصیت  ابو 
وقتى که بچه ها در اوج درماندگى هستند، ناگهان ظاهر مى شود و برایشان جا پیدا مى کند، 
را  فرار  امکان  و  شرایط  درنهایت،  و  مى دهد  را  رئال  با  بازى  ترتیب  آقا جاللى  در غیبت 
براى آنها فراهم مى کند. خواننده در کتاب هیچ اطالعاتى دربارة خود شخصیت ابو، جز 
اینکه بازیکن سابق صنعت نفت بوده و اکنون براى تیمى در دبى کار مى کند، نمى بیند. 
ابو کلیدى است که ناگهان از آسمان مى افتد تا به جبران بى مسئولیتى آقا جاللى، سفر 
بچه ها را به سرانجام برساند. وقتى هم که وظیفه اش را انجام مى دهد، بى آنکه از او تشکرى 
کنند یا با او خداحافظى کنند، کنار گذاشته مى شود و حتى نشانى از خود براى خواننده یا 
بچه ها باقى نمى گذارد. انگار ابو غول چراغ جادویى است که فقط براى برآوردن آرزوهاى 

بچه ها ظاهر شده است و بعد از انجام وظیفه اش دود مى شود و به هوا مى رود.
مریم خاله و نسیم دختر آقا جاللى، نیز کارکردى مشابه ابو در داستان دارند. انتظار 
و  روند  در  برده است،  فروپاشى  آستانۀ  تا  را  تیم  او  به خاطر  آقا جاللى  که  نسیم  مى رود 
پایان بندى داستان نقش پررنگ ترى داشته باشد، اما او نیز نشانى از خود، به جز گرمى 

دست هایش در دست هاى آقا جاللى، باقى نمى گذارد و به سرعت محو مى شود.
نویسنده تالش کرده است تا با ایجاد لحن براى شخصیت ها به آنها تشخص ببخشد؛ اما 
تنها تاحدودى تالش او در مورد حمود و لهجۀ کم و بیش آبادانى او موفقیت آمیز بوده است. 
البته گاهى نیز نویسنده فراموش مى کند که در گفت وگوى بین شخصیت ها لهجه را لحاظ 

کند، به همین دلیل گاهى شخصیت ها لهجه دارند و گاهى ندارند.
مستقیم  توصیف  از  دیگرى،  شیوة  و  ابزار  هر  از  بیش  شخصیت پردازى  در  طلوعى 

از آبادان تا مادرید
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نقد تألیف

   
   
    
 ،  
    
    

 

شخصیت ها استفاده کرده است، به همین دلیل در بیشتر موارد شخصیت ها به خواننده 
پیشبرد  در  و  مى بیند  الزم  نویسنده  که  اندازه  همان  به  تنها  آن هم  مى شوند،  معرفى 

داستانش مؤثر مى داند.

    
طلوعى براى روایت داستان خود از زاویۀ دید سوم شخص یا داناى کل نامحدود استفاده 
کرده  است؛ اما روایت او شکلى از خاطره گویى نیز یافته است. شاید به این دلیل که راوى از 
پایان اتفاقات آگاه است و این آگاهى را نه تنها پنهان نمى کند، بلکه هر مجالى که مى یابد 

به آن اشاره هم مى کند:
حمود عقب نشسته بود و روى الستیکى ضرب گرفته بود واى و واى و واى 
واى مى خواند. هیچ چیزى به دهانش نمى آمد بخواند، همین جورى فقط مى گفت 
واى و واى و واى واى. انگار داشت براى چیزهایى که قرار بود سرشان بیاید مرثیه 

مى خواند. (ص. 60)
یا:

آقا جاللى سر مریم خاله را بوسید و جلوى ورزشگاه پیاده شد، گفت بعد از 
بازى مى رود پیش مریم خاله و نسیم را مى بیند، اما نشد برگردد، نشد نسیم را 

ببیند. (ص. 116)

    
بزرگساالن  براى  که  او  داستان هاى  از  دسته  آن  چه  طلوعى،  آثار  شیرینى هاى  از  یکى 
آن  از  نویسنده  که  است  ظریفى  طنز  نوجوانش،  داستان  همین  چه  و  شده اند  نوشته 
استفاده مى کند. این طنز گاهى در گفتار شخصیت ها خود را نشان مى دهد و گاهى فضاى 
طنزآلودى است که داستان در آن شکل مى گیرد. ماجراهاى رئال مادرید در آبادان و براى 
بچه هاى آبادانى اتفاق مى افتد. نویسنده هوشمندانه به آن بخش از متن فرهنگى جامعۀ 
ما ارجاع مى دهد که لطیفه ها و داستان هاى طنزآلود بسیارى دربارة مردم این ناحیه و 
عالقۀ ویژة آنها به فوتبال و تیم برزیل وجود دارد. حضور آقا جاللى و خاطرات دروغینى 
که از پله و على پروین تعریف مى کند، این پیش زمینۀ فرهنگى را تقویت مى کند و فضاى 
طنزآمیزى را مى سازد که بر کلیت اثر حاکم است و بر جذابیت آن مى افزاید. از سویى، 
همین ارجاع بیرونى به متن اجتماعى، خود تولید کنندة معنایى ضمنى براى این داستان 
است: نکند همۀ این داستان و اتفاقات بلوفى بزرگ باشد که راوى آن را براى سرگرم کردن 

خواننده ترتیب داده است؟
ارجاعات بینامتنى نویسنده تنها به ساختن فضاى داستانى و معناهاى ضمنى ناشى از 
آن ختم نمى شود، بلکه عنوان هایى که طلوعى براى هر یک از فصل هاى کتابش برگزیده، 
نشان از دقت نظر و البته شوخ طبعى نویسنده دارد. براى مثال «سفرهاى سندباد» که ذهن 
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خواننده را به ماجراجویى دریایى هدایت مى کند، یا «جزیرة سرگردانى»، «خدمتکاران 
زد  صدا  بود  کسى  «چه  معابد»،  انجیر  «درخت  آفرید»،  پا به توپ  را  ابو  «خدا  اژدها»، 
جمشید»، «وحشت دروازه بان از ضربۀ پنالتى زن چپ پا» و «فرار بزرگ» که هر یک از 
این عنوان ها به کتاب یا فیلم مشهورى اشاره دارد. حضور این متن هاى فرهنگى در متن 
گرفته ،  شکل  آن  در  متن  که  پس زمینه اى  و  مادرید  رئال  بین  بینامتنى  پیوندى  کتاب، 

برقرار کرده است که از نکات مثبت و جذابیت هاى این کتاب به شمار مى آید.

 
محبوبیت و شهرت، یکى از شیرین ترین رؤیاهاى نوجوانى است که مجالى براى ظهور و 
بروز مى گردد. فوتبال یکى از هیجان انگیزترین و در ظاهر راحت ترین راه ها براى رسیدن 
به این هدف است. رئال مادرید کتاب خوبى است چون به نوجوان ها این فرصت را مى دهد 
تا پابه پاى اعضاى تیم سرشیر که رؤیایى مشابه آنها دارند، این مسیر را طى کنند و از 
ماجراجویى به همراه آنها لذت ببرند. ماجراهایى که در عالم واقع همیشه ختم به  خیر 

نمى شوند.
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