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ویژه کتاب و ادبیات کودک و نوجوان



برای کودکان، سوگند باید خورد
که روزی موج می زد، بال می گسرتد

چون دریا، درخت اینجا
مبارک دم نسیمی بود و پروازی و آوازی

فشانده گیسوان رودی
گشوده بازوان دشتی، چمنزاری و گلگشتی

شکوه کشتزاران و بنفشه جوکناران بود...

»فریدون مشیری«
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گاهی با اخم بهترین  گاهی با خنده و  که  همه را می شناسد. آنقدر خوب 
اداها  را خرج نمایش حرکاتشان می کند. به جز نقش قهرمان ها ، شعر و 

سرودهای آن سال ها را هم از حفظ است. »خونه مادربزرگه« و »یه روز یه 
کامل می خواند و من با خودم فکر می کنم انگار نصف وجود  آقا خرگوشه« را 

این نیم وجبی، معاصِر دوران ما بوده است!
نوشای پنج ساله عاشق شعر و ترانه و تصویر است. این را نه فقط من بلکه 

هر کس یک جلسه به محضرش مشرف شود، به خوبی حس می کند و 
که هوش واستعداد این بچه مثل بسیاری از  آدم را به این فکر می برد 

هم نسالنش، از ما دهه شصتی های نوستالژی باِز عموما حسرت زده،  
جداست.

کارتون های خاطره انگیز  از مادرش می پرسم:» به جز آرشیو فیلم ها و 
که مادر  کتاب های خوب هم برایش چیزی می خواند«  قدیمی خودش، از 

کتاب ترجمه شده عجیب از  با حرکت سر به باال جواب می دهد و دو تا 
گذارد روی میز!   کیفش بیرون می آورد و می 

کتاب ها کیفیت خوبی ندارند. محتوا و تصاویرشان  فرسنگ ها با فرهنگ 
کتابفروشی های یک سیاره دیگر آمده اند  و پیشینه ما فاصله دارد. انگار از 

که ما در آن زندگی  و در فضاهای انتزاعی شان هیچ نشانی از جایی 
می کنیم نیست!

کارتون و فیلم های قدیمی  وقتی بیشتر با مادر نوشا حرف می زنم، می گوید 
کرده ام و خریده ام تا البه الی انیمیشن های مدرن  را آنقدر برایش تعریف 

شبکه های خارجی اینها را هم ببیند، اما در مورد کتاب ها نمی دانستم 
کتاب است و معموال من و  کجا بروم و چه بخرم؟ اتفاقا نوشا عاشق  باید 

که به پستمان بخورد  کودکی  کتاب  که می رویم خرید، هر  پدرش هر بار 
برایش می خریم! همیشه هم فرصت نداریم برویم کتابفروشی و گاهی از 

سوپری ها و دکه های فروش تنقالت برایش کتاب می خریم!
 داستان نوشا و خانواده اش، داستان بسیاری از بچه های ماست. داستان 

گر کل ساعات بیداری شان را با بازی های  بچه هایی که خوش بینانه ا
تبلت و کارتون های خارجی سرنکند، نصیبشان یک کتاب درجه چند 

سوپرمارکتی یا کارتون های خاطره انگیز مادر و پدرشان است. نه خبری 
از شعر و داستان های درست و درمان هست نه عمر قصه های شبانه 
کودکی شان به قصه های  تازه تر از شنگول و منگول و حسنی می رسد.

که آنچه بیشتر از یک  نمی دانیم! ما آدم بزرگ ها و پدر ومادرها نمی دانیم 
انیمیشن یا برنامه تلویزیونی کپی یا تکراری در رشد شخصیتی کودکمان 

موثر است یک کتاب پر مغز و مخصوص خودش است. نمی دانیم بهترین 

کتاب های کودک و نوجوان را از کجا باید بخریم. بهترین 
کز مرتبط با کتابخوان کردن کودکانمان  موسسات و مرا

کدامند؟
ما آدم بزرگ ها  این روزها خیلی چیزها را نمی دانیم و این 

کند. این ندانستن  کارها را خراب می  ندانستن به طور اساسی 
ک مورد نیازشان  که بچه ها خورا و حرکت اشتباه ما در شرایطی 
را به آسانی از داخل گوشی یا جعبه جادو در خانه پیدا می کنند 

کار را  سخت تر می کند. و با تمام وجود می بلعند، 
گاهی دارد و نه دیگر رسانه ها  نه صدا و سیما سرفصلی برای آ

کارشان را به دنیای کم درآمد  حاضرند بهترین زمان و حجم از 
کودکانه اختصاص دهند. سال هاست که تمرکز متولیان 

تلویزیون بر پخش برنامه های معمول و چند فیلم و سریال 
دست چندم و سرانجام شاید چند برنامه مجری محور برای 

بچه ها مانده. نه خبری از معرفی بهترین نویسندگان و کتاب های 
کودک ما هست و نه حتی متولیان و مدیران سازمان های مردم 

نهاد کودک و نوجوان سهمی از آنتن رسانه ملی برای آشنایی مردم 
با برنامه هایشان و  ترویج کتابخوانی دارند.

 در این شرایط تکلیف به خوبی مشخص است. دنیای کودکان ما 
با هیچ  سر می گیرد و با پوچ می گذرد!

اما این جریان و آسیب های دیگر آن باعث شد تا این بار در 
روزجهانی و هفته ملی کودک به مسائل و موضوعات زیرمجموعه 

گفتن از فیلم  کتاب و ادبیات کودک و نوجوان بپردازیم. به جای 
کارتون های نوستالژی زمان خودمان و جریان سینمای امروز  و 

کودک و سلبریتی های کوچک و بزرگش، از سازمان های متولی رشد 
کتابخوانی برای بچه ها نوشته ایم. از مشکالت و مسائل تهیه کتاب 

که در دنیای مکتوبشان از آن غافل مانده ایم. از  برای آنها و آنچه 
بی توجهی به نیاز کودکان خاص و کم دانشی ویراستاران کتاب های 

کودک و نوجوان. از ضعف های تالیف و جای خالی قهرمان های واقعی و 
شیفتگی به انتزاع در محتوا و فرم در داستان های وطنی! 

تریبون را این بار به جای دم دست ترین چهره های مرتبط با کودکان 
دردستان دو طراح و برنامه ریز و همچنین دو نویسنده عمیق و خون 

کنش برای تامین  که وا گذاشته ایم به این امید  دل خورده دنیای آنها 
کودکان و نوجوانمان حتی به اندازه ذره ای، متفاوت تر  از   نیازهای 

قبل باشد! 

برای ما
آدم بزرگ های خرابݡکار!

دنیایکودکانما،باهیچسرمیگیردوباپوچمیگذرد

مریم قدسیه
روزنامه نگار و 

دبیر ضمیمه فصل نو 
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ســـام  دارد.  وجوگـــری  جســـت  چشـــمان  میانســـال  مـــرد 
قفســـه های  روی  چرخانـــد  مـــی  را  نگاهـــش  و  می دهـــد 
بـــه  »می توانـــم  گویـــــد:  مـــی  ســـالن  دور  تـــا  دور   کتـــاب 
کتابخانــــــــــــــــه  کتـــاب هایتـــان نگاهـــی بینــــــــــــدازم؟ عضــــــــو 
بـــــــــــــــوده ام. آن هـــم چهـــــــــــــــل و چنـــــــــد ســـــــــــال پیــــــش!« 

فصل اول: سال های خوب 
کانون، دیدار با اعضای قدیمی  کار در  یکی از شیرینی های 

گفتنی زیادی دارند از  که همیشه حرف های  است.  اعضایی 
کانون بود و آنها بودند. مرد دور تا دور  که نبودیم و  روزگاری 

گردد و مدام عینکش را روی صورت جابه جا می کند.  سالن می 
کتابی را از قفسه ای در می آورد. ورق می زند و بعد  گاهی 

کتاب ها را نمی کاود.  که  گرداند. می دانم  به جای اولش بازمی 
گذشته است.  کاویدن   سرگرم 

گوید: »من با  کتابدار و لبخند به لب می  می آید سمت میز 
کتاب های  کانون آشنا شدم.  نویسنده های بزرگ زندگیم تو 

کانون داستایوفسکی، چخوف و خیلی نویسنده های دیگر را به 
کند و با دست به قفسه های  کردند...« مکثی می  من معرفی 
کند: »ولی امروز چرا خبری از اسم های بزرگ  کتاب اشاره می 

 ادبیات نیست؟« این چرا می تواند جواب های زیادی 
داشته باشد.

کتاب های بسیاری به خاطر فرسودگی، دیگر  گذشته.   سال ها 
قابل امانت نبوده و از قفسه ها بیرون آورده شده اند و خب، 

کانون پرورش  متاسفانه هیچ وقت تجدید چاپ نشده اند. 
کودک و  کتابخانه تخصصی  کودکان و نوجوانان اولین  فکری 

نوجوان در ایران بوده است و پنجاه و چند سالی از تاسیسش 
گذرد.  می 

کودک یا نوجوان بودند  کسانی مثل همین آقا،  که  زمانی 
کانون نه  و عضو و مخاطب این نهاد تازه بنیاد، انتشارات 

تنها پلی برای آشنایی اعضا با ادبیات جهان و نویسندگان 
بنام خارجی بود، بلکه میدان فراخی به شمار می رفت برای 

نویسندگان و شاعران جوان بااستعداد و خوش قریحه. 
کامال شناخته شده هستند.  که امروز برای ما  نام هایی 

که بعضا به واسطه جهانی بودن هنرشان با شنیدن  کسانی 
کنیم. نام هایی چون  اسم آنها احساس غرور و افتخار می 

کیارستمی، بهرام بیضایی، نیما یوشیج، احمد شاملو،  عباس 
که  کیانوش و...  صمد بهرنگی، احمدرضا احمدی، محمود 
کانون به دست آوردند و  همگی اولین تجربه های خود را در 

کودکان و نوجوانان با نام انتشارات  کتاب های ماندگاری برای 
کودکان و نوجوانان به چاپ   کانون پرورش فکری 

رساندند. 
کانون از اندیشه های  حضور نویسندگان نوگرا و پشتیبانی 

کتاب هایی با سبک و سیاق  نوآور این نویسندگان باعث تولد 
که تا قبل از آن در ایران سابقه نداشت. این  خاصی شد 

کانونی شهرت یافتند و باعث رشد و  کتاب های  کتاب ها به 

کودکان شدند.  صمد بهرنگی  بالیدن سطح سلیقه و درک 
کوچولو« را نوشت. بهرام بیضایی در داستان  »ماهی سیاه 

»حقیقت و مرد دانا«، زندگی را با زبانی حماسی و اساطیری 

که فقط  کتاب »من حرفی دارم  کیارستمی  کرد.  عباس  ترسیم 
کرد  کنید« احمدرضا احمدی را تصویرگری  شما بچه ها باور می 

و احمد شاملو با تسلط بی نظیرش بر زبان عامه و قصه ها و 
کودکانه و آهنگین با رنگ و بوی  متل های فارسی، شعرهایی 

ایرانی به چاپ رساند.
که  ح خارجی  کتاب های نویسندگان مطر کنار  کتاب ها در   این 
کپی رایت و با اجازه نویسنده به فارسی ترجمه  با رعایت قانون 

کودک کتاب   شده بودند، جریانی دو سویه را در نشر 
که  این جریان سبب آشنایی خوانندگان   به راه انداختند 

کودک ایرانی با آثار خارجی و همین طور شناخت انتشارات 
کودک در ایران کتاب های   کشورهای خارجی با 

 شد. 
در آن سال ها، آثار نویسندگان جوان ایرانی به زبان های 

مختلفی ترجمه شد و جوایز بین المللی فراوانی را در 
کودک برای ایرانیان  کتاب  زمینه های مختلف مربوط به 

کانون پرورش فکری  به ارمغان آورد و پیشگام تمامی اینها 
که در آن روزگار، یک تنه بار شیشه  کودکان و نوجوانان بود 

گر نگوییم سر منزل  کودک را به سر منزل مقصود رساند. ا کتاب 
که تصور می شد به سر منزل مقصود  مقصود، راهی را برگزید 

کتاب های  کانون تنها مختص  خواهد رسید! البته انتشارات 
کودک نبود.

 آثار پژوهشی زیادی درباره ایران و آداب و رسومش و به طور 
که  کانون به چاپ رسید  کلی، فرهنگ این سرزمین با حمایت 

کتاب های ارزشمند و در خور توجهی بودند. 

ݡگاه بیم و امید

پریسا اختیاری
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ســـام  دارد.  وجوگـــری  جســـت  چشـــمان  میانســـال  مـــرد 
قفســـه های  روی  چرخانـــد  مـــی  را  نگاهـــش  و  می دهـــد 
بـــه  »می توانـــم  گویـــــد:  مـــی  ســـالن  دور  تـــا  دور   کتـــاب 
کتابخانــــــــــــــــه  کتـــاب هایتـــان نگاهـــی بینــــــــــــدازم؟ عضــــــــو 
بـــــــــــــــوده ام. آن هـــم چهـــــــــــــــل و چنـــــــــد ســـــــــــال پیــــــش!« 

فصل اول: سال های خوب 
کانون، دیدار با اعضای قدیمی  کار در  یکی از شیرینی های 

گفتنی زیادی دارند از  که همیشه حرف های  است.  اعضایی 
کانون بود و آنها بودند. مرد دور تا دور  که نبودیم و  روزگاری 

گردد و مدام عینکش را روی صورت جابه جا می کند.  سالن می 
کتابی را از قفسه ای در می آورد. ورق می زند و بعد  گاهی 

کتاب ها را نمی کاود.  که  گرداند. می دانم  به جای اولش بازمی 
گذشته است.  کاویدن   سرگرم 

گوید: »من با  کتابدار و لبخند به لب می  می آید سمت میز 
کتاب های  کانون آشنا شدم.  نویسنده های بزرگ زندگیم تو 

کانون داستایوفسکی، چخوف و خیلی نویسنده های دیگر را به 
کند و با دست به قفسه های  کردند...« مکثی می  من معرفی 
کند: »ولی امروز چرا خبری از اسم های بزرگ  کتاب اشاره می 

 ادبیات نیست؟« این چرا می تواند جواب های زیادی 
داشته باشد.

کتاب های بسیاری به خاطر فرسودگی، دیگر  گذشته.   سال ها 
قابل امانت نبوده و از قفسه ها بیرون آورده شده اند و خب، 

کانون پرورش  متاسفانه هیچ وقت تجدید چاپ نشده اند. 
کودک و  کتابخانه تخصصی  کودکان و نوجوانان اولین  فکری 

نوجوان در ایران بوده است و پنجاه و چند سالی از تاسیسش 
گذرد.  می 

کودک یا نوجوان بودند  کسانی مثل همین آقا،  که  زمانی 
کانون نه  و عضو و مخاطب این نهاد تازه بنیاد، انتشارات 

تنها پلی برای آشنایی اعضا با ادبیات جهان و نویسندگان 
بنام خارجی بود، بلکه میدان فراخی به شمار می رفت برای 

نویسندگان و شاعران جوان بااستعداد و خوش قریحه. 
کامال شناخته شده هستند.  که امروز برای ما  نام هایی 

که بعضا به واسطه جهانی بودن هنرشان با شنیدن  کسانی 
کنیم. نام هایی چون  اسم آنها احساس غرور و افتخار می 

کیارستمی، بهرام بیضایی، نیما یوشیج، احمد شاملو،  عباس 
که  کیانوش و...  صمد بهرنگی، احمدرضا احمدی، محمود 
کانون به دست آوردند و  همگی اولین تجربه های خود را در 

کودکان و نوجوانان با نام انتشارات  کتاب های ماندگاری برای 
کودکان و نوجوانان به چاپ   کانون پرورش فکری 

رساندند. 
کانون از اندیشه های  حضور نویسندگان نوگرا و پشتیبانی 

کتاب هایی با سبک و سیاق  نوآور این نویسندگان باعث تولد 
که تا قبل از آن در ایران سابقه نداشت. این  خاصی شد 

کانونی شهرت یافتند و باعث رشد و  کتاب های  کتاب ها به 

کودکان شدند.  صمد بهرنگی  بالیدن سطح سلیقه و درک 
کوچولو« را نوشت. بهرام بیضایی در داستان  »ماهی سیاه 

»حقیقت و مرد دانا«، زندگی را با زبانی حماسی و اساطیری 

که فقط  کتاب »من حرفی دارم  کیارستمی  کرد.  عباس  ترسیم 
کرد  کنید« احمدرضا احمدی را تصویرگری  شما بچه ها باور می 

و احمد شاملو با تسلط بی نظیرش بر زبان عامه و قصه ها و 
کودکانه و آهنگین با رنگ و بوی  متل های فارسی، شعرهایی 

ایرانی به چاپ رساند.
که  ح خارجی  کتاب های نویسندگان مطر کنار  کتاب ها در   این 
کپی رایت و با اجازه نویسنده به فارسی ترجمه  با رعایت قانون 

کودک کتاب   شده بودند، جریانی دو سویه را در نشر 
که  این جریان سبب آشنایی خوانندگان   به راه انداختند 

کودک ایرانی با آثار خارجی و همین طور شناخت انتشارات 
کودک در ایران کتاب های   کشورهای خارجی با 

 شد. 
در آن سال ها، آثار نویسندگان جوان ایرانی به زبان های 

مختلفی ترجمه شد و جوایز بین المللی فراوانی را در 
کودک برای ایرانیان  کتاب  زمینه های مختلف مربوط به 

کانون پرورش فکری  به ارمغان آورد و پیشگام تمامی اینها 
که در آن روزگار، یک تنه بار شیشه  کودکان و نوجوانان بود 

گر نگوییم سر منزل  کودک را به سر منزل مقصود رساند. ا کتاب 
که تصور می شد به سر منزل مقصود  مقصود، راهی را برگزید 

کتاب های  کانون تنها مختص  خواهد رسید! البته انتشارات 
کودک نبود.
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فصل دوم: روزهای حسرت
کتابداری بلندتر  گردن از میز  قد و قامتش فقط اندازه یک سر و 

کتاب بوده خوانده و از  گوید: »هر چه  است، اما مادرش می 
کتابخانه شود. دیگر خرجش زیادی  درد ناچاری آوردمش عضو 
کتاب؟!« نگاهش  دارد باال می رود. آخر چقدر پول بدهم برای 
کودکی  که چنین  می کنم و می گویم باید خیلی خوشحال باشد 
گنجی بی پایان  کتابخوان مثل داشتن  دارد.  »داشتن بچه ای 

کوچک برق می زند: »هری پاتر را  کتابخوان  است.« چشمان 
گاه موشی چطور؟ تن تن؟« از جایم بلند می شوم  کارآ دارید؟ 
که تو می گویی را نداریم اما سلیقه ات را  و می گویم: »اینهایی 
که مثل هری پاتر و تن  کنم  کتابی بهت معرفی می  فهمیدم. 

کمی ناامید به نظر  کند و  تن دوستش داشته باشی.« اخم می 
می رسد اما به هرحال باید تمام تالشم را بکنم. تمام تالشمان 

کرده  کانون سعی  که این سال ها  کنیم! همان طور  را می 
که به پرورش اندیشه و تفکر  است در همان جهتی قدم بردارد 

کودکان و نوجوانان ایرانی ختم شود هر چند خیلی جاها از 
قافله عقب مانده. 

کودکان و نوجوان  کانون پرورش فکری  بعد از انقالب اسالمی، 
 به منزله بنیادی فرهنگی و مستقل به فعالیت های خود

 ادامه داد. 
جنگ تحمیلی، رشد جمعیت ایران در دهه شصت و افزایش 

گرفتن دانش می رسیدند،  که به سن مدرسه و فرا کودکانی 
کتاب های فراوانی در این  کانون را در مسیری تازه قرار داد و 

سال ها چاپ شد. 
کتاب بیشتر بود  هر چند سهم نویسندگان ایرانی در انتشار 

کانون ادامه یافت.  کتاب های خارجی هم هنوز در  اما چاپ 
کاردستی از جمله  کتاب های داستان، شعر، علمی، مذهبی و 
کانون  کانون منتشر شدند. انتشارات  که در  کتاب هایی بودند 
کلی،  کودکان و نوجوانان در این سال ها به طور  پرورش فکری 

گرفت.  گذشته را در پیش  همان رویکرد 

که از نظر محتوا و آنچه قصد بیانش را دارند  کتاب هایی 
گذارند.  کانون را به نمایش می  همچنان برند خاص 

کتاب های نویسندگان و شاعرانی مانند مصطفی 

کلر  رحماندوست، افسانه شعبان نژاد، فرهاد حسن زاده، 
خ، نورا حق پرست و... مورد توجه مخاطبان  ژوبرت، زهره پریر

گرفت.  کودک قرار 
کتاب هایی نیز با نام »کتاب های خودمان« به تازگی  مجموعه 
کارکنان این نهاد بود.  که آثار مربیان و  کانون به چاپ رسید  در 
کانون بود برای حمایت از  انتشار »کتاب های خودمان« تالش 

فکرهای نو و تجربه های جدید و ایده های جالب. 
که سال ها نیازش  کتاب های داستانی و شعر نوجوان  از طرفی 
گرفته شده بود، به تازگی مورد  کانون نادیده  کتابخانه های  در 

گرفته و خواننده نوجوان به  کانون پرورش فکری قرار  توجه 
یکی از دغدغه های اصلی این نهاد بدل شده است. 

که حاال  در قفسه های  کتاب هایی با عنوان »رمان نوجوان« 
کانون به چشم می خورد و بیشتر نویسندگانی  کز مختلف  مرا

وطنی دارد، نشانه ای از این دغدغه و توجه ویژه به اعضای 
کانون است.  کز  نوجوان مرا

هر چند رواج روز افزون ادبیات فانتزی در بین مخاطبان 
نوجوان و به چاپ نرسیدن رمان های به روز ادبیات تخیلی، 

جادویی و حادثه ای نظیر هری پاتر، ارباب حلقه ها و... 
کانون، رقابت در این عرصه را به چالشی  توسط انتشارات 

گفت »رمان نوجوان امروز«  کرده است. اما باید  بزرگ تبدیل 
کانونی دارد.  طرفداران زیادی در بین خوانندگان نوجوان 
جمشید خانیان، عباس عبدی، فرهاد حسن زاده، مینو 
کلهر،  محمدرضا شمس،  کریم زاده، آتوسا صالحی، فریبا 
کرمی و... از جمله نویسندگان موفق رمان  جمال الدین ا

کتاب هایشان بارها و بارها امانت  که  کانون هستند  نوجوان در 
برده می شوند و خیلی زود به خاطر زیاد خوانده شدن، نیاز به 

صحافی پیدا می کنند.
کتاب ها با خوانندگان  عالوه بر آن، دیدار نویسندگان این 
که در سال چندین بار انجام می شود، باعث  نوجوانشان 

تبادل مستقیم اطالعات و نظرات بین مخاطب و نویسنده 
شده است و حس مشارکت را در خواننده نوجوان ایجاد 

کانون اتفاق  که در  می کند و از جمله برنامه های خوبی است 
کنار رمان های نوجوان آثار بازنویسی شده  می افتد. در 

گرفته و  کالسیک فارسی نیز مورد توجه مخاطبان قرار  ادبیات 
با استقبال خوبی روبه رو شده است.

کتاب های مهدی آذریزدی طرفدار  کتاب ها هنوز  کنار این   در 
که چرا این مجموعه پرطرفدار  دارد و جای تعجب است 

کانون به مناسبت  که  تجدید چاپ نمی شود. در پرانتز بگوییم 
کتاب های قدیمی را تجدید  پنجاه سالگی اش، مجموعه ای از 

کتاب ها خالی بود.   که جای بسیاری از این  کرد  چاپ 
گفت در بین  که بگذریم شاید بتوان  کتاب های داخلی  از 

کتاب های رولد  کتاب های ترجمه شده در چند سال اخیر، 
دال،  شل سیلور استاین و چند نویسنده دیگر ادبیات فانتزی 

کتاب های این  گردن خود آویخته.  مدال محبوبیت را به 
نویسندگان با نثری طنز و اتفاقات شگفت و خواندنی از دنیای 

گرفته تا دنیای انسان ها به مجموعه ای پرخواننده  حیوانات 
کمبود  که  بدل شده است. به ویژه برای اعضای نوجوان 

کانون آزارشان می دهد.  کتاب های  فانتزی در بین 
کانون هنوز جای  کتاب ها  در قفسه های  هرچند این دست 

کانون نیستند؛ از سایر  دارند، اما اغلب متعلق به انتشارات 
کز ارسال شدند  انتشارات فعال در این زمینه خریداری و به مرا

کانون است.  و این همان از قافله عقب ماندن 
کانون و  کنار انتشارات  کودک و نوجوان در  امروز خوانندگان 

کردن ادبیات مورد  در پاره ای موارد پیش تر از آن، برای پیدا 
عالقه خود به سراغ انتشارات دیگری می روند. مسلما هر 

کانون تمایل دارد و  مترجم و نویسنده ای به انتشار اثرش در 
کتاب  ریشه های این مسئله را باید در سیاست های شورای 

کرد.  جست وجو 
کودکان و نوجوانان در این سال ها دونده   کانون پرورش فکری 

گاهی جا مانده  خوبی بوده اما همیشه نفر اول نبوده است. 
گاهی زمین خورده است اما از جایش بلند شده و به دویدن  و 

ادامه داده است.
بین نگاه جست وجوگر آن مرد میانسال و چشمان مشتاق 

کتابخوان سال های زیادی فاصله است. اما قفسه های  کودکی 
که در انتظار  کتاب هایی هستند  کانون همچنان میزبان  کتاب 

خوانده شدن به سر می برند.
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کودک کتاب  گام اول: شورای 
کتابداری و  که در زمینه  نوش آفرین انصاری با تجربه فراوانی 

کودکان و  که باید برای  کاری را  کتاب دارد، مهم ترین  شناخت 
کتاب های  گیرد، انتخاب  نوجوانان در این برهه از زمان انجام 

کیفیت برای آنها و تهیه یک فهرست می داند.  مناسب و با 
او این فعالیت را به دو حوزه تفکیک می کند: »در قدم اول 

که خوشبختانه  کودکان را  کتاب های مناسب برای  باید 
کتابخانه ها در  کنیم و در  کم نیست، انتخاب  تعدادشان هم 

کتابخانه های  دسترس بچه ها قرار دهیم. ما هرچقدر بتوانیم 
که  کنیم  کودک و نوجوانمان را تجهیز و خانواده ها را تشویق 
کوچک بیاورند تا برحسب  فرزندانشان را به این بهشت های 

کنند، خدمت بزرگی انجام  کتاب انتخاب  عالیق خودشان 
کتابفروشی ها مربوط می شود. باید حتما  داده ایم. قدم دوم به 

کوچک فرهنگی در  کز  کنیم تا به صورت مرا از آنها حمایت 
کنند.«  کار  سراسر ایران باقی بمانند و 

بسیاری از خانواده ها یا متولیان آموزش و پرورش شاید حتی 
گاه نباشند.  کتاب و نوع فعالیت این نهاد آ از وجود شورای 
گاهی از  کتاب و آ »اطالع رسانی« درباره فعالیت های شورای 

کتاب ها تهیه می کند، وظیفه خطیری  که شورا از  فهرستی 
گوشزد می کند. هرچه آشنایی  که انصاری به آن  است 

خانواده ها با فعالیت های این نهاد بیشتر شود، روند استفاده 
کتاب هم بیشتر و راحت تر  کتاب ها و خدمات شورای  آنها از 

خواهد شد. نتیجه این ارتباط و آشنایی هم چیزی جز پویایی 
کودکان نیست. 

کتاب های مناسب، براساس  کتاب برای انتخاب  شورای 
گی های ملی و بومی به دست  که ازطریق شناخت ویژ »تجربه« 

کسب اطالعات فراوان  که از راه  آمده و همچنین »دانش« 
گشته،  کودکان جمع آوری  ازطریق به روزترین علوم مربوط به 

کرده است. انصاری معتقد  معیارها و اولویت هایی را تعیین 
کودکان و نوجوانان باید در معرض همه موضوعات اعم  است 

از علمی، فرهنگی، ادبی، هنری، دانشنامه و... قرار بگیرند؛ 
کیفیت«  تمامی این موضوع ها مهم هستند به شرط آنکه »با 

گیرند. او درباره روند این انتخاب  کودکان قرار  در دسترس 
گروه  کودک 19  کتاب  اینگونه توضیح می دهد: »ما در شورای 

کتاب ها را بررسی می کنند. این  که نشر  کارشناسی داریم 
گاه صددرصد و ثابت نیستند و ممکن است  معیارها هیچ 

کنند. البته معیارهای ما درنهایت، حساب شده  گاهی تغییر 
کتاب ها داوری  و منطقی هستند. براساس این معیارها 

می شوند.« 
کیفیت  که با کودک بود  ک  که باید مراقب خورا همان گونه 
کرد و  ک روح او نیز احتیاط  و متنوع باشد، باید برای خورا

کودک غنی است. شورای  خوشبختانه ایران ازنظر ادبیات 
ک را به روح های تشنه  کتاب، چون واسطه ای دلسوز، این خورا

کودکان در این زمینه در مضیقه نباشند.  می رساند تا هیچ گاه 

گام دوم: فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
که اساتید بزرگ ادب و فرهنگ ایران چون  در سال هایی 

عالمه دهخدا و مصاحب و... برای جمع آوری فرهنگ لغت 

کافی می کردند، جرقه ایجاد یک  کوشش وافی و  و دانشنامه 
کودکان و نوجوانان در ذهن توران میرهادی  دانشنامه مختص 

گذاشته  زده می شود. اساس این دانشنامه سال 1358 بنیان 
کودکان و نوجوانان« نیز برای آن انتخاب  و نام »فرهنگنامه 
می شود. از این دانشنامه الفبایی 17 جلد تا به حال چاپ 

گفته انصاری، جلد هجدهم آن نیز امسال  که به  شده است 
منتشر می شود.

که جرقه دانشنامه در ذهن توران خانم نقش بست  از آن روز 
کرده است و با یک  تا امروز زمان زیادی می گذرد؛ دنیا تغییر 

کودک و نوجوان امروزی  چ« در اینترنت،  »کلیک« ساده و »سر
کند.  می تواند به دریایی از اطالعات باربط و بی ربط دست پیدا

کودک مناسب است و چگونه  اما آیا این اطالعات برای 
کرد؟  می شود از دانشنامه در برابر انبوه این سایت ها دفاع 

انصاری اعتقاد دارد هردوی این ابزارها محترم و قابل استفاده 
هستند. هیچ اثر چاپی را نمی شود به طور قطع به روز دانست. 
کودک و نوجوان به  اطالعات مدام در حال تغییر هستند؛ ولی 

اطالعات به روز چقدر نیاز دارد؟! انصاری این پرسش بنیادی را 
کودک و  اینگونه پاسخ می دهد: »اطالعات پایه و بنیادی برای 
که  کار نمی کنند  نوجوان مهم تر است. چون آنها در آزمایشگاه 

کامال به روز نیاز داشته باشند. آنها در سنی هستند  به اطالعات 
که باید پایه های دانششان ساخته شود. این دایره المعارف 

که پایه های دانش آنها را می سازد.«  و دانشنامه است 
که فرهنگنامه را  کودک زمانی می برد  درحقیقت، لذت واقعی را 
دردست می گیرد و ورق می زند و درباره هر مسئله ای می خواند؛ 

که بشر در طول تاریخ انجام داده است،  کارهایی  درباره 
که در تمدن امروزی  راجع به شخصیت های علمی و ادبی 

نقش داشتند و هزار رمز و راز دیگر در دنیا.
کودکان و   فرهنگنامه دانش های بشری را موج به موج به 

کتابی  کودک از خواندن چنین  نوجوانان نشان می دهد. هرگاه 
که در ذهنش  گام بعدی یافتن پرسش هایی است  سیراب شد، 

ایجاد شده است. او حاال دیگر می تواند از مقاالت جدید هم 
کند. پس به عقیده انصاری، این یک بحث ترکیبی  استفاده 
است. هردوی این مباحث مهم هستند و ضروری و واجب. 
کودک فقط روی یک قسمت بایستد یا پدر و مادر فقط  گر  ا

کرده اند. این دو  کنند، ضرر  استفاده از یک ابزار را به او توصیه 
مکمل هم هستند.

گام سوم:شادی برای تمام کودکان ایران
کودکان و نوجوانان را در  کودک وضعیت  کتاب  دبیر شورای 

ایران به هیچ وجه مساعد نمی بیند. او معتقد است آموزش 
کودک  و پرورش هنوز حیران و سرگردان است و نمی داند از 

ایرانی در این برهه از زمان چه انتظاری دارد. انصاری با 
افسوس می گوید: »بیشتر بچه ها از اینکه به مدرسه بروند، 

ح  خوشحال نیستند. این مشکل بزرگی است و باید مطر
کودک ایرانی با شادمانی سال تحصیلی اش را شروع  شود. چرا 

نمی کند و چرا مدرسه را بهترین جای دنیا نمی داند؟ نگاه به 
کودک به شکل »مصرفی« نگاه  کودک نگاه روشنی نیست. به 

کودکان  کز فرهنگی برای  که به نام مرا می شود. مکان هایی 

به شوق خواندن
نوشآفرینانصاریمیگویدبایدبراینجاتکودکانتالشکنیم

کار خود را پیش می راند. کودک در طبقه دوم خانه ای در خیابانی نزدیِک میدان انقاب تهران بی سروصدا و آرام  کتاب   شورای 
 57 سال از تاسیس این نهاد مشورتی می گذرد و اعضای آن بدون قیل وقال و شعار و حاشیه ، با همان شوق و انگیزه و پشتکاری 
گروه بزرگ تر و وسیع تر هم شده است. هدف آنها در ابتدای پیدایش، معرفی  کار خود ادامه می دهند. حاال این  که از ابتدا بود، به 
کودک و نوجوان نیز به آن افزوده شد. کار سترگ پژوهش فرهنگنامه  کم کم  که  کودکان و نوجوانان بود   کتاب های مناسب برای 

 توران میرهادی یکی از بنیان گذاران شورا و بنیان گذار فرهنگنامه، در کنار نوش آفرین انصاری، عضو هیئت علمی کتابداری دانشگاه تهران 
و راه انداز بخش فنی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، سال های سال  با کسب دانش و تجربه فراوان در این مسیر، پایه های این شورا 
کردند که نه تنها هیچگاه فرسوده نمی شود و خلل نمی پذیرد، بلکه پذیرای شیوه های جدید نیز هست.   را آن چنان عظیم و محکم بنا
نوش آفرین انصاری حاال راه توران میرهادی را با پشتکار ادامه می دهد و معتقد است بنای شورای کتاب همیشه برپایه کارهای گروهی 

بوده است و نبود یک نفر به کل کار ضربه ای وارد نمی کند. 

کیســت؟ این را هزار بار از  نوش آفرین انصاری 
که به پاسخی رسیدم،  خودم پرسیدم و هربار 
کم اســت و هنوز شــناختم  کردم  باز احســاس 
و  تک بعــدی  انســان  یــک  او  نیســت.  کامــل 
متوجــه  وقتــی  را  ایــن  نیســت.  تک ســاحتی 
کردیم و صدایش را شنیدم  که صحبت  شــدم 
و متوجــه شــدم چقــدر بــر همــه چیــز مســلط 
که ازش بربیاید، حتما انجام  کاری  اســت و هر 
می دهــد. نوش آفریــن در پاییــز 1318 در هنــد 
بــه دنیــا آمــد. پــدرش دیپلمــات وزارت امــور 
کتابــداری را  خارجــه بــود. تحصیــل در رشــته 
تمــام  ادامــه داد.  کانــادا  ژنــو و ســپس در  در 
فعالیت هایــش چــه در دانشــگاه ها و چــه در 
کتاب،  کتابداری و چه در شورای  حوزه رشــته 
گویــی زندگــی او  کتــاب مربــوط می شــود.  بــه 
کتاب  گــره خورده اســت؛ »او عاشــق  کتاب  بــا 
اســت.« مهــدی محقــق، رئیس هیئــت مدیره 
نویســنده  و  فرهنگــی  مفاخــر  و  آثــار  انجمــن 
که مجله بخارا  نامی، همســر اوست. در شبی 
بــرای او برنامــه ای را تدارک دیــده بود، مهدی 
گفت: » روش  محقــق پشــت میکروفن رفــت و 
زندگی خانم انصاری برای دختران جوان باید 
که بــه دنبــال فرهنــگ بروند  الگــو قــرار بگیــرد 
کــه امــروز بیشــتر مــد شــده  و از ظواهــر زندگــی 
کســانی هماننــد نوش آفریــن  بپرهیزنــد. بایــد 
انصــــــاری سرمشــــــق باشــند. متاسفــــــانه مــا 
بــدن نســل جــوان خودمــان،  پــرورش  بــرای 
مکان هــای وســیعی داریــم، امــا بــرای پرورش 

کز محدود هستند.« روح و روان آنها مرا

بکگــــرانـــــد
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کودک کتاب  گام اول: شورای 
کتابداری و  که در زمینه  نوش آفرین انصاری با تجربه فراوانی 

کودکان و  که باید برای  کاری را  کتاب دارد، مهم ترین  شناخت 
کتاب های  گیرد، انتخاب  نوجوانان در این برهه از زمان انجام 

کیفیت برای آنها و تهیه یک فهرست می داند.  مناسب و با 
او این فعالیت را به دو حوزه تفکیک می کند: »در قدم اول 

که خوشبختانه  کودکان را  کتاب های مناسب برای  باید 
کتابخانه ها در  کنیم و در  کم نیست، انتخاب  تعدادشان هم 

کتابخانه های  دسترس بچه ها قرار دهیم. ما هرچقدر بتوانیم 
که  کنیم  کودک و نوجوانمان را تجهیز و خانواده ها را تشویق 
کوچک بیاورند تا برحسب  فرزندانشان را به این بهشت های 

کنند، خدمت بزرگی انجام  کتاب انتخاب  عالیق خودشان 
کتابفروشی ها مربوط می شود. باید حتما  داده ایم. قدم دوم به 

کوچک فرهنگی در  کز  کنیم تا به صورت مرا از آنها حمایت 
کنند.«  کار  سراسر ایران باقی بمانند و 

بسیاری از خانواده ها یا متولیان آموزش و پرورش شاید حتی 
گاه نباشند.  کتاب و نوع فعالیت این نهاد آ از وجود شورای 
گاهی از  کتاب و آ »اطالع رسانی« درباره فعالیت های شورای 

کتاب ها تهیه می کند، وظیفه خطیری  که شورا از  فهرستی 
گوشزد می کند. هرچه آشنایی  که انصاری به آن  است 

خانواده ها با فعالیت های این نهاد بیشتر شود، روند استفاده 
کتاب هم بیشتر و راحت تر  کتاب ها و خدمات شورای  آنها از 

خواهد شد. نتیجه این ارتباط و آشنایی هم چیزی جز پویایی 
کودکان نیست. 

کتاب های مناسب، براساس  کتاب برای انتخاب  شورای 
گی های ملی و بومی به دست  که ازطریق شناخت ویژ »تجربه« 

کسب اطالعات فراوان  که از راه  آمده و همچنین »دانش« 
گشته،  کودکان جمع آوری  ازطریق به روزترین علوم مربوط به 

کرده است. انصاری معتقد  معیارها و اولویت هایی را تعیین 
کودکان و نوجوانان باید در معرض همه موضوعات اعم  است 

از علمی، فرهنگی، ادبی، هنری، دانشنامه و... قرار بگیرند؛ 
کیفیت«  تمامی این موضوع ها مهم هستند به شرط آنکه »با 

گیرند. او درباره روند این انتخاب  کودکان قرار  در دسترس 
گروه  کودک 19  کتاب  اینگونه توضیح می دهد: »ما در شورای 

کتاب ها را بررسی می کنند. این  که نشر  کارشناسی داریم 
گاه صددرصد و ثابت نیستند و ممکن است  معیارها هیچ 

کنند. البته معیارهای ما درنهایت، حساب شده  گاهی تغییر 
کتاب ها داوری  و منطقی هستند. براساس این معیارها 

می شوند.« 
کیفیت  که با کودک بود  ک  که باید مراقب خورا همان گونه 
کرد و  ک روح او نیز احتیاط  و متنوع باشد، باید برای خورا

کودک غنی است. شورای  خوشبختانه ایران ازنظر ادبیات 
ک را به روح های تشنه  کتاب، چون واسطه ای دلسوز، این خورا

کودکان در این زمینه در مضیقه نباشند.  می رساند تا هیچ گاه 

گام دوم: فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
که اساتید بزرگ ادب و فرهنگ ایران چون  در سال هایی 

عالمه دهخدا و مصاحب و... برای جمع آوری فرهنگ لغت 

کافی می کردند، جرقه ایجاد یک  کوشش وافی و  و دانشنامه 
کودکان و نوجوانان در ذهن توران میرهادی  دانشنامه مختص 

گذاشته  زده می شود. اساس این دانشنامه سال 1358 بنیان 
کودکان و نوجوانان« نیز برای آن انتخاب  و نام »فرهنگنامه 
می شود. از این دانشنامه الفبایی 17 جلد تا به حال چاپ 

گفته انصاری، جلد هجدهم آن نیز امسال  که به  شده است 
منتشر می شود.

که جرقه دانشنامه در ذهن توران خانم نقش بست  از آن روز 
کرده است و با یک  تا امروز زمان زیادی می گذرد؛ دنیا تغییر 

کودک و نوجوان امروزی  چ« در اینترنت،  »کلیک« ساده و »سر
کند.  می تواند به دریایی از اطالعات باربط و بی ربط دست پیدا

کودک مناسب است و چگونه  اما آیا این اطالعات برای 
کرد؟  می شود از دانشنامه در برابر انبوه این سایت ها دفاع 

انصاری اعتقاد دارد هردوی این ابزارها محترم و قابل استفاده 
هستند. هیچ اثر چاپی را نمی شود به طور قطع به روز دانست. 
کودک و نوجوان به  اطالعات مدام در حال تغییر هستند؛ ولی 

اطالعات به روز چقدر نیاز دارد؟! انصاری این پرسش بنیادی را 
کودک و  اینگونه پاسخ می دهد: »اطالعات پایه و بنیادی برای 
که  کار نمی کنند  نوجوان مهم تر است. چون آنها در آزمایشگاه 

کامال به روز نیاز داشته باشند. آنها در سنی هستند  به اطالعات 
که باید پایه های دانششان ساخته شود. این دایره المعارف 

که پایه های دانش آنها را می سازد.«  و دانشنامه است 
که فرهنگنامه را  کودک زمانی می برد  درحقیقت، لذت واقعی را 
دردست می گیرد و ورق می زند و درباره هر مسئله ای می خواند؛ 

که بشر در طول تاریخ انجام داده است،  کارهایی  درباره 
که در تمدن امروزی  راجع به شخصیت های علمی و ادبی 

نقش داشتند و هزار رمز و راز دیگر در دنیا.
کودکان و   فرهنگنامه دانش های بشری را موج به موج به 

کتابی  کودک از خواندن چنین  نوجوانان نشان می دهد. هرگاه 
که در ذهنش  گام بعدی یافتن پرسش هایی است  سیراب شد، 

ایجاد شده است. او حاال دیگر می تواند از مقاالت جدید هم 
کند. پس به عقیده انصاری، این یک بحث ترکیبی  استفاده 
است. هردوی این مباحث مهم هستند و ضروری و واجب. 
کودک فقط روی یک قسمت بایستد یا پدر و مادر فقط  گر  ا

کرده اند. این دو  کنند، ضرر  استفاده از یک ابزار را به او توصیه 
مکمل هم هستند.

گام سوم:شادی برای تمام کودکان ایران
کودکان و نوجوانان را در  کودک وضعیت  کتاب  دبیر شورای 

ایران به هیچ وجه مساعد نمی بیند. او معتقد است آموزش 
کودک  و پرورش هنوز حیران و سرگردان است و نمی داند از 

ایرانی در این برهه از زمان چه انتظاری دارد. انصاری با 
افسوس می گوید: »بیشتر بچه ها از اینکه به مدرسه بروند، 

ح  خوشحال نیستند. این مشکل بزرگی است و باید مطر
کودک ایرانی با شادمانی سال تحصیلی اش را شروع  شود. چرا 

نمی کند و چرا مدرسه را بهترین جای دنیا نمی داند؟ نگاه به 
کودک به شکل »مصرفی« نگاه  کودک نگاه روشنی نیست. به 

کودکان  کز فرهنگی برای  که به نام مرا می شود. مکان هایی 

به شوق خواندن
نوشآفرینانصاریمیگویدبایدبراینجاتکودکانتالشکنیم

کار خود را پیش می راند. کودک در طبقه دوم خانه ای در خیابانی نزدیِک میدان انقاب تهران بی سروصدا و آرام  کتاب   شورای 
 57 سال از تاسیس این نهاد مشورتی می گذرد و اعضای آن بدون قیل وقال و شعار و حاشیه ، با همان شوق و انگیزه و پشتکاری 
گروه بزرگ تر و وسیع تر هم شده است. هدف آنها در ابتدای پیدایش، معرفی  کار خود ادامه می دهند. حاال این  که از ابتدا بود، به 
کودک و نوجوان نیز به آن افزوده شد. کار سترگ پژوهش فرهنگنامه  کم کم  که  کودکان و نوجوانان بود   کتاب های مناسب برای 
 توران میرهادی یکی از بنیان گذاران شورا و بنیان گذار فرهنگنامه، در کنار نوش آفرین انصاری، عضو هیئت علمی کتابداری دانشگاه تهران 
و راه انداز بخش فنی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، سال های سال  با کسب دانش و تجربه فراوان در این مسیر، پایه های این شورا 
کردند که نه تنها هیچگاه فرسوده نمی شود و خلل نمی پذیرد، بلکه پذیرای شیوه های جدید نیز هست.   را آن چنان عظیم و محکم بنا
نوش آفرین انصاری حاال راه توران میرهادی را با پشتکار ادامه می دهد و معتقد است بنای شورای کتاب همیشه برپایه کارهای گروهی 

بوده است و نبود یک نفر به کل کار ضربه ای وارد نمی کند. 

کیســت؟ این را هزار بار از  نوش آفرین انصاری 
که به پاسخی رسیدم،  خودم پرسیدم و هربار 
کم اســت و هنوز شــناختم  کردم  باز احســاس 
و  تک بعــدی  انســان  یــک  او  نیســت.  کامــل 
متوجــه  وقتــی  را  ایــن  نیســت.  تک ســاحتی 
کردیم و صدایش را شنیدم  که صحبت  شــدم 
و متوجــه شــدم چقــدر بــر همــه چیــز مســلط 
که ازش بربیاید، حتما انجام  کاری  اســت و هر 
می دهــد. نوش آفریــن در پاییــز 1318 در هنــد 
بــه دنیــا آمــد. پــدرش دیپلمــات وزارت امــور 
کتابــداری را  خارجــه بــود. تحصیــل در رشــته 
تمــام  ادامــه داد.  کانــادا  ژنــو و ســپس در  در 
فعالیت هایــش چــه در دانشــگاه ها و چــه در 
کتاب،  کتابداری و چه در شورای  حوزه رشــته 
گویــی زندگــی او  کتــاب مربــوط می شــود.  بــه 
کتاب  گــره خورده اســت؛ »او عاشــق  کتاب  بــا 
اســت.« مهــدی محقــق، رئیس هیئــت مدیره 
نویســنده  و  فرهنگــی  مفاخــر  و  آثــار  انجمــن 
که مجله بخارا  نامی، همســر اوست. در شبی 
بــرای او برنامــه ای را تدارک دیــده بود، مهدی 
گفت: » روش  محقــق پشــت میکروفن رفــت و 
زندگی خانم انصاری برای دختران جوان باید 
که بــه دنبــال فرهنــگ بروند  الگــو قــرار بگیــرد 
کــه امــروز بیشــتر مــد شــده  و از ظواهــر زندگــی 
کســانی هماننــد نوش آفریــن  بپرهیزنــد. بایــد 
انصــــــاری سرمشــــــق باشــند. متاسفــــــانه مــا 
بــدن نســل جــوان خودمــان،  پــرورش  بــرای 
مکان هــای وســیعی داریــم، امــا بــرای پرورش 

کز محدود هستند.« روح و روان آنها مرا

بکگــــرانـــــد
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ساخته می شود، در برابر فضاهای تجاری و غیرمعنوی و 
کودک  کودکان چه تعداد هستند؟ وضع  غیرفرهنگی مرتبط با 

کلی مبهم است. به ابعاد بهداشتی، سالمت جسمی  به طور 
کودکان نیز توجهی نمی شود. بسیاری از این مسائل به  و... 

برنامه ریزی اساسی نیاز دارند. برای اینکه نسلی سالم و شاد 
کودکان  و امیدوار در آینده داشته باشیم، باید برای نجات 

کنیم.« تالش 

گام چهارم: قدم های کوچک لذت بخش برای 
هدف های بزرگ انسان ساز

کتاب را براساس  کار شورای  توران میرهادی، از همان ابتدا، 
که از نامش هم پیداست:  گروهی بنیان نهاد، همان طور  کار 
ج نشد. انصاری بر این  »شورا«. هیچ گاه هم از این روند خار

شیوه صحه می گذارد و معتقد است فعالیت های فرهنگی 
کار می کنند، نیروی خود را از  که بدون پشتوانه مالی آغاز به 
کسانی قرار  »گروه« می گیرند. این راز بزرگ می تواند پشتوانه 

کارکنند. این پژوهشگر  کودکان  که عالقه دارند در زمینه  بگیرد 
گروهی قدرت می سازد. بعد  کتابداری توضیح می دهد: »کار 

که  گروه پیوستید، این شانس را پیدا می کنید  که به  از مدتی 
کنید. ولی اول باید عضو  کار  در حیطه موردعالقه خودتان 

کنید.« برای پیوستن به موسسات  کار  گروهی باشید و با آنها 
که این مکان ها را در  مردم نهاد و همکاری با آنها، مهم است 

کرد.  ابتدا شناخت و رصد 
کودک و نوجوان در  انصاری از انجمن دوستداران  ادبیات 
کوشش های زیادی  کودکان  که در زمینه  اصفهان می گوید 

کار در حوزه ادبیات  که به  کسانی  انجام می دهد. او می گوید 
کنند و سپس وارد  کودک عالقه دارند، باید بسیار مطالعه 

کودک و نوجوان  انجمنی چون انجمن دوستداران ادبیات 
کنند و مرتب  کار  شوند و در یکی از برنامه های آن شروع به 

کار عام المنفعه و  یادداشت بردارند. انصاری معتقد است 
بدین صورت، لذت بخش است و می گوید: »وقتی در این 

کنید، مطمئنا از دستاوردهای خود لذت خواهید  کار  زمینه 
کار قوی تر و  برد. وقتی از این دستاوردها لذت ببرید، در 

کوچکی هم خودتان  قوی تر می شوید و بعد حتی نهاد 
کنید.« او سپس به مرکز رنگین کمان سپید  می توانید دایر 

که برای جامعه سالمند اصفهان  در اصفهان اشاره می کند 
کودکان بهره می برد.  فعالیت می کند و از ادبیات 

که  پروژه »با من بخوان« نیز برنامه منحصربه فردی است 
کودکان برگزار می شود.  کتاب برای  ازسوی انجمن دوستداران 

گروه های  این قدم ها در شهر اصفهان برداشته شده است و 
فعال منتظر هستند دستان یاری دهنده ای نیز به این 

کارهای انبوه به  حرکت ها بپیوندند. انصاری معتقد است 
شعار تبدیل می شوند و جواب نمی دهند. اما حفظ ارتباطات 

کسب اطالعات می تواند به  گروه ها و عشق به خواندن و  با این 
دستاوردهای بزرگ اجتماعی منجر شود و البته او »برانگیختن 

کودک، دستاورد اجتماعی و  شوق خواندن و دانستن« را در 
که در آینده ثمر خواهد داد. کاشتن نهالی می داند  همچون 

گام پنجم: محافظت از کودکان در برابر 
چارچوب بندی های ذهنی

کودکان چاپ  که این روزها برای  کتاب هایی  از میان 
کتاب های فوق برنامه  می شوند، سهم بسیار زیادی متعلق به 

و چارچوب بندی شده و حتی چهارجوابی است. نوش آفرین 
کتاب های  انصاری نگرانی خود را درباره وضعیت این روزهای 

فوق برنامه مدارس ابراز می کند و می گوید: »من شنیدم 
کرد  کتاب ها را ممنوع اعالم  آموزش و پرورش استفاده از این 
گری است و استفاده  کار بسیار درستی است. این، سودا که 
گونه ای با  ابزاری از بچه ها و خانواده ها. آموزش و پرورش به 
که درصد زیادی از آنها  کرده است  خانواده های ایرانی رفتار 

کیفیتی  کتاب ها چه  که این  ح نیست  این سوال برایشان مطر
دارند و چرا باید اینها را بخریم. بنابراین فقط اطاعت می کنند 

که این تراژدی و غم بزرگی برای یک مملکت و بسیار هم 
ک است.« انصاری امیدوار است آموزش و پرورش به  خطرنا
کند. معلم ها آزادی  سمت خالقیت و ایده پروری سوق پیدا 
که یک سویه نوشته  کتاب هایی  کنند و  عمل بیشتری پیدا 

کنند و برای دانش آموزان جذاب شوند.  شده اند، تغییر پیدا 
درسوی دیگر هم، پدرها و مادرها باید به این مسائل حساس 
کنند و هرلحظه این پرسش  باشند و به این شیوه ها اعتراض 

کودک شاد باشد و با  که چرا نباید  ح شود  برایشان مطر
شادمانی یاد بگیرد.

گام ششم: در جست وجوی آینده 
یار و همکار دیرین توران میرهادی این نکته مهم را دوباره 

گروهی و مشارکتی بوده  که شورا یک حرکت  یادآوری می کند 
گروه  و هیچ وقت یک نفر آن را اداره نکرده است. شورا با 

که عاشقانه به آرمان های شورا  کرد  کار  بزرگ داوطلبی آغاز به 
کودک، از  معتقد بودند و هستند. از سال 41 بخش ادبیات 

که  کتابدار  سال 58 بخش فرهنگامه و از سال 83 بخش خانه 
کتابخانه عمومی شوراست، پایه ریزی شد. پس از فوت خانم 

میرهادی آنقدر اندیشه های ایشان مشخص و روشن بوده 
که تغییر خاصی در روند این سه بخش دیده نمی شود.  است 

که پیش روی شورا  او از چشم انداز آینده می گوید و از افقی 
که اینگونه  کمتر سازمان و نهادی باشد  قرار دارد. شاید حاال 

کند. برنامه های  به فکر آینده باشد و برای آن برنامه ریزی 
کوتاه مدت همیشه به برنامه های بلندمدت ترجیح داده 

کارشناس  کتاب با 40  که شورای  می شوند؛ این درحالی است 
کودکان جلسه می گذارد تا مشکالت شورا را  خبره در زمینه 

کنند« و امروز  که در آینده »چه  بسنجند و به این بیندیشند 
کنند. نیز برای ساختن فردای شورا چه راهکاری را اتخاذ 

که جامعه با  کتاب این است   بزرگ ترین هدف و تالش شورای 
کتاب آشنا شود.  نهاد شورای 

که در شورا دیده می شود، مشکل  بزرگ ترین مشکلی هم 
کامل به پایان  کار فرهنگنامه هنوز  و دغدغه مالی است. 

که رخشان بنی اعتماد و مجتبی  نرسیده است. فیلمی 
میرطهماسب درباره توران میرهادی ساختند، بسیار در 

ج فرهنگنامه  زمینه شناسایی شورا و همچنین تامین مخار
موثر بوده است. انصاری می گوید از زمان پخش این فیلم، 

که توران  اصال عده ای این سوال برایشان به وجود آمد 
که از آن نام برده می شود  کیست و این جایی  میرهادی 

کجاست. این روزها نیز شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه دست 
که در حقیقت،  به بازنشر آثار خانم میرهادی زده است، آثاری 
مخفی و ناشناخته مانده بودند. تمام درآمد حاصل از فروش 

کمک می کند. بنابراین  گردآوری فرهنگنامه  کتاب ها به  این 
ج  که هیچ بودجه دولتی ندارد، باید از لحاظ مخار نهادی 

خود تامین شود تا تمام همت خود را در تولید آثار برای 
کودکان صرف بکند. 

افسانه دهکامه

روزنامه نگار و ویراستار
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فضای عمومی شهر باید پاسخگوی نیاز کودکان باشد؛ فضایی برای 
گذران اوقات فراغت مانند زمین های بازی؛  فضایی برای فعالیت 

پرورشی و فرهنگی مانند کتابخانه مخصوص کودکان و فرهنگسراهای 
ویژه آنان و فضایی برای دسترسی به محیط طبیعی مانند فضای 

سبز شهری و خارج شهری. بررسی نیازهای کودکان در شهر، نیازمند 
آشنایی با روان شناسی کودک و آشنایی با فیزیولو ژی و شرایط بدنی 

آنان است. در عین حال بهترین تضمین برای در نظر گرفتن همه این 
مسائل،  استفاده از نظرات خود کودکان است.

در شهرسازی امروز، به لحاظ نظری، هر محله با حوزه عملکردی 
مربوط به کودکان تعریف می شود. مرکز هر محله، یک دبستان است 
و عالوه بر آن، خدمات دیگری مانند پارک محله ای، فضای ورزشی و 
زمین بازی کودکان نیز در نظر گرفته می شود،  اما در عمل،  در بیشتر 

موارد، این نکات در برنامه ها مورد غفلت قرار می گیرند. اغلب فضاهای 
محله های شهری برای کودکان تعریف می شوند، اما کمتر مورد 

استقبال و استفاده کودکان قرار می گیرند. با گسترش روند شهرنشینی 
در سطح جهان و تولد کالنشهرها، تماس و آشنایی کودکان با طبیعت 

و محیط های طبیعی کاهش یافته و فرصت بازی کودکان و گذران 
اوقات فراغت آنان محدود به فضای شهری است.عالوه بر گسترش 

فیزیکی شهرها که منجر به دوری از طبیعت می شود، نگرانی والدین 
از تامین امنیت کافــــی، شــــرکـــت دادن کودکان در کالس های آموزشی 

فوق برنامه، بازی هـــای رایـــانــه ای و رسانه تلویزیون نیز در کاهش 
رابطه کودکان شهری امروز با محیط طبیعی نقش داشته اند. در 

شـهرسـازی سـنتی ایران فضایی مختص کــودکان در شهرهـا پیش بینی 
نشده بود، کودکان در فضای خانه خود و محله می توانستند با 

همساالن خود بازی  و حتی در تماس مستقیم با طبیعت به 
تجربه هایی نو دست پیدا کنند، اما با از بین رفتن بافت سنتی شهرها 

کم در  و به ویژه پیدایش ساختمان های بلندمرتبه و محله های پرترا
شهرهای بزرگ کشور، کودکان و نیازهای مخصوص آنان مورد غفلت 

شهرسازان قرار گرفت.حتی در شهرهایی که طراحی شهری در آنان 
در حد مقبولی انجام گرفته نیز جایگاه کودکان مورد بی توجهی باقی 

مانده است، به طوری که احساس عدم امنیت در فضاهای شهری در 
نزد کودکان و به دنبال آنان در نزد والدین همواره وجود داشته است. 
شاید بتوان گفت پیش از طراحی و ساخت فضاهای سرگرمی و تفریح 
کودکان، آماده سازی محله های شهری برای زندگی اجتماعی کودکان 
باید مورد توجه برنامه ریزان باشد. محله های شهری نباید محل عبور 
و مرور ترافیک باشد، کوچه های محله تنها باید نقش دسترسی محلی 

داشته باشد،  سرعت وسایل نقلیه حداقل باشد و به لحاظ امنیت 
و آرامش در سطح مطلوبی قرار بگیرد.در گام دوم طراحی فضاهای 

محلی اهمیت دارند؛ فضاهایی که برای کودکان ملموس باشند. در 
گام سوم طراحی و اجرای فضاهای شهری مناسب کودکان اهمیت 

دارد. پارک های محله ای، زمین های بازی و کتابخانه محله ای از 
نمونه های ساده و مهم چنین فضاهایی هستند. در سطح شهر نیز 
ایجاد شهربازی، پارک های وسیع، اردوگاه ها و مانند آنها برای بازی 
و سرگرمی کودکان و تاسیس موزه های ویژه کودکان، نمایشگاه ها، 

سینمای کودک و مانند آنها برای پرورش کودک دارای اهمیت 
هستند.  تحقیق در حوزه شهرهای دوستدار کودک، به ویژه در اروپا، 
از سال های 1980 به بعد مورد توجه قرار گرفت. عمده این تحقیقات 

در راستای تخصیص حق شهروندی به بچه ها و رسیدگی به 
 )CFC( »خواسته ها و نیازهای آنها بود. امروزه »شهر دوستدار کودک

مورد توجه برنامه ریزان و دست اندرکاران امور شهری قرار گرفته 
است، چرا که تعداد جمعیت کودکان مناطق شهری جهان )شهرهای 

کشورهای در حال توسعه( در حال افزایش هستند. پروژه های شهر 
دوستدار کودک به طور عمده ایجاد فرصتی برای کودکان در راستای 
شکل دادن و یا تغییر محیط پیرامونشان است. کودکان و نوجوانان 

در قالب اعضای جامعه با مجموعه ای از خواسته ها و نیازهای خاص، 
استفاده کنندگان محیط ساختگی هستند. بهمن ماه سال 95 بود 
که شهر اصفهان از سوی یونیسف به عنوان »پایتخت شهر دوستدار 

کودک« در ایران انتخاب شد. بر این اساس، مقرر شد اصفهان به 
عنوان پایلوت و پایتخت شهر دوستدار کودک در ایران انتخاب و 

طی گام هایی مشخص در مدت معین شهرداری به شاخص های 
شهر دوستدار کودک یونیسف نزدیک شود و شهرداری اصفهان در 
قالب نخستین شهرداری رسما به شبکه شهرهای دوستدار کودک 

جهان بپیوندد.درهمین راستا، در روز جهانی کودک شهردار اصفهان 
با سازمان های مردم نهاد )سمن ها( فعال در حوزه کودک و نوجوان 

گفت وگو درباره حرکت به سمت شهردار دوستدار کودک نشست. 
قدرت اله نوروزی حرکت اصفهان را در این زمینه روبه جلو قلمداد کرد 
و ادامه داد: کاری خواهیم کرد تا کودکانمان در شهر دوستدار کودک، 

کنار 193 کشور  کنون نیز  در  با آرامش، امنیت و شادی زندگی کنند. ا
دیگر، روزی را به روز جهانی کودک اختصاص داده ایم. اینگونه  نیم 

بیشتر سال در جهان، روز کودک است. به گفته نوروزی،  ما انسان را 
بدون توجه به مذهب، نژاد و ثروت دوست داریم و معتقدیم که باید 

از همه ویژگی های انسانی در ابناء بشر حمایت کرده و  آنها را مورد 
تکریم قرار داد. وی همچنین  از تعبیر جالبی برای اداره شهر با توجه 

به این دیدگاه اشاره کرد: شهر باید با توجه به نیازهای مادر و کودک، 
مشِی مردانه خود را به مشی پدرانه مبدل کند و به شهر به مثابه 

بستری برای زیست پذیری همه انسان ها در کنار یکدیگر نگاه شود. 
اینگونه وقتی از شهر دوست دار کودک سخن می گوییم، از شهری 

انسان محور سخن گفته ایم که کودکانش با لذت از خاطرات زندگی با 
شهر سخن می گویند.او در پایان و قبل از امضای میثاق نامه حقوق 

کید کرد و گفت:   کودک بر  تالش برای زندگی بهتر کودکان در اصفهان تا
امیدوارم  با همت باال و تداوم جلسات هم اندیشی روز به روز این 

شهر پایلوت حقوق کودک در راستای زندگی بهتر کودکان فعال شود. 
کید کرد: ما به این موضوع ایمان داریم و می دانیم  شهردار اصفهان تا
که نگاه توسعه پایدار شهری، نگاهی است که در آن کودکان از جایگاه 

ویژه ای برخوردارند. زیرا آنها سرمایه های آینده کشور ما هستند.
 منابع: ایزدپناه جهرمی، آیدا؛ کودک، بازی و شهر انتشارات 
سازمان شهرداری های کشور، 1383 /
 شیعه، اسماعیل؛ آماده سازی شهر برای کودکان،
 موسسه نشر شهر، 1385
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فضای عمومی شهر باید پاسخگوی نیاز کودکان باشد؛ فضایی برای 
گذران اوقات فراغت مانند زمین های بازی؛  فضایی برای فعالیت 

پرورشی و فرهنگی مانند کتابخانه مخصوص کودکان و فرهنگسراهای 
ویژه آنان و فضایی برای دسترسی به محیط طبیعی مانند فضای 

سبز شهری و خارج شهری. بررسی نیازهای کودکان در شهر، نیازمند 
آشنایی با روان شناسی کودک و آشنایی با فیزیولو ژی و شرایط بدنی 

آنان است. در عین حال بهترین تضمین برای در نظر گرفتن همه این 
مسائل،  استفاده از نظرات خود کودکان است.

در شهرسازی امروز، به لحاظ نظری، هر محله با حوزه عملکردی 
مربوط به کودکان تعریف می شود. مرکز هر محله، یک دبستان است 
و عالوه بر آن، خدمات دیگری مانند پارک محله ای، فضای ورزشی و 
زمین بازی کودکان نیز در نظر گرفته می شود،  اما در عمل،  در بیشتر 

موارد، این نکات در برنامه ها مورد غفلت قرار می گیرند. اغلب فضاهای 
محله های شهری برای کودکان تعریف می شوند، اما کمتر مورد 

استقبال و استفاده کودکان قرار می گیرند. با گسترش روند شهرنشینی 
در سطح جهان و تولد کالنشهرها، تماس و آشنایی کودکان با طبیعت 

و محیط های طبیعی کاهش یافته و فرصت بازی کودکان و گذران 
اوقات فراغت آنان محدود به فضای شهری است.عالوه بر گسترش 

فیزیکی شهرها که منجر به دوری از طبیعت می شود، نگرانی والدین 
از تامین امنیت کافــــی، شــــرکـــت دادن کودکان در کالس های آموزشی 

فوق برنامه، بازی هـــای رایـــانــه ای و رسانه تلویزیون نیز در کاهش 
رابطه کودکان شهری امروز با محیط طبیعی نقش داشته اند. در 

شـهرسـازی سـنتی ایران فضایی مختص کــودکان در شهرهـا پیش بینی 
نشده بود، کودکان در فضای خانه خود و محله می توانستند با 

همساالن خود بازی  و حتی در تماس مستقیم با طبیعت به 
تجربه هایی نو دست پیدا کنند، اما با از بین رفتن بافت سنتی شهرها 

کم در  و به ویژه پیدایش ساختمان های بلندمرتبه و محله های پرترا
شهرهای بزرگ کشور، کودکان و نیازهای مخصوص آنان مورد غفلت 

شهرسازان قرار گرفت.حتی در شهرهایی که طراحی شهری در آنان 
در حد مقبولی انجام گرفته نیز جایگاه کودکان مورد بی توجهی باقی 

مانده است، به طوری که احساس عدم امنیت در فضاهای شهری در 
نزد کودکان و به دنبال آنان در نزد والدین همواره وجود داشته است. 
شاید بتوان گفت پیش از طراحی و ساخت فضاهای سرگرمی و تفریح 
کودکان، آماده سازی محله های شهری برای زندگی اجتماعی کودکان 
باید مورد توجه برنامه ریزان باشد. محله های شهری نباید محل عبور 
و مرور ترافیک باشد، کوچه های محله تنها باید نقش دسترسی محلی 

داشته باشد،  سرعت وسایل نقلیه حداقل باشد و به لحاظ امنیت 
و آرامش در سطح مطلوبی قرار بگیرد.در گام دوم طراحی فضاهای 

محلی اهمیت دارند؛ فضاهایی که برای کودکان ملموس باشند. در 
گام سوم طراحی و اجرای فضاهای شهری مناسب کودکان اهمیت 

دارد. پارک های محله ای، زمین های بازی و کتابخانه محله ای از 
نمونه های ساده و مهم چنین فضاهایی هستند. در سطح شهر نیز 
ایجاد شهربازی، پارک های وسیع، اردوگاه ها و مانند آنها برای بازی 
و سرگرمی کودکان و تاسیس موزه های ویژه کودکان، نمایشگاه ها، 

سینمای کودک و مانند آنها برای پرورش کودک دارای اهمیت 
هستند.  تحقیق در حوزه شهرهای دوستدار کودک، به ویژه در اروپا، 
از سال های 1980 به بعد مورد توجه قرار گرفت. عمده این تحقیقات 

در راستای تخصیص حق شهروندی به بچه ها و رسیدگی به 
 )CFC( »خواسته ها و نیازهای آنها بود. امروزه »شهر دوستدار کودک

مورد توجه برنامه ریزان و دست اندرکاران امور شهری قرار گرفته 
است، چرا که تعداد جمعیت کودکان مناطق شهری جهان )شهرهای 

کشورهای در حال توسعه( در حال افزایش هستند. پروژه های شهر 
دوستدار کودک به طور عمده ایجاد فرصتی برای کودکان در راستای 
شکل دادن و یا تغییر محیط پیرامونشان است. کودکان و نوجوانان 

در قالب اعضای جامعه با مجموعه ای از خواسته ها و نیازهای خاص، 
استفاده کنندگان محیط ساختگی هستند. بهمن ماه سال 95 بود 
که شهر اصفهان از سوی یونیسف به عنوان »پایتخت شهر دوستدار 

کودک« در ایران انتخاب شد. بر این اساس، مقرر شد اصفهان به 
عنوان پایلوت و پایتخت شهر دوستدار کودک در ایران انتخاب و 

طی گام هایی مشخص در مدت معین شهرداری به شاخص های 
شهر دوستدار کودک یونیسف نزدیک شود و شهرداری اصفهان در 
قالب نخستین شهرداری رسما به شبکه شهرهای دوستدار کودک 

جهان بپیوندد.درهمین راستا، در روز جهانی کودک شهردار اصفهان 
با سازمان های مردم نهاد )سمن ها( فعال در حوزه کودک و نوجوان 

گفت وگو درباره حرکت به سمت شهردار دوستدار کودک نشست. 
قدرت اله نوروزی حرکت اصفهان را در این زمینه روبه جلو قلمداد کرد 
و ادامه داد: کاری خواهیم کرد تا کودکانمان در شهر دوستدار کودک، 

کنار 193 کشور  کنون نیز  در  با آرامش، امنیت و شادی زندگی کنند. ا
دیگر، روزی را به روز جهانی کودک اختصاص داده ایم. اینگونه  نیم 

بیشتر سال در جهان، روز کودک است. به گفته نوروزی،  ما انسان را 
بدون توجه به مذهب، نژاد و ثروت دوست داریم و معتقدیم که باید 

از همه ویژگی های انسانی در ابناء بشر حمایت کرده و  آنها را مورد 
تکریم قرار داد. وی همچنین  از تعبیر جالبی برای اداره شهر با توجه 

به این دیدگاه اشاره کرد: شهر باید با توجه به نیازهای مادر و کودک، 
مشِی مردانه خود را به مشی پدرانه مبدل کند و به شهر به مثابه 

بستری برای زیست پذیری همه انسان ها در کنار یکدیگر نگاه شود. 
اینگونه وقتی از شهر دوست دار کودک سخن می گوییم، از شهری 

انسان محور سخن گفته ایم که کودکانش با لذت از خاطرات زندگی با 
شهر سخن می گویند.او در پایان و قبل از امضای میثاق نامه حقوق 

کید کرد و گفت:   کودک بر  تالش برای زندگی بهتر کودکان در اصفهان تا
امیدوارم  با همت باال و تداوم جلسات هم اندیشی روز به روز این 

شهر پایلوت حقوق کودک در راستای زندگی بهتر کودکان فعال شود. 
کید کرد: ما به این موضوع ایمان داریم و می دانیم  شهردار اصفهان تا
که نگاه توسعه پایدار شهری، نگاهی است که در آن کودکان از جایگاه 

ویژه ای برخوردارند. زیرا آنها سرمایه های آینده کشور ما هستند.
 منابع: ایزدپناه جهرمی، آیدا؛ کودک، بازی و شهر انتشارات 
سازمان شهرداری های کشور، 1383 /
 شیعه، اسماعیل؛ آماده سازی شهر برای کودکان،
 موسسه نشر شهر، 1385
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اصفهان
 پایتخت »شهر دوستدار ݡکودک«

بهوسعِتاصفهان
که به هم بزنی، توی هوایی. سبکی، پر رنگی، با صفایی. باالی سرت آسمان دروازه دولت است و زیر پاهایت زمینی چند  چشم 

هزار ساله، به وسعِت هاِن اصفهان. آری، تو بخوان، ترانه بخوان، جوانه بزن، عاشقانه بخوان: دینگ دانگ! اینجا اصفهان است، 
کنون صدای مرا می بینید، تصویرم را می شنوید،  با آبی ها به آسمان آبی نقِش جهانم سفر می کنید  گنبدهای فیروزه ای، هم ا شهر 

گرم اند، زرد ها بیهوده قرمز نشده اند، قرمزی بیهوده رنگ  گر از احواالت من خواسته باشید، ابرها  و بازردها، به زردِی آفتاب. ا
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کام  در و دیوار خانه را  به نام و نشان بزرگان ادبیات و به 
کودکان نقش زده اند: توران میرهادی، جبارباغچه بان، 

کرمانی  و ... همه از توی  مهدی آذر یزدی، هوشنگ مرادی 
کنند تا شاید خاطره  تصاویرشان با لبخند ما را نظاره می 

کودک را امروز و هر لحظه در اینجا  کتاب  روزهای خوب 
جانی دوباره ببخشیم.

بچه ها در حیاط هیجان زده و بی قرار مشغول بازی اند و 
خانم نهضت قریشی نژاد خرسند از تقسیم لذت و دانایی 

گلستان سعدی می خواند.  با زنان حامی و اعضای انجمن، 
که بعدا می فهمیم بیشتر آنها سال هاست دل به  زنانی 
کوچک و  چیزی عجیب و دوست داشتنی در این خانه 

ساده سپرده اند ... 
که تمام می شود نهضت خانم به رسم صمیمیت و  جلسه 

که انگار قانون این خانه باشد برایم چایی   افتادگی 
می آورد و با لبخندی تمام نشدنی به نشانه حوصله و 

گفت وگویم می شود. صبوری همپای 

چهار سال دوندگی برای فعالیت رسمی
او  تنها عضوباقی مانده از هیئت موسس هفت نفره انجمن 
کودکان و نوجوانان در سال 81 است و   دوستداران ادبیات 
حاال در آستانه تولد 17 سالگی انجمن، خاطرات سه چهار 

کار رسمی انجمن را  کسب مجوز و آغاز به  سال دوندگی برای 
هنوز به یاد دارد. ماجرا از برگزاری نمایشگاهی در اصفهان در 

کودک آغاز شده است و در پی آن  کتاب  سال 80 توسط شورای 
کرده تا بتوانند محلی برای ترویج  کمک  شورا به عالقه مندان 
کنند. نهضت قریشی نژاد می گوید:  کتابخوانی در اصفهان پیدا 

کسب مجوز،  با ما همکاری خوبی  »البته بعد از این روند 
کردند. اینکه ما جز  شد. شاید هم عزیزان صداقت ما را باور 

عشق به بچه های این سرزمین هدف دیگری نداریم.  به هر 
که بود ما در هیئت موسس حدود یک سال به مطالعه  ترتیب 

کودک پرداختیم و  کتاب  کودک و تجربیات شورای  ادبیات 
کار آغاز شد.  فهیمه عقیلی، بدرالسادات میرخلف، نفیسه  بعد 
کنار نهضت قریشی همراهان و  نفیسی، فریده سبزعلی زاده در 
که به دالیل مختلف از  اعضای هیئت موسس انجمن بوده اند 
کودکان و نوجوانان را  کار فرهنگی برای  هیئت مدیره رفته اند و 

گرفته اند.« جایی دیگر پی 
کودک و نوجوان اصفهان فعالیت  انجمن دوستداران ادبیات 

گفته او با موسسات مشابه خود در  استانی دارد ولی به 
کند: »ما با نهادهایی مثل  شهرهای دیگر هم همکاری می 

ح با من بخوان بنیاد پژوهشی تاریخ  کودک، طر کتاب  شورای 
کودکان، موسسه مادران امروز و ... تعامل داریم.   ادبیات 
انجمن تقریبا 150عضو ثابت دارد. برخی از این اعضا فقط 
کنند و بعضی دیگر شاید فقط سالی دوبار  کمک مالی می 

به محل انجمن بیایند ولی سفیر ما در فضاهای مختلف 
هستند.« 

یک انجمن مردم نهاد 
وقتی از اولین جرقه های حضورش در انجمن می پرسم به 

سال های مداوم تدریس ادبیات در دبیرستان و معلمی اشاره 

که او را همواره با یک باور جدی همراه ساخته است:  می کند 
کتابخوان  کاستی اساسی دارد . به  »آموزش و پرورش ما یک 

کند. متاسفانه سیستم آموزشی  کردن بچه ها توجهی نمی 
کند. در  ما با ذهن بچه ها به شکل یک انبار برخورد می 

که ذهن بچه شکوفا شود و  کند  که باید شرایطی را مهیا  حالی 
کتاب و ادبیات میسر نیست. درست  این شکوفایی جز از راه 

برق نݡگاه بچه ها
زندݡگی من است

رئیسهیئتمدیرهانجمندوستدارانادبیاتکودکونوجوانمیگوید
ماجزعشقبهبچهها،هدفدیگرینداریم

نهضتقریشینژاد:

مریم قدسیه
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که من لیسانس حقوق قضایی دارم اما همیشه با خودم  است 
کنار بگذارم و در  ک ترین قشرهای جامعه را  می گفتم چرا من پا

کله بزنم؟ برق نگاه بچه ها زندگی  دادگستری با خالفکارها سر و 
من است.«

گی اساسی  خانم قریشی نژاد مردم نهاد بودن انجمن را یک ویژ
کامال  کند: »حضور در انجمن انتفاعی نیست بلکه  قلمداد می 
داوطلبانه، خودجوش، غیر دولتی و غیرسیاسی است و ما هم 

کشوری دوست داریم  مانند سازمان های مردم نهاد در هر 
کار بخش های  کمبود و خأل  بازوی توانمند جامعه باشیم و 

کنیم.«  دولتی را پر 
کودکان  گفته او فقط شامل  فعالیت های انجمن نیز به 

کنند جدیدترین  نمی شود و اعضای انجمن تالش می 
کار در دو زمینه توانمند سازی مادران در آموزش  روش های 

کودکان و  کتابخوانی بین  کتاب و  کودک و ترویج  رفتار با 
نوجوانان را از منابع مختلف روز مطالعه و آموزش دهند تا 

کسینه  کتابخوانی در برابر آسیب های اجتماعی وا بچه ها با 
که بتوانند بمباران اطالعاتی  شوند و طوری پرورش یابند 

کنند.  کاوی  دنیای امروز را تحلیل و وا
گذاران انجمن  که مجریان و سیاست  جالب اینجاست 

کودک و نوجوان فعالیت های خود را فقط  دوستداران ادبیات 
کودکان   در محور اصلی شهر و با توجه به نیازهای 

خانواده های متوسط و نسبتا مرفه پیش بینی نکرده اند، بلکه 
سه دفتر مختلف برای انجام فعالیت هایشان در سه بخش 
کرده اند: حصه برای  شهر با مخاطبان متفاوت پیش بینی 

محرومان، ملک شهر برای مهاجران افغانستانی با خدمات 
که شرایط مالی و اوضاع  رایگان و فرایبورگ برای خانواده هایی 

بهتری دارند.

زنگ صلح!
کار در فضاهای محروم و ایجاد تغییر در آن، انرژی خانم  تجربه 
کرده است: »کار در این فضاها طبیعتا  قریشی نژاد را چند برابر 

گذشته به حدود  حجم بیشتری دارد . مثال در یک سال 
که امروز می توانند   100  زن افغانستانی سواد آموخته ایم. زنانی 

بخوانند و در هنگام خواندن اشک شوق می ریزند. اقداماتی 
برای بچه ها و دختران بازمانده از تحصیل داشته ایم و همه 

اینها فوق العاده است.«
گواه سودمندی  لبخند رضایت و برق چشمانش بهترین 

که   فعالیت های انجمن است: »نمی دانی چه لذتی دارد 
کتابخوانی برابر است با  کنی. اینکه بفهمند  کتابخوان  آدم ها را 

گذشته حدود  تقویت اعتماد به نفسشان و اینکه ما در تابستان 
کتابخوانی داشتیم یعنی حال خوب.«  150 بچه را زیر پوشش 

دامنه این فعالیت ها توسط انجمن به مناطق محروم و دور 
کشور هم رسیده است مثال در همکاری با  افتاده مختلف 

ح »با من بخوان« عده ای از مربیان انجمن راهی سیستان  طر
و بلوچستان شده اند و خانم قریشی نژاد خاطرات خوبی 

از آنجا دارد: »در بلوچستان تجربه آموزش برای مربیان 
گذشت  که استقبال خوبی از آن شد و بعد از  را داشتیم 

که  کارمان با بچه هایی در مدارس آنجا مواجه شدیم  دوره 
کتاب های آوا ورزی و الفبا ورزی را با چه شور و شوقی  شعرهای 

می خواندند. 
گفتند قبال به چه سختی با آنها  که معلم هایشان می  در حالی 

کردیم.  کار می  فارسی 
ح »با من بخوان« با همراهی زنان خیر  یا مثال در اجرای طر

کردیم و  کتابخوانی در یزد برگزار  کالس  یزدی هر روز چهار 
که 80 خانواده در آن عضو بودند و  کتابخانه ای تاسیس شد 

کرد.  بودجه آن را موسسه »گرامی« تامین 
که انواع آسیب های  کتابخانه در محله ای قرار داشت  این 

اجتماعی در آن اتفاق می افتاد. 
کتابخوانی با عنوان »صلح« برای بچه ها  ما اینجا یک برنامه 
کتاب با مضمون صلح برایشان  تدارک دیدیم و هر هفته دو 

خواندیم.
کتاب ها همراه   یک برنامه آموزشی ویژه هم برای خوانش این 
گذاشتیم و مایه شگفتی بود  با شعر و بازی برای مربی هایشان 

که دیگر هیچ  گفتند  که بعد از سه ماه معلم های این بچه ها 
کاری نمی کنند.  کتک  کدامشان فحش و ناسزا نمی دهند و 

که چنین  کنند هر بچه تازه واردی را  عالوه بر اینکه سعی می 
کنند.  رفتاری دارد منصرف 

این بچه ها قبال وسایل مدرسه را خراب و با سرایدار هم دعوا 
که من خواستم برایشان جلسه بگذارم،  کرده بودند و روزی 

کردیم.  کردیم با سرایدار دعوا  گفتند ما اشتباه 
خ  گر او نیازهای ما را می دانست و ما نیاز های او را دعوایی ر ا

نمی داد. 
کتابخوانی مداوم بر بچه ها شگفت انگیز بود.«  تاثیر 

برویم کتاب بازی!
گفته نهضت خانم،  آنها حتی معلمان موسسات خیریه را  به 
آموزش دادند تا به جز غذای جسم، غذای روح و مغز بچه ها 

کنند. »در واقع هر درخواستی شده و هر جا  را هم تامین 
کتابخوانی  موقعیتی پیش آمده ما با اشتیاق رفته ایم و ترویج 

کرده ایم.« 
گیری را  بیش از هر  رئیس هیئت مدیره انجمن، راز این فرا

کامال شاد و متناسب  کتابخوانی به روش  کتاب و  چیز ترویج 
با روحیه بچه و همراه با هنر می داند: »شاید باورتان نشود 

که  کتابخوانی ما به قدری فضای شادی دارد  کالس های 
کالس فقط بازیه. من  گفت این  یک بار یکی از مادران می 

کدام از معلمان و  کالس باشه! هیچ  نمی خوام بچه ام تو این 
کار نمی کنیم.  ُمرّوج ها را هم بدون آموزش مامور انجام 

کتابخوانی انتهایی ندارد.  کارهای انجمن برای ترویج 
ح »با من  که مدیران انجمن در همکاری با طر همان طور 

کوهرنگ  بخوان« سال پیش راهی بازفت شده اند و امسال در 
کتابخوانی تدارک دیده اند.  ح  طر

کتاب برای خواندن توسط  که هم  نکته جالب دیگر اینجاست 
انجمن به این مناطق برده می شود وهم معلم برای استفاده 
کار البته همین جا خاتمه پیدا  درست از آن آموزش می بیند. 

ح است.« کند و مرحله بعدی بازدید از نحوه انجام طر نمی 
کودک و نوجوان  دامنه برنامه های انجمن دوستداران ادبیات 

به زنان باردار هم می رسد: »ما حتی برای مادران باردار یا 
کتابخوانی برای بچه هایشان  که نوزاد دارند، آموزش  کسانی 

را داریم و پیشرفت عجیب بچه های این زن ها اطرافیانشان را 
کند.« شوکه می 

خانم قریشی نژاد اعتقاد دارد هیچ راهی در جامعه برای باال 
کتابخوانی بهتر از درگیرکردن خانواده با آن نیست  خ  بردن نر
و بستر سودمندی چنین فعالیت هایی را خانواده می سازد. 

کتاب سازی برای مادرها  برای همین هم یک برنامه پر طرفدار 
کار  که به قول خودش به یک  تدارک دیده است.  برنامه ای 

که پدر و مادر و  جمعی در خانواده تبدیل می شود. به طوری 
کتاب  مثال فرزند بزرگ تر شب ها، زمان دورهم بودنشان را به 

کوچک تر اختصاص می دهند.  کردن برای بچه  درست 

پیشروی با کمک های خرد
کودک و نوجوان از ابتدا  ایده مالی انجمن دوستداران ادبیات 

کمک های خرد بوده است یعنی همان  متکی بر استفاده از 
که »مادر ترزا« می گفت.  چیزی 

که مرکز ملک شهر با پولی اداره  خانم قریشی نژاد مثال می زند 
که حدود 30 نفر از اعضا، ماهیانه برای انجمن واریز  می شود 
که چنین فضایی برای اجاره محل و حساب  می کنند و البته 

 کتاب ها  مشکالت زیادی دارد، زیرا انجمن از حمایت و 
کمک  همکاری های الزم هم محروم است: »ما از دولت انتظار 

مالی نداریم ولی متاسفانه رسانه های جمعی هم  به طور 
معمول ما را فرا نمی خوانند تا با مردم سخن بگوییم و آنها را در 

جریان مشکالتمان بگذاریم، بنابراین مجبوریم همیشه محدود 
کنیم.  البته در مورد حمایت قانونی استانداری همیشه ما  کار 

کمک الزم را نمی کنند.  کرده است اما بقیه نهادها  را حمایت 
کنیم، نمی توانیم به راحتی  وقتی ما به سختی تامین هزینه می 

کنیم.«  ج  برای اجاره یک سالن 200، 300 هزارتومان خر
در مورد همکاری هم سازمان هایی مثل بهزیستی و آموزش 

کودک را بر عهده دارند هیچ بستری  کار  که اصل  و پرورش 
کنند.حتی یک بار در حضور وزیر  برای فعالیت ما فراهم نمی 

که بتوانیم در  کار دولت روحانی اجازه خواستیم  در ابتدای 
کتابخوانی  آموزش و پرورش اقداماتی برای بچه ها در جهت 
انجام دهیم. چون متاسفانه در مدارس به قدری ضعیف با 
که همه بچه ها به جای ماندن و ساختن  کار شده  بچه ها 

کشور تصمیم به مهاجرت دارند ولی متاسفانه این امکان از باال 
و آموزش و پرورش برای ما فراهم نیست! این در حالی است 

کتابخوانی در مدارس فوق العاده بوده  کوچک  که چند تجربه 
کتابخوانی  که بچه ها چه عالقه ای به  است. باورکردنی نیست 
گوش می شوند و  کتابخوانی چهارچشمی سراپا  دارند و زنگ 
گویند: »خانم تو روخدا ادامه بدید،  وقتی زنگ می خورد می 

پس بقیه اش چی میشه؟«
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میکنند

کتابخوانی، قرار  گاهی زنگ های انشایمان می شود زنگ 
که از مدرسه به امانت  کتاب هایی  است بچه ها از بین 

که به مذاقشان  گرفته اند یا خود داشته اند و خوانده اند، یکی 
کنند و درباره اش  بیشتر خوش آمده به دوستانشان معرفی 

کنم و  کتاب ها را یادداشت می  حرف بزنند. من هم اسم 
در پایان ترم به نتیجه ای نه چندان خوشایند و شاید حتی 

که توانسته اند  کتاب هایی  تکان دهنده می رسم. بیشتر 
کتاب های ترجمه  بوده اند و  کنند،  کالس را جذب  بچه های 
نه تالیفی. شاید تنها مثال یکی دو عنوان از هوشنگ مرادی 

که هنوز هم به  کرمانی و امثال او بینشان پیدا شود، همان ها 
دل می نشینند... .

کوتاه در محتوای آنچه امروز به عنوان ادبیات تالیفی  تاملی 
درکشور ما شناخته می شود، می تواند پاسخی بر چرایی 

ح  این مسئله از سوی یک معلم ادبیات باشد. در اغلب  طر
کودک  کتاب های جدیدالتالیف نویسندگان امروزی ادبیات 

)قطعا استثنا همیشه وجود دارد( مخاطبی برای مطالبشان 
که از  کودکی  کودک واقعی فاصله دارد.  که با  کرده اند  تعریف 

سوی والدین و نهادهای رسمی آموزشی تعریف می شود و نه 
که با  کودکی  براساس آفرینش و مراحل مختلف رشد خود. 

کشف و برانگیختگی نمی رسد  کتاب ها به لذت  خواندن این 
که پیشاپیش به برخی  و ذهنش مملو از سوال نمی شود، چرا 

پاسخ های طراحی شده و بایدها و نبایدها برای رسیدن 
که  که آن گونه  کودکی  به یک نظام فکری خاص می رسد. 

کودک  شکوه حاجی نصراهلل، منتقد و پژوهشگر ادبیات 
و نوجوان، در جلسه سخنرانی اش در نخستین همایش 

کودکی می گوید: »کودکی  کودک و مطالعات  دوساالنه ادبیات 
را خطوط قرمز، سنت، روش های مختلف تعلیم و تربیت 

که در  کرده اند« و شاید این همان مسئله مهمی باشد  احاطه 
کمتر با آن مواجهیم. کتاب های ترجمه شده 

کودک و نوجوان را  تاریخ اولین نمونه های ترجمه در ادبیات 
که اولین   به زمان مشروطه نسبت می دهد اما به نظر می رسد 

حرکت جدی در این رابطه در حدود سال های دهه 30 و با 
شروع به کار موسسه فرهنگی »فرانکلین« آغاز شده باشد. 
گسترده ای  این موسسه فعالیت خود را با ترجمه وسیع و 

کرد. از  مهم ترین آثار ترجمه شده درآن  از ادبیات غرب آغاز 
کریستین آندرسن،  کتاب های هانس  زمان می توان به 

کرد. از آن زمان به بعد، ایران  نویسنده دانمارکی، اشاره 
کودک فعال و به نوعی به روز  همواره در امر ترجمه ادبیات 

کرده است. عمل 
کودک نسبت به ترجمه  شاید در نگاه اول ترجمه برای 

که حتی شاید  برای بزرگسال ساده تر به نظر برسد، امری 
که نه  کمتری هم نیاز داشته باشد، دیدگاهی  به تخصص 

گاهی از طرف ناشران هم وجود  تنها از سوی عوام، بلکه 
دارد. اما با اندک تاملی دراین رابطه و نشستن پای صحبت 

کودک  که ترجمه برای  متخصصان این حوزه، مسلم می شود 
که  نه تنها ساده تر نیست، بلکه با چالش هایی روبه رو است 

به ندرت ترجمه ادبیات بزرگسال با آن مواجه است.یکی از 
کودک در انتخاب  کار یک مترجم  دشوار ترین قسمت های 

گرفتن تفاوت های فرهنگی بین دو  اثر برای ترجمه، در نظر 
کودک  که نویسنده در آن  برای  جامعه است، جامعه مبدا 

کودک در آن زندگی می کند  که  می نویسد و جامعه  مقصدی 
که در  و قرار است این اثر برایش برگردان شود. واضح است 
کودک به شدت  چنین مقطع مشخصی سنی، جهان بینی 
گسترش است و آنچه می بیند و می خواند،  در حال رشد و 
تغذیه ای برای شکل گیری نگاهش به هستی خواهد بود. 

که در آنها  القای  بدیهی است چنین مسئله ای در جوامعی 
کودک مدنظر  یک زندگی ارزش گرا و باورمندانه خاص به 

کشوری مانند  نباشد، چندان جایی نخواهد داشت، اما در 

کودکان منطبق با اصول و  که همواره برنامه آموزشی  ایران 
اهداف تربیتی و دینی بوده، انتخاب اثر و پس از آن متناسب 
کاری بس دشوار و حساس  کردنش با فرهنگ جامعه مقصد 

که همواره برای مترجمان ادبیات  خواهد بود. مسئله  دیگری 
گان است.  کودکان چالش برانگیز بوده، انتخاب و تطبیق واژ

کودک در جایگاه مخاطبی معمولی، اما با  گرفتن  در نظر 
کند.  کم، می تواند مسئله را روشن تر  تجربه زیستی بسیار 

که در انتخاب برای او به مانند هر خواننده دیگری،  مخاطبی 
گرفت  جنبه های سرگرم کننده و زیبا شناختی اثر را باید در نظر 

گانی او را نیز باید در  کوچک دانش واژ و در عین حال دایره 
کودک نمی تواند در انتخاب از میان  اولویت قرار داد. مترجم 
که می تواند برای ترجمه یک واژه با توجه به  چندین معادلی 
بافت متنی در نظر بگیرد، آزادی عمل داشته باشد و همواره 

که  از حضورش در دایره  باید واژه ای را انتخاب و به کار برد 
کافی مطمئن باشد.  کودک  به اندازه  گانی   محدود واژ

که مترجم خود مولف  گاهی الزم است  در این بخش حتی 
شود و دست به ساخت یا حتی بومی سازی واژه ها و اسامی با 

کودک مخاطبش بزند. گرفتن  درنظر 
کودک و نوجوان، در این رابطه      مهسا خراسانی، مترجم 

که همواره برای ما مترجمان  می گوید: »یکی از مسائلی 
کتاب مناسب است. با توجه  چالش بر انگیز بوده، انتخاب 

کشور ما و بسیاری  که بین  به تفاوت فرهنگی بسیاری 
گاهی  کشورهای دیگر به ویژه جوامع غربی وجود دارد،  از 
کتاب مناسب به امری دشوار و پیچیده تبدیل  انتخاب 

می شود. 
از تفاوت های فرهنگی بسیار بارز و برجسته صحبت نمی کنم، 

چون حتی در جوامع بسیار آزاد هم والدین، معلمان و 
کودکان و نوجوانان حرمت قائل اند و قرار  نویسندگان برای 

نیست بچه ها از سنین پایین هر نوع مطلبی را بخوانند. 
صحبت من از تفاوت هایی مثل مختلط بودن مدارس در 

کشورهای غربی، دوستی بین همکالسی ها )دختر و پسر( و 
کشورها با برخی حیوانات و  کودکان آن  حتی عالقه و دوستی 

نبود چنین مواردی در ایران است.
کتاب های خارجی، نویسنده به رسوم و   در برخی 

چالش ترجمه 
کودکان  برای 

بیشترکتابهاییکهبچههاراجذبکردهاندترجمهبودهاند

نفیسه رازی

روزنامه نگار
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میکنند

کتابخوانی، قرار  گاهی زنگ های انشایمان می شود زنگ 
که از مدرسه به امانت  کتاب هایی  است بچه ها از بین 

که به مذاقشان  گرفته اند یا خود داشته اند و خوانده اند، یکی 
کنند و درباره اش  بیشتر خوش آمده به دوستانشان معرفی 

کنم و  کتاب ها را یادداشت می  حرف بزنند. من هم اسم 
در پایان ترم به نتیجه ای نه چندان خوشایند و شاید حتی 

که توانسته اند  کتاب هایی  تکان دهنده می رسم. بیشتر 
کتاب های ترجمه  بوده اند و  کنند،  کالس را جذب  بچه های 
نه تالیفی. شاید تنها مثال یکی دو عنوان از هوشنگ مرادی 

که هنوز هم به  کرمانی و امثال او بینشان پیدا شود، همان ها 
دل می نشینند... .

کوتاه در محتوای آنچه امروز به عنوان ادبیات تالیفی  تاملی 
درکشور ما شناخته می شود، می تواند پاسخی بر چرایی 

ح  این مسئله از سوی یک معلم ادبیات باشد. در اغلب  طر
کودک  کتاب های جدیدالتالیف نویسندگان امروزی ادبیات 

)قطعا استثنا همیشه وجود دارد( مخاطبی برای مطالبشان 
که از  کودکی  کودک واقعی فاصله دارد.  که با  کرده اند  تعریف 

سوی والدین و نهادهای رسمی آموزشی تعریف می شود و نه 
که با  کودکی  براساس آفرینش و مراحل مختلف رشد خود. 

کشف و برانگیختگی نمی رسد  کتاب ها به لذت  خواندن این 
که پیشاپیش به برخی  و ذهنش مملو از سوال نمی شود، چرا 

پاسخ های طراحی شده و بایدها و نبایدها برای رسیدن 
که  که آن گونه  کودکی  به یک نظام فکری خاص می رسد. 

کودک  شکوه حاجی نصراهلل، منتقد و پژوهشگر ادبیات 
و نوجوان، در جلسه سخنرانی اش در نخستین همایش 

کودکی می گوید: »کودکی  کودک و مطالعات  دوساالنه ادبیات 
را خطوط قرمز، سنت، روش های مختلف تعلیم و تربیت 

که در  کرده اند« و شاید این همان مسئله مهمی باشد  احاطه 
کمتر با آن مواجهیم. کتاب های ترجمه شده 

کودک و نوجوان را  تاریخ اولین نمونه های ترجمه در ادبیات 
که اولین   به زمان مشروطه نسبت می دهد اما به نظر می رسد 

حرکت جدی در این رابطه در حدود سال های دهه 30 و با 
شروع به کار موسسه فرهنگی »فرانکلین« آغاز شده باشد. 
گسترده ای  این موسسه فعالیت خود را با ترجمه وسیع و 

کرد. از  مهم ترین آثار ترجمه شده درآن  از ادبیات غرب آغاز 
کریستین آندرسن،  کتاب های هانس  زمان می توان به 

کرد. از آن زمان به بعد، ایران  نویسنده دانمارکی، اشاره 
کودک فعال و به نوعی به روز  همواره در امر ترجمه ادبیات 

کرده است. عمل 
کودک نسبت به ترجمه  شاید در نگاه اول ترجمه برای 

که حتی شاید  برای بزرگسال ساده تر به نظر برسد، امری 
که نه  کمتری هم نیاز داشته باشد، دیدگاهی  به تخصص 

گاهی از طرف ناشران هم وجود  تنها از سوی عوام، بلکه 
دارد. اما با اندک تاملی دراین رابطه و نشستن پای صحبت 

کودک  که ترجمه برای  متخصصان این حوزه، مسلم می شود 
که  نه تنها ساده تر نیست، بلکه با چالش هایی روبه رو است 

به ندرت ترجمه ادبیات بزرگسال با آن مواجه است.یکی از 
کودک در انتخاب  کار یک مترجم  دشوار ترین قسمت های 

گرفتن تفاوت های فرهنگی بین دو  اثر برای ترجمه، در نظر 
کودک  که نویسنده در آن  برای  جامعه است، جامعه مبدا 

کودک در آن زندگی می کند  که  می نویسد و جامعه  مقصدی 
که در  و قرار است این اثر برایش برگردان شود. واضح است 
کودک به شدت  چنین مقطع مشخصی سنی، جهان بینی 
گسترش است و آنچه می بیند و می خواند،  در حال رشد و 
تغذیه ای برای شکل گیری نگاهش به هستی خواهد بود. 

که در آنها  القای  بدیهی است چنین مسئله ای در جوامعی 
کودک مدنظر  یک زندگی ارزش گرا و باورمندانه خاص به 

کشوری مانند  نباشد، چندان جایی نخواهد داشت، اما در 

کودکان منطبق با اصول و  که همواره برنامه آموزشی  ایران 
اهداف تربیتی و دینی بوده، انتخاب اثر و پس از آن متناسب 
کاری بس دشوار و حساس  کردنش با فرهنگ جامعه مقصد 

که همواره برای مترجمان ادبیات  خواهد بود. مسئله  دیگری 
گان است.  کودکان چالش برانگیز بوده، انتخاب و تطبیق واژ

کودک در جایگاه مخاطبی معمولی، اما با  گرفتن  در نظر 
کند.  کم، می تواند مسئله را روشن تر  تجربه زیستی بسیار 

که در انتخاب برای او به مانند هر خواننده دیگری،  مخاطبی 
گرفت  جنبه های سرگرم کننده و زیبا شناختی اثر را باید در نظر 

گانی او را نیز باید در  کوچک دانش واژ و در عین حال دایره 
کودک نمی تواند در انتخاب از میان  اولویت قرار داد. مترجم 
که می تواند برای ترجمه یک واژه با توجه به  چندین معادلی 
بافت متنی در نظر بگیرد، آزادی عمل داشته باشد و همواره 

که  از حضورش در دایره  باید واژه ای را انتخاب و به کار برد 
کافی مطمئن باشد.  کودک  به اندازه  گانی   محدود واژ

که مترجم خود مولف  گاهی الزم است  در این بخش حتی 
شود و دست به ساخت یا حتی بومی سازی واژه ها و اسامی با 

کودک مخاطبش بزند. گرفتن  درنظر 
کودک و نوجوان، در این رابطه      مهسا خراسانی، مترجم 

که همواره برای ما مترجمان  می گوید: »یکی از مسائلی 
کتاب مناسب است. با توجه  چالش بر انگیز بوده، انتخاب 

کشور ما و بسیاری  که بین  به تفاوت فرهنگی بسیاری 
گاهی  کشورهای دیگر به ویژه جوامع غربی وجود دارد،  از 
کتاب مناسب به امری دشوار و پیچیده تبدیل  انتخاب 

می شود. 
از تفاوت های فرهنگی بسیار بارز و برجسته صحبت نمی کنم، 

چون حتی در جوامع بسیار آزاد هم والدین، معلمان و 
کودکان و نوجوانان حرمت قائل اند و قرار  نویسندگان برای 

نیست بچه ها از سنین پایین هر نوع مطلبی را بخوانند. 
صحبت من از تفاوت هایی مثل مختلط بودن مدارس در 

کشورهای غربی، دوستی بین همکالسی ها )دختر و پسر( و 
کشورها با برخی حیوانات و  کودکان آن  حتی عالقه و دوستی 

نبود چنین مواردی در ایران است.
کتاب های خارجی، نویسنده به رسوم و   در برخی 

چالش ترجمه 
کودکان  برای 

بیشترکتابهاییکهبچههاراجذبکردهاندترجمهبودهاند

نفیسه رازی
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که هیچ مصداق و معنایی برای  جشن هایی اشاره می کند 
گزیر است در  خواننده فارسی   زبان ندارند و مسلما مترجم نا

که  کودکان و نوجوانانی  کتاب مناسب برای  حین انتخاب 
در شهرها و روستاهای مختلف ایران قصد مطالعه دارند، 
همه این موارد را در نظر بگیرد.«  خراسانی مسئله دیگر را 

سختگیری های وزارت ارشاد می داند. 
کتاب وزارت  که از ظواهر امر برمی آید، بخش ممیزی  آن طور 
کودک و نوجوان بسیار سختگیرتر  کتاب های  ارشاد در مورد 
کتاب بزرگساالن است و موارد متعددی در قالب مطالب  از 

گاهی این  که  نامناسب برای این رده سنی حذف می شوند 
مسئله توالی منطقی مطالب را از بین می برد. 

خراسانی همچنین، »سبک نوشتار« را مسئله ای دیگر در 
کودک معرفی می کند: »با توجه به  حوزه ترجمه ادبیات 

عالقه روزافزون به » محاوره ای نویسی« یا »شکسته نویسِی«  
کتاب های داستانی و البته وجود نداشتن  گفت وگوهای 

رسم الخط و قواعد ثابت و یکسان برای این مورد، یکی از 
که چطور می شود متنی  دغدغه های همیشگی من این بوده 

کودکان و نوجوانان با استفاده از این روش نوشت  را  برای 
بدون آنکه به روند یادگیری و آموزش آنان خدشه وارد 
کلماتی چون  شود. مثال وقتی معلم در مدرسه به آنان 

»می روم«، »می نشینم« و »کتا ب ها« را یاد می دهد 
و بعد مترجم ) یا حتی نویسنده این حوزه( در متن 

می نویسد: »می رم«، »می شینم« و »کتابا«، آیا به روند 
کودکان آسیبی وارد نمی شود؟  یادگیری 

گان و خط به  با توجه به اینکه بخشی از یادگیری واژ
شکل »دیداری« است، قطعا محاوره ای نویسی به 
این قسمت از آموزش آسیب جدی وارد می کند.«  

که چه در تالیف و چه در انتخاب  به امید روزی 
کودکان، مخاطب این حوزه از  آثار ترجمه برای 

کودک واقعی با  ادبیات فقط »کودک« باشد، یک 
کشف  آن حجم بزرگ از شگفت زدگی و تمایل برای 

و شادی و نه  جعبه ای توخالی برای انباشته کردن از داده ها، 
کنند. که بزرگ ترها تعیین می  آن هم متناسب با اهدافی 
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گی های ادبیات  فرهاد حسن زاده معتقد است باید ویژ
کرد. او می  گوید:  کودک و نوجوان را از یکدیگر تفکیک 
»رمان و داستان نوجوان یک جورهایی هم مرز است 

با رمان و داستان بزرگسال، فقط محدودیت هایی 
کودک زیاد نیست، اما  کار  که آن هم به نسبت  دارد 

کرد، وجه جذابیت  که هست و باید به آن اشاره  چیزی 
کودک و نوجوان است  و سرگرم کنندگی یک اثر در ژانر 

که نباید در آن مسائل به صورت مستقیم مطرح شوند؛ 
نوعی نصیحت گونگی و پند و اندرز نباشد، بلکه 

نویسنده باید به نوعی با شناخت دنیای مخاطب سعی 
کند، به قالب بیندازد و بعد،  کند در ابتدا او را سرگرم 

کلیدی  کند.« او جذابیت را عنصری  داستان را مطرح 
کودک و نوجوان می  داند و ما برای شروع  در ادبیات 

گفت وگو می خواهیم از او بپرسیم:
کودک و نوجوان جذاب است و   چه چیزهایی از نگاه 

چطور باید این جذابیت را به تصویر کشید؟ 
کودک و نوجوان مانند مخاطب بزرگسال نیست  مخاطب 

که در ادبیات بزرگسال  که به تکنیک و زبان، به آن مفهومی 
کند. خوِد قصه و ماجرای قصه باید برایش  وجود دارد، توجه 

که او با  کند  کمک  کشش و تعلیق داستانی  جالب باشد تا 
کودک و نوجوان  شخصیت های داستان، به ویژه شخصیت های 

کرده و خود را در  که قهرمان اصلی هستند، همذات پنداری 
کند. این موارد از نظر مخاطب ما می  تواند  موقعیت آنها احساس 
که در داستان  از عوامل مهم جذابیت باشد. همچنین موضوعی 

برآن متمرکز می  شویم، باید به دغدغه های آنها برگردد. چیزی 
کرده یا اینکه وقتی  گونه ای تجربه  که مخاطب یا آن را به  باشد 

کند ممکن است با این  مشغول خواندن اثر است، احساس 
وضعیت مواجه شود. اینگونه در موقعیت های مختلف نسبت 

به زندگی شناخت پیدا می  کند. بنابراین باید جهان نویسنده در 
داستان به خوبی قابل لمس باشد و مسائل را از دریچه چشم 

مخاطب نگاه کند. 
با این وصف، آیا از دید یک آدم بزرگ می  نویسید 

کامل نوجوان می  شوید؟ شما چطور  یا به صورت 
می نویسید؟ 

کودک یا نوجوان، مخاطب به طور  من سعی می  کنم از نگاه 
که در ذهن او شکل می  گیرد  عام، به دنیا، مسائل و سوال هایی 

کنم. ممکن  که باید، مطرح  کنم تا بتوانم آن سوال هایی را  نگاه 
است حتی تعمدا به آن سوال پاسخی ندهم. بچه ها معموال 
کارایی پدیده های  درباره همه چیز سوال دارند. مثال در مورد 

کار می  کنند و.... این  کجا آمده اند، چگونه  پیرامونشان، اینکه از 
سوال ها، در مورد زندگی و اتفاقات آن هم وجود دارد. بنابراین 

که سوال ایجاد شود. در عین حال،  گونه ای بنویسم  می  کوشم به 
کامال هم سطح  سعی می  کنم مخاطب را قدری باال بکشم تا 

که در زمانی  نگاه او نشوم. این توقع از نویسنده ها وجود دارد 
که مشغول بازگویی مسائل برای بچه ها هستند و قصه شان را 

کنجکاوی وادارند.  تعریف می  کنند، آنها را به 
کنند،  گانی آنها اضافه  باید واژه های جدیدی را به دایره واژ

کم و محدود باشد و اصِل داستان را  که این واژه ها  به شرطی 
تحت تاثیر قرار ندهد. نویسنده حتی می   تواند برخی از واژه های 

گر برای  کار ببرد. زمانی حس می  کردم ا بومی و محلی را به 
بچه ها  داستان بومی با لهجه بنویسم، سخت باشد و نپذیرند 
کلمه و معنای آنها باشند، ولی بعد از چند تجربه مثل  و دنبال 
کشتی بمبک« یا رمان »هستی«، بر عکس، دیدم  »عقرب های 

 که بچه ها چقدر لهجه ها و واژه های بومی و محلی را 
دوست دارند.

مسئله جالبی که در اینجا به آن می  رسیم، مسئله راوی نیمه 
گاهی است که پایش را از ظرف زبان بیرون نمی  گذارد،  خودآ

در عین حال بازی و شیطنت می  کند و تصویر می  سازد. آیا 
راوی ادبیات کودک و نوجوان نیمچه خالق بازیگوشی است 

که حواسش ِحین بازی به همه چیز هست؟ 
کامال. من، خوِد امر نوشتن را برای هر مخاطب یک بازی  بله. 

می  دانم و این بازی را به قول شما به آفریننده یک منطقه نسبت 
ج شود و چه چیزهایی  کجا خار کجا وارد شود، از  که از  می  دهم 

گونه ای  کارهایم چند الیه باشد و به  کند. سعی می  کنم  را مطرح 
که مخاطب ها به فراخور تجربه، دانش و زندگی شان از  بنویسم 

گر آن اثر  داستان برداشت های شخصی داشته باشند. یعنی ا
را مخاطب بزرگسال هم بخواند، برداشت های خاص خودش 

که ممکن است نوجوان  را داشته باشد و آن الیه های زیرینی را 
متوجه آنها نشود، او متوجه شود و در عین حال، همه از 

خواندن اثر لذت ببرند.  
کارکردهای زبانی می  رسیم و   در اینجا به مبحث  

می  توانیم برداشت های هرمنوتیکی هم از آثار شما 
کرده و به این نتیجه رسیدید  داشته باشیم. چطور خطر 

کار چند الیه بنویسید؟  که برای نوجوانان 
که  گر نوجوان متوجه آن چیزی  فکر می  کنم خطر نیست. البته ا

 من برایش روایت می  کنم نشود، بله، حق با شماست. این 
که من یک اثر بزرگسال را  می  شود خطر و به معنی آن است 
گونه ای  به جای اثر نوجوان ارائه داده ام. ولی این الیه ها به 
که نوجوان را دچار سردرگمی در پی گیری  ساخته می  شوند 

داستان نمی  کند یا احساس می  کند چیزهایی در ذهنش 
که  که برایش خوشایند بوده و دوست دارد  ته نشین شده 

چندسال بعد هم دوباره این اثر را بخواند و آن لذت را، به نوعی 
کند. بنابراین اذیت نمی  شود، منتها درون اثر  دیگر تجربه 

گر نوجوان بخواند، درقالب  کدها را ا که این  کدهایی تعبیه شده 
کمک کننده به فضای داستان به آن نگاه می  کند. بزرگسال  یک 

که آهان، اشاره  کد ها را می  خواند، متوجه می شود  که آن  هم 
نویسنده به چیز دیگری است! مثال در رمان هستی، جایی 

که هستی می  گوید: »خاله این شعر را برای من خواند.«  هست 
گمانم شعر پریا یا ننه دریای شاملو باشد. این شعر، از آن دست 

کمک می  کند و او از آن  که به نوجوان امروز  شعرهایی است 
خوشش می آید. ولی برای بزرگسال، شناختی پشت آن نهفته 

قصه ما مثل شد 
نویسندهجهانیادبیاتایرانمیگویدمنطرفداربچههاهستم

فرهادحسنزاده:

نویسندهبایدراوی
بیطرفباشد.مثالاگر
اتفاقیداستانیراروایت
میکنیدکهدرآناتفاق،
نوجوانعملخطایی
انجاممیدهد،قضاوت

نکنیمکهاینعملخطایا
اشتباهبودهاست،

بلکهحاصلیکواکنش
یااتفاقناخواسته
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کودک و نوجوان نوشته است. بزرگ ترها  کتاب برای  که شهرت جهانی نوشته هایش مرزهای شیرین زبان فارسی را درنوردیده است. او تا حاال هشتاد  فرهاد حسن زاده نویسنده ای ایرانی است 
که  برای آنها هم داستان نوشته است. آثار او شیرین، بامزه و پر از خاطره است. بچه ها، روایت های پر از رنگ و تصویرهای های پر از شگفتی او را دوست دارند. حسن زاده توی  گفته  بختشان 

که او واقعا یک نویسنده کودک است.  کارشناس ها می  گویند  کوتاه، بهترین راه دوستی با آدم هاست.«  داستان هایش با همه صادق است. او می گوید: »جمات 
کوتی، بچه هزارپای محبوب او، حاال   کوتی  گریه ام می  گیرد.« ذهن فرهاد حسن زاده پر از ترانه و داستان است.  که بلند بلند می  خندم یا  خودش می  گوید: »گاهی آنقدر در نوشته هایم فرو می  روم 
که باران می آید از دل  توی باغچه خانه همه بچه ها هست. ماجراهای زنبور و روباه او  مثل یک قصه، َمثل شده است. پشه های داستان های او عاشق می  شوند.  عقرب های بمبکش پاییز 
کند تا همه ما را زیبا صدا بزند.   کتاب پیاده  که در لین اول فرودگاه آبادان فرود بیاید و  آقای حسن زاده را با یک چمدان  َبلِم  هستی بیرون می آیند. هواپیمای شماره بیس و چار، حاالست 
کار می  کردم.«  کارخانه پارچه بافی میهن  که در دهه شصت، به نجف آباد اصفهان مهاجرت می کند،  می  گوید: »هنوز فضای اصفهان و خیابان هایش را خوب یادم است. جنگ بود. توی  او 

کودک است و در مصاحبه ای مفصل با نویسنده واقعی بچه ها، از او درباره نوشتن برای نوجوانان پرسیده است. که دوست دار  حاال هم دوتا از برادرهایش در شهر ما زندگی می  کنند. شهری 
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گی های ادبیات  فرهاد حسن زاده معتقد است باید ویژ
کرد. او می  گوید:  کودک و نوجوان را از یکدیگر تفکیک 
»رمان و داستان نوجوان یک جورهایی هم مرز است 

با رمان و داستان بزرگسال، فقط محدودیت هایی 
کودک زیاد نیست، اما  کار  که آن هم به نسبت  دارد 

کرد، وجه جذابیت  که هست و باید به آن اشاره  چیزی 
کودک و نوجوان است  و سرگرم کنندگی یک اثر در ژانر 

که نباید در آن مسائل به صورت مستقیم مطرح شوند؛ 
نوعی نصیحت گونگی و پند و اندرز نباشد، بلکه 

نویسنده باید به نوعی با شناخت دنیای مخاطب سعی 
کند، به قالب بیندازد و بعد،  کند در ابتدا او را سرگرم 

کلیدی  کند.« او جذابیت را عنصری  داستان را مطرح 
کودک و نوجوان می  داند و ما برای شروع  در ادبیات 

گفت وگو می خواهیم از او بپرسیم:
کودک و نوجوان جذاب است و   چه چیزهایی از نگاه 

چطور باید این جذابیت را به تصویر کشید؟ 
کودک و نوجوان مانند مخاطب بزرگسال نیست  مخاطب 

که در ادبیات بزرگسال  که به تکنیک و زبان، به آن مفهومی 
کند. خوِد قصه و ماجرای قصه باید برایش  وجود دارد، توجه 

که او با  کند  کمک  کشش و تعلیق داستانی  جالب باشد تا 
کودک و نوجوان  شخصیت های داستان، به ویژه شخصیت های 

کرده و خود را در  که قهرمان اصلی هستند، همذات پنداری 
کند. این موارد از نظر مخاطب ما می  تواند  موقعیت آنها احساس 
که در داستان  از عوامل مهم جذابیت باشد. همچنین موضوعی 

برآن متمرکز می  شویم، باید به دغدغه های آنها برگردد. چیزی 
کرده یا اینکه وقتی  گونه ای تجربه  که مخاطب یا آن را به  باشد 

کند ممکن است با این  مشغول خواندن اثر است، احساس 
وضعیت مواجه شود. اینگونه در موقعیت های مختلف نسبت 

به زندگی شناخت پیدا می  کند. بنابراین باید جهان نویسنده در 
داستان به خوبی قابل لمس باشد و مسائل را از دریچه چشم 

مخاطب نگاه کند. 
با این وصف، آیا از دید یک آدم بزرگ می  نویسید 

کامل نوجوان می  شوید؟ شما چطور  یا به صورت 
می نویسید؟ 

کودک یا نوجوان، مخاطب به طور  من سعی می  کنم از نگاه 
که در ذهن او شکل می  گیرد  عام، به دنیا، مسائل و سوال هایی 

کنم. ممکن  که باید، مطرح  کنم تا بتوانم آن سوال هایی را  نگاه 
است حتی تعمدا به آن سوال پاسخی ندهم. بچه ها معموال 
کارایی پدیده های  درباره همه چیز سوال دارند. مثال در مورد 

کار می  کنند و.... این  کجا آمده اند، چگونه  پیرامونشان، اینکه از 
سوال ها، در مورد زندگی و اتفاقات آن هم وجود دارد. بنابراین 

که سوال ایجاد شود. در عین حال،  گونه ای بنویسم  می  کوشم به 
کامال هم سطح  سعی می  کنم مخاطب را قدری باال بکشم تا 

که در زمانی  نگاه او نشوم. این توقع از نویسنده ها وجود دارد 
که مشغول بازگویی مسائل برای بچه ها هستند و قصه شان را 

کنجکاوی وادارند.  تعریف می  کنند، آنها را به 
کنند،  گانی آنها اضافه  باید واژه های جدیدی را به دایره واژ

کم و محدود باشد و اصِل داستان را  که این واژه ها  به شرطی 
تحت تاثیر قرار ندهد. نویسنده حتی می   تواند برخی از واژه های 

گر برای  کار ببرد. زمانی حس می  کردم ا بومی و محلی را به 
بچه ها  داستان بومی با لهجه بنویسم، سخت باشد و نپذیرند 
کلمه و معنای آنها باشند، ولی بعد از چند تجربه مثل  و دنبال 
کشتی بمبک« یا رمان »هستی«، بر عکس، دیدم  »عقرب های 

 که بچه ها چقدر لهجه ها و واژه های بومی و محلی را 
دوست دارند.

مسئله جالبی که در اینجا به آن می  رسیم، مسئله راوی نیمه 
گاهی است که پایش را از ظرف زبان بیرون نمی  گذارد،  خودآ

در عین حال بازی و شیطنت می  کند و تصویر می  سازد. آیا 
راوی ادبیات کودک و نوجوان نیمچه خالق بازیگوشی است 

که حواسش ِحین بازی به همه چیز هست؟ 
کامال. من، خوِد امر نوشتن را برای هر مخاطب یک بازی  بله. 

می  دانم و این بازی را به قول شما به آفریننده یک منطقه نسبت 
ج شود و چه چیزهایی  کجا خار کجا وارد شود، از  که از  می  دهم 

گونه ای  کارهایم چند الیه باشد و به  کند. سعی می  کنم  را مطرح 
که مخاطب ها به فراخور تجربه، دانش و زندگی شان از  بنویسم 

گر آن اثر  داستان برداشت های شخصی داشته باشند. یعنی ا
را مخاطب بزرگسال هم بخواند، برداشت های خاص خودش 

که ممکن است نوجوان  را داشته باشد و آن الیه های زیرینی را 
متوجه آنها نشود، او متوجه شود و در عین حال، همه از 

خواندن اثر لذت ببرند.  
کارکردهای زبانی می  رسیم و   در اینجا به مبحث  

می  توانیم برداشت های هرمنوتیکی هم از آثار شما 
کرده و به این نتیجه رسیدید  داشته باشیم. چطور خطر 

کار چند الیه بنویسید؟  که برای نوجوانان 
که  گر نوجوان متوجه آن چیزی  فکر می  کنم خطر نیست. البته ا

 من برایش روایت می  کنم نشود، بله، حق با شماست. این 
که من یک اثر بزرگسال را  می  شود خطر و به معنی آن است 
گونه ای  به جای اثر نوجوان ارائه داده ام. ولی این الیه ها به 
که نوجوان را دچار سردرگمی در پی گیری  ساخته می  شوند 

داستان نمی  کند یا احساس می  کند چیزهایی در ذهنش 
که  که برایش خوشایند بوده و دوست دارد  ته نشین شده 

چندسال بعد هم دوباره این اثر را بخواند و آن لذت را، به نوعی 
کند. بنابراین اذیت نمی  شود، منتها درون اثر  دیگر تجربه 

گر نوجوان بخواند، درقالب  کدها را ا که این  کدهایی تعبیه شده 
کمک کننده به فضای داستان به آن نگاه می  کند. بزرگسال  یک 

که آهان، اشاره  کد ها را می  خواند، متوجه می شود  که آن  هم 
نویسنده به چیز دیگری است! مثال در رمان هستی، جایی 

که هستی می  گوید: »خاله این شعر را برای من خواند.«  هست 
گمانم شعر پریا یا ننه دریای شاملو باشد. این شعر، از آن دست 

کمک می  کند و او از آن  که به نوجوان امروز  شعرهایی است 
خوشش می آید. ولی برای بزرگسال، شناختی پشت آن نهفته 

قصه ما مثل شد 
نویسندهجهانیادبیاتایرانمیگویدمنطرفداربچههاهستم

فرهادحسنزاده:

نویسندهبایدراوی
بیطرفباشد.مثالاگر
اتفاقیداستانیراروایت
میکنیدکهدرآناتفاق،
نوجوانعملخطایی
انجاممیدهد،قضاوت

نکنیمکهاینعملخطایا
اشتباهبودهاست،

بلکهحاصلیکواکنش
یااتفاقناخواسته

بوده

عادل امیــــــری

روزنامه نگار

کودک و نوجوان نوشته است. بزرگ ترها  کتاب برای  که شهرت جهانی نوشته هایش مرزهای شیرین زبان فارسی را درنوردیده است. او تا حاال هشتاد  فرهاد حسن زاده نویسنده ای ایرانی است 
که  برای آنها هم داستان نوشته است. آثار او شیرین، بامزه و پر از خاطره است. بچه ها، روایت های پر از رنگ و تصویرهای های پر از شگفتی او را دوست دارند. حسن زاده توی  گفته  بختشان 

که او واقعا یک نویسنده کودک است.  کارشناس ها می  گویند  کوتاه، بهترین راه دوستی با آدم هاست.«  داستان هایش با همه صادق است. او می گوید: »جمات 
کوتی، بچه هزارپای محبوب او، حاال   کوتی  گریه ام می  گیرد.« ذهن فرهاد حسن زاده پر از ترانه و داستان است.  که بلند بلند می  خندم یا  خودش می  گوید: »گاهی آنقدر در نوشته هایم فرو می  روم 
که باران می آید از دل  توی باغچه خانه همه بچه ها هست. ماجراهای زنبور و روباه او  مثل یک قصه، َمثل شده است. پشه های داستان های او عاشق می  شوند.  عقرب های بمبکش پاییز 
کند تا همه ما را زیبا صدا بزند.   کتاب پیاده  که در لین اول فرودگاه آبادان فرود بیاید و  آقای حسن زاده را با یک چمدان  َبلِم  هستی بیرون می آیند. هواپیمای شماره بیس و چار، حاالست 
کار می  کردم.«  کارخانه پارچه بافی میهن  که در دهه شصت، به نجف آباد اصفهان مهاجرت می کند،  می  گوید: »هنوز فضای اصفهان و خیابان هایش را خوب یادم است. جنگ بود. توی  او 

کودک است و در مصاحبه ای مفصل با نویسنده واقعی بچه ها، از او درباره نوشتن برای نوجوانان پرسیده است. که دوست دار  حاال هم دوتا از برادرهایش در شهر ما زندگی می  کنند. شهری 
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که این شعر راخوانده، یک  که خاله ای  است. او متوجه می  شود 
که  کرده یا الزم ندیده  نگرش سیاسی-اجتماعی داشته اما پرهیز 

کند.  آن را مطرح 
که در معرض  که نوجوان ما هم  از کجا می  توانیم بفهمیم 

گرفته، به درک نتیجه و تحولی در آینده  این کدها قرار 
می  رسد؟

گفتم، مربوط به بزرگسال می  شود، نوجوانان،  که  کدهایی 
که اتفاق افتاده را می  بینند و متوجه آن می  شوند. من،  داستانی 

بازخوردها را از خوِد بچه ها می  گیرم. خوشبختانه توانسته ام 
کارها  در جمع های آنها حضور داشته باشم، به ویژه وقتی 
را خوانده اند و با من صحبت می  کنند. حتی وقتی هم نقد 

می  کنند، خیلی رو راست هستند. این خیلی خوب است. من 
که  به صادق بودن با مخاطب اعتقاد زیادی دارم. فکر می  کنم 

کار برتر از مخاطبش ببیند. ممکن  نویسنده نباید خودش را در 
است تجربه زیستی او بیشتر باشد، ولی وقتی مشغول روایت 

یک داستان است، مجبور است صادق باشد. بچه ها متوجه 
که نویسنده آنها را دست کم  این صداقت می  شوند و می  فهمند 

که به نظرش برای داستان جالب به نظر  نگرفته و هر چه را 
می رسد، اضافه می  کند و اثر را به پیش می  برد. بنابراین، به 

نویسنده اعتماد می  کنند و اینگونه تقریبا همه چیز حل می شود. 
چطور آنها به نویسنده اعتماد می  کنند؟  

که نگاه جانب دارانه نداشته باشی، آنها به تو اعتماد  همین قدر 
می  کنند. من فکر می  کنم در اصِل داستان نویسی، نویسنده باید 

کامال  راوی بی طرف باشد. بدون قضاوت باشد و برای بچه ها 
که در  گر اتفاقی داستانی را روایت می  کنید  قابل لمس باشد. مثال ا

آن اتفاق، نوجوان عمل خطایی انجام می  دهد، قضاوت نکنیم 
کنش  که این عمل خطا یا اشتباه بوده است، بلکه حاصل یک وا

یا یک اتفاق ناخواسته بوده. بچه ها به خوبی متوجه می  شوند 
که نویسنده قصد نصیحت ندارد. فقط دارد داستان تعریف 

کیهان بچه ها طنز می  نوشتم.  می  کند! یک دوره چندساله در 
بعضی از معلم ها به من اعتراض می  کردند و می  گفتند: »تو  توی 

کارهایت طرفدار بچه هایی، ما معلم ها و سیستم آموزشی و ...را 
گفتم: »طبیعی است. من طرفدار بچه ها  اصال حساب نمی  کنی.« 

هستم.« این طرفداری در باقی آثارم هم وجود دارد.
وقتی طرفدار بچه ها باشید، یعنی از دوست، هرچه 

رسد نیکوست! آقای حسن زاده چطور داستان هایش را 
برای خودش تعریف می  کند!؟

گاهی اوقات ممکن است یک داستان را چندبار و از چند زاویه 
که  کنم. بنابراین، داستان آن چیزی  و منظر یا راوی شروع 

که دیده  شما می  خوانید نیست، پشت صحنه چیزهایی دارد 
نمی  شوند؛ آن آزمون و خطاها. موقع نوشتن رمان سعی می  کنم 

که می  خواهم بنویسم را برای خودم به  کاری  کاملی از  که طرح 
کنم.  شکل آیتم های مختلف از یک تا ... هر چه پا بدهد، ترسیم 
که همه چیز در آن مشخص است  جوری شبیه نگارش فیلمنامه 
که  کار را  که چه هست و قرار است چه اتفاقی بیفتد. بیشتر اوقات 
می  نویسم، بعد از آن با صدای بلند برای خودم می  خوانم و حتی 

کمک می  کند  گوش می  دهم. خیلی  وقت هایی ضبط می  کنم و 
کار شسته رفته و از آب درآید. به اینکه زبان 

فقط جای پازل ها را عوض می  کنید؟ 
کار بسیار  بله. همه چیز روشن است و این روشنایی به پیشبرد 
کنم.  که باید طبق آن حرکت  کمک می  کند. یک نقشه راه دارم 

کار تغییراتی هم صورت بگیرد. البته اشکال  ممکن است در حین 
کن«  گون دیگری هم هست. به تازگی در رمان »زیبا صدایم  گونا

کردم. یک  این تجربه را تغییر دادم و از تجربه دیگری استفاده 
گاهم بهره بردم، بدون استفاده از طرح  جورهایی از ناخودآ

که منتقدان استفاده  داستانی. لزومی ندارد بخواهم از واژه هایی 
کنم. خیلی تجربی است. برای زیبا صدایم  می  کنند، استفاده 

که  کوتاه می  زدم و بعد  که هر روز یک چرت  کن، اینگونه بود 
که  بیدار می  شدم، شروع می  کردم به نوشتن. اصال فکر نمی  کردم 

قرار است چه اتفاقی بیفتد و خط اصلی داستان من چیست. 
نشانه ها و نمادهایی داشتم و چیزهایی در ذهنم بود. تعدادی 

که می  خواستم برایشان لباس بدوزم. بنابراین  دگمه داشتم 
کدها برایم مشخص بود، ولی نقشه راه نداشتم. بعد، به همین 

شکِل روزانه، پس از بیداری چندساعتی می  نوشتم و می  گذاشتم 
که تمام شد،  کنار تا باالخره آن را به سامانی برسانم. نوشتن 

کامل شد.  کنار هم چیدم و داستان  کردم پازل ها را  شروع 
حاال چطور داستان را برای بچه ها تعریف می  کنید؟  

که بچه ها با آن بهتر  سعی می  کنم راوی اول شخص باشد 
کنند و در موقعیت قهرمان داستان قرار بگیرند.  احساس نزدیکی 
کارها استفاده می  کنم. ممکن است  معموال از چاشنی طنز برای 

کشتی  کله اصلی یک اثر، طنز باشد مثل »عقرب های  اصال شا
بمبک« و ممکن است مانند »هستی« و بعضی آثار دیگر، قصه 

که یک بزرگسال  خودش تلخ باشد. نوجوان تحمل تلخی هایی 
کنار این تلخی ها، شیرینی  که در  می کشد، ندارد، دوست دارد 

هم باشد. برای همین در داستان های تلخ هم رگه های طنز 
وجود دارد. از ضرب المثل ها، اصطالحات، شعرها و ترانه های 

که می  تواند به فضای  عامیانه و مجموعه ای از خرده چیزها 
کند هم استفاده  داستان کمک 

کار برای مخاطب  می  کنم تا 
خسته کننده نباشد. 

 در لحظه نوشتن، فرهاد حسن زاده خودش است، 
در ذهنیت مخاطبش است یا آن قدر در عمق فرو رفته 

که به چیزی جز داستان فکر نمی  کند؟  
فکر می  کنم هر نویسنده موقع خلق اثر، در دو جهان به صورت 
که توی شش ماه یا یک  همزمان زندگی می  کند. مثال در رمانی 

سال نوشته می  شود، این دو زیست وجود دارد. جهان اول، 
جهان زندگی روزمره هر فرد جامعه است و نویسنده هم جزئی 

از آن. جهان دوم مثل یک خلوت می  ماند، نویسنده داخل 
می  شود، در را بر بیرون می  بندد و حل می  شود. آنقدر به 

فضای داستان و شخصیت ها و اتفاقات نزدیک می  شود 
که انگار خودش در آن است. من خیلی در نقش خودم 
گونه ای  فرو می  روم، در نقش آن نوجوان داستانی. به 

که وقتی برمی  گردم و آن اثر را می  خوانم و بازنویسی 
که من این را نوشته ام!؟  می  کنم، تعجب می  کنم 
گریه ام می  گیرد و باور  که  آنقدر متاثر می  شوم 

می  کنم. 
که با قلبتان نوشته اید و شما را  از آثاری 

به شدت متاثر کرده اند، بگویید. 
کن«  زیاد بوده است. مثال »زیبا صدایم 

بوده. شخصیت داستان خیلی تنهاست، 
کسی این  گرفته و  خیلی مورد ظلم قرار 
تنهایی بزرگ را درک نمی  کند، این مسئله 
کامال متاثرکننده بود. توی  برای من 

»هستی« هم همین طور است. 
که پدر هستی او را طرد  جایی 
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کردنش به آبادان  کرده و بعد، در آن موقعیت جنگی، برای پیدا 
که خودم  می آید. صحنه ای در آن اتفاق می افتد، صحنه ای 

کنید پدر هستی از ترس صدای  کجا آمد، فرض  هم نمی  دانم از 
خمپاره خودش را خیس می  کند و بعد، هستی هم چیزی را در 
آب می اندازد تا خیس شود و خیسی پدر مشخص نشود. یک 

جور بزرگواری و بخشیدن بزرگ ترهاست. این بخشدن در »زیبا 
که از یک بیماری روانی  کامال وجود دارد. پدری  کن« هم  صدایم 
رنج می  برد و در بیمارستان روانی بستری است، دخترش هم در 

آسایشگاه دختران بی سرپرست نگهداری می  شود و بعد، قرار 
که پدر و دختر یک روز به اتفاق هم مهمانی داشته باشند.  است 

صحنه هایی در ذهن دختر می  گذرد،  اما او نمی تواند برای پدر 
که او پدرش را در برابر آزارهایی  کند. در نهایت می  فهمیم  تعریف 

که از او دیده، بخشیده و به خاطر وضعیت روانی  پدرش آن چنان 
مقصر نبوده است. 

در این داستان حس ها به خوبی انتقال داده شده تا 
مخاطب قضاوت شخصی اش را داشته باشد. پدر بیمار 

کنش  است و حالش دست خودش نیست. بعد، وا
هستی را می  بینیم، ضمن آنکه انتخاب نام »هستی« با 

کلمه پدر در اوضاع جنگی،  آن بار عظیم مفهومی در برابر 
که به تصویر  تصویر پر قدرتی ارائه می  دهد. حال 

رسیدیم، باید دید رمان نوجوان چقدر به تخیل نیاز 
کودک متفاوت است.  کار  دارد و چقدر این تخیل با 

کار  که این  گرچه دوست دارم   من وارد ژانر فانتزی نشده ام؛ ا
که مبتنی  را انجام بدهم، چون سراسر تخیل است، تخیلی 

بر واقعیت است. ولی در داستان های واقعگرا، حول محور 
خ داده، می  چرخم و چیزهایی  که به شکل واقعی ر اتفاق هایی 

به آن اضافه می  کنم. یک جاهایی در این چرخش حس می  کنم؛ 
کمکی به طرح  که زیباست، ولی هیچ  تخیل به سمتی می  رود 

اصلی داستان نمی  کند، بنابراین با بی رحمی تمام حذفش 
کار انجام می  دهم. این تخیل، در  می کنم و ویرایش بزرگی در 

که خودش را نشان می  دهد  همان حیاط خلوت نویسنده است 
کار می  شود.  گسترش  و منجر به 

پس تخیل هم باید دارای چارچوبی مشخص باشد. 
افسار گسیخته نباشد، کدهایی را می  گیرید، با آنها بازی 

می  کنید، گسترششان می  دهید و باهم چفتشان می  کنید؟

کامال. یک پای تخیل باید در واقعیت باشد. به خودی خود 
گر بخواهیم یک موجود تخیلی  نمی تواند به وجود بیاید، به ویژه ا

کنیم، باید بگوییم این موجود شبیه  را برای مخاطب توصیف 
چیست. آن شباهت به عنصری در واقعیت، آن را به واقعیت 
کلمه  نزدیک و قابل درک می  کند. به ویژه اینکه زبان داستان 

است. در سینما و انیمیشن چون تصویر هست، مخاطب 
کرده، ببیند و یک منشأ برای تخیل  می تواند آنچه خالق اثر خلق 

کردن درباره اثر به دست بیاورد. البته در آن هم وقتی یک موجود 
تخیلی وجود دارد، باید بدانیم چیست. 

کنون چه چیزهایی باید اضافه شود تا رمان ما شکل  ا
که نوشته اید و آثار دیگران  بگیرد؟ آیا شما در سه دهه ای 
کرده اید، شاهد رعایت این موارد بوده اید؟   را هم مطالعه 

که نوع زندگی نویسنده ایرانی، مبتنی بر  واقعیت این است 
نوشتن نیست، چون حرفه ای نیست. حرفه نویسندگی حرفه ای 

که نوشتن در مرتبه های  گونه ای است  نشده و نوع زندگی به 
کار درآمدزا قرار می  گیرد. آنچه جای خالی اش احساس  بعدی 

می  شود، خلق آثار خوب و درخشان به تعداد زیاد است، اما 
که  گونه ای است  نداریم، چون عمدتا شکل زندگی نویسنده ما به 

کار اصلی اش بر می  گردد، داستان  که مثال از سر  بتواند در فرصتی 
کند.  ک نویس  کوتاهی هم بنویسد و در فرصتی آن را بازنویسی و پا
که این استمرار برای  کاری نیاز است  در نویسندگی نوعی استمرار 

گذران زندگی حتما باید نفع مادی هم داشته باشد. این اتفاق در 
که خلق می  شود، جاندار و   ایران نمی افتد. اینگونه آثاری 

پر رمق نیستند.
چرا؟ مگرهمه چیز حق التالیف است؟

کودک و نوجوان از طریق تحقیق،  خیر. چون شناخت دنیای 
پژوهش یا تجربیات زندگی و تجربیات عملی به وجود می آید، 

گویا  اما جای این مفاهیم در آثار برخی نویسنده ها خالی است و 
به دنبال رفع آن هم نیستند، پس تحولی هم ایجاد نمی  شود. 

کشیدم و دوره  کردم و سختی  کار  من در دوره نوجوانی ام خیلی 
جوانی هم همین طور. با مردم بودن، در میان آنها بودن و با 

ایشان هم نفس شدن، زندگی کردن، مراوده داشتن و... موجب 
به وجود آمدن نوعی شناخت همه جانبه از اجتماع می  شود و 

گاه، بر نویسنده ها تاثیر می  گذارد. بسیاری از نویسنده های  ناخودآ
گذشته  ما شانس تجربه هایی اینگونه را نداشته اند. در  سال های 

کانون اصالح و تربیت به سراغ بچه های زندانی رفته ام، با  در 
کن« حاصل تعاملم  کرده ام. »زیبا صدایم  کار  آنها صحبت و 

کز نگهداری آنها بوده است. با  با دختران بی سرپرست در مرا
کرده ام. همه اینها، نویسنده را به آن دنیا  کار  کار هم  کودکان 

سنجاق می  کند. بنابراین خود به خود وقتی می نویسی، بی آنکه 
بخواهی آن تصاویر و تجارب هم می آیند و وارد داستان تو 

می  شوند. 
اینگونه شناخت نویسنده ما از محیط پیرامونی و آدم ها، 

شناختی نصفه نیمه است که ارتباط مستقیمی با سبک 
که  زندگی و روحیات او دارد. موارد بعدی چیست؟ جایی 

او در برابر صفحه سپید خودش را خالی حس می  کند؟  
که  بعضی از نویسنده ها، نوستالژی خودشان را می  نویسند 

خ داده باشد ولی  ممکن است اتفاقات بامزه و خوبی هم در آن ر
که  برای نوجوان امروز جذابیت ندارد. در نهایت می  گوید: »خب 
که چی؟!« همیشه  چی؟!« من خیلی سعی می  کنم »این خب 
جلوی چشمم باشد و وقتی چیزی را تعریف می  کنم، به سمتی 

که چی؟!« در ذهن مخاطب نقش نبندد، بلکه  که »خب  می  روم 
کند.  یک چیزی هم به او اضافه 

پس شما چگونه از گذشته می  نویسید؟ آیا تنها الهام 
می  گیرید یا با افزودنی های مجاز مخلوطشان می  کنید؟

گذشته برای نوجوان امروز حرف  گر قرار باشد من از  فکر می  کنم ا
که  کنم و از فیلترهایی  بگذرانم  بزنم، حتما باید آن را پردازش 

برای مخاطب امروز جذابیت داشته باشد. مثل عشق، البته به 
شرط هندوانه! بچه ها در این سن عاشق شدن را بدون آنکه 

کار باشد، احساس  خودشان بخواهند، بدون اینکه تعمدی در 

نویســنده  زاده) 1341_آبــادان(  فرهــاد حســن 
کودک و نوجوان ایران اســت.  جهانــی ادبیات 
وی نویســندگی را در دوران نوجوانی با نگارش 
کــرده  کوتــاه آغــاز  نمایشــنامه و داســتان های 
شــرایط  در  زندگــی  و  تحمیلــی  جنــگ  اســت. 
از  را  زاده  حســن  مدتــی  جنگ زدگــی،  دشــوار 

نوشتن به شکل جدی باز می دارد. 
بــا ایــن حال، عشــق بــه نوشــتن در اواخر دهه 
شــصت، موجــب می  شــود بــه شــکل حرفه ای 
کــودکان و  کتاب برای  پــا به دنیــای نویســندگی 
کتاب فرهاد حســن  نوجوانــان بگــذارد. اولین 
زاده»ماجرای روباه و زنبور« نام دارد که در سال 
137۰ بــه چــاپ می  رســد. آثــار او بســیار متنوع 
گروه های سنی  هستند. حسن زاده برای تمام 
کتاب نوشته و در گونه های مختلف ادبی مانند 
کوتاه، شعر، داستان تصویری،  رمان، داســتان 
کهن، زندگی نامه و طنز دســت  بازآفرینی متون 
از او  اثــر  کنــون بیــش از 8۰   بــه تالیــف زده و تا
به چاپ رســیده اســت. کتاب های حسن زاده 
از جشــنواره های داخلــی و بین المللــی جوایز 
کــه می تــوان به مهم ترینشــان  گرفتــه  بســیاری 
انجمــن  طایــی  مــاه  جایــزه  کــرد:  اشــاره 
کــودک و نوجــوان، تقدیــر شــده  نویســندگان 
کتــاب ســال ایــران، برگزیــده چند  در ســه دوره 
کانــون پــرورش فکــری،  کتــاب  دوره جشــنواره 
ک پشــت  برنده تندیس نقره ای از جشــنواره ال
پرنده. همچنیــن در عرصه جهانی می توان به 
کریستین  دریافت لوح ســپاس جایزه »هانس 
اندرســن« در ســال ۲۰18 و همچنیــن دیپلــم 
افتخــار بــرای کتاب »زیبا صدایم کن« از ســوی     
کنون  کرد. فرهاد حسن زاده تا   IBBY   اشــاره 
سه بار نامزد دریافت جایزه »آسترید لیندگرن« 
که یکی از معتبرترین جایزه های ادبیات  شــده 
کتاب هــای  از  اســت.برخی  جهــان  کــودک 
انگلیســی،  زبان هــای  بــه  حســن زاده  فرهــاد 
کــردی  و  اســتانبولی  ترکــی  ماالیــی،  چینــی، 
ترجمــه شــده و برخــی در حال ترجمــه به زبان 
عربــی و دیگر زبان هاســت. همچنیــن تعدادی 
برنامــه  یــا  فیلــم  بــه  تبدیــل  کتاب هایــش  از 
رادیــو -تلویزیونــی شــده اســت. »نمکــی و مار 
عینکــی«، »ماشــو در مه« و »ســنگ های آرزو« 
که از آنها اقتباس شــده  کتاب هایی هســتند  از 
اســت.فرهاد حســن زاده عاوه بر نویســندگی 
او  اســت.  پرداختــه  نیــز  مطبوعاتــی  کار   بــه 
15 ســال پی درپــی عضــو تحریریــه هفته نامــه 
»دوچرخه« ضمیمه رایگان روزنامه همشهری 
بــود، تــا اینکه در اواخر ســال 13۹۶ بازنشســته 
شــد. فرهــاد حســن زاده به همــراه تعــدادی از 
نویسندگان، شــاعران و مترجمان سنگ بنای 
تشکیل »انجمن نویسندگان کودک و نوجوان« 
گذاشــته است. این تشکل اصلی ترین نهاد  را 
کــه نزدیــک به ۲۰  مســتقل نویســندگان اســت 
سال از تاسیس آن می گذرد.تا کنون بیش از 4۰ 
پایان نامه و مقاله های پژوهشــی بر اساس آثار 
که  این نویســنده به رشته تحریر درآمده است 
گویای ارزش ها و ســبک نوشــتاری و روش های 

قابل اعتنای ادبی این نویسنده است.
کــن«، »هســتی«، »عقرب هــای  »زیبــا صدایــم 
گذار می شود«  گ وا کشــتی بمبک«، »این وبا
از جملــه رمان هــای موفــق و پــر طرفــدار ایــن 
کوتاه  نویســنده اســت. در حوزه داســتان های 
او می تــوان بــه »هویــج بســتنی«، »هندوانه به 
شــرط عشــق«، »کنــار دریاچــه نیمکــت هفتم« 
کوتی کوتی«،  کرد، همچنین »قصه هــای  اشــاره 
گربه  »چتری با پروانه های سفید«، »آقارنگی و 
کودک موفق فرهاد  کتاب های  ناقــا« از جمله 

حسن زاده هستند. 

درسالهایگذشتهدر
کانوناصالحوتربیت

بهسراغبچههایزندانی
رفته،باآنهاصحبتوکار

کردهام.
»زیباصدایمکن«

حاصلتعاملمبادختران
بیسرپرستدرمراکز

نگهداریآنهابودهاست.با
کودکانکارهمکارکردهام.
همهاینها،نویسندهرابه
دنیایآنهاسنجاقمیکند

بکگــــرانـــــد
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کردنش به آبادان  کرده و بعد، در آن موقعیت جنگی، برای پیدا 
که خودم  می آید. صحنه ای در آن اتفاق می افتد، صحنه ای 

کنید پدر هستی از ترس صدای  کجا آمد، فرض  هم نمی  دانم از 
خمپاره خودش را خیس می  کند و بعد، هستی هم چیزی را در 
آب می اندازد تا خیس شود و خیسی پدر مشخص نشود. یک 

جور بزرگواری و بخشیدن بزرگ ترهاست. این بخشدن در »زیبا 
که از یک بیماری روانی  کامال وجود دارد. پدری  کن« هم  صدایم 
رنج می  برد و در بیمارستان روانی بستری است، دخترش هم در 

آسایشگاه دختران بی سرپرست نگهداری می  شود و بعد، قرار 
که پدر و دختر یک روز به اتفاق هم مهمانی داشته باشند.  است 

صحنه هایی در ذهن دختر می  گذرد،  اما او نمی تواند برای پدر 
که او پدرش را در برابر آزارهایی  کند. در نهایت می  فهمیم  تعریف 

که از او دیده، بخشیده و به خاطر وضعیت روانی  پدرش آن چنان 
مقصر نبوده است. 

در این داستان حس ها به خوبی انتقال داده شده تا 
مخاطب قضاوت شخصی اش را داشته باشد. پدر بیمار 

کنش  است و حالش دست خودش نیست. بعد، وا
هستی را می  بینیم، ضمن آنکه انتخاب نام »هستی« با 

کلمه پدر در اوضاع جنگی،  آن بار عظیم مفهومی در برابر 
که به تصویر  تصویر پر قدرتی ارائه می  دهد. حال 

رسیدیم، باید دید رمان نوجوان چقدر به تخیل نیاز 
کودک متفاوت است.  کار  دارد و چقدر این تخیل با 

کار  که این  گرچه دوست دارم   من وارد ژانر فانتزی نشده ام؛ ا
که مبتنی  را انجام بدهم، چون سراسر تخیل است، تخیلی 

بر واقعیت است. ولی در داستان های واقعگرا، حول محور 
خ داده، می  چرخم و چیزهایی  که به شکل واقعی ر اتفاق هایی 

به آن اضافه می  کنم. یک جاهایی در این چرخش حس می  کنم؛ 
کمکی به طرح  که زیباست، ولی هیچ  تخیل به سمتی می  رود 

اصلی داستان نمی  کند، بنابراین با بی رحمی تمام حذفش 
کار انجام می  دهم. این تخیل، در  می کنم و ویرایش بزرگی در 

که خودش را نشان می  دهد  همان حیاط خلوت نویسنده است 
کار می  شود.  گسترش  و منجر به 

پس تخیل هم باید دارای چارچوبی مشخص باشد. 
افسار گسیخته نباشد، کدهایی را می  گیرید، با آنها بازی 

می  کنید، گسترششان می  دهید و باهم چفتشان می  کنید؟

کامال. یک پای تخیل باید در واقعیت باشد. به خودی خود 
گر بخواهیم یک موجود تخیلی  نمی تواند به وجود بیاید، به ویژه ا

کنیم، باید بگوییم این موجود شبیه  را برای مخاطب توصیف 
چیست. آن شباهت به عنصری در واقعیت، آن را به واقعیت 
کلمه  نزدیک و قابل درک می  کند. به ویژه اینکه زبان داستان 

است. در سینما و انیمیشن چون تصویر هست، مخاطب 
کرده، ببیند و یک منشأ برای تخیل  می تواند آنچه خالق اثر خلق 

کردن درباره اثر به دست بیاورد. البته در آن هم وقتی یک موجود 
تخیلی وجود دارد، باید بدانیم چیست. 

کنون چه چیزهایی باید اضافه شود تا رمان ما شکل  ا
که نوشته اید و آثار دیگران  بگیرد؟ آیا شما در سه دهه ای 
کرده اید، شاهد رعایت این موارد بوده اید؟   را هم مطالعه 

که نوع زندگی نویسنده ایرانی، مبتنی بر  واقعیت این است 
نوشتن نیست، چون حرفه ای نیست. حرفه نویسندگی حرفه ای 

که نوشتن در مرتبه های  گونه ای است  نشده و نوع زندگی به 
کار درآمدزا قرار می  گیرد. آنچه جای خالی اش احساس  بعدی 

می  شود، خلق آثار خوب و درخشان به تعداد زیاد است، اما 
که  گونه ای است  نداریم، چون عمدتا شکل زندگی نویسنده ما به 

کار اصلی اش بر می  گردد، داستان  که مثال از سر  بتواند در فرصتی 
کند.  ک نویس  کوتاهی هم بنویسد و در فرصتی آن را بازنویسی و پا
که این استمرار برای  کاری نیاز است  در نویسندگی نوعی استمرار 

گذران زندگی حتما باید نفع مادی هم داشته باشد. این اتفاق در 
که خلق می  شود، جاندار و   ایران نمی افتد. اینگونه آثاری 

پر رمق نیستند.
چرا؟ مگرهمه چیز حق التالیف است؟

کودک و نوجوان از طریق تحقیق،  خیر. چون شناخت دنیای 
پژوهش یا تجربیات زندگی و تجربیات عملی به وجود می آید، 

گویا  اما جای این مفاهیم در آثار برخی نویسنده ها خالی است و 
به دنبال رفع آن هم نیستند، پس تحولی هم ایجاد نمی  شود. 

کشیدم و دوره  کردم و سختی  کار  من در دوره نوجوانی ام خیلی 
جوانی هم همین طور. با مردم بودن، در میان آنها بودن و با 

ایشان هم نفس شدن، زندگی کردن، مراوده داشتن و... موجب 
به وجود آمدن نوعی شناخت همه جانبه از اجتماع می  شود و 

گاه، بر نویسنده ها تاثیر می  گذارد. بسیاری از نویسنده های  ناخودآ
گذشته  ما شانس تجربه هایی اینگونه را نداشته اند. در  سال های 

کانون اصالح و تربیت به سراغ بچه های زندانی رفته ام، با  در 
کن« حاصل تعاملم  کرده ام. »زیبا صدایم  کار  آنها صحبت و 

کز نگهداری آنها بوده است. با  با دختران بی سرپرست در مرا
کرده ام. همه اینها، نویسنده را به آن دنیا  کار  کار هم  کودکان 

سنجاق می  کند. بنابراین خود به خود وقتی می نویسی، بی آنکه 
بخواهی آن تصاویر و تجارب هم می آیند و وارد داستان تو 

می  شوند. 
اینگونه شناخت نویسنده ما از محیط پیرامونی و آدم ها، 

شناختی نصفه نیمه است که ارتباط مستقیمی با سبک 
که  زندگی و روحیات او دارد. موارد بعدی چیست؟ جایی 

او در برابر صفحه سپید خودش را خالی حس می  کند؟  
که  بعضی از نویسنده ها، نوستالژی خودشان را می  نویسند 

خ داده باشد ولی  ممکن است اتفاقات بامزه و خوبی هم در آن ر
که  برای نوجوان امروز جذابیت ندارد. در نهایت می  گوید: »خب 
که چی؟!« همیشه  چی؟!« من خیلی سعی می  کنم »این خب 
جلوی چشمم باشد و وقتی چیزی را تعریف می  کنم، به سمتی 

که چی؟!« در ذهن مخاطب نقش نبندد، بلکه  که »خب  می  روم 
کند.  یک چیزی هم به او اضافه 

پس شما چگونه از گذشته می  نویسید؟ آیا تنها الهام 
می  گیرید یا با افزودنی های مجاز مخلوطشان می  کنید؟

گذشته برای نوجوان امروز حرف  گر قرار باشد من از  فکر می  کنم ا
که  کنم و از فیلترهایی  بگذرانم  بزنم، حتما باید آن را پردازش 

برای مخاطب امروز جذابیت داشته باشد. مثل عشق، البته به 
شرط هندوانه! بچه ها در این سن عاشق شدن را بدون آنکه 

کار باشد، احساس  خودشان بخواهند، بدون اینکه تعمدی در 

نویســنده  زاده) 1341_آبــادان(  فرهــاد حســن 
کودک و نوجوان ایران اســت.  جهانــی ادبیات 
وی نویســندگی را در دوران نوجوانی با نگارش 
کــرده  کوتــاه آغــاز  نمایشــنامه و داســتان های 
شــرایط  در  زندگــی  و  تحمیلــی  جنــگ  اســت. 
از  را  زاده  حســن  مدتــی  جنگ زدگــی،  دشــوار 

نوشتن به شکل جدی باز می دارد. 
بــا ایــن حال، عشــق بــه نوشــتن در اواخر دهه 
شــصت، موجــب می  شــود بــه شــکل حرفه ای 
کــودکان و  کتاب برای  پــا به دنیــای نویســندگی 
کتاب فرهاد حســن  نوجوانــان بگــذارد. اولین 
زاده»ماجرای روباه و زنبور« نام دارد که در سال 
137۰ بــه چــاپ می  رســد. آثــار او بســیار متنوع 
گروه های سنی  هستند. حسن زاده برای تمام 
کتاب نوشته و در گونه های مختلف ادبی مانند 
کوتاه، شعر، داستان تصویری،  رمان، داســتان 
کهن، زندگی نامه و طنز دســت  بازآفرینی متون 
از او  اثــر  کنــون بیــش از 8۰   بــه تالیــف زده و تا
به چاپ رســیده اســت. کتاب های حسن زاده 
از جشــنواره های داخلــی و بین المللــی جوایز 
کــه می تــوان به مهم ترینشــان  گرفتــه  بســیاری 
انجمــن  طایــی  مــاه  جایــزه  کــرد:  اشــاره 
کــودک و نوجــوان، تقدیــر شــده  نویســندگان 
کتــاب ســال ایــران، برگزیــده چند  در ســه دوره 
کانــون پــرورش فکــری،  کتــاب  دوره جشــنواره 
ک پشــت  برنده تندیس نقره ای از جشــنواره ال
پرنده. همچنیــن در عرصه جهانی می توان به 
کریستین  دریافت لوح ســپاس جایزه »هانس 
اندرســن« در ســال ۲۰18 و همچنیــن دیپلــم 
افتخــار بــرای کتاب »زیبا صدایم کن« از ســوی     
کنون  کرد. فرهاد حسن زاده تا   IBBY   اشــاره 
سه بار نامزد دریافت جایزه »آسترید لیندگرن« 
که یکی از معتبرترین جایزه های ادبیات  شــده 
کتاب هــای  از  اســت.برخی  جهــان  کــودک 
انگلیســی،  زبان هــای  بــه  حســن زاده  فرهــاد 
کــردی  و  اســتانبولی  ترکــی  ماالیــی،  چینــی، 
ترجمــه شــده و برخــی در حال ترجمــه به زبان 
عربــی و دیگر زبان هاســت. همچنیــن تعدادی 
برنامــه  یــا  فیلــم  بــه  تبدیــل  کتاب هایــش  از 
رادیــو -تلویزیونــی شــده اســت. »نمکــی و مار 
عینکــی«، »ماشــو در مه« و »ســنگ های آرزو« 
که از آنها اقتباس شــده  کتاب هایی هســتند  از 
اســت.فرهاد حســن زاده عاوه بر نویســندگی 
او  اســت.  پرداختــه  نیــز  مطبوعاتــی  کار   بــه 
15 ســال پی درپــی عضــو تحریریــه هفته نامــه 
»دوچرخه« ضمیمه رایگان روزنامه همشهری 
بــود، تــا اینکه در اواخر ســال 13۹۶ بازنشســته 
شــد. فرهــاد حســن زاده به همــراه تعــدادی از 
نویسندگان، شــاعران و مترجمان سنگ بنای 
تشکیل »انجمن نویسندگان کودک و نوجوان« 
گذاشــته است. این تشکل اصلی ترین نهاد  را 
کــه نزدیــک به ۲۰  مســتقل نویســندگان اســت 
سال از تاسیس آن می گذرد.تا کنون بیش از 4۰ 
پایان نامه و مقاله های پژوهشــی بر اساس آثار 
که  این نویســنده به رشته تحریر درآمده است 
گویای ارزش ها و ســبک نوشــتاری و روش های 

قابل اعتنای ادبی این نویسنده است.
کــن«، »هســتی«، »عقرب هــای  »زیبــا صدایــم 
گذار می شود«  گ وا کشــتی بمبک«، »این وبا
از جملــه رمان هــای موفــق و پــر طرفــدار ایــن 
کوتاه  نویســنده اســت. در حوزه داســتان های 
او می تــوان بــه »هویــج بســتنی«، »هندوانه به 
شــرط عشــق«، »کنــار دریاچــه نیمکــت هفتم« 
کوتی کوتی«،  کرد، همچنین »قصه هــای  اشــاره 
گربه  »چتری با پروانه های سفید«، »آقارنگی و 
کودک موفق فرهاد  کتاب های  ناقــا« از جمله 

حسن زاده هستند. 

درسالهایگذشتهدر
کانوناصالحوتربیت

بهسراغبچههایزندانی
رفته،باآنهاصحبتوکار
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می  کنند. حاال ممکن است عشقی زودگذر باشد، مبتذل باشد 
یا آن جهانی. ولی به هر روی، حس عشق برایشان جالب است و 
کمک می  کند. یا استفاده از تکنیک ابزارهای  به خوانده شدن اثر 

که  گذار می شود« رمانی است  گ وا امروزی. مثال رمان »این وبال
که دارد،  داستان آن بر می  گردد به سال 59 و جنگ. ولی قالبی 

گ نویسی، قدری دور شده از  گ است و چون امروز وبال قالب وبال
رفتارهای نویسندگی برای نوجوانان و جوانان، قابل قبول است.
ولی از تکنیک هایی مثل نامه نگاری، یادداشت نویسی، 

کنون زیاد استفاده شده. تعریف داستان در پاورقی و... تا
کل  گ هیچ وقت نبوده یا اینکه من ندیده ام. من   بله، ولی وبال
کردم. حتی با آن »ِارورهایی«  گ تبدیل  کتاب را به یک وبال این 

که آدم ها بعد از خواندن  کامنت هایی  که ویندوز می  دهد. حتی با 
که تکلیف داستان  پست ها می  گذارند. اصال همان پست هاست 

گ  را مشخص می  کند. برای  صفحه آرایی هم از پوسته وبال
کردم. این یعنی بهره بردن از تکنیک برای جوان امروزی  استفاده 
که می  خواند به خودش و دنیایش نزدیک باشد. در این  تا چیزی 

گ عشق و طنز هم مثل هستی وجود دارد. وبال
بر خالف اینکه می  گویند زبان فارسی دارای 

محدودیت هایی هست، آثار شما توانسته مرزهای زبانی 
را بشکند و مخاطب جهانی بیابد. چرا محدودیت ها 

جلوی پیشرفت فرهاد حسن زاده را نگرفت؟ 
گاهی  کید بسیار دارم.  کار نوجوان تا من بر زبان، به ویژه برای 

کند و نوجوان  در یک اثر زبان می  تواند نقش پررنگ تری را بازی 
کند با خواندن آن در یک سالن نمایش نشسته و  حس 

کامال پیش برنده هستند. بنابراین  که  دیالوگ هایی را می  شنود 
فکر می کنم زبان فارسی ظرفیت های خیلی خوبی دارد. واژه های 

کاری  زیادی در اختیار نویسنده می  گذارد. من معموال وقتی 
را می  نویسم، راحت می  نویسم و بعد وقتی بازنویسی می  کنم، 

کلمات را مثل مهره هایی بر می  دارم و در نور نگاهشان  تک تک 
که آیا چیز دیگری می  توانم به آن  می  کنم و به این فکر می  کنم 

کلمه در خوانش اثر سکته ایجاد  کنم. آیا این  کم  اضافه یا از آن 
کلمه ارتباط برقرار می  کند؟  می  کند؟ آیا نوجوان به راحتی با این 

گزارشی است؟ خبری است؟ خالصه باید  آیا داستانی است؟ 
گرنه  کارکردی در داستان من دارد و  که چه  مشخص شود 

محکوم به حذف است! توجه به نقش واژه ها در شکل دادن نثر 
که می  گویند فارسی  و زبان داستان خیلی مهم است. آنهایی 

محدود است، زبان را نمی  شناسند.
گی های مهم آثار شما، نثر شفاف و عمیق و  یکی از ویژ

روان است، هیچ وقت وسوسه نشدید، ثقیل بنویسید؟
کوتاه، بهترین بهانه دوستی  هیچ وقت! استفاده از جمالت 
گرافی  کار بزرگسال ممکن است پارا با انسان هاست. شما در 

که یک صفحه باشد. این تطویل، باتوجه به فضای  بنویسید 
که به  داستان اتفاق می افتد ولی مخاطب ما، مخاطبی نیست 
کامال بر ارکان جمله مسلط باشد.  لحاظ خوانش و روان خوانی، 

حتی ممکن است ویرگول ها را هم نبیند. در مدارس ما طی 
که انگار چیزی به  گذشته، به قدری بد عمل شده  سال های 

که  بچه ها یاد نداده اند. به همین خاطر آنها حتی ویرگول هایی را 
گذاشته می  شوند و باید خوانده شوند، نمی  بینند و  برای مکث 

یک نفس جمله را تا ته می  خوانند و مکث را یاد نمی  گیرند. برای 
همین باید برای خوش خوانی اثر، به خوبی از عالئم نگارشی و 
کودک و  که به زبان  کمک می  کند  گرفت. اینها  نثر شفاف بهره 

نوجوان نزدیک شویم.
وقتی از شاخص های زبانی دوران نوجوانی صحبت 

می  کنیم، بی اختیار به یاد »زبان مخفی« یا قراردادهای 
کالمی رایج میان این رده سنی می افتیم. به نظر شما 

استفاده از این واژه ها در متنی پایه ای مانند رمان 
نوجوان به زباِن معیار لطمه نمی  زند؟ 

گذار می شود« از زبان مخفی نسل امروز  گ وا  در »این وبال
که بر یکدستی نثر اثر بگذارد،  کرده ام، منتها نه آنقدر زیاد  استفاده 

که در  کسی  گ نویس است و  چون شخصیت این رمان وبال

گ می  نویسد، قطعا مثل مِن نویسنده نمی  نویسد. نوجوانی  وبال
که قدری ولنگاری در زبان و نثرش وجود دارد.  امروزی است 

مثال به جای تایپ کردن می  گوید »تایپیدم« یا از واژه هایی مثل 
»خفن« استفاده می  کند. این به فضاسازی و شخصیت پردازِی 

کمک می  کند. بازی های زبانی هم از جمله این موارد است.  اثر 
نوجوانان در زندگی روزمره بازی های زبانی زیادی دارند و من 
که مقدور باشد  سعی می  کنم این بازی های زبانی را تا جایی 

کنم. از سوی دیگر، استفاده نکردن از این  کارهایم استفاده  در 
ظرفیت ها، به معنای نادیده گرفتن قسمت مهمی از زبان است.
گفتیم، تنها  که در نوشتن تا به اینجا از آن سخن  بلوغی 
در کنار تصویرسازی پاسخگوست. یعنی رابطه ای میان 

آنچه در ذهن من است با آنچه در بیرون هست و قرار 
کنیم. نگاه یک  است با آن ارتباط بگیریم و بازآفرینی اش 

نوجوان با نگاه مِن خبرنگار، خیلی متفاوت است. وقتی 
کنار هم تدوین می  کنید  می  نویسید، چطور این تصاویر را 

که بچه ها خوششان بیاید؟  
من در نقش و قالب آن شخصیت نوجوان فرو می  روم و سعی 

می کنم دنیا را از دید او ببینم. اینجا اما دیدن، فقط دیدن 
نیست. تصورات ذهنی شخصیت هم هست. مثال به شخصی 

کثیف است!  که مکانیک است، خب دست هایش  نگاه می  کند 
بعد این صحنه را توصیف می  کند: »من از بوی روغن خوشم 

می آید. این بو ]مثال[ مرا یاد عمویم می اندارد ]که فالن طور 
کار می آید، هم به الیه های دیگر  که وسط این  شد[.« حس هایی 
کمک می  کند به  شخصیت ما می  پردازد و شناخت می  دهد، هم 
کدام ویژگی هایی دارند  فضاسازی داستان. این شخصیت ها هر 
کنم تا  گله برداشت  گله به  که این ویژگی ها را  و من سعی می  کنم 

شخصیت داستانم شاخص شود.
که در ادبیات نوجوان با آن روبه رو  یکی از چالش هایی 
هستیم، مسئله جنسیت یا حتی جنسیت زدگی است، 

کرده اید؟  شما با این مقوله چگونه برخورد 
که می  روم، اولین سوال بچه ها این است، می  گویند:   من هر جا 
که توی  که آقا هستید، دوتا پسر هم دارید، چطوریه  »آقا ، شما 
سه تا داستان های اخیرتون شخصیت ها دخترند؟!« برایشان 

که دارد، خواننده  مسئله بزرگی است چون نویسنده، هر جنسیتی 
که  در ذهنش بدون اینکه حتی اسم او را بداند، فکر می  کند 

این شخصیت مرد است یا زن است. ولی وقتی مسئله شناخت 
نویسنده پیش می آید، خیلی برایشان جالب و عجیب می  شود. 

که دختر هستند، بسیار  وقتی می  روم توی قالب شخصیت هایی 
کنم، چون  که از نگاه یک دختر به اطرافم نگاه  سعی می  کنم 
که یک پسر  که یک دختر می  بیند با تصویرهایی  تصویرهایی 

می  بیند، فرق می کند. این موضوع البته برمی  گردد به مطالعات 
روانشناسی. 

گی های فیزیولوژیکی ذهنتان را تغییر  چطور ویژ
می دهید؟ چطور به مخاطب دختر 15 یا 16 ساله اثبات 
می  کنید که اتفاقات بلوغ، فرآیندی طبیعی است و نباید 

بترسد؟
که مثال زدید، در رمان هستی وجود دارد. در ادبیات  موردی 

که حاال توسط یک  نوجوان ما تا حاال این اتفاق نیفتاده، به ویژه 
کار را  مرد/نویسنده مطرح می  شود. نمی  توانم بگویم چطور این 

که داستان می  نویسند  می  کنم اما می توانم بگویم چطور دیگرانی 
که مجبورند  کار را نمی  کنند؟! چطور از موجودی می  نویسند  این 
قسمت های مهمی از وجود فیزیکی و روانی او را نادیده بگیرند؟! 
بنابراین فکر می  کنم شخصیت ها نمی  توانند مثل یکدیگر باشند 

و شبیه به هم دنیا را از نظر بگذرانند. شاید این ایده نخ نما شده 
باشد، اما در جامعه ما یک راننده مثل یک راننده حرف می  زند. 

من اینها را می  گیرم و سعی می  کنم موقع نوشتن، تمرکزم را بر این 
کنند و حرف  که این آدم ها چطور می  توانند نگاه  مسئله بگذارم 

کنم.  بزنند، نه اینکه چطور الپوشانی شان 
با این حساب، آیا یک نویسنده باید کنجکاو باشد؟ 

کلمه ها سرجای  خیلی خوب ببیند و  بشنود و خوب از 
خودشان استفاده کند؟ 

بله!  بدون شک. نویسنده باید از تمام حواس پنجگانه اش 
کند و  کند، برای اینکه بتواند دنیا را خوب درک  به خوبی استفاده 
گانه، توی داستانش  این درک را با استفاده از همان حواس پنج 
بنویسد. یک جاهایی نویسنده آنقدر برای شکار تصویر ولع دارد 

خ می  دهد دخالتی نکند. پارسال  که ترجیح می  دهد در آنچه ر
یا پیرارسال بود توی اتوبوس نشسته بودم و شاهد آقایی بودم 
که چه  کامال نگاهش می  کردم و می  دیدم  که جیب بری می  کرد. 
کار می  کند. وقتی این واقعه را برای دوستان و همکاران تعریف 
گفتم: »وظیفه من  گفتند: »چرا دستگیرش نکردی؟!«  کردم، 

گر شهروند عادی  کنم.« البته شاید ا که دستگیرش  این نیست 
بودم داد و بیدادی می  کردم، اما من یک نویسنده ام، اینجا 
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دوست دارم ببینم! هیچ نویسنده ای نمی  تواند یک چنین 
صحنه ای را به آسانی ببیند. بنابراین وقتی خودم شاهد چنین 

که نحوه جیب بری  صحنه زنده ای هستم، دوست دارم ببینم 
گذشته، در همان  که ماه  این دزد چگونه است! جالب است 

خط اتوبوس، جیب خودم را زدند!
شاهد، قربانی کنجکاوی اش شد! 

بله. اینجا نویسنده فاعل شناسای غیرمداخله گر است، درست 

که هم وطن  که شاهد آتش سوزی است. می  بیند  مثل عکاسی 
یا همشهری اش دارد می  سوزد اما انگار مجبور است یا وظیفه اش 

که در  کند. وگرنه دیگران چطور از خطری  که عکاسی  این است 
گاه شوند؟ کمینشان است، آ

در اینجا به امر اخالقی می  رسیم. چقدر اخالق در 
گفته می  شود مهم است؟ آیا  که برای نوجوانان  روایتی 
این اخالق سنتی، مسلکی و عرفی است؟ یا نه، اصال 

اخالِق منطق داستان است؟  
من مورد آخری را تایید می  کنم. البته نه اینکه مطلقا همین 

باشد، ترکیبی از اینهاست. مطرح کردن چیزهایی هم در جامعه 
ما تابوست. در نگاه بزرگ ترها، این حساسیت ویژه وجود دارد 

که ممکن است بدآموزی داشته باشد، مثال سیگارکشیدن یک 
گاه به انگیزه آن عمِل شخصیت و تحول  نوجوان. آنها انگار هیچ 
او در پایان داستان نگاه نمی  کنند. فقط آن صحنه را می  بینند و 

دورش  خط می  کشند. ممیزان ما به این موضوعات بسیار توجه 
که  دارند. یا حتی عشق و... . اینها جزو خطوط قرمزی است 

بخشی از آن شاید قرمز رنگ مرده باشد، ولی من سعی می  کنم تا 
لِب مرز بروم، حتی یک پایم را هم آن سو می  گذارم و مطرحش 

که دیگر اجازه ندهند! می  کنم تا جایی 
پس، غیر از اینکه نویسنده باید فرد فهیمی باشد، طرف 

مقابل نیز باید برای فهم این موضوع به نوعی از نظر 
ذهنی تربیت شده باشد. یعنی از پس شناخِت وضع 

موجود و با توجه به »حال« افراد، موضعی مناسب 
گاران و مسئوالن  کند. خانواده، والدین، آموز اتخاذ 

فرهنگی -اجتماعی ما اما اینگونه نگاه نمی  کنند. 
بنابراین تجربه زیسته بسط داده نمی  شود و الجرم 

نمی توانند با نوجوانان ارتباط برقرار کنند. 
گر در ادبیات بزرگسال با یک نوع مخاطب روبه رو  دقیقا! ما ا

کودک، با قّیم مخاطب هم رو به رو  کار نوجوان و  هستیم، در 
که دیدگاه های بسته ای داشته باشند و  هستیم! در صورتی 

که شما چرا این  بخواهند به قول نوجوانان امروزی »گیر بدهند« 
گفتی؟ باید به او هم پاسخگو باشیم! را 

داستانی دارم به نام »خاطرات خون آشام عاشق«. این 
خون آشام، یک پشه است! پشه به هر حال خون آشام است. 

که طی یک اتفاقی، نامزدش  قصه هم، قصه خون آشامی است 
کشته  که یک پشه دیگر است، با پشه کش یک مرد آب میوه فروش 

می  شود و او می  خواهد انتقام آن مرحوم را بگیرد! به این بهانه، 
که می  بیند، توصیف می  کند  وارد زندگی آدم ها می  شود و هر چه را 
و داستان های بسیاری را پشت سر هم تعریف می  کند. پشت جلد 

که »پشه با نامزدش می رود توی  آن توضیحی داشت اینگونه 
کتاب  آب میوه فروشی و نامزدش کشته می  شود.« توی نمایشگاه 
که »چرا شما از نامزد حرف زده ای؟ ما چیزی  گیر داده بود  آقایی 

به اسم نامزدی نداریم و این برای بچه من بدآموزی دارد. دخترم 
کتاب را بخرد، ولی من اجازه ندادم.« به آنها  می  خواست این 
گفتم: »در رادیو و تلویزیون و سینما هم نامزدی وجود دارد.« 

گفت: »آن هم بد است و نباید وجود داشته باشد.« منظورم این 
کی، بیش از مخاطب هست. که مدعی یا شا است 

کار کودک  کردید. در  به تکنیک جان بخشی هم اشاره 
و نوجوان، بی آنکه شائبه های سوررئالیستی در میان 

باشد، می  توانی در جلد جنبنده ها و اشیا فرو بروی  
کنی. یکی از  و در قالبی باورپذیر، داستان را روایت 

داستان های بسیار موفق شما در این زمینه قصه های 
کوتی« است. چقدر از این  بچه هزارپایی به نام »کوتی 

تکنیک استفاده می  کنید و فکر می  کنید نویسندگان 
کودک و نوجوان ما چقدر این تخیل را دارند؟ 

برای کودک بیشتر روی جنبه های فیزیکی شخصیت های 
حیوانی تکیه می  شود و از این طریق آن فضای خنده آور را 

که آن شخصیت ها می  توانند  ایجاد می  کنیم. یا موقعیتی را 

کنند، از طریق ساخت فضایی مرتبط ایجاد می کنیم.  پیدا 
که  کوتی ماست  کوتی  یکی از این شخصیت ها، همین 

به خاطر  هزارپابودنش، هزارتا کفش خواستنش، هزارتا جوراب 
خواستنش، خود به خود یک سوژه داستانی طنز آمیز برای 

بچه ها ایجاد می کند. 
کتابی  کار من بوده. یعنی توی 80  که همیشه بخشی از  طنز هم 

که بخشی از آن  که از من چاپ شده، یک چهارم آن طنز بوده 
ناخواسته بوده و بخش دیگر، ضرورت نبود آثار طنز برای بچه ها 

بوده. 
که البته  کار سختی است  با این حال، طنز نوشتن برای بچه ها 

شاید برای نوجوان ها مقداری آسان تر باشد، چون دنیای آنها به 
دنیای بزرگسال ها نزدیک تر است و نویسنده در زبان و موقعیت 
که  و... بهتر می  تواند با آنها همسو شود یا حتی محتوایی را هم 

کمی مضامین پررنگ اجتماعی  داشته باشد، باز  گر  می  گوید، ا
کودکان  مشکلی نیست و متوجه می  شوند. ولی طنز نویسی برای 

ظرافت های خاصی دارد، چون به هر حال، آنها همین جوری 
می  خندند ولی، خنده هدفمند چیز دیگری است. آن خنده، 

که به آنها شناخت بدهد. اندیشه ورزی  باید خنده ای باشد 
بدهد. اندیشه انتقادی را به آنها یاد بدهد. 

این ماجرا ها چطور به ذهن شما می  رسد؟ 
کشیده ام. فکر می  کنم نزدیک  من این قصه ها را از جوک ها بیرون 

که  شدن به دنیای بچه ها از طریق همین جوک  هایی است 
برای همدیگر تعریف می  کنند. این جوک ها می  توانند سراسر 

کوتی. فکر  کوتی  سوژه داستانی باشند، درست مثل همین 
که  کودکی به واسطه تخیل فعالی  می  کنم خود بچه ها در دوران 

کرده و با آن ارتباط  دارند،  هر موجودی را می  توانند زنده فرض 
کنند. دوستش داشته باشند یا از آن بدشان بیاید. این از  برقرار 

که برایشان  کودکی است. در قصه هایی هم  ویژگی های دوران 
گر حیوانات  گر موجودات بی جان حرف بزنند، ا نوشته می  شود ا

کنند و...  برایشان جذاب است. هر چه از این سن  نقش بازی 
کودکی فاصله بگیرند و روبه نوجوانی بروند، به لحاظ روانی وارد 
که به بزرگسالی نزدیک تر می  شود،  مرحله ای از زندگی می  شوند 

بنابراین دنیای ملموس و عینی را بیشتر ترجیح می  دهند تا یک 
کودکی شان نیز متفاوت  دنیای خیالی. البته نوع تخیل آنها با 

است. با این زبان و شخصیت ها، محمل خوبی برای قصه گویی 
به وجود می آید.

حال به نظر شما در این زمینه ادبیات کودک موفق تر 
بوده یا ادبیات نوجوان؟

کودک، نویسندگان ما موفق تر بوده و  فکر می  کنم در زمینه 
که با تصویرسازی این موارد  کنند، به ویژه  کار  بیشتر توانسته اند 

برجسته تر می  شود. در ادبیات نوجوان هم باید این شیرینی، 
که بچه ها بتوانند  جذابیت و پرداخت موثر وجود داشته باشد 

کرده ام، ساخت  که  کارهایی  کنند. یکی از  با آن ارتباط برقرار 
کشوری،  کوتی بوده. فکر می  کنم ادبیات هر  کوتی  شخصیت 

گذشته می آوریم،  گاهی آنها را از  به این شخصیت ها نیاز دارد. 
مثل پهلوان ها و شخصیت های تاریخی یا از ادبیات کالسیک 
که معاصر  گاهی هم از ادبیات فولکلور، مثل  حسنی و نمکی  و 

کوتی هم  کوتی  که این اتفاق دارد برای  هم هستند. فکر می  کنم 
می افتد تا به عنوان یک شخصیت شناخته شود. بچه ها خیلی 

دوستش دارند، عروسکش را می  سازند. نقاشی اش را می  کشند. 
کیک تولد استفاده  از قالب هایش برای درست کردن غذا و 

می کنند و در نهایت، خیلی با آن بازی می  کنند.
هیچ وقت نترسیدید که ممکن است این شخصیت 

مورد پذیرش قرار نگیرد یا به دلیل هزارپا بودنش 
شکست بخورد؟

کوتی را آن اوایل یکی دوبار در جلسات  کوتی  قصه های 
داستان خوانی خصوصی با حضور نویسندگان حرفه ای خواندم، 

کودک و نوجوان  که مرد شماره یک ادبیات  یکی از دوستان 
ماست، می  گفت: »شخصیت هزارپا یک شخصیت چندش آور 

کند و بچه ها دوستش  که نقش بازی  است! و قابلیت این را 
داشته باشند، ندارد.« االن پدر و مادر ها به من می  گویند »بچه ما 

کوتی!« این برمی  گردد  کوتی  توی باغچه هزارپا دیده می گه: وای 

به همان تجربه، به همان شناخت و پرداخت موضوع و 
که تجربی هم هست. از جایی یاد نگرفته ام و اطالعاتم  شخصیت 
کامال اتفاقی به این  هم در این زمینه صد درصد نبوده. به صورت 

شخصیت رسیدم و خود بچه ها به این شخصیت ُبعد دادند. 
وقتی قصه هایش در مجله ها چاپ شد، آنقدر بازخوردها خوب 

کتاب آنقدر مورد توجه  کتاب شد و آن تک  که تبدیل به  بود 
گفت جلدهای بعدی این اثر را هم  که ناشر به من  گرفت  قرار 

که در آستانه جهانی شدن قرار دارد،  می  خواهیم.  نویسنده ای 
یک شبه به اینجا نرسیده. از دهه هفتاد همه چیز را به بازی 

گرفته تا بنویسد. 
که در طول سالیان شناخته   کوتی شخصیتی است  کوتی 

می  شود، رشد داده می  شود و این رشد، رشدی جمعی است. 
که رفت بین مردم و »قصه ما مثل  درست مثل »گاو مش حسن« 
گاو  کسی می  گوید من مش حسن نیستم، من  شد«.  حاال وقتی 
کسی برداشت خودش را از  مش حسنم، همه می  خندند، اما هر 

گاو دارد. این 
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دوست دارم ببینم! هیچ نویسنده ای نمی  تواند یک چنین 
صحنه ای را به آسانی ببیند. بنابراین وقتی خودم شاهد چنین 

که نحوه جیب بری  صحنه زنده ای هستم، دوست دارم ببینم 
گذشته، در همان  که ماه  این دزد چگونه است! جالب است 

خط اتوبوس، جیب خودم را زدند!
شاهد، قربانی کنجکاوی اش شد! 

بله. اینجا نویسنده فاعل شناسای غیرمداخله گر است، درست 

که هم وطن  که شاهد آتش سوزی است. می  بیند  مثل عکاسی 
یا همشهری اش دارد می  سوزد اما انگار مجبور است یا وظیفه اش 

که در  کند. وگرنه دیگران چطور از خطری  که عکاسی  این است 
گاه شوند؟ کمینشان است، آ

در اینجا به امر اخالقی می  رسیم. چقدر اخالق در 
گفته می  شود مهم است؟ آیا  که برای نوجوانان  روایتی 
این اخالق سنتی، مسلکی و عرفی است؟ یا نه، اصال 

اخالِق منطق داستان است؟  
من مورد آخری را تایید می  کنم. البته نه اینکه مطلقا همین 

باشد، ترکیبی از اینهاست. مطرح کردن چیزهایی هم در جامعه 
ما تابوست. در نگاه بزرگ ترها، این حساسیت ویژه وجود دارد 

که ممکن است بدآموزی داشته باشد، مثال سیگارکشیدن یک 
گاه به انگیزه آن عمِل شخصیت و تحول  نوجوان. آنها انگار هیچ 
او در پایان داستان نگاه نمی  کنند. فقط آن صحنه را می  بینند و 

دورش  خط می  کشند. ممیزان ما به این موضوعات بسیار توجه 
که  دارند. یا حتی عشق و... . اینها جزو خطوط قرمزی است 

بخشی از آن شاید قرمز رنگ مرده باشد، ولی من سعی می  کنم تا 
لِب مرز بروم، حتی یک پایم را هم آن سو می  گذارم و مطرحش 

که دیگر اجازه ندهند! می  کنم تا جایی 
پس، غیر از اینکه نویسنده باید فرد فهیمی باشد، طرف 

مقابل نیز باید برای فهم این موضوع به نوعی از نظر 
ذهنی تربیت شده باشد. یعنی از پس شناخِت وضع 

موجود و با توجه به »حال« افراد، موضعی مناسب 
گاران و مسئوالن  کند. خانواده، والدین، آموز اتخاذ 

فرهنگی -اجتماعی ما اما اینگونه نگاه نمی  کنند. 
بنابراین تجربه زیسته بسط داده نمی  شود و الجرم 

نمی توانند با نوجوانان ارتباط برقرار کنند. 
گر در ادبیات بزرگسال با یک نوع مخاطب روبه رو  دقیقا! ما ا

کودک، با قّیم مخاطب هم رو به رو  کار نوجوان و  هستیم، در 
که دیدگاه های بسته ای داشته باشند و  هستیم! در صورتی 

که شما چرا این  بخواهند به قول نوجوانان امروزی »گیر بدهند« 
گفتی؟ باید به او هم پاسخگو باشیم! را 

داستانی دارم به نام »خاطرات خون آشام عاشق«. این 
خون آشام، یک پشه است! پشه به هر حال خون آشام است. 

که طی یک اتفاقی، نامزدش  قصه هم، قصه خون آشامی است 
کشته  که یک پشه دیگر است، با پشه کش یک مرد آب میوه فروش 

می  شود و او می  خواهد انتقام آن مرحوم را بگیرد! به این بهانه، 
که می  بیند، توصیف می  کند  وارد زندگی آدم ها می  شود و هر چه را 
و داستان های بسیاری را پشت سر هم تعریف می  کند. پشت جلد 

که »پشه با نامزدش می رود توی  آن توضیحی داشت اینگونه 
کتاب  آب میوه فروشی و نامزدش کشته می  شود.« توی نمایشگاه 
که »چرا شما از نامزد حرف زده ای؟ ما چیزی  گیر داده بود  آقایی 

به اسم نامزدی نداریم و این برای بچه من بدآموزی دارد. دخترم 
کتاب را بخرد، ولی من اجازه ندادم.« به آنها  می  خواست این 
گفتم: »در رادیو و تلویزیون و سینما هم نامزدی وجود دارد.« 

گفت: »آن هم بد است و نباید وجود داشته باشد.« منظورم این 
کی، بیش از مخاطب هست. که مدعی یا شا است 

کار کودک  کردید. در  به تکنیک جان بخشی هم اشاره 
و نوجوان، بی آنکه شائبه های سوررئالیستی در میان 

باشد، می  توانی در جلد جنبنده ها و اشیا فرو بروی  
کنی. یکی از  و در قالبی باورپذیر، داستان را روایت 

داستان های بسیار موفق شما در این زمینه قصه های 
کوتی« است. چقدر از این  بچه هزارپایی به نام »کوتی 

تکنیک استفاده می  کنید و فکر می  کنید نویسندگان 
کودک و نوجوان ما چقدر این تخیل را دارند؟ 

برای کودک بیشتر روی جنبه های فیزیکی شخصیت های 
حیوانی تکیه می  شود و از این طریق آن فضای خنده آور را 

که آن شخصیت ها می  توانند  ایجاد می  کنیم. یا موقعیتی را 

کنند، از طریق ساخت فضایی مرتبط ایجاد می کنیم.  پیدا 
که  کوتی ماست  کوتی  یکی از این شخصیت ها، همین 

به خاطر  هزارپابودنش، هزارتا کفش خواستنش، هزارتا جوراب 
خواستنش، خود به خود یک سوژه داستانی طنز آمیز برای 

بچه ها ایجاد می کند. 
کتابی  کار من بوده. یعنی توی 80  که همیشه بخشی از  طنز هم 

که بخشی از آن  که از من چاپ شده، یک چهارم آن طنز بوده 
ناخواسته بوده و بخش دیگر، ضرورت نبود آثار طنز برای بچه ها 

بوده. 
که البته  کار سختی است  با این حال، طنز نوشتن برای بچه ها 

شاید برای نوجوان ها مقداری آسان تر باشد، چون دنیای آنها به 
دنیای بزرگسال ها نزدیک تر است و نویسنده در زبان و موقعیت 
که  و... بهتر می  تواند با آنها همسو شود یا حتی محتوایی را هم 

کمی مضامین پررنگ اجتماعی  داشته باشد، باز  گر  می  گوید، ا
کودکان  مشکلی نیست و متوجه می  شوند. ولی طنز نویسی برای 

ظرافت های خاصی دارد، چون به هر حال، آنها همین جوری 
می  خندند ولی، خنده هدفمند چیز دیگری است. آن خنده، 

که به آنها شناخت بدهد. اندیشه ورزی  باید خنده ای باشد 
بدهد. اندیشه انتقادی را به آنها یاد بدهد. 

این ماجرا ها چطور به ذهن شما می  رسد؟ 
کشیده ام. فکر می  کنم نزدیک  من این قصه ها را از جوک ها بیرون 

که  شدن به دنیای بچه ها از طریق همین جوک  هایی است 
برای همدیگر تعریف می  کنند. این جوک ها می  توانند سراسر 

کوتی. فکر  کوتی  سوژه داستانی باشند، درست مثل همین 
که  کودکی به واسطه تخیل فعالی  می  کنم خود بچه ها در دوران 

کرده و با آن ارتباط  دارند،  هر موجودی را می  توانند زنده فرض 
کنند. دوستش داشته باشند یا از آن بدشان بیاید. این از  برقرار 

که برایشان  کودکی است. در قصه هایی هم  ویژگی های دوران 
گر حیوانات  گر موجودات بی جان حرف بزنند، ا نوشته می  شود ا

کنند و...  برایشان جذاب است. هر چه از این سن  نقش بازی 
کودکی فاصله بگیرند و روبه نوجوانی بروند، به لحاظ روانی وارد 
که به بزرگسالی نزدیک تر می  شود،  مرحله ای از زندگی می  شوند 

بنابراین دنیای ملموس و عینی را بیشتر ترجیح می  دهند تا یک 
کودکی شان نیز متفاوت  دنیای خیالی. البته نوع تخیل آنها با 

است. با این زبان و شخصیت ها، محمل خوبی برای قصه گویی 
به وجود می آید.

حال به نظر شما در این زمینه ادبیات کودک موفق تر 
بوده یا ادبیات نوجوان؟

کودک، نویسندگان ما موفق تر بوده و  فکر می  کنم در زمینه 
که با تصویرسازی این موارد  کنند، به ویژه  کار  بیشتر توانسته اند 

برجسته تر می  شود. در ادبیات نوجوان هم باید این شیرینی، 
که بچه ها بتوانند  جذابیت و پرداخت موثر وجود داشته باشد 

کرده ام، ساخت  که  کارهایی  کنند. یکی از  با آن ارتباط برقرار 
کشوری،  کوتی بوده. فکر می  کنم ادبیات هر  کوتی  شخصیت 

گذشته می آوریم،  گاهی آنها را از  به این شخصیت ها نیاز دارد. 
مثل پهلوان ها و شخصیت های تاریخی یا از ادبیات کالسیک 
که معاصر  گاهی هم از ادبیات فولکلور، مثل  حسنی و نمکی  و 

کوتی هم  کوتی  که این اتفاق دارد برای  هم هستند. فکر می  کنم 
می افتد تا به عنوان یک شخصیت شناخته شود. بچه ها خیلی 

دوستش دارند، عروسکش را می  سازند. نقاشی اش را می  کشند. 
کیک تولد استفاده  از قالب هایش برای درست کردن غذا و 

می کنند و در نهایت، خیلی با آن بازی می  کنند.
هیچ وقت نترسیدید که ممکن است این شخصیت 

مورد پذیرش قرار نگیرد یا به دلیل هزارپا بودنش 
شکست بخورد؟

کوتی را آن اوایل یکی دوبار در جلسات  کوتی  قصه های 
داستان خوانی خصوصی با حضور نویسندگان حرفه ای خواندم، 

کودک و نوجوان  که مرد شماره یک ادبیات  یکی از دوستان 
ماست، می  گفت: »شخصیت هزارپا یک شخصیت چندش آور 

کند و بچه ها دوستش  که نقش بازی  است! و قابلیت این را 
داشته باشند، ندارد.« االن پدر و مادر ها به من می  گویند »بچه ما 

کوتی!« این برمی  گردد  کوتی  توی باغچه هزارپا دیده می گه: وای 

به همان تجربه، به همان شناخت و پرداخت موضوع و 
که تجربی هم هست. از جایی یاد نگرفته ام و اطالعاتم  شخصیت 
کامال اتفاقی به این  هم در این زمینه صد درصد نبوده. به صورت 

شخصیت رسیدم و خود بچه ها به این شخصیت ُبعد دادند. 
وقتی قصه هایش در مجله ها چاپ شد، آنقدر بازخوردها خوب 

کتاب آنقدر مورد توجه  کتاب شد و آن تک  که تبدیل به  بود 
گفت جلدهای بعدی این اثر را هم  که ناشر به من  گرفت  قرار 

که در آستانه جهانی شدن قرار دارد،  می  خواهیم.  نویسنده ای 
یک شبه به اینجا نرسیده. از دهه هفتاد همه چیز را به بازی 

گرفته تا بنویسد. 
که در طول سالیان شناخته   کوتی شخصیتی است  کوتی 

می  شود، رشد داده می  شود و این رشد، رشدی جمعی است. 
که رفت بین مردم و »قصه ما مثل  درست مثل »گاو مش حسن« 
گاو  کسی می  گوید من مش حسن نیستم، من  شد«.  حاال وقتی 
کسی برداشت خودش را از  مش حسنم، همه می  خندند، اما هر 

گاو دارد. این 

19 شــــماره سیزدهم/مهر ماه 1397

دنیای فیلسوف های ݡکوچک
بیشترپرسشهایکودکانشکلسادهشدهسوالهایفیلسوفهاست

منیره عابدی

 دکترای فلسفه 
آموزش و پرورش

چه کسی فکرها را در سرمان می گذارد؟دروغ چیست؟ چرا نباید دروغ 
بگوییم؟آیا حیوانات هم فکر می کنند و حرف می زنند؟ آیا آب حیات 
واقعا وجود دارد؟ درخت دانایی چطور؟ چطور می شود در همه دنیا، 

جلوی جنگ را گرفت؟ شاید شما هم این سوال ها و سوال های 
مشابه دیگر را از کودکان شنیده باشید. گاهی به نظر می رسد ذهن 

کودکان مخزن بی پایانی از سوال های مختلف و اغلب جالب یا 
غیرمعمول است. از همین روست که بعضی از فالسفه، بچه ها را »ذاتا 

فیلسوف« می دانند. ذهن کنجکاو هر فیلسوف سرشار از سوال های 
متعددی است که تا هنگام یافتن یک پاسخ قانع کننده برای آن، آرام 

نمی گیرد؛ درست مثل کودکان. 
وجود این ویژگی در کودکان، نشانگر آن است که آنها کنجکاو و اهل 

تفکر هستند و نسبت به محیط اطراف و اتفاق های آن حساس و 
دقیق اند. آنها به طور خودجوش می خواهند بیشتر بدانند و بیشتر یاد 
بگیرند. اما همان قدر که سوال پرسیدن کودکان امری مطلوب است، 
پاسخ دادن به سوال هایشان سخت و گاهی غیرممکن به نظر می آید. 

در برخی از موارد، کودک سوال هایی می پرسد که خود ما نیز پاسخ 
کامل و قاطعی برای آن نداریم؛ حتی هیچ یک از فالسفه به پاسخی 

مسلم و قطعی برای آن نرسیده اند و در خصوص آن اختالف نظر 
دارند. با این حال چنین سوال هایی وجود دارند و ذهن کودک به 

طور مداوم با آنها درگیر می شود. ما نیز اغلب، مخاطب این پرسش ها 
قرار می گیریم. حال مسئله این است که چطور باید به سوال های 

کودکان پاسخ دهیم؟ اجازه دهید سوال را طور دیگری بپرسم: آیا 
ما باید به همه سوال های کودکان جواب دهیم؟ آن هم به طور 

مستقیم؟  بیایید چند قدم به عقب برگردیم و به آنجا  برسیم که 
کودکان را فیلسوف های کوچک دانستیم. وقتی ذهن کودکان شبیه 
ذهن فالسفه است، شاید بتوانیم انتظار داشته باشیم آنها هم مثل 

فیلسوف های بزرگ شخصا برای کشف پاسخ سوال هایشان تالش 
کنند. کمتر کسی است که تا به حال اسم »سقراط« را نشنیده باشد. 

سقراط یکی از فالسفه بزرگ یونان باستان بود که ذهنی لبریز از سوال 
داشت. روشی که او به عنوان یکی از پیشگامان بزرگ فلسفه به کار 

که در تمام طول روز در کوچه و بازار می گشت و با  می برد، این بود 
مردم بحث و گفت وگو می کرد تا یا برای سوال های خودش پاسخی، 

هر چند موقتی بیابد یا دست کم در اذهان دیگران هم سوال ایجاد 
کند. او خود را دوستدار دانایی می دانست و مایل بود این دوستداری 

را در تمام مردم شهر به وجود آورد. سقراط می تواند الگوی خوبی 
برای ما در مواجهه با سوال های کودکان و حتی تحریک آنها به 

پرسیدن سوال های بیشتر و بهتر باشد. البته نیازی نیست کودکان 
در کوچه و خیابان راه بیفتند و درباره سوال هایشان با یکدیگر بحث 

کنند! در سال 1962، ماتیو لیپمن، یکی از از اساتید رشته فلسفه 
در دانشگاه مونتکلیر آمریکا، با الهام گرفتن از کار سقراط، برنامه ای 

برای آموزش تفکر و گفت وگوی منطقی به کودکان تنظیم کرد که در 
آن بتوانند به سبک سقراط به دنبال پاسخ هایی برای پرسش های 
 philosophy for children تمام نشدنی خود باشند. او برنامه خود را
P4C )( یا »فلسفه برای کودکان« )فبک( نامید. یک عبارت کلیدی 

در این برنامه، »حلقه کاوشگری« است. حال باید دید حلقه 
کاوشگری چیست و چه اتفاقی در آن می افتد.  در حلقه کاوشگری، 

کودکان به عنوان فیلسوف های کوچک، دور هم می نشینند و مانند 
فیلسوف های بزرگ، با هم در خصوص سوال های مهمی که در 

ذهنشان است بحث و گفت وگو می کنند. وقتی می گوییم »سوال 
مهم« منظورمان این نیست که کودکان مثال درباره اینکه »وجود 

نفس پیش از حدوث جسمانی به چه نحو است« یا »معیار مطابقت و 
توجیه معرفت چیست«، بحث کنند. شاید بهتر باشد این سوال های 

سنگین را برای فیلسوف های بزرگ تر بگذاریم که اغلب سبک فکر 

کردن، حرف زدن، نوشتن و سوال پرسیدنشان پیچیده است. ما 
در حلقه کاوشگری با پرسش های ساده تر ولی نه لزوما  آسان  یا 

کم اهمیت تر سر و کار داریم. سوال هایی که از دل زندگی و تجربه های 
روزانه فیلسوف های کوچک برخاسته است و دانستن پاسخ آنها 

برایشان بسیار مهم است.  بیشتر پرسش های کودکان، شکل ساده 
شده سوال های دشوار فیلسوف هاست و می توان ساعت ها درباره 

آن حرف زد و دلیل آورد و به حرف ها و دلیل های دیگران گوش 
کرد و از  داد و در خصوص نظرات مختلفی که به وجود می آید، فکر 

دیگران یاد گرفت. این همان فعالیت هایی است که کودکان، به 
کمک یک مربی یا تسهیلگر در حلقه کاوشگری انجام می دهند. 

نتیجه چه می شود؟ اینکه هر فیلسوف کوچک کشف می کند که 
ممکن است برای هر سوال، پاسخ های بسیاری وجود داشته باشد.  

مهم این است که هر کس به نظرات و عقاید دیگران گوش دهد، 
پاسخ های مختلف را بشنود، درباره آنها فکر کند و هر کدام را که 
دلیل بهتری داشت، بپذیرد. عالوه بر این، در حلقه کاوشگری، 

کودکان می آموزند که می توانند برای جواب دادن به سوال هایشان 
و یادگیری بیشتر، مدام به سراغ بزرگ ترها نروند. بلکه خودشان 
به یکدیگر کمک کنند. آنها همان طور که در حلقه کاوشگری با 

هم بحث می کنند، با کمک تسهیلگر یاد می گیرند که به دیگران 
احترام بگذارند، خوب گوش دهند، حرف کسی را قطع نکنند، برای 

رسیدن نوبتشان صبور باشند، به یکدیگر در یادگیری بیشتر کمک 
کنند و اختالف نظرهایشان را با حرف زدن حل کنند.  اینها همه 

مهارت هایی هستند که یادگیری آن باعث می شود کودکان بتوانند 
بهتر با یکدیگر کنار بیایند و در طی زمان و با انتقال این مهارت ها به 

زمان ها و مکان های دیگر، صلح و آرامش جایگزین جنگ، دعوا و 
دشمنی خواهد شد. این هم از معجزه های فلسفه!  البته در کنار 
همه اینها، فلسفه برای کودکان جذابیت های دیگری هم دارد و 

فقط یک بحث خشک و رسمی در حلقه کاوشگری نیست! هر بحث 
در حلقه کاوشگری با یک داستان یا فیلم یا هر محرک دیگری 

آغاز می شود که برای کودکان جذابیت زیادی دارد و ذهن 
کنجکاو و مستعد آنها را سرشار از سوال می کند. بسیاری 

از مربیان و تسهیلگران فبک از مجموعه ده جلدی 
»داستان های فکری برای کودکان ایرانی« )انتشارات 

یار مانا( استفاده می کنند که شامل تعداد زیادی 
از داستان های ساده شده مثنوی، گلستان، 

کلیله و دمنه و... است. بعد از خواندن داستان 
و بحث و گفت وگو نیز فعالیت های مختلف و 

جذابی در ارتباط با داستان و موضوع مورد بحث 
انجام می شود که می تواند شامل مواردی چون 

اجرای نمایش خالق، نقاشی کشیدن، بازی ها و 
کارهای عملی متنوع، نوشتن خالق و... باشد. 

برای نمونه ممکن است یک تسهیلگر در 
کالس فلسفه برای کودکان، داستانی 

که در آن مردی به دنبال  را بخواند 
درخت دانایی می گردد. بعد از 

آن از فیلسوف های کوچک 
می خواهد با هم درباره اینکه 
آیا واقعا چنین درختی وجود 

دارد یا آیا راه میانبری برای 
دانستن همه چیز هست 

یا نه، بحث کنند. در پایان 
نیز به آنها بگوید تصوری 
که از درخت دانایی در  را 

ذهنشان دارند نقاشی کنند 
یا داستانی بنویسند که در 

آن یک نفر میوه درخت دانایی را خورده است و همین موضوع باعث 
اتفاق های مختلفی در زندگی او و اطرافیانش می شود. در پایان، 

کودکان می توانند داستانشان را به شکل یک نمایش در کالس اجرا 
کنند و حتی درباره اتفاق های این داستان یا نمایش، گفت وگوی 

دیگری با دوستانشان داشته باشند.  کتاب »داستان های فکری...« 
به جز داستان، نمونه های متنوع، متعدد و جذابی از سوال ها و 

فعالیت های فلسفی را ارائه می دهد که بعد از خواندن هر داستان 
قابل استفاده است و خبر خوب این که قرار است یک مجموعه ده 
جلدی دیگر هم با همین ویژگی ها و از همین ناشر به بازار بیاید که 
مخصوص کار با کودکان سال های پیش از دبستان است.  خالصه 

کالم اینکه، فلسفه برای کودکان، یکی از جدیدترین برنامه های 
آموزش تفکر در جهان است که با ایجاد حلقه کاوشگری و استفاده 
از داستان، بازی، فیلم، نمایش خالق، نوشتن خالق و هر فعالیت 

جذاب دیگری، به کودکان یاد می دهد هم خوب فکر کنند و بهتر یاد 
بگیرند، هم مهارت های اجتماعی و اخالقی مهمی مثل همکاری، 

همدلی، کمک به دیگران، مراقبت از خود و دیگران، گفت وگوی 
درست، مخالفت کردن بدون دعوا راه انداختن و دفاع از نظر خود را 

یاد بگیرند و در نهایت افرادی مستقل، بااخالق و اهل فکر بار بیایند.  
فیلسوف های کوچک ما آنقدر بزرگ هستند که بتوانند سوال های 

بزرگی مطرح کنند و برای پیدا کردن پاسخ آنها، در جامعه ای کوچک 
و پر از صلح )حلقه کاوشگری( دست به دست 

هم بدهند. شاید یک روز این جامعه 
آنقدر بزرگ شود که کل دنیا را با همه 

مردم سیاه و سفید، فقیر و پولدار، 
کوچک و بزرگ، قدرتمند و 

ضعیف دربربگیرد و همه در 
کنار هم و باهم فکر کنند، 

حرف بزنند، گوش 
بدهند، یاد بگیرند، 

دوست بدارند و بتوانند 
تجربه یک زندگی پر از 

صلح و صفا و مهربانی را با 
ک بگذارند.  هم به اشترا
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چشمانی ݡکه برای دیدن جݠهان 
ݡکودݡکی می کنند

کتاب های چاپی  پیش از آنکه صنعت چاپ اختراع شود و 
کتب خطی را بگیرد، تصویرگری مرسوم بوده است و هر  جای 

چند امروزه در غرب شاهد رشد و نمو چشمگیری در این زمینه 
گفت همراهی نوشته و تصویر در شرق آغاز شد.  هستیم باید 

کشورهایی باستانی نظیر مصر، چین و... در این راه پیش قدم 
گذاشته اند، نشان می دهد از  که به جای  بودند و  متونی 

تصاویر برای مقاصد مذهبی و حکمرانی استفاده می کرده اند. 
کودک  گر از پیشینه طوالنی تصویرگری بگذریم و به تصویرگری  ا

که تصویرسازی چه  ح می شود  بپردازیم، این پرسش مطر
موقع به عنوان یک هنر و مکمل ادبیات شناخته شد و فقط 
گرفت؟  کودک به مفهوم خاص خود قرار  در خدمت ادبیات 
کتاب های طوماری جای  در سده چهارم میالدی و در اروپا 

کتاب های  کتاب های صحافی شده دادند. در این  خود را به 
که »نسخ خطی مصور« نامیده می شدند،  صحافی شده 

کتاب ها  صفحه ها با تصویرهایی تزئین می شدند. مضمون این 
داستان های تورات و زندگی قدیسین بود و هیچ کدام برای 

کودکان آنها را  کودکان و نوجوانان نوشته نمی شدند هر چند 
می خواندند و از دیدن تصاویرشان لذت می بردند. در ایران 
کتاب به دوهزار و پانصد سال پیش  کتابسازی و آراستن  هنر 

کتاب مقدس خود، اوستا را  باز می گردد. ایرانیان باستان 
کاری شده تزئین می کردند و مانی ارژنگ  با تصاویری طال

خود را با نقاشی های منحصر به فرد و زیبا به پیروانش عرضه 
کتاب ها  گروه از  می کرد. در دوران اسالمی روی هم رفته دو 

که  با تصویر همراه بودند: نخست برخی از رساله های علمی 
مصور می شدند و تصویر، پاره ای جدایی ناپذیر از آنها بود 

و دوم بعضی متن های ادبی مانند داستان های حماسی و 
کتاب هایی  که با تصویر آراسته می شدند. از جمله  افسانه ها 

که در همان نخستین سده های پس از اسالم مصور شد، 
که داستان ها و حکایت هایی  کلیله و دمنه را نام برد  می توان 
که باید  از زبان حیوانات را دربردارد و شاید در همین جاست 

که دنیای این  گرفت، چرا  کودک را پی  ردپای تصویرگری برای 
کتاب چه  کودکان نزدیک بوده، اما  داستان ها بسیار به دنیای 

مصور و چه غیرمصور در آن روزگار در اختیار طبقه خاصی از 
کتاب داشتند  مردم بوده است و عموم مردم نه سواد خواندن 
کودک  کتاب  گفت تصویرگری  و نه احتیاجی به خواندن! باید 

کودکان  که مختص  به معنای امروزی آن، یعنی تصاویری 
کشیده  کتاب  کردن بهتر آنها با موضوع  و برای ارتباط برقرار 

می شود و شامل تکنیک ها و روش های مخصوص به خود 
است، در جهان و البته در ایران با شروع مدرنیته متولد شد. 

کودک به عنوان یک فرد با خواسته های  که به  جایی در زمان 
مستقل اهمیت داده شد!

که پیش از ورود صنعت چاپ به ایران و  نخستین تصویرهایی 
گردان مکتب خانه  کودکان به دست شا کتاب های  آغاز انتشار 

کمک  که با قالب های چوبی و با  رسید، باسمه هایی بود 
کاغذ چاپ می شد و مکتب داران به هنگام  دست بر روی 

کودکان هدیه می دادند. به همین سبب، این گونه  عید به 
تصویرها عیدی سازی نامیده شده اند. با ورود صنعت 

کارگاه های چاپ،  گسترش  چاپ به ایران، به ویژه پس از 
کتاب با شمار باال  مستقل از چاپخانه های دربار، امکان نشر 
کتاب فراهم  کودکان به  و دسترسی توده های مردم به ویژه 

شد. در آن روزگار، ناشر به مفهوم امروزی وجود نداشت. از 
که در  میان چاپخانه های دولتی، چاپخانه سنگی دارالفنون 

کتاب هایی  پایان سال 1230شمسی پایه گذاری شده بود، 
کتاب های  کتاب ها به  کودکان منتشر می کرد. این  را برای 

کتاب های  مکتب خانه ای شهرت داشتند. سبک تصویری 
کتاب های چاپ سنگی بزرگساالن همسانی  مکتب خانه ای با 

گیر  کتاب ها ردپای بسیاری از سبک های فرا داشت. در این 
کتاب ها بیشتر  آن دوره به چشم می خورد. تصویرگران این 

غیرحرفه ای بودند و نام و نشانی از آنها به جای نمانده است. 
با دگرگونی در ساختار اجتماعی و فرهنگی و پیشرفت صنعت 

چاپ در ایران از یک سو و رشد دیدگاه های نوی آموزش و 
پرورش و تاسیس آموزشگاه های نو به جای مکتب خانه ها 

از سوی دیگر، شماری از دانش آموختگان اروپا به انتشار 
کتاب های مصور برای آموزش در آموزشگاه های نو پرداختند. 

گون، از اندرزنامه ها  گونا کتاب ها با موضوع های  گروه از  این 
تا قصه های ازوپ، یا حکایت های بازنویسی شده از مثنوی 

پریسا اختیاری
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کتاب های چاپی  پیش از آنکه صنعت چاپ اختراع شود و 
کتب خطی را بگیرد، تصویرگری مرسوم بوده است و هر  جای 

چند امروزه در غرب شاهد رشد و نمو چشمگیری در این زمینه 
گفت همراهی نوشته و تصویر در شرق آغاز شد.  هستیم باید 

کشورهایی باستانی نظیر مصر، چین و... در این راه پیش قدم 
گذاشته اند، نشان می دهد از  که به جای  بودند و  متونی 

تصاویر برای مقاصد مذهبی و حکمرانی استفاده می کرده اند. 
کودک  گر از پیشینه طوالنی تصویرگری بگذریم و به تصویرگری  ا

که تصویرسازی چه  ح می شود  بپردازیم، این پرسش مطر
موقع به عنوان یک هنر و مکمل ادبیات شناخته شد و فقط 
گرفت؟  کودک به مفهوم خاص خود قرار  در خدمت ادبیات 
کتاب های طوماری جای  در سده چهارم میالدی و در اروپا 

کتاب های  کتاب های صحافی شده دادند. در این  خود را به 
که »نسخ خطی مصور« نامیده می شدند،  صحافی شده 

کتاب ها  صفحه ها با تصویرهایی تزئین می شدند. مضمون این 
داستان های تورات و زندگی قدیسین بود و هیچ کدام برای 

کودکان آنها را  کودکان و نوجوانان نوشته نمی شدند هر چند 
می خواندند و از دیدن تصاویرشان لذت می بردند. در ایران 
کتاب به دوهزار و پانصد سال پیش  کتابسازی و آراستن  هنر 

کتاب مقدس خود، اوستا را  باز می گردد. ایرانیان باستان 
کاری شده تزئین می کردند و مانی ارژنگ  با تصاویری طال

خود را با نقاشی های منحصر به فرد و زیبا به پیروانش عرضه 
کتاب ها  گروه از  می کرد. در دوران اسالمی روی هم رفته دو 

که  با تصویر همراه بودند: نخست برخی از رساله های علمی 
مصور می شدند و تصویر، پاره ای جدایی ناپذیر از آنها بود 

و دوم بعضی متن های ادبی مانند داستان های حماسی و 
کتاب هایی  که با تصویر آراسته می شدند. از جمله  افسانه ها 

که در همان نخستین سده های پس از اسالم مصور شد، 
که داستان ها و حکایت هایی  کلیله و دمنه را نام برد  می توان 
که باید  از زبان حیوانات را دربردارد و شاید در همین جاست 

که دنیای این  گرفت، چرا  کودک را پی  ردپای تصویرگری برای 
کتاب چه  کودکان نزدیک بوده، اما  داستان ها بسیار به دنیای 

مصور و چه غیرمصور در آن روزگار در اختیار طبقه خاصی از 
کتاب داشتند  مردم بوده است و عموم مردم نه سواد خواندن 
کودک  کتاب  گفت تصویرگری  و نه احتیاجی به خواندن! باید 

کودکان  که مختص  به معنای امروزی آن، یعنی تصاویری 
کشیده  کتاب  کردن بهتر آنها با موضوع  و برای ارتباط برقرار 

می شود و شامل تکنیک ها و روش های مخصوص به خود 
است، در جهان و البته در ایران با شروع مدرنیته متولد شد. 

کودک به عنوان یک فرد با خواسته های  که به  جایی در زمان 
مستقل اهمیت داده شد!

که پیش از ورود صنعت چاپ به ایران و  نخستین تصویرهایی 
گردان مکتب خانه  کودکان به دست شا کتاب های  آغاز انتشار 

کمک  که با قالب های چوبی و با  رسید، باسمه هایی بود 
کاغذ چاپ می شد و مکتب داران به هنگام  دست بر روی 

کودکان هدیه می دادند. به همین سبب، این گونه  عید به 
تصویرها عیدی سازی نامیده شده اند. با ورود صنعت 

کارگاه های چاپ،  گسترش  چاپ به ایران، به ویژه پس از 
کتاب با شمار باال  مستقل از چاپخانه های دربار، امکان نشر 
کتاب فراهم  کودکان به  و دسترسی توده های مردم به ویژه 

شد. در آن روزگار، ناشر به مفهوم امروزی وجود نداشت. از 
که در  میان چاپخانه های دولتی، چاپخانه سنگی دارالفنون 

کتاب هایی  پایان سال 1230شمسی پایه گذاری شده بود، 
کتاب های  کتاب ها به  کودکان منتشر می کرد. این  را برای 

کتاب های  مکتب خانه ای شهرت داشتند. سبک تصویری 
کتاب های چاپ سنگی بزرگساالن همسانی  مکتب خانه ای با 

گیر  کتاب ها ردپای بسیاری از سبک های فرا داشت. در این 
کتاب ها بیشتر  آن دوره به چشم می خورد. تصویرگران این 

غیرحرفه ای بودند و نام و نشانی از آنها به جای نمانده است. 
با دگرگونی در ساختار اجتماعی و فرهنگی و پیشرفت صنعت 

چاپ در ایران از یک سو و رشد دیدگاه های نوی آموزش و 
پرورش و تاسیس آموزشگاه های نو به جای مکتب خانه ها 

از سوی دیگر، شماری از دانش آموختگان اروپا به انتشار 
کتاب های مصور برای آموزش در آموزشگاه های نو پرداختند. 

گون، از اندرزنامه ها  گونا کتاب ها با موضوع های  گروه از  این 
تا قصه های ازوپ، یا حکایت های بازنویسی شده از مثنوی 
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کلیله و دمنه و مرزبان نامه را تشکیل می داد.  مولوی تا 
کتاب ها به سبب آشنایی با جریان  گروه از  پدیدآورندگان این 

کودکان  کتاب های  کودک در غرب، از نقش تصویر در  کتاب  نشر 
گاهی داشتند. با افزایش شمار آموزشگاه های نو و در پی  آ

کودکان در سال های  کتاب های  آن افزایش شمار خوانندگان 
کتاب های  آغازین سده جاری، ناشران بیشتری به انتشار 

کتاب  کودکان روی آوردند و زمینه فعالیت برای تصویرگران 
کم  کم  کودک فراهم شد. از سوی دیگر شیوه چاپ سنگی 
که امکانات  برچیده شد و جای خود را به چاپ سربی داد 

کتاب های  کرد.  بیشتری برای چاپ دقیق و ظریف فراهم می 
مصور و تصویری اروپایی به ایران آمدند و هنرکده در سال 1319 

کودک  کتاب  پایه گذاری شد و همه اینها باعث شد تصویرگری 
گروهی از دانشجویان  کند.  با رفتن  جایگاه مهم تری پیدا 

به اروپا و آمدن تعدادی از استادان خارجی به ویژه نقاشان 
فرانسوی به ایران، برنامه آموزش نقاشی در دانشگاه دگرگون 
شد و الگوی درسی دانشکده هنرهای زیبا با برنامه آموزشی 

دانشگاه بوزار فرانسه هماهنگ شد. در دهه 30 به سبب 
کودک، شماری از دانش آموختگان  کتاب  کار نشر  رونق یافتن 

گرایش  کودکان  کتاب های  دانشکده هنرهای زیبا به تصویرگری 
کردند.  کتاب های آن دوره را تصویرگری  یافتند و شماری از 
در سال های پایانی دهه 30، لیلی تقی پور، نخستین بانوی 
کتاب »گل های  کودک در ایران با تصویرگری  کتاب  تصویرگر 

کتاب پاپ آپ در ایران را در چاپخانه بانک  حافظ«، نخستین 
کودکان در این دوره ساده  کتاب  ح های  کرد. طر ملی منتشر 

کشیده می شد و  اما با دقت و ظرافت بیشتری از دوره قبل 
سبک ها و روش های نقاشی اروپایی در آنها به خوبی قابل 

رویت بود. تصاویر در ابتدا سیاه و سفید بودند و بعد از آمدن 
چاپ رنگی به ایران، با رنگ های محدودی رنگی شدند.  
کودک  کتاب  در سال های بین 1340 تا 1357 تصویرگری 

گرفت و با پیوستن به روند  در ایران از جریان سنتی فاصله 
جهانی هنرهای تجسمی و تصویرگری به شالوده ای استوار 

کرد. در این دوره دانشجویان جوانی همچون  دست پیدا 
کالنتری، آراپیک باغداساریان، علی  محمد زمان زمانی، پرویز 

کبر صادقی و مرتضی ممیز آثار برجسته ای از خود به جای  ا
کار  گذاشتند. با راه اندازی آتلیه فرانکلین در سال 1336 و آغاز 

کتاب های درسی، برای  این آتلیه برای آماده سازی و تصویرگری 
کودکان  نخستین بار مرکزی برای سفارش پایدار تصویرگری آثار 

گرد هم آیند  و نوجوانان در ایران برپا شد تا هنرمندان جوان 
کنار یکدیگر  کنند و در  کار  و به شکل پیوسته در این زمینه 

کودک در سال 1341  کتاب  تجربه بیندوزند. پایه گذاری شورای 
کودکان و نوجوانان در سال 1345 در  کانون پرورش فکری  و 

کودکان تاثیر بنیادین داشت:  کتاب های  پیشرفت تصویرگری 

کودکان پافشاری  کیفی  که بر تولید ادبیات  کودک  کتاب  شورای 
کودکان و نوجوانان  کانون پرورش فکری  داشت و در پی آن، 

در جایگاه ناشر از تصویرگران جوان نوگرا پشتیبانی می کرد. در 
که شاید بتوان آنها را  کتاب هایی منتشر شدند  آغاز این دوره 
کتاب های تصویری در چارچوب الگوی اروپایی یا  نخستین 
گرافیک در میان  گرایش به هنر  آمریکایی آن نامید. توجه و 
تصویرگران جوان، به اندوختن تجربه های تازهای در زمینه 

کتاب های تصویری منتهی شد. برای نخستین بار،  تولید 
تصویر از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار شد، متن و تصویر در 

گرفتند و این نتیجه به کارگیری هنر  کنار هم در یک صفحه جای 
گرافیک در خدمت تصویرگری بود. تصویرگری در دهه 60، 70 و 
گاه و بیگاه در عرصه های جهانی خوش درخشیده  80 هر چند 

است اما با دوران پیش از آن تمایزاتی اصولی و آشکار دارد. با 
اینکه نمی توان تاثیر تصویرگران پیشین را بر تصویرگران این 
کتاب ها و ضعف  کرد، اما تفاوت درون مایه  کتمان  سه دهه 

ارتباط با تصویرگران دهه های پیشین سبب شده انتقال 
کودک ایران به نسل امروز  تجربیات تصویرگران به نام ادبیات 
کمی ابتر باقی بماند و فرازهای تصویرگری در سال های چهل 

کریم  و پنجاه تکرار نشدنی به نظر برسد، اما تصویرگرانی مانند 
نصر، بهرام خائف، محمدعلی بنی اسدی، ابوالفضل همتی 

آهویی، نورالدین زرین کلک و چند تن دیگر در این سال ها 
کردند. تصویرگران جوان در دهه 90 نیز  آثار ماندگاری را خلق 
با رویکردی نوین و استفاده از تکنیک های به روز تصویرگری 

کتاب های  توانستند جوایزی بین المللی برای تصویرگری 
کنند. نرگس محمدی برای تصویرگری  کودک را از آن خود 
کبرپور، جایزه  گوزن بودم«، نوشته احمد ا کتاب »من یک 

سیب طالی بیست و ششمین جشنواره دوساالنه تصویرگری 
کرد. راشین خیریه، جوایز متعددی  براتیسالو را از آن خود 

که از آن جمله  کودکان به دست آورد  کتاب  برای تصویرگری 
کتاب بولونیا در ایتالیا  می توان به جایزه افق تازه از نمایشگاه 

کرد. علی عامه کن نیز  و جایزه سیب طالیی براتیسالو اشاره 
که آثارش در نمایشگاه معتبر خارجی به  تصویرگر جوانی است 
که  گذاشته شده است و از این دست تصویرگران نوگرا  نمایش 

کودک را همچنان و  تعدادشان اندک نیست، چراغ تصویرگری 
کاستی ها چه در داخل ایران و چه در آن سوی  با وجود تمامی 
مرزها روشن نگه داشته اند. در بین این نام های جوان، حضور 

که همچنان دغدغه تصویرگری خوب برای  تصویرگران قدیمی تر 
کودکان دارند نیز به چشم می خورد. تصویرگرانی  کتاب های 

چون نیره تقوی، بهزاد غریب پور، نسرین خسروی، محمدرضا 
که جایزه اندرسن را نصیب خود  دادگر و البته فرشید مثقالی 

کودک بیش  که امروزه تصویرگری برای  کرد. باید توجه داشت 
از هر چیز نیازمند تخیلی غنی و هنجارشکن است. شاید این 
کلیشه ای به نظر بیاید، ولی تصویرگر باید دنیا را از نگاه  حرف 

کودک ببیند. چشمان او باید برای دیدن جهان و آنچه در آن 
کودک حد و مرزی در خیال بافی و  کنند. برای  کودکی  می گذرد، 
رویاپردازی وجود ندارد. در دنیای او حتی روزمره ترین حوادث 
کودکان باید  شگفت، دیدنی و جذاب است. تصویرگر همچون 

کشف باشد. تنها تفاوت در این میان شاید  پیوسته در حال 
که  گاهی اوست. یک تصویرگر باید به خوبی بداند راهی  خودآ

کجا منتهی شود. ترس از شکستن  گرفته قرار است به  در پیش 
گاهی مطمئنا مانع بزرگی برای  مرزهای مرسوم یا عدم بینش و آ

گام های اساسی در این راه خواهد بود.  برداشتن 
منابع: 
کرمی کودک و تصویر، جمال الدین ا
کودکان: زهره قایینی کتاب های  تصویرگری 
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گر  که ا از میان نویسندگان ایرانی بسیارانی را می شود ُجست 
کودک و نوجوان  شده برای یک بار هم تجربه نگارش داستان 

گذرانده باشند. از آن جمله بزرگان ادبیات این مرز و  را از سر 
بوم را می شود نام برد؛ از پدر شعر نوی پارسی، علی اسفندیاری 

معروف به نیما یوشیج با »آهو و پرنده ها« و »توکا در قفس« 
بگیر تا احمد شاملو با آثار متنوع و زیادش در این زمینه. اما از 

میان نویسندگان سرشناس معاصر در چند دهه اخیر می توان 
که در این مطلب به آثار سه  کرد  به نام های متعددی اشاره 

گلشیری، محمود دولت آبادی و شهریار  نویسنده یعنی هوشنگ 
مندنی پور می پردازیم.

کودک و نوجوان در  نکته قابل توجه، داشتن همین یک اثر 
کارنامه این نویسندگان شهیر است، داستان بلند »حدیث 

گلشیری در بهار سال 1363 توسط انتشارات  ماهیگیر و دیو« از 
گاه در تیراژ پنج هزار و پانصد نسخه ای روانه بازار شد، داستان  آ

ُگزل« اثر دولت آبادی در اواخر دهه شصت  کوتاه »آهوی بخت من 
)سال 67( با همکاری نشر چشمه و تیراژ ده هزار نسخه ای به 
چاپ رسید و باالخره »هزار و یک سال« به روایت مندنی پور را 
نشر آفرینگان در سال 1384 با تیراژ  1650 نسخه به بازار عرضه 

کرد.
که به چشم می آید تیراژ باالی چاپ  در ابتدای امر، مسئله ای 

کودک و نوجوان در دهه های قبل است، حتی به نسبت آثار  آثار 
بزرگسال این سال های ادبیات ما، در سال های اخیر و به دالیل 

کمتر هم  گاهی به 500 نسخه و  کتاب  مختلفی شمارگان چاپ 
کودک  رسیده اما در دهه شصت با تیراژهای ده هزارتایی ادبیات 

که این خود جای بحث و صحبت  و نوجوان مواجه بوده ایم 
مفصل دارد. 

با خوانش دوباره آثار یاد شده، اولین نکته را شاید بتوان در 
که با همان  کرد، جایی  زبان روایی این داستان ها جست و جو 
که  کدام از این نویسندگان مواجه می شویم   ویژگی ها در نثر هر 

هر یک به آن شهره شده اند.
گلشیری، دولت آبادی و مندنی پور به سهم   البته هر سه یعنی 

که  کودک و نوجوان خود تا به آنجا  کوشیده اند تا در آثار  خود 
می توانند از غلظت زبان پروری خود بکاهند اما خواسته یا 

کم رنگ در  که همچون نشانه ای  ناخواسته می توان رد نثرشان را 
گلشیری همان نثر فاخرش را،  کرد؛ در  متن اثر به جا مانده دنبال 
کالم عاشقانه اش  در دولت آبادی رسم نقالی اش را و در مندنی پور 

ُگزل«  را. برای نمونه، تکه  پایانی از داستان »آهوی بخت من 
ُگزل را پیشاپیش هزار سوار قبیله.  دولت آبادی را می آوریم »ُگزل، 
که سرفراز و فراخ سینه،  دیگر اما نه چنان تنها، رموک و هراسان 

که دشتی از سبزه و آب و امید بر سر، پیش  پیشاپیش قبیله 
می آمدند«. 

مورد مشترک دیگر این داستان ها اما در پس زمینه و هدف گذاری 
کدام از این  که خود را نشان می دهد، هر  نگارش آنهاست 

کردن قصه ای نگاشته شده اما  روایت ها در ظاهر برای حکایت 
در واقع، در زیر الیه های خود حاوی و حامل پیام های اخالقی 

گذاشته و به  گاهی پا را فراتر از یک نصیحت ساده  که  است 
تبیین یک جهان بینی خاص می پردازد. اما این سمت و سوی 

جهت گیری ها برای پندآموزی و نشان دادن طریقه صحیح زندگی 
که در  گون است  گونا کم سن و سال، به روش های  به مخاطبان 

متن ها انتقال می یابد و هر یک از این نویسندگان بسته به زمانه، 
کم بر اجتماع، سلیقه یا نوع نگاه خود آن را در آثار آورده و  جو حا

مورد استفاده قرار می دهد. 
گلشیری  میان این سه اثر در »حدیث ماهیگیر و دیو« هوشنگ 

به صورت مستقیم به بازنویسی یکی از حکایات هزار و یک 
کتاب روایت قدیمی قصه را از  شب پرداخته و حتی در ابتدای 
هزار و یک شب ترجمه  عبداللطیف طسوجی تبریزی می آورد 

و در ادامه خود به روایتی جدید از این قصه  هزار و یک شب 
گسترده تر، جامع تر و در زمانی دیگر.  می پردازد، روایتی به غایت 

که دولت آبادی  ُگزل« اما وجه استعاری  در »آهوی بخت من 
گلشیری متفاوت است، آنجا در  انتخاب می کند بسیار از رویه  

»حدیث ماهیگیر و دیو« از اسطوره های قدیمی استفاده شده اما 
کم اثر به بهترین  دولت آبادی در داستان خود و با توجه به حجم 

کرده است.  نحو ممکن از تمثیل استفاده 
کامل ترین شکل این سه روایت  ولی روایت مندنی پور را باید 
کافی برای مانور  کمی جای  که از لحاظ  به حساب آورد، چرا 

گره خوردن  دادن روی مسئله مورد بحثش را داشته و نقطه 
که  گلشیری و تمثیلی دولت آبادی می شود، آنجا  نگاه اسطوره ای 

نام اثر »هزار و یک سال« قرابت لفظی و معنایی نزدیکی با هزار و 
که در آن از نمودهای  یک شب دارد و از سوی دیگر محتوای اثر 

کرده است. استعاره ای استفاده 
ک های این سه داستان باید به حضور بالفصل امر  از نقطه اشترا

ج از عرف  کرد. شاید این حضور اتفاقات خار خارق العاده اشاره 
کودک و نوجوان امری عادی به حساب بیاید  در داستان نویسی 
و مهم ترین علت آن را بشود جذب بیشتر این رنج سنی دانست.

کدام از این سه روایت، به نوعی از این ویژگی استفاده  در هر 
گفت و شنود  که با  شده است؛ چه در »حدیث ماهیگیر و دیو« 

کوزه مواجه  کار افتاده با دیوی در  بی واسطه یک ماهیگیر پیر و از 
که داستان حول رابطه  ُگزل«  می شویم، چه در »آهوی بخت من 

و صحبت میان یک آهو و یک زن می گذرد و چه در »هزار و یک 
کرده اند برای  کوچ  که ستارگان دسته جمعی به زمین  سال« 

کردن آرزوهایشان و در این راه  شناختن بیشتر انسان ها و برآورده 
که همراهی شان می کند. قصه گوی شهر است 

در همه  این داستان ها تالش بر این بوده تا با تقلیل دادن 
مناسبات آدمی به ساده ترین شیوه، بستر برای به زبان آوردن 

کرد  بدیهیات آماده شود. شاید بتوان با این توجیه دلیلی پیدا 
بر حضور بی شمار نمادهای طبیعت در این گونه داستان ها، از 
دریا و دریاچه بگیر تا درخت و آسمان و ستاره ها. در این میان 

اما حضور استعاری حیوانات بیشتر به چشم می آید، در داستان 
غ ماهی خوار و حتی االغ  گلشیری ماهی های قرمز دریاچه، مر

کارکرد تمثیلی پیدا می کنند  کدام در جای خود  مرد ماهیگیر، هر 
یا در روایت مندنی پور همین نقش را پرندگان روی درختان افرا 
یعنی سهره ها بازی می کنند. اما اوج این حضور را باید در قصه  
که بنیان داستان بر دوستی و محبت  دولت آبادی ُجست، چرا 
گذارده شده و سرنوشت این دو به هم  آهو با زنی به نام »ُگزل« 

گره می خورد.
یکی دیگر از ویژگی های این داستان ها، تاثیرگذاری چشم ها بر 

روند حوادث است. در »حدیث ماهیگیر و دیو«، برگشتن قدرت 
کم سوی پیرمرد ماهیگیر با برآوردن آرزوی  بینایی به چشم های 

کوزه  بازگشت جوانی اش، یکی از راه های دیو برای رهایی از بند 
ُگزل«، زن  کاله است. در »آهوی بخت من  و طلسم خورشید 
که آهوبره ها را هر روز برای چرا به سرچشمه می برد »خودش 

روی بلندترین بلندی ها می ایستاد و به آستانه خورشید، به راه 
رفته سواران قبیله نگاه می کرد« تا باالخره روزی برگردند و در »هزار 

کمک به فردی  و یک سال« هرگاه ستارگان به زمین آمده برای 
پیش قدم می شوند، چشمان آن فرد را مملو از غم می یابند، 

که »غصه آدم را...تاریک می کند و تاریکی، خیلی زود توی  چرا 
چشم های آدم معلوم می شود«، بنابراین دست بر چشمان خود 
کردن خود به برآورده شدن آرزوهای آنان جامعه  گذاشته و با فدا 

عمل می پوشاند. 
پایان بندی این داستان ها را هم از جهتی می توان شبیه به 

که پایان هر سه روایت با نوید به پیروزی خیر  یکدیگر دانست، چرا 
گرفتن رفتار صحیح  بر شر همراه بوده و بر درستکاری و در پیش 

کید می شود. در زندگی تا

حضوربالفصلامرخارقالعاده
تقاطعکودکانهنویسیهایمندنیپور،گلشیریودولتآبادی

مهدی وحید دستجردی

روزنامه نگار
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گر  که ا از میان نویسندگان ایرانی بسیارانی را می شود ُجست 
کودک و نوجوان  شده برای یک بار هم تجربه نگارش داستان 

گذرانده باشند. از آن جمله بزرگان ادبیات این مرز و  را از سر 
بوم را می شود نام برد؛ از پدر شعر نوی پارسی، علی اسفندیاری 

معروف به نیما یوشیج با »آهو و پرنده ها« و »توکا در قفس« 
بگیر تا احمد شاملو با آثار متنوع و زیادش در این زمینه. اما از 

میان نویسندگان سرشناس معاصر در چند دهه اخیر می توان 
که در این مطلب به آثار سه  کرد  به نام های متعددی اشاره 

گلشیری، محمود دولت آبادی و شهریار  نویسنده یعنی هوشنگ 
مندنی پور می پردازیم.

کودک و نوجوان در  نکته قابل توجه، داشتن همین یک اثر 
کارنامه این نویسندگان شهیر است، داستان بلند »حدیث 

گلشیری در بهار سال 1363 توسط انتشارات  ماهیگیر و دیو« از 
گاه در تیراژ پنج هزار و پانصد نسخه ای روانه بازار شد، داستان  آ

ُگزل« اثر دولت آبادی در اواخر دهه شصت  کوتاه »آهوی بخت من 
)سال 67( با همکاری نشر چشمه و تیراژ ده هزار نسخه ای به 
چاپ رسید و باالخره »هزار و یک سال« به روایت مندنی پور را 
نشر آفرینگان در سال 1384 با تیراژ  1650 نسخه به بازار عرضه 

کرد.
که به چشم می آید تیراژ باالی چاپ  در ابتدای امر، مسئله ای 

کودک و نوجوان در دهه های قبل است، حتی به نسبت آثار  آثار 
بزرگسال این سال های ادبیات ما، در سال های اخیر و به دالیل 

کمتر هم  گاهی به 500 نسخه و  کتاب  مختلفی شمارگان چاپ 
کودک  رسیده اما در دهه شصت با تیراژهای ده هزارتایی ادبیات 

که این خود جای بحث و صحبت  و نوجوان مواجه بوده ایم 
مفصل دارد. 

با خوانش دوباره آثار یاد شده، اولین نکته را شاید بتوان در 
که با همان  کرد، جایی  زبان روایی این داستان ها جست و جو 
که  کدام از این نویسندگان مواجه می شویم   ویژگی ها در نثر هر 

هر یک به آن شهره شده اند.
گلشیری، دولت آبادی و مندنی پور به سهم   البته هر سه یعنی 

که  کودک و نوجوان خود تا به آنجا  کوشیده اند تا در آثار  خود 
می توانند از غلظت زبان پروری خود بکاهند اما خواسته یا 

کم رنگ در  که همچون نشانه ای  ناخواسته می توان رد نثرشان را 
گلشیری همان نثر فاخرش را،  کرد؛ در  متن اثر به جا مانده دنبال 
کالم عاشقانه اش  در دولت آبادی رسم نقالی اش را و در مندنی پور 

ُگزل«  را. برای نمونه، تکه  پایانی از داستان »آهوی بخت من 
ُگزل را پیشاپیش هزار سوار قبیله.  دولت آبادی را می آوریم »ُگزل، 
که سرفراز و فراخ سینه،  دیگر اما نه چنان تنها، رموک و هراسان 

که دشتی از سبزه و آب و امید بر سر، پیش  پیشاپیش قبیله 
می آمدند«. 

مورد مشترک دیگر این داستان ها اما در پس زمینه و هدف گذاری 
کدام از این  که خود را نشان می دهد، هر  نگارش آنهاست 

کردن قصه ای نگاشته شده اما  روایت ها در ظاهر برای حکایت 
در واقع، در زیر الیه های خود حاوی و حامل پیام های اخالقی 

گذاشته و به  گاهی پا را فراتر از یک نصیحت ساده  که  است 
تبیین یک جهان بینی خاص می پردازد. اما این سمت و سوی 

جهت گیری ها برای پندآموزی و نشان دادن طریقه صحیح زندگی 
که در  گون است  گونا کم سن و سال، به روش های  به مخاطبان 

متن ها انتقال می یابد و هر یک از این نویسندگان بسته به زمانه، 
کم بر اجتماع، سلیقه یا نوع نگاه خود آن را در آثار آورده و  جو حا

مورد استفاده قرار می دهد. 
گلشیری  میان این سه اثر در »حدیث ماهیگیر و دیو« هوشنگ 

به صورت مستقیم به بازنویسی یکی از حکایات هزار و یک 
کتاب روایت قدیمی قصه را از  شب پرداخته و حتی در ابتدای 
هزار و یک شب ترجمه  عبداللطیف طسوجی تبریزی می آورد 

و در ادامه خود به روایتی جدید از این قصه  هزار و یک شب 
گسترده تر، جامع تر و در زمانی دیگر.  می پردازد، روایتی به غایت 

که دولت آبادی  ُگزل« اما وجه استعاری  در »آهوی بخت من 
گلشیری متفاوت است، آنجا در  انتخاب می کند بسیار از رویه  

»حدیث ماهیگیر و دیو« از اسطوره های قدیمی استفاده شده اما 
کم اثر به بهترین  دولت آبادی در داستان خود و با توجه به حجم 

کرده است.  نحو ممکن از تمثیل استفاده 
کامل ترین شکل این سه روایت  ولی روایت مندنی پور را باید 
کافی برای مانور  کمی جای  که از لحاظ  به حساب آورد، چرا 

گره خوردن  دادن روی مسئله مورد بحثش را داشته و نقطه 
که  گلشیری و تمثیلی دولت آبادی می شود، آنجا  نگاه اسطوره ای 

نام اثر »هزار و یک سال« قرابت لفظی و معنایی نزدیکی با هزار و 
که در آن از نمودهای  یک شب دارد و از سوی دیگر محتوای اثر 

کرده است. استعاره ای استفاده 
ک های این سه داستان باید به حضور بالفصل امر  از نقطه اشترا

ج از عرف  کرد. شاید این حضور اتفاقات خار خارق العاده اشاره 
کودک و نوجوان امری عادی به حساب بیاید  در داستان نویسی 
و مهم ترین علت آن را بشود جذب بیشتر این رنج سنی دانست.

کدام از این سه روایت، به نوعی از این ویژگی استفاده  در هر 
گفت و شنود  که با  شده است؛ چه در »حدیث ماهیگیر و دیو« 

کوزه مواجه  کار افتاده با دیوی در  بی واسطه یک ماهیگیر پیر و از 
که داستان حول رابطه  ُگزل«  می شویم، چه در »آهوی بخت من 

و صحبت میان یک آهو و یک زن می گذرد و چه در »هزار و یک 
کرده اند برای  کوچ  که ستارگان دسته جمعی به زمین  سال« 

کردن آرزوهایشان و در این راه  شناختن بیشتر انسان ها و برآورده 
که همراهی شان می کند. قصه گوی شهر است 

در همه  این داستان ها تالش بر این بوده تا با تقلیل دادن 
مناسبات آدمی به ساده ترین شیوه، بستر برای به زبان آوردن 

کرد  بدیهیات آماده شود. شاید بتوان با این توجیه دلیلی پیدا 
بر حضور بی شمار نمادهای طبیعت در این گونه داستان ها، از 
دریا و دریاچه بگیر تا درخت و آسمان و ستاره ها. در این میان 

اما حضور استعاری حیوانات بیشتر به چشم می آید، در داستان 
غ ماهی خوار و حتی االغ  گلشیری ماهی های قرمز دریاچه، مر

کارکرد تمثیلی پیدا می کنند  کدام در جای خود  مرد ماهیگیر، هر 
یا در روایت مندنی پور همین نقش را پرندگان روی درختان افرا 
یعنی سهره ها بازی می کنند. اما اوج این حضور را باید در قصه  
که بنیان داستان بر دوستی و محبت  دولت آبادی ُجست، چرا 
گذارده شده و سرنوشت این دو به هم  آهو با زنی به نام »ُگزل« 

گره می خورد.
یکی دیگر از ویژگی های این داستان ها، تاثیرگذاری چشم ها بر 

روند حوادث است. در »حدیث ماهیگیر و دیو«، برگشتن قدرت 
کم سوی پیرمرد ماهیگیر با برآوردن آرزوی  بینایی به چشم های 

کوزه  بازگشت جوانی اش، یکی از راه های دیو برای رهایی از بند 
ُگزل«، زن  کاله است. در »آهوی بخت من  و طلسم خورشید 
که آهوبره ها را هر روز برای چرا به سرچشمه می برد »خودش 

روی بلندترین بلندی ها می ایستاد و به آستانه خورشید، به راه 
رفته سواران قبیله نگاه می کرد« تا باالخره روزی برگردند و در »هزار 

کمک به فردی  و یک سال« هرگاه ستارگان به زمین آمده برای 
پیش قدم می شوند، چشمان آن فرد را مملو از غم می یابند، 

که »غصه آدم را...تاریک می کند و تاریکی، خیلی زود توی  چرا 
چشم های آدم معلوم می شود«، بنابراین دست بر چشمان خود 
کردن خود به برآورده شدن آرزوهای آنان جامعه  گذاشته و با فدا 

عمل می پوشاند. 
پایان بندی این داستان ها را هم از جهتی می توان شبیه به 

که پایان هر سه روایت با نوید به پیروزی خیر  یکدیگر دانست، چرا 
گرفتن رفتار صحیح  بر شر همراه بوده و بر درستکاری و در پیش 

کید می شود. در زندگی تا
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الهام سعادت

  شل سیلور استاین

دکتری ادبیات فارسی

گمشده پرسید:از من چه می خواهی؟ »قطعه 
--- هیچ.

--- به من چه احتیاجی داری؟                                                                                                                        
--- هیچ.

کی هستی؟ --- تو 
----من دایره بزرگم.

که مدت هاست در  کسی باشی  گمانم تو همان  ---به  
گمشده تو باشم! انتظارش هستم. شاید من قطعه 

گم نکرده ام.                                                                                                                   ---- اما من قطعه ای 
----حیف خیلی بد شد، چقدر دلم می خواست با تو قل 

بخورم.
---- تو نمی توانی با من قل بخوری ولی شاید خودت بتوانی 

و...
کرد تا به یک دایره  گمشده ادامه پیدا  و داستان برای قطعه 

کسی  گمشده  کامل تبدیل شد وقل خورد و فهمید قطعه 
کامل است و قرارهم نیست با چیز دیگری  نیست .  خودش 

جور شود.«
که  گمشده، داستان خود عمو شلبی است  داستان قطعه 

کامل باشند.   می خواهد به همه بگوید خودشان می توانند 
که  که عمو شلبی نشان می دهد، پنجره ای  چشم اندازی 
گشاید،  کنارش می برد و برایمان می  گیرد  دستمان را می 

گمشده همه آدم بزرگ ها هم هست. دنیای 
کی و درکجای جهان به دنیا آمد. که عمو شلبی  مهم نیست 
کدام مدرسه رفت  که بودند به  که پدر ومادرش  مهم نیست 

که اولین  و وقتی بزرگ شد شغلش چه بود. حتی مهم نیست 
که هیچ انتشاراتی زیربار  کتابش، درخت بخشنده تابی بود 

چاپش نمی رفت و عمو شلبی با هزار سختی و درد سرتوانست 
کند.  چاپش 

که او داستان ها و شعرهایی نوشت و  مهم این است 
که مال همه آدم های دنیاست. حس  کشید  نقاشی هایی 

شخصی همه آدم های دنیا. 
کدام از آثار عمو شلبی پایان قابل پیش بینی  تقریبا هیچ 
ندارند، نه حتی پایانی خوش اما همه با طنزی لطیف در 

دنیایی جادویی شناورند تا دنیایی به تمام معنا واقعی را به 
کرده ایم اما انگار  که می شناسیم و تجربه اش  نمایش بگذارند 

در غباری از روزمرگی ها وبی تفاوتی ها پیچیده شده است.
گفت: من بعضی وقت ها قاشقم را میندازم زمین. کوچولو  »پسر 

گفت: من هم میندازم. پیرمرد 
گفت:شلوارم را خیس می کنم. کوچولو آروم  پسر 

گفت: منم همینطور.                                                                                                                                          پیرمرد با لبخندی 
گریه می کنم.       گفت: اغلب  کوچولو  پسر 

گریه می کنم. گفت: من هم  پیرمرد سرش را تکون داد و 
که انگار بزرگ ترها به من  گفت: از همه بدتر اینه  کوچولو  پسر 

اهمیتی نمی دن.
کرد. گرم و پرچین وچروک رو روی صورتش حس  او یه دست 

گفت:می دونم چی میگی.« که می  پیرمرد بود 
عمو شلبی در مورد مسائل بزرگ حرف نمی زند. آدم های بزرگ 

کم اهمیتند . و اتفاقات بزرگ همه مسائلی بسیار 
بلکه بحث مربوط به آدم های معمولی ، دنیای معمولی با 

روابط معمولی است. 
گاهی خنده داراست اما  که همه چیز بی رودربایستی و  جایی 

همیشه یک سوال بزرگ به وجود می آورد، آیا ما دوست داریم 
کنیم؟ که قطعا خودمان ساخته ایم زندگی  در این دنیایی 

همه چیز از همین جا شروع می شود، فسلفه نو به زندگی ، 
که  که می آفرینیم چیزی  ارزیابی صادقانه خودمان و جهانی 

که دلمان می خواهد باشد. هست و چیزی 

ک درونی. گاهی هراسنا  الیه ساده بیرونی والیه پیچیده و 

»می خواستم به شما بگویم سالم اما شما سریع رد شدید.
می خواستم بگویم حال شما چطور است؟

اما شما به من نگاه نکردید.
می خواستم بگویم حال من خوب نیست.

اما شما دیگر رفته بودید.
برای همین همه چیز را به شما نگفتم.

فقط پوست موزم را زیرپایتان انداختم تا زمین بخورید و یک 
لحظه بایستید.

شاید این بار مرا ببینید.«
در آثار عمو شلبی دنیای دوقطبی رنگ می بازد. معیارها و خط 

گاهی اصال از بین می رود. همین  و مرزها جابه جا می شود و 
کند و دنیای  کودکان تبدیل می  مشخصه آنها را به آثاری برای 

گیرد و مجبور به  کشی شده بزرگ ترها را به سخره می  خط 
کند. عقب نشینی وبازنگریشان می 

گوره خر پرسیدم:تو سفیدی و راه راه سیاه داری یا سیاهی  »از 

و راه راه سفید داری؟
گوره خر به جای جواب دادن پرسید: تو خوبی فقط 

عادت های بد داری.  
 یا بدی وچندتا عادت خوب داری ؟                                                                                                                   

کتی بعضی وقت ها شیطونی سا
کت میشی؟ یا شیطونی بعضی وقت ها سا

گوره خر پرسید و پرسید وپرسیدوپرسید وبعد رفت دیگه  و 
گوره خرها درباره راه راهاشون چیزی نمی پرسم!« هیچ وقت از 

کدام از  کند و هیچ  عمو شلبی دلش می خواست همه حرکت 
کرده بود و  گیر  که توی درخت  آدم ها  مثل تک شاخی نباشند 

عمو شلبی می خواست نجاتش دهد.
کنه کمکم  کاربگذره، یکی بیاد  کار از  » لطفا قبل از اینکه 

کنم. من داد زدم: من آزادت می 
کن ببینم چقدر دردم  اون در جواب داد زد:نه صبر 

کشه؟عوضش چقدر پول می گیری و میاد؟چقدرطول می 
به نظرم هنوز همونجا نشسته.«

جایی  ݡکه پیاده رو تموم میشه   
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جنـــگ  میـــدان  کـــه  زندگـــی  جـــای  نـــه  مرزهـــا،  دنیـــای 
طـــرد.  دیگـــر  بـــار  می کنـــد،  تحریممـــان  بـــاری  اســـت. 
پـــی فاصلـــه ای  روز دیگـــر فاصلـــه  بمـــب می اندازنـــد،   روزی 
آن  از  بایـــد  باشـــند!  بایـــد  مرزهـــا  کـــرد  خواهـــی  بـــاور  تـــو  و 
کـــه  آنهـــا  دســـت  ســـپرد  و  بریـــد  را  زمیـــن  بعـــد،  بـــه  نقطـــه 
دور!  خیلـــی  اســـت،  دور  شهرهایشـــان  کـــه  دیگران انـــد، 
صـــورت   گیســـو،  قـــول  بـــه  کـــه  می زننـــد!  حـــرف  غریـــب  کـــه 
اســـت! جدیـــدی  عجیـــب  جـــور  یـــک  تن هایشـــان  و 

یک 
از مدرسه آمده است و می دانم تا بشقاب های پر را نگذارم روی 

که وقت نهار حرفی نباشد، یک ریز  میز و مادر چشم غره اش نرود 
می بافد. 

که آمده بود مدرسه شان. می گوید یک  از دختر مدیر می گوید 
کم   جور عجیب غریبی بود! می پرسم چه جوری؟ واژه 

گوشه  چشم هایش را می کشد و لپ هایش را باد  می آورد. 
می کند. 

بعد می زند زیر خنده و می گوید: »این جوری!« می گوید دختر 
مدیر از شیر سوم آب خوری، آب خورده است و بچه های 

کالس، از پشت پنجره دیده اند. 
از زنگ تفریح بعدی هم، ایستاده اند دم آب خوری و به هرکس 

گفته اند نخور، »مریم خله«  خواسته از شیر سوم آب بخورد، 
که دختر مدیر،  از این شیر آب خورده است! و من فکر می کنم 

کودکی است با نیازهای خاص. 
گیسو هم تایید می کند، می گوید: »می دانی! شبیه عکس 

کتاب به دست  کتاب هایت بود.« بعد می دود توی اتاقم و 
کم توان ذهنی« و  کودکان  برمی گردد سر میز: »کار درمانی برای 

کودکی است مبتال   جلد آن، عکس 
به سندرم داون، اسباب بازی به دست و نگاهش جایی است 

در پشت دوربین.

دو
کار را حل می کند. هم   با خودم می گویم چندتا فیلم خوب 

گیسو می دهم، هم می برم برای مدرسه، بچه ها ببینند،  نشان 
یاد بگیرند و خط بطالن بکشیم بر افسانه  شیر سوم آب خوری! 
چ می کنم: »روز هشتم«، »بچه های ابدی«، »بعد از زندگی«  سر

کنی، چشمش  که می خواهی ابرویش را اصالح  و مادر غر می زند 
کودک است؟  کور می شود! می گوید: »مگر اینها فیلم  هم 

کارتون خوب نیست؟ قصه  خوب چطور؟« و می زنم به دل 
کتاب ها، قفسه ها! آمادگاه را زیر و  رو می کنم، می پرسم، نشانم 

می دهند، می خوانم و نیست. 
هست و آنچه باید، نیست. 

کتاب ها خود، مرز شده اند میان هنجار و ناهنجار، باهوش  انگار 
کم هوش، شنوا و ناشنوا و راوی افسانه هایی اند چون شیر  و 

که تنها تن  سوم آب خوری! درست روایتگر ترحم، آه و ویلچری 
خ هایش، له! آدمیزاد را جابه جا می کند و توان را زیر چر

کتاب ها و فروشنده پرسش گر  پا در هوا مانده ام میان مرزکشی 

که مرزها را بردارد، نه!  کتابی  نگاهم می کند: »پیدا نشد؟« 
پیدا نشد!

سه
که میدان جنگ است و مگر  دنیای مرزها، نه جای زندگی 

که  جنگ راحت تر از صلح نیست؟ مرز می کشیم و می پنداریم 
که تبعید  جای خالی آدم های آن سو اهمیت ندارد! آدم هایی 

شده اند آن ور خط کشی ها، به سرزمین غفلت و هر از چندگاهی، 

تنها ردپایشان را در خیابان ، مدرسه  و پای شیرهای آب 
می بینیم. اهمیتی دارد؟ دارد.

کودکان استثنایی  که می رویم، جای خالی  کودک  سراغ ادبیات 
کاستی چه در تعداد   در متن قصه ها ملموس است و این 

و چه در محتوا، عیان! 
کودکان  که افسار قصه را سپرده باشند دست   کتاب هایی 

 با نیازهای خاص چه تالیف و چه در ترجمه دیریاب هستند 
گوش نویسنده و ناشرش خورده   و غریب، اسمشان تنها به 

کتاب فروش.  و چند 
از سوی دیگر، اصل قصه ها نیز جای تامل دارند و نقد. 

گاه یا ناخواسته، دیده بانی شده است   نویسنده، آ
گزارش دهد و ترحم شخصیت های  تا ناتوانی های جسم را 

داستان و مخاطبش را بخرد. 
گریز  کم توان را نا  چنین قلم زدنی، نه تنها مرز میان سالم و 

که  که مصداقی است بارز برای مثلی  و پررنگ تر جلوه می دهد 
کودک از راه ادبیات  می گوید: »از قضا سرکنگبین صفرا فزود«! 

کنونی، با توان و نیروی افراد با نیازهای خاص آشنا نخواهد شد 
و فقط آنها را، انسان هایی ضعیف، وابسته و نیازمند خواهد 

کمک طلب می کنند و این خود داستانی  که پیوسته  شناخت 
است مغایر با واقعیت.

کودک، نه نیازمند  که در این شرایط بگوییم ادبیات  به جاست 
که خواستار خط شکنی است تا میدان های جنگ را  مرزبان 

کودکی  که هر  کند به جایی برای زندگی، جایی   تبدیل 
 قدر توانایی ها   نه ناتوانی اش، از آن سهمی داشته 

باشد.

درجستوجویخطشݡکن

باخودممیگویم
را چندتافیلمخوبکار

حلمیکند.
همنشانگیسو

میدهم،
هممیبرمبرای

مدرسه،
بچههاببینند،

یادبگیرندوخطبطالن
بکشیمبرافسانه

شیرسومآبخوری!

ادبیاتکودکخالیاست جایکودکانبانیازهایخاصدر

معصومه یزدانی پور
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جنـــگ  میـــدان  کـــه  زندگـــی  جـــای  نـــه  مرزهـــا،  دنیـــای 
طـــرد.  دیگـــر  بـــار  می کنـــد،  تحریممـــان  بـــاری  اســـت. 
پـــی فاصلـــه ای  روز دیگـــر فاصلـــه  بمـــب می اندازنـــد،   روزی 
آن  از  بایـــد  باشـــند!  بایـــد  مرزهـــا  کـــرد  خواهـــی  بـــاور  تـــو  و 
کـــه  آنهـــا  دســـت  ســـپرد  و  بریـــد  را  زمیـــن  بعـــد،  بـــه  نقطـــه 
دور!  خیلـــی  اســـت،  دور  شهرهایشـــان  کـــه  دیگران انـــد، 
صـــورت   گیســـو،  قـــول  بـــه  کـــه  می زننـــد!  حـــرف  غریـــب  کـــه 
اســـت! جدیـــدی  عجیـــب  جـــور  یـــک  تن هایشـــان  و 

یک 
از مدرسه آمده است و می دانم تا بشقاب های پر را نگذارم روی 

که وقت نهار حرفی نباشد، یک ریز  میز و مادر چشم غره اش نرود 
می بافد. 

که آمده بود مدرسه شان. می گوید یک  از دختر مدیر می گوید 
کم   جور عجیب غریبی بود! می پرسم چه جوری؟ واژه 

گوشه  چشم هایش را می کشد و لپ هایش را باد  می آورد. 
می کند. 

بعد می زند زیر خنده و می گوید: »این جوری!« می گوید دختر 
مدیر از شیر سوم آب خوری، آب خورده است و بچه های 

کالس، از پشت پنجره دیده اند. 
از زنگ تفریح بعدی هم، ایستاده اند دم آب خوری و به هرکس 

گفته اند نخور، »مریم خله«  خواسته از شیر سوم آب بخورد، 
که دختر مدیر،  از این شیر آب خورده است! و من فکر می کنم 

کودکی است با نیازهای خاص. 
گیسو هم تایید می کند، می گوید: »می دانی! شبیه عکس 

کتاب به دست  کتاب هایت بود.« بعد می دود توی اتاقم و 
کم توان ذهنی« و  کودکان  برمی گردد سر میز: »کار درمانی برای 

کودکی است مبتال   جلد آن، عکس 
به سندرم داون، اسباب بازی به دست و نگاهش جایی است 

در پشت دوربین.

دو
کار را حل می کند. هم   با خودم می گویم چندتا فیلم خوب 

گیسو می دهم، هم می برم برای مدرسه، بچه ها ببینند،  نشان 
یاد بگیرند و خط بطالن بکشیم بر افسانه  شیر سوم آب خوری! 
چ می کنم: »روز هشتم«، »بچه های ابدی«، »بعد از زندگی«  سر

کنی، چشمش  که می خواهی ابرویش را اصالح  و مادر غر می زند 
کودک است؟  کور می شود! می گوید: »مگر اینها فیلم  هم 

کارتون خوب نیست؟ قصه  خوب چطور؟« و می زنم به دل 
کتاب ها، قفسه ها! آمادگاه را زیر و  رو می کنم، می پرسم، نشانم 

می دهند، می خوانم و نیست. 
هست و آنچه باید، نیست. 

کتاب ها خود، مرز شده اند میان هنجار و ناهنجار، باهوش  انگار 
کم هوش، شنوا و ناشنوا و راوی افسانه هایی اند چون شیر  و 

که تنها تن  سوم آب خوری! درست روایتگر ترحم، آه و ویلچری 
خ هایش، له! آدمیزاد را جابه جا می کند و توان را زیر چر

کتاب ها و فروشنده پرسش گر  پا در هوا مانده ام میان مرزکشی 

که مرزها را بردارد، نه!  کتابی  نگاهم می کند: »پیدا نشد؟« 
پیدا نشد!

سه
که میدان جنگ است و مگر  دنیای مرزها، نه جای زندگی 

که  جنگ راحت تر از صلح نیست؟ مرز می کشیم و می پنداریم 
که تبعید  جای خالی آدم های آن سو اهمیت ندارد! آدم هایی 

شده اند آن ور خط کشی ها، به سرزمین غفلت و هر از چندگاهی، 

تنها ردپایشان را در خیابان ، مدرسه  و پای شیرهای آب 
می بینیم. اهمیتی دارد؟ دارد.

کودکان استثنایی  که می رویم، جای خالی  کودک  سراغ ادبیات 
کاستی چه در تعداد   در متن قصه ها ملموس است و این 

و چه در محتوا، عیان! 
کودکان  که افسار قصه را سپرده باشند دست   کتاب هایی 

 با نیازهای خاص چه تالیف و چه در ترجمه دیریاب هستند 
گوش نویسنده و ناشرش خورده   و غریب، اسمشان تنها به 

کتاب فروش.  و چند 
از سوی دیگر، اصل قصه ها نیز جای تامل دارند و نقد. 

گاه یا ناخواسته، دیده بانی شده است   نویسنده، آ
گزارش دهد و ترحم شخصیت های  تا ناتوانی های جسم را 

داستان و مخاطبش را بخرد. 
گریز  کم توان را نا  چنین قلم زدنی، نه تنها مرز میان سالم و 

که  که مصداقی است بارز برای مثلی  و پررنگ تر جلوه می دهد 
کودک از راه ادبیات  می گوید: »از قضا سرکنگبین صفرا فزود«! 

کنونی، با توان و نیروی افراد با نیازهای خاص آشنا نخواهد شد 
و فقط آنها را، انسان هایی ضعیف، وابسته و نیازمند خواهد 

کمک طلب می کنند و این خود داستانی  که پیوسته  شناخت 
است مغایر با واقعیت.

کودک، نه نیازمند  که در این شرایط بگوییم ادبیات  به جاست 
که خواستار خط شکنی است تا میدان های جنگ را  مرزبان 

کودکی  که هر  کند به جایی برای زندگی، جایی   تبدیل 
 قدر توانایی ها   نه ناتوانی اش، از آن سهمی داشته 

باشد.
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شاݡگردان مݡکتب فراموشی
جمالاکرمی،نویسندهکودکونوجوانمیگویدادبیاتوتصویرگریمادچارشیفتگیبهانتزاعاست

کند. رمان  کارش آدم را شگفت زده می  تنوع زمینه های 
کودک، رمان نوجوان، شعر  کودک، ترجمه هنر  و داستان 

کودک   نوجوان، ترجمه رمان نوجوان، پژوهش و تصویرگری 
گری و آموزش نقاشی  کنید مربی   و نوجوان و به اینها اضافه 

کودکان ونوجوانان در سال های دور  کانون پرورش فکری  در 

کدام می توانند زندگی یک آدم جدی و فعال  که هر  کارهایی  را. 
کرمی خوش ذوق، تنها  کنند و برای جمال ا کامل پر  را به طور 

که برگزار  کالسی  کارگاه و  فصل هایی از زندگی هستند. در هر 
کند، به ایجاد فضای خالقانه هم معروف است. به اینکه از  می 

کانون می خواهد فضاهای قدیمی و تکراری  مربیان و بچه های 

را تغییر دهند  و با رفتارشان، سکون فضای موجود را بشکنند. 
کاری مشغول پژوهش  گفته خودش این روزها بیش از هر  به 
و رمان است، اما هنوز  تصویرگری هایش مثال زدنی است و 

شعر و داستان هایش بین بچه ها طرفدار دارد. تنوع سلیقه و 
کرمی نقطه خوبی برای آغاز بحث است. کاری جمال ا  گرایش 

کودکی اش  که ماجرا به دوران اثرگذار  گوید  با تامل می 
که یک پسر بچه بود و روزهایش در  برمی گردد. به زمانی 

کتاب های  کانون پرورش فکری سمنان البه الی  کتابخانه 
کارها به شب می رسید.  متعدد و تنوع 

کاری  کالس های موسیقی و نمایش و شطرنج باعث شد هر 
که می کند، برآمده از یک بخش وجودش باشد و او حرکت 

که هنوز غایب  کردن بخشی  در نقطه ای دیگر را برای فعال 
کارهای برشت  که  کند: »12ساله بودم  و خاموش  مانده آغاز 

که نداشت.  تجربه  را اجرا می کردیم و این اجراها چه لذتی 
کودکی و  کارهای دیگر از همان سال های  سازدهنی و خیلی 

نوجوانی می آید.«

 اصفهان، انقالب  و تجربه کار کودک در زیباترین 
ساختمان شهر

کانون  کرمی در زمان دانشجویی اولین سال های مربیگری در   ا
که  کرده. سال هایی سخت وعجیب اما خاطره انگیز  را سپری 

گذشته: »آرزو داشتم در  اتفاقا بخشی از آن هم در اصفهان 
کالنتری  که یک روز به تور پرویز  کنم  کار  کانون پرورش فکری 
گفتم دوست دارم مربی شوم. نقاشی هایم را دید  و  خوردم. 

کنی، دستمزد بیشتری می گیری  کار  گفت: ببین هرچی دورتر 
کانون حقوق  کیلومتری و بر اساس فاصله زیاد به مربیان  چون 

گفت:  کرمان! لبخندی زد و  گفتم خوب می روم  می دادند. 
کرمان رفتن بچه ای باید از یک جای نزدیک تر  نه هنوز برای 

گیالن و بعد  کانون  که  در سال 56 اول در  کنی. این بود  شروع 
کوچک اصفهان مثل بروجن، سمیرم، اردستان  در شهرهای 
که هر  کارم هم این بود  کانون بودم. شیوه  و ... مربی نقاشی 

چهارشنبه عصر با اتوبوس از تهران راه می افتادم و جمعه ها از 
اصفهان برمی گشتم. خاطرات عجیبی هم از آن سال ها دارم.  

گره خورده بود. یادم است  که با انقالب اسالمی  سال هایی 
گفتم به من  که قرار بود به سمیرم بیایم، به دوستانم  اولین بار 

گفتند باید دنبال قشنگ ترین  کانون را بدهید و آنها  آدرس 
ساختمان شهر بگردی. واقعیت هم همین بود و من افتخار 

کردم. البته این همه ماجرا  کار در زیباترین بنای سمیرم را پیدا 
کانون سال های انقالب اسالمی در  کار من در  نبود. خاطرات 

گره خورده  گروه های نوجوان های برنو به دست  سمیرم با 
که به سمت  است.  بچه هایی پر از هیجان و شور انقالب 

کردند و من قرار بود در میانه این  هلی کوپترها تیراندازی می 
کالس نقاشی بکشانم!« هیجان، آنها را به 

دنیای پر تصویر یک نویسنده ماجراجو
کرمی است و  رد پا و تصاویر این روزهای عجیب هنوز هم با ا

کرده است. »شب بخیر تورنا«  بارها آن را در قصه هایش زندگی 

مریم قدسیه
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بکگــــرانـــــد

که داستان خواهر   آخرین رمان او نمونه خوبی است. رمانی 
کانادا  که بدون مادر وهمراه پدر به  و برادری را روایت می کند 

کرده اند. این نویسنده نوجوان درباره آمدن این  مهاجرت 
 تجربیات به دنیای داستان ها و رمان هایش می گوید: »قصه 

و به خصوص رمان نوجوان به نویسنده ماجراجو نیاز دارد . یادم 
کرده  کانون قهر   می آید از سر همین ماجراجویی از 

کردم. حاال شما  و خودم را به طور خودخواسته به چابهار تبعید 
 خودتان را جای من بگذارید وقتی در طوفان شن 

که چیزی  کهیر می روم و در حالی  به روستای دور افتاده 
کنار جاده می زند روی ترمز تا یک  نمی بینم راننده ماشین 

کنارم بنشیند . آیا  آدم شنی بپرد توی ماشین و غرق در شن 
کارهای من سرنکشد آن هم  ممکن است چنین تصویری به 

کانادا می شوم و چهره مرد شنی  وقتی دو هفته بعد از آن مسافر 
در شهر مدرن تورنتو با آسمان خراش های باال رفته و شتاب 
آدم ها همچنان رهایم نمی کند. به نظر من روایت تضاد این 

که  دو شهر فقط از ماجراجویی نوشتن برمی آید. از نوعی نگاه 
گزیر است،  نویسنده خیلی هم در آن دخالت ندارد ولی از آن نا

چون جغرافیای عجیب جهان با تنوع آدم ها، زیست و آداب 

و رسومشان همراهش است. نویسنده هم به طور طبیعی 
کسی در میانش بگذارد و رمان شاید بهترین  دوست دارد با 

که این امکان را به او می دهد. هیجان انگیز  چیزی است 
کوچک می شوی.  که وقتی می نویسی انگار یک آفریننده  است 

که می تواند سرنوشت قهرمان هایش را تغییر و  آفریننده ای 
کنید  از مرگ نجاتشان دهد یا به دست مرگ بسپارد. قبول 

داشتن چنین قدرتی خیلی لذت بخش است.« 

گزیر! پرسشگری در مواجه با یک تلخی نا
کرمی است. مثل  و اما مرگ دستمایه بسیاری از قصه های ا

که نوه  که درباره مرگ مادربزرگی است  کوچک«  داستان »ایلیای 
که موفق هم  اش می خواهد آن را عقب بیندازد و جالب است 

که به قول خودش ابتدا سرنوشت  می شود. یا داستان »زربال« 
عقاب در آن مرگ بوده، اما قبل ازچاپ تغییر می کند: »یک بار 

گفت چرا عقاب داستانت بعد   ناشری به من 
از یک بار رهایی از مرگ دوباره باید بمیرد؟ من خیلی به این 

کردم و در نهایت عقابم را باز از مرگ نجات دادم...  جمله فکر 
کردم در هر حال ما از زندگی حرف  شاید چون با خودم فکر 

می زنیم و ادبیات و رمان هم از زندگی می آید.«
این تغییر سرنوشت و حذف مرگ می تواند تا حدودی هم به 

کودک و نوجوان است.  که  مخاطب هدف و خاص او برگرد 
گوید: »ما باید مراقب روح  کرمی با تایید این اندیشه می  ا

گزیر  کودکان و نوجوانان باشیم. هر چند از ادبیات تلخ نا
هستیم، چون مرگ هم بخشی از زندگی است. نمونه های 
درخشانی هم از آن داریم مثل مجید در قصه های ماندگار 
که سرانجام با مرگ بی بی روبه رو  کرمانی  هوشنگ مرادی 

کاربرد این تلخی هم باید مالحظات خاصی  می شود. اما برای 
داشت، چون بچه ها بیشترمتاثر می شوند. شاید باورکردنی 

نباشد ولی وقتی من »شب بخیرتورنا« را به یکی از مخاطبان 
نوجوانم  دادم، بعد از خواندنش حرف نمی زد... پرسیدم خب 

کنند...  گریه  گفت نگذار بچه ها دوباره  حست چی بود؟ بابغض 
کردن بچه ها  آن لحظه من از خودم پرسیدم به واقع شاد 

کردن  که  پیدا  کردنشان؟ قبول دارم  برازنده تر است یا غمگین 
که در  پاسخ قاطع برای این پرسش راحت نیست. همان طور 

ادبیات جهانی هم مرگ به بچه ها نزدیک است و نمی توان 
کبریت فروش و بسیاری  گرفت. مثل داستان دخترک  نادیده اش 

قصه های دیگر و شاید حتی این تلخی در جامعه ما به بچه ها 
کار، طالق ، جنگ و  نزدیک تر هم باشد. چون وجود بچه های 

که  گرفت. مگر اینکه نویسنده ای باشی  فقر را نمی توان نادیده 
که به  گذاشته ای فقط پایان شاد داشته باشی  با خودت قرار 

که با واقعیت های سخت  نظر من این رویکرد برای جامعه ای 
کنم بهترین راه  روبه است خیلی به جا نیست. من فکر می 

که بچه ها خیلی هم از واقعیت دور  ایجاد نوعی تعادل است 
نشوند.«

دلبستگی به انتزاع ، فراموشی از امر واقع  
کودک و  که بر خالف بسیاری دیگر  جایگاه ادبیات  کرمی  ا
نوجوان ایران را هم تراز با بسیاری نمونه های فوق العاده 

جهان می داند معتقد است بیشترین آسیب نویسندگان امروز،  
کشوری  دلبستگی زیادشان به انتزاع و خیال است: »ما در 
که برخی اوقات مدرسه اش آتش می گیرد.  زندگی می کنیم 

کتک می خورند و  کار می کنند و هنوز  بچه ها در سرچهارراه ها 
کدام رمان من  من مدام از خودم می پرسم آنها قهرمان های 
هستند؟  همین دوری از واقعیت باعث شده ما در ادبیاتمان 

کرد و لر و ترک  جایی برای قومیت ها باز نکنیم. بچه های 
کجای قصه های ما هستند؟ ما چنین فضاسازی هایی را  و... 

کرمانی این طور مورد  گر مرادی  که ا کم داریم درحالی  خیلی 
که به درد جامعه  گیرد به این خاطراست  توجه بچه ها قرار می  
که  کودکی را به داستان هایش می آورد  گوش میدهد و  خودش 
کسانی مثل  کوچه و خیابان می بینیم. اما به جز او و  ما او را در 

که فضای بومی را به آن  فرهاد حسن زاده و جمشید خانیان 
طرف مرزها برده اند، ما چه داریم؟!«

دست رد به شناسنامه خود!
کودک و تصویر 1 و 2  آفت  کتاب پژوهشی  به عقیده  نویسنده 
شیفتگی به جهان بیرون فقط مختص نویسندگان ما نیست 

کمال تاسف حتی  بلکه تصویرگران ما هم دچار آن هستند: »با 
کند   وقتی محتوای یک اثر بومی است تصویرگر آن سعی می 

که  کند. من منکر این نیستم  از فرم های بیرون از ایران پیروی 
جهان و تفکر مدرن یکپارچه است و ما هم در آن سهمی داریم 

ولی ما در فرم و تفکر از بسیاری واقعیت های خودمان دور شده 
که پرچم  کنیم  کشوری زندگی می  ایم. انگار یادمان رفته در 

دار تصویرگری ادبیات است. تصویرگری های پیشین ما مثل 
کلیله و دمنه و ... غالب  گلستان ، شاهنامه ،   بوستان، 

بر ادبیات بوده اند. حتی مدرسه ای به نام ربع رشیدی 
که شاعر یا نویسنده متنش را در آن می نگاشته،  داشته ایم 

تصویرگر برایش تصویر می زده و خطاط همان لحظه خطش را 
می نوشته و بعد نوبت صفحه آرا بوده، یعنی تمام روند تولید 

کتاب در این مدرسه انجام می شده است. هویت ملی ما فقط 
به تخت جمشید و بناهای تاریخی نیست بلکه همین چیزها 

کرمی در سال 133۶ در سمنان   جمال الدین ا
به دنیا آمد. نگارش شعر، قصه، رمان، ترجمه 
کــــودکــــــان، مدرس  کتاب هــــای  و تصویرگــری 
کانون پــرورش، آموزش  کودک،  نقاشــی و هنــر 
و پـــــرورش، پژوهـــــش در زمینــــــه  تصویرگــری 
کــودکان و نوجوانــان زمینــه هــای  کتاب هــای 

کاری اوست. 
کتاب ســال شــعر و قصه  او چندیــن دوره داور 
کــودک بوده،  کتــاب  کــودکان و  عضــو شــورای  
سابقه دبیری جشنواره های هنری را هم دارد 
کتاب های  و به عنوان منتقد شعر و تصویرگری 

کرده است. کودک هم فعالیت 
کودکان و نوجوانان  او 31 مجموعه شــعر بــرای 
کودکــی تــا مــاه«  و »شــاعری در  کــه »از  نوشــته 

باغ وحش« از آن جمله است.
کتاب قصه برای  کنــون ۲۰   کرمــی همچنین تا  ا
کوچــک«،  »ایلیــای  اســت.  نوشــته  کــودکان 
غ مهاجــر«  و »زربال«  »فانوســی در باد« و »مر

برخی از این آثار هستند.
که  کرمی ۹ رمــان نوجوان هم نوشــته  جمــال ا
از میــان آن می توان به »چهل تکه«، »کودکان 
ماه«، »غریبــه و دریــا« و »پنجــره ای روبه ماه« 

کرد. اشاره 
کتــاب از او بــه زبــان هــای دیگــر  همچنیــن ۹ 
کتــاب پژوهشــی  ترجمــه شــده اســت و پنــج 
کــودکان  کتاب هـــــای  در زمینــه تصویـــرگــــــری 
کتــاب  کـــــه  کــرده اســـــت  و نوجوانــان تالیــف 
کــودک و تصویــر 1 و ۲  و تصویرگــری  پژوهشــی 
کــودکان و نوجوانــان از آن  در ادبیــات دینــی 

جمله است.
کرمــی ایــن روزهــا بیشــتر از هرچیــز زمانش را   ا
بــه نــگارش رمــان اختصــاص می دهــد، چون 
معتقد است رمان نوجوان تاثیرگذاری خاصی 
 دارد و در رمــان هــــــای نوجوانــــــش تــا امــروز 
به مسائلی چون مهاجرت) شب بخیر تورنا(، 
کــودکان آســیب دیــده )کــودکان مــا(،  زندگــی 
 زندگــی بچــه هــای جـــنـــــگ )فانوســی در باد(  
کم توان جســمی) ســارا   و مســائل بچــه هــای 
غ دریایی اش( پرداخته اســت، زیرا اینکه  و مر
گفته خودش  جامعــه اش را فرامــوش نکند بــه 

برایش یک اصل است.

بهعقیدهنویسنده
کتابپژوهشیکودک

وتصویر۱و۲
آفتشیفتگی

بهجهانبیرون
فقطمختص
نویسندگانما

نیست
بلکهتصویرگران
آن ماهمدچار

هستند
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بکگــــرانـــــد

که داستان خواهر   آخرین رمان او نمونه خوبی است. رمانی 
کانادا  که بدون مادر وهمراه پدر به  و برادری را روایت می کند 

کرده اند. این نویسنده نوجوان درباره آمدن این  مهاجرت 
 تجربیات به دنیای داستان ها و رمان هایش می گوید: »قصه 

و به خصوص رمان نوجوان به نویسنده ماجراجو نیاز دارد . یادم 
کرده  کانون قهر   می آید از سر همین ماجراجویی از 

کردم. حاال شما  و خودم را به طور خودخواسته به چابهار تبعید 
 خودتان را جای من بگذارید وقتی در طوفان شن 

که چیزی  کهیر می روم و در حالی  به روستای دور افتاده 
کنار جاده می زند روی ترمز تا یک  نمی بینم راننده ماشین 

کنارم بنشیند . آیا  آدم شنی بپرد توی ماشین و غرق در شن 
کارهای من سرنکشد آن هم  ممکن است چنین تصویری به 

کانادا می شوم و چهره مرد شنی  وقتی دو هفته بعد از آن مسافر 
در شهر مدرن تورنتو با آسمان خراش های باال رفته و شتاب 
آدم ها همچنان رهایم نمی کند. به نظر من روایت تضاد این 

که  دو شهر فقط از ماجراجویی نوشتن برمی آید. از نوعی نگاه 
گزیر است،  نویسنده خیلی هم در آن دخالت ندارد ولی از آن نا

چون جغرافیای عجیب جهان با تنوع آدم ها، زیست و آداب 

و رسومشان همراهش است. نویسنده هم به طور طبیعی 
کسی در میانش بگذارد و رمان شاید بهترین  دوست دارد با 

که این امکان را به او می دهد. هیجان انگیز  چیزی است 
کوچک می شوی.  که وقتی می نویسی انگار یک آفریننده  است 

که می تواند سرنوشت قهرمان هایش را تغییر و  آفریننده ای 
کنید  از مرگ نجاتشان دهد یا به دست مرگ بسپارد. قبول 

داشتن چنین قدرتی خیلی لذت بخش است.« 

گزیر! پرسشگری در مواجه با یک تلخی نا
کرمی است. مثل  و اما مرگ دستمایه بسیاری از قصه های ا

که نوه  که درباره مرگ مادربزرگی است  کوچک«  داستان »ایلیای 
که موفق هم  اش می خواهد آن را عقب بیندازد و جالب است 

که به قول خودش ابتدا سرنوشت  می شود. یا داستان »زربال« 
عقاب در آن مرگ بوده، اما قبل ازچاپ تغییر می کند: »یک بار 

گفت چرا عقاب داستانت بعد   ناشری به من 
از یک بار رهایی از مرگ دوباره باید بمیرد؟ من خیلی به این 

کردم و در نهایت عقابم را باز از مرگ نجات دادم...  جمله فکر 
کردم در هر حال ما از زندگی حرف  شاید چون با خودم فکر 

می زنیم و ادبیات و رمان هم از زندگی می آید.«
این تغییر سرنوشت و حذف مرگ می تواند تا حدودی هم به 

کودک و نوجوان است.  که  مخاطب هدف و خاص او برگرد 
گوید: »ما باید مراقب روح  کرمی با تایید این اندیشه می  ا

گزیر  کودکان و نوجوانان باشیم. هر چند از ادبیات تلخ نا
هستیم، چون مرگ هم بخشی از زندگی است. نمونه های 
درخشانی هم از آن داریم مثل مجید در قصه های ماندگار 
که سرانجام با مرگ بی بی روبه رو  کرمانی  هوشنگ مرادی 

کاربرد این تلخی هم باید مالحظات خاصی  می شود. اما برای 
داشت، چون بچه ها بیشترمتاثر می شوند. شاید باورکردنی 

نباشد ولی وقتی من »شب بخیرتورنا« را به یکی از مخاطبان 
نوجوانم  دادم، بعد از خواندنش حرف نمی زد... پرسیدم خب 

کنند...  گریه  گفت نگذار بچه ها دوباره  حست چی بود؟ بابغض 
کردن بچه ها  آن لحظه من از خودم پرسیدم به واقع شاد 

کردن  که  پیدا  کردنشان؟ قبول دارم  برازنده تر است یا غمگین 
که در  پاسخ قاطع برای این پرسش راحت نیست. همان طور 

ادبیات جهانی هم مرگ به بچه ها نزدیک است و نمی توان 
کبریت فروش و بسیاری  گرفت. مثل داستان دخترک  نادیده اش 

قصه های دیگر و شاید حتی این تلخی در جامعه ما به بچه ها 
کار، طالق ، جنگ و  نزدیک تر هم باشد. چون وجود بچه های 

که  گرفت. مگر اینکه نویسنده ای باشی  فقر را نمی توان نادیده 
که به  گذاشته ای فقط پایان شاد داشته باشی  با خودت قرار 

که با واقعیت های سخت  نظر من این رویکرد برای جامعه ای 
کنم بهترین راه  روبه است خیلی به جا نیست. من فکر می 

که بچه ها خیلی هم از واقعیت دور  ایجاد نوعی تعادل است 
نشوند.«

دلبستگی به انتزاع ، فراموشی از امر واقع  
کودک و  که بر خالف بسیاری دیگر  جایگاه ادبیات  کرمی  ا
نوجوان ایران را هم تراز با بسیاری نمونه های فوق العاده 

جهان می داند معتقد است بیشترین آسیب نویسندگان امروز،  
کشوری  دلبستگی زیادشان به انتزاع و خیال است: »ما در 
که برخی اوقات مدرسه اش آتش می گیرد.  زندگی می کنیم 

کتک می خورند و  کار می کنند و هنوز  بچه ها در سرچهارراه ها 
کدام رمان من  من مدام از خودم می پرسم آنها قهرمان های 
هستند؟  همین دوری از واقعیت باعث شده ما در ادبیاتمان 

کرد و لر و ترک  جایی برای قومیت ها باز نکنیم. بچه های 
کجای قصه های ما هستند؟ ما چنین فضاسازی هایی را  و... 

کرمانی این طور مورد  گر مرادی  که ا کم داریم درحالی  خیلی 
که به درد جامعه  گیرد به این خاطراست  توجه بچه ها قرار می  
که  کودکی را به داستان هایش می آورد  گوش میدهد و  خودش 
کسانی مثل  کوچه و خیابان می بینیم. اما به جز او و  ما او را در 

که فضای بومی را به آن  فرهاد حسن زاده و جمشید خانیان 
طرف مرزها برده اند، ما چه داریم؟!«

دست رد به شناسنامه خود!
کودک و تصویر 1 و 2  آفت  کتاب پژوهشی  به عقیده  نویسنده 
شیفتگی به جهان بیرون فقط مختص نویسندگان ما نیست 

کمال تاسف حتی  بلکه تصویرگران ما هم دچار آن هستند: »با 
کند   وقتی محتوای یک اثر بومی است تصویرگر آن سعی می 

که  کند. من منکر این نیستم  از فرم های بیرون از ایران پیروی 
جهان و تفکر مدرن یکپارچه است و ما هم در آن سهمی داریم 

ولی ما در فرم و تفکر از بسیاری واقعیت های خودمان دور شده 
که پرچم  کنیم  کشوری زندگی می  ایم. انگار یادمان رفته در 

دار تصویرگری ادبیات است. تصویرگری های پیشین ما مثل 
کلیله و دمنه و ... غالب  گلستان ، شاهنامه ،   بوستان، 

بر ادبیات بوده اند. حتی مدرسه ای به نام ربع رشیدی 
که شاعر یا نویسنده متنش را در آن می نگاشته،  داشته ایم 

تصویرگر برایش تصویر می زده و خطاط همان لحظه خطش را 
می نوشته و بعد نوبت صفحه آرا بوده، یعنی تمام روند تولید 

کتاب در این مدرسه انجام می شده است. هویت ملی ما فقط 
به تخت جمشید و بناهای تاریخی نیست بلکه همین چیزها 

کرمی در سال 133۶ در سمنان   جمال الدین ا
به دنیا آمد. نگارش شعر، قصه، رمان، ترجمه 
کــــودکــــــان، مدرس  کتاب هــــای  و تصویرگــری 
کانون پــرورش، آموزش  کودک،  نقاشــی و هنــر 
و پـــــرورش، پژوهـــــش در زمینــــــه  تصویرگــری 
کــودکان و نوجوانــان زمینــه هــای  کتاب هــای 

کاری اوست. 
کتاب ســال شــعر و قصه  او چندیــن دوره داور 
کــودک بوده،  کتــاب  کــودکان و  عضــو شــورای  
سابقه دبیری جشنواره های هنری را هم دارد 
کتاب های  و به عنوان منتقد شعر و تصویرگری 

کرده است. کودک هم فعالیت 
کودکان و نوجوانان  او 31 مجموعه شــعر بــرای 
کودکــی تــا مــاه«  و »شــاعری در  کــه »از  نوشــته 

باغ وحش« از آن جمله است.
کتاب قصه برای  کنــون ۲۰   کرمــی همچنین تا  ا
کوچــک«،  »ایلیــای  اســت.  نوشــته  کــودکان 
غ مهاجــر«  و »زربال«  »فانوســی در باد« و »مر

برخی از این آثار هستند.
که  کرمی ۹ رمــان نوجوان هم نوشــته  جمــال ا
از میــان آن می توان به »چهل تکه«، »کودکان 
ماه«، »غریبــه و دریــا« و »پنجــره ای روبه ماه« 

کرد. اشاره 
کتــاب از او بــه زبــان هــای دیگــر  همچنیــن ۹ 
کتــاب پژوهشــی  ترجمــه شــده اســت و پنــج 
کــودکان  کتاب هـــــای  در زمینــه تصویـــرگــــــری 
کتــاب  کـــــه  کــرده اســـــت  و نوجوانــان تالیــف 
کــودک و تصویــر 1 و ۲  و تصویرگــری  پژوهشــی 
کــودکان و نوجوانــان از آن  در ادبیــات دینــی 

جمله است.
کرمــی ایــن روزهــا بیشــتر از هرچیــز زمانش را   ا
بــه نــگارش رمــان اختصــاص می دهــد، چون 
معتقد است رمان نوجوان تاثیرگذاری خاصی 
 دارد و در رمــان هــــــای نوجوانــــــش تــا امــروز 
به مسائلی چون مهاجرت) شب بخیر تورنا(، 
کــودکان آســیب دیــده )کــودکان مــا(،  زندگــی 
 زندگــی بچــه هــای جـــنـــــگ )فانوســی در باد(  
کم توان جســمی) ســارا   و مســائل بچــه هــای 
غ دریایی اش( پرداخته اســت، زیرا اینکه  و مر
گفته خودش  جامعــه اش را فرامــوش نکند بــه 

برایش یک اصل است.

بهعقیدهنویسنده
کتابپژوهشیکودک

وتصویر۱و۲
آفتشیفتگی

بهجهانبیرون
فقطمختص
نویسندگانما

نیست
بلکهتصویرگران
آن ماهمدچار

هستند
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از دل فرهنگمان است و جالب اینکه فرهنگ پیشین ما سفر 
که ما رگه هایش را در آثار  کرده و همه جا رفته. همان طور 

کجا  پیکاسو و دیگران می بینیم. ولی حاال از این پیشینه به 
کمال شیفتگی به غرب؟!« رسیده ایم؟ به 

کرمی بخشی از این شیفتگی را هم تحت تاثیر سلیقه  ا
داوران می داند: »داوران جایزه اندرسن بیشتر آثار انتزاعی را 
که چرا تصویرگران  می پسندند و سوال من همیشه این بوده 
که تصویرگری به  گرای ما فراموش می شوند؟! در حالی  واقع 

که تصویرگران  واقع شناسنامه ماست.« او با ما هم عقیده است 
که مدام  گرایش باعث تشدید فضای بچه ها می شوند  با این 

در معرض رسانه ها و تولیدات قدرتمند خارجی هستند: 
گمشدگی هویت  »درست است نوع تصویرگری ما به این 

کمک می کند. بله بچه ها خوششان می آید، چون ما آنها را 
که امروز  کار ما طوری بوده  این طور پرورش داده ایم. چون نوع 

که  کنند. وقتی هم  کم به مهاجرت فکر می  بچه هایمان در سن 
کنند اسم های خارجی می پسندند. هری  به مهاجرت فکر می 

 پاتر را دوست دارند و سمت بازی های رایانه ای می روند... 
که هر چند تخیل در آن هست ولی نمی توان   بازی هایی 

گرایی اش هم چشم پوشاند و بخش زیادی از این  از خشونت 
جریان را ما ساخته ایم. بخشی از آن پروسه جهانی شدن 

است. اما به زعم من ما باید مدام از خودمان  بپرسیم سهم 
من در این ماجرا چقدر است؟«

گرا را ضعف  گریز از طراحی ایرانی و واقع  او یک دلیل دیگر برای 
طراحان می داند: به طور معمول فرم، رنگ و بافت عنصر 

که اولین عنصر یک  ح! در حالی  اصلی طراحی ها هستند نه طر
کمال تاسف این موضوع همراه  ح باشد. با  تصویرگری باید طر

ج از اینجا باعث   با شیفتگی به جشنواره ها و فضای خار
می شود تصویرگری های ما ضعیف بماند.

کرمی، نداشتن  گشتگی ها به اعتقاد ا گم  اما دلیل تمام این 
دیالوگ ودوری ما ازهمدیگراست: »ما در نیمه اول دهه 80 

جلسات تصویرگری داشتیم. آخرین بار 120 نفر دور هم جمع 
گرفته   شدیم و بیشتر بزرگان تصویرگری ما از مرتضی ممیز 

تا فرشید مثقالی، محسن وزیری مقدم و ... در جلسات حضور 
که باعث شد حرف هایی زده  داشتند. 90 جلسه فوق العاده 

کتاب پژوهشی  که اسناد تصویرگری ما را بسازد و من سه  شود 
 کودک، تصویر 1 و 2 و تصویرگری در ادبیات دینی را 

کنم. اما بعد از دوران فترت و نیمه دوم 80 این  از آن استخراج 
کل تعطیل شد.« جلسات به طور 

گردان مکتب فراموشی شا
کتاب های درسی، آرزوی  حاال برگزاری جشنواره تصویرگری 

کمال تاسف با وجود جرقه های  که با  کرمی است  سال های ا
تغییر ، سرنوشت آن تا امروز تلخ بوده است: »تصویرگری 

کتاب های درسی بعد ازانقالب به یک دکان پر زرق و برق تبدیل 
کمتر در آن جایی داشتند.  که آدم های خالق و عاشق   شد 

گرفت این روند را  در سال 83 مهندس عالقه مندان تصمیم 
کتاب درسی راه افتاد.   تغییر دهد و جشنواره تصویرگری 

 در سال 85 و 86 هم جشنواره های دوم و سوم برگزار شد 
کتاب درسی اتفاق  کیفی در تصویرگری  و باعث شد تغییرات 

گرا جدا شود و تصویرگری  بیفتد و ادبیات تخیلی از ادبیات واقع 
کتاب ها بر این اساس پیش برود. اما این جشنواره هم مانند 
گردان  بسیاری اتفاقات هنری دیگر تعطیل شد و ما باز هم شا

کردن شدیم. گذاشتن، جدی نگرفتن و فراموش  کنار  مکتب 
خ داد و در  که بعد از دوران تیموریان هم درتاریخ  ما ر اتفاقی 

کل به سمت تخیل   دوران صفویان تشدید شد،  یعنی در 
کردیم. حتی در دوران قاجار هم  گرایش پیدا  کارهای انتزاعی  و 

کارهای تخیلی نداریم و در نتیجه  ما تصویرگری علمی غیر از 
گرا در تاریخ برای استناد در آثار  امروز تصویرگری های واقع 

کنیم و در نهایت سراغ نگارگری های  سینمایی مان پیدا نمی 
که  که چندان هم مستند نیست. در حالی  شاهنامه می رویم 

جهان اینها را به موازات هم پیش می برد.«

مربیان خوشدل 
کانون پرورش فکری  کودکی اش را در  کرمی روزهای خوب  ا

کسانی  کرده، در میان نام ونشان  کودکان و نوجوانان سپری 
کیارستمی،  کشور ما شدند. عباس  که تاریخ سازان جریان هنر 

ج طهماسب، حمید  بهرام بیضایی، محمدعلی بنی اسدی، ایر
جبلی، ناصر نظر و... . او افسوس این روزهای بی رونقی و 

که برای برگزاری  کند: »آخرین باری  کانون را درک می  کم فروغی 
کانون به اصفهان آمدم وارد محوطه اداری  کارگاهی با مربیان 

کانون در ساختمان پل فلزی شدم و به محض ورود صدای 
کالسشان  موسیقی بچه ها را شنیدم. بعد از پایان قطعه وارد 

که می خواندید  شدم و پرسیدم دوست دارید شاعر آهنگی 
گفتم شاعر این  گفتند حتما و من با ذوق و افتخار  را ببینید؟ 

که  ترانه منم. می دانید این حس غرور از بچگی هایی می آید 
گویم بعد از اینکه  کانون می  گاهی به مربیان  به ما هویت داد. 

کانون و پیش شما می روند سبک زندگی ، شغل   بچه ها از 
کانون هنوز هم  کند. به نظرم   و مدل ازدواجشان تغییر می 

 با تمام افت و خیزهایش به بچه ها جهان بینی می دهد 
کند در مواقع  کمک می  که به آنها  و همین جهان بینی است 

کسانی از ما  که  بحرانی تصمیم درست بگیرند. اما دریغ 
حواسشان به این چیزها نیست. 

که در اولین روز مدیریتش  کانون  مثل یکی از آخرین مدیران 
گفتم:  گفت از من چه انتظاری دارید؟  کرد و  ما را دور هم جمع 

که   چمدان من همیشه زیر تختم است. هر مدیر تازه ای 
کانون می آید این چمدان را برمی دارم و می روم انگار  به 

که جای من دیگر اینجا نیست. امیدوارم شما جزو این  می دانم 

کمال تاسف بود!« مدیران نباشید ولی با 
کاله دودی« مکثی می کند  کتاب »خانم آقای   نویسنده 

که تعادلی بین مخاطب  گوید: »تاثربرانگیز است   و می 
کانون را مربیان می سازند.  و تصمیم گیرنده ها وجود ندارد.  

مربیان عاشق و صمیمی و خوشدل. باید با این مربی ها 
که  با ماهی  کرد تا منظورم را فهمید. مثل مربی زنی  زندگی 

300 هزار تومن در تایباد باالی خراسان سرکالس می آید و 
برای بچه ها دوتار می زند به نظر شما این آدم چقدر می تواند 

کانون چنین مربیان دلسوخته ای دارد، ولی  عاشق باشد؟ 
کمال تاسف  که با  نقطه مقابل آن، برخی مدیران آن هستند 

کانون، بیشتر  از دل آن زاده نمی شوند و به جای دغدغه 
کانون  کنم  دغدغه مدیریت دارند. من همچنان حس می 

خانه من است، اما باورتان می شود هنوز و هربار نگهبان آنجا 
گاهی با خنده  از جایش بلند می شود و می پرسد شما؟ و من 

کانون رفت و آمد  که در  گاهی با آه می گویم 45 سال است  و 
که مدیران به محل  دارم.  می دانید این چیزها هویتی است  

کارشان می بخشند. نگهبان دم در، پایه مدیریتشان است 
نه ما و به نظرم این یکی از بزرگ ترین موارد آسیب شناسی 

کانون  گر امروز هنوز  کنم  ا چنین فضاهایی است... من فکر می 
که به آن  سرپاست به خاطر همان پیشینه قدرتمندی است 

که  کردید. به خاطر وجود همان آدم های فوق العاده ای  اشاره 
گاهی از  که  کانون  سربرآوردند و همین طور مربیانی  روزی از 

کمترین فضای  که در  پدر و مادر به بچه ها نزدیک ترند. چیزی 
کشورمان شاهدش هستیم. بله من هم با شما  آموزشی در 

کانون برای ما  کتاب های  که به خاطر همان پیشینه  موافقم 
در دنیا اعتبار آورده است و هنوز هم خیلی ها با دیدن مرغک 

کمتر نهادی در دنیا  باالی آن لبخند می زنند. عالوه بر اینکه 
که پروسه تولید تا توزیع کتاب را برعهده داشته  وجود دارد 

کانون خیلی مهیج است.«  کار  باشد و این 

  اثر  فرهاد 
کتاب  جمشیدی در 

»ماشین مشتی 
کرمی ممدلی« جمال ا
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کودک هم تخصصی تر است هم  کار در حوزه ادبیات 
کودک عالوه بر داشتن شرط ضروری اولیه   صناعی تر. نویسنده 
کودک سر   خرده استعداد و پشتکار فراوان باید از روان شناسی 

در بیاورد. 
این سررشته داشتن از روان شناسی مخاطب ها لزوما به 

کادمیک در این رشته نیست بیشتر ذاتی  معنی تحصیالت آ
کم جو تشنگی آور به دست« نیاز دارد. است و قدری به »آب 

کم در قلمرو داستان یک نقیصه  گمان من آفرینش دست  به 
که فرد هنرمند را از سایر  درخلقت جسمی و روحی است 

کند.  اشخاص متمایز می 
گونه فضلیتی متصور نیست . اما  البته بر این تمایز هیچ 

نیاز انسان به اثر هنری این نقیصه را یک امتیاز به حساب 
می آورد و هنرمند را به خصوص بعد از مرگ چون تاجی 

که انسان از بدو تولد تا دم  بر فرق جامعه می نشاند.  چرا 
مرگ نیازبه دلخوش کنک دارد و قصه و داستان یکی از این 

کودکی به صورت دیو و پری و  که در  دلخوش کنک هاست 
بز زنگوله پا،  در نوجوانی دوچرخه و فوتبال و هری پاتر، در 
جوانی عشق و سیاست و ناتور دشت، در میانسالی فلسفه 

و آرامش و سیذارتا و در پیری به شکل یاس و عرفان و موالنا 
توسط هنرمندها خلق و توسط هنرمندنماها جعل می شود 
گروه سنی قرار  و در اختیار خوانندگان از هر طیف و طبقه  و 

می گیرد. 
گزیر به این  هنرمندها به خاطر آن نقصان یا ودیعه الهی نا

سمت و سو سوق می یابند و هنرمند نماها به خاطر شامه 
کره بگیرند. که از هر آبی  تیزی 

کودک و نوجوان به خاطر ظاهر سهل و ممتنع   ادبیات 
گردش مالی روان و چشمگیرش حداقل در مقایسه با آثار  و 

کشور ما عرصه تاخت و تاز هنرمند نماهایی است  بزرگسال در 
کودک و نوجوان به  که با همدستی برخی انتشاراتی های 

کودکان  کنید ذهن اشباع شده  جعل اثر مشغول اند.  تصور 
که با این دلخوش کنک های فاقد  و نوجوانان جامعه ای را 

زیبایی شناسی هنری  و بیانی بار می آید... .
کید   اما راه حل چیست؟ آیا این صحبت ها به معنی تا

کودک و نوجوان است.ابدا واصال. بر نظارت به چاپ آثار 
گوید.چند سال پیش  تجربه شخصی من خالف این را می 

گفت  کودک ونوجوان ها. می شود  داستانی نوشته بودم برای 
داستان داستان هم نبود. 

که در آن نه خبری از  باز آفرینی زندگانی یکی از پیامبران بود 
 تخیل بود نه داستان پردازی. 

متن از منابع معتبر انتخاب شده بود و هدف،انتقال تجربه 
خوانش زبان آرکائیک و موجز متون مقدس به مخاطب ها 

بود. 
این متن 8-7صفحه ای نزدیک دوسال درممیزی ارشاد 

ماند. به ظاهر ممیزها با زبان، استناد و تاویل نوشته مشکل 
ح و تعدیل  داشتند و از اصرار بر حذف یک قسمت و جر

کلمات خسته نمی شدند. 
در حین رفت و آمدها متوجه شدم بیشتر این ممیز 

کارشناس و ناظرها به اصطالح نویسنده اند و با  یا 
کتابچه را در بیاورم، یکی از همین  مزه تر تا من این 

»ممیزکارشناس ناظرها« زندگینامه همه پیامبران را نه تنها 
چاپ، بلکه به چاپ چندم هم رسانده بود.

کمی با اغراق همراه بود این  که  منظورم از بیان این تجربه 
گونه نظارت ها نه تنها راه حل نیست بلکه  که این  است 

مشکالت و سوءاستفاده ها را چندین برابر هم می کند. 
کشورمان  کودک و نوجوان  رانت خواری در عرصه ادبیات 

که فقط حافظ شیرازی از آن خبر ندارد.   اتفاقی است 
گمانم تا این حوزه از ادبیات در انحصار برخی  به 

انتشاراتی های دولتی و شبه دولتی و نویسنده های پای 
ثابتشان است وضع همین گونه خواهد ماند.

کاالی  کاالست و مثل هر   اثر هنری در نهایت یک 
دیگری فقط در عرصه رقابت آزاد و سالم می تواند 

کند و خودی نشان دهد. مشتری  رشد 
پول می دهد و حق دارد از میان 

صدها عنوان یکی را به سلیقه خود 
کند و دست بچه اش دهد.  انتخاب 

این وسط نقش برخی ناظران عبوس 
همه چیزدان و ناشران رانت خوار 

نگران اخالقیات، نقش دایه مهربان تر 
که لبخند تلخ بر لب   از مادر است 

می آورد. 
کار این  من البته مخالف چاپ و نشر 

گر آثار  به زعم  که ا قبیل افراد نیستم. چرا 
من جعلی اینها وارد عرصه رقابت 
سالم هنری و چاپ ونشر شود در 
جایگاه درست خود قرار می گیرد 

و ای بسا هنرمند مجعول به ناچار 
حداقل دانش بیانی خود را ارتقا 
می بخشد تا بتواند سر و صورت 

کاسبی اش  معقولی به 
دهد. 

که  اما مشکل آنجاست 
کار  در شرایط نامتعارف 

وابسته به پول نفت، برخی 
مدیران فرهنگی بیشتر به فکر 

کار جهت رضایت مقامات باالتر  بیالن 
و ابقای جایگاه خود در سال های آتی اند و 

انتشاراتی های شبه دولتی مورد حمایت پنهان 
و آشکار هم همچنین تنها به فکر انباشت سود 

مبتنی بر فرصت طلبی اند.
در بادی امر هنرمند خالق چون نه عقل 

 معیشت درست و حسابی دارد و نه تن 
گوی و میدان   به چهارچوب ها می دهد 

که از راه جعل  کسانی  می افتد دست همین 
خ روز می خورند. هنر، نان به نر

 داوود غفارزادگان

نویسنده و مدرس 
داستان نویسی

 آب ݡکم جو 
تشنݡگی آور به دست
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کتابی دنیای مخصوص به خودش را دارد و به زبانی هم  هر 
کنان همان دنیا متوجه شوند.  که فقط سا سخن می گوید 

کنان زمین سردرنمی آورند و عطاردی ها  مریخی ها از زبان سا
کتاب ها هم بسته به اینکه چه مخاطبی  هم از زبان نپتونی ها. 

کتاب زیست شناسی  دارند، زبانشان مشخص می شود. زبان 
کتاب ها  کتاب شناخت حافظ فرق می کند. به جز اینکه  با 
براساس موضوع و محتوایشان دسته بندی می شوند، نوع 

دیگر این دسته بندی  به سن مخاطب مربوط می شود. 
موضوعی چون منظومه شمسی را در نظر بگیرید. به نظر شما 

کار  غ التحصیل رشته نجوم به  که برای مخاطب فار کتابی  زبان 
کودک  که خواننده اش  کتابی  برده می شود، چه تفاوتی دارد با 

کتاب های بزرگساالن »سواد«  کهکشان هاست؟ برای  شیفته 
و »دانش« حرف اول را می زند. نویسنده می کوشد اطالعاتش 

کوشش می کند این  کند و ویراستار نیز  را به خواننده منتقل 
کمترین  ارتباط را تسهیل ببخشد و اطالعات نویسنده را با 

خطا به خواننده برساند و او را در این مسیر یاری رساند. 
کودک »زبان«، »نوع بیان« و »تصویر« حرف اول را  کتاب  برای 

می زند. نویسنده براساس دانش و تجربه علمی و عملی خود 
کودک و نوجوان  که فالن موضوع برای  به این نتیجه می رسد 

 فهم پذیر است. حال، موضوع مهم، انتخاب »نوع بیان« 
کودک  کتاب  کتاب است. ویراستار   و »تصویرسازی« برای 

در این زمینه تخصص دارد و به نویسنده یاری می رساند بسته 
کتاب را انتخاب  به سن مخاطب مورد نظر، نحوه بیان و زبان 

که جمالت را  گمان می کنند همین  کند. بسیاری از نویسندگان 
کودکان فهمیدنی می شود و دیگر مشکلی  کنند، برای   ساده 
که این روزها  در این زمینه ندارند. به همین دلیل هم است 

که این عنوان ها را دارند:  کتاب هایی را می بینیم  خیل 
»شاهنامه به زبان ساده«، »فیزیک به زبان ساده« و... . آنها 

گیرا« بودن جمالت را با ساده کردن  »فهم پذیر« و »جذاب و 
جمالت اشتباه می گیرند و به محتوای متن نیز توجه 

کودک می گذارند  گاهی حتی خودشان را به جای  نمی کنند. 
کودک بودند، چطور زبانی را  گر آنها جای آن  و تصور می کنند ا
انتخاب می کردند. حال آنکه هیچ انسان بزرگسالی نمی تواند 

متوجه این موضوع شود، مگر اینکه به واقع از انسانی 
گی های آن   چهل ساله به انسانی هشت ساله با تمام ویژ

که این اتفاقی محال است.  گروه سنی تبدیل شود 
کتاب ها، تشخیص  کودک جز ویرایش  کتاب های  ویراستار 

که روان شناسان  ک های علمی  می دهد براساس معیارها و مال
گذاشته اند، چه نوع زبانی  کودکان بر آنها صحه  و متخصصان 
کتاب  مربوط، لحاظ شود. مسلما نوع انتخاب  باید در تدوین 

کاربردی   واژها، چه اصطالحات تخصصی و چه واژه های 
کودکان، مهم  کتاب های مربوط به   و حتی جمله سازی در 

و حیاتی است. نوع و ترتیب چینش اطالعات هم بسیار حائز 
کودک پایه ها را می سازد، بنابراین  کتاب های  اهمیت است. 
کودک خورانده می شود  دانه دانه و قطره چکانی اطالعات به 

تا او پس از چشیدن یکی و هضم آن، سراغ بعدی برود. آنچه 
کتابی مانند شاهنامه خواندنی شود، عنصر  باعث می شود 

کتاب می گیریم   »داستان« است. وقتی این عنصر را از 
کوتاه و چسباندن نکته ای اخالقی  و به روایت چند ماجرای 

کتاب را از معنی اصلی آن تهی  کتفا می کنیم، درواقع، آن  ا
کتاب ها  کودکان را به این  کرده ایم. وقتی هم بی رغبتی 

کودکان  که به طور حتم  مشاهده  می کنیم، نتیجه می گیریم 
کهن ما عالقه ندارند. اما بهترین  کتاب های ادبی  این دوره به 
کودک و پیش بینی بازخورد مخاطبان  کتاب های  نوع امتحان 

کتاب در اختیار چند  که پس از ویراستاری آن،  این است 
کودکان   کودک و نوجوان قرار بگیرد. دست کم گرفتن فهم 

و احمق پنداشتن آنها نیز درست نیست. از سوی دیگر، تصور 
ح  گر برایشان سوالی مطر کودکان خود می آموزند و ا اینکه 

شود و جایی فهم ناپذیر باشد، به سراغ منبع دیگری می روند، 
کودک باید مختص به خود او باشد.  کتاب  نادرست است. 

کودک  نه مختص بزرگ تر از او و نیز بیش از اندازه ساده، چون 
باهوش است و به سرعت هم دست نویسنده پیش رویش رو 

می شود. 
کودکان است. نمی شود  کتاب های  نکته مهم دیگر رده بندی 

کودکی هشت ساله مناسب دانست و هم  کتابی را هم برای 
کتاب است  برای نوجوانی 12 ساله. این وظیفه ویراستار 

که این تمایز را به درستی قائل شود و مرزها را تشخیص 
دهد.  جمالت باید شیوا و رسا باشند. انتخاب زبان محاوره 
که بچه ها با آن ارتباط  کودکان با این بهانه  کتاب های  برای 

بیشتری برقرار می کنند، صحیح نیست. این آفت این روزهای 
کتاب های ترجمه کودکان است، به ویژه   کتاب های 

 شده. 
کتاب  گر با زبان محاوره  که ا مترجم به این نتیجه می رسد 

کودکان  کند، بیشتر می فروشد و فهمش هم برای  را ترجمه 
کودکان متوجه تفاوت زبان  که اتفاقا  آسان تر است، در حالی 
معیار با محاوره می شوند و ترجیح می دهند با »کتاب« طرف 

کسی مستقیم با آنها صحبت  کنند  باشند تا اینکه حس 
کتاب  به زبان معیار به فرآیند  می کند. ضمن اینکه خواندن 

کودکان هم در آینده یاری می رساند و باعث  خواندن و نوشتن 
که می دانند وسیع تر شود.  می شود دایره لغاتی 

که حضور ویراستار  کرد  در پایان، باید به این مهم اشاره 
کودکان و نوجوان در فضای تولید و نشر   کتاب های 

از هر واجبی واجب تر است. 
کند  کم کم به حوزه های تخصصی ورود پیدا  امر ویرایش باید 

و در هر زمینه ای ویراستار مخصوص به آن زمینه پرورش داده 
شود. 

کودکان و نوجوانان سنجیده شود،  کتاب های  وقتی اهمیت 
که در این زمینه  کارها و پژوهش هایی   آن زمان اهمیت 

و به صورت غیرمستقیم انجام می شود نیز صدچندان شناخته 
شده و قدر دانسته می شود.

کودکان را ساده فرض نکنیم
زبانکتابهابستهبهمخاطبشانمشخصمیشوند

افسانه دهکامه



ضـــــمـــیـــمــــه فرهنــݡگـــــ و هـنــــــــر 30

کتاب خوان به طور حتم با نام انتشارات  کودکان و نوجوانان 
کتاب های این انتشارات را  پرتقال آشنا هستند و چندتایی از 

کتابخانه های خود دارند.  در 
نشر پرتقال امروز  یکی از محبوب ترین 

کودک و نوجوان  انتشارات اختصاصی ادبیات 
است و با اینکه سال های زیادی از شروع به 

فعالیتش نگذشته توانسته در بین مخاطبان 
 کودک و نوجوان خود جایگاه ویژه ای را 

به دست بیاورد. 
کار خود را در  این انتشارات در سال 1395 
کودک و نوجوان با مدیریت  زمینه ادبیات 

کرد. ابوذر نصری آغاز 
که انتشارات پرتقال به چاپ  کتاب هایی   
می رساند، بیشتر در حوزه ادبیات فانتزی 

تقسیم بندی می شوند.
کم سن و سال  که در بین مخاطبان   ادبیاتی 

و جوانش طرفداران بسیاری دارد و بارها و 
کتاب های پرتقال،  بارها خوانده می شود. 
کودک و  کتاب های ترجمه شده از ادبیات 

نوجوان در آن سوی مرزها هستند. 
گیرا  که با زبانی صمیمی و نثری  کتاب هایی 

می توانند برای ساعاتی طوالنی بچه ها را از پای بازی های 
رایانه ای، موبایل و هر چه مربوط به تکنولوژی می شود بلند 
گفت  گونه  کتاب خوانی بکشانند. می توان این  کنند و به میز 

که پرتقال از تجربیات ارزشمند نویسندگان خارجی برای جلب 
کند.  مخاطب داخلی استفاده می 

که اهمیت تخیل و خیال انگیز بودن را برای  نویسندگانی 
کودک و نوجوان دریافته اند و در رسیدن  به  گروه های سنی 

کنند.  کودکان عمل می  دنیای رویا و خیال به شیوه 
کودک و نوجوان  غربی ها بدون تردید پیشتازان عرصه ادبیات 

هستند. 
که در جامعه ایران حکایات و تمثیل های  درست است 

کودکان  اخالقی و دینی از دیرباز در مکتب خانه ها و مدارس به 
که این حکایت ها  کنیم  آموزش داده می شد، اما باید قبول 

کودک و نوجوان به معنای واقعی آن بسیار فاصله  با ادبیات 
داشت. 

کودک و نوجوان در ایران هم  عمر ادبیات 
کانون پرورش  سن و سال موسساتی نظیر 

کودکان و نوجوانان است.  فکری 
کتاب  که سالیان سال تنها متولی  نهادی 

کودک بوده ولی امروز در پیچ و خم راهروهای 
کمی رنگ و روی خود را باخته  کتاب  شورای 

است. 
که  انتشارات جدیدی نظیر انتشارات پرتقال 

کتاب را در دست دارد و از عالیق  نبض بازار 
مخاطبانش باخبر است، در چند سال اخیر 

کرده و این را می شود از  بسیار موفق تر عمل 
کتاب ها به سادگی  فروش خوب این 

فهمید. 
انتشارات پرتقال، نشری خواننده محور 

است. 
تبلیغات خوبی دارد و برای جذب مخاطب 

گذارد.  وقت می 

گ این انتشارات بزنید تا ببینید  کافی است سری به وبال
چگونه با بیانی شیرین، ساده و صمیمی سعی در برانگیختن 

عالقه و توجه مخاطب خود را دارد و او را به نوعی شریک و 
دوست انتشارات می داند. 

نشر پرتقال از داستان های جذاب و خواندنی، توجه به ظاهر 
کتاب و تبلیغات موثر و پویا همزمان بهره  و جلوه های بصری 

گیرد. می 
 همه اینها با هم یعنی موفقیت در فروش و محبوبیت در 

که راضی نگه داشتنشان آسان نیست. اما  بین مخاطبانی 
آیا استفاده صرف از آثار ترجمه شده را می توان یکی از نقاط 
ضعف و پاشنه آشیلی برای انتشاراتی نظیر پرتقال دانست؟ 

به باور من بله. 
دنیای امروز دنیای تعامل است. نمی توان مخاطب را از 
خواندن یا دیدن اثری به صرف اینکه متعلق به فرهنگی 

بیگانه و غریب است بازداشت. 
 اندیشه، فرهنگ و خواست های انسانی در جهان معاصر 

به شدت به هم نزدیک و متصل است و بر حذر بودن از آن 
امری است ناممکن ولی در این میان سهم نویسندگان ایرانی 

کودک در نشر پرتقال چیست؟ فرصت تجربه،  از ادبیات 
آزمون و خطا و رسیدن به فرم و محتوای دلخواه چه زمانی 
کودک و نوجوان  به نویسندگان داده می شود و خوانندگان 

ایرانی چه زمانی می توانند از خواندن داستانی فانتزی و 
ایرانی لذت ببرند. 

این پتانسیل در نویسندگان داستان های فارسی وجود دارد 
کمی حمایت می خواهد و اعتماد و این فرصت می تواند  فقط 

از جانب موسسات و بنگاه های غیردولتی خیلی بی دردسرتر 
در اختیار نویسندگان قرار بگیرد. 

کودک در ایران زمانی شروع به  به یاد داشته باشیم ادبیات 
کارشان  که به نوگرایان و جوانان میدانی برای ارائه  کرد  بالیدن 

داده شد تا آثاری درخشان پدید بیاورند. 
که خاطره جمعی چندین نسل هستند و هنوز  کتاب هایی 

هم خوانده می شوند. 
کتاب هایی حک  کتاب یا  در خاطره جمعی نسل آینده نام 

که همگی آن را به یاد بیاورند؟  خواهد شد 
که عالقه ای  کودکان و نوجوانان  جالب است امروز بسیاری از 

کالس های داستان نویسی شرکت  به نوشتن دارند و در 
می کنند از نام ها و مکان های خارجی در نوشته هاو 

کنند!  داستان هایشان استفاده می 
که در قلعه  کاترین  ج است و دیوید و   شخصیت هایشان جور

گیر افتاده اند.  ج ایفل  یا مدرسه ای شبانه روزی یا باالی بر
 اینها هیچ ربطی به تجربیات شخصی و زیستی بچه ها 

ندارد. 
کتاب ها با آنها  که در  اینها همان اسم هایی است 

کرده اند و محله ها همان محله های مورد  همذات پنداری 
کتاب.  عالقه نویسنده های خارجی 

کتاب خوان ها، از خواندن داستان های سرزمین های  همه 
ح و مشهور جهان لذت  دور و نزدیک و نویسندگان مطر

کتمان است ولی شاید وقت آن  می برند، این مسئله غیر قابل 
که نشرهای خصوصی مجالی برای حرکت شانه   رسیده 

به شانه این دو دنیا را به نویسندگان ایرانی بدهد.  
کاره را  کرد و این بنای نیمه  باالخره از جایی باید شروع 

ساخت.

جرج اینجا 
باالی ایفل است! 

بنگاههایغیردولتیبهنویسندگانداستانهایفارسیاعتمادکنند

پریسا اختیاری
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کتاب خوان به طور حتم با نام انتشارات  کودکان و نوجوانان 
کتاب های این انتشارات را  پرتقال آشنا هستند و چندتایی از 

کتابخانه های خود دارند.  در 
نشر پرتقال امروز  یکی از محبوب ترین 

کودک و نوجوان  انتشارات اختصاصی ادبیات 
است و با اینکه سال های زیادی از شروع به 

فعالیتش نگذشته توانسته در بین مخاطبان 
 کودک و نوجوان خود جایگاه ویژه ای را 

به دست بیاورد. 
کار خود را در  این انتشارات در سال 1395 
کودک و نوجوان با مدیریت  زمینه ادبیات 

کرد. ابوذر نصری آغاز 
که انتشارات پرتقال به چاپ  کتاب هایی   
می رساند، بیشتر در حوزه ادبیات فانتزی 

تقسیم بندی می شوند.
کم سن و سال  که در بین مخاطبان   ادبیاتی 

و جوانش طرفداران بسیاری دارد و بارها و 
کتاب های پرتقال،  بارها خوانده می شود. 
کودک و  کتاب های ترجمه شده از ادبیات 

نوجوان در آن سوی مرزها هستند. 
گیرا  که با زبانی صمیمی و نثری  کتاب هایی 

می توانند برای ساعاتی طوالنی بچه ها را از پای بازی های 
رایانه ای، موبایل و هر چه مربوط به تکنولوژی می شود بلند 
گفت  گونه  کتاب خوانی بکشانند. می توان این  کنند و به میز 

که پرتقال از تجربیات ارزشمند نویسندگان خارجی برای جلب 
کند.  مخاطب داخلی استفاده می 

که اهمیت تخیل و خیال انگیز بودن را برای  نویسندگانی 
کودک و نوجوان دریافته اند و در رسیدن  به  گروه های سنی 

کنند.  کودکان عمل می  دنیای رویا و خیال به شیوه 
کودک و نوجوان  غربی ها بدون تردید پیشتازان عرصه ادبیات 

هستند. 
که در جامعه ایران حکایات و تمثیل های  درست است 

کودکان  اخالقی و دینی از دیرباز در مکتب خانه ها و مدارس به 
که این حکایت ها  کنیم  آموزش داده می شد، اما باید قبول 

کودک و نوجوان به معنای واقعی آن بسیار فاصله  با ادبیات 
داشت. 

کودک و نوجوان در ایران هم  عمر ادبیات 
کانون پرورش  سن و سال موسساتی نظیر 

کودکان و نوجوانان است.  فکری 
کتاب  که سالیان سال تنها متولی  نهادی 

کودک بوده ولی امروز در پیچ و خم راهروهای 
کمی رنگ و روی خود را باخته  کتاب  شورای 

است. 
که  انتشارات جدیدی نظیر انتشارات پرتقال 

کتاب را در دست دارد و از عالیق  نبض بازار 
مخاطبانش باخبر است، در چند سال اخیر 

کرده و این را می شود از  بسیار موفق تر عمل 
کتاب ها به سادگی  فروش خوب این 

فهمید. 
انتشارات پرتقال، نشری خواننده محور 

است. 
تبلیغات خوبی دارد و برای جذب مخاطب 

گذارد.  وقت می 

گ این انتشارات بزنید تا ببینید  کافی است سری به وبال
چگونه با بیانی شیرین، ساده و صمیمی سعی در برانگیختن 

عالقه و توجه مخاطب خود را دارد و او را به نوعی شریک و 
دوست انتشارات می داند. 

نشر پرتقال از داستان های جذاب و خواندنی، توجه به ظاهر 
کتاب و تبلیغات موثر و پویا همزمان بهره  و جلوه های بصری 

گیرد. می 
 همه اینها با هم یعنی موفقیت در فروش و محبوبیت در 

که راضی نگه داشتنشان آسان نیست. اما  بین مخاطبانی 
آیا استفاده صرف از آثار ترجمه شده را می توان یکی از نقاط 
ضعف و پاشنه آشیلی برای انتشاراتی نظیر پرتقال دانست؟ 

به باور من بله. 
دنیای امروز دنیای تعامل است. نمی توان مخاطب را از 
خواندن یا دیدن اثری به صرف اینکه متعلق به فرهنگی 

بیگانه و غریب است بازداشت. 
 اندیشه، فرهنگ و خواست های انسانی در جهان معاصر 

به شدت به هم نزدیک و متصل است و بر حذر بودن از آن 
امری است ناممکن ولی در این میان سهم نویسندگان ایرانی 

کودک در نشر پرتقال چیست؟ فرصت تجربه،  از ادبیات 
آزمون و خطا و رسیدن به فرم و محتوای دلخواه چه زمانی 
کودک و نوجوان  به نویسندگان داده می شود و خوانندگان 

ایرانی چه زمانی می توانند از خواندن داستانی فانتزی و 
ایرانی لذت ببرند. 

این پتانسیل در نویسندگان داستان های فارسی وجود دارد 
کمی حمایت می خواهد و اعتماد و این فرصت می تواند  فقط 

از جانب موسسات و بنگاه های غیردولتی خیلی بی دردسرتر 
در اختیار نویسندگان قرار بگیرد. 

کودک در ایران زمانی شروع به  به یاد داشته باشیم ادبیات 
کارشان  که به نوگرایان و جوانان میدانی برای ارائه  کرد  بالیدن 

داده شد تا آثاری درخشان پدید بیاورند. 
که خاطره جمعی چندین نسل هستند و هنوز  کتاب هایی 

هم خوانده می شوند. 
کتاب هایی حک  کتاب یا  در خاطره جمعی نسل آینده نام 

که همگی آن را به یاد بیاورند؟  خواهد شد 
که عالقه ای  کودکان و نوجوانان  جالب است امروز بسیاری از 

کالس های داستان نویسی شرکت  به نوشتن دارند و در 
می کنند از نام ها و مکان های خارجی در نوشته هاو 

کنند!  داستان هایشان استفاده می 
که در قلعه  کاترین  ج است و دیوید و   شخصیت هایشان جور

گیر افتاده اند.  ج ایفل  یا مدرسه ای شبانه روزی یا باالی بر
 اینها هیچ ربطی به تجربیات شخصی و زیستی بچه ها 

ندارد. 
کتاب ها با آنها  که در  اینها همان اسم هایی است 

کرده اند و محله ها همان محله های مورد  همذات پنداری 
کتاب.  عالقه نویسنده های خارجی 

کتاب خوان ها، از خواندن داستان های سرزمین های  همه 
ح و مشهور جهان لذت  دور و نزدیک و نویسندگان مطر

کتمان است ولی شاید وقت آن  می برند، این مسئله غیر قابل 
که نشرهای خصوصی مجالی برای حرکت شانه   رسیده 

به شانه این دو دنیا را به نویسندگان ایرانی بدهد.  
کاره را  کرد و این بنای نیمه  باالخره از جایی باید شروع 

ساخت.

جرج اینجا 
باالی ایفل است! 

بنگاههایغیردولتیبهنویسندگانداستانهایفارسیاعتمادکنند

پریسا اختیاری
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دو روی یک سݡکه
هرساله برندگان جوایز ادبی بزرگ مانند نوبل ادبی، بوکرمن، 
کنر، پولیتزر و...  در صدر پرفروش ها قرار می گیرند.  پن فا
این مسئله درباره ادبیات کودک و نوجوان نیز صدق می 

کند. در میان جوایز جهانی ادبیات کودک و نوجوان جایزه 
 هانس کریستین اندرسن که نوبل کوچک خوانده می شود 

از معروف ترین هاست. یادبودی از نویسنده 
دانمارکی، خالق شناخته شده ترین 

داستان های کودکی که هر دو سال یک بار 
به دست ملکه دانمارک به نویسندگان و 

تصویرگران برتر اعطا می شود. سهم ایران 
در این جایزه حضور داوران در چند دوره ) 
افرادی چون توران میرهادی، ثریا قزل ایاغ، 
منصوره راعی، زهره قایینی و ...( و چندین بار 

 نامزدی )فرشید مثقالی و نسرین خسروی  
به عنوان تصویرگر در سال های 1974 و 2002، 
هوشنگ مرادی کرمانی، محمدرضا یوسفی و 
فرهاد حسن زاده به عنوان نویسنده به ترتیب 

که تنها در  در سال های 1992، 2000( بوده است 
سال 1974 این فرشید مثقالی بود که موفق به 

دریافت جایزه تصویرگری شد. دیگر جایزه مهم ادبی 
حوزه کودک و نوجوان که به مبلغ پنج میلیون کرون 

سوئد، بزرگ ترین آنها نیز هست جایزه آسترید لیندگرن 
است. پس از سال 2002 و با مرگ آسترید لیندگرن نویسنده شهیر 
سوئدی خالق داستان معروف »پی پی جوراب بلنده« دولت سوئد 
بر آن شد که هر ساله این جایزه را به بهترین خلق در دنیای ادبیات 

کنون نویسندگان زیادی را به  کودک و نوجوان اعطا کند. ایران تا
کنون هیچ کدام از این نامزدها  این جایزه معرفی کرده است، اما تا

موفق به دریافت این جایزه نشده اند. امسال از سوی نهادهای 
مختلف، هوشنگ مرادی کرمانی، فرهاد حسن زاده و جمشید 

خانیان به این جایزه معرفی شده اند. گرچه هر سه نویسنده در 
ایران شناخته شده اند و آثار آنها هم به لحاظ کیفیت هنری و هم 

از نظر ترویج ارزش های انسانی قابل اعتنا هستند، اما کارشناسان 
معتقدند به دالیلی از جمله پایین بودن تیراژ کتاب و سرانه مطالعه 

در ایران نیز  ناشناختگی نویسندگان ایرانی در سطح بین المللی 
و عدم حضور موثر در بازارها و رویدادهای جهانی، شانس دریافت 

این جایزه و سایر جوایز ادبی برای نویسندگان ایرانی همواره اندک 
بوده است. اما بازار جوایز ادبی ادبیات کودک و نوجوان در ایران 

نیز رونق ویژه ای پیدا کرده است. نگاهی به فهرست این جوایز 
نشان می دهد در دهه اخیر بنیادها و اشخاص 

 متعددی اقدام 

به برگزاری جشنواره و اهدای جوایز به برترین های حوزه ادبیات 
کرده اند. از جمله می توان به جایزه ادبی »گوزن  کودک و نوجوان 
کرد که در اقدامی جالب خانواده ها ایرانی را در فرآیند  زرد« اشاره 

داوری مشارکت می دهد. این جایزه که از سال 1394 فعالیت خود 
را آغاز کرده است، نخستین جایزه ادبی در ایران است که منجر 
به شکل گیری یک برنامه کتاب خوانی گروهی و خانوادگی شده 
ک پشت پرنده  است. اما شاید معروف ترین این جوایز جایزه ال

ک پشت  باشد که اولین دوره آن اسفند 1390 برگزار شد. رخداد ال
ک پشت پرنده  پرنده البته چیزی بیشتر از یک جایزه ادبی است. ال

را می توان یک جریان ادبی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان تلقی 
کرد. فهرستی که  فصلنامه تخصصی» پژوهشنامه ادبیات کودک و 

 نوجوان« با همکاری موسسه »شهر کتاب« تحت عنوان 
ک پشت پرنده« تهیه می کند امروزه یکی   »ال

 از معیارهای کودکان و نوجوانان کتاب خوان برای انتخاب 
 و خرید کتاب است. جوایز مهم دیگری هم هستند که 

به طور اختصاصی مربوط به ادبیات کودک و نوجوان  نیستند، اما 
 بخشی را برای این حوزه در نظر گرفته اند. 

از آن جمله اند کتاب سال جمهوری اسالمی ایران و جایزه پروین 
اعتصامی.اعتبار و درآمد دستاورد جوایز بزرگ ادبی برای نویسنده 

است. گرچه همواره مطالعات آسیب شناسانه در حوزه جوایز ادبی 
به افزایش شمار نویسندگان جایزه بگیر و فاقد خالقیت اشاره دارد و 
به برخوردهای سلیقه ای یا رابطه محور در برخی داوری ها و به نظر 

می رسد ارزشی که برای جوایز ادبی قائل شده ایم منجر به تربیت 
نسلی از نویسندگان »جشنواره ای« شده است که به اصطالح 

سلیقه داوران دستشان آمده و نمی نویسند تا بسازند بلکه می 
نویسند تا ببرند، اما این تنها نیمه تاریک ماجراست و این جریان 

نیمه روشنی هم دارد. جوایز ادبی می توانند با داوری های متنوع  
و اصولی، استعدادهای ناپیدا و گم شده در حجم انبوه تولیدات را 

گر بنیادها و موسسات  شناخته، معرفی کرده و اعتبار ببخشند. نیز ا
مربوطه معیارهای صحیح و داوری های غیرسلیقه ای  را اعمال 
کنند می توانند به معرفی و تقدیر نویسندگان شایسته و هدایت 
و تربیت کتاب خوان های کودک و نوجوان بپردازند. رشد تعداد 

 جوایز ادبی را باید 
 به فال نیک گرفت و چه کسی گفته است که دلخوشی ها 

و امیدواری های مالی و پشتوانه های اقتصادی همواره چشمه 
های خالقیت را کور و اندیشه نویسنده را کند کرده است؟ همان 

طور که جایزه پنج میلیون کرونی آسترید لیندگرن این کار را با 
نویسندگان کودک و نوجوان در اروپا و 

سراسر جهان نکرد و مایه دلگرمی شان 
هم شد...

الهه امینی

نگاهیبهجوایزادبیادبیاتکودکانونوجوانان

روزنامه نگار
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کجا؟ از  کودکان آن را می پسندند. رنگ های تند با تصاویر آشنا. آشنا از  که   بسیار جذاب اند. رنگ و لعابی دارند 
گی بارز »کتاب های سوپر مارکتی« همین آشنا بودن  که صبح شان را با آن شب می کنند. ویژ رسانه های تصویری 
کتاب برایشان خوانده شده و بیشتر درگیر تلویزیون هستند.  کمتر  که  کودکانی  به چشم بچه هاست. به ویژه 
کارتون های تلویزیونی هستند، یا با یک جست وجوی ساده در  کنید، برگرفته از  که نگاه  کتاب ها را  تصاویر این 
گرفته تا بت من  و سوپرمن. تصاویر  کنید از تصاویر سیندرالیی  اینترنت می توانید هزاران تصویر شبیه آنها را پیدا 
گی های تصویرسازی ژاپنی هاست!( و موهایی  کتاب ها پر از دخترهایی با چشم های بسیار درشت )که از ویژ این 
که  کیفیت پایین و هزینه ای هیچ  کید می کنند. تصاویری با  کلیشه های جنسیتی تا که روی  بسیار بلند است 
کتاب های نوزاد از رنگ  آبی برای پسران و از رنگ  صورتی  به رایگان در اختیار همه قرار داده شده است. در 
برای دختران استفاده می کنند و فعالیت های رفتاری را دخترانه و پسرانه تعریف می کنند. برای همین قیمت 
کودک بسیار پایین تر است. بسیاری از خانواده ها هم رغبت دارند  کیفیت  کتاب های با  کتاب ها نسبت به  این 
کتاب ها را  کنند. دلیل دیگر پایین بودن قیمت این  سبد فرهنگی شان را هرچه می توانند ارزان تر پر 
که بیشتر افراد آن را  کرد. قصه های عامیانه  می توان در جمع آوری بودن محتوای آنها جست وجو 
کتاب ها  گرفتن ساختارهای زبانی و روایی در  شنیده اند و عینا همان شنیده ها بدون درنظر 
کتاب ها نه اسمی از نویسنده و مترجم  آورده شده است. شما به طور معمول روی جلد این 
کتاب ها وجود ندارد و در  می بینید نه اسمی از تصویرگر. هیچ پیچیدگی تصویری و محتوایی در این 
هرجای نامعتبری هم می توان آنها را خرید: سوپرمارکت، مغازه های نوشت افزار، اسباب بازی فروشی ها و... 
کتاب را چه  که این  کتاب ها را بشناسیم؟ اول از همه این سوال را از خودتان بپرسید  اما از چه راهی این 
کودک را به ذهن  کودک است؟ نام برگردانان خوب  کرده است؟ آیا انتشارات تخصصی  انتشاراتی منتشر 
کودک انتخاب می کنند و به  که روان ترجمه می کنند و واژه هایشان را متناسب با سن  بسپارید. آنهایی 
گر برای  کودک هم نقطه اتکاست. ا کودک آشنایی دارند. این نکته برای نویسندگان  فضای فکری 
کتاب خوب می گردید باید با نویسندگان این رده سنی هم آشنایی داشته باشید. چند  فرزندتان دنبال 
گی  کدام یک از آنها ارتباط برقرار می کند و ویژ کارهای  کودکتان با  کودک می شناسید؟  نویسنده خوب 
که نویسندگان نسل شما با نویسندگان  کارهایشان چیست؟ این نکته را هم در نظر بگیرید  اصلی 
کودکی  گر شما نویسنده ای را در دوران  کرده اند.  ا کودک شما در چرخش نسلی تفاوت های بسیاری 
که شما با آن در ارتباط هستید، با آن  کودکی  که فرزند یا  خود می پسندیدید به این معنا نیست 
کودکان آشنا شدن با تصویرگران  کیفیت برای  کتاب با  گام بعدی برای انتخاب  کنند.  ارتباط برقرار 
کودکی تصویرگری خوبی  کتاب  گر  که ا خوب و باال بردن سواد بصری برای انتخاب آنهاست. چرا 
کتاب  کیفیت نباشد می توان به وسیله تصویر خوب  داشته باشد و حتی محتوای آن چندان با
کتابی خوب نباشد، اما محتوای  گر تصویرگری  کرد، به عکس آن ا کودک عرضه  کیفیت برای  را با 
کتاب برد و عمال محتوای خوب آن از بین می رود.  کودک را به سمت  آن عالی هم باشد نمی توان 
کیفیت است.  که می توان سواد بصری خود را باال برد، دیدن تصویرسازی های با  یکی از راه هایی 
که با آن در  کودکی  کارهای خوب عادت دهید، هم چشم  هم چشم خودتان را به دیدن 
کتاب های  که برایشان  کودکان را باال ببرید  ارتباط هستید. طوری باید سواد بصری 
کیفیت باشد.  کتاب های با  سوپرمارکتی جذاب نباشند و چشم شان دنبال 
کنید.  کیفیت مراجعه  کیفیت به مکان های با کتاب با حتما برای خرید 
کودک نخرید، مثال در اصفهان در انجمن دوست داران  کتاب  از هرجایی 
کتاب سیتی سنتر و نشر نوشته  کودک و نوجوان، پردیس  ادبیات 
کنید و در آخر برای  کودک را می توانید پیدا  کیفیت  کتاب های با 
کیفیتی بگردید  کیفیت دنبال نهادهای با  کتاب های با  کردن  پیدا
کیفیت معرفی و تایید می کنند. مثال در  کودک خوب و با کتاب  که 
کتاب های  این سال های اخیر فهرست های خوبی برای 
کودک منتشر شده است. سال هاست شورای  کیفیت  با
کودک را بررسی  گون حوزه  گونا کتاب های  کودک،  کتاب 
ک پشت  کیفیت های آن را معرفی می کند. از لیست ال و با
کتابک و هدهد هم  گوزن زرد و همچنین سایت  پرنده و 
که  کرد و مطمئن شد  می توان برای تاییدیه استفاده 
که این نهادها معرفی می کنند، از لحاظ بصری و  کتاب هایی 
کودک ما مناسب هستند. محتوایی برای 

ݡکودݡکان حق دارند 
ݡکتاب با ݡکیفیت بخوانند

زهرا ماهری

روزنامه نگار و دبیر
 ضمیمه کاغذ رنگی

ازهرجاییکتابکودکنخرید
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