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دوستان خوبم سالم!
باز هم سال نو مى شود و مثل همیشه در داروگ دوبار  سال 
نو را به شما تبریک مى گوئیم، یک با سال نوى غربى یا همان 
به اصطالح میالدى و یک بار جشن نوروز ایرانى، چه خوب 
که ما دو بار سال را نو مى کنیم مگر نه؟ امیدوارم که تمامى 
و  شادى  سالمتى،  و  زیبایى  از  پر  سرشار،  شاد،  روزهاى تان 
باشد.  خواندن  کتاب  و  گرفتن  یاد  بازى،  و  وروزش  محبت، 
دارید  فرصت  بیشتر  که  کریسمس  تعطیالت  براى  هم  باز 
از  بازهم   شعرنوشته ایم.  و  قصه  براى تان  باشید  خانواده  با 
شما  براى  تعطیالت  دراین  که  مى خواهیم  مادرها  و  پدر 
قصه بخوانند و یا تعریف کنند، و بازهم آرزوى بهترین ها را 
قرار  که  داریم  را  روزى  امید  و  جهان،  کودکان  همه ى  براى 
یا  که  باشیم  کوچولوهایى  نگران  ماها   از  هیچ کدام  نباشد 
مجبورند کار کنند ، یا به مدرسه نمى روند، یا پرنده ى فلزى 
و خون آشام جنگ خانه شان را ویران کرده، آن ها را زخمى 
و مریض کرده، از پدر و مادرهاى شان جداى شان کره است.
2018 به شادى!
دوست شما داروگ
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سخنى با بزرگ ترها!
گفت وگو با محمد رضا یوسفى 

درباره ى وضعیت ادبیات کودك در ایران!
سوسن: آقاى یوسفى عزیز لطف کنید اول خودتان را براى خواننده گان 

داروگ معرفى کنید.
محد رضا یوسفى: چشم. من محمد رضا یوسفى هستم و بالغ بر سى سال 
است که براى کودکان  در ایران درحوضه ى ادبیات کودك و نوجوان 
کتاب مى نویسم. درضمن فیلم نامه و نمایش نامه هم مى نویسم. تعداد 

زیادى کتاب از من به چاپ رسیده است.

سوسن : آیا شما در این رشته تحصیل کرده اید یا یک عالقه شخصى 
بوده است. 

محمد رضا یوسفى : رشته ى ادبیات کودك در ایران، خوشبختانه اخیرا  
به رشته هاى تحصیلى  افزوده شده  در زمانى   که من دانشجو بودم چنین 
رشته یى وجود نداشت من دانشجوى ادبیات بودم و در آن زمان بیشتر 

یعنى  کار،  این  محرك  شخصى  عالقه ى 
خواندن  با  من  بود.  کودکان  براى  نوشتن 
عالقه مند  کودك  ادبیات  نویسنده گان  آثار 

شدم و این روند را ادامه دادم.
   سوسن : آیا شما قبل از انقالب هم در 

زمینه ادبیات کودك کار مى کردید؟
انقالب  از  قبل  بله  یوسفى:  رضا  محمد 
آماده ى  هم  کتاب  و  مى نوشتم  نمایشنامه 

چاپ داشتم که  با انقالب مصادف شد.

فکرى  پرورش  کانون  با  شما  آیا  سوسن: 
کار مى کردید؟

محمد رضا یوسفى: نه من قبل از انقالب 
با  انقالب   از  بعد  نمى کردم  کار  کانون  با 
کردم.  به کار  شروع  فکرى  پرورش  کانون 
ادبیات  با  ارتباط  در  کانون  انقالب  از  بعد 

کودك فعال تر شد و من هم با آن ها کار کردم، قبل از انقالب به طور 
خصوصى با انتشارات شباهنگ  تماس گرفتم که کتاب  چاپ کنم که 

انقالب شد. اولین کتاب من 1357 منتشر شد.

سوسن: به عنوان یک نویسنده ى پر سابقه در حوزه ادبیات کودك در 
ایران، وضعیت ادبیات کودك را در ایران چگونه ارزیابى مى کنید؟

محمد رضا یوسفى: وضعیت ادبیات کودك در ایران، بعد از اتقالب به 
لحاظ کمى بسرعت رشد کرده، به لحاظ عناوین کتاب هم رشد کرده، 
در  ایران  در  کودك  ادبیات  شدن  مطرح  گفت  به توان  که  مثبتى  چیز 
گسترده  امر  این  است.  جهان  سطح  در  متن  و  تصویرگرى  حوزه هاى 
است، قابل مقایسه با قبل از انقالب نیست، اگر قبل از انقالب مثال دو 
چندین  انقالب  از  بعد  گرفته،  را  براتیسالوا  جایزه ى  و   رفته  ما  کتاب 

کتاب در حوزه تصویر و متن  جایزه جهانى گرفته اند و ما کاندیدا هاى  
جایزه هانس کریستین آندرسن داشته ایم و دیپلم افتخارى  آ برى واى  
گرفته اند کتاب هاى کودك ما در نمایشگاه هاى  گوناگون شرکت کرده و 
تولید ایرانى مطرح شده و االن بسیارى از ناشران ایرانى در نمایشگا هاى 
بین المللى کتاب مثال در فرانفکورت و جا هاى دیگر غرفه دارند. ما 
امروز مى توانیم بگوئیم یک بخش ادبیات کالسیک کودك داریم، یک 

بخش،ادبیات امروز یا مدرن کودك داریم.

سوسن: مى توانید چند تا از این کارها را معرفى کنید؟
محمدرضا یوسفى: بله. من نویسنده هاى بعد از انقالب را خدمت تان 
داریم،  کودك  شاعر  دیگر  ما  کودك  حوزه ى  در  ببینید  مى کنم  معرفى 
خانم قاسمیان هستند، خانم شعبان نژاد هستند آقاى کشاورز هست حاال 
دیگران  حق  به برم  اسم  را  برخى  اگر  من 
ضایع مى شود اما این ها اسامى هستند که 
در  مى رسند،  من  ذهن  به  ساکن  به  ابتدا 
طاقدیس  خانم  داستانى  ادبیات  زمینه ى 
خیلى  خانم  هست  خداجو  خانم  هست 
هستند. اجازه بدهید من به تعداد انگشت 
که  اتفاقى  ترین  مهم  کنم،  بسنده  شمارى 
بعد از انقالب  افتاده رمان نوجوان ست. 
طرح  انقالب  از  قبل  پایه هایش   واقع  در 
ریزى شده یعنى، در واقع تمام چیزهایى که 
عرض کردم خدمت تان تبار این ها  در قبل 
از انقالب شکل گرفته ولى گسترده شدن 
بعد  متفاوت  فرم هاى  کردن  پیدا  و  این ها 
از انقالب شکل گرفته است. مثال ما االن 
در ایران چند نویسنده داریم که مى توانیم 
بگوئیم این ها نویسنده رمان نوجوان هستند 
به طور حرفه یى و تخصصى. مبحث رمان نو جوان که در جهان مطرح 
بوده در ایران هم جا افتاده، ما سمینار رمان نوجوان داریم و به هر صورت 
پکیج رمان نوجوان در ایران تولید مى شود، این هست که به این لحاظ ها  
من خودم خیلى خوشحالم هر چند، ما مشکل نشر داریم، مشکل تیراژ 
در بحث  مثال  نداریم.  کم  هم  داریم، مشکالت  داریم، مشکل مخاطب 
تحریم ها قیمت کاغذ تقریبا دو برابر شده است و در نشر کتاب کودك 
آورده،  پائین  را  تیراژ  و  گذاشته است  تلخى  بسیار  بسیار  تاثیر  متاسفانه 
مانع چاپ کتاب ها شده است و معموال در تمام دنیا وقتى چنین اتفاقى 
مى افتد اولین تاثیرش را بر روى فرهنگ مى گذارد، ازهمه هم بیشتر بر 

روى کتاب است.
    سوسن: چقدر از این تولیدات ادبى که از ایران به نمایشگاه هاى 
مى شوند  مطرح  جهان  سطح  در  شما  گفته ى  به  و  مى روند  بین الملى 
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درخود جامعه ى ایران در دسترس عموم قرار مى گیرند؟
محمد رضا یوسفى: معموال کتاب هایى که بر گزیده مى شوند، از چندین 
کانال به بازار مى آیند، مثال شوراى کتاب کودك، کانون پرورش فکرى، 
مجله ى سالم بچه ها، یا انجمن کتاب هست که مثال سال قبل جایزه یى 
را که من نامش به خاطرم  نیست تعیین کرده اند که کتاب برگزیده انتخاب 
مى کنند، در واقع نهاد هاى دولتى و نهاد هاى مردمى هستند. که هر کدام 
براى خودشان کتاب سال دارند، که هر دوسال یک بار  انتخاب مى کنند. 
بعضى از این کتاب ها  را خود بخش دولتى مى خرد و عمومى پخش 
مى شود؛ بعضى ها را از طریق ان جى او ها.  باید بگویم ما ان جى او هاى 
فعال داریم که لیست این کتاب ها را مى گیرند و توزیع مى کنند، توزیع 
کتاب ها هم مختلف هست و بر روى رسیدن کتاب به جامعه تاثیر دارد 
وبسیارى از نویسنده ها هم این جور به جامعه معرفى شده اند ویا معرفى 
مى شوند. اصوال، به هرحال وقتى یک کتاب در یک ان جى او یا بخش 

دولتى برنده مى شود خود بخود نویسنده را معرفى مى کند.

سوسن: تا آن جا که به تجربه  شخصى من بر مى گردد باید بگویم بسیارى 
از این چیزها را که شما گفتید من از آن بى خبر بودم، همین طوربا کار 
نویسنده گى خود شما و این متاسفانه  بخشا به کمبود و ضعف کار خود 
ما بر مى گردد و بخشا هم وقتى که خواستیم رجوع کنیم به کارهایى که 
در داخل ایران تولید مى شود ادبیات صدر در صد ایدئولوژیک و پند و 
اندرزى بوده است آن قدرایدئولوژیک بوده اند که فکر کردیم دوران چنین 
ادبیاتى از جمله حتى باغچه بان براى کودکان گذشته است و در واقع 
تاریخ مصرفش بر اى کودك و جوان امروزى تمام شده است. نظر شما در 
این رابطه چیست؟ چقدر از این ادبیات را  ایدئولوژیک بررسى مى کنید؟
اما  است.  طور  این  طبیعتا  ادبیات  این  از  بخشى  یوسفى:  رضا  محمد 
این  مى آید  پیش  موضوع  همین  کنار  در  که  حادثه یى  خوش بختانه  
است که، این موضوع سبب شده است که یک طیف وسیع نویسنده به 
وجود بیاید. این نویسند ها که آرام آرام با ادبیات آشنا مى شوند  کارهاى 
بسیار خوبى با بدى تولید مى کنند، مثال نویسنده یى بود که مى گفت من 
اصال قرار نبوده که کتاب کودك بنویسم قراردادى با یک ناشر داشتم که 
دوکتاب بنویسم، اتفاقى نویسنده کتاب هاى کودکان شدم، بعد بستگى به 
روندى که هر انسان طى مى کند دارد، نه در ایران که در هر کجاى جهان. 
این نویسنده مى رود و با فالن نهاد قرار داد مى بندد، کتاب مى نویسد و 
پولش را مى گیرد بعد به کار سوم و چهارم مى رسد، و حاال مى خواهد 
باشد  حاضر  که  کند  پیدا  ناشرى  مى خواهد  یعنى  آزاد،  بازار  به  بیاید 
برایش سرمایه گذارى کند که برایش صفحه آرایى مهم است، فروش 
مهم است مخاطب مهم است و این نویسنده ها این جا که مى رسند ، 
خود به خود با این مساله روبرو مى شوند که بدانند خوب، ادبیات کودك 
چى هست؟ ناشر مى گوید کارت خوب نیست من این را نمى پذیرم و 
این جاست که خود نویسنده متوجه مى شود باید ادبیات را بشناسد، یا 
مى ماند  و مى تواند بنویسد و یا نمى تواند  ولى این باعث مى شود که 
کار پى گیرى شود و آموزش به وجود آید. مثال االن نشریات تئوریکى 
که در حوزه ى ادبیات کودك بیرون مى آید، مخصوصا به این نویسنده ها 
کمک مى کند و این نویسنده ها هستند که االن دارند وارد حوزه ادبیات 
کودك مى شوند، ضمن این که گاه بیگاه بخش خصوصى نقش بسیار 
سازنده یى ایفا مى کند، جلسات قصه خوانى مى گذارند، جلسات قصه 
خوانى که بر گذار مى شود، خب نویسنده آن جا باید کارش را به لحاظ 
تکنیکى و اصول داستان نویسى ارائه دهد. گروهى نویسنده هستند و کار 

ندارند شما به چه چیزى باور دارید همه نویسند اند و مى-خواهند به بینند 
شما چى نوشته اید و این داستان است که حرف اول را مى زند. خود 
بخود این جلسات و چالش هایى که به وجود مى آید اغلب نویسنده ها 
را مجبورمى کند که  بهتر بنویسند. این جریان آرام آرام شروع شده و با 
قدرت دارد به پیش  مى آید چرا که بازار کتاب مثل هر بازار دیگرى یک 
به خصوص  است،  گذارى  سرمایه  یک بخشش  است،  صنعت  بخشش 
ناشر خصوصى وحتى ناشر دولتى هم االن به دلیل این که دور یى بودجه 
زیاد  داشته و االن بودجه ها محدود شده و به نوعى خود کفایى مجبور 
این  بدهند.  را  جامعه  نویسنده گان  پاسخ  مى شوند  موظف  است،  شده 
جبرى که به وجود آمده نویسنده گان را مجبور مى کند که بنشینند، بحث 
و چالش داشته باشند و بخوانند و یاد بگیرند. جامعه ى ما به پیش مى آید 
نه، اما به هرحال در روند این که نویسنده، باید سراغ مطالعه  برود باید 

به خصوص در رابطه با بخش خصوصى.

سوسن: تجربه ى شخصى من در طول این سال ها این بوده است که اگر 
مثال کتاب هایى برا ى بزرگ ساالن با رعایت کردن یک سرى موازین 
و  کامل  طور  به  مى توانستند  خدا  نام  با  کتاب   کردن  شروع  ازجمله 
بدون حذف چاپ شوند؛ کتاب هایى مثل ترجمه ى کتاب دنیاى صوفى 
نوشته  یوآستین گاردر  نویسنده ى نروژى، که  به عینه بدون کوچکترین 
تغییرى در ایران به چاپ رسید،  در مورد ادبیات کودك من مرتب یا صد 
در صد ایئولوژیک بودن آن هم فقط یک نوع ایدئولوژى روبرو بودم. مثال، 
کیهان بچه ها را که ورق مى زدم، تقریبا هشتاد در صد آن این گونه بود. 
حتى موضوع شعر، بوى خوش وضو بود  یا مثال نمایشگاه هایى از طرف 
کانون پرورش براى کودکان  برگذار مى شود تحت عنوان  دهه ى عاشورا 
و مراسم طشت که جتما منظورشان سر بریده تعزیه در طشت است. در 
مورد قصه ها در چارچوب ایدئولوژیک حتى ترساندن بچه ایجاد رعب 
و وحشت کردن وچیزهایى خارج از دنیاى واقعى  و مورد نیز کودك 
بودند.، ولى امروز وقتى که نگا مى کنم فکر مى کنم ادبیات کودك در 
ایران دارد بیشتر به مدرنیسم نزدیک مى شود.به نظر مى آید دو بخش 
در کنار هم دارند ادامه مى دهند، یکى آن بخش دولتى است که ادبیات 
ایدئلوژیک است و حتى در کتاب ها درسى هم منعکس است و یکى 
بخش خصوصى است که آزادنه تر حرکت مى کند  تا زمانى که بتواند و 
خیلى جاها ممکن است جلویش سد شود، آیا بر داشت من درست است؟

آن  ساختارهاى  به  بستگى  که  مى دانید  هرحال  به  یوسفى:  رضا  محمد 
کشور دارد، در ایران این جور است. یعنى بدین گونه دارد پیش مى رود 
و به نظر من از درون این واقعیتى که اشاره کردید، ادبیات کودك دارد 
مساله  مثال  که  هست  اوضاع  همین  دلیل  به  مى دهد.  نشان  را  خودش 
فانتزى در ادبیات کودك در ایران بعد از انقالب به شکلى خیلى شکوفا 
و جدى یعنى به صورت یک ژانر دارد مطرح مى شود، ما حاال در حوزه 
ادبیات کودك در مورد فانتزى وقتى مى خواهیم حرف بزنیم ده تا مثال 
داریم.االن در حوزه ادبیات کودك وقتى مى خواهیم از سمبلیسم حرف 
بزنیم ده تا مثال داریم، رئالیسم را داشته ایم. همچنین مکاتب و ژانرهاى 
دیگر،  بنا بر این طبیعى است.  ببینید، این واقعیت جامعه ایران است 
عبور  مشکالت  از  دارد،  بالنده  سازهاى  اساسا،  ادبیات  که  آن جا  از  و 
مى کند، توجه مى فرمائید، من االن که نگاه مى کنم، کتابى دارم به نام 
زمینه ى شناخت ادبیات کودك و نوجوان، در این کتاب من اتفاقا خیلى 
آکادمیک به این پیدیده بر خوردکردم به عنوان ادبیات بر خورد کردم، به 
عنوان یک مساله ى روان شناسى و جامعه شناسى بر خورد نکردم، ضمن 



5

 داروگ - جوانان                  شماره ى 43 - دسامبر 2017

این که این ها در حوزه ادبیات کودك هست. در هر ادبیاتى هست ولى  
مهم ا این است که آیا آن ادبیات ناب در این آثار هست یا نٍه ؟ من باید 
به این مساله به طور کار میدانى بر خورد مى کردم  به کل کتاب ها چه 
کتاب هاى قبل از انقالب چه کتاب هاى بعد از انقالب. عرض کردم که 
ادبیات کودك در ایران یک تبار دارد و آغازش به باغچه بان ها مى رسد 
و آن چیز که شما گفتید ، یادمان باشد که باغچه بان و بعضى کارهایش 
جدید  یعنى اگر به شیوه باغچه بان یک کتاب  هنوز اثر برگزیده است 
چاپ شود امروز حتما جوایز روز را در یافت خواهد کرد. این آثار این 

گونه ند، جزو آثار برتر کالسیک ما هستند.

سوسن: مثل ماهى سیاه کوچولو و یک هلو هزار هلو.
متن  هلو،  هزار  هلو  یک  کوچولو،  سیاه  ماهى  بله  یوسفى:  رضا  محمد 
مهمان هاى نا خوانده، مخصوصا پکیچ که زمان شاه کانون پرورش فکرى 

کودکان از نویسنده گان بزرگ ساالن حتى، از نادر نادر پور، مجابى. 

سوسن: شاملو؟

محمد رضا یوسفى: از شاملو در آن مجموعه چاپ نشد.

سوسن : خروس پرى پیرهن زرى؟
محمد رضا یوسفى: آن در این مجموعه چاپ نشد آن را در بیرون منتششر 
کردند، من مجموعه ى منتشر شده توسط کانون را عرض مى کنم، یک 
مجموعه ى  کامال قدرتمندى کانون در زمان شاه چاپ کرد که هنوز که 
هنوز است منابع ادبیات کودك است و خب نویسنده هاى  آن موقع ادبیات 
کودك ما عباس یمینى شریف، محمود کیانوش در حوزه شعر، صبحى،  
تبار ادبیات کودك ما هستند، ما هنوز که هنوز است با کار صبحى کار 
علمى پژوهشى نکردیم، یا  آذر یزدى، ببینید این ها هر کدام، براى ادبیات 
کودك ما یک تبارى درست کرد د، یک ریشه هایى به وجود آورده اند که 
نویسنده یى که مى خواهد برود در عرصه ى باز نویسى و بازآفرینى، کار 
بکند، باید بداند که این ها هر کدام یک پیشینه دارد ، مثال باید بداند آذر 
یزدى در حوزه متون کهن چکا کرده است صبحى در حوزه فلکلور چه 
کرده است، مرحوم کوش آبادى در حوزه باز نویسى آن درفش کاویانى 

زیبایش و حوزه باز افرینى متون حماسى چه کرده است. شاملو در حوزه 
باز آفرینى فلکلور چه کرده، کسرایى در حوزه اسطوره چه کرده یعنى 
جا به جا  یا در حوزه قصه هاى دینى چه  کرد اند.یکى از زیباترین کارها 
حسنک کجایى؟ یکى از قصه هاى خوبى است که با مبانى دینى پیش رفته 
است.  ببینید امروز ما در تمام این زمینه ها خوش بختانه پیشینه داریم و 
این نمونه و یپیشینه است که نسل بعد را پرورش مى دهد. یعنى من اگر 
امروز عرض مى کنم فانتزى بعد از انقالب شکوفا شده براى این است که 
ما قبل از انقالب کم فانتزى داریم. نویسنده ى فانتزى نویس در اصل نه 
این که نباشد، نه این که اصال نداشته باشیم ولى به عنوان یک ژانر غالب  
داریم  رئالیسم  داریم،  سمبلیسم  ما  کردم  عرض  که  همان طور  نداشتى. 
رمانتیسم داریم و این جالب است. براى این  که ما در حوزه ى ادبیات 
بزرگ سال مان رمانتیسم نداریم ولى در کودك و نوجوان مان داریم، این 
توانایى بعد از انقالب است، حال هر نویسنده یى به توان خودش. در 
بعضى ژانرها افت داریم، به نظر من در حوزه رئالیسم افت داریم. در حوزه 
ناتورالیسم افت داریم. قبل از انقالب رشد داشتیم. این ها واقعیت است 
یعنى این روند هست. در حوزه ى فانتزى  با یک  طیف گسترده از آثار 

کودك و نو جوان روبرو مى  شوید که  جمع کردنش کار سختى است.

سوسن: یک سوال براى من پیش آمد شما حسنک کجایى را  تا آن جا که 
من یادم باشد یکى از درس هاى کتاب دوم دبستان بود.در حوزه دینى 

معرفى کردید اما آن قصه دینى نبود.
محمد رضا یوسفى: نه آن درس نه ما یک کتاب داریم  از نویسنده یى 

که من متاسفانه اثر دیگرى از او ندیدم که دینى هست.

سوسن: خب شما مى گوئید در حوزه ى دینى است، یک نظر هست که 
مى گوید ادبیات کودك اساسا باید سکوالر باشد و دین باید از حوزه 
ادبیات کودك جدا باشد، من هم این را قبول دارم  چطور مى توان مثال 

از یک کتاب دینى به عنوان چیزى مثبت یاد کرد؟
محمد رضا یوسفى: نه ببینید من این کتابى را که مى گویم، منظورم این 
است که شما هر نوع ادبیاتى که در نظر بگیرید، حتى آن نوع که گفتید، 
مثال نویسنده که نمى آید بگوید من سکوالر مى نویسم، به نظر من نویسنده 
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نباید قلدر باشد که بیاید بگوید من دینى مى نویسم این هم نمى شود، 
داستان، یا به هر حال تعریف من آز آن این است، که تم داستان یک 
مایه  درون  لزومابلکه  باشد  داشته  دینى  پیام  که  این  نه  هست  دینى  تم 
آن، ببینید شما تمام قصه هایى که در مثنوى مولوى مى بینید  درون مایه 
عرفانى دینى دارد، حاال شما مى خواهید بیائید این داستان ها را باز آفرینى 
کنید، باز نویسى کنید، مى خواهید یک مسیح باز مصلوب دیگرى از آن 
در بیاورید، شما مثال در حوزه ادبیات بزرگ سال مى بینید که مرتب از 
کارهایى مثل سمفونى مرده گان و یا  هابیل و قابل الهام گرفته است. این 
تاریخ کهن است، این پیشینه هاى کهن اسطوره یى، ملى، فولکلوریک و  
مجموعه کهن یک سرزمین است، در اروپا هم همین اتفاق مى افتد،یعنى 
در تمام دنیا این اتفاق مى افتد یعنى به این شکل نه از منظر تبلیع فالن 
خواهد  هم  وجود  و  دارد  وجود  که  است  تفکر  نوع  یک  آن  اندیشه. 
داشت. تا ایئولوژى ها باشند، ادبیات تیلیغى توامان با ایدئولوژى هست. 
نویسنده  خود  چون  هست،  مطرح  نویسنده گى  لحاط  به  که  جیزى  اما 
باورهایش وجود دارد. خود من یوسفى باورهایم و عالقه ام فولکلور و 
مسایل اجتماعى است. من سمت و سوى آثارم به این چیزهاست، یک 
نویسنده، که آن باورهاى شخصى و فردى را داشته باشد خود جوش 
باشد. وقتى که باور وجود داشته باشد دیگر الزم نیست فریادش بزنید 
خود به خود به شکل اتوماتیک است. دست من نیست که آن باور در اثر 
خودش را متجلى مى کند، توجه بفرمائید یعنى رمان هایى نوشته مى شوند 
با تم هاى اجتماعى. در حوزه ادبیایت مى آئیم و این ها را به لحاظ ژانر 

و مکاتب تقسیم بندى مى کنیم.

سوسن: ببینید آقاى یوسفى، یک مساله این جا هست. من چند سال پیش 
خواندم که هارى پاتر در ایران بیداد مى کند. عوض این که خوشحال بشوم 
ناراحت شدم؛ چون جهل و خرافه ادبیات کودك را در تمامى دنیا دارد 
در برمى گیرد، اساسا نباید رئالیسم از ادبیات کودك این قدر دور شود، 
فداکارى دور شده است، چند سال پیش بزرگ ترین جایزه ادبیات در 
کشور انگلیس از آن کتابى شد که داستان یک اسب آبى بود که مى رود و 
در یک جریزده زندگى مى کند و فکر مى کند مسایل دیگران هیچ ربطى 
به او ندارد. بعد نا خود آگاه من به این مقایسه افتادم که چقدر فاصله 
است بین این اسب آبى و آن ماهى سیاه کوچولویى که یک زمانى بنده 
حایزه ادبیات کودك  شد،  یا قصه ى باغ مریم که یونسکو آن را به عنوان 
برگزیده ترین کتاب سال حدود چهل سال پیش و شاید بیشتر انتخابب 
کرد، از آقاى مرتضى رضوان که پر از مفاهیم انسانى بود. یعنى آدم  جاى 
خالى آن شکل از ادبیات را احساس مى کند و به عوض آن ادبیات که 
من اسمش را ادبیات پیشرو مى گذارم با تمام کم و کاستى هایش، خرافه 
دارد در تمام دنیا و در هر کشورى به شکل خاص خودش، واقعا دارد 
رئالیسم  جاى  فرمودید  که  همان طور  مى اندازد  سایه  کودك  ادبیات  بر 
خالیست نه تنها در کشور ایران بلکه در تمام دنیا. در آمریکا  به کتاب  
کارخانه ى شکالت سازى  روبرت کرمیه  اجازه ى چاپ ندادند .کلیساها 
با آن در افتادند و کیششى  دستور قتل معلمانى را که سرکالس درس از 
ان کتاب استفاده کرده بود را، صادر کردند. آن وقت آن فانتزى که شما 
االن از آن در زمینه ادبیات کودك صحبت مى کنید، چقدر کمک مى کند 
به تخیل کودکان بر اساس یک پایه ى مادى یا این که یک چیز تقویت 

کننده ى توهم و اوهام و خرافه است؟
محمد رضا یوسفى: ببینید فرمایش شما، فرمایش جالبى هست،به نظر من 
بستگى دارد به این که ما به ادبیات کودك دقیقا از چه منظرى نگاه بکنیم 

من با  هارى پاتر  زیاد موافق نیستم، اما هارى پاتر خرافه نیست. هارى 
پاتر یک داستان فانتزى است. داستان فانتزى را یادتان باشد همین هارى 
پاتر را هم کلیسا در آغاز با آن مخاالف بود چرا؟ چون کلیسا وظیفه اش 
این است که از منظر متون دینى به ادبیات نگاه کند و نگاه هاى این کشیش 
با آن کشیش فرق مى-کند. اگر اسقف ماکارینوس بیاید به هارى پاتر نگاه 
کند یک نظر مى دهد، اسقف فالنى نگاه کند یک نظرمى دهد. انسان ها 
نظریات شناور دارند، حتى اگر ایدئولوزى مشترکى داشته باشند. هنگامى 
که شما از منظر اجتماعى و  جامعه شناسى به ادبیات نگاه مى کنید خوب 
ممکن است به این نتیجه برسید که به کودك نباید خرافه انتقال داد و 
فرضا علم را انتقال داد من از این طرف مى خواهم بگویم یعنى نگاهى 
که امروز  جهان به علم دارد تفاوت کرده است. خب اندیشه ى پست 
مدرن یک واکنش منفى به مدرنیسم دارد. رشد علم به این که این قدر 
در زندگى انسان فانتزى هست لزوما ارتباط مستقیمى ندارد و خرافه، 
به  ما  است.  سخت  واقعا  خرافه  تعریف  مى آید  بیرون  فانتزى  توى  از 
چیزهاى گوناگون خرافه مى گویئم یعنى به چیزى که شما به آن خرافه 
مى گوئید ممکن است من نگویم. تعریف خرفه واقعا سخت است. الیته 
کتاب هاى زیادى در باره ى خرافه نوشته شده اما در همین کتاب ها هم 
نوشته شده که تعریف جامع و مانعى از خرافه بطور واقعى وجود ندارد، 
یعنى هر کسى مى آید و بر اساس اندیشه ى خودش خرافه را تعریف 
مى کند. کسى که مثال اندیش ى ماتریالیستى دارد براى تعریف خرافه از 
علم یا بر اساس مبانى خودش تعریف خودش را مى دهد.یک فردى  که 
اندیشه ى دینى دارد او هم به خرافه متعقد است و رد مى کند،  منتهى بر 
اساس اندیشه ى خودش هر کسى مى آید از منظرى به آن مى کند، من 
از منظر هنر به آن نگاه مى کنم ، باور کنید نتوانستم بفهمم کدام خرافه 
است، اصال نمى شود، فهمید چرا؟ براى این که بسیارى از این خرافات، 
اگر ما بیائیم خیلى علمى بر خورد بکنیم تمام جهان ما اسطوره ى خرافه 
است ماتریال واقعى ندارد، رستم واقعیت بیرونى ندارد که ادیسه هم ندارد.

سوسن: آخر این جا باید مرز گذاشت بین فانتزى و خرافه!
محمد رضا یوسفى: بله این مرز سختى است.

سوسن: معذرت مى خواهم فانتزى ما را به دنیاى دیگرى مى برد، ما را از 

روزمره گى جدا مى کند اما اعتقاد به موهومات را تبلیع نمى کند.  
محمد رضا یوسفى: خب هارى پاتر این کار را مى¬کند، قصه هاى دینى 
این کار را مى کنند، قصه هاى ملى این کار را مى کنند، قصه هایى که غیر 
ئالند، حاال چه سمبولیک باشند، فانتزى باشند، هر گونه اگر غیر رئال 
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باشد این اتفاق به وجود مى آید. معذرت مى خواهم وسط حرف تان آمدم 
مساله این است که  مرز خرافه و غیر خرافه را چگونه تعیین مى کنیم؟ 
به  بشر  نیاز  اساس  بر  این ها  جوشند.  خود  این ها  اتفاقا   مى گویم  من 
وجود آمده اند یعنى ضرورتند. یعنى اگر بشر به اجاق سوگند مى خورد 
من به عنوان یک فولکلوریتس مى گویم عجب کار شگفت انگیزى ست. 
عالمى که دارد جامعه شناسى مى کند و معیارش هم معیار دقیق علمى 
است، مى گوید این خرافه است. ببینید من به عنوان یک هنرمند شگفت 
زده مى شوم من بر مى گردم به تبار این باور و به این نتیجه مى رسم که 
شگفت انگیز است. من به این نتیجه مى رسم خیلى از مردم ممکن است 
به نتیجه ى دیگرى برسند. مى رسم به آن جا که در زمانى در همین سوئد 
و در ایران آن قدر سرما شدید بوده است یا هست که اسب در زمستان 
تا گردنش در برف فرو مى رود. من خودم دوران کودکى ام یادم مى آید، 
من در همدان بدنیا آمدم ما واقعا نُه ماه سال هیچ کارى نمى توانستیم 
بکنیم برف بود، سه ماه مردم کار مى کردند براى نُه ماه. در نتیجه آتش 
پیدا  جایگاهى  آن چنان  زدتشت  آئین  در  آتش  نتیجتا  مى شود،  مقدس 
مى ند که  گرشاسب  در برزخ قرار مى گیرید و از جمشید فر ى ایزدى 
مى کنید؟  دقت  مى کنند!  توهین  آتش  به  که  این   براى  مى شود  گرفته 
علتش چیست، علتش روشنایى ست گرما زایى ست نماد بهار است و 
تمام تصویرهاى نمادینى که از این واژه مى توان به دست داد، این است 
که من به عنوان یک نویسنده معتقدم یک روایت از اینشتن میگویم، که 
گفته است: تا مى توانید ذهن بچه ها را پراز قصه هاى جن و دیو و پرى 
بکنید از آن نترسید، مطمئن باشید مطمئن باشید که این ها خرافه پرست 

نمى شوند. خرافه پرستى یک بحث دیگریست.

سوسن: بله من مى خواستم همین را بگویم. اسطوره ها اساسا نمى توانند 
رئالیستى باشند. اگر باشند اساسا خاصیت شان را از دست مى دهند، ادیسه 
در یونان، شاهنامه درایران همین طور مشابه شان را در بقیه ى کشورهاى 
جهان هم مى توان یافت. درعین حال متدى که مى خواهد این را به بچه 
منتقل کند در واقع مهم تر است تا خود موضوع. این خیلى فرق دارد، اما  
از خرافه آن بخش از ادبیات کودك منظور من است که ادبیات ارعاب 

هست ترساندن بچه خط و نشان کشیدن براى آن هاست.
یک  است  ممکن  شما  مى افتد  اتفاق  این هم  خب  یوسفى:  رضا  محمد 
کار بکنید و این معنا را بدهد، شما به تمام آثارى که مثال در شوروى در 
آلمان نازى تلید شده مگاه بکنید از همین مضامین در آن ها مى بینید. 
اتفاقا  در ادبیات رئالیستى که بیشتر است. براى این که این چیز ها الغا 
مى شود براى این که یک نوع ایدئولژزى را القا کنند. یعنى القاى اندیشه 
به هر شکل ادبى ممکن است اتفاق بیفتد محدودیت ندارد. االن شما 
سینما را در نظر بگیرید هالیوود براى خودش یک اندیشه دارد در تمام 
ژانرها فیلم تولید مى کند متون دینى را به چالش مى-گیرد و از متون دینى 
بهره برى مى کند. اون مساله به نظر من بحث دیگرى است وشامل همه 
مى شود، براى این که یک اندیشه براى اثبات  حقانیت خودش از همه 
چیز استفاده مى کند.، این که مى خواهیم یک چاى بخوریم از ظرف آن 
چاى از جعبه ى آن استفاده مى برد حتى. به نظر من آن بحث دیگریست. 
در حوزه ادبیات من این کار را مى کنم.  من یوسفى وقتى مى خواهم نگاه 
بکنم کمتر به این توجه مى کنم که نویسنده چه مى خواهد بگوید توجه 
به این دارم که چگونه مى خواهد بگوید چکونه گفتن خیلى مهم است.

سوسن: همان متدى که من گفتم.

یوسفى: ببینید وقتى نویسنده درست بنویسد این شبهه ایجاد نمى شود. 
یک نوسنده باید بلد باشد درست بنویسد داستان نویسى جکایت ان مثل 
است: اول برادریت را ثابت کن بعد ادعاى ارث کن. اثبات این برادرى 
این است که داستان نویس باشى.  مردم شعور دارند. شما خودتاِنّ ما 
ها خودمان داستانى فیلمى مى بینیم مى گوئیم چقدر موضوع مزخرفى 
را آورد اما چقدر قشنگ ساخته شده. بود یعنى تفکیک قائل مى شویم. 
بازى  خوب  چه قدرهنرپیشه ها  اما  نبود  خوب  داستان  مى گوئیم  یعنى 
کردند ولى موضوع  مزخرف بود. همه ى مردم این طورند. اگرما بپذیریم 
خوب  داستان  گوناگون  هنرهاى  در  مخصوصا  داستان  باشد  یادمان  که 
روى  نا خود آگاه بشر تاثیر مى گذارد داستاٍن، نه داستان ژورنالیستى و 
سطحى و داستان ژورنالیستى در همه ى ژانرها و مکاتب اتفاق مى افتد. 
اما داستانى که واقعا ادبیاتش ساختارش با قدرت و اقتداراتفاق افتاده در 
نا خود آگاه مخاطب جانشین مى شود و مى رود مى نشیند، شما داستان 
در ده سالگى تان را هنوز به خاطر دارید چرا به یک داستان مشخص فکر 
مى کنید ده داستان دیگرهم گفته بودند ده کتاب دیگر هم خوانده بودند 
اما شما به ویژه به این یکى فکر مى کنید. یک مثال خدمت تان عرض 
کنم. من بچه بودم مادرم  مى خواست ما را نصیحت کند، مادر من خیلى 
شعر و قصه و این چیزها بلد بود و مى گفت  فقط خشت زن مى داند 
هزار تا خشت یعنى چند تا  من نه مى فهمیدم خشت زن چیست و  نه 
مى فهمیدم این مامان چه مى گوید. مى پرسیدمٍ، توضیح مى داد. اما توضیح 
اوهم مرا قانع نمى کرد.روزگار گذشت من که در کودکى آن را شنیده 
بودم در پنچاه سالگى به سفرى اقلیمى در خراسان مى رفتم رسیدیم به 
حدود میبد دیدم زنى با شوهرش در آن گرماى تابستان جندین خشت 
گذاشته روى سرش و مى رود این زن را که من دیدم، تصویر دیوانه ام 
رفتیم با این ها  شدیم و  دارپیاده  کنار نگه  آقا برو  راننده گفتم  .به  کرد 
نشستیم نهاهار مهمان شان بودیم. آن جا من معناى مثال مادرم را فهمیدم 
که خشت زن مى داند هزار تا خشت یعنى چند.درست گفته بود یعنى  
خشت زن باید هزار بار  بیل بزند تا ِگل آماده شود. هزار بار باید ِگل 
شود.  خشک  آفتاب  کنار  بگذارد  بار  هزار   ، بریزد  قالب  در  دارد  بر  را 
این است که هزار تا ى خشت زن با هزار تاى بازار بسیار تفاوت دارد. 
ادبیات با آدم ها این کار را مى کند. من مى گویم درست است ما متاسفانه 
نه فقط در ایران در تمام دنیا مواجه با کتاب نخوانى هستیم . رسانه ها و 
اینترنت باعث مى شوند که کار مخاطب خودش را پیدا کند من همیشه 
مى گویم این درست است. اگر روزى بشر ارتباطش را با کتاب که نماد 
واژه هست قطع کند از بک بمب هسته یى بدتر است چون آن تفکر و 

خالقیتى که شما اشاره کردید از طریق واژه بدست مى آید.
اگر این فاجعه پیش بیاید برگشت وحشتناکى  بشر خواهد کرد، نه به 
دوران شبانى، دوران شبانى ساختار واژگانى خودش را دارد یعنى بشر در 
دوران شبانى واژه گانى را ساخته که امروز به کار مى برد از آن هم بد تر. 
بر گشت یک بر گشت جهالت ةمیز است. فاجعه است من واقعا باورم 
بر این است که شخصیت انسان، شخصیت واژگانى اوست. هنر زبانى که 
زایش واژگانى، خوانش واژگانى رویش واژگانى آن باال تر است. آن بهتر 
است. آن ماندگار ترین زبان است. وقتى ما این ارتباط واژگانى و عامل 
خیال انگیز آن گفتمان را از دست بدهیم، محاوره نیست/ تکلم نیست. 
کتاب نیست .من فکر مى کنم در آن زمان دچار صانحه وحشتناکى شده. 
چون بمب اتمى هم انداختند سر بشر اما آن را، یک فاجعه جهانى  بوده 
پشت سر گذاشته شده .چند نسل زجر کشیده اما از آن گذر کرده است. 
ولى به عقیده من اگر یک روز واژه از بین برود انسان هرگز شخصیت 
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واقعى اش را باز نخواهد یافت.
    

سوسن: خیلى ممنون، نکته یى را که مى خواهم برآن تاکید کنم، حرفى 
بود که در باره ى روش باغچه بان زدم، چون همین االن به کتاب هاى 
درسى ایران که نگاه کنیم، به لحاظ تصویرسازى جدا از بعد جنسیتى 
مورد  در  من  منظور  است،  پیشرفته  و  مدرن  بسیار  درسى،  کتاب هاى 
داستان نویسى و خدمت بزرگى که باغچه بان به کودکان و کال آموزش 
و پرورش و ادبیات کودك کرد را نمى خواستم  و نمى توان که زیر 
سوال برد، مى خواهم این را تصحیح کنم که گفتم هنوز دارد از روش 
باغچه بان استفاده مى شود به منظور نفى کار ارزنده  ى ایشان نیست بلکه 
نیاز به پیشرفت را مد نظر داشتم. بعد اجازه مى خواهم برگردیم به بقیه 
مصاحبه در باره ى ادبیات و نقش آن، در سال هاى اخیر و بخصوص 
در خارج کشور آدم هاى مختلفى روى کارهاى صمد بهرنگى نقدهاى 
مخرب گذاشته ند. نقد براى جلوتررفتن همیشه الزم است ، اما این نقدها 
نفى گرایانه و واپس گرا هستند. من مى خواهم نظر شما را به عنوان یک 

نویسنده ى بسیار پر کار و زیبا نویس در رابطه با صمد خودمان بدانم.
محمد رضا یوسفى: صمد بهرنگى تا آن جا که من مى د انم و البته باید 
بگویم من به منابع داخل کشور دسترسى دارم و آن ها را خوانده ام. آثار 
صمد بهرنگى تا کنون از چند منظر نقد و بررسى شده است. یکى منظر 
ایدئولوژیک است. یعنى گروهى از منتقدان آمده اند اندیشه ى بهرنگى 
رد.  گروهى  کرده اند  تائیدش  گروهى  کشیده اند،  نقد  به  آثارش  در  را 
بعضى افراد نقدهاى ستایش آمیز سنتى کرده اند در واقع. گروهى از منظر 
منظر  از  آمدند  عباسى  دکتر  و  محمدى  آقاى  کار  مثل  مدرن  اندیشه ى 
اندیشه مدرن بهرنگى را بررسى کرده اند و دراصل از منظر ادبیات شبانه 
و روزانه و حاال باید کتاب را مجدد خواند و در خود کتاب ها دید. به نظر 
من جامعه ى ما ، ایران را مد نظر دارم، به نقد منطقى از صمد دسترسى 
و   بوده اند  بهرنگى  علیه  بر  که  آن ها  چه  تاکنونى،  نقدهاى  نکرده.  پیدا 
چه آن ها که در تایید او همه صرفا در دوسوى تاریکى و روشنى قرار 
گرفته اند. نقد واقع بینانه یى راستش تا به امروز من نخوانده ام. بهرنگى 
که  نویسنده یى  شخصیت  و  ما  کودك  ادبیات  در  عطفى  نقطه  به عنوان 
جریان ساز است مطرح است. ما در حوزه ادبیات بزرگ سال هم  این 
شخصیت ها را داریم مثل جمال زاده و هدایت این ها کسانى هستند که 
جریان یا سبک خاصى راه انداخته اند.گلشیرى هم، ما در عرصه ادبیات 
بزرگ سال چندین نویسنده ى جریان ساز داریم. یعنى به دنبال شان یک 
ژانر ادبى مکتب ادبى ادامه پیدا مى کند. از آن تاریخ تا به امروز هیچ 
نویسنده یى نداریم که به دنبال خودش جریان سازى کرده باشد، بنابراین 
نسل بهرنگى و ادبیات بهرنگى تنها نقاط عطف از منظر جریان سازى 
در ادبیات کودك ما هستند. بنابراین شخصیت بهرنگى و کار او بسیار 
قابل تعمق است و ما هنوز متاسفانه نقدى منطقى اصولى و بیش رفته در 
باره ى او اساسا نوشته نشده من نخوانده ام .خب مى دانید که من بخشى 
از این نقد ها را خوانده ام، اما چنین عناصرى در آن ها ندیده ام. چیزى که 
در حوزه ادبیات کودك و نوجوان واقعیت هنرى و ادبى آثار بهرنگى را 

نمایان و بررسى کند نیافته ام.

صمد  من  نظر  به  است،  این  رابطه  همین  در  من  بعدى  سوال  سوسن: 
نویسنده یى بود که به زندگى زمینى و مادى کودکان هم اهمیت داد و 
واقعیت ها را به قلم کشید، ما مثال آسترید لیندگرن را داریم در که اساسا 
در بحثى مى گوید، در قصه ها و فیلم هاى کودکان کاراکتر انسانى دادن 

به کارآکتر هاى حیوانات  اشتباه است. اگر شما به آثار آسترید نگاه بکنید 
همه ى آن ها شخصیت هاى واقعى کودکان را دارند با تمام ویژه گى هاى 
کودکانه، فانتزى ها، شیطنت ها، ترس ها، زندگى اجتماعى آن ها. خب 
آسترید لیندگرن هم در زمان خودش نویسنده ى اى بوده  که گفته مى شود 
با نوشتن یک کتاب قصه ى بسیار جذاب براى کودکان توانسته است یک 
دولت را عوض کند. به همین ساده گى. بنا براین صمد بهرنگى را هم 
مى توان در این دسته از نویسنده گان رئال در ادبیات کودك جاى داد و 
به این دلیل سوال من ، تا آن جا که به مساله ى صمد برمى گرد، جامعه ى 
امروز ایران آیا بیشتر از هر زمان مورد نیاز نیست؟ خب ببینید ادبیات 
هم مثل هر پدیده ى دیگرى از ضرورت هاى جامعه نمى تواند زیادى 
دورباشد و رنگ دوره ى خودش را خواهد گرفت؛ الزم نیست تالش گر 
عرصه ى دفاع از حقوق کودکان باشید به عنوان یک نویسنده ى پیشرو، 
البته از پیشرو تفسیرهاى عجیب غریبى از آن مى شود  من آن را ادبیاتى 
مى نامم که در خدمت مردم قرار مى گیرد، چون ما داریم ادبیاتى را که 

دقیقا به ضد مردم عمل مى کند.این ادبیات پیشرو توانسته  و مى تواند  
خمیرمایه اش را از زندگى اجتماى مردم بگیرد، مثال من در همین کتابى 
که امشب افتخارش را داشتم از شما بگیرم، درمورد کودکان خیابان که 
البته من از شما خواهش مى کنم بگوئید کار خیابان چون براستى بسیارى 
از این کودکان با خانواده هاى شان زندگى مى کنند و به خاطر کار به 
خیابان رانده مى شوند، البته فرق نمى کند مهم این است که شما بطور 
واقعى براى این بچه ها نوشته اید:  من بچه ى خیابانى ام زمین فرشم است 
و ابرهاى آسمان لحافم.  حاال در این رابطه من مى خواستم این سوال را 
از شما بکنم چه رابطه ى تنگاتنگى از نظر شما بین این ضرورت هاى 
اجتماعى و ادبیات کودك بدون این که آدم بخواهد کلیشه سازى کند 
و یا شعار دهد وجود دارد؟ و چه قدر در جامعه ى امروز ادبیات ایران 
این رعایت مى شود و چه قدر به این شکل نوشتن براى کودکان روى 

آورده شده است؟
و  است  خالقى  نویسنده ى  اوال  بهرنگى  ببینید  یوسفى:  رضا  محمد 
ادبیات  عرصه  در  بلکه  رئالیستى  ادبیات  عرصه  در  تنها  نه  خالقیتش 
رمانتیسمى و ادبیات  ناتورایستى و ادبیات سمبولیک هم خودش را نشان 
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مى دهد. در تمامى این ژانرها کار کرده است و در باز نویسى و باز آفرینى. 
بهرنگى نویسنده یى است مثل هدایت در ادبیات بزرگ سال. ما مثل هدایت 
در کل ادبیات داستانى مان تا به امروز نداریم. نویسنده یى که در تمام 
ژانرها و مکاتب گوناگون توان نوشتن داشته باشد. من وقتى مى گویم نقطه 
عطف است براى خودم استدالل دارم. بهرنگى هم درست به همین دلیل. 
چون هم آثار رئالیستى مى نویسد، هم سوررئالیستى نوشته هم سمبولیسم 
نوشته، هم فانتزى نوشته عالوه بر همه ى این ها فلوکلوریست هست، 
فلکلورى که نوشته باز نویسى  و باز آفرینى مى کند. ما کمتر نویسنده ى ى 
چنین داریم یعنى نویسنده هایى  در سطح بهرنگى و ما قبل او مثل یمنى 
شریف و غیره، مثال یمینى شریف دریک ژانر بیشتر بلد نبودند بنویسند، 
توجه مى کنید ، باغچه بان اصوال رئال نویس است در اغلب کارهایش 
گونه هاى دیگر را تجربه نکرده. بهرنگى بى دلیل جریان ساز نمى شود 
یعنى  اگر همه ى گروه هاى سیاسى بخواهند نویسنده ى  را بزور درست 
بکنند شدنى نیست چون جامعه ذهن  نقاد دارد، تمام مسائل سیاسى را 
گوش مى دهد و نهایتا انتخاب مى کند.به همین دلیل جامعه نویسنده را 
انتخاب مى کند، آثار پیاژه  این جا طرف دار دارد هنوز هم دارد. و بعد 
گفته ى خانم آسترید لیندگرن، ببینید، بعضى نویسنده ها، بله خانم لینرگرن 
عمده آثارش رئالیستى و سمبلیم است علتش این است. نویسنده گانى که 
خودشان یک سبک و شیوه یى بلدند بنویسند، فکر مى کنند اگر کسى غیر 
آن سبک بنویسد اشتباه کرده یا مثال معرفى آن غلط است. مثال در ادبیات 
بزرگ سال آقاى گلشیرى استاد من است اما ایشان گفت نه اند دولت آبادى 
قصه گویى مى کند، نوع ادبیایت دولت آبادى این گونه است مبتنى بر قصه 
گوئیست. کلیدر معرف ادبیات مدرن نیست، معرف ادبیات رئالیستى یا 
درواقع رئال است، به همین ترتیب هم خانم آسترید لیندگرن وقتى که این 
صحبت را مى کند بنا به نوع ادبیایت خودش مى گوید  معیار نیست که 
همه چیز را با آن بسنجند.اگر قرار باشد ادبیات را با معیار ایشان بسنجند 
باید پنجاه در صد ادبیات را دور بریزند وچنین چیزى غیرممکن است، 
عکس این هم صادق است نویسنده هایى که فانتزى مى نویسند، مى گویند 
ادبیایت رئالیستى و سوررئالیستى عمرشان به پایان رسیده است. پس این 
نظرها مطرح است اما یقنا در حوزه  تحقیق و پژوهش ادبى قانون کلى 
سنجش نظر است. صد در صد نظر خانم آسترید لیندگرن هم نیست، 
شما ببینید آثار فانتزى در ادبیات  تحول ایجاد کرده است، فانتزى ادبیات 
را نجات داده است.نه این که آثار رئالیستى تولید نمى شود آثار رئالیستى 
هم تولید مى شود،مگر شما مى توانید آثارى مثل کلیدر را کنار بزنید؟ مگر 
شما مى توانید  رگ دال تالچر  را کنار بزنید این ها آثارى هستند که فانتزى 
هستند، سمبلیک هستند، نمى توان از آن ها گذشت، قانون در ادبیات جا 
ندارد. هر کس که قانون ایجاد  بکندو بگوید این  نوع نوشتن درست 
این نوع غلط است به نظر من یا از کل ادبیات خبر ندارند یا نوع نوشتن 
خودش را  قانون ادبیات مى دانند معموال هم این جور است من خودم 
این کار پرهیز مى کنم . من معنى و تعالى را در رنگارنگ بودن مى دانم 
تاریخ ادبیات هم همین را مى گوید، البته بنا به شرایطى مثال امروزه روز 
مى گویند ادبیات مدرن و بعد ادبیات پست مدرن را چون بشر دارد تازه 
تجربه مى کند، سعى مى کنند این تجربه را غنى تر بکنند،این به معناى 
نفى ادبیایت کالسیک نیست که مگر شما مى توانید ادبیایت کالسیک را 
کنار بگذارید ؟ این اصال شدنى نیست بنابراین باید ادبیایت را شناخت. 
آثار چاپ مى شوند، براى چه چاپ مى شوند. براى آرشیو نیست براى 
این که به دست مردم برسند منتشر مى شوند و مردم مى خوانند  و هر 

نوع ادبیات تجربه ى خودش را در بر دارد.

سوسن: البته تا آن جا که به آسترید بر مى گرد هر هنرمندى در عین حال 
و این دقیقا سوالى بود که مى خواستم از شما بکنم براى خود تعهدى 
قائل است. تعهد اجتماعى نه به معناى شعارگونه ى آن بلکه تاثیر گرفتن 
نویسنده از محیط خویش و سعى در رفع کمبودهاى آن است، آسترید 
لیندگرن در یک جامعه ى رفاه زندگى مى کند و مى بیند گاهى همه چیز 
فقط زرق و برقى است و به مسائل واقعى آدم ها کمتر توجه مى شود 
زندگى آدم ها مشکالت شان ، توجه نشان مى دهند مى  آید و یک عمل 
بر عکسى را انجام مى دهد بر یک موضع خاصى پافشارى مى کنند، یک 
نویسنده ى اجتماعى و پیشرو نه به معنى کالسیک آن بلکه در وجه ادبى 
و هنرى و سیاسى و اجتماعى  فکر مى کند که باید مسائلى مطرح کند  
که از چشم جامعه پنهان مى شوند،اتفاقل به نظرمن آن جا که واقعیت به 
اندازه ى کافى تلخ هست که همه را خورد کند به خیال پر پرواز مى دهد 
براى این که آن روحیه ى لطیف کودکانه را حد اقل التیام ببخشد ،تسکین 
بدهد و تشویق کند، من فکر مى کنم این ضرورت  اجتماعى است که براى 
هنرمندان، دست اندر کاران ادبیات متد کارى شان را بخشا تعیین مى کند.
محمد رضا یوسفى: ببینید به نظر من ما ادبیات غیر متعهد اصال نداریم. 
یعنى هر گونه ادبیاتى به هر شکلى تولید شود متعهد است حال این تعهد 
را هر کسى جورى تعریف مى کند  مثال حاال آن طرف نگاه مى کنم، یک 
فردى طرفدار لیبرالیسم است  ضرورت را یک جور تعریف مى کند، یک 
فردى طرفدار سوسیالیسم  و مارکسیسم است دیگرى مسیحى است به 
همین ترتیب و تعهد هم معناى شناور دارد اما آیا ادبیات و در کل هنر 
که مبناى جامعه شناسى دارد مبناى تاریخى دارد.آیا این مساله مى توانند 
موضوع را حل کند، یعنى آیا مى توان  ادبیات را هم آن گونه تعریف کرد؟ 
خود مقوله ى تعهد و عدم تعهد در حوزه ى جامعه شناسى ادبیات یک 
معنى دارد یعنى آن ها که در حوزه ى جامعه شناسى کار کرد اند و هنوز 
هم کار مى کنند، یکى از پارامترهاى شان براى ادبیات موضع متعهد گرفتن 
بود و فقط مارکسیست ها نبوده اند شما مى دانید که دکتر شریعتى هم این 
صحبت را مى کند و از مواضع گوناگون به این مقوله نگاه مى شود و در 
زمان معنایش عوض مى شود. حتى، نوع تفسیرى که از ادبیات متعهد پیش 
از انقالب وجود داشت با آن چه که در بعد از انقالب وجود دارد تفاوت 
فاحش معنایى دارد. چون آن ابزار جامعه شناسى که تا دیروز معتقد بود 
فرضا جامعه جهانى بشرى فرضا با اومانیزیسم درست مى شود، امروز به 
این باور رسیده است که با دمکراسى باید درست شود یعنى مبناى تعهد 
تغییر مى کند .اما نویسنده  آیا آثار ادبى با این تاریخ واقعا یکى است؟ 
تجزیه تحلیل این مساله واقعا خیلى سخت است خیلى به همین دلیل 
یکى به درك اسفل  اعال مى رساند  یکى مى آید تولستوى را به عرش 
السافلین رجوعش مى دهد. توجه مى کنید؟ یعنى بایستى آن فرد جامعه 
شناسى  که  در ایران معیارهاى ادبى نیست معیار هاى جامعه شناسى ست  
آن جامعه شناسى که مى آید و معیار خودش را محور قرار مى دهد، ما در 
هر چیز که مى خواهیم تعریف بدهیم ابندا تعریف مان را توصیح مى دهیم. 
مى گوئیم اگر مى خواهیم در باره ى  کوانمینیک حرف بزنیم منظورمان ا 
کوان نمینیک  این هست، این کره یى که وجود دارد داراى حجم است. این 
فاکتور را دارد و آن را همه چیز را توضیح مى دهیم بنابراین یا آن مقاله ى 
علمى تعریفش را مى دهد و ما مى فهمیم که چى هست و با آن تعریف 
مى آئیم و سوال هاى مان را پاسخ مى گیریم اما در حوزه ى ادبیات یادمان 
باشد، الاقل نظر من این است هیچ زمان ما به یک نویسنده نمى توانیم 
بگوئیم تو باید این جور یا آن جور بنویسى، نویسنده ى متعهدى باشى 
آن حادثه یى که قبل از انقالب اتفاق افتاد و بعد از انقالب هم متاسفانه 
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ادامه پیدا کرده نتیجه اش این شده نویسنده یى که بلد نبوده آثاررئالیستى 
بنویسد، براى این که ادبیات متعهد در حوزه ادبیایت رئالیستى تعریف 
شده، مجبور مى شود رئالیستى بنویسد و بد مى ویسد، یعنى ما باید در 
حوزه ى ادبیات باید بدانیم ادبیات یک امر خود آگاهانه نیست، ادبیات 
دقیقا یک امر ناخود آگاهانه است. ما با ضمیر ناخود آگاه یک نویسنده 
سرو کار داریم، یک پژوهش گر نیست که برود و با خود آگاهش کار 
تحقیق  ایفل  برج  باره ى  در  مثال  مى خواهد  که  پژوهش گر،  یک  کند، 
کند، مواد الرم را بر مى دارد با ضمیرخود آگاهش اندازه گیرى مى کند. 
مطابقت مى دهد. مصاحبه مى کند، اما یک نویسنده این طور نیست بحث 
از آن تولید نویسنده گى است عنصر اصلى  در ضمیر ناخودآگاه نویسنده 
است که اتفاق مى افتد، و ناخوآگاه نویسنده است که تقویتش مى  کند 
نه ماتریال عینى،  حتى سیال ذهن، سوررئالیسم تمامى مکاتب مبتنى بر 
ضمیر نا خود آگاه نویسنده است و این بر مى گردد به دوران کودکى 
نویسنده، سى سال، چهل سال پیشش برگشت مى کند و آن دوران را باز 
سازى مى کند، و تازه این بازسازى به تنهایى کافى نیست. نویسنده باید 
بتواند آن را با تخیل آمیزش بدهد. این ها همه به نوع تربیت نویسنده 
دوران کودکى او ژانر هایى که از خانواده ارث برده است و بسیارى عوامل 
دیگر ربط دارد. به مخزن واژه گانى  او به قدرت تخیلش که شما عنصر 
تخیل را فرمودید، و بسیارى چیزهاى دیگر مربوط مى شود که همه ى  
این ها دست به دست هم مى دهند و از آن ها یک داستان کوتاه نوشته 
مى شود است. ادبیات متعهد، ادبیاتى که مثال وقتى کسى در مورد بچه هاى 
خیابانى مى نویسد من کتاب خودم را درام مى گویم وقتى یک نویسنده 
از خمیرمایه ى درون خودش  کمک مى گیرد وقتى یک نویسنده دوست 
دارد از طبقات مرفه جامعه بنویسد چون در آن جا بزرگ شده است و 
اصال دوست دارد  براى آن ها  بنویسد. باید بگذاریم برود و کارش را 
بکند نباید بگوئیم نه ما االن چون مثال بچه ى خیابانى داریم و این ها 
همیشه  چیزها  این  مى دانیم  و  شوند  هشیار  که  مى خواهند  کتاب هایى 
بوده است. با این کار، ما نویسنده از دست مى دهیم چون بلد نیست و 
کار خوبى خلق نمى کند. بچه خیابان، کودك کار را اصال نمى شناسد مثل 
در دوران انقالب که همه طرف دار اتحاد و مبارزه و پیرویز شده بودند 
و بعد مثال ما قصه یى مى بینیم که مثال االغ ها همه با هم متحد مى شوند 
که کاه نخورند. وقنى مى آئید از نظر ساختارى تجزیه تحلیل مى کنید به 
مشکل بر خورد مى کنید، مى توان یک داستان قوى نوشت مى توان داستانى 
نوشت که در آن االغ ها علیه انسان ها متحد شوند.اما زمانى که نویسنده 
در ناخود گاهش در دیدگاهش در همه ى عناصر ادبى و هنرى ش  به آن 
عالقه مند باشد و دلش و من هنرى اش بخواهد .آن وقت یک اثر هنرى 
خوب در مى آید خب ولى وقتى کسى در این مایه نیست و مى خواهد 
تظاهر کند خودش به خودش سفارش بدهد و کار محصول خوبى نخواهد 
بود، براى همین اثر ادبى و هنرى ناشى از جان نویسنده است، جان و 
ژانر نویسنده  و جان او به دلیل ضرورت هاى اجتماعى نیازهاى سیاسى 
هرچه که اسمش را مى گذاریم و در مبحث ادبیات متعهد جمع مى شود 
، جامعه  باید خیلى هزینه کند تا یک نویسنده  درست کند، یعنى هزاران 
دانش آموز باید درس بخوانند، سواد یاد بگیرند، هزاران مادر باید براى 
بچه هاى شان قصه بگویند هزاران پدر و معلم  و کل جامعه باید تالش 
یک  مى توانیم  نمى خواهیم.  مترجم  ما  شود.  پیدا  نویسنده  یک  تا  کنند 
انستیتو باز کنیم و هزاران مترجم استخدام کنیم اما این ها نویسنده نیستند.

سوسن: البته ترجمه هم کا ساده یى نیست. اگر مترجم جان کالم را درك 

نکند نمى تواند مفهوم را منتقل کند، حاال آن بحث دیگرى است .آقاى 
یوسفى عزیز چیزى که مى خواهم بگویم، این سوالم دیگر از منظر یک 
تالش گر عرصه ى دفاع از حقوق کودکان است .از منظرآمارى جامعه ى 
آدم هایش  سال  و  سن  یعنى  است.  کودکانه  جامعه ى  یک  اصال  ایران 

پاین است.
محمد رضا یوسفى: بله جامعه ى ما جامعه ى جوانى است.

سوسن: بسیارى از آن ها زیر هجده سال دارند به همین دلیل من مى گویم 
کودك سال است. این مساله هم ما به ازاى عملى مثبت داشته یعنى به 
هر حال این برداشت من هستو شما مى توانید مرا تصحیح کنید، جامعه 
ایران اما در عین حال یک جامعه ى بزرگ ساالر است. به این معنى که 

همیشه بچه ها تابعى از بزرگ ترها هستند.
محد رضا یوسفى: هنوز هم هست.

سوسن: بله اما على رغم این آدم تندنس ها یا شائبه هایى از این را مى بینید 
که مى خواهند این تاریکى غلیظ را با یک اشعه ى نور شکاف بدهند و 
این خیلى زیباست به لحاظ اجتماعى.  من حاال بر مى گردم به فیلم هایى 
اساس مقوله ى کودك ساخته مى شود و بعضى هاشان  که در ایران بر 
بسیار زیبا است ولى از طرف دیگر این کودك سالى جامعه  ما به ازاى 
عملى منفى داشته است که ما مثال کودك همسرى داریم .که خب حاال آن 
دالیل اجتماعى متفاوتى دارد، شما خو د فرا گیر و در گیر شدن ادبیات را  
یعنى فرهنگ سازى نه تنها در زمینه ى ادبیایت حتى زمینه ى دفاع از حق 
کودکان،- چون تاثیرى را که ادبیات مى گذارد صد برابر مى تواند باشد 
در مقایسه با کار یک فعال اجتماعى در عرصه حقوق کودك-. در این 
مورد من همیشه  یاد آن مثالى در این زمینه مى افتم که مى گویند روزى 
حقیقت به واقعیت گفت تو چه کار مى کنى مردم این قدر راحت تر تو 
را مى پذیرند؟  ولى مرا که حقیقتم همه ازم فرار مى کنند. واقعیت جواب 
داد، دوست من تو عریانى   همه از حقیقت عریان مى ترسند. خودت را 
بپوشان تو را هم مى پذیرند. البته ادبیات یک حقیقت است حاال عریان هم 
که نباشد ولى این مثال را براى این گفتم که ادبیات بیشتر توى دل آدم ها 
مى نشیند و همان طور که خودتان فرمودید نهادینه مى شود. از کودکى 
در مغز آدم مى ماند و چه بسا که در منش و روش آدم تاثیر بگذارد. از 
ان جایى که کشور ایران در عین حال کمتر کتاب خوان ترین آدم هاى 
دنیا را دارد، بنا به یونسکو شما آینده ى همه گیر شدن تبیین هاى انسانى 
در باره ى مقوله ى کودکى را چگونه ارزیابى مى کنید و به نظر شما چه 
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مى توان کرد؟ چه کمک هایى به قلم بدستان عزیزى که براى کودکان 
مى نویسند باید کرد؟ و یا تاثیر ادبیایت شفاهى چیست، آیا چه تالشى 
براى ادبیایت شفاهى کودك صورت مى گیرد؟ بغیر از رادیو هاى رسمى 
اینترنتى  کار مى کند؟ من البته یک رادیوى  آیا کسى در این زمینه هم 
جنبه ى  به  تا  مى کند،  کار  کودکان  حقوق  زمینه ى  در  بیشتر  که  دیدم 
ادبیایت کودك که مى تواند خیلى وسیع تر جامعه را مخاطب قرار دهد. 
شما فکر مى کنید اساسا چنین مسله ى امکان دارد؟ یا اساسا چه تالشى 
براى جمع آورى ادبیایت شفاهى یعنى تاریخ شفاهى ادبیات کودك در 

ایران صورت گرفته؟
محمد رضا یوسفى: در مورد  کتاب نخواند ایرانیان باید بگویم متاسفانه 
این طور است. ببینید در رابطه با مساله ى حقوق کودك من خودم به 
مى دهد که هر چه  تاریخ نشان  این  مى کنم و  جهانى نگاه  تجربه هاى 
جوامع به سمت  درك مدرنیسم رفته اند و به مدرنیسم آمیخته شده اند، 
خودبخود به مسائل اجتماعى توجه کرده اند. یکى از این مسائل حقوق 
کودك است، یکى حقوق زن هست و سوم محیط زیست است. این ها 
پدیده هایى هستند که از آغاز با انسان بوده اند و رشد و رستاخیزشان یا 
مدرنیزه شده نشان در بهترین شکل تا کنونى در کشورهایى است که واد 
عصر مدرنیسم شده اند. ایران با حدود بیست میلیون کودکى که دارد، 
چار یى ندارد که براى رسیدن به حقوق کودك؛ یعنى االن جامعه ى ما  
یک جامعه ى به فرمایش خود شما  بزرگساالرانه است. کودك نیست، 
کودك در جامعه ى ما در بسیارى از مواقع ندیده گرفته مى شود، جامعه ى 
ما نگاه سنتى به کودك دارد. در همه چیز حتى اگر به دقت نگاه کنید 
در نوع ادبیات کودك مان هم، هر نویسند یى از محیط اجتماعیش تاثیر 
مى پذیرد مورد دیگر، یعنى این که حقوق کودك در ایران چگونه حفظ 
مى شود چگونه رعایت مى شود  باید گفت، خب سنتى است، نگاه به 
آن سنتى است و بایستى جامعه ى ایران روند مدرنیته شدن پى در پى را 
به مرور زمان در یک روند مستمر طى کند و طبعا به این درك ها خواهد 
رسید، همان طور که امروز نگاه ما به ادبیات کودك و خود کودك کامال 
کودك  ادبیات  عطف  نقطه  من  که  چیزى  همان  دلیل  به  است  متفاوت 
مى دانمش اما این نویسنده مى آید و در اثر خود مى گوید بچه هاى باالى 
شهرى کتاب هاى من را نخوانند. ببینید بهرنگى کودك را در محور قرار 
مى دهد البته او در داستان هایش این کار را عمال نمى کند اما مى نویسد 
باال شهرى ها قصه هاى مرا نخوانند. انگار مثال اگر باال شهرى ها بخوانند 
چه اتفاقى مى افتد، من مطمئنم قطعا صدر در صد بدون شک و تردید 
اگر بهرنگى امروز زنده بود مى گفت  در این مورد من اشتباه کردم. حاال 
من یوسفى که نقطه عطف ادبیات کودك را بهرنگى مى دانم، این گونه 
مرزها را نمى گذارم این یعنى رشد، یعنى رشد ادبیات و نگاه به کودك 
و نه تنها من یوسفى بلکه شما و بسیارى از  دیگر خدمت گزاران ادبیات، 
که آن روزگاران آن باور را داشته اند، امروز به آن باورشان مى خندند 
و مى گویند چه نظر اشتباهى ما داشته ایم، این یک نوع رشد اجتماعى 
است. حاال این رشد اجتماعى هرچه غنى تر شود هرچه این رشد غنى 
تر شود در آن سه حقوق بنیاى جامعه جدى تر مى شود. قوانین بهترى 
تصویب مى کند، چون باید قوانین تصویب شوند دیگر، ببنید اگر بسیارى 
که  است  این  براى  مى شود  رعایت  اروپایى  کشورهاى  در  مسائل  از 
قوانین شان را اصل کرده و رعایت مى کنند. در سارایوو حقوق کودك را 
آمده اند،  تعریف کرده اند آمده اند، محیط زیست را تعریف کرده اند یعنى 
براى همه ى مسائل انسانى در هستى تعریف داده اند و به جلو رفته اند.

وسیع  اجتماعى  کمپین هاى  دل  از  این ها  همه ى  البته  ببخشید  سوسن: 
و مبارازت مردم  و در واقع هزینه کردن هاى انسانى و مادى و معنوى 

صورت گرفته است.
محمد رضا یوسفى: بله این ها با تعارف اتفاق نیافتاده است. یعنى مثال 
براى این که انسان ها به حقوق اجتماعى خودشان برسند، محیط زیست 
را تخریب نکنند، این به سختى به دست آمده است، یعنى در همین اروپا 
محیط زیست تخریب شده است تا باعث شده به این نتیجه برسند نگاه 
کنید و بینید عوارض  دوجنگ  جهانى چه بوده است ویرانگر بوده و 
این ها تجربه هایى شده که باعث شده قوانینى وضع شود که دیگر آن 

تجربه ها را تکرار نکنند.
در رابطه با فولکلور که فرمودید خب فلکلور ایران بسیارقوى و غنى 
است، اما ما متاسفانه باید فرهنگستان فولکلور داشته باشیم که نداریم، 
و حقوقى قائل نمى شوند ما آمدیم با آقاى وکیلیان و حالوتى کسانى 
که شاگردان مرحوم انجزى شیرازى هستند سال ها تالش کردیم، آقاى 
یک  مکانى،  یک  که  مى کنند  تالش  برشان  و  دور  دوستان  و  وکیلیان 
را  جاها  خیلى  ما  راستش  بیاورند،  وجود  به  انتشاراتى،  یک  مرجعى، 
دویدم که به توانیم جایى را پیدا کنیم و یا فردى را که بتواند براى جمع 
آورى این ادبیات کمک کند. فعال به آن هدف نرسیده این، تقال هایى 
داریم مى کنیم و امیدواریم که یک روز به هر حال ما نهادى پیدا کنیم، 
جور کنیم، که بتوانیم قصه هاى فلکلوریک جهان را جور کنیم چون، در 
سطح جهان این قصه ها به طور متوسط هر ده سال یک بار جمع آورى 
مى شوند براى این که این روایت ها مبنى مردم شناسى و جامعه شناسى، 
مبناى روانشناسى اجتماعى، مبناى ادبیات، مبناى داستان نویسى و هنر 
اند.بسیار کاربردهاى گوناگون به لحاظ اجتماعى دارند. اما ما این مشکل 
را در ایران داریم، تالش مى کنیم که آن را رفع کنیم، االن مجله یى که 
آقاى وکیلیان چاپ مى کند و عین آن را تلویزیون چاپ مى کند، این ها 
و ادبیات نظیر این ها که منشتر مى شوند به هر حال آن مبحث مربوط به 
فولکلور را سعى مى کنند که فراموش نشود. بعضى از این مجالت واقعا 
فوق العاده اند، اما خود جمع آورى فولکلور مساله ى کالم است و امیدوارم 
به هر حال این امر میسر شود، ببینید مثال دوستمان آقاى قنواتى دکتراى 
فولکلور را در تاجیکستان  گرفته است. حاال شما در نظر بگیرید، ایران 
را با تاجیکستان مقایسه کنید. در آن جا دکتراى فولکلور وجود دارد براى 
این که حکومت این امر را تعریف کرده است، این امر را باور کرده اند که 
براى فلکلور منطقه شان باید دکترا و تحصیل کرده هاى دانشگاهى داشته 
باشند، در ایران متاسفانه این تحصیالت وجد ندارد چون از قبل این تعریف 
صورت نگرفته است . یقنا مسولین فرهنگى ما  تجدید نظر خواهند کرد 
این اتفاق دیر و زود دارد ولى باید اتفاق بیفتد چون فولکلور مال امروز 
دیروز و فرداى بشر یعنى مال همه ى دوران هاست یعنى فولکلور هیچ 
وقت تمام شدنى نیست، هیچ نقطه پایانى ندارد. نتیجتا نهاد خودش را 
مى خواهد مثل ورزش است. ورزش ذهنى فکرى مردم است. باید این 
اتفاق بیفتد ولى در عین حال بسیارى  هستند که دارند تالش مى کنند  که 
ما الاقل یک محل جمع آورى یک مرکز گرد آورى بزرگى داشته باشیم، 
چون االن که من دارم خدمت شما صحبت مى کنم ، اغلب  کسانى که 
مسائل فولکلوریک مى خواهند و مى خواهیم بررسى کنیم بر مى گرد به 
سال هاى قبل، یعنى فولکلورهاى معاصر را ما کم دسترسى داریم خیلى 
کم حاال شاید یکى به طور اتفاقى در شهر خودش در استان خودش در 
ده خودش این قصه ها را جمع آورى کند ولى در مجموع متاسفانه آن 

مرکز اصلى را نداریم.
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سوسن: آقاى یوسفى عزیز یک دنیا از شما ممنون در رابطه با مساله ى 
فولکلور یک سوال براى من همیشه مطرح مى شود و آن این است که  
خب ما مثال در خارج کشور به دلیل این که بچه ها دو زبانه مى شوند 
کارهاى تحقیقى چندى در باره ى دو زبانه شدن کودکان انجام شده است 
و تحقیاقات علمى که در سوئد حد اقل چندین پژوهشگر انجام  داده اند 
البته غیر ایرانى ها،  ایرانیان هم این تالش ها را کرده اند این تحقیقات نشان 
داده است کودکى که به زبان مادریش و ادبیات داستانى زبان مادریش 
تسلط داشته باشد مى تواند زبان دوم را براحتى یاد بگیرد و آشنا شود و 
به همین دلیل سوال من این است تولید هاى ادبیاتى که براى کودکان در 
ایران صورت مى گیرد،آیا تالش مى شود که به زبان مادرى آن ها مثال، 
کردى، ترکى بلوچى، حاال در خوزستان بخشا عربى ترجمه شود؟ کسى 

به این امر مى پردازد؟ آیا اصال به این موضع فکر مى شود؟
محمد رضا یوسفى: آفرین .آفرین این مساله  کامال علمى و مهم است. 
ببینید عرض کردم این کارها به صورت فردى انجام مى شود مثال قصه هاى 
جنوب ایران وجود دارد یک سرى کارهاى خانم روانى پور است، کارهاى 
گوناگون هست که این ها فردى جمع آورى شده  و ترجمه شده ولى 
کار مدون سراسرى نیست. به همین ترتیب قصه هاى ُکردى یا ترکى و... 
جسته گریخته این ها را داریم کامل نه. بستگى به افراد دارد. نهاد نداریم 

باید نهاد شود.

سوسن: خیلى سوال دارم و خیلى دلم مى خواهد مصاحبه را ادامه دهم، 
اما  نمى خواهم وقت تان را بگیرم متشکرم. من واقعا از آشنایى با شما 
ادبیات  وضعیت  به  تازه یى  دریچه  یک  که  این  براى  شدم.  خوشحال 
اینترنت  دنیاى  این  على رغم  متاسفانه  کردید.  باز  من  براى  را  کودك 
و دهکده شدن این جهان، نمى دانم چرا این اطالع رسانى ها این قدر 
ضعیف است و باید دنبال مروارید ها در خاکستر گشت. مادر من همیشه 
مى گفت مروارید توى خاکستر و این واقعیتى است، البته آتیش هم زیر 
خاکستر است. به همین دلیل من بسیار از دیدار شما خوشحال شدم، 
خب طبیعى ست که سوال هاى زیادى دارم ، در زمینه ى واژه هاى نوین، 
مثال ما شاملو را حاال جدا از بخش شاعر  به عنوان کارگر فرهنگى داریم. 
اهمیت احمد شاملو حد اقل براى من که یکى از عالقه مندانش البته نه 
سر سپرده گانش هستم،در واژه ى آفرینى اوست. درست کارى که نیما 
در زمینه ى شعر نو کرد. ما در این زمینه در ایران چقدر پیش رفته ایم؟ 
منظورم واژه هاى عجیب و غریب مثال، کش لقمه به پیتزا یا چرخ بال 
به هلى کوتپر گفتن نیست. واژه گان ادبیاتى چیزى هایى که در فرهنگ  
مردم ماندگار مى شود. آیا در این زمینه هم پیشرفت هایى صورت گرفته 

یا مثل بسیارى از کارها پس رفت داشته ایم؟
محمد رضا یوسفى: خواهش مى کنم من هم از دیدار شما خوشوقتم. 
ببنید ایران یک فرهنگستان زبان دارد و تالش خودش را در این زمینه 
مى کند و هر واژه یى که فرهنگستان که نهادى رسمى است و در تمام 
دنیا چنین است، فرهنگستان جمع مى آورد و این بخش را توده هاى مردم 
انجام مى دهند یعنى ما االن واژه هایى داریم که قبال وجود نداشته  و این 
ویژگى زبان است، زبانى که توده هاى مردم بیشترى با آن تکلم مى کنند  
طبیعتا زبانى غنى تر است و مردم واژه تولید مى کنند و در عرصه ى هنر 
و ادبیات، با تنوع ژانر ها به وجود مى آید. همان طور که عرض کردم که 
هر کسى به گونه ى مى نویسد و آن وقت واژ ها تک صدایى مى شوند و 
هر کسى که به سبک خودش بنویسد آن وقت ما واژه هاى چند صدایى 

واژه هاى رنگارنگ را شاهد خواهیم بود. در ادبیات رئالیستى در ادبیات 
ناتورالیستى چون این ژانرهاى ادبى واژه هاى  متفاوت دارد. واژه هایى که 
در یک کار سمبلک به کار مى رود در یک کار رتالیستى به کار نمى رود ، 
پس وقتى که تنوع سبک ادبى داشته باشیم، تنوع تخیل ها را داریم، تنوع، 
واژه ها را خوبخود داریم و گریز ناپذیر است. وسن: متاسفانه مشکالتى 
هست مثال در خارج کشور به کتا ب هایى برخورد کردیم که پروانه را 

پرنده معرفى کرده اند.
محمد رضا یوسفى: عدم شناخت.

سوسن: بله عدم شناخت وجود دارد چیزى که براى خود من در این زمینه 
جالب است خدمت تان عرض کنم، در ادبیات معاصر در ایران امروز 
در مقایسه با دوره یى که ما بودیم،  اگر چیزى مى نوشتبم باید از هفت 
خوان رستم مى گذشتیم تا با یک نویسنده ارتباط بر قرار کنیم  و اجازه ى 
نوشتن پیدا کنیم امروز، از یک طرف این سخت گیرى وجود ندارد همه 
مى توانند بنویسند و کتاب منتشر کنند، این امر از یک جنبه بسیار مثبت 
است ولى از جهتى دیگر، یک مقدار اشل و ارزش نویسند گى را پائین 

آورده است، نظر شما چیست در این مورد؟

در  است  ممکن  مى دانید،  ولى  است  درست  بله  یوسفى:  رضا  محمد 
یک جامعه تولید انبوه باشد، اما آثارى که باید ماندگار شوند، ماندگار 

مى شوند به هر تقدیر.

سوسن: بله اما خود این مساله در زمانى که قلم ها را شکسته ا ند و از 
طرف دیگر وقتى آزادى غیر اعالم شده ى نوشتن براى همه بنوعى به 
وجود آمده است یک تناقض تاریخى است که همیشه در چنین دوره هاى 
تاریخى بوجود مى آید، از این نظر کودکان چگونه براى نوشتن تشویق 
م شوند؟ آیا مکانیزمى براى  تشویق آن ها وجود دارد؟ شما در صحبت تان 
اشاره فرمودید که جمع هایى وجود دارد که قصه خوانى مى کنند .آیا روى 
نیروى خود بچه ها هم تکیه مى شود، یا فقط این بزرگ  ترها هستند که 
براى بچه ها مى ویسند؟ البته این خیلى هم خوب است چون قصه باید 
از زبان مادر و پدر براى بچه بیان شود اما به کار گیرى خالقیت کودکان 
مد نظر من است و تولید ادبى خود کودك هم مهم است . چقدر روى 

این مساله کار مى شود؟
محمد رضا یوسفى: بله ما فراوان داریم کارهایى که آثار خود کودکان 
هستند. حاالناشر هاى گوناگون چاپ مى کند، اتفاقا گاهى هم با استقبال 
رو برو مى شوند، حتى مثال من از کودك و نوجوان کتاب چاپ شد ى  
ولى  مى افتد   اتفاق  گاه  که  ست  پدیده هایى  این،  ببینید  دیدم.  ترجمه 
سخت است. ولى مجالت بیتشر در دست بچه ها هست ، االن امکانات 
خوبى که براى بچه ها در ایران وجود دارد که بتوانند آثارشان را چاپ 
و  متفاوت  مخاطب هاى  و  تنوع  دلیل  به  هم  مجالت  و  مجالتند.  کنند 

پیرایه هایى که معموال دارند و داراى مخاطب زیاد
 مى توانند باشند، خود من به عنوان بهترین جا به بچه ها ت وصیه مى کنم 

که کارهاى شان را در مجالت چاپ کنند.

سوسن: فیلتر نمى شود؟ چون سخت گیرى براى مجالت به ِویژ،کودکان 
زیاد است.

محمد رضا یوسفى: به هر حال هر مجله یى فیلتر خودش را دارد. چه 
بخش خصوصى چه بخش دولتى یعنى من نمى دانم در سوئد چگونه 



13

 داروگ - جوانان                  شماره ى 43 - دسامبر 2017

است ولى بخش خصوصى وقتى مجله یى را چاپ مى کند حواسش به 
سلیقه ى مخاطب هست که آن را به خرد، و البته نمى خواهد مجله دچار 
مشکل شود. اما بچه ها آثارشان را چاپ مى کنند. حاال همه شان نه ولى 

درصدى از آثار کودکان در مجالت چاپ مى شود.
   سوسن: من فکر مى کنم ادبیات در ایران عموما و ادبیات کودك از 
دوره ى صرفا ترجمه ى آثار دیگران گذشته و به دوره ى تولید نزدیک تر 

شده. آیا این بر داشت درستى است؟
محمدرضایوسفى:کامالدرست است بینید شاهدش هم،جوایز،جهانى ست 

که آثار ایرانى دارند مى گیرند ".

سوسن: چه خوب شد که شما دوباره خودتان به این موضوع اشاره کردید 
در سوال هاى قبلى من از شما پرسیده بودم چند تا از آثارى را که جایزه 
گرفته اند را معرفى کنید. خود اثر را معرفى نکردید بلکه اسم چند نویسنده 
و تصویرگر را به من دادید. اگر در این رابطه حضور ذهن دارید  لطف 
کنید براى من بگوئید.  یا این که به نوع یگرى به این متن اضافه کنیم. 
مساله ى دیگر این است که چگونه مى توان پلى زد بین این جنبه از ادبیات 
با کودکان، نه بلحاظ اجتماعى و ادبى بلکه روان آن ها یعنى مساله روانى 
و ذهنى آن ها با زندگى مادى شان یعنى تعغیر بوجود آوردن در شرایط 
آن ها، آیا زدن چنین پلى ممکن است؟ هر چند قدم هایى  بر داشته شده  
و آدم مى بینید ولى به نظر شما چه قدر این امر در زمان نزدیک ممکن 

است و چقدر براى آن به فضا و زمان نیاز هست تا به آن جا برسیم؟
محمد رضا یوسفى: در مورد اسم اثرها چشم براى تان مى فرستم در باره 
بخش دوم سوال بسیار سخت است چو باید مقدماتى را تعریف کرد، 

مثال این که از تاثیر روانى منظورمان چیست .

بچه ى  یک  حتى  مى کند  تغذیه  ادبیات  را  کودکان  روح  یعنى  سوسن: 
گرسنه هم تخیل مى کند.

محمد رضا یوسفى: هر چه بچه ها بیشتر کتاب بخوانند، این بعد عاطفى و 
روانى التیام پیدا مى کند و این گریز ناپذیر است. چون یکى از ره آورد هاى 
هر داستانى عنصر همذات پندارى در آن است. و این تخیله ى روحى 
روانى کودك است حاال چه تخلیه ى عاطفى با چه تخلیه ى نیازهاى دیگر 
کودك باشد. بنابراین ما باید بچه ها را تشویق به کتاب خواندن کنیم و 
سعى کنیم که کتاب در دسترس همه ى بچه ها در هرسطح طبقاتى قرار 
بگیرد. تشویق به کتاب خوانى و ارتباط گرفتن تا زمانى که بتوانیم به 

شکل انبوه تولید کنیم.

سوسن: من منظورم در واقع این بود که ببنید حتى یک بچه ى گرسنه 
هم توى حتى هذیانى که در اثر ضعف دچار مى شود به یاد یک قصه 
که مى افتد ممکن است خنده یى بر لب بیاور دسوال من این است چه 
رابطه ى منطقى مى شود و یا نظر تولید کنده گان ادبیایت کودك چقدر 
به این مساله معطوف است؟ که از نیرویى براى روح و روان کودك به 

نیرویى براى تغییر زندگى  تبدیل شود؟
اگر  ادبى  کننده گان  تولید  اگر   مى کنم  فکر  من  یوسفى:  رضا  محمد 
هدفى داشته باشند دقیقا همین هدف است. حاال حتى ممکن است آن 
کودك خاص یا شرایط خاص را همه در نظر نداشته باشند کل بچه ها 
را مالك قرار دهند یا طیفى از بچه ها را. ببینید ، توجه مى فرمائید، اساسا 
نویسنده هم نا خود آگاه به این مساله فکر مى کند، این اتفاق مى افتد، 
حاال بعضى ها موفق اند بعضى ها نه ، بعضى ها براى مخاطب خاص دارند 

این کار را مى کنند بعضى ها نه کل جامعه ى کودکان از هر طبقه یى را 
نمى داند  آثار، نویسنده  اکثر  در  واقعا  ناشناخته  دارند. مخاطب  مد نظر 
مخاطب کیست حدس مى زند ولى تولیدش مى رود و مخاطب دیگرى 
را پیدا مى کند، یعنى آن قدر آگاهانه اتفاق نمى افتد من خودم نمى دانم 

مخاطبم کى ها هستند.

سوسن: بله ممنون من امیدوارم فرصت دیگرى پیدا شود که در رابطه با 
فیلم ها با شما صحبت کنم، چون شما فرمودید که فیلم نامه هم نوشته اید. 
من چند فیلم با مضمون کودکى دیدم  که بسیار زیبا بودند. مثال کیسه 
یادم  داشتم.  دوست  خیلى  را  حیاط  داشتم،  دوست  خیلى  من  را  برنج 
نیست اسم فیلم اما آن دو خواهر برادرى که یک جفت کفش داشتند و 
با آن به مدرسه مى رفتند هم زیبا بود.آیا بچه هاى آسمان است؟ کارهاى 
زیبایى در مورد کودکان در زمینى فیلم صورت گرفته و آن هم بحث 
خاص خودش را دارد. که امیدوارم بهتر هم شود اما اگر شما لطف کنید 
بگوئید کدام فیلم نامه ها را شما نوشته اید که به اکران آمده است ممنون 

مى  شوم و بى نهایت بابت این مصاحبه از شما ممنونم.
محمد رضا یوسفى: بینید کارهاى که از من تا به حال کار شده، یک وجب از 
آسمان است، علف زار است که آقاى طالبى کار کرده و بچه هاى آسمان را هم 
اقاى محمد على طالبى درست کردند و سریال آرش هست و فیلم هاى برزو 

است که همه هم براى کودکان است. که از تلویزیون هم پخش شده است.
من هم از شما ممنونم و ارزوى موفقیت دارم براى شما.

محمد رضا یوسفى



14

 داروگ - جوانان                  شماره ى 43 - دسامبر 2017

شاید بتوان کودکى را حساس ترین و مهمترین دوران زندگى دانست.
نظریات متعددى هستند که این امر را تایید مى کنند، از جمله معروف ترین 
آنها نظریه فروید معروف که معتقد است، شخصیت انسان در شش سال 
ابتداى زندگى شکل مى گیرد.  در دنیاى امروزین روان شناسى و همچنین 
تعلیم و تربیت، پیشرفت هاى چشم گیرى انجام گرفته است، مانند دانش 
آن  رفع  در  و  شناسایى  بشرى  کالبد  در  را  مشکلى  هرروز  که  پزشکى 
مى کوشد. در عین حال همان گونه که پیچیدگى هاى زندگى امروزین 
بشر، هرروزه مشکالت جسمى و بیمارى هاى تازه اى را شناسایى و یا 
حتى خلق مى کند، روان انسان نیز هر روز بر اثر همین پیچیدگى و درهم 
تنیدگى روزمره، دچار آسیب هاى متعددى مى شود که بسیارى از آن ها 
را همین جریانات زندگى هاى پیشرفته و مدرن امروزین بر ما تحمیل 
مى سازند.طبیعتا این قبیل صدمات جسمى و روانى، همواره عمیق ترین 
تاثیرات خود را بر جسم و روان حساس ترین موجودات مى گذارند، و 
چه موجودى حساس تر و لطمه پذیرتر از کودکان معصوم! اعتماد نا به 
جا معموال بیشترین لطمه ها را به ما و متعاقبا کودکان ما مى زند. بسیار 
پیش مى آید که ما بنا بر ناآگاهى و کم دانشى، به برچسب افراد و یا آرم 
استاندارد محصوالت اطمینان مى کنیم و آنان را به داخل حریم خود راه 
مى دهیم و غافلیم از آن که این اعتماد ممکن است پاى چه ویروس هاى 
مهلکى را به حریم زندگى ما باز کند. اتفاقا هرچه تیتر افراد و یا اعتبار 
محصوالت استاندارد پر رنگ و لعاب تر باشد، نشانه ى آن است که بالقوه 
قادراند لطمه هاى عمیقترى را به ما وارد سازند. همان گونه که دنیاى 
اینترنت امروزین ما (به رغم فواید و مزایاى بسیارى که دارد) آغشته به 
انواع ویروس ها و هک هاى فلج کننده است، جهان رسانه و ابزارهاى 
فرهنگى ما نیز بذر انواع ویروس هاى خطرناك روانى و فرهنگى را در 
بعضا  آن  آالیندگى  آثار  که  نحوى  به  مى کارد  ما  کودکان  روان  و  ذهن 
حتى تا آخر عمر گریبان این قربانیان معصوم را رها نمى سازد. یکى از 
این ویروس هاى مخرب روانى، انتخاب ناآگاهانه و نادرست داستان ها 
و قصه ها براى کودکان است. امروزه به لطف رسانه ها و ناشران کتاب و 
همچنین کمپانى هاى فیلم سازى،سیل داستان ها و قصه هاى کودکانه راه 
خود را از طریق هاى مختلف به کانال هاى حسى و همچنین به اعماق 
روان کودکان باز کرده اند و بسیارى از ما نیز خوشحالیم که فرزندان مان 
سرگرم و مشغول این قبیل محصوالت فرهنگى هستند، و تازه از آن ها 
ممنون هم هستیم که بار مهمى از زحمت تعلیم و تربیت را از دوش مان 
برداشته اند و اوقات فراغت بیشترى را نیز براى مان باز کرده اند. اما قضیه 
انگارى  ساده  داستان،  و  قصه  انتخاب  در  نیست.  هم  سادگى ها  این  به 
و نادیده گرفتن برخى از ابعاد روانشناسى و شناختى کودکان، مى تواند 
ناهنجارى هاى روانى و تربیتى ناخواسته اى ایجاد کند و تاثیرات نامطلوب 
عمیقى بر شخصیت لطیف کودکان پدید آورد که جبران آن در آینده به 

سادگى امکان پذیر نباشد!
پیش گامان  بهترین  از  یکى  عنوان  به  بتوان  را  روسو  ژاك  ژان  شاید  

کتاب  در  او  مثال،  عنوان  به  آورد.  حساب  به  عرصه  این  به  پرداختن 
معروفش با نام  امیل، در بخشى مهم به انتقاد از قصه ى معروف روباه و 
کالغ مى پردازد. قصه  اى که همگى ما آن را شنیده و بعضا شعرش را نیز 
از کتابهاى درسى دبستانى هنوز از حفظیم. روسو به نحو بسیار جالبى 
این قصه ى کودکانه را به چالش مى کشد و آن را براى سالمت اخالقى 
کودك مضر مى داند. وى نتایج اخالقى این داستان را چنین بیان مى کند 
که "کودك با شنیدن این داستان مى آموزد مردمانى یافت مى شوند که 
براى جلب منافع خویش به سالح دروغ و چاپلوسى متوسل شده و با 
حیله و تزویر سعى دارند قالب هاى پنیر را از چنگ دیگران درآورند". 
او مى نویسد: «اکنون کودکانى را دنبال کنید که بعد از یاد گرفتن این 
قصه چه عملى انجام مى دهند. خواهید دید که آنها درموقع عمل، کارى 
برخالف نظر نویسنده ى قصه نمى کنند. در حین شنیدن قصه، کالغ را 
مسخره مى کنند اما تحت تاثیر عمل روباه قرار مى گیرند و به جاى آن 
که عیب و نقص را مورد توجه قرار دهند، همان خطا را مرتکب شده 
و مى آموزند چه گونه باید چیزى را که به دیگرى تعلق داشته است، با 
حیله و تزویر ازچنگش خارج سازند.» حال سوال این جاست که اساسا 
چرا چنین اتفاقى مى افتد؟ آیا کودکان فطرتا موجودات ساده لوح و نادانى 
هستند که چنین برداشت هاى ناهنجارى بتواند به این راحتى در ذهن آنها 
پدید بیاید؟ آیا مشکل از تعلیم و تربیت آنهاست؟ و یا کودکانى که بهره 

هوشى پایین دارند به چنین کج فهمى هاى دچار مى شوند؟
کودکان  شناختى  محدودیت هاى  بلکه  هیچ کدام،  که  است  آن  پاسخ    
علت اصلى است که آن هم معموال ناشى از عدم تکامل کافى زیستى 
آنان مى باشد. به عبارت ساده تر، رشد کودکان همان گونه که قابلیت هاى 
جسمى را در طول زمان در آنها افزایش مى دهد، قابلیت هاى روانى را 
نیز در روند گذر زمان در آنها فعال مى سازد. یکى از صاحب نام ترین 
روانشناسانى که در این عرصه فعالیت کرده و داراى نظریه میباشد، ژان 
پیاژه است. درواقع این پیاژه بود که مراحل رشد شناختى را تبیین و اعالم 
قرار  عینى  عملیات  مرحله ى  در  سالگى  یازده  تا  کودکان  که  بود  کرده 
دارند و از یازده سالگى به بعد قادراند از تجارب عینى و واقعى فراتر 
بروند و انتزاعى تر فکر کنند، و اصطالحا در مرحله ى عملیات صورى 
قرار بگیرند. یعنى چه؟! به زبان ساده یعنى کودکان زیر یازده سال معموال 
تنها قادر به درك امور عینى و رك و پوست کنده هستند، و آنها را نباید 
با مفاهیم دوپهلو، پشت پرده، ضمنى و غیرعینى مواجه ساخت وگرنه 
بسیار محتمل است که کودك دچار سردرگمى بشود و همین امر به طور 

ناخودآگاه به کج فهمى و سوء برداشت در او بیانجامد.
  کودکان به طور معمول تا قبل از یازده سالگى، به دلیل عدم کافى رشد 
نمیتوانند  راحتى  به  یعنى  هستند،  انتزاعى  تفکر  نقصان  دچار  شناختى، 
آنها  ذهن  نمایند.  هضم  هستند  لفافه  در  و  مستقیم  غیر  که  را  مفاهیمى 
معموال تا قبل از این سن مانند دستگاه کپى عمل مى کند. آنها بیشتر مقلد 
هستند تا مدبَر.کودکان وقتى با یک قصه مواجه مى شوند معموال به دنبال 

براىقصه هاى بدقصه هاى بد براى   بچه هاى خوب   بچه هاى خوب       
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این هستند که کدام شخصیت خوب است تا از همان تقلید و پیروى کنند. 
حاال شما بگویید، در قصه ى روباه و کالغ، کدام شخصیت خوب است؟ 
کالغ ابله یا روباه مکار؟این مشکل بالقوه اى است که انتخاب نادرست قصه 
مى تواند براى کودکان ایجاد کند و شخصیت کودك را در حساس ترین 

مراحل شکل گیرى، تحت تاثیرات عمیق قرار دهد.
  از طرفى دیگر، این ماجرا ابعاد فرهنگى و بومى نیز دارد. در فرهنگى 
نظیر کشور ما، ادبیات و منابع غنى ادبى ما مملو از حکایت ها و داستان ها 
هستند. تمثیل ها و داستان ها نقش مهمى در رساندن پیام هاى اخالقى و 
بعضا عرفانى دارند. این را شاید بتوان یکى از افتخارات و شاخص هاى 

مثبت فرهنگى و ادبى ما قلمداد نمود، اما نه براى کودکان!
  به یاد دارم زمانى سلسله کتاب هایى چاپ مى شد (و احتماال هنوز هم 
چاپ مى شود) با عنوان قصه هاى خوب براى بچه هاى خوب. در واقع این 
مجموعه کتابها، قصه ها و داستان هاى ادبیات غنایى و عارفانه ى فرهنگ 
کهن ما را به بیانى ساده سازى کرده است تا براى بچه ها و کودکان نیز 

قابل فهم باشد. نگارنده و گردآورنده ى این 
خیرخواهانه اى  و  پاك  نیت  مسلما  مجموعه 
که  بوده  نکته  این  از  غافل  احتماال  اما  داشته 
این مجموعه در واقع  قصه هاى بد است براى 

بچه هاى خوب.
معانى  از  سرشار  ما  داستانى  و  کهن  ادبیات 
پشت پرده و رازآلودى است که ذهن کودك 
به طور طبیعى قادر به درك و دریافت صحیح 
آنها نمى باشد. از این رو بسیار محتمل است که 
این قبیل برداشت هاى ناقص و ناپخته بتواند 
تاثیرات ناهنجار و نامطلوب عمیقى در ذهن 
کودك باقى بگذارد. براى مثال بیاییم به یکى 
از مشهورترین قصه هاى ادبى و فرهنگى مان 
و  طوطى  معروف  قصه ى  بیاندازیم.  نگاهى 

بازرگان.
  خالصه قصه چنین است:

بازرگان ثروتمندى طوطى زیبایى داشت.روزى 
بازرگان قصد سفر کرد و مى خواست سوغاتى 

بیاورد.به طوطى گفت:چه مى خواهى؟طوطى گفت:سالم من رابه دوستانم 
برسان و بگو چرا ازدوست اسیرخود یادى نمى کنید.بازرگان پیغام رابه 
هندوستان برد و دید یکى ازطوطى ها افتاد و مرد.بازرگان با دیدن آن 
صحنه ناراحت شد و گفت: کاش این پیام را نمى آوردم. موقع برگشتن 
ازهندوستان، طوطى از او پرسید: خبرمن را به دوستانم دادى؟بازرگان 
همه چیز را براى طوطى خودگفت و دید که ناگهان طوطى اش مثل همان 
طوطى درهندوستان  لرزید و افتاد و مرد. بازرگان که دیدطوطى ازدست 
رفته گریه کنان در قفس را باز کرد و طوطى را به باغ انداخت. ولى طوطى 
شروع به پروازکرد. بازرگان تعجب کرد و طوطى به او گفت: اى خواجه، 
دوست من درهندوستان با آن کارخود، راه رهایى را به من آموخت.این 
داستان نه تنها به صورت کتاب هاى مصور، بلکه متاسفانه به صورت فیلم 
و انیمیشن نیز در آمده و در اختیار رسانه هاى تلویزیونى و محصوالت 
فرهنگى کودکان قرار داده شده است. در حالى که دیده شده است که 
حتى خود ناشران و یا فیلم سازان، پیام اصلى این داستان را درست درك 

نکرده اند. حال بایستى از کودکان معصوم چه انتظارى داشت؟!
  بیاییم از پیام عرفانى این داستان بگذریم و به تاثیرى که این قصه ى 

مشهور مى تواند بر ذهن عینى نگر یک کودك بگذارد بپردازیم:
  کودك از طرفى با یک طوطى اسیر مواجه است و از طرفى دیگر با 
بازرگانى پولدار. در این جا بازرگان فرد قدرتمند، و پول نیز نماد قدرت 
است که توانسته طوطى را اسیر قفس سازد، و طوطى نیز موجودى است 
در پى رهایى که خودش را به مردن میزند تا از قفس رها شود و بعد به 

سرعت اوج مى گیرد و از باال به بازرگان دهن کجى میکند.
  حال کودك دو انتخاب در پیش رو دارد، یا بایستى بازرگان باشد یا 

طوطى!
  اگر بازرگان را انتخاب کند پس دارد از االن تمرین ذهنى مى کند که در 
آینده تبدیل به فردى سودجو بشود که همواره در پى ثروت است تا بتواند 
دیگران را اسیر قفس خودش سازد. درواقع پول براى او نه تنها قدرت 

مى آورد بلکه مجوز اسیر ساختن سایر موجودات را نیز صادر مى کند.
  ولى اگر کودك، طوطى را انتخاب کند چه مى شود؟ باید براى خالصى 
و گذشتن خرش از پل مراد و پرواز به جایگاهى باالتر، خودش را به 
موش مردگى بزند، حیله کند، متظاهر باشد و 
در واقع از االن دارد بر روى او سرمایه گذارى 
موذى،  فردى  به  تبدیل  آینده  در  تا  مى شود 

فرصت طلب، مکار و دوچهره باشد.
فرزندتان  دارید  دوست  شما  بگویید  حال    
خصلت کدام یک از این دو شخصیت را به 

خودش بگیرد؟
  اکنون مرورى بر زندگى اجتماعى خودتان 
در  آیا  کاراکترهایى  چنین  باشید،  داشته  نیز 
زندگى روزمره براى تان آشنا نیستند؟ آیا در 
برخوردهاى شغلى یا مناسبات ادارى، رییس 
بازرگان منش و یا کارمند طوطى صفت کم 
فامیلى  یا  و  خانوادگى  روابط  در  دیده اید؟ 

چه طور؟
  حال به گمان شما الاقل بخشى از ریشه هاى 
چنین نابه نجارى هاى رفتارى و اجتماعى را 
نبایستى به تاثیر این قبیل داستان هاى نامناسب 

در کودکى افراد دانست؟
  تاثیرپذیرى دوران کودکى را به هیچ وجه نبایستى دست کم گرفت. 
مشهور است که تخم نفرت آدولف هیتلر نسبت به یهودیان، در کودکى 
و بر اثر رفتار نابه هنجار تعداد اندکى یهودى در وجودش کاشته شد. 
و در نهایت ثمر چنان تاثیر نامطلوبى، نابودى میلیون ها انسان در جنگ 

جهانى بود!
وقتى تاثیر منفى بر روى یک فرد، تا این حد قادر است مخرب و نابودگر 
باشد، در نظر بگیرید تاثیر نابه نجار جمعى چه پتانسیل منهدم کننده ى 

اجتماعى را با خود حمل مى سازد!
و  جسمى  بهداشت  و  صحیح  تغذیه  به  تنها  کودکان  از  مراقبت  امروزه 
آموزش و پرورش استاندارد بسنده نمیشود، بلکه بایستى حتى مراقب 
در  نمایش  به  برایشان  یا  مى شود  خوانده  آنان  گوش  به  که  قصه هایى 

مى آید نیز باشیم.

ه. م. کارشناس ارشد روانشناسى
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فصل ششم
ممکن  آقاى النس غیر  از  بهتر  مدرسه یى  مدیر  داشتن   تصور 
بود. او با وجودى که موهاى قسمت جلوى پیشانیش ریخته بود 
و در این قسمت کچل بود، موهاى بلند خاکستریى داشت که 
روى شانه هایش مى رسید. او مسن ترین فرد منطقه زندگى ما 
هرگز  من  رفتارنمى کرد.  آدم ها  ترین  مسن  مثل  اصال  ولى  بود 
از کسى چیزى منفى و یا بدگویى در مورد او نشنیده بودم.خود 
من هیچ چیز منفى در او نمى دیدم و حاضر نبودم از او بدگویى 
کنم. هر سال در روز تولد من، مرا به دفتر مارش صدا مى زد و 
یک جعبه شکالت هاى رنگ وارنگ خوشمزه به من هدیه مى 
داد. من مى دانستم که براى  سوى  ( که همه ى شکالت ها را تا 
به کالس بر گردد مى خورد و ووقتى که به کالس بر مى گشت 
دور دهنش پر از جاى شکالت بود)هم این کار را مى کند. نه 
تنها من و سوى فکر مى کنم براى همه ى شاگردان کالس این 
عادل بود و بین ما ها فرقى  کار را مى کرد. آقاى النس بسیار 
نمى گذاشت، اما با این وجود من احساس مى کردم که رفتارش 
با من استثنایى است و به من بیش تر از سایر شاگردان مدرسه 
توجه دارد. دفتر آقاى  النس  مدیر مدرسه تنگ و باریک بود، با 
یک نیمکت و جالباسى و یک عالمه کتاب کهنه ى گرد و خاك 
که  بودم  شنیده  من  مى رسیدند.  به نظر  ساله  هزاران  که  گرفته 
یک بار یک دختر درست رو به یکى از این کتاب ها عطسه زده 
بوده است و در اثرعطسه ى او، کتاب گرد و غبار شده و از هم 
پاشیده و به هوا رفته است. مى گویند آقا مدیر النس  به عوض 
این که  عصبانى شود آن چنان بلند خندیده، که فراموش کره چرا 
دخترك را به دفترش فرا خوانده. اما امروز وقتى که من و  سوى  
را صدا زد و به دفترش رفتیم، احساس کردیم بر عکس همیشه 
مهربان نیست و کمى اخم آلود به نظر مى آ ید. تا ما  وارد شدیم 
خانم  وایور که آن جا بود، نگاه اخم آلودى به ما انداخت و در 
حال خارج شدن از دفتر آقاى مدیر با آرنجش یواشکى به ما زد 
و رد شد. بزودى معلوم شد که آقاى مدیر تنها نیست در صندلى 
کنار او اول پاپیون  زرد براقى مشاهد شد و بعد تمامى هیکل نئون 

وار آقاى  رِآم  پدیدار گشت. قلب من و سوى از طپش ایستاد.
آقاى النس گفت: بنشینید بچه ها! شما ها کار بدى نکرده اید. اما 
آقاى رآم مى خواهد با شماها صحبت کند، من هم خواسته ام که 
در این صحبت باشم و با توجه به همه این خواسته ها، حاال ما 
چهار نفر این جا هستیم. من با این طرز صحبت کردن آقاى مدیر 
آشنا بودم همیشه مسائل را کامال توضیح مى داد و تفسیر مى کرد 
اما در کمال تعجب  که فکر مى کردم رِآم مى خواهد با من صحبت 
کند، او رویش را به طرف سوى  برگرداند و گفت: سالم سویا! 
من آقاى رِآم هستم فکر نمى کنم تو را قبال دیده باشم مگر نه؟

سوى جواب داد:"سالم، من سوى هستم، درست است من شما را ت
ا به حال مالقات نکرده ام." رِآم گفت: آها همان طور که گفتم من 
آقاى رِآم هستم و در همان حال کامال معلوم بود که صبرش دارد 
تمام مى شود و صدایش باال مى رود. در سوى این  قابلیت وجود 
داشت که کاسه ى صبر مردم را  بسیار زود تر از آن چه که من حتى 
بخواهم ببینم و توانش را داشته باشم، لبریز کند. پدرم در مورد این 
توانایى سوى مى گفت بسیار جالب و باورنکردنى است، مادرم 
ترجیح مى داد سکوت کند. سوى براى بار دوم گفت: سالم! رِآم 
پرسید: سوى مى دانى،چرا من این جا هستم؟سوى جواب او را با 
سوال داد:نه! شما،مى دانید که من چرا این جا هستم؟ رِآم نزدیک 
بود،که از کوره در برود رویش را به طرف آقاى مدیر برگرداند 
وگفت: اگر شما اجازه بدهى من  با این دو تا تنها صحبت کنم 

این کارخیلى راحت تر و سریع تر پیش مى رود.
آقا مدیر النس جواب داد: همان طور که قبال گفتم اگر مى خواهى 
را   این کار   من  حضور  در  باید  کنى  صحبت  من  شاگردان   با 

انجام بدهى!
رِآم با قاطعیت جواب داد: من از طرف هئیت مدیره ى مدرسه 
این جا هستم. صورت سوى پر از شکالتى شده بود که آقاى مدیر 
بدون آن که حواسش باشد در دسترس او قرار داده بود. آقاى رِآم 
طورى با دیدن سوى سرش را تکان داد که انگارمى خواهد به او 
بگوید از این که والدین یا قیم او نیست بسیار خوشحال است. 
آقاى النس گفت: در حضور بچه ها دیگر هرگز با من این گونه صح

بت نمى کنى،متوجه که هستى؟
آقاى رِآم جواب داد: باشه و رویش را به طرف سوى برگرداند و 
دوباره گفت: سویا من مى خواهم بدانم تودر طى روزهاى گذشته 

متوجه چیز غیرعادیى نشده اى؟
شروع   من  با  صحبت آقاى رِآم با سوى درست عین صبحبتش 
شده  بود و این مرا نگران مى کرد. هر چه رِآم بیشتر به من و 
سوى در برابر آقاى مدیر فشار مى آورد و ما را تحقیر مى کرد، 
ما نیاز بیتشرى در خود احساس مى کردیم  و شانس بیشترى 
به دلیل حضور آقاى مدیر آرزو مى کردیم، که سر بلند کنیم و 
به اعصاب مان  مسلط  باشیم . من هنوز  دلى را  در پیراهن خود 
احساس مى کردم و فکر این که رِآم بر او پنجه بیافکند، دلم را 

مى لرزاند.
من از خودم پراندم: آقا من اجازه دارم که به توالت بروم؟

آقاى مدیر گفت: البته که مى توانى، و رِآم یک لبخند موذى و 
نامرئى بر لب نشاند که معلوم بود از فکر تنها بازجویى کردن 
سوى بر لبانش نشسته است. من گفتم بدون شرکا نمى توانم به 

تنهایى بروم.
آقاى مدیر گفت: چى؟خانم وایور گفته بود که ما اجازه نداریم 

پسرك و قورباغه 
ماجراى دستشویى رفتن الکى در مدرسه!

 دانیل  اریکو 
ترجمه: 

سوسن بهار     
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به تنهایى  به دست شویى برویم و اگر ما را مى دید که به تنهایى 
به دست شویى رفته ایم ناراحت مى شد و من از دستپاچه گى به 
عوض این که بگویم جفت توالتى گفته بودم شرکا. با گفتن این 
حرف خودم متوجه شدم که از وقتى که دلى را مالقات کرده ام 
بهتر بلدم موقع حرف زدن فکر کنم و اشتباهاتم را جبران کنم .

آقاى مدیر گفت: همراه با مامور توالت به دستشویى رفتن براى 
سن و سال تو دیگر الزم نیست اما همراه با دوست و جفت رفتن 

خوب است و به  سوى  نگاه کرد.
من تقریبا فریاد زدم: بله بله سوى خیلى خوب است او دوست 
من است. تازه  اگر او هم بخواهد دست شویى برود بدون من 
همیشه گم مى شود. سوى تنها پسرى بود که از روى اشتباه  دوبار 
در عرض همن سال تحصیلى به توالت دخترها رفته بود و این 
را همه ى مدرسه مى دانستند. اما من اصال سرزنشش نکردم و با 

او در این باره هیچ حرفى نزدم.

رِآم گفت: تو مى خواهى اجازه بدهى هردوى این ها با هم به 
توالت بروند؟ فکر کن اگر فرار کنند...

آقاى مدیر حرفش را برید و گفت: شاگردان من هر وقت که نیاز 
به رفتن دست شویى داشته باشند مى روند. توقع ندارى که من 
تمام تعطیالتم را در مدرسه بمانم و راهروهاى پر از جیش را به 
کمک نظافت چى تمیز کنم؟ و با صداى بلند خندید. از جایش 
بلند شد و در را براى ما باز کرد. چشمکى به من زد و گفت: 
شاگردان من عادت دارند با دوستان شان به دست شویى بروند 

که نترسند چون توالت ها در ته مدرسه اند.
وقتى که ما اتاق آقاى مدیر را ترك کردیم من اطمینان داشتم که 
رآم عصبانى است اما او جرات نداشت بعد از حرفى که آقاى 
النس به او زده بود دوباره در برابر مدیر عرض اندام کند. رِآم 
مى دانست که کلکى در کار ما هست اما خوش ختانه نمى دانست  
چه چیزى را پنهان مى کنیم. اما خیلى هم خوش شانس نبودیم، 

چون من  یک سره به کریدور بزرگ پیچیدم و جلوى پله هاى 
توالت  توقف نکردم در عوض به راهم ادامه دادم و آجرهاى سبز 
رنگ زیر پایم را مى شمردم و فکر مى کردم چکار باید بکنیم؟

نمى دانم.  هنوز  دادم:  جواب  من  مى رویم؟  کجا  پرسید:  سوى 
ما از جلوى کتابخانه رد شدیم به کریدوربعدى پیچیدیم و دو 
توالت دیگر  را هم رد کردیم. که یکى براى مالقات کنند ها بود 
و یکى براى دانش آموزان، توالت ها اگر ما واقعا مى خواستیم به 
داخل شان برویم درست سر راه مان بودند، اما در آن لحظه من 
اصال نمى خواستم به جایى بروم که رآم انتظار داشت ما دو تا 
آن جا باشیم. من مطمئن بودم اگر قرار بود که کتابى به نام جنگیدن 
با اژدها وجود داشته باشد، که در آن راه هاى مبارزه با اژدها را 
مى آموختند، در صفحه ى اول آن صد در صد نوشته بود هرگز به 
اژدها جایى را که مى خواهى بروى  نشان نده  یا چیزى شبیه آن. 
من رو به دلى که زیر پیراهنم  بود  یواشکى گفتم: حاال کجا برویم؟ 

دلى جواب داد: تو باید به خانه بروى. این جا دیگر امن نیست. 
سوى پرسید: چه مى گوید؟ من جواب دادم: مى گوید که باید به 
خانه ى من  برویم.سوى گفت خانه ى تو دیگر کجاست؟ خانه ى 
تو یا پدر و مادرت؟ من از دلى پرسیدم خانه ى من؟یک  تى زمین 
شور به سر من خورد و من آقاى  ساالزار  نظافت چى را دیدم 
که به من نگاه مى کند، فورى گفتم: من گاهى با خودم حرف 
ذره یى  این که  همین طور.بدون  من هم  گفت:  سوى  مى زنم. 
ترسیده باشد سرش را به درون پیراهنش فرو برد و گفت: بیا 
بیرون پسر کوچولو و به آقاى  ساالزار  سالم کن. سوى همیشه 
ساز فلوتش را با خودش داشت که یا درون پیراهن پسرانه ش 
مخفى بود و یا روى آن مى انداخت یک فلوت کوچولو اندازه ى 
ساز دهنى و حاال من مانده بودم که آیا منظورش فلوتش است؟ 
آقاى ساالزار سرش را براى ما تکان داد و مشغول تى کشیدن 
در جهت مخالف شد. من نمى-خواستم با دویدن و جلب توجه 
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خودم را به خطر بیاندازم براى همین شروع کردم به سرعت در 
قسمتى که خالى بود به راهم ادامه دادن. نمى خواستم با هیچ کدام 
از مسئوالن مدرسه روبرو شوم، به در سالن تئاتر مدرسه رسیدیم 
و من ناگهان به خاطر آوردم که پشت سن، درى وجود دارد که 
مستقیم در جنگل باز مى شود. موقع تمرین وقتى فضاى سالن 
خفه مى  شد و یا گرم بود معلم هاى تئاتر این در را باز مى کردند 
که هواى سالن عوض شود و من دیده بودم. خانم وایور گفته بود 
لزومى به پول خرج کردن اضافى براى خرید سیستم تهویه نداریم. 
من از زمانى که در نقش زنبور در تئاتر  بالشت گریان  بازى کردم 
این راه را یاد گرفتم. سوى هم کمى در باره ى  سن مى دانست 
او هم یک بار یک نقش بازى کرد اما او تمساح بود. حرفى که 
در باره ى او و نقشش زده مى شد این بود که: کروکودیل ها کى 

مى تواند حرف بزند؟ چرا حرف زد 
آن هم با لهجه. 

نجات  راه  بهترین  تئاتر  سن  حاال 
دیده  این که  بدون  رفتن  در  براى  ما 
از  گفتم  سوى  به  من  بود.  شویم 
پایین  پله ها  از  و  مى رویم  راه  این 
درو  بر  بعدى  تئاتر  تبلیغات  رفتم، 
دیوار خودنمایى مى کرد. نه من و نه 
سوى درهیچ تئاتر دیگرى قرار نبود 
حرف  خاطر  به  سوى  کنیم،  بازى 
در  بازى  از  کروکودیلى اش  زدن 
تئاتر محروم شده بود و بدون سوى 
جالب  من  براى  تئاترى  بازى  هیچ 
از   جنگلى  نمایش  سن   روى  نبود. 
وسط  در  پراکنده  درخت هاى  تک 
من  بود.  شده  درست  باز  محوطه یى 
دلى را روى سن گذاشتم و به سوى 
خودم  و  مى رویم  راه  این  از   : گفتم 
پائین پریدم تا وقتى که آفیش مشغول 
تمرین را ندیده بوم نفهمیدم چه اتفاقى 
افتاده، داشتیم از این سالن تئاتر  که در 

وافع یک کلبه ى  کوچک جنگلى بود بیرون مى رفتیم که صداى 
بلند گو ما را میخکوب کرد: این جا چه مى کنید؟ دلى فریاد زد: 
بپر پائین زود باش. من درحالى که به صورت سرخ شده ى دلى 
که بسیار عجیب بود زل زده بودم احساس کردم خودم هم آتیش 
گرفته ام چون درست در این لحظه از پشت پنجره رِآم را دیدم 
که با  راهنمایى ساالزار که در جلوى او راه مى رفت به داخل 
سال تئاتر مى آید. شنیدم که آقاى ساالزار از او مى پرسد: گفتید 

شما کى هستید؟
رآم در حالى که از پله ها پائین مى آمد جواب داد: عضو هئیت 
مدیره مدرسه. بازرس همان که حقوق تو را تعیین مى کند . آقاى 
ساالزار گفت: این دو از این جا رفتند پائین. عجیب و غریب 
با  هم  شاید  مى زدند  حرف  پیراهن هایشان  با  دو  هر  و  بودند 

انگش شصت شان!
سال  داخل  به  وقتى که  و  است  جالب  است.  جالب  گفت:  ِآم 
تئاتر رسید بین همه ى ردیف هاى صندلى تماشاچى ها را نگاه 

و بر رسى مى کرد، به نیمه ى سالن که رسید، شروع به حرف 
زدن کرد: من مى دانم تو اینجا هستى! سوى به نجوا گفت: با ما 
حرف مى زند؟ دلى گفت: ما باید از این جا ییرون برومى. من 
گفتم اگر به خواهیم به طرف در خروجى برویم ما را مى بینید.
دلى گفت باید راهى پیدا کنیم که اوعصبانى شود. سوى جواب 
داد: اگر او واقعا یک اژدها باشد آیا عصبانى کردنش کار درستى 
است؟ دلى جواب داد: به من اعتماد کنید این تنها راه نجات ما 
است. من شروع به نگاه کردن به اطراف کردم، در حالت عادى 
من هرگز نمى خواستم هیچ بزرگترى را عصبانى کنم به خصوص 
کسى را که از مسوالن مدرسه بود، اما این مساله متفاوت بود 
چاره ا ى  نداشتیم. چشم به یک آفیش که با دست نوشته شده 
بود افتاد. من آن را بارها و بارها دیده بودم. روى آن که نزدیک 
کنتور برق بود نوشته شده بود دست 
نزنید من نمى دانم چطور چنین فکرى 
براى  مى دانستم   ولى  زد  سرم  به 
بیاید.  جلوتر  باید  او  نقشه ام  اجراى 
سوى جواب داد: هیچ مشکلى نیست 
نگاه کن. رِآم به روى سن آمده بود و 
داشت همه جا را زیر و رو مى کرد. 
آدمى  ترین  بلند  قد  و  بزرگترین  او 
بود که من تابحال دیده بودم و اگر ما 
کارى نمى کردیم، در عرض چد ثانیه 
ما را پیدا مى کرد. من مى دانستم  که 
چیزى را قایم مى کند. در چند قدمى 
ترسناك  صدایى  با  و  بود  ایستاده  ما 
گفت: تو چند روز است که این دو 
پسرك را تعقیب مى کنى دالیاه! آیا او 
بود  نزدیک  سوى  کرده اى؟  پیدا  را 
چیزى بپرسد که دلى با یک نگاه او 
را وادار به سکوت کرد. در ده قدمى 
چکار  پرسید:  دلى  بود.  ایستاده  ما 
زیر  را  دستم  من  بکنى؟  مى خواهى 
نوشته ى :  دست نزنید  بردم و اهرم 
چرخاند،  من  طرف  به  را  سرش  رِآم  چرخاندم.  را  برق  کنتور 
و  کرد  آمدن  پائین  به  شروع  تئاتر  قرمز  مخملى  پرده ى  ناگهان 
تمام هیکل او و زمین را پوشاند. درست همان طور که من نقشه 
کشیده بودم. اما وقتى او را در این حالت دیدم پرسیدم: ایا به 
او ضربه زده م؟ نگران بودم و داشتم به طرفش مى رفتم که دلى 
فریاد زد: نه ما باید هر چه زودتر از این جا برویم! پرده ى تئاتر 
و  میانش!  در  رِآم  آقاى  با  بود  کرده  حرکت  باال  به  رو  دوباره  
وقتى که به باالى سقف رسید، آن جا  شاه اژدها ها  وسط زمین 

و هوا معلق چرخ مى خورد.
ادامه دارد
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بزرگ مادر  قصه ھای 

ماشین زرد کوچولو
مادر بزرگ: مى توانى قصه ماشین زرد کوچولو را بگویى؟ گفتم بله پسرم  
. روى تخت دراز کشیدیم او سرما خورده بود و به مهد کودك نرفته بود.
مادرشان  و  پدر  با  کوچولو  پسر  ،دو  روشن  بزرگ  خانه ى  دریک 
زندگى مى کردند. هر شب ساعت شش مادرشان به اتاق آن ها میآ مد 
و مى گفت خوب، موقع خوابیدن است، اسباب بازى ها را جمع کنید. 
جاى  در  را  پشمالو  عروسک هاى  بعد  لگوها  همه ى  اول  بچه ها  و 
خود قرار مى دادند و  دست آخرماشین هاى کوچولورا،اما آن شب 
قام  پنجره  پرده ى  پشت  که  را  کوچولو  زرد  ماشین  رفت  یادشان 
شده بود درون جعبه ى اسباب بازى ها بگذارند، تیموتى مى دانست 
که ماشین زرد کوچولو دوست مى دارد روى لبه ى پنجره راه برود 

کند.  تماشا  را   پنجره  بیرون  و 
رفتند  هاى شان  تختواب  به  بچه ها 
خوابیدند. قصه  شنیدن  از  بعد  و 
ماشین زرد کوچولو با دیدن ماه که 
در آسمان باال میپآمد از خوش حالى 
نزدیک بود بوق بزند. اما زود جلوى 
خودش را گرفت. داشت از آرزوى 
رفتن به کوچه و خیابان دیوانه مى شد 
که در نهایت خوش حالى فهمید که 
پنجره باز است و چون خیلى کوچولو 
خزید.  بیرون  به  پنجره  از  زود  بود. 
آرام ،آرام از دیوار پایین رفت و به 
کوچه رسید. ماشین زرد کوچولو از 
شادى پر در آورد و بوق زد، با صداى 
بوته ها   پشت  که  گربه یى  او  بوق 
قایم شده بود، بیرون پرید و شروع 
به دویدن کرد. ماشین زرد کوچولو 

به خیابان رسید و از دیدن آن چیزهایى که مى دید فریاد کشید. ماه 
در پشت ابرهاى تیکه تیکه  قایم موشک بازى مى کرد. ماشین هاى 
بزرگ رنگ و وارنگ از خیابان بزرگ و پهن که پر از درخت بود  
رد مى شدند آن خیابان و آن ماشین ها ، خیلى خیلى ازماشین زرد 
کوچولو و خیابان هایى که مادر بزرگ و تیموتى و تئودور درست 
دیدن  از  بودند.  بزرگ تر  مى انداختند  راه  آن  در  را  او  و  مى کردند 
اتوبوس چراغ  هایش روشن شدند، به ایستگاه مترو و به پل رسید 
و با دیدن ریل قطار  دیگر نمى توانست جلوى بوق زدن هاى پى در 
پى خودش را بگیرد. براى اولین بار قطار را مى دید ، با خودش فکر 
کرد: بیچاره ماشین آبى و قرمز کوچولو که درون جعبه اسباب بازى ها 
خوابیده اند و این همه چیزهاى شگفتى آور را نمى بینند. همه چیز 
برایش تازه گى داشت از همه بیشتر هم ماه و ستاره ها  که از دیدن آن 
ها از همه چیزبیش تر خوشحال بود، براى اولین بار آن ها را درهواى 

کوپتر  هلى  که  بود  فکرها  درهمین  پنجره،  از پشت  نه  مى دید  آزاد 
زردى از باالى سرش رد شد. ماشین زرد کوچولو سرجایش خشک 
شد و ترمز زد. این قدر غرق تماشاى هلى کوپتر شده بود که نفهمید 
باران شروع به باریدن کرده است و تازه وقتى که آسمان غرید و رعد 
و برق شروع شد؛ او که تا آن زمان رعد و برق ندیده بود ترسید و 
بسرعت به طرف خانه برگشت و چون یک جیپ زدر کوچولو بود از 
دیوارباال رفت و خودش را  پشت پنجره رساند اما از بد شانسى مامان 
بچه ها که  فهمیده بود باران مى بارد  پنجره را بسته بود ماشین زرد 
کوچولو نزیک بود گریه کند که یادش آمد  مى تواند از باغجه به بالکن 
برود،  دویاره پائین رفت  خودش را به باغچه ى مشترك آپارتمان ها 
رساند از در خانه ى همسایه رد شد 
و از دیوار باال رفت  و از الى نرده 
هاى پهن و خوش رنگ آبى، خودش 
فرش  وروى  رساند  بالکن  به  را 
گرفت. پناه  سقف  زیر  و  شد  ولو 
از  بچه ها   وقتى که  آن روز  فرداى 
خواستند  و  برگشتند  کودك  مهد 
بازى  بازى هاى شان  اسباب  با  که 
کنند، تئودورماشین زرد کوچک را 
ندید از تیموتى  پرسید: ماشین زرد 
داد:   جواب  او  ندیدى؟  را  کوچولو 
برادر  نیست   جعبه  توى  مگر  نه 
جواب داد نه و هر دو نگران شروع 
به  گشتن کردند که تیموتى گفت: 
آهان پشت پنجره است من دیشب 
خوشحالى  با  گذاشتمش  جا  آن 
ماشین  اما  دویدند  پنجره  به طرف 
زرد کوچولو آن جا نبود خیلى ناراحت شدند و شروع کردند دنبال 
را  کوچولو  زرد  ماشین  تو  ؛  پرسیدند  مامان شان  از  گشتن  ماشین 
ندیدى؟ او گفت نه همه ى خانه را گشتند و گشتند اما آن را پیدا 
نکردند.  مادربزرگ گفت: حاال بیا ئید  با ماشین آبى و قرمز بازى 
کنیم شاید ماشین زرد هم پیدایش بشود،همین طور که بازى مى کردند، 
نگاه تئودور به پرده ى اتاق خواب بابا مامانش افتاد که رو به بالکن 
باز مى شدافتاد که تکان مى خورد ؛ او از وقتى که فقط پنج5 ماهه 
به  رفتن  رفت،  بالکن  و  پرده  طرف  به  بود.  نسیم  و  باد  عاشق  بود 
بالکن همان و دیدن ماشین زرد کوچولوهمان با خوش حالى فریاد 
!تمیوتى! بیائید پیدایش کردم. مامان  پیدا شد"  :"مادر بزرگ  کشید 
مادرش جواب داد: من که گفتم عزیزم حتما در بالکن جا گذاشته اید.
اما تیموتى مطمئن بود که ماشین زرد کوچولو پشت پنجره بوده است. 
حتمان به خیابان  رفته و موقع برگشتن چون پنجره بسته بوده به بالکن 
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رفته و در اتاق بسته بوده نتوانسته است به  اتاق بیاید. همه ى این 
چیزها را به مامان و برادرش گفت، اما آن ها فقط خندیدند. تمیوتى 
ناراحت شده بود و مى گفت: من مطمئنم و قول مى دهم که آن را 
پشت پنجره ى اتاق خودمان گذاشته بودم. مادر بزرگ دست او را که 
انگشت اشاره ش را در هوا تکان مى داد گرفت و بوسید. جشمکى 
زد و گفت: من  باور مى کنم و برگ درخت افرا را که به طایر ماشین 
زرد کوچولو چسبیده بود جدا کرد و به آن دو نشان داد، با دیدن برگ 
تئودور به مارد بزرگ و برادرش نگاه کرد و هر سه با هم زیر خنده 
زدند و به ماشین کوچولو گفتند: اى  شیطون. ماشین زرد کوچولو 
کردن.  خاموش  روشن  را  هایش   چراغ  و  زدن  بوق  به  کرد  شروع 

حاال دیگر و من و هرو دوى پر ها مطمئن بودیم که این ماشین  یک 
ماشین  این  نکند  بزرگ:  مادر  گفت  تئودور  نیست.  معمولى  ماشین 
زرد کوچولو  مثل ماهى سیاه کوچولو با بقیه ى اسباب بازى ها فرق 
دارد و مى خواهد برود دنیا را ببیند؟ مادر بزرگ جواب داد: آفرین 
پسرم درست فهمیدى، تیموتى گفت: حاال مى فهمم شاید وقتى که 
در جعبه ش داشته مى خوابیده صداى تو را شنیده که قصه ى ماهى 
سیاه کوچولو را براى ما تعریف مى کردى و حاال خواسته که او هم 
از  چقدر  من  که  نمى دانید  کفت:  بزرگ  مادر  ببیند.  را  دنیا  و  برود 
داشتن دوستان فهمیده و خوبى مثل شما  دو تا خوشحالم. ماین زرد 
کوچولو شروع کرد به بوق زدن . با صداى  فریاد خندهى مادر بزرگ 
و بچه ها، مامان با لبخندى زیبا  به اتاق آمد و گفت: باز شما سه 
تا  چه نقشه ایى کشیده اید هر وقت که این طور مى خندید  معلوم 
است که مى خواهید  کارى  تازه انجام بدهید. بچه ها نمى توانستند 
جلوى خنده شان را بگیرند. مادر بزرگ گفت: درست حدس زدى 
دخترم، ما مى خواهیم با  ماشین زرد کوچولو به گردش برویم. اجازه 

داریم؟  مامان گفت بله  اما یادتان باشد قبل از  ناهار بر گردید. ناگهان 
ماشین زرد کوچولو شروع کرد به بوق زدن و چراغ هایش را خاموش 
مادر  ماشین بعد بچه ها و بعد  ماما اول نگاهى به  و روشن کردم. 
بزرگ کرد و زد زیر  خنده و گفت: مادر بزرگ از بس قصه گفته اى 
حتى ماشین هاى اسباب بازى هم در این خانه سحر آمیز  شده اند. 
مادر بزرگ و بچه ها با ماشین زرد کوچولو  به پارك بازى جلوى 
خانه رفتند،  با ماسه و چند درخت بوته ى گل که از اسباب بازى  
لگو  بر داشته بودند یک جاده و یک میدان کشیدند  و مى خواستند 
به  راه  نوبیت  بودند  بسته  آن  به  که  نخى  با  را  کوچولو  زرد  ماشین 
برند که ماشین زرد کوچولو  شروع به بوق زدن کرد و  براه افتاد 

آن سه هم به دنبالش ف ماشین زرد کوچولو به گربه رسید برایش 
چراغ هایش را رشن کرد، به خیابان پیچید و  روى پلى که قطار بین 
شهرى از روى آن رد مى شد ایستاد و شروع به بوق زدن  و دور خود 
چرخیدن کرد ، مادر بزرگ و بچه ها هم برایش دست مى زدند، بعد 
هر چهار تاى آن ها  باالى پل ایستادند و به رفت و آمد  قطار ها نگاه 
کردند. موقع رفتن به خانه بچه ها با ماشین زرد کوچولو در پیاده رو  
مسابقه  دادند و مادر بزرگ پشت سرشان راه مى رفت و لبخند مى زد.

مادر  به  و  برگرداندند  را  روى شان  کوچولو  پسر  دو  ناگهان 
مادر  هنوز  گفت؟  خواهى  قصه  امشب  بزرگ  مادر  گفتند:  بزرگ 
ماشین  قصه ى  گفت:  تئودور  که  دهد  جواب  بود  نتوانسته  بزرگ 
بزرگ  مادر  آبى.  کوچک  ماشین  نه  کشید:  فریاد  تیموتى  قرمز. 
شما  براى  که  البته  گفت:  و  گرفت  آغوش  در  را  دو  هر  خندید 
گفت. خواهم  بخواهید  که  را  قصه اى  هر  مهربان  و  عزیز  پسرهاى 

 * * *
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برف سنگینى باریده بود. "رالف" و "ادوار"د به دهکده نزد مادر بزرگ 
رفته بودند. بچه ها مجبور شدند تمام روز را در خانه بمانند. برف 
رفتند  رختخواب  به  وقتى  حتى   بود.  سرد  هوا  و  مى بارید  بشدت 
هنوز برف مى بارید. هر دفعه هم که  نیمه شب  از خواب پریدند 
هنوز برف مى بارید. آن دو صداى باد و کوران را که در اطراف خانه 
و شاخه هاى درختان کهن کاج مى پیچید مى شنیدند.اما صبح روز 
کاج   درختان  سبز  شاخه هاى  نوك  بر  و  تمام  وسعت  با  آفتاب  بعد 
مى درخشید  چه رو زیبایى.! رالف با هیجان و صداى بلند گفت: 
نگاه کن! انگار ب روى الماس هایى که از نوك شاخه ها آویزان است 
گرد  طال پاشیده اند. بچه ها به آشپزخانه دویدندو گفتند: اوه مادر 

یک  و  برویم  بیرون  مى خواهیم  بده  صبحانه  ما  به  زود  لطفا  بزرگ 
قصر از برف بسازیم که از الماس است و رویش طال. مادر بزرگ 
خندید و گفت: پس باید حسابى صبحانه بخورید چون ساختن یک 
قصر کار سختى است. آن ها فورى بعد از خوردن صبحانه به میان 
برف ها دویدند و  چه بازى هاى جالبى که نکردند. قصر برفى شان  
و   کشیدند  مى  کار  از  دست  کار  وسط  چون  مى آمد  باال  کندى  به 
شروع به پرتاب گلوله برفى به هم مى کردند. براى ناهارشان مادر 
بزرگ ساندویج و دو فالسک کوچک شیر کاکائوى گرم به آن ها 
داده بود که پیک نیک زمستانى داشاه باشند. وقتى که مادر بزرگ براى 

خوردن شام  بدرون خانه دعوت شان کرد، تعجب کردند که زمان از 
موقع صبجانه تا به حال چگونه گذشته است؟ بعد از شام رالف که 
از پنجره بیرون را تماش مى کرد دید که دو پرنده ى کوچک از یک 
شاخه به زمین افتاده اند. فریاد زد: بیا ادوارد ببین، این دو پرنده ى 
کوچک سرما زده و گرسنه ى بى چاره را. ادوراد با دیدن پرنده ها 
تکر کرد بى چاره ها. رالف گفت: بیا نزد مادر بزرگ برویم و از او 
کمى غذا براى پرنده ها بگیرم. بچه ها از مادر بزرگ غذاى مخصوص 
پرنده که در  کیسه اى تورى  قرار داشت، گرفتند و نوك شاخه ها 
آویزان کردند. و پرنده هاى کوچک ر با دین غذا به باال پریدند. دو 
پرنده ى کوچک غذا خوردند، شاد شدند و شروع کردند باالى سر 

رالف و ادوار چرخیدن و جیک جیک کردن. ادوارد گفت: فکر مى 
کنى دارند این جورى از ما تشکر مى کنند؟ رالف گفت چرا که نه؟ 
آن ها درست باالى سر ما دو تا مى چرخند و جیک جیک مى کنند 
سوى  به  شادان  پرنده ها  هست؟  چى  پس  نیست  تشکر  این  اگر 
النه هاى شان پر واز کردند و یک سوال بر جاى گذاشتند آیا بچه هاى 
مهربان بیشترى هستند که به فکر موجودات زنده ى دیگر و گرسنه ها 
هستید؟ آن ها  از  یکى  مى خوانید  را  قصه  این  که  شما  آیا  باشند؟ 

***

پرنده هاى برفى
نویسنده: کتى       
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شعر ... شعر ... شعر
اگر من گریه نمى کردم

مى توانستم یک درخت برفى باشم
وسط زمستان

اگر من گریه نمى کردم 
مى توانستم رودخانه اى باشم 

در جریان

اگر من نمى توانستم گریه کنم
 ماه مى شد

و آن چنان مى خندیدم که به وسعت دنیا
آن چنان که هیچکس تا به حال ندیده است

اگر نمى توانستم گریه کنم
پرنده اى بودم در قفس

در انتظار پرواز

اگر من نمى توانستم گریه کنم
باغچه اى بودم

در انتظار آبیارى 

 اگر من نمى توانستم گریه کنم
آتشفشانى بودم

عصبانى  و آماده ى انفجار
اگر من نمى توانستم گریه کنم

باد مى شدم در انبار علوفه 

اگر من نمى توانستم گریه کنم قطعه الماسى بودم
در قعر زمین امن و نا پیدا

اما من درخت نیستم
یا رودخانه
یا مهتاب
یا نسیم
یا باغچه

یا آتشفشان
یا باد

یا این که الماس
من خودم هستم 

دانیل اریکو
ترجمه سوسن بهار
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هوا حسابى سرد شده بود و من در انتظار برف. برادرم مى گفت 
چیه خواب آلود؟ مى خواهى برف زود تر به بارد که به خواب 
زمستانى ات بروى؟ هر چى هم سعى مى کردم که برایش توضیح 
جا روشن  روى زمین هست همه  وقتى برف  بدهم نه بابا! اوال 
مى شود، بعدهم مى توان برف بازى کرد. هر چند موقع گفتن این 
حرف ها دلم مى گرفت با خودم مى گفتم پس اون بچه هاکه نه 
چى؟ مانده بودم  دستکش نه غذاى گرم  دارند، نه  کفش خوب 

که آروز کنم برف ببارد؟ یا نه؟ خیلى برف را دوست مى داشتم، 
اما  دیدن آن دو بچه که همیشه پشت در  مدرسه مى نشستند و 
لبو داغ مى فروحتند و لباس هاى شان براى زمستان خوب نبود 

آزارم مى داد.
مادر صدا زد  بچه ها براى شام مهمان داریم اگر کاریدبراى مدرسه 

دارید انجام بدهید که روز  جمعه  وقت کافى براى  بازى کردن با 
دوستان تان داشته باشید و شب هم  به توانید  کمى بیشتر بیدار 
بمانید. به اتاقم رفتم به پنجره زل زدم، دلم مى خواست پشت پنجره 
روى درخت ها برف ببینم. اما راضى نبودم بچه هاى دگه سردشان 
شود. کتاب قصه ام را بر داشتم که سرم گرم شود و این قدر دلهره 
نداشته باشم. یک دفعه حس کردم که دارم روى برف راه مى روم، 
و همه ى بچه ها، شادند و لباس گرم دارند و به مدرسه مى روند. 

از خوشحالى داد زدم: "چه خوب هر دو آرزویم برآورده شد!"
االن  آلود  خواب  پاشو   ، مى گفت  که  شنیدم  را  برادرم  صداى   
مهمان ها مى  رسند، چه خبره؟ تو خواب دست مى زنى؟  و موقع 
بیرون رفتن از اتاق سرش را تکان داد . درست نمیشى تو واقعا 

خواب آلودى.

خواب آلود
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