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دوستان خوبم سالم  !
با  تازه  سال  هر  و  رسیده ایم  نوزده  و  دوهزار  به  شادى  به  نو  سال 
خودش امید هاى تازه به هم راه مى آورد و براى آن دسته از شما که 
پدرو مادرهاى تان امکانش را دارند، دارى شغل و در آمد هستند، 
در کشورى هایى زندگى مى کنند که سطح رفاه شان باال  و بى کارى 
کم است، حتما سال نو هم را راه با هدیه هاى زیبا، لباس نو، برنامه 
تفریحى، دور هم جمع شدن ها، سفر رفتن ها، قصه خواندن و بازى 
و شادى هم راه است. به خاطر همه ى این چیزها به شما تبریک مى 
هر  هستید،حق  بهترین ها  شایسته ى  و  است  شما   حق  این  گویم، 
کودکى است که از ندگى آرام توام با امنیت و شادى و غذاى خوب  
ورزش، مدرسه و هر آن چه خوب است، بر خوردار باشد. اما هم من 
و هم شما مى دانیم که براى همه ى بچه این امکانات وجود ندارد. 
بسیارى از بچه ها در جنگ هاى ویران گ،ر خانواه یا عضو و اعضایى 
از خانواده هاى شان را از دست داده اند، آوراه شده اند، تک و تنها به 
کشورهاى دیگر آمده اند و شاید در کالس و مدرسه شما هم درس 
مى خوانند، یادمان باشد که در هنگام جشن ها و تعطیالت آن ها را 
که خانواده ندارند، یا از خانواده شان جدایند فراموش نکنیم. بسیارى 
از بچه ها هستند که در طول یک هفته حتى یک وعده غذارى سیر 
نخورده اند، سقفى باالى سرشان نیست. بچه هاى دیگرى هستند که 
تعطیلى  هرگز  و  بروند  مدرسه  به  نمى توانند  و  کنند  کار  مجبورند 
ندارند.  بچه هایى هستند که کار مى کنند تا به توانند  هفته اى یک 
روز آن هم روزهاى تعطیل به مدرسه بروند. به یاد آن ها باشیم و فکر 
کنیم که چه طور مى توانیم به آن ها کمک کنیم. داروگ در باره شان 
مى نویسد و سعى مى کند همه را از وضعیت آن ها با خبر کند، که 
بزرگ ترها  جمع شده و کارهاى دسته جمعى بکنند، به نفع کودکان 
قانون تصویب کنند، کار کودك را  از بین به برند و از حق این بچه ها 
دفاع کنند، شما هم مى توانید  اگر به خواهید به دوستان تان کمک کنید.  
خوش حال مى شوم اگر نظر و ایده تان را در باره ى این که چه طور 
مى توانید به دوستان دیگرتان که از امکاناتى مثل شما بر خوردار نیستند  
را کمک کنید، یا این که به نظر شما بزرگ  ترها چه گونه مى توانند 
به دوستان شما کمک کنند؟ را برایم بنویسید. تعطیال خوبى را براى 

تان آرزو مى کنم  شاد و موفق باشید.
دوست شما  داروگ
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سخنى با بزرگ ترها!

"حیف که دیگر بر نمى گردى داداش جان"

!بزرگ ترهاى عزیز، سالم !
در  شادباش.  است.  رسیده  را  از  نو  سالى   
این تعطیالت امیدواریم فرصت داشته باشید 
و یا آن را فراهم کنید که با کودکان و براى 
آن ها قصه به خوا نید. سخن این شماره  را به 
بزرگ داشت على اشرف دوریشیان  اختصاص 
داده   و با یاد او به بررسى ادبیات کودك و 
جایگاه او در این عرصه مى پردازم یک سال 
ویک ماه از مرگ على اشرف مى گذرد ،اما، 
دل شان  کسانى که  همه ى  خاطر  نامش در 
ماند.  خواهد  زنده  مى تپد،  انسانیت  براى 
یادى صمیمىt روشن و صریح. همان گونه 
که او وفاداریش را به بچه هاى پاپتى،"نیاز على 
ندارد" ها  ثابت کرد . سرافراز ماند و زیست، 
بر سر سفره هاى آلوده به خون ننشست و سر 
تسلیم فرود نیاورد مثل "دیگران و دیگر تران" 
در این نوشته صمیمى و حقیقت گو بوده ام.

 او سر افراز چشمان روشن و گویا یش را 
بروى این جهان پر از نابرابرى بست و من مى 
خواهم صادقانه  و روشن به بررسى ادبیات 
معاصر کودك هر چند اجمالى  از منظرخودم، 

در بزرگذاشت او به پردازم. یادش گرامى.
ضرورت نوشتن در باره على اشرف درویشیان 
در  داشته  کودك  ادبیات  در  که  نقشى  و 
ارتباط  در  خصوص  به  او  که  است  این 
خرافه ،کار  و  جهل  از  عــارى  ادبیات  با 
مى کند و کودکان را مینیاتورى از انسان هاى 
بزرگ تر نمى شناسد بلکه موجوداتى داراى 
خودشان  ویژه  هاى  نیاز  و  زبان  و  فرهنگ 
یک  مثل  را  کودك  نمى خواهد  مى داند، 
قول  به  و  دهد  پرورش  دست آموز،  حیوان 
اصطالحات عامیانه، کودك را تابلوى سفیدى 
که  نقشى  هر  آن  بر  بI توان  که  نمى داند 
اطالع  ادبیاتش  بلکه  بکشید،  مى خواهید 
سایر  کنار  در  را  تصویرى  مى کند.  رسانى 
تصاویر نشان مى دهد که خود زندگیست. او 
با در اختیار قرار دادن محموع  اى از واژه ها  
و  اطالعات ،حس زیبایى شناسى و خالقیت 

براى   را  پیرامون  محیط  درك  همى  طور  و 
کودك موثرتر و آشنا تر مى کند.

ادبیات  دوسیمنار  در  درویشیان  اشرف  على 
اول  درسمینار  کرد .  شرکت  داروگ  کودك 
کانون  دبیر  سمت  با  یک،  و  سال  دوهزار 
نویسنده گان ایران  و سمینار سوم سال 2013 
اشرف  على  اما  ر.  چرخ دا  صندلى  روى  بر 
آن طور که نوشتند، رنجور نبود  مستمند نبود، 
على اشرف ،على رغم  بیمارى سرزنده بود. 
گویا بود و پر توان .این را متن سخنرانیش 
در سمینار سوم  و مصاحبه یى که با او بعد 
براى  مى دهد.  نشان  کرده ام  سمنار  پایان  از 
این که به توانم  تجلیلى در خور و شایسته از 
على اشرف درویشیان به عمل آورم وظیفه ى 
هزاره  در  کودك  ادبیات  به  که  دیدم  خود 
سوم و در سطح بین المللى و ایران نوشتارى 
هرچند نه مفصل و نه کامل و موجز، بلکه 
به عنوان منظر و دریچه اى که از آن به ادبیات 
و  بیاندازم  اجمالى  ،نظرى  مى نگرم  کودك 
جایگاه على اشرف هاى بین المللى على رغم 
تفاوت هاى شان را در این میان نشان داده قدر 
شناسى کنم. اجازه بدهید به یاد او سخنم را 
این گونه آغاز کنم:" حیف که دیگر بر نمى 

گردى داداش جان! "

ویژه گى هاى ادبیات کودك و نظرى اجمالى 
به کتاب هاى کودکان.

وقتى که از دنیاى ادبیات بزرگ سال به ادبیات 
کودك پاى مى گذاریم، همان لحظه ى اول در 
نویسنده  را  این  است.  متفاوت  که  مى یابیم 
و  مى نویسند  بزرگ ترها  براى  گانى که 
مى خواهند سرى هم به ادبیات کودك بزنند 
و براى او بنویسند خوب درك مى کنند. آن ها 
کامال  دنیایى  که  مى شوند  متوجه  بالفاصله 
متفاوت و داراى فرهنگ خویش است. البته 
متعهد ترین آن ها که حرمت کودکى را نگه 
است. کودك  واقعا  مساله شان  و  مى دارند 

چیزى که به مثابه ى نقطه اتصال و ایده آل، 
همه ى نویسنده گانى را که مى خواهند براى 
کودکان  مستقل و رها بنویسند، به هم پیوند 

و  کودك  ادبیات  ویژه گى  صرف  مى دهد، 
تالش هایى که در زمینه  تاکید براین ویژه گى 
صورت مى گیرد است. بنا برنظر بسیارى از 
نویسنده گان کتاب هاى کودکان، پزشکان و 
روان پزشکان، خواندن ادبیات، براى کودك، 
یعنى قصه شعر ترانه بسیار مفید است. قصه ها  
و رمان ها همیشه براى کودکان مفید بوده اند، 
چه شفاهى که سینه به سینه نقل شده و چه 
مى گویند  همه  آن.  مدرن  و  نوشتارى  وجه 
کودکان  براى  کتاب نویسى  و  قصه گویى 
خوب است. اما چرا؟ چرا این طور است؟ در 
نیستند  امروزه  بزرگ سال  ادبیات  زمینه ى 
کسان زیادى که به توانند ادعا کنند که ما آدم 
خوب  رمان هاى  خواندن  به دلیل  بزرگ ها 
این طور  چرا  نشده ایم.  بهترى  انسان هاى 
است؟ به طور واقعى ما کمتر با کسانى مواجه 
مى شویم که توانایى ى آنالیز این پدیده یا کال 
زمینه  ى  در  باشند.  دارا  را   مساله  این  نفى 
توانایى ادبیات یا اثبات این که ادبیات به معناى 
رمان و به معنى هنر چه خاصیت هاى دیگرى 
غیر از سرگرم  کننده گى براى انسان مى تواند 
داشته باشد  هم متاسفانه کمتر به بحث مستدل 
"وجود  صرف  به  بعضى  مى کنیم،  برخورد 
سرگرم  و  مى دانند  مفید  را  ادبیات  داشتن" 
کننده و شوربختانه، در دنیایى که ما امروزدر 
آن زندگى مى کنیم بیش از هر چیز دیگرى، 
انسان مى تواند "گول زنک" داشته باشد.  به 
همین دلیل ادبیات  سرگرمى محور است. جدا 
از این و باز هم متاسفانه در این  دنیا بیش از 
هر چیز دیگر ادبیات، یا درواقع میزان بازار 
کتاب، عرضه و تقاضاى آن جنبه ى سرگرمى 
و تجارى به خودش گرفته است و جنبه ى 
تبلیغاتى آن برجسته مى شود.  خوش بختانه 
در حوزه ى ادبیات کودك امروز ما با ادبیات 
مقایسه اى مواجه نیستیم  در درك مدرن و 
خالف  بر  کودك،  ادبیات  شناختى  نظریه ى 
نمى  نویسنده گان  مقایسه ى  به  ما  گذشته 
پردازیم. کم هستند صاحب نظران ادبیات یا 
منتقدان ادبى  یا  نویسنده گانى که جدى باشند 
و صاحب نظر و  مدرن و داراى شناخت، که 
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صمد  باشند،  داشته  عقیده  مثال  به عنوان 
بهرنگى از آسترید  لیندگرن بهتر است یا بدتر! 
در روش مدرن شناختى، ادبیات و نویسنده گان 
ادبیات کودك، با هم مقایسه و ارزش گذارى 
ادبیات  خود  بلکه  نمى شوند،  منفى  و  مثبت 
این  مى شود.  پذیرفته  مجموعه "  "به شکل 
مساله که  ادعا مى شود، منتقدهاى ادبى یى 
وجود ندارند که نخواهند نویسنده گان را با 
هم مقایسه کنند، مردود شناخته شده و صحت 
ندارد ، بحث این است که، گرایش نقد ادبیات 
کودك به این سو مى رود که به جاى مقایسه 
به  جامع  به طور  نویسنده ها،  تک  به  تک 
موشکافى  و  ریز  حتى  و  مختلف  جنبه هاى 
ادبى،  نقد  براى  به پردازند.  اثر  خود  شده ى 
مهم مقایسه ى بین نویسنده گان نیست. بلکه 
درکى است که از اثر داریم و تاثیرى که بر 
این که  دلیل  یک  شاید  مى گذارد.  کودکان 
منتقدان ادبى دیگر دست به آنالیز و مقایسه 
هم  بــا  مختلف  هاى  نویسنده  کــردن 
رابطه ى  در  که  است  نمى زنند،اضطرابى 
مالك هاى سنجش وجود دارد. یکى از این 
مالك هاى سنجش، که در واقع یک معضل 
تئورى  است.  جهانى  گفتمانى  و  تئوریک  
ارزشى است. البته درسطح جهانى تئورى هاى 
ولى   ــد،  دارنـ ــود  وج متفاوتى  ارزشـــى 
شاخص ترین چیزى که  امرزه در ارتباط با 
ادبیات و  بطور مختص کتاب، تعیین کننده 
است ، ارزشى است که بازار به کتاب مى دهد. 
معیارها براى ارزش گذارى روى کتاب، مثال 
که  است  کتابى  خوب  کتاب  یک  است  این 
خیلى ها به دنبال آن هستند. یا خیلى به فروش 
مى رسد. در واقع  این تئورى ارزشى هست 
که بازار کتاب را مى چرخاند. هرچند ممکن 
است یک کتاب پر محتوى و غنى هم تصادفا 
با اقبال خوبى روبرو شود و زیاد به فروش 
برود ولى به طور عام ارزش گذارى کمى است 
نه کیفى. در رابطه با ادبیات کودك  در دنیاى 
بازار کتاب، هنوز هم ارزش هاى قدیمى براى  
خوب  کتاب  دادن  قرار  مالك  و  تشخیص 
وجود دارد. حتى اگر این ارزش ها تا آن جا 
که من مى د انم فاقد  پایه تئوریک  باشند، یا 
تعاریف وتبین هاى تئوریکى داشته باشند.  تا 
این جاى  قضیه را مى توان به فال نیک گرفت 
چرا که داستان هاى بسیار زیبا و تاثیر گذارى 
کودکان  براى  بیستم  قرن  اوایل  در  ویژه  به 
تولید شده است، پر واضح است که وقتى از 
باال  منظورم،  مى کنم   صحبت  گذارى  تاثیر 
بردن سطح آگاهى و تقویت خالقیت و حس 

زیبایى شناسى در کودك و  غنى کردن گنجینه 
ى لغات او است.  اما  چیزى که ما  این روز 
تنها  و  مى شنویم  دیگر  چیز  هر  از  هابى  تر 
حرفى که در این رابطه زده مى شود، بساده 
گى این است که: "براى بچه خوب است که 
ادبیات بخواند."  البته براى عالقه مندان کتاب 
ادبیات  از  حاصل خیزى  سرزمین  کودك، 
پیدا  آن  در  چیز  دارد که همه  وجود  کودك 
مى شود.  وقتى که به تیراژ کتاب هاى کودکان 
نگاه مى کنیم ،تعداد کتاب هاى کودکان، حتى 
از تعداد شاخه هاى موى سر پرمو ترین آدم ها 
هم بیشتر است ولى وقتى که سراغ محتوى 
قابل   غیر  واقعا  که  مى فهمى  مى روى  آن ها 
تحمل و فاقد ارزش حتى خواندن هستند. تا 
بر  هم  تصویردار  کتاب هاى  به   که  آن جا 
اکثر  دارد.  وجود  معضل  همین  مى گردد، 
تصاویر ربطى به متن ندارند و کودك را گم راه 
و  است  جهانى  البته  پدیده  این  مى کنند. 
به خصوص درکشورهایى مثل ایران که ادبیات 
کودك بشدت  سانسور مى شود، جنبه غلیظ 
جاها  خیلى  مى گیرد.  خود  به  هم  ترى 
تصاویراساسا ربطى به متن ندارند، یا به ترتیب 
تعریف  یک  بخواهیم  اگر  نمى شوند.  آورده 
کنکرت و دقیق از  ادبیات کودکان ارائه دهیم؛ 
و  عمومى  تعریف  یک  امروزه  بگوئیم  باید 
وجود  کودك   ادبیات  باره ى  در  همه گانى 
ندارد. اختالف نظرها زیادند. درواقع مفهوم 
ادبیات به آن معنى که نوشته شده  قرار است 
شاخصى باشد براى چیزهایى که درواقع غیر 
شاخص  این  امــروزه  ولى  هستند  ادبیات 
مخدوش است. پارامترهاى مختلفى هم این 
سنت.  جمله  از  مى کنند،  بازى  نقش  وسط 
سنت نوشتن ،نحوه ى آن، گونه یا نوع  خاصى 
و  مختلف  ژانرهاى  هنرى،  و  ادبى  اثر  از 
این  تمام  میان   در  دیگر.  مسائل  همین طور 
شاخص ها،  به خصوص مخاطب نقش مهمى 
را بازى مى کند. ادبیات وقتى ادبیات مى شود 
این  و  باشد  داشته  مخاطبینى  باشد  قرار  که 
براى  و  باشند  داشته  نشانه هایى  مخاطبین 
عده ى خاصى ،جامعه ى خاصى، سن و سال 
خاصى نوشته  شوند. این مخاطبین نباید یک 
جمع  کوچک را تشکیل دهند. ادبیات باید 
خاص  شرایط  دارى  که  جمعى  بطورعموم 
هستند را وسیعا و فراتر از مرز هاى جغرافیایى 
یعنى  دهد.  قرار  مخاطب  مرزها،  سایر  و 
نویسنده یى توانا ست که به تواند کل جامعه 
را مخاطب قرار دهد.  بدین معنى که  مثال  
ادبیا ت  کودك براى کودکان منطقه ى معینى، 

خودش را محدود به  صرف شرایط اقلیمى 
کودك نمى کند، بلکه تالش مى کند بر بطن 
جغرافیاى ویژه و زبان  متفاوت پلى به جهان 
و دنیاى کودکان هم سرنوشت در گوشه و 
کنار جهان به زند. درواقع یکى از شاخص هاى  
یک اثر هنرى خوب در این است که خواننده 
به تواند با متنى که مى خواند یکى شود . یعنى 
با  آن کاراکترهاى  آن نوشته هم ذات پندارى 
کند. ما امروز بخش  وسیعى از ادبیات داریم 
که به طور مشخص رو به گروه هاى کوچکى 
از اجتماع مى کنند، رو به قشرهاى خاصى از 
منطقه اى،  ادبیات  جمله  از  دارند.  جامعه 
واقع  در  که  مختلف،  گویش هاى  و  زبان ها 
مى توان گفت  بیشتر آن ها ترجمه ى ادبیات 
جهانى است به زبان هاى منطقه اى. اگر در 
یا  یک سانى  شاخص  بزرگ سال  ادبیات 
همگنى  مخاطب مهم است ، مثال ادبیات به 
زبان کردى،  ادبیات کودکان شاخصش دقیقا 
در گونه گونه گى آن است. ادبیات  کودك 
خصیصه و نقطه تمایزش در تناقض متن  با 
خواننده که کودك باشد است .این دیکتومى 
تئوریک  مفهومى  واقع  در  دوگانه گى  یا 
یه معنى تقسیم بر دو کردن است . منظور از 
این تقسیم بر دو کردن یکى نویسنده است 
که مى نویسد،  وبزرگ است  و دیگرى کودك 
است که مى خواند یا برایش مى خوانند که 
کودك است. با توجه به این منطق دوگانه گى، 
(براى این که  کمتر بچه ها براى بچه ها نوشته 
زن  چه  که  است  بزرگ  آدم  فقط  این  و  اند 
باشد و چه مرد بچه نیست و مى نویسد و 
مخاطب، کودك است چه پسر و چه دختر). 
ویژه گى ادبیات کودك این است که نویسنده 
کسانى را مخاطب قرار مى دهد که بر طبق  
تعاریف یا تبین ها مثل خودش نیستند  و این 
از  بسیارى  براى  مى کند.  پیچیده  را  مساله 
نویسنده گان این دیکتومى یک نقطه کور و 
از  تصویرى  به توانى   این که  است.  بغرنج 
دلیل   به  تو،  با  او  تضاد  دلیل   به  را  دیگرى 
بسیار  کارى  دهى،  ارائه  تو  با  او  دوگانه گى 
آدم  که  است  آنى  از  پیچیده تر  و  سخت تر 
به تواند تصور کند. مقایسه از این منظر خیلى 
ادبیات  به تواند  آدم  این که  است.  جالب 
کودکان را با ادبیات  بزرگ سال بررسى کند.  
یعنى اگر ما در ادبیات بزرگ سال، بیشتر سراغ  
مثال  اگر  حتى  (همگنى)مى رویم،  "هموژن" 
ادبیات  کارگرى،  ادبیات  ــان،  زن ادبیات 
"وگان"(گیاه خوارى) ادبیات کردى یا ترکى 
داریم، یک هم خوانى، هم ذاتى، بین نویسنده 
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با مخاطب وجود دارد. در ادبیات  کودك اما، 
بین  دیکتومى عجیبى  یا  دوگانه گى  یک 
نویسنده که یک آدم بزرگ است و مخاطب 
که کودك است وجود دارد. یک چیز دیگر 
هم  که مى توانیم با آن ادبیات کودك را از 
ادبیات بزرگ سال تفکیک کنیم این است  که، 
جا  همه  مشخص  به طور  کودك  ادبیات  در 
کودك را، به عنوان یک مقلد جلوه داده اند 
کسى که باید تعلیمش دهى  تا او مثل تو رفتار 
کند. در ادبیات عامِ کودکان، به کودك به عنوان 
موجود با نمک و شیطان و با مزه نگریسته 
مى شود. بچه ى کوچولوى تنهاى شیطان، که 
بعضى وقت ها در لباس خرگوش است یا  به 
مى خواهم  مى کند.   جلوه  اسب  یک  هیبت 
مدرن  غیر  ادبیات  آشیل  پاشنه  که  بگویم 
کودك،  بر سرگرم کردن و گول زدن توام با 
ترساندن و پند اندرز دادن به کودك بوده و 
هنوز هم متاسفانه هست. دقیقا این کارها انجام 
مى شود تا  کسانى که عالقمند به خرید کتاب 
سر  به راحتى  هستند  خود  کوکان  براى 
کیف شان را باز کنند. و این یک تفاوت دیگر 
در  اســت.  سال  بــزرگ  با  کــودك  ادبیات 
نوشته  بزرگ ها  آدم  براى  که  رمان هایى 
مى شود، تکرار یا تقلید  جاذبه چندانى ندارد. 
عنصر تکرار در ادبیات بزرگ ترها کم رنگ 
است. تکرار شخصیت بشدت توى سر کتاب 
مى زند. آدم بزرگ ها بیش از یکى دو بار، جز 
در سریال ها  دو رمان  را از یک شخصیت 
معین با حرکات متفاوت نمى خوانند. یکى از 
است؛  تکرار  کودك،  ادبیات  شاخص هاى 
بهتر  یا  خوانى  باز  و  تکرا  طریق  از  کودکان 
بگویم "بازهم" خوانى"  بهتر فرا مى گیرند، 
و در عین حال حس نزدیکى و خویشاوندى 
با اثر مى کنند و همان طور که دوست مى دارند 
عزیزان شان را  همیشه در کنار خود داشته 
نمى  خسته  تنها  نه  ها  آن  دیدن  از  و  باشند 
شوند ، بلکه  خوش حال  شده احساس امنیت  
مى کنند، در ارتباط با قصه ها هم این احساس 
را دارند. شخصیت هاى کارتونى تکرارى و  
قاعده  این  از  هم  کودك  ادبیات  چنبن   هم 
مستثنى نیست. البته در بسیارى موار بازارى 
حرکت مى کنند. هستند نویسنده گانى که  از 
این گونه سریال نویسى ها و در واقع تنزل 
دادن ادبیات کودکان  همیشه دورى جسته اند 
و پرهیز کرده اند. در ادبیات کودك امروز به 
شکل قابل توجهى، تصویر کودك در ادبیات، 
بستگى تام دارد با  بعد تجارى و بعد فرهنگى. 
این درست که معنى ادبیات کودك بزعم  تبین 

آن این است: که ادبیات کودك ادبیاتى ست 
که  به سمت کودکان رو مى کند. ولى به طور 
واقعى  و در عمل به این ساده گى نیست در 
بسیارى موارد مساله این است که،  کتاب در 
واقع  از طریق آدم بزرگ ها رو به  کودکان 
بزرگ ها،   مادر  بزرگ ها،  پدر  این  مى کند، 
پدرها و مادرها هستند که کتاب ها را براى  
بچه ها مى خرند و مى خوانند. حتى  قبل از 
آن ها، این ناشر هست که انتخاب مى کند چه 
کتابى را براى کودکان منتشر کند. این مسئولین 
کتاب خانه ها هستند که، سفارش کتاب هاى 
خاصى را براى قفسه هاى کتاب هاى کودکان 
مى دهند. پدر، مادر،  مربیان مدرسه و معلم ها 
بچه ها  بــراى  بلند   ، کتاب را که  هستند 
مى خوانند. بنا براین ادبیات کودك به این دلیل 
گفته  بچه  به  رو  که  هست  کودك  ادبیات 
حتما   این که  معنى  به  لزوما  این  و  مى شود 
براى بچه مفید هست نیست.  نکته دومى که 
در همین زمینه باید خاطر نشان کرد، این است 
که دقیقا درست است که ادبیات رو به بچه 
آدم  به  رو  هم زمان  ولى  مى شود  نوشته 
بزرگ ها هم دارد نه تنها براى این که از طریق 
آن ها به کودك مى رسد بلکه به این دلیل ساده 
که آن ها را هم  از خویش متاثر مى کند. به 
همین دلیل این فاکت هم  به غیر از مساله ى  
یک  نویسنده،  و  مخاطب  تکرار،  و  تقلید 
شاخص  تفاوت و یک پارادوکس دیگر در 
ادبیات کودك است. بنابراین تصاویرى که در 
کتاب هاى کودکان آورده مى شود و یا متنى 
که هست  قبل از آن که به کودك برسد خیلى 
جاها از زیر تیغ سانسور کسانى که آن کتاب را  
منتشرمى کنند  یا  نند  مى خوا بچه  بــراى 
مى گذرد.  برداشت ذهنى  خواننده قصه براى 
کودك است که به  وى منتقل مى شود،تا خود 
متن واقعى. حقیقتا در این رابطه کودك به آدم 
پرداخته ى  و  ساخته  مى شود  تبدیل  بزرگى 
نحوه ى خوانش، انتخاب سلیقه ى کتاب و در 
کى که از کتاب توسط بزرگ تر به کودك القا 
مى شود، ساخت و سازى که به او مى رسد 
عبارت از این است : در درجه ى اول تصویر 
ارائه  بزرگ سال  یک  توسط  کودك  یک 
آن را  مى آید  دیگرى  بزرگ تر  بعد  مى شود. 
ادیت مى کند. بعد  انتشارات انتخاب مى کند 
و بعد هم توسط آدم بزرگ ها براى کودك 
ارتباط   در  مى شود.  خریدارى  یا  خوانده 
زیر  این جا   باید   آدم بزرگ سال  و   کودك 
این نکته خط  تاکید بکشم که یک مرز فهمیده 
شدن یک مرزى از درك باید وجود  داشته 

باشد که بسیار تعیین کننده است. و این مرز 
بودن  آگاه  و  بودن  محیط  جز  نیست  چیزى 
نویسنده و بزرگ تر از دنیا و فرهنگ کودکانه 
که بستگى تام و تمام با موجودیت فیزیکى و 
طبیعى او و نیازهایش  به عنوان انسان کوچک 
دوران  و  کودك  مقوله ى  دارد.  پروسه  در 
کودکى براى تمامى کتاب هاى  کودکان باید 
این  و  باشد   عینى  و  آکتوئل  ى  مقوله  یک 
کتاب هاى  وحشیانه ى  و،  وحشتناك  تعداد 
کودکان که در واقع مثل خانه هاى پیش ساخته 
و پوشالى هستند عمق این  مساله را مى کاهند. 
ضرورت شناخت کودك را زیر سوال مى برند 
و در واقع این فاجعه را نشان مى دهد  که 
و  ساخته  تکرارى  شابلون هاى  چگونه 
درجامعه پخش مى شوند. شابلون هایى که در 
واقع جامعه به آن نیاز دارد که که تولید شوند 
و کنترل انسان را از کودکى در دست به گیرد، 
در واقع این کلیشه ها که در دنیاى واقعى تبین 
آن گاهى بسیار سخت است همین مرز بین 
کودك و آدم بزرگ است. مثال در ارتباط با 
مساله ى جنسیت مرز بین کودك و بزرگ سال 
، دختر و پسر انسان و حیوان چیزهایى است 
که جامعه تعیین مى کند و  ما انعکاس آن را 
در ادبیات کودك مى  بینیم. بخش  زیادى از 
به   که  مى شود  این  صرف  کودك  ادبیات 
کودك آموزش داده شود که بچه باشد. که در 
واقع این دقیقا  به معنى تمرین قدرت و اعمال 
قدرت  بر کودك  هست که ادبیات دادائیستى 
یا پند و اندرزى نمونه ى برجسته ى  آن است.  
این  بگویم،  بدبینانه  و  زمخت  بخواهم  اگر 
کودك  به  مى خواهد  که  ادبیاتى  نحوه ى 
بیاموزد که صرفا بچه باش، به معنى  نادان و 
مقلد! در واقع ادبیات اعمال قدرت است. اما  
نویسنده گانى هستند که به سراغ  این مساله 
از زاویه ى دیگر مى روند و درست به همین 
دلیل توانسته اند در واقع نوع دیگرى از ادبیات 
با  که  کودکان  براى   را  خاصى  ادبیات  را، 
کودکى شان  ذات  و  آن ها  خود  فرهنگ 
خوانایى دارد و به رشد و خالقیت آن ها کمک 
مى کند،  را تولید کنند. مثال  خانم باربارا لیند 
گرن نویسنده ى  کتاب هاى  کودکان سوئدى 
مى گوید: "براى من  به این معنى  بچه  و 
کودکان  روبه   ، غریبه اند"  مقوالتى  کودکى 
است  شدن  دیگرى  با  مواجه  همیشه  کردن 
براى او این فقط زمانى  امکان پذیر خواهد 
شد که آم بزرگ بتواند، با یک زبان کودکانه 
که  زبانى  کند  نزدیک  بچه ها  به  را  خودش 
خود  هاست.  آن  نیازهاى  کننده ى  منعکس 
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خانم "باربارو لیند گرن" مثال خوبى براى این 
کودك هاى  کتاب  است.  احساسى  زبان 
"ماکس" که براى نوزادن از ده یازده ماهگى. 
در سوئد منتشر مى شود،  کار این خانم است  
و یک نمونه ى بسیا موفق وزیبا در این حوزه 
در کتاب هاى ماکس ، نشان داده مى شود که 
یک  انسان کوچولو؛ یک انسان برابر کوچولو 
که على رغم  تشابهات بسیار زیادش با آدم 
بزرگ ها،  داراى ویژه گى هایى است، چگونه 
با دنیاى پیرامونش ارتباط بر قرار مى کند. در 
و  کودك  لیندگرن  باربارو  خانم   کتاب هاى 
کودکى یک  خاصیت زبانى است  یک وسیله 
است براى  زبان کودکان، وسیله یى است که 
در آن "متافورهاى" مرده ى زبان بزرگ ساالن  
زنده گى ورح پیدا مى کنند. مثال اعمال عادى 
راه رفتن، خوردن، دستشویى رفتن، جنبه هاى 
جذاب و قابل کشفى را پیدا کرده نگاه کودك 
براى   سال هاست  که  مقوالت  این  به  را 
به نمایش  است،  شده  عادى  بزرگ ترها 
مى گذارد. خود من با 8 ماهه شدن اولین نوه ام 
نگاهى دیگر به  نسیم بعد از سال ها پیدا کردم. 
به  عاشقانه یى  و  دقیق  نگاه  آن چنان  پسرك 
وقتى  مى شدم.  میخ کوب  که  داشت،  نسیم 
تکان  پرده  مى خورد،  تکان  درخت ها  برگ 
برگ  مى چرخید،  من  پیراهن  در  مى خورد 
خیلى  و  مى زد  ورق  را  نقاشى  دفترچه ى 
چیز هاى دیگر، براى  او شعرکى به نام "باد" 
نوشتم که این طور شروع مى شد: باد مى آد 
باد مى آد برگ گال رو تکون مى ده، انگارى 
به توتوهاى کوچولو راه خونه رو نشون مى ده 
و... سرانجام ، باد مى آد تو پیرهن مادر بزرگ 
یعنى  ــورى  ــورم (م انــگــارى  مى چرخه، 

مادربزرگ) مى رقصه.
یکى از موفقیت ها و خواص ادبیات کودك  
و  روان شاسان  است.  آن  گونه گى  روایت 
بیولوژیست ها نشان داده اند که ذهن ما بسته 
مى کنیم  صحبت  کسانى  چه  با  ما  این که  به 
،تغییر شکل و تغییر فرم مى دهد. در واقع خود 
ما و گذشته ى ما نقشى در چگونگى ارتباط ما 
با دیگران  ایفا مى کند، مثال ا"وولوف ستارك" 
که کتاب هاى بسیار خوبى براى کودکان تهیه 
کرده، داستان هایش  بیوگرافى هاى خود اویند. 
و از این غریزه و زاویه حرکت مى کند. او به 
کودکیش  آدم بزرگ خاطره هاى  یک  عنوان 
را براى بچه ها مى نویسد."توماس تیت هلم " 
از این هم فراتر مى رود و نوشته هایش  بطرز 
وسیعى تمایز بین کودك و آدم بزرگ را از 
ادبیات  مقوله ى   خود  واقع  در  و  برده  بین 

کودك را گم راه کرده است. تا آن جا که به 
تقسیم   مثال  مى گردد  بر  ایشان  نویسنده گى 
کتاب هاى  کودکان و آدم بزرگ هاى او فقط 
به لحاظ تجارى  موجه  اند. براى او  دنیاى 
کودك با دنیاى آدم بزرگ هیچ فرقى ندارد 
و از طریق  داستان هایى که در مورد خودش 
تعریف مى کند به سراغ بچه ها مى رود، در 
واقع در کتاب هاى آقاى "تییت هل" کودکى 
مکان هاى  دانش  یعنى  هست  "توپوز"  یک 
مختلف از یک پدیده ى واحد. درست مثل   
آن جا که یک سخن ران مى تواند ماتریال و 
دالیلش را بر اى صحیت کردن به وسیله ى  
فن رتوریک به اشکال محتلف ارائه دهد. در 
کارهاى آقاى "تیت هل" مکان  یک نقطه ى 
آن  از  مرتب  به طور  که  است  رفت  برون 
نوشته هاى  مى نویسد.  و  مى کند  صحبت 
ایشان یک حقیقت محض رتوریک یا بیانى 
قصه  به صورت  که  آدم ها  زندگى  از  است، 
گفته مى شود. مى توان گفت آقاى تییت هلم 
از منظر "شاه لخت" است  براى کودکان مى 
نویسد. ( او انسان را پروسه مى بینید و قائل 
کامال  دنیاى  دو  متعارف  به معنى  کودکى  به 
براى  رنگارنگ  و  خیال  صرفا  و  متفاوت 
کودك نیست) در واقع  کارهاى تییت هلم را 
مى توان با کارهاى هانس کریستین آندرسن 
مقایسه کرد  که در آن ها  در واقع خود اتفاق 
است که نقش تعیین کننده  را دارد نه معنى 
یا این که قرار  باشد پند واندرز یا پیامى بیان 
شود. بلکه نشان دادن واقعیت عریان مد نظر 
کودکانه  براى  کننده   تعیین  سوال  که  است 
بودن  نوشتار است. این متن کودکانه از طریق 
در  مى شود،  نوشته  شده  بزرگ  بچه ى  یک 
کتاب هاى او  در واقع اکثرا  با آن چیز که 
کودکانه است  آدم بزرگ ها کودك مى شوند 
و بچه ها بزرگ. آدم بزرگ ها قربانى محرك ها 
بزرگ ها  آدم  مى شوند،  فانتزى هاى شان  و  
در قصه هاى او اکثرا  مسئولیت پذیر نیستند 
از  و  مى کنند  فرار  وظایف شان  انجام  از  و 
این  به  فرارى اند،  مشکالت  با  کردن  مبارزه 
هرگز  بزرگ  آدم  و  کودك  مقوالت   معنى 
در کتاب هاى آقاى  توماس تیت هلم  آورده 
نمى شود. در عوض  به طور مشخص تمرکز 
بر روى بعد بیانى است. کودك و بزرگ سال 
در متون او از هم جدا نمى شوند ولى هر دو  
او  دارند.  قرار  دید  معرض  در  مدت  تمام  
ساختار شکنى  مى کند. در نوشته هاى او این 
دو گانه گى  کودك و آدم بزرگ یا نویسنده 
و مخاطب به یک معنى از بین مى رود و به 

یک معنى   آن را  به مهم  ترین مساله و تبدیل 
همین  از  او  و  نویسنده گى  قدرت  مى کند. 
نقطه ى برون رفت  نشات مى گیرد. چیزى 
اولوف  لیندگرن،  بابارو  خانم  کارهاى  که 
ستارك و توماس تیت هلم را و حتى آسترید 
لیندگرن مى تواند به ما نشان دهد این است 
که مرز  بین کودك  و آدم بزرگ چیزى نیست 
که به توان با یک خط قرمز  آن را از هم جدا 
کرد.  این مرز به طور واقعى در نوسان است 
و هر زمان به شکل  جدیدى در جهات تازه 
و مختلف نقاشى مى شود. در خود ما و در 
بیرون ما! به این دلیل ساده که ما خودمان را 
خلق مى کنیم . از طریق این که جهش کنیم 
فانتزى داشته باشیم و خودمان را به عنوان آدم 
بیگانه و یکى دیگر بیان کنیم. بهمین دلیل  ما 
باید در خودمان مکانى را به وجود بیاوریم، 
فضایى را که در این فضا به طور پیش رفته و 
رادیکال از خودمان بیگانه شویم  و به یک 
فضاى آزاد برسیم. کودکى مى تواند یک نیم 
بتواند  آدم  که  باشد  باز  فضاى  یک  و  مکان 
فانتزى ها و ذهنش را آن جا رشد دهد. به تواند 
کس دیگرى باشد براى خودش. این هم براى 
کودکان صدق مى کند هم براى آدم بزرگ ها. 
در این فضا ما مى توانیم آرام بگیریم و به یاد 
بیاوریم  وجهان را آن طور که هست به خاطر 
یک  حقیقت  در  فضایى  چنین  یک  بیاوریم. 
سرمایه و امکان خوب است. این مکان به ما 
با   را  زندگى مان  به توانیم  که  مى دهد  اجازه 
پرتو و نور خورشید وار چیزهاى تازه روشن 
کنیم. به ما این امکان را مى دهد که به توانیم  
مکانى به وجود بیاوریم که همیشه به آن باز 
گردیم، یک چشمه ى روشنایى  که ما بتوانیم 
ایده آل ها مان و رویا ها مان را در آن حیاتى 
تازه به بخشیم و باز یابیم. اما همیشه با ید به 
تغییر  قابل  مکان  این  باشیم که  داشته  خاطر 
کودکى  و  کودك  مقوله ى  واقع   در  است. 
ساختارى است که نمى شود همیشه گى  و 
قائم به ذات پنداشتش. بدون این که به خواهیم 
یک خشونت یا درست تر بگویم امر خشن  
و  بى خود را به واقعیت  تحمیل کنیم یعنى  
"بى مرز سنى" بودن را. در واقع آن بکر بودن 
و معصومیت دنیاى کودکانه در این جا ربطى 
به پروسه دیدن زندگى انسان و انسان را در 
پروسه دیدن ندارد. بلکه درك  و آرزوهایى  
که، آدم بزرگ ها در باره ى کودك دارند را 
زیر سوال مى برد دقیقا  به دلیل دیکوتومى 
یا جدا سازى خشونت  بارى که تمام  مدت 
مى خواهد با هر امکانى آدم هاى بزرگ  را از 
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کوچک جدا کند و کودکان را تابع  بزرگ ترها 
مى داند، نه موجوداتى مستقل داراى فرهنگى 
متفاوت. مثال  آسترید لیندگرن مثال خوبى که 
در نوشته هایش در باره ى آزادى و دمکراسى 
مى زند، راعلیه تمام فرم هاى خشونت بار و  
مطیع سازنده از کودك بیان مى کند .به همین 
مساله در اِمیل و پى پى جوراب بلند و سایر 
اثرهاى درخشانش نگاهى دقیق دارد. آسترید  
لیندگرن مى گوید: کودك به ادبیات خوب نیاز 
دارد." ادبیاتى که هم  سرگرم کننده باشد هم 
کمپلکس  واقع  .در  شکن  ساختار  و  پیشرو 
باشد. آسترید لیندگرن بر این عقیده است که 
کتاب هاى کودکان باید شخصیت هاى واقعى 
بچه ها  را به شکل هنرى آن انتخاب کنند.. 
پى پى جوراب بلند توانست  یک انقالب در 
ادبیات کودك سوئد در دهه ى 40 به وجود 

بیاورد.
 

عصر ما و نقد ادبیات کودك.
در ارتباط  با درك از کودك مقوله ى کودك، 
حقوقش و ادبیات او، قرن بیست و یکم به 
لحاظ  داشته ها و  امکانات، تغیرى بنیادى 
نسبت به قرن نوزدهم و بیستم کرده است. 
کودکى را که ساخته و پرورده ى دست آدم 
داراى  و  مستقل  موجودى  بوده،  بزرگ ها 
فرهنگ و زبان خویش مى داند و آن سازه هاى 
اجتماعى و فرهنگى. تئورى هاى تعلیم تربیتى، 
در واقع آن تئورى هاى اجتماعى و فرهنگى 
سوال  زیر  را  کودکى  مفهوم  به  برخورد  در 
و  ،نویسنده گان  گذشته  هاى  قرن  در  برده. 
و  آموزش  به  که  آن چه  اندرکاران  دست 
تعلیم و تربیت کودك موسوم است، متدهاى 
ارائه  کودکان  داستان هاى  براى  را  بسیارى 
با  ارتباط  در  لنزهایى  با  بودند.  البته  داده 
تفکیک جنسیت، طبقه، نژاد، گرایش جنسى  
و همین طور تضادهاى طبقاتى . در عصرما؛ 
تحقیقات سیکو آنالیز  ( یا تجزیه و بررسى 
روان شناسانه)  براى اولین بار به طور جدى، 
شروع به تخصصى و تفکیک  شدن کردند. 
این  پژوهش ها تمام تالش شان این بود که  
"درون  و  درون"  "کودك  مقوالت  برروى 
کودکان" پروژکتور بیاندازند. مثال بخشى از 
"اکو کریتیک" یک دید علمى در  تبین ادبى 
که  اوست  پیرامون  محیط  با  انسان  رابطه ى 
و  زیستش  محیط  بر  انسان  متقابل   تاثیر  به 
محیط زیست بر انسان استوار است. این  که 
ادبیات چگونه طبیعت و دنیاى پیرامون را به 
تصویر مى کشد. چگونه  تفاوت قائل مى شود. 

چگونه  مشکالت زیست محیطى  در نوشتار 
مثال  این که  یا  مى شود  گرفته  به کار  ادبى 
چه طور متون ادبى در ارتباط با حقیقت ماجرا 
و تناقض هاى بین انسان و جهان  پیرامونش، 
تناقضات فرهنگى و طبیعى  را نشان مى دهند. 
عصر  تفاوت هاى  از  یکى  کرتیک  اکو  رشد 
در  بیشتر،  دانش  است.  گذشته   قرن  با  ما 
ارتباط  با نقش انسان در تغییر دماى زمین، 
مسائل زیست محیطى و مسائل علم طبیعت. 
و  رئالیستى  بیشتر  چه  هر  تحقیقات  این 
حقیقت زندگى انسانند، بیشتر تاثیر گذارند. 
بحث اکو کریتیک،به تصویر کشیدن طبیعت 
در ادبیات  به طور در خود نیست، بلکه به 
دنبال ارتباط  بین انسان و طبیعت و دنیاى 
پیرامون  و از طریق به چشم آوردن و واقعى 
مقوله  این  مورد  در  که  سوال  هایى  کردن 

است مى باشد. این بخش از  نقش ادبیات  و 
معنى ادبیات  در ارتباط با یک رشد اجتماعى  
که  به تواند  تضادهاى طبیعت و فرهنگ را 
نشان دهد، همیشه مورد توجه و  مباحثه در 
شناسى بوده است. اما در  پروژه هاى انسان 
به  پرسشى  و  حالت  مفهوم  این  اکوکریتیک 
خود مى گیرد که به یک معنى خیلى جدید 
است. آن جا که برعلوم مربوط  به جامعه ى 
مدرن  تاکید زیادى مى کند و بر آن ها تاثیر 
مى گذارد. نظریه ى پست هومانیسم هم یکى 
از این شاخه هاى اکوکریتیک است، که تصور 
سوال  زیر  را  بودن  مخلوقات  اشرف  انسان 
مى برد. تقسیم بین انسان و جسم و روح را رد 
مى کند.  تقسیم بین فرهنگ و طبیعت انسان 
اومانیست ها،  پسا  مى کند.  رد  را  حیوان  و 
ساختار  اومانیسم  مفهوم  در  مى کنند  سعى 
واقع  در  این  که  بدهند  نشان  و  کنند  شکنى 

یک ساختار اجتماعى است که معناى واقعى 
منطقى  فردیت  یک   را  انسان  آن ها   ندارد. 
اجسام  حتى،  زنده  موجودات  سایر  کنار  در 
بردن  بین  از  معنى  به  مى آورند.  به شمار 
مرز تکنیک و بیولوژى انسان و حیوان . در 
فیزیک، شیمى بیولوژى  اطالعات تکنولوژى 
و انفور ماتیک به طور مشخص، بنا به  آن ها 
ما  چیزى  چه  که  گفت  قطعیت  با  نمى توان 
را از سایر ماتریال زنده و غیر زنده ى جهان 
جدا مى کند. یکى از مثال هاى جالب این ها، 
این است  که تمام بدن ما در تحلیل نهایى از 
است.  شده  ساخته  دیگر  زنده ى  موجودات 
بدون  ما  که  دیگرى  زنده ى  ارگانیسم هاى 
آن ها هرگز نمى توانستیم  زنده بمانیم. انسان 
به عنوان یک حیوان، یک بدن، بستگى تام و 
وابستگى شدید  به حیوانات و ارگانیسم هاى 
زنده ى دیگر دارد. اکو کریتیک ها، کل زندگى 
را مثل یک رودخانه ى جارى مى بینند و  بر 
این نظرند که،غیر ممکن است  بتوان آن را 
تفکر  طرز  این  با  هومان ها  پست  کرد.  جدا 
یکى از جذاب ترین طرز تفکر جهان معاصر 
در زمینه ى ادبیات کودك را ارائه مى دهند. 
و  زنده گى  حق  هم  سنگ  براى  حتى  آن ها 
موجود  نوعى؛  به  آن را  و  قائلند  بودن  زنده 
زنده مى دانند. آن ها  به دنبال یک چیز بسیار 
مهم در ارتباط با انکشاف طبیعت در کلیت 
آن هستند.  در واقع اکو کریتیک ها به دنبال 
یک بعد چهارم از انسان در تزهاى کوپر نیک 
مقوله  این  به   . گردند  مى  فروید  و  داروین 
شاید بعدها بر گردم، اجازه بدهید به  تعاریف 
تفاوت ها و  نقد ادبیات کودك ادامه بدهیم.

نقد ادبیات کودك در بعد بین المللى
"جان ستیون" در مقاله ى زبان و ایدلولوژى 
ادعا کرد  که تحقیق و نقد ادبیات کودك  فاقد  
گفتمان ویژه ى خود است  و براى این کار 
بطور عموم از حوزه هاى دیگر نقد و تحقیقش 
را عاریه مى گیرد، یا  مثل یک دزد کوچک 
و  نقد  مى رود،  کش  دیگر  گفتمان هاى  از 
تحقیق ادبیات کودك واقعا یک تیکه کاغذ را 
از سایر  زمینه هاى ادبیات دزیده است. اما 
عرصه ها   سایر  مثل  درست  کودك  ادبیات 
بدون تردید  گفتمان خودش را دارد  که،  به 
و  چیست  کودك  ادبیات  چون  سوال هایى 
چه کارمى کند، نقشش چیست؟ و سوال هاى 
مثل  درست  مى پردازد.  این مورد  در  دیگر 
سعى  که  کارگرى  ادبیات  و  زنان  ادبیات 
چگونه  شان  ادبیات  که  به فهمند   مى کنند  
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پدیدار شده  و چه کارى توانسته است انجام 
بوده اند؟   کى ها  نویسنده گان شان  بدهد. 
چگونه  شان  داستان هاى  شخصیت هاى 
پرداخته شده است؟  بازار فروش شان چگونه 
چندى  همین  تا  کودك  ادبیات  است؟  بوده 
پیش بیش از هر چیز از تئورى فرهنگ تاثیر 
مى گرفت یا با آن تداعى مى شد  کودك و 
و  فرهنگى  مقوله ى  یک  کودك   ادبیات 
توصیفى ارزیابى مى شد؛ که از ساختار ارزیابى 
پیکر  یک  نه  مى گیرد،  سرچشمه  اجتماعى  
مادى که در یک دنیاى مادى زندگى مى کند 
طبقاتى   تفاوت  نژاد   جنسیت،  دارى  که، 
ساختار خانواده گى  هیرارشى قدرت است.  
همه ى این فاکتور ها  در پشت مقوله ى عام 
فرهنگ قایم مى شد و  در نگاه منتقدین ادبى  
یک پدیده ى نظرى و فرهنگى بود و بس. در 
مقابل این درك پیشین، امروزه  تارخ شناسان 
تکاملى این نوع  نگاه را  نظرى و قیاسى در 
بر  مى خوانند.  بیولوژى  طبیعى  نگاه  مقابل 
اساس این نظریه،  در دیدگاه پیشین، کودك 
حقیقى و موجود بطور پیوسته به یک پدیده ى 
امروز   ایران  در  که  شد(کارى  تبدیل  نظرى 
منتقدینى چون خسرو نژاد مى کنند) و ادبیات 
کودك  زمینه اى براى تعلیم تربیت ایدئولوزیک 
مى شود. ایدوئولوژى، تاویل و پند و اندرز. 
به ویژه  در دهه هاى  اخیر، مبارزه ى  نظرى 
عمیقى در مورد این درك  صورت گرفته  و  
و  کودك  مقوله ى  به  که  است   شده  تالش 
ادبیات او از منظر شناخت ادبیات یا نظریه ى 
شود.  خورد  بر  کودك  ادبیات  شناختى 
گفت ؛معیارعمومى  مى توان  به طورکلى 
جدید   رشته اى  بین  زمینه هاى  از  بسیارى 
تمرکز بر روى مادى بودن کودك و ادبیات 
او دارد. با این حال  این روند ملموس ما را 
به یک عقب برگرد، اساسى و یا نقطه ى شروع 
حرکت  باز نمى گرداند، بلکه بر سر راه  درك 
ضرورت و پیچیدگى و ابهام  و تنوع  دنیاى  
کودك و درك ما از آن  و نمایندگى آن در 
داستان هایى  که براى کودکان تولید مى شود 
یک عالمت هشدار قرار مى دهد. در مقابل 
درك هاى فلسفى و ایدئولوژیکى از ادبیات 
کودك مثل "خسرو نژاد" که ادبیات کودك و 
کودك گرایى را به عنوان  فلسفه و ایدئولوژى 
مطرح مى کند  رشته هاى جدید در کلیه ى 
زمینه هاى ادبیات تمرکز خود را بر مادى بودن 
در  گذاشته اند.  او  اجتماعى  حیات  و  انسان 
کودك  ادبیات  منتقدن  و  محققان  اواخر  این 
این  در  دارند.  جزئیات   بر  بیشترى  تمرکز 

روش ها جزئیات دقیق و رابطه  پیچیده  بین 
در  آن ها  بازنمایى  و  توجه  قابل  پدیده هاى 
بدن  بین  مى شود.  بررسى  کودك  ادبیات 
فیزیکى و تظاهرات ناملموس داستانى زبانى؛ 
هویت  بین  خیالى،  و  فیزیکى  جایگاه  بین 
نگیز  ا هیجان  و  مبهم  هویت  و  نسانى  ا
غیر  هیبت هاى  با  خیالى،  شخصیت هاى 
انسانى. در ادبیات پیشین و تاویلى اول تمرکز 
بعد   و  بود  مبهم  شخصیت هاى  این   بر 
رابطه ى آن ها با  انسان و وجود فیزیکى او 
بررسى یا اشاره مى شد. یعنى افرادى که در 
قیاس با این غیر انسان ها کمتر عجیب هستند 
مورد مداقه قرار نمى گرفتند. در این روش 
فاصله ى بین محیط هاى مصنوعى و دروغین 
و زرق و لعاب آن ها با حیات مادى  کودك 
شگفت آور است، چرا که نهضت هاى غیر 
انسانى  کارى به معناى هیبت انسانى نداشته 
ایدئولوژیک   و  خیالى  هاى  شخصیت  و 
بوده اند.  برجسته  بسیار  کنون  تا  براى شان 
همه ى این ها به نظرات عامدانه ى پدران ما 
اساس  بر  عامدانه  نظرات  این  مى گردد.  باز 
تعلیم و تر بیت مذهبى یا ایدئولوژیک و پند 
و اندرز، ترساندن، خط و نشان کشیدن براى 
این،  از  جدا  است.  بوده  استوار  کودکان، 
استفاده از هیبت هاى غیر انسانى  حیوانات 
عجیب که مثل انسان رفتار و فکر مى کنند، 
غول ها و اژدها ها،صرفا به دلیل جذاب کردن 
قصه و داستان نبوده بلکه جنبه ى  ارعاب هم 
قصه  فالن  غول  وقتى  مثال  است.  داشته 
به  شام  بدون  را  کودکش  تنبیه  به عنوان 
رختخواب مى فرستند، جذابیت  داستان براى 
کودك مى میرد و خوف جایگزین آن مى شود. 
بر اساس تحقیقات جدید نشان داده شده است 
در قیاس با تمام شخصیت هاى زیباى  داستانى 
سنجاقک هاى   زیبا  اسب هاى  قورباغه،  مثل 
نورانى یا هر چیز دیگرى، کودك در درجه ى 
اول شخصیت انسانى را ترجیح مى دهد، براى 
همین  قصه هایى مثل" خرس پو"، که در واقع  
دوست کریستوفر رابین پسرك قهرمان قصه 
و  اسب  و  بلند  جوراب  پى  پى  یا،   است، 
میمونش آقاى نیلسون بیشتر به  دل بچه ها 
نشسته است، یا داستان هاى آلفونس اوبرگ 
انسانى  هیبت  اما  نیست   دور  فانتزى  از  که 
دارد. در داستان هاى هانس کریستین اندرسن 
هیبت  به  دریایى  پرى هاى  نهایت  در  هم، 
نظریه ى  عین حال،  در  مى آیند.  در  انسانى 
شناختى ادبیات کودك  صرفا بر ادارك آگاه 
کودك استوار نیست و با وجود فانتزى و خیال 

در قصه  زاویه ندارد. " براى این که  فانتزى 
نمى تواند زندانى شود، اگر فانتزى را زندانى 
کنیم با آن هنر و به همراه او جزیى از ماهیت 
انسانى ما مى میرد."در نظریه شناختى ادبیات 
مى  ول"  ستوك  "پیتر  که  همان طور  کودك 
گوید: بحث  نگاه به ادبیات و کودك است 
که به زندگى مادى او و رشدش در پروسه ى 
زمان.  بر خالف آن  چه تصور مى شود، نظریه 
شناختى ادبیات کودك صرفا بر خود آگاه تکیه 
بر  که  را  پیشین  حاکم  نظریه ى  بلکه  ندارد، 
تفاوت و فاصله بین انسان مادى و آن چیزى 
را که به آن روح مى گویند اصرار دارد و روح 
مى طلبد.  مصاف  به  مى دهد،  ارجحیت  را 
همان گونه که نظریات پست هومان، تئورى 
شناختى را  به چالش مى کشد و ایده ى انسان 
مصاف  به  را  مخلوقات  اشرف  مثابه  به 
مى طلبد. این تئورى  تبین حیات را گسترش 
مى دهد و آن را به تمامى موجودات بیولوژیک 
تعمیم داده، این سوال را طرح مى کند که مرز 
آلن   ،2011 لر  وا کشید؟(  باید  کجا  را 
در  جاکوئز2015*)   ،2014 2013،فالنگان 
پست هومانیسم  چالشى که هومانیسم  در 
برابر ایدئولوژى قرار داد و انسان را محور و 
نقطه برون رفت ارزیابى  نهاد، انسان  در قیاس 
با تمامى ارگانیسم هاى  بیولوژیکى و گاهى 
حتى فراتر از آن  عناصر موجود  و رسته هاى 
گوناگون ، قرار داد  و از اصالت انسان گفتن 
مورد بررسى انتقادى قرار مى گیرد. همان طور 
ام  اى  ادبیات،  اومانیستى  نظریه ى  در  که 
فورستر" در کتاب مشهورش "عناصر رمان" 
بعد  مى سازد  را  قصه  انسان  اول  مى گوید، 
حیوانات که  شخصیت انسانى مى یابند. البته 
فورستر از وفور شخسیت ها ى غیر انسانى و 
کاراکتر هاى غیر انسانى در ادبیات کودك  آگاه 
منعکس  را  ایده  این  نظریه اش  اما  نبود، 
مى سازد که تنها و تنها، انسان با درد هایش، 
ماجراهایش  و  خویش  و  خلق  اقداماتش، 
داستان را مى سازد. امروز در نقد مدرن ادبیات 
و  شناختى  علمى  برنظریه  که  کودك 
چند  بر  تمرکز  است   استوار  راون شناختى 
انسان  مقوله ى  گسترده گى  یا  و  جانبه گى 
است. تحقیقات اخیر بطور عمیق تر  به بررسى 
پارادوکس ها و پیچیده گى هاى  عناصر خیالى 
یا فانتزى ها و تاثیر آن بر کودك و ادبیات او  
و  فیزیکى  بدن  بین  رابطه ى  بر  مى پردازد. 
هویت  بین  رابطه ى  تخیل،  و  زبان  مساله ى 
غیر  هویت  و  نمود   آن  و  مادى  و  انسانى 
اندیشه ى  مى شود.  تمرکز  تخیلى  و  انسانى 
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پست هومان در درجه ى اول  تمرکزش را بر 
اضافه کردن  عناصر و رسته هاى دیگر غیر 
و  انسان  بررسى  به  بعد  و  او  به  انسان  از 
به  مثال  پردازد.  مى  انسان  غیر  با   رابطه اش 
محیط هاى هاى مادى و تخیلى . در ادبیات 
کودك این نظریه به اندازه ى ادبیات یا دنیاى 
واقعى  غیر  و  انگیز  بر  اعجاب  سال   بزرگ 
نیست چرا که در ادبیات کودك این محیط هاى 
غیر  شخصیت هاى  و  واقعى  غیر  و  خیالى 
انسان همیشه وجود داشته اند و ریشه شان به 
روایت هایى  و  افسانه ها   عامیانه،  قصه هاى 
بر مى گردد که سینه به سینه از  طریق نیاکان 
ما نقل شده اند.این گونه  افسانه ها تقریبا از 
هفتاد هزار سال پیش تا کنون  نقل شده اند. 
همو  اجداد  که  بفهمیم  که  است  طبیعى  اما 
ساپین ما به نقش  حیوان  و همذات پندارى 
با آن و تصویرهاى  خیالى از دنیاى پیرامون 
که براى شان بیگانه بوده بیشتر تکیه داشته اند 
و هر پدیده ى ناشناخته اى را  تصویرى غیر 
از  است.  بدیهى  امرى  مى داده اند؛  واقعى 
کمون هاى اولیه گرفته تا اشکال دیگر زیست 
تا انقالب صنعتى و تاثیرى که بر حیات، تفکر 
و برداشت هاى بشر از پیرامونش داشته است 
و دارد.  در دوران مدرن، ما قهرمان را به نوعى 
دیگر،  انسان مى بینییم  با ابعادى خیالى ،اما 
نحوه ى زندگى ملموس "مثل کارلسون روى 
روى  گونه  این  لینیدگرن"  آسترید  از  بام؛ 
پندارى  هم ذات  در  سازنده گرا،  کردهاى 
کودك با شخصیت هاى داستانى  موفق بوده 
اند ، "چرا که محیط  و عمل کرد ها  آشنا ترند 
و پیوند واقعى ترى را به وجود مى آوردند."و 
موفق ترین آثار ادبى از زاویه ى ایجاد ارتباط 
با کودك در نظریه ى شناختى  و روان شناختى 
علمى  کودك  و ادبیات او، در جهان معاصر 
تلقى مى شوند.  در این نگاه شناختى  هر چند 
کودك و دنیاى او، فرهنگ و زبان او،  مختص 
نیاز ا و و چگونگى بودنش است، اما کودك 
به مثابه ى یک انسان در پروسه تلقى مى شود، 
که در مرحله ى معینى از حیاتش داراى زبان، 
فرهنگ و ادبیات خویش است ، و وظیفه ى 
ادبیات کودك شناختن این زبان و فرهنگ و 
ایجاد ارتباط سازنده  و نه تعلیم و اندرزى و 
ایدئولوژیک به  مقوله ى  کودك و ادبیات او 
و  زایده   نه  و  مستقل  موجودى  عنوان  به 
زائده اى  از  بزرگ تر ها  است. شاید الزم 
باشد که  براى  داد ن تصویرى روشن تر از 
آن چه که  به نظر من مى رسد  و حاصل 
مطالعه ى نه چندان گسترده و نه چندان بى 

مقدارى است که براى نوشتن این  مختصر 
هرچیز   از  قبل  خود   دید  از  است،  داشته ام 
ادبیات مدرن کودکان و ادبیات قبل از مدرن 
را  تعریف کنم. در این مورد اساسا دو نظریه 
وجود دارد،  یک نظر کودك را موجود زنده 
یى در پروسه ى حیات مى بینید  که در هر 
فازى از حیاتش گرچه داراى فرهنگ، زبان 
و عادات خاص خویش است، همان طور که 
فقط  کودکان   " مى گوید: بدرستى  پیاژه 
میناتورهایى از آدم بزرگ ها نیستند بلکه زبان 
باید   و  دارند.  را  خویش  خاص  و   فرهنگ 
ها  آن  با  خودشان  فرهنگ  و  زبان  با  بتوان 
زندگى  از  بخشى  کودکى  کرد."  گفت  وگو 
کودك است که باید  به آن توجه کرد اما در 
عین حال دیوار چینى هم به معنى  درك و 
شعور  و  انسان  یک  عنوان  به  کودك  شعور 
عاطفى و دانش انسانى او از رخ دادهاى محیط 
که  چرا  نکشید.  بزرگ ساالن  با  پیرامونش 
کنترل  آشیل  پاشنه  کشیدن ها  مرز  همین 
کودك، به انقیاد در آوردن او تحت نام سر 
پرستى و  مانع از خالقیت و آزادى او گشتن 
است. البته پر واضح است که صحبت کردن 
با زبان و فرهنگ خاص خود کودکان به هیچ 
وجه به معنى اداى بچه ها را در آوردن کلمات 
را اشتباه گفتن و یا  تمامى مقوالت پیرامون 
را  به شکل ساده و گاهى از شدت ساده گى 
بى معنى و بدون محتوا ساختن براى کودکان 
نیست.  بلکه  ادبیات داستانى کودکان مى تواند 
با  مراحل رشد کودکان هم راه باشد و آن ها 
آن  از  تازه  درکى  مرحله اى  هر  در  بتوانند، 
کودکان  براى  ادبیات  بهترین  کنند،  دریافت 
ادبیاتى است که با خود آن ها رشد مى کند و 
در جا نمى زند. این در عین حال به معنى 
تقلیل دادن جهان براى کودك به خرگوش و 
موش و پیشى و هاپو نیست. با زبان و فرهنگ 
و  درك  معنى  به  زدن  حرف  او  با  کودکان 
شناخت از نیازهاى او و اطالع رسانى در خور 
گشودن  باز  و  او،   نیازهاى  خور  فرا  و 
دریچه هاى مختلف رو به زندگى براى اوست 
منظر  مرور  به  و  آن ها  بین  در  به تواند  که، 
خودش را پیدا کند.  زنده یاد صمد بهرنگى 
بیان  ضرورت  از  پیش،  سال   50 شاید 
واقعیت ها براى کودکان صحبت کرد و امروز 
برجسته ترین روان شناسان کودك و نویسنده 
همان  جهانى  سطح  در  کودك  ادبیات  گان 
حرف را  گاهى نه حتى به شکلى دیگر، بلکه 
عینا  بیان مى کنند. البته باز هم الزم به تاکید 
است که نشان دادن واقعیت ها و پروسه دیدن 

زندگى انسان به هیچ وجه به معنى در نظر 
نگرفتن زبان، فرهنگ خلق و خو  و دنیاى 
لطیف کودك نیست. سوال اما این است آیا 
دنیاى همه ى کودکان لطیف است؟ چه کسى 
باید قهرمان هاى واقعى دنیاى کودکان را که 
از طبقات مختلف اجتماعى هستند بیافریند؟ 
بنا براین دارنده گان این نظریه اگر چه، بیان 
سختى ها را براى کودکان غیر ضرورى نمى 
کودکان  ویژه ى  زبان  استفاده ى  بر  اما  بینند 
داراى  کودك  مسرند.  حقایق  این  بیان  براى 
فرهنگ خویش است اما، زندگى  و فرهنگش 
پیوستگى  تام با سایر دوره هاى زندگى دارد.  
قصه هایى هستند که ما با آن ها به معنى واقعى 
کلمه "بزرگ" مى شویم. در هفت سالگى یک 
درك از آن ها داریم و براى مان جالبند و در 
پانزده سالگى به زوایاى دیگرى از داستان پى 
مى شوند.  هم  جالب تر  براى مان  و  مى بریم 
آسترید لیندگرن در این باره  داستان" مدیکن" 
نوشته ى خودش را مثال مى زند که، در ك 
دخترى  درك  با  آن  از  دبستانى  کودك  یک 
لذت  آن  از  دو  هر  اما  است  متفاوت  جوان 
مى برند.  دومین تفکیکى که در باره ى ادبیات 
کودك مى بایست قائل شویم این است که،  
از  ادبیات  نوع  این  در  مخاطب  و  نویسنده 
یک دست نیستند. یعنى نویسنده از خود بیگانه 
شده و براى  کسانى که  در سطح و فاز سنى 
او نیستند  مى نویسد و ناگزیر است که زبانش 
را تغییر دهد و به زبان آن ها "براى آن ها" و 
در قالب فرهنگ خاص آن ها بنویسد. حتى 
ادبیاتى که توسط جوانان و یا کودکان نوشته 
مى شوند را  بزرگ تر ها انتخاب کرده و به 
چاپ مى رسانند. بنا بر این این خواست گاه 
اجتماعى،گرایش و  بیان نویسنده ى بزرگ سال 
و تعهد و تعلق اجتماعى اوست که بر زبان 
او تاثیر مى گذارد. همین جا باید به ویژه گى 
و عناصر خالقه ى هنر اشاره کرد که به نظر 
من جهان و انسان شمول است و از کلیه ى 
مرزهاى اجتماعى، نژادى، طبقاتى، جنسیتى 
مى گذرد و انسان هاى گوناگون را  تحت تاثیر 
خویش قرار مى دهد.  به این معنى هنر فى 
که   این  است.  انسانى  خود  در  و  نفسه 
مى بایست از این در خود بودن فراتر برود و 
انسان  نیازهاى  خویش،  عصر  مهر  بتواند 
معاصر خویش، رهایى او را  در خود مستتر 
که  است  آن  تکاملى  مرحله ى  باشد  داشته 
رابطه ى مستقیمى با  جایگاه نویسنده و هنر 
مند  و خواستگاه او دارد.  مثال در  قصه هاى،" 
على  نیاز  و  جان؟  داداش  گردى  مى  بر  کى 
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درویشیان  اشرف  على  نوشته ى  ندارد" 
زندگى،  تلخ  حقایق  صریح  بیان  على رغم 
با  پندارى  همذات  و  داستانى  جذابیت 
تنها  نه   ، کودکان  براى  قصه  شخصیت هاى 
کودکان هم طبقه ى نیاز على  بلکه هر کودکى 
که قصه را بخواند ، با ستاره هایى که نیاز على 
مى خواهد از آن براى مادرش گردنبند درست 
کند ارتباط بر قرار خواهد کرد. و شاید  یکى 
از ویژه گى ها و عناصر خالقه ى ذهن  در 
همین باشد که مرزها را مى شکند.  به یک 
این که هنرمند  از  جدا  مى توان گفت،  معنى 
مى تواند  پایگاه طبقاتى داشته باشد  و به این 
یا آن طبقه ى اجتماعى تعهد و تعلق داشته 
باشد، یا گرایش خاصى داشته باشد، هنر اساسا 
در ذات خویش انسان مداراست مثل علم  و 
مرزها را مى شکافد،  بنا براین همان طور که 
نمى توان و نباید  مثال یک کودك کار را  وادار 
کرد که از کارهاى سالوادردلى یا مارك شگال 
در برابر پیکاسو و وان گوگ  اگر شانس دیدن 
خوشش  بیشتر  باشد،  داشته  را  ها  تابلو  این 
نیاید، برعکسش هم در رابطه با ادبیات صادق 
است. ژرمینال را نه تنها طبقه ى کارگر، که  
بورژوا ها نه تنها پسندیدند بلکه از آن فیلمى 
عظیم با هزینه هایى عظیم تر ساختند و دیدند 
و لذت هم بردند. به نظر من این در ذات زیبا 
شناسى و هنر است که به جوهر انسان رجوع 
مى کند و مرزهاى تعریف شده  را پشت سر 
مى گذارد و ساختار شکنى اجتماعى مى کند.  
یدبهى ست که منظورم از داشتن گرایش معین 
به   آن  از  شاخه اى  اختصاص  یا  و  هنر  در 
تبعیض  فقر،  معینى مثل  اجتماعى  مشکالت 
و  دوستى  طبیعت  جنسیتى،  تبعیض  نژادى، 
سایر مسائل  به خصوص اگر جاى شان در 
بیان و انعکاس خالى مانده باشد، نیست. اما 
به نظر من هنر و ادبیات پیشرو نه زنانه است 
نه مردانه، نه طبقاتى، نه ایدئولوژیگ، صرفا و 
صرفا انسانى است و القا یا بازتاب زیبایى رو 
به انسان را،  در خود مستتر دارد، "حتى وقتى 
به مشکالت اجتماعى  مى پردازد و جان هاى 
عزیز آفریننده گانش گاهى بر سر آن مى روند، 
مثل ویکتور خارا، جوهر انسان شمول بودن 
خویش را  حفظ مى کند." گرچه مخاطبین 
معینى داشته باشد، یا از گروه معینى حرف 
بزند باز هم به یک اعتبار جنسیتى ، نژادى و 
محدود نیست. در بین تمام نویسنده گان زن 
حد اقل در کشور ایران به نظر من، هیچ کدام 
بهتر از دکتر غالمحسین ساعدى در  قصه ى 
"گدا" وضعیت زنان کهن سال، بى حقوقى زن 

تر  زیبا  را  افتاده  عقب  درجامعه ى  مسن  
پندارى  هم ذات  کند.  بیان  نمى توانسته 
که   است  حدى  به  فقیر  مادر  با   نویسنده 
مرزهاى جنسیت را  پشت سر گذاشته و با 
زن درون قصه یکى شده است. توجه بیشتر 
به یک معضل اجتماعى در آثار ادبى به معنى 
دیگر،  هاى  تفکیک  یا  آن ها،  بودن  جنسیتى 
حد اقل براى من نیست. از آن جا که هر هنر 
و ادبیات و حتى تکنولوژى مهر زمان خویش 
ادبیات  باشد؛  داشته  مى تواند  چهره  بر  را  
کودك هم از این مساله جدا نمانده است. مثال  
نقش  هم  کودك  ادبیات  در  مدرنیسم  پست 
ادبیات   تفاوت  اساسا  منتهى  مى کند،  بازى 
کودك با بزرگ سال در همان نوشته شدن این 
است.  کودك  براى  بزرگ تر  توسط  ادبیات 

توسط  سینه  به  سینه  قصه ها  که  همان طور 
مادران نقل شده ا ند و زبان مادرى ست. اما  
تخصص در ادبیات کودك، شناختن فرهنگ 
و  زبان و رو حیات و خلق و خوى کودکان  
نه تنها به دانش نویسنده ، خوستگاه اجتماعى، 
گرایش سیاسى طبقاتى او، بلکه به نگاه هنرمند 
یا ادیب یا نویسنده به مقوله ى نفس و ذات 
کودکى  بر مى گردد، که  از نظر حسى، کودك 
درون نویسنده  مى تواند چه قدر خودش را 
با کودکان وفق بدهد،  زبان آن ها را بفهمد و 
بتواند با یک همذات پندارى  با کودك مسائل 
را طورى بنویسید  که کودکان هم از آن متاثر 
بین  هست  تفاوت  ببرند،  لذت  هم  و  شوند 
این گونه متاثر شدن با تعلیم دادن ایدئولوژیکى. 
که  هنرى  هیچ  سا  سا ا که  گفت  ید  با

خواست گاهى  نداشته باشد وجود ندارد و  
به نظر من هر نوع خالقیت و هنر چه موسیقى 
چه نقاشى چه ادبیات  همه على رغم این که 
ممکن است تعلق ایدئولوژیک نداشته باشند، 
در واقع یا در حال نشان دادن جاودانه گى اند، 
یا زیبااى را مى شناسانند  یامرگ و نیستى را  
ترسیم مى کنند و یا به مسائل واقعى اجتماعى  
مى پردازند. نکته ى دیگر این که اگر بخواهیم 
چند  هر  کنیم،  نگاه  ادبیات  به  منظر  این  از 
زمره ى  در  درویشیان  اشرف  على  ادبیات 
منعکس  ادبیات  به  و  است  کارگرى  ادبیات 
کننده ى زندگى بخش زحمت کش و محروم 
جامعه تعلق دارد و به آن مى پردازد، به معنى 
کلیشه نیست. بلکه در جامعه اى مثل سوئد 
هم هستند نویسنده گانى که  سبک نگارشى 
مثل على اشرف درویشیان دارند." تا آن جا 
که به  حقایق زندگى کودکان بر مى گردد و 
انتخاب نوشتن در باره ى کودکان معینى، و 
بچه هاى خاصى." "گونا گرس " یکى از این 
نویسند گان است.  درکتاب عجب پسرى که 
داستانى  و  کرده ام  ترجمه  فرسى  به  را  او 
شیرین و خنده دار است  "سون"پنج ساله یک 
روز صبح از خواب بیدار مى شود و مى بینید 
که پدر و مادرش کوچک شده اند و حاال او 
باید از پس آن ها بر بیاید و مادرش را که در 
فروشگاه لج کرده و اال باال ماشین ظرفشویى 
زرد رنگ مى خواهدراضى کند. در قصه هاى 
" توتو" گونا  به چگونه زیستن یک کودك 
پناهنده ومهاجر درجامعه ى جدید مى پردازد 
. استرید لیند گرن،  النور استس ،کارول مور، 
ى  ه  ر با ر د که  ك، ا ز نیکا  مو یکو  ر ا نیل  ا د
نویسند  سگ ها"مى  بوى؛پسر  آلکس"داگ 
برنده ى جایزه نوبل خانم موریسون ، روبرت 
بین  هست  تفاوت  اند.  دسته  این  از  کرمیه، 
نقدى که به آموزش ایدئولوژیک  کودکان یا 
ادبیات پند و اندرزى  که مى خواهد کودکان 
را از آغاز سرباز براى  هدف و نیتى تربیت 
کند  مى پردازد،  تا آن دیدى که باز هم باید 
تکرار کنم صمد بهرنگى به درستى سال هاى 
سال پیش نقد کرد که  باید حقایق را به کودك 
گفت و جامعه را به او شناساند. باید موقعیت 
کودك را به او تفهیم کرد. از این زاویه هم 
زیباست.  درویشیان  اشرف  على  کار  ،
و  غنا  قدرت  از  اشرف  على  نوشته هاى 
طنز  با  است  دار  خور  بر  زیادى  استحکام 
خاصى که جزیى از وجود جستجو گر او بود. 
در عین ژرف بودن محیط بودن و غنا، طنزى 
گاهى بسیار شادى آور و خنده دار و گاهى 
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بسیار تلخ را در نوشته هایش مى بینیم.  به 
على  یا  بهرنگى  صمد  چون  نویسنده گانى 
اشرف درویشیان، از طرف کسانى  از منظر 
این  که  ادبیات  ایدئولوژیک است  انتقاد مى 
ایدئولوژى  در  خره  خره  تا  خود  که  شود 
لطیف  روح  از  حتى  سود  کسب  و  بازارى 
کودکان غرقند. اجازه مى خواهم با بررسى 
این  بیشتر  کمى  جهان  ادبیات  با  کوتاهى 
زیر  را  انگ  این  و  کنم  روشن  را  موضوع 

ذره بین قرار دهم.
مساله ى  با  ارتباط  در  یوهانسون  کریستسن 
ادبیات چین مى گوید:  اعتراض کردن و بر 
انگیختن در ادبیات کودك کامال مجاز است. 
او مى گوید ادبیات کودك بیش از هر شاخه 
ى دیگرى از ادبیات هم قدرت تخریب دارد 
و هم رها ساختن  و پردازش و آفرینش . او 
در این رابطه به ادبیات سنتى ، پند اندارزى 
یا دادائیسمى، حاکم بر ادبیات چین مى نویسد 
که سمبلى در ادبیات کودکدر چین و جود  
"پسر  یا  خایو  این  که  "خایو"  نام  به  دارد، 
و  اطاعت  اوال  به،  را  کودکان  که  شایسته" 
فرمانبردارى  ترغیب مى کرده است و از طرف 
دیگر،آن ها را به فداکارى و دست گیرى از 
بزرگ ساالن، و پائین بودن جایگاه کودك در 
قصه هاى  مى ساخته.  تحکیم  را  خانواده 
فراوانى در این باره نوشته مى شده است. مثال 
این که "سان جوى" کوچولو که از خانواده ى 
فقیرى بوده و پدرو مادرش استطاعت خرید 
پشه بند براى حفظ خود از نیش حشرات را 
نداشته اند، لخت مى شده و بدنش را در اختیار 
حشرات موذى قرار مى داده که پدر و مادرش 
را نیازاند. در مقابل این داستان ها از دهه ى 
40 میالدى  قصه هاى "سن مائو" پسرى را 
و   هیرارشى  این  تمام  که  مى کند  ترسیم 
مصاف  به  را  خانواده  درون  دیکتاتورى 
تشکیل  و  انقالب  از  قبل  دقیقا  و  مى طلبد 
 1911 سال  آغاز  از  یعنى  مردم،  جمهورى 
به  را  قیصرها  ساله ى  هزار  چندین  ادبیایت 
چالش کشیده است. این قصه به دلیل  فضاى 
حاکم سیاسى، در واقع براى بزرگ ترها نوشته 
دوست  را  آن  بسیار  هم  کودکان  اما  شده، 
مى داشته اند و الگوى  نسل معاصر کودکان 
و جوانان کشور چین بود ه است.  قصه هاى 
خایو هم زمان با روى کرد جامعه به مدرنیسم 
به میدان آمد و براى اولین بار مقوله ى ادبیات 
قرار  توجه  مورد   مدرن  دیدى  با  کودك  
نیروى  تالش  على رغم  ادبیات،  این  گرفت. 
واقع   در  و  داد  ادامه  خود  راه  به  واپس گرا 

که  کوچولو"  "لین  قصه هاى  کرد.   انقالب 
تمامى مناسبات خانواده گى و موقعیت فرو 
دست کودك را به چالش مى کشد، داستان هاى 
تحت  را  جامعه  بشدت  که   است  مصورى 
شدید  استقبال  مورد  و  مى دهد  قرار  تاثیر 
کودکان هم هست. لین بچه اى است که نه به 
گوش  خانواده  بزرگ ترهاى  زور  حرف 
مى کند، نه  جامعه و در مقابل تمامى اتوریته ها 
علیه  واقع  در  کوچولو،  این  مى ایستد. 
پادشاهان، سرمایه داران و حتى معلمان دست 
به اعتراض مى زند و در تمامى این زمینه ها 
هم از زوایه حق کودك. در سال 1940 در 
کشور چین جنگ بود و در طول نمیه ى اول 
قرن، کشور چین تحت فشار جنگ با ژاپن 
هم  بعد  بود.  زیادى  بسیار  مشکالت  دچار 
جنگ داخلى شروع شد. اما على رغم همه ى 

براى  ادبیات  از  اشکالى  نابسامانى ها  این 
کودکان وجود داشت. مثال تئاترهاى خیابانى  
خیلى  که  سریال  قصه ى  مجموعه  یک  و 
محبوب شد و معروف ترینش؛ سن مائو است  
که با آن ادبیات کودك شکوفا شد و جامعه 
را تحت تاثیر خود قرار دارد. این یک سریال 
مصور بود که  نوشته ى "ژان لگیگ" است. 
در  که  است  یتیم  کودك  یک  مائو  سن 
و  مى زند  پرسه  شانگ هاى،  خیابان هاى 
همیشه گرسنه،سرما زده و بى خانه مان است 
وضعیت  بهبود  براى  هرکارى  به  دست  و 
خویش مى زند، اما مدام بد شانسى مى آورد. 
و  است  ساله  ده  بچه ى  پسر  یک  مائو  سن 
سرنوشتش درواقع مشابه سرنوشت میلیون ها 
کودك دیگر، در دوره ى خودش است. سعى 
در  را  خرجش  ممکن  شکل  هر  به  مى کند 
آورد. از پادوئى گرفته تا نوکرى و چوپانى  و 

موفقیت  عدم  این  اما  است.  ناموفق  همیشه 
هرگز به دلیل اشتباهات خود او نیست. قصه 
نشان مى دهد  که به دلیل مصائب اجتماعى 
است که این بچه به هیچ کجا نمى رسد. شهر 
مى کند.  خورد  را  مائو  سن  واقع  در  بزرگ 
داستان سن مائو یک طنز تلخ است . کینه و 
کاپیتالیسم  به  عمیقى  انتقاد  که  است  نفرتى 
دارد  و به مکیدن خون و شیره جان کودکانى 
عدم  مى گیرند.  قرار  این ستم  تحت  که 
داراست.  خنده  مائو"  موفقیت هاى"سن 
مى توان به آن ها خندید. اما این خنده اى است 
که گلو را زخم مى کند و جان را مى خراشد. 
باعث  کوچک  پسر  این  نبود  قرار  واقع  در 
سرگرمى کودکان شود، بلکه براى بزرگ ترها 
دبیات  ا که  آن جا  از  بود.  شده  نوشته 
بزرگ ساالن تحت سانسور شدید بود به اسم 
و براى کودکان نوشته شد. مخاطبین اصلى 
منتقدین  رادیکال،  بزرگ ترهاى  قصه،  این 
اجتماعى و چپ ها بودند. چپ هایى که در 
ایستاده  حاکم  قدرت  مقابل  در  اپوزیسیون 
بودند. اما این قصه در میان کودکان بشدت 
محبوب شد و یک رنسانس ادبى اجتماعى را 
با خود  در ادبیات کودك  آن زمان چین، به  
کمونیستى،  انقالب   از  بعد  آورد.  ارمغان 
ادبیات کودك بار دیگر  تحت تاثیر ایدئولوزى 
حاکم قرار گرفت، که هر چند مدرن بود، اما 
هدفش تربیت کردن سربازان و کمونیست هاى 
چین   1949 سال  در  بود.  مومن  و  متعهد 
کمونیست به ادبیات کودك توجه ویژه نشان 
بود  کم  کودك  ادبیات  نویسنده  چون  و  داد 
یک مسابقه ى ادبیات کودك ترتیب داده شد 
که بهترین نویسنده ها، به خلق ادبیات کودك 
براى کوچولو هاى کمونیست بپردازند. گویا 
سال  در  که  جى"  "یوان  و  شد  تکرار  تاریخ 
1950 به دنیا آمده  بود و قصه هایش در سال 
علیه  انتقاد  زبان  واقع   در  شد  منتشر   1978
سانسور را در قصه هاى مصورش به نام "پى 
منعکس  خى"  خى  یا  "ایکسیسى  و  لو"  پى 
کرد. کتاب هاى او، هم در چین هم هنگ کنک 
و هم تایوان، بسیار فروش رفته که، نشان از 
وسعت استقبال از این نگاه انتقادى دارد. از 
یک  خاطرات  دفتر  از  او،  دیگر  نوشته هاى 
دختر مدرسه و یک پسر مدرسه است. "هى 
ژیونگ" در سال 2006 جایزه ادبى "پتر پان" 
را در سوئد  به دلیل مدرن بودن قصه ها و 
انعکاس وضعیت کودکان دریافت کرد."دین 
قصه هایى  بوى"   "یه  کتاب هاى  در  لینگ" 
یک  که  بوى"  "یه  بچه هاى  باره ى  در  دارد 
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مهد کودك مشهوراست. که در آن عموها و 
عمه هایى به  دیدار بچه ها مى آیند. مربى ها 
کودکان را براى خواندن سرود و خوش آمد 
به به مهمانان، به صف مى کنند  این بچه ها 
باید شسته و منظم باشند. عمه اسب آبى  و 
عمه زرافه عین دیوانه ها در این مهد کودك 
دور و بر مى چرخند و تمام مدت به بچه ها 
گوش زد مى کنند که لباس هاى شان را کثیف 
گان  کننده  ید  بازد  آمدن  به محض  نکنند. 
عمه ى دیگر پاهایش را بر زمین مى کوبد و 
بچه ها را وادار مى کند که بخوانند:  "کبوتر 
مى پرد و در باغ نباید به بیرون نگاه کرد "  و 
بچه ها را با لباس هاى تمیز، توالت هاى تمیز، 
کالس هاى تمى،ز سقف هاى کوچک تمیز.! 
بخوان بخوان کبوتر مى پرد ما مهمان داریم. 
بازدید کننده گان مى بینند که  همه چیز خیلى 
تمیز  زیادى  خیلى  خیلى  است.  تمیز  خیلى 
است و این بچه هاى خوب تربیت شده همه 
فرمانبردار و مودبند و در آینده حتما کارمندان 
برجسته ى دولت خواهند شد و خیلى خیلى 
خوب و تربیت شده  در  دفترهاى کارشان 
مى نویسندوهمیشه  ماشین  با  و  مى نشینند 
درحال حساب رسى از دیگرانند و قبل از غذا 
دست هاى شان را مى شویند.  تمام حقوق شان 
داشت  یاد  را  خریدهاى شان  لیست  و  را  
مى کنند  و بچه هاشان را هم به همین شکل 
تربیت مى کنند و به مدرسه مى فرستند. این 
نظامى  سیستم  دارد  واقع   در  نویسنده 
ایدئولوژیک و خالى از شور و شوق را در 
قالب یک مهد کودك خیالى، با عمه زرافه و 
عمه اسب آبى به نمایش مى گذارد که  در 
آن جا  قدرت خالقیت و بازى هاى طبیعى از 
را  روندى  چنین  است.  شده  گرفته  کودکان 
مى توان  جهان  کشورهاى  تمامى  در  تقریبا 
مشاهده کرد. سمبل هایى در قصه هاى کودکان 
که، براى رهایى یا شکستن نرم هاى پیشین  
در  بلند  جوارب  پى  پى  کرده ا ند.   علم  قد 
کشور سوئد هم  در پایان جنگ جهانى دوم 
و مطرح شدن مساله ى حقوق کودك  پا به 
دنیا مى گذارد. "بویونگا نونس "که جایزه ى 
ادبى آلما را دریافت کرده است،  برزیلى است. 
"قصه ى   : مى گوید  نونس"  بویونگا   "لیدیا 
کیف زرد"من  سیستم هیرار شى و دیکتاتورى 
نظامى  برزیل را به مصاف طلبیده است. وى 
به طنز مى گوید: از خوش اقبالى  ما است که 
ژنرال ها قصه هاى کودکان را نمى خوانند. اگر 
ادبیات کودك را مى خواندند و مى شناختند، 
"از  "معصومانه  ادبیات  این  مى فهمیدند که  

دید آن ها به کودکى، یعنى بره وار  نیست، 
که  را  معضالتى  و  جامعه   مسائل  بلکه 
دامن گیر تمامى  احاد جامعه بویژه کودکان 
است، را به تصویر مى کشد و به این اعتبار 
چیزى نیست که بتوان بر روى آن دیده فرو 
وجود  به  خاصیت  و  را  آن  نقش  و   بست 
آوردن تغییرش در جامعه را ندیده انگاشت. 
قصه ى شاه یاوه گویان از سلمان رشدى به 
که   دارد  تعلق  ماهى گیر  کارگران  از  پسرکى 
زده ى  غم  و  ساکت  مردمان  تمام  عکس  بر 
شهرش، بسیار خوش سخن و خنده رو است. 
قصه   هزاران  است.  لبریز  شادى  از  وهمیشه 
شهر،  این  مى گوید.  قصه  همیشه  و  دارد 
ماهى هاى مرغوبش صید و بسته بندى  و به 
شهر  این  مى شود.  صادر  دیگر  کشور هاى 

خانه هاى در حال فروپاشى دارد. خانه ها به 
شکل یک قلب شکسته خمیده  و از دوسر 
باى"  کشور"الف  در  شهر  این  شده اند.  پاره 
است.  جزیره  یک  شهر  این  دارد.  قرار 
مردمانش مالیخولیایى اند. تمام شهر زیر دود  
غلیظ  کار خانه ها قرار دارد. دود سیاه عین 
یک خبر بد تمام شهر را در بر مى گیرد.  اما 
درست در قلب این شهر و درست کمى بعد 
از خانه هاى در حال فرو پاشى،  پسرك شاد 
"هارون" زندگى مى کند. او  پر از قصه است 
و پسر "خلیفه" شاعر بزرگ شهر است. هارون 
با قصه هایش مردم  غم زده را شاد مى کند. 
هارون، رودخانه اى از افسانه ها و قصه ها و 
داستان ها براى این مردم بیمار و ناخوش و 
نا شاد داشت  و مردم شهر به او دو لقب داده 
گویان"  یاوه  "شاه  او  به  دشمنا نش   ، بودند 

شجاع  و  رشید  را  او  دوستانش  مى گفتند. 
مى نامیدند.  سلمان رشدى نویسنده  داستان 
باغبان متحرك است و مى گوید : "هرکجا که 
در جهان،  ادبیات را به بند کشیده اند، حتى 
در اتاقک هاى بتونى حبسش کرده باشند، دیر 
یا زود این اتاقک ها  منفجر شده اند و ادبیات 
توانسته است خودش را از این قید به رهاند."  
روزى هارون به سبزى ا ى مثل کلم برخورد 
است.  چاق  و  بزرگ  بسیار   که  مى کند 
و   باغبان  یک  این  مى گوید:  او  به  پرنده اى 
متحرك است. هارون کلم بزرگ و گلى را 
این  مى پرسد:  دارد.  مس  رنگ  که  مى بینید 
این   مى گوید:  او  به  طوطى  چیست؟  دیگر 
مى گوید:  هارون  است.  باغ  پرنده ى  باغبان 
باغبان  نه  است؟  متحرك  باغ  یک  منظورت 
متحرك مگر نه؟ پرنده پوزخندى مى زند و 
مى گوید: نه! تو هیچ نمى دانى، این یک باغبان 
و  هارون  که  لحظه  همین  در  درست  است. 
طوطى با هم مجادله مى کنند، گل از از توى 
آب سرش را بیرون مى آورد و شروع مى کند 
خودش را زدن. این قدر به سرو روى خودش 
مى کوبد تا به شکل یک انسان در مى آید و 
هارون با او به گفت گو مى نشیند. و محاوره اى  
بین آن دو صورت مى گیرد. هارون مى پرسد:" 
شما چرا این قدر تاریخ دارید؟" تاریخ سراسر 
دروغ است.  چه فایده اى دارد؟" حاتم شوود" 
که باغبان پرنده است جواب مى دهد: جهان 
براى این آفریده شده که به توان آن را تحت 
کنترل در آورد.  تاریخ شوخى ندارد. هارون 
مى گوید: کدام جهان؟ "حاتم شوود" مى گوید: 
دنیاى تو، دنیاى من، تمام دنیا !  این جهان 
براى هدایت شدن و رهبرى کردن است و در 
درهر  نور،  اشعه ى  هر  در  قصه ها،  تمام 
اقیانوسى یک دنیا وجود دارد. از تاریخ جهان 
که من  آن ها را نمى توانم تحت فرمان خودم 
در بیاورم.به همین  دلیل  است که مى باید 
همیشه در تالش تحت فرمان در آوردن این  
تکلیف  پس  مى پرسد:  هارون  بود.  جهان 
آزادى چه مى شود؟  چگونه به وجود مى آید؟ 
حاتم شوود مى گوید: آزادى را باید بدست 
بیاورى! هیچ وقت این آزادى را به تو تقدیم 
را  آزادى  بتوانى  این که  براى  کرد.  نخواهند 
آزادى  براى  را  حقت  باید  بیاورى،  به دست 
همان طورکه  کودك  بیاورى."ادبیات  بدست 
مى  رهایى  مساله ى  و  اجتماعى  مسایل  به 
پردازد. دچار و گرفتار سانسور و تیغ آن هم 
درست مثل ادبیات بزرگ سال و گاهى حتى 
بیشتر از آن مى گردد، نگاهى به ادبیات رسمى 
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براى کودکان در ایران این حقیقت را تصدیق 
مى کند که چقدر کنترل و ایدئولوژیک ساختن 
ادبیات کودك  نسبت به ادبیات بزرگ سال  
کارتن هاى  انتخاب  حتى  است،  تر  وسیع 
مزرعه،  در  دخترى  حنا  مثل  تلویزیونى، 
کودکان را با فقر، رنج کشیدن و تحمل کردن، 
که اساس دین و جاکمیت دینى  است تربیت 
مى کند."جرى گارت" افشا مى کند  در آمریکا 
سالى 400 کتاب از جمله کارهاى ربرت کرمیه 
و   گرفت"  صدف  "گربه  پنیرم"،  "من  مثل 
"دیوید  مى شوند.  سانسور  دیگر  بسیارى 
سوزان،" "بت پرفر" و بسیارى دیگرهم از این 
و  مادر  و  کشیش ها  آمریکا  در  دسته اند. 
پدرهاى کنسرواتیو در حذف شدن ادبیات از 
قفسه هاى کتاب مدارس نقش ویژه یى دارند. 
به خصوص ادبیاتى که در باره ى فیزیولوزى 
یا مسائل جنسى جوانان ،حرفى داشته باشند 
بشدت سانسور مى شوند. به خاطر درام در 
یک شماره ى داروگ جوانان مصاحبه اى با 
یک پرفسور" سکسو لوژى" و یک ماما داشتم، 
به  آمریکا  از  که  روشنفکرى  وکیل  دوست 
سوئد آمده بود داروگ را نشریه اى ارزیابى 
جوانش  دختر  به  نیست  حاضر  او  که  کرد 
تونى  کتاب هاى  خواند!.  به  که  کند  توصیه 
موریسون دریافت کننده ى جایزه ى نوبل هم 

سانسور شده اند.
 در ار تباط با ادبیات کودك در روسیه  هم 
بعد از برداشته شدن سانسور تزارى در سال 
،1905 ادبیات کودك رو به رشد و شکوفایى 
تربیت  که   1917 انقالب  از  بعد  و  داشت  
ایدئولوژیک شروع مى شود بهترین نویسنده 
گان ادبیات کودك هم از این زبان براى نقد 
مناسبات موجود  استفاده مى¬کنند و بخشى 
از بهترین کارهاى ادبیات کودك جهان در این 

دوران در شوروى بوجود آمد. 
ادبیات آلمان 

فرانسوى  اشراف  از  یکى  شوالیه"،  "جفرى 
از  یکى  در  چهاردهم،  قرن  دوم  نیمه  در 
کتاب هایش به نام: "شوالیه اى در برج" چنین 
مى نویسد: "به این جهت, کار خوبى است که 
مدرسه  به  جوانى شان  دوران  در  را  کودکان 
بفرستیم تا کتاب سفیدپوستان را بخوانند  و 
آموزش مذهبى دیده و خویشتن و جسم و 
جان خویش رانجات دهند. جفرى شوالیه" 
که به محافظه کار بودن معروف بوده و افکار 
عقب مانده  و  پسمانده  و  ارتجاعى  آمال  و 
نظر  کودکان)  (آموزش  باب  این  در  داشته، 
دیگرى را ابراز مى دارد. وى در پاره اى موارد  

از شوالیه هاى زمان خود پیشى گرفته و معتقد 
بوده که آموزش و تحصیل را نباید فقط براى 
آن  از  را  زنان  و  دوشیزگان  و  بدانیم  مردان 
محروم کنیم و آموزش و تحصیل بانوان را 
به چشم "بى فایده" بنگریم. "جفرى شوالیه"، 
آنها  آموزش  و  بود  دختر  سه  پدر  خود  که 
برایش اهمیت داشته، آموزش، حتى آموزش 
مهم  مسائل  از  را  بانوان  مقدماتى  یا  پایه اى 
تلقى مى کرد. او معتقد بود که بهتر است که 
بانوان باسواد شوند تا بتوانند کتاب مقدس را 
بخوانند و نجات یابند. با قرائت کتاب مقدس 
مثال  عنوان  به  کتاب  این  در  که  نمونه هائى 
خواهد  آنها  اذهان  در  بهتر  مى شوند،  آورده 
ماند و تبعیت از این موارد و مثال ها براى آنها 
نوعى خدمت بشمار مى رود. "جفرى شوالیه" 
براى دخترانش کتاب کوچکى نوشته بود، که 
در این کتاب ذکر کرده بود که آنها چگونه 
و  کرده  زندگى  افتخار  و  شرف  با  مى توانند 
به شهرت و مکنت رسیده و در امورخیریه 
شرکت کنند. نمونه هائى از اعمال نیک افرادى 
که دخترانش مى توانستند از آنها پیروى کنند، 
یا نمونه هائى از بانوان نجیب، یا نمونه هائى 
از زنانى که مى توانستند باعث گمراهى آنها 
شوند، به عنوان مثال نوشته شدند، تا دخترانش 
بیاموزند، که چگونه باید به اعمال نیک همت 
گماشت و از اعمال شر گریخت. این کتاب 
(سوئیس)  بازل  در   1493 سال  در  بار  اول 
از  یکى  اشتاین"   فون  "مارکوارت  طرف  از 
اشراف محلى "مومپل باخ"  به زبان آلمانى 
ترجمه گردید. "جفرى شوالیه" مى خواست 
که با نگارش این کتاب، نه تنها دخرانش را 
در سربه زیرى و خداپرستى  تربیت کند، بلکه 
که  بیاموزد  دخترانش  به  را  تربیتى  و  تعلیم 
مطابق با طبقه اجتماعى و جایگاه اجتماعى 
خود و خانواده اش باشد. ما احتماال امروزه 
را  برج"  در  "شوالیه اى  کتاب  مانند  کتابى 
براى خواندن به فرزندانمان توصیه نخواهیم 
کرد. نه فقط به علت آموزه هاى اخالقى این 
نوع کتابها،که مثال هاى سرسرى و سطحى را 
نمونه آورده اند، بلکه بیشتر به علت "تعلیم و 
تربیت تادیبى" است، که اینگونه کتابها مبلغ 
جهنم،  در  خوف ناك  تنبیه هاى  هستند:  آن 
منتظرآنها (زنان) هستند، خصوصا اگر آنها به 
امیال و آمال جنسى (زنانه) خود گوش فرا 

دهند و به آنها عمل کنند. 
"جفرى شوالیه" براى اینکه به دخترانش نشان 
مثال  هستند،  چگونه  تنبیهات  این  که  دهد، 
و  افتاده  اتفاق  واقعا  عمل  این  که  مى نویسد 

شیطان زنى را که به تمیز کردن اعتیاد داشته 
و دامن اش آتش گرفته بود و فریاد مى کشیده 
است، کشان کشان به درون جهنم برده است، 
یا از زنى سخن به میان مى اورد، که شیطان 
با سوزن داغى، گونه ها، ابروها و پیشانى اش 
را تا مغز استخوانش سوراخ کرده و سوزانده 
است، به این علت که این زن خود را آرایش 
مى کرده است.در این جا هم مى بینیم  که از 
نظر نوشتن کتاب براى کودکان، کتبى که براى 
کودکان و نوجوانان نوشته شده بودند، حتى 
در زبان قدیمى آلمانى به وفور یافت مى شوند. 
این آثار در وحله ى اول حاشیه نویسى به زبان 
آلمانى بر کتب التین را شامل مى شود، که در 
همان زمانها این حواشى ها را جمع آورى کرده 
و در فرهنگ  لغاتى تدوین کردند و در مدارس 
و مکاتب مذهبى، که غالبا وابسته به کلیسا یا 
معبدى بودند، در امر آموزش و تحصیل از 
آنها استفاده کردند. در قرون اولیه ي وسطا، 
نیز کتبى که مختص کودکان و نوجوانان باشد، 
نادر است. دلیل آن نیز این است، که تربیت 
در آن عهد، به معناى تعلیم یا آموزش عمومى 
و مقدماتى و پایه اى محسوب نمى شده است. 
بلکه وارد نمودن کودکان و نوجوانان به یک 
زندگى خاص یا فرم خاصى از زندگى را مد 

نظر داشته است.   
مربى وظیفه نداشته است که دانش و بینش 
دهد،  انتقال  نوجوانان  و  کودکان  به  را  خود 
بلکه بیشتر از او خواسته مى شده است، که 
کودکان  براى  الگو اى  و  نمونه  شخصا  خود 
سرمشق  را  خویش  واقعى  زندگى  و  باشد 
زندگى آینده ى کودکان و نوجوانان قرار دهد. 
کودکانى  جان  و  جسم  مسئول  وى  که  زیرا 

بوده، که به وى سپرده مى شدند.
اوایل  تا  و  وسطا  قرون  در  که  مسئله،  این 
دوران   ، ادبیات  در  هومانیسم  گیرى  شکل 
شده  ادغام  هم  در  "نوجوانى"  و  "کودکى" 
بودند، نشان مى دهد، که تا اوائل عهد جدید 
عنوان  به  "نوجوانى"  و  "کودکى"  دوران 
و  نداشتند  خارجى  وجود  مستقلى  دوران 
زندگى  براى  "آمادگى"  دوران  عنوان  به 
علت  همین  به  مى شدند.  تعریف  بزرگسالى 
دوره  این  نوجوانان"  و  کودکان  "ادبیات  نیز 
فقط مدل هائى از "نقش پذیرى و اجراى آن" 
در خانواده و جامعه را نشان  مى دهند، ولى 
با "نقش پذیرى کودکان و نوجوانان در سنى 
معین براى تجربه اى معین در جامعه" اصال 
کارى ندارد و به آن اشاره اى هم نمى کند. اگر 
هم در رابطه با "کودکان و نوجوانان"  و نقش 
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آنها در جامعه اشاره اى شده است، به وظیفه 
آنها در دوران کودکى نه به عنوان مرحله اى 
از زندگى مستقل اشاره شده، بلکه به روابط 
فامیلى آنها اشاره مى شود. این مسئله به وضوح 
مثال هائى  و  گوشزدها  و  اخطارها  مورد  در 
که براى پیروى کودکان از فرامین ده گانه به 
خصوص در ارتباط با اجراى فرمان چهارم 
در  "مریان  مى شود.   مشاهده  دارد،  وجود   ،
کودکان  سه به تیس"   "تابوال  کتاب  حاشیه ى 
را در مرحله اى که مى توان آن را "مرحله ى 
مرحله ي  مى دهد.  نشان  گذاشت،  نام  گذار" 
گذر، میان زمین – زمینى که از آن آمده اند- و 
زندگى اى که باید به آنجا بروند و بر روى 
چسبانده اند:  حروف  این  با  برچسبى  نیز  آن 
"ورود به زندگى این مثال نیز به خوبى نشان 
به  گذشته،  اعصار  و  قرون  در  که  مى دهد، 
زندگى "کودکان و نوجوانان" به عنوان نوعى 
زندگى مستقل اهمیت نمى داده اند، بلکه این 
زندگى را نوعى "آمادگى" براى زندگى بعدى 
دوران،  آن  در  مى دانسته اند.  بزرگ سالى  و 
کودك، حق موجودیت مستقل نداشته است.
وضعیت ادبیات کودك در آلمان در عین حال  
آینه ى تمام نمایى است که  شامل کل اروپاى 
کارهاى  وجود  یمن  به  و  مى شده  زمان  آن 
ولفگانگ راتکه بیش از همه  و ترجمه اى از 
آن به زبان فارسى  توانسته ام  که به گوشه 
کودك  ادبیات  به  مربوط  نظریات  از  هاى 
دسترسى پیدا کنم.                                   

 ایران
 جاى تاسف و نگرانى است که ایران امروز در  
مواردى حیاتى از منظر نگاه به کودك و ادبیات 
بى شمارى  هاى  شووالیه  جفرى  داراى  او 
با  شان  آسمانى  کتاب  جاى  فقط  که   است 
هم فرق مى کند. اما على رغم این که فرهنگ 
بزرگ ساالر چه در وجه اجتماعى و قانونى 
آن  و چه در وجه خانواد ه گى، اساسا به نیاز 
هاى کودکان پاسخ آرى نمى دهد، تالش هاى 
قابل تقدیر در زمینه ى ادبیات کودك هرچند 
که  معضل کتاب نخوانى یک مساله ى بغرنج 
اجتماعى در این کشور است صورت مى گیرد 
که بیشتر گمنام مى مانند و یا  امکان چاپ 
نمى یابند. این تالش هر چند کم اما با کیفیت 
تولید  که  است  درست  مقابل.البته  در  است. 
کتاب هاى  کودکان زیاد است، اما  متاسفانه  
زرورق هاى   چوب  چهار  در  آن ها  بیشتر 
نفیس و گران بها به دوره جعبه ى توخالى و 
پوچ قرار مى گیرندجدا ازاین آن دسته هم که 
به لحاظ تکنیک تصویر یا پردازش موضوع  

حرفه اى هستند رویکردى سازنده ندارند و 
خلواره اى از آموزش هاى ایدئولوژیک و پند 
رنگ اند.  رنگا  و  مدرن  قالبى  در  اندرزى  و 
این  آوازه ى   پر  پژوهش گر  و   تئوریسین  
گونه ادبیات آقاى مرتضى خسرونژاد است، 
که با فلسفى کردن ادبیات کودك  راه را براى 
هموار  و  باز  کودکان  ایدئولوژیک  آموزش 
مى سازد و در تریبون هاى  مختلف  آن را 
تبلیغ  و ترویج مى کند نگاه خسرونژادى به 
ادبیات کودك  در ایران، نویسنده گانى مثل 
خانم عرفان نظرآهارى را، که از بد حادثه ى 
بده بستان هاى سیاسى، جایزه ادبى یونسکو 
متولد  گاهى  و  تقویت  مى کند،  یافت  در  را 
پرورش  و  همراهان  از   دسته  این  مى کند. 

او  ادبیات  و  کودك  به  نگاه  این  یافته گان 
بى  و  سردرگمى  جز  شوربختانه  که  هستند 
هدفى و آرمان خواه نبودن، و دگم و فرمانبرى 
از کودکان چیز دیگرى به عمل نمى آورند. 
در بینا متن ها  و فاصله ى بین کار  مدرن و 
کار ایدئولوژیک فضاى وسیع خاکسترى اى 
وجود دارد که تولید کننده گانش چه به لحاظ 
تصویرگرى کتاب هاى کودکان، چه به لحاظ 
نوشتارى، بین تولید بازارى و ترجمه  و  مدرن 
نویسى براى کودکان در ایران قرار مى گیرند، 
به  توانم  به  دیگر  شماره هاى  در  امیدوارم 
بررسى تک تک این اثرها در حد توان خود  
به پردازم، این نوشته در واقع دیدن على اشرف 
هاى درویشیان و ننشستن آن ها بر سر سفره ى 
آلوده به خون و زر، در گوشه و کنار جهان 
بود، در عین  حال  سعى داشت پاسخى باشد 
به این خلط مبحث که، گویا اگر نویسنده اى 
از دردها  و حقیقت ها براى کودکان نوشت، 

ایدئولوژیک است و مدرن نیست، و برعکس 
این  را نشان دهد که همیشه مدرنیست هاى 
واقعى بوده اند که از آالم و زخم هاى انسان 
از دردمندى او، از نیازهایش گفته و نوشته اند 
و دقیقا به همین اعتبار هم  جاودانه شده اند و 
به این اعتبار ایدئولوژیک هم نبوده اند، درست 
برعکس خسرونژادهایى که سرگرم کننده، در 
به   اشاره یى   حتى  گاهى  بدون  خیال  فضاى 
واقعییت ها ، درکى کامال  فلسفى، تاویلى و 
تفسیرى و صد هزار درصد، ایدئولوژیک را 
به کودکان با حرف ها و نوشته هاى شان القاء 
مثل  کشورى  در  هم  همین  براى  و  مى کنند 
و  مطبوعاتى  پیش خوان  و  صدر  در  ایران، 
خبرى ادبیات کودك جاى  مى گیرند. موضوع 
اصلى هنر مدرن انسان است و از او گفتن، 
نه او را براى امرى و ایده ى خاصى تربیت 
کردن. ادبیات و هنر مدرن  از انسان سرباز 
گیرى نمى کند، بلکه ماتریال انسان شدن را 
و از خود به در آمدن  را در اختیار او قرار 
عصر  ما  عصر  که  به پذیریم  اگر  مى دهد،  
گفتمان روان شناسانه است، پس باید بر این 
اصل روانشناسانه که مى گوید: نهایت تعالى 
انسان در انجام کار خوب و خالقى است که به 
تواند بین او و دیگران پیوندى بدون وابستگى 
ادبیات  زاویه ى  از  آورد.،  به وجود  آزادنه  و 
اشرف  على  قدر  بیاندازیم،  نگاهى  کودك 
درویشیان را بدانیم  و به آن ها که با رنجور 
نامیدن  و نویسنده ى مردم عامى خواندنش 
سعى در کوچک کردن او داشتند، "چرا که 
براى این ها مردم فقیر و مستمند مترادف با  
ناتوانى و نا آگاهى اند و البد نویسنده شان هم 
کم نویس است!! "یک دهن کجى  اساسى کنم 
و  بگویم:" بر اساس تمامى داده هاى علمى 
اخیر  دهه هاى  مدرن   آورد هاى   دست  و 
کارهاى او در زمره بهترین ها براى کودکان 
است و از بوته ى نقدى بین المللى ، معاصر 
و مدرن، سر فراز بیرون مى آیند. یادش زنده 
و عزیز هست و  خواهد ماند و جایش خالى.

* * *
*
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متن سخنرانى على اشرف درویشیان در سومین سمینار ادبیات 
کودك داروگ - آوریل 2013

سالم! و هزاران بار سالم به همه ى دوستان عزیز و هم وطنان گرامى، 
فارسى زبانان و همه رفقایى که به هرشکلى آوراه ى گرد جهان شدند. 
سالم دارم خدمت همه و تشکرمى کنم که از راه دور و این مسافت 
مى برد.  تیغ  مثل  که  سرما  این  در  آورده اید.  تشریف  جلسه  این  به 
خیلى متشکرم. از کسانى که این سمینارها را برگذار مى کنند خیلى 
متشکرم. اقال هر چند سال یک بار روى ماه تان را مى بینیم و مدت ها 
در تنهایى با این دیدارها خوش حالم. از دوستان سوئدى هم که در 
من  الکن  زبان  با  گرچه  سپاسگذارم.  بسیار  کرده اند  شرکت  جلسه 
آشنا نیستد. اما همین که من دهنم تکان مى خورد، فکر مى کنند من 

دارم حرف مى زنم. 
باید خدمت تان عرض کنم این که ما در ایران از شش ساله گى  کودکان 

را در مدرسه نام نویسى مى کنیم، از ابتکارات ژان پیاژه است.چرا 
که ثابت مى کند که قبل از شش ساله گى کودك بسیارى از مسائل 
کودك  مغزى  رشد  که  است  ساله گى  شش  در  نمى کند.  درك  را 
براى فراگیرى بعضى چیزها آماده است، از جمله این که فرق عدد 
و معدود را بفهمد. کودك قبل از شش ساله گى عدد، پنج و شش و 
چهار و سایر اعداد را نمى تواند درك کند که چه معنایى دارند. یعنى 
بدون معدود نمى تواند درك کند بایستى به او بگویى شش سیب، 
چهارهواپیما، پنج اتوموبیل، باید معدود همراهش باشد. بنابراین قبل 
ازاین که این ها را درك کند، نمى تواند آموزش ریاضیات به او داد. 

این ها همه ازابتکارات و کشف هاى ژان پیاژه است.

متنى دارم که براى شما مى خوانم.
وقتى از کودکان حرف مى زنیم نباید از یاد ببریم که آنها نوع خاصى 
از انسان هستند و نه مینیاتورى از آدم هاى بزرگ سال. این رمز ورود 
به ادبیات کودکان است.ادبیات کودك بیان هنرى دنیاى کودکان است. 
بیان هنرى آن چه که در آن و با آن زیست مى کنند و آن چه که باید 
در آن بزى اند. براى رسیدن به این منظور الزم است شرایط زیست 
ویژگى هاى  شناخت  کودك  نویسنده ى  براى  بشناسیم.  را  کودکان 
رشدى کودکان و همچنین شرایط محیطى که در آن زندگى مى کند 
از ضروریات است. بدون دریافت موقعیت کودك در جهان کنونى 
و بدون درك دوره ى سنى آنها نمى توان ادبیاتى در خور براى این 
و  نیازها  کودك  رشد  روان شناسى  آورد.  فراهم  انسان ها  از  گروه 
امکانات حسى، عقالنى و عاطفى کودك، در دوره هاى سنى متفاوتى 
که تا بزرگ سالى طى مى کند، را تبیین کرده است. این خود ابزار 
مهمى براى بهتر نوشتن از کودکان و براى کودکان است. به این معنا 

کودك از تولد تا هجده سالگى که دوره کودکى نام گرفته مراحل 
گوناگونى از رشد را پشت سر مى گذارد که هر مرحله ویژگى ها و 
نیازهاى جسمى و معنوى خاص خود را دارد. الزمه ى پاسخ گویى 
به این نیازها از طرف ادبیات کودك و تا آن جا که به ادبیات مربوط 
مى شود، شناخت عمیق و درست مراحل گوناگون رشد است. ادبیات 
کودکان شش ساله با ادبیات براى کودکان دوازده ساله متفاوت است. 
همین طورادبیات این یکى ها با کودکان شانزده ساله. دوره ى هجده 
ساله ى کودکى دورانى مشحون از تغییرات جسمى و روانى است که 
گاه تفاوت هاى اساسى بین مراحل آن وجود دارد. نویسند ى کودك 
این ویژگى ها را باید بشناسد. سهل گیرى امر کودکان به صرف کودك 

ادبیات کودك و ساختار اجتماعى
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بودن شان، سهل انگارى وحشتناکى است که متاسفانه در ایران به وفور 
به چشم مى خورد. سهل انگارى البته واژه اى خوش بینانه است. زیرا 
در اکثر موارد ادبیات تولید شده براى کودکان آگاهانه و به منظور تبلیغ 
ایدئولوژى حکومتى صورت مى گیرد.گذشته از شناخت خصوصیات 
دوره ى سنى و مراحل رشد کودك، آگاهى از موقعیت اجتماعى کودك 

نیز نویسنده را به سوى خلق آثار مناسب یارى مى دهد.
کودك و خانواده: از منظر جامعه شناسى رایج، خانواده یکى از نهادهاى 
ضرورى و مهم اجتماع است. از جانب دولت ها و موسسات وابسته 
به آن براى حفظ و تداوم این نهاد تبلیغات و تالش هاى فراوانى 
مى شود. این کوشش ها به چند دلیل انجام مى گیرد: وجود این نهاد 
را  جامعه  کنترل  امکان پذیرتر،  جامعه  بر  را  حکومت ها  سیطره ى 
سهل تر و بازتولید نیروى کار را ارزان تر مى کند و هم چنین کانالى 
است براى تحکیم هژمونى فرهنگى طبقه ى حاکم. هر چه این پدیده 
"خصوصى"تر باشد، مسئولیت و هزینه ى دولت ها در قبال مسایل آن 
کمتر و هر چه اجتماعى تر و عمومى تر شود، مسئولیت جامعه و دولت 
در برابر آن بیشتر مى شود. به همین دلیل است که دولت ها مى کوشند 
خانواده را امر خصوصى افراد بنمایانند. در این روى کرد کودکان از 
به  سرنوشت شان  و  مى شوند  داشته   دور  دولت  و  جامعه  نظارت 
وضعیت والدین و به ویژه به وضع روانى، عاطفى و مالى پدر گره 
مى خورد. القاى "مالکیت بر فرزند"، تبلیغ "اختیار کودك با اولیا است" 
فرهنگى  از  گوشه هایى  و...  اختیارى"،  "چاردیوارى  طبل  بر  کوفتن 
است که مى خواهد کودك و خانواده را از دید جامعه و از مسئولیت 
دولت حذف کند. از سوى دیگر بار آوردن کودکانى مطیع که امر 
اولیا به ویژه امر و خواست پدر براى شان وحى منزل و خدایى داشته 
باشد، به حفظ نهاد خانواده در شکل کنونى کمک مى کند. وهم چنین 
کودك را آماده مى سازد تا در بزرگ سالى نیز خواست و امر متولیان 
جامعه و حکومت گران را هم چون امر پدر گردن بگذارد و اطاعت 
کردن را بدیهى بداند. مطیع بار آوردن کودك، نگاه غیر انتقادى، چون 

و چرا نکردن از ثمرات چنین رویکردى است.
کودك  درصد  هشتاد  ایران،  در  مى کنیم  مشاهده  که  است  چنین  و 
آزارى ها، که در مواردى به مرگ کودك منجر مى شود، در خانه ها 
و توسط پدر و مادرها انجام مى گیرد. یا به کار گماردن کودکان و 
استثمار آنها بیشتر از طریق افراد بزرگتر خانواده انجام مى گیرد. این 
آمارى است که فرهنگ "خصوصى بودن" خانواده را بى آبرو و کارکرد 
بى رحمانه ى آن را برمال مى کند. ادبیات پیشرو و خالق کودك بسته 
به دوره ى سنى و مرحله ى رشد کودك الزم است"چون و چرا" کردن 
را به کودك بیاموزد. یا آن را، بر خالف فرهنگ سنتى و واپس گرا، 
ارزش بداند. هم چنین نقش اجتماع را در ذهن کودك پر رنگ تر کند 

و آن را خانوادهاى بزرگتر و قابل اعتمادتر نشان دهد. 
پیدا  سروکار  مدرسه  با  کودك  خانواده  از  پس  مدرسه:  و  کودك 
مى کند. نقش آموزش و پرورش نیز در تکمیل نقش خانواده پرورش 
انسان هایى است که نقش تعیین شده را ایفا کنند. برجسته کردن فرد 
افقى که جز منفعت  رسیدن به  و منافع فردى ، ایجاد رقابت براى 
فرد نیست و... و روى دیگر سکه تعلق بخشیدن هاى کاذب فرد به 
فرقه ها و گروه هاى مذهبى، ناسیونالیستى و قومى این ها مبانى ارزشى 
آموزش و پرورش کنونى هستند. مدارس محلى براى پرورش نیروى 
کار و سربازگیرى سیاسى به منظور گردش کار نظام سرمایه است. 
مدارس عموما بازتاب سلسله مراتب اجتماعى و سیاسى درون جامعه 

هستند. در جوامع دیکتاتورى مدارس نیز به شیوهاى دیکتاتورمابانه 
اداره مى شوند. به اطاعت واداشتن دانش آموزان از طریق اعمال زور یا 
تبلیغ فرهنگ سلطه پذیرى و ارزش قلمداد کردن سربه زیرى و تحمل 
از جمله راه هاى آماده سازى روانى و عاطفى کودك در بزرگ سالى 
است. در ایران بیشتر کتاب هاى درسى مذهبى هستند که بازتابى است 

از ایدئولوژى حکومت و راهى براى به اطاعت کشاندن.
ادبیات کودك در مقابل این هجوم ایدئولوژك به کودکان و در مقابل 
این تالش براى به انقیاد درآوردن ذهن و زبان کودك باید بر علم 
و نه ایدئولوژى تاکید کند. بر اهمیت منافع اجتماع، بر متضاد نبودن 
فرد و اجتماع تاکید بگذارد. بر دوست داشتن و دوست داشته شدن 
بر اهمیت مهرورزى و تعاون و هم کارى و عدم سکوت در مقابل 
دنیایى  و  محیط  ساختن  براى  کوشش  و  بیان  آزادى  بر  نامالیمات، 
بهتر دست بگذارد. و باز تاکید مى کنم که خلق اثر ادبى براى کودکان 
باید با توجه به سطح رشد آن ها باشد. اما رویکرد در همه ى مراحل 

کودکى یکى است: انسان و انسانیت!
موقعیت هاى  جهان  کنونى  اوضاع  در  کودکان  اجتماع:  و  کودك 
متفاوتى دارند. هر جا که مبارزه ى جنبش هاى اجتماعى در زمینه ى 
حقوق کودك به بار نشسته است، کودکان در موقعیت بهترى به سر 
مى برند و در اجتماع از شان و شخصیت واالترى برخوردارند. اما 
در کشورهاى موسوم به جهان سوم، پنهان ترین و نادیده ترین بخش 
انسانى جامعه کودکان هستند. آنها در "چاردیوارى خانه"، در مدارس، 
در کوچه و خیابان، در مناسباتى که پیشتر از آن نوشتم، رها هستند. و 
جز در تبلیغات دوره اى دولت ها جایى به حساب نمى آیند. کودك 
در فرهنگ رایج فاقد شخصیت مستقل به حساب مى آید. او همه جا 
تابعى از بزرگ ساالن خویش است. در این فرهنگ، "بچه ى خوب" 
کودکى است حرف شنو، مطیع، سربه زیر، آرام و... کودکان به انواع 
روش ها سرکوب مى شوند و خالقیت هاى شان پا مال وضع اقتصادى 
و اجتماعى و فرهنگى مى شود. وجود چند ملیون کودك کار و هزاران 
دخترك تن فروش و کودکان فراوان محروم از تحصیل و پدیده¬ى 
کودك  شخصیت  و  شان  از  تصویرى  و...  آزارى  کودك  گسترده ى 

در ایران را به نمایش مى گذارد. این تصویر بسیار تحقیرآمیز است.
او  به  را  کودك  حقیقى  و  راستین  شان  باید  ایران  کودك  ادبیات 
بازگرداند. در شعرها و داستان ها و دیگر متونش باید به جنگ فرهنگ 
تحقیرکننده ى کودك برود و نشان دهد که کودك شهروندى ویژه است 
و باید همه جا او را در صدر برنامه ها قرار داد و منافعش را اولویت 
بخشید. این براى نویسنده و شاعر کودك میسر نمى شود، مگر آن که 

حقوق کودك را بشناسد و آن را جهان شمول بداند.
من به سهم خود از ستمى که بر کودکان مى رود، از تصویر حقارت 
مى کند،  کمک  ترسیمش  به  کودك  رسمى  ادبیات  بعضا  که  بارى 
شرمنده ام و به آن جهانى مى اندیشم که منافع مادى و معنوى کودك 
در آن، منافع کل جامعه شده باشد. مى دانم که این، در جهان سلطه ى 
سرمایه به دست نمى آید، اما براى به دست آوردن هر ذره اش باید 

تالش کرد.
مینیاتور آدم بزرگ سال  پایان به آغاز سخن باز میگردم: کودك  در 
نیست، او انسانى ویژه است. به این معنا ادبیات کودك نیز ادبیاتى 

ویژه است.
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متن سخنرانى على اشرف درویشیان در اولین سمینار ادبیات کودك 
داروگ -  دسامبر 2001

خانم ها و آقایان! این که ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران دچار 
بحران همه جانبه است، دلیل بر نبودن بحران در سایر مسایل اجتماعى 
نیست. جامعه امروزى ایران، رو در رو با بحران هاى مختلف و فزاینده 
است. بنابراین سخن گفتن از بحران در ادبیات کودکان و نوجوانان، به 
معنى جدا کردن این مقوله از سایر مقوله هاى اجتماعى نیست.به باور 
من، ریشه همه این بحران ها، در هر زمینه اى، به طور عمده در عدم 
وجود فضایى براى تفکر است و نیز نبودن فضایى براى آزاد اندیشیدن. 
در آموزش و پرورش ما، نقشى براى تفکر آزادانه و خالقیت وجود 

ندارد. از همان ابتدا، همه چیز در حفظ کردن مطالب و پس دادن 
فورى آن براى گرفتن نمره خالصه مى شود. از همان اوان کودکى، 
حتا در بسیارى از خانواده ها، خط قرمزى در برابر اظهار وجود و 
بیان آزاد عقیده کشیده شده است. از همان ابتدا، ترس از بیان آن چه 
در دل و ذهن مى گذرد، دیده مى شود. بنابراین، ریشه دورویى ها و 
ریاکارى ها و دروغ گفتن ها در همین دوره است. وحشت از کنکور 
و تالش براى ورود به دانشگاه ها، در رقابتى فشرده بین یک و نیم 
میلیون نفر، بر سراسر زندگى یک کودك و نوجوان ایرانى سایه افکنده 
است. هر کلمه از کتاب درسى را باید بارها تکرار و حفظ کرد. و 
ماشین وار و بدون تفکر، تست زد تا بتوان احتماال موفقیتى به دست 

آورد. با این حساب، خواندن و توجه به آن چه که غیر درسى است، 
کنار گذاشته مى شود و عادت به کتاب خوانى و مطالعه کتاب هاى غیر 
درسى که روندى پیوسته و طوالنى است و باید در طول سال هاى 
متمادى آموخته شود، انجام نمى گیرد. ترجمه متون خارجى و اقتباس 
از آن ها، در حد باالیى رواج دارد؛ زیرا کار خالقه نیازمند آموزش 
و یادگیرى هاى پیوسته است. انگیزه براى خلق آثار نو وجود ندارد. 
هجوم براى ترجمه آثار خارجى در زمینه ادبیات کودکان و نوجوانان 
به حدى است که گاه چند ناشر از یک کتاب، ترجمه هایى با اسامى 
مختلف انتشار مى دهند. این آثار در حدود 85 درصد کل آثار منتشر 
شده در زمینه ادبیات کودکان و نوجوانان را تشکیل مى دهند. از آن 
خواندن  براى  چیزى  کودکان شان  مى خواهند  ها  خانواده  که  جایى 

داشته باشند، به طور گسترده اى از آثار نویسندگان برجسته اى چون 
جیز کى رولینگ، رولد دال، شل، سیلور ستاین، فریق اوزر و سوته 
یف استقبال مى کنند. این نویسندگان در میان بچه هاى اهل مطالعه 
ایرانى از محبوبیت ویژه اى برخوردارند، به طورى که اخیرا کتاب هاى 
خانم رولینگ برنده جایزه دوچرخه طالیى از سوى کودکان ایرانى 
شد. نقاشى و تصویر سازى براى کتاب هاى کودکان و نوجوانان نیز 
از آسیب سانسور در امان نمانده است. مرغى که جوجه هایش را دور 
خود جمع کرده، به جرم پوشیدن دامن کوتاه حذف مى شود. خاله 
قورباغه نباید برهنه بشود و در آب غوطه بزند. اصوال واژه عریان را 
نباید به کار برد. حتا اگر بگویى اتاق خالى و عریان بود، خطا کرده اى 

بحران در ادبیات کودك و نوجوان!
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و مشمول سانسور مى شوى.بزرگ ترین لطمه اى که به اعتبار کتاب و 
نویسنده وارد شده، از سوى کسانى است که تحت حمایت دولت 
کار مى کنند. این ها سفارش نویسانى هستند که براى خلق اثرى نو و 
ابتکارى، تالش و کوششى از خود نشان نمى دهند؛ زیرا مطمئن اند 
که نوشته هاى شان از طرف ارگان هاى وابسته به دولت خریدارى و 
چاپ مى شود. پس بدون داشتن خالقیت و ابتکار، زندگى شان تامین 
است. وام مى گیرند، بورس مى گیرند، و بدون هیچ تالشى به تولید 
روى  از  رونویسى  اینان،  آثار  بیش تر  مى پردازند.  مبتذل  کتاب هاى 

دست دیگران است. 
ناشر  بسیارند.  و  دارند  اکثریت  دولتى  ناشران  هم،  ناشران  بین  در 
خصوصى قدرت رقابت با آن ها را ندارد؛ زیرا کتاب هاى کودکان و 
نوجوانان به خاطر داشتن تصاویر رنگى و کاغذ مرغوب احتیاج به 
سرمایه گذارى بیش ترى دارد که از عهده ناشران خصوصى بر نمى آید. 
ناشر  شود،  حذف  تصویرى  یا  و  سانسور  صفحه اى  که  است  کافى 
خصوصى سرمایه اش به باد مى رود و نابود مى شود. با این حساب، 
تفکر خالقانه، ابتکار و نوآورى، در صورتى که از طرف غیر خودى 
باشد، طرد و سرکوب مى شود. بیست و چند سال کوشیدند بچه ها 
را در قالبى از پیش ساخته شده بریزند و با یک نوع تفکر فرمایشى 
بار آوردند. سخت گیرى ها کردند. برنامه ها ریختند. بودجه ها صرف 
کردند. کتابخانه هاى سراسر کشور را از کتاب هاى غیر خودى پاك 
با  را  خودى  کتاب هاى  و  کردند  خمیر  و  سوزاندند  کردند.  سازى 
تیراژهاى بسیار جایگزین کتاب هاى غیر خودى کردند. اما همه چیز 
نتیجه برعکس داد. روز به روز بچه ها از تفکر تحمیلى و از مطالعه 
گریختند. زیرا آن چه را که مى خواستند و مطابق ذوق و سلیقه و 
اقتضاى سن طبیعى شان بود و نیازهاى روانى و عاطفى شان را برآورده 
مى کرد، در آن ها نمى یافتند. پس نسلى به وجود آمد، بدون آرمان، 
بدون احساس مسئولیت، بدون هم دردى و دل سوزى نسبت به هم 
نوع. نسلى با تفکرى بى پناه و سرگردان. این نسل دیگر نه به خودى 
توجه دارد و نه به غیر خودى. وقتى قرار باشد عادت به کتاب خوانى 
از بین برود، این عادت در برگیرنده همه جور تفکر و ایده مى شود. 

اما مسئوالن، این عامل را به حساب نیاوردند. 
در  نداریم.  نوجوانان  و  کودکان  ادبیات  در  مشخصى  چهره  امروز 
حالى که پیش از سال 57، چهره هاى برجسته اى چون زنده یاد صمد 
بهرنگى در ادبیات کودکان و نوجوانان داشتیم. لطمه بسیار بزرگ تر را 
سانسور یا به اصطالح ممیزى کتاب به ادبیات، به ویژه ادبیات کودکان 
و نوجوانان، وارد آورد. سخت گیرى در این زمینه بیش از سایر زمینه 
هاست؛ زیرا هر کتابى باید از زیر دست سه گروه بررسى کننده بگذرد 
تا مجوز انتشار بگیرد. این سخت گیرى ها آخرین ضربه ها را به ادبیات 
کودکان زد. از سوى دیگر، نقش رسانه هاى دولتى را نمى توان در 
این بحران نادیده گرفت. فیلم هاى جنایى سراسر خشونت و قتل و 
خون ریزى، بدون وقفه و شبانه  روز از تلویزیون پخش مى شود و 
کودکان را در برابر خود میخ کوب مى کند. ناچار اینترنت، ماهواره 
و ویدئو تنها پناهگاه هایى هستند که کودکان و نوجوانان را به خود 
راه مى دهند. کودکانى که همه درها را به روى خود بسته مى بینند و 
اثر قابل توجهى براى خواندن ندارند، ساعت هاى بسیارى از اوقات 
خود را صرف برنامه هاى این رسانه ها مى کنند و روز به روز از آن 
چه خود دارند و نسبت به فرهنگ زاد و بومى خود بیگانه تر مى شوند. 
با یک نظر کلى به وضعیت بحرانى ادبیات کودکان و نوجوانان ایران، 

بار دیگر به این نتیجه مى رسیم که هنر و ادبیات مقوله اى فرمایشى 
نیست. نمى توان آن را از باال به نویسندگان دیکته کرد. نمى توان فرمان 
داد که چه بنویسند و چه ننویسند. تسلط هر نوع تفکر آمرانه و انحصار 
طلبانه بر ادبیات و هنر، آن را مضمحل مى کند و به ابتذال مى کشاند. 
هرى پاتر بدون ترس و واهمه از اندیشه هایش، جهان را فتح مى کند 
و درآمدى برابر با هزاران چاه نفت براى کشورش به ارمغان مى آورد 
و نیاز على کوچولوى ما که صاحب هزاران چاه نفت است، در گوشه 
دهکده اى دور افتاده، از ترس، حرف هایش ناگفته مى ماند و در تنهایى 

و گمنامى و فقر، چراغ بى نفت زندگى اش خاموش مى شود. 
من هم معتقدم که بزرگ ترین خدمتى که به کودك مى توانیم بکنیم، 
این است که بگذاریم کودك باشد. من به این کامال معتقدم، اما چطور 
یک نویسنده بورژوازى حق دارد نسبت به طبقه خودش، به دنیاى 
خودش، نسبت به اطراف خودش بنویسد، ولى من حق ندارم از آن 
جامعه اى که از آن آمده ام بنویسم؟ به چه مناسبت؟ همه ما بدون تردید 

تحت تاثیر آن طبقه اى هسیتم که از آن برخاسته ایم. 
قشنگى  آن  به  را  اشراف  مجالس  هم  مى تواند  تولستوى  مثل  یکى 
توصیف کند و هم نسبت به فقرا آن طور احساسى را که در کتاب هایش 
دار  حتا  گرچه  است.  آل  ایده  چیز  یک  این  باشد.  داشته  مى بینیم، 
بسیارى از کتاب هاى او هم طرفدارى مى بینیم، در حالى که خودش 
اشراف زاده است، اما به درستى و قشنگى خودش را در موضع طبقه 

پائین قرار مى دهد. 
موضع طبقاتى با پایگاه طبقاتى فرق دارد. پایگاه طبقاتى او اشرافیت 

است، اما موضع طبقاتى مردم تهى دست را مى گیرد. 
همان طور که گفتم هر نویسنده از تجربیاتش، از اطرافش، مى نویسد. 
و نویسنده موظف است که این کار را بکند. اطراف من این چیز ها 
بوده اند. من نمى توانم از خانه اى که تویش نرفته ام و ندیده ام بنویسم 
دوست عزیز، حال این را رئالیستى مى دانید، سمبلیک مى دانید، هر 

چه خودتان قضاوت مى کنید. 
على اشرف درویشیان، در دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسى و 
سپس تا فوق لیسانس روان شناسى تربیتى درس خواند و هم زمان 
در دانشسراى عالى تهران تا رشته فوق لیسانس مشاوره و راهنماى 
تحصیلى پیش رفت. وى از کودکى به کارهاى مختلفى مى پرداخت 
و تحصیل را در این شرایط ادامه مى داد. به خاطر فعالیت هاى سیاسى 
و نوشتن «از این والیت»، سه بار دستگیر و ممنوع القلم شد. بار سوم 
به 11 سال زندان محکوم گشت و پس از گذراندن 6 سال به هنگام 
انقالب 57 از زندان آزاد گشت. برخى از آثار درویشیان به زبان هاى 
ترجمه  ارمنى  و  عربى  ترکى،  آلمانى،  روسى،  فرانسوى،  انگلیسى، 
شده اند. از جمله آثار درویشیان مى توان به رمان هاى «از این والیت»، 
«آبشوران»، «فصل نان»، «قصه هاى بند»، «سال هاى ابرى»، «درشتى» 
و...، داستان هاى کودکان: «ابر سیاه هزار چشم»، «گل طال و کالش 
دیوارى  «روزنامه  جان؟»،  داداش  برمى گردى  «کى  «رنگینه»،  قرمز»، 
مدرسه ما» و...، در زمینه فرهنگ عامه: «افسانه ها و مثل هاى کردى»، 
«فرهنگ گویش کرمانشاهى»، «فرهنگ افسانه هاى مردم ایران»(در 15 
جلد با هم کارى رضاخندان مهابادى)، و به عنوان گردآورى: کتاب 
کودکان و نوجوانان»(در 11 شماره)، نقد و بررسى ادبیات کودکان و 
نوجوانان»(در 3 شماره)، «برگزیده آثار صمد بهرنگى» و... اشاره کرد. 

* * *
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اول بار که دیدمش کنار ناودان مدرسه نشسته بود.سرفه اش گرفت. 
تک سرفه ها به سختى تکانش مى داد. خون کم رنگى باال آورد. دهان 
را با آستین کت نخ نمایش پاك کرد. شتابان به کالس رفت و روى 

نیمکت اول نشست.
کالس دوم بود. کوچک بود و ریزه؛ با رنگ مهتابى.رگ گردنش از 

زیر پوست پیدا بود و تک تک مثل آدم تب دار م  زد.
چیز  وقتى که  بود.  بسته  کتش  دکمه ى  سوراخ  به  نخ  با  را  مدادش 
مى نوشت چون نخ کوتاه بود، شکمش را جلو مى آورد. مثل این که 
به جاى مداد، تن خودش را روى کاغذ مى کشید. وقتى که مشقش را 
مى گرفتم، دست هایش مى لرزید. کاغذهاى مشقش را از میان زباله دان 
مدرسه پیدا مى کرد. مشقش را که خط م  زدم، احساس مى کردم که 
روى زندگیش خط مى کشم. ظهر ها به خانه نمى رفت. اصال بیش تر 

بچه ها به خانه نمى رفتند.نان شب مانده شان را همان جا کنار دیوار 
کاه گلى مدرسه مى خوردند. او هم نان ظهرش را در جیب داشت. 
کفش الستیکى روى مچ پایش خط قرمز بدرنگى کشیده بود و اثر 
زخمى به جا گذاشته بود. درس هایش را خوب مى خواند. زودتر از 
دیگران رو به راه شده بود. مى تواسنت خط هاى درشت روزنامه ها 

را خوب  به خواند.
یک روز در حالى که همه ساکت بودیم، خش خش روزنامه اى که 
به جاى شیشه روى پنجره زده بودیم، توجه بچه ها را جلب کرد. 

به نیازعلى گفتم:
”نیازعلى مى توانى روزنامه را بخوانى؟ها، اگر گفتى چه نوشته؟“

پس از کمى سرخ شدن و من من کردن، شروع کرد به خواندن:“ آقا، 

نوشته کت…“
– آفرین، درسته، بخوان، خب.

– آقا، دویست و پنجاه ه ه هزارتومانى.
– آفرین، آفرین. خیلى خوبه. ادامه بده.

– آقا، درتهران حـ حـ حراج شد.
نفسى تازه کرد. رو کرد به من و گفت:

– آقا چه درشت و خوب نوشته!!
گفتم:

”آرى، نیازعلى، توى روزنامه ها این روزها چیزهاى درشت خوب 
مى نویسند.“

– نیازعلى ندارد.
– حاضر.

شناسنامه  بچه ها  از  خیلى  من  کالس  در  بود.  اش”ندارد“  شناسنامه 
شان“ندارد“ بود. وقتى که اسمش را مى خواندم، تکان سختى مى خورد.
با خجالت، در حالى که مداد و نخ را پنهان مى کرد تا آن را نبینیم، با 
جیغ کوتاهى مى گفت:“حاضر.“ و در این حال صدایش شبیه جوجه 

کالغى بود که در مشت فشارش بدهى.
تنها وسیله ى بازى او توپى بود که با کاغذهاى سیاه مجاله شده درست 

کرده بود و مقدارى نخ دورش پیچیده بود.
وقتى که بچه ها بازى مى کردند، او کنار دیوارى مى نشست و توپش 
را در دست مى فشرد.آسمان را تماشا مى کرد و با حسرت به بازى 
بچه ها خیره مى شد. هر وقت بازى مى کرد، سرفه اش مى گرفت و 

خون باال مى آورد.

نیاز على
على اشرف درویشیان

ندارد!
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دلم مى خواست بیش تر با او حرف بزنم. یک روز که روى پله هاى 
مدرسه نشسته بودم، آهسته آمد و کنار پله ها نشست. توپ کاغذى در 
دستش بود. زانوهاى چرکش از میان پارگى شلوار پیدا بود. پرسیدم:

”نیازعلى، خانه تان کجاست؟“
– پشت قلعه، آقا.

– اسم پدرت چیه؟!
– ریش چرمى، آقا.

– چه کاره س؟
– هیچى، آقا. خیلى پیره، نشسته توى خانه وکتاب دعا مى خوانه، آقا.

مادرت چه مى کند؟
– بى کار شد، آقا. دیروز دندان هاى جلوش افتاد و بى کار شد.

تاجر  باقر،  مش  براى  مادرش  که  شد  معلوم  شدم،  جویا  که  خوب 
خشک بار ده، کار مى کرده. کارش خندان کردن پسته بوده. پسته هاى 
هم  ریال  پنج  و  بیست  روزى  مى کرده.  باز  دندان  با  را  بسته  دهان 

مى گرفته. پس از سال ها کار، دندان هایش ریخته و بى کار شده.
برادر بزرگش که خاك بردار بوده، دو سال پیش، پس از برگشتن از 

سربازى، موقع کار زیر آوار مانده و آن ها را تنها گذاشته بود.
مى رسیدند،  وقتى که  مى آمدند.  دور  دهات  از  بچه ها  آمد.  زمستان 
سوراخ  و  ابروها  و  مژه ها  دور  داشتند.  شباهت  یخى  آدم هاى  به 
بینى شان یخ زده بود. مژه هاى شان را که به هم مى زدند، چق چق 
صدا مى کرد. مثل این که دو تکه شیشه را به هم بزنى. مى نشستند 
کنار بخارى هیزمى و از بینى شان تکه هاى یخ را مى کنند. آن ها که 
پشت لب شان سبز شده بود و در کالس هاى باالتر بودند، سبیل هاى 
بخارى  به  را  گیوه ها  مى شد.  درست  لب شان  پشت  بزرگى  یخى 
مى چسباندند. بوى الستیک سوخته و بوى تند عرق پا در هوا پخش 
مى شد. از دور گیوه ها و کفش هاى الستیکى شان آب مى چکید و 

اطراف بخارى را تر مى کرد.
اتاقم کنار کالس درس بود. هر روز صبح از میان پنجره، بچه ها را 
مى دیدم که به مدرسه مى آمدند. نیازعلى مثل پرنده اى که نخى به 
پایش بسته باشند، خودش را به مدرسه مى کشید. بین درس هاى مان 
بعضى وقت ها هم مى گفتم که هرکس خواب جالبى دیده، تعریف 
کند. یک روز نوبت نیازعلى رسید. ابتدا خوددارى کرد. ولى بعد آمد. 
در حالى که سرخى بیمارگونه اى به صورتش دویده بود و صدایش 

مى لرزید، تعریف کرد:
توى  بام  پشت  از  پریدم.  هى  ملوچ(گنجشک)  شدم  دیدم  ”خواب 
حیاط پریدم. از حیاط روى طاقچه پریدم. بابام گفت: اى داد و بى داد، 
بچه مان شد ملوچ. من دیدم که بابام هم خودش شد ملوچ و رفت 
کرد.یک  گریه  بعد  خندید.  اول  مادرم  دعایش.  کتاب  روى  نشست 
مرتبه اژدهاى بزرگى آمد آمد توى خانه. مادرم تا اژدها را دید گفت: 
واى واى خدایا مش باقر آمد! زود زود از میان دامانش پسته درآورد 
و خندان کرد. دیدم که مادرم دندان ندارد و خون از دهنش مى آید. 
خواستم بروم و چشم اژدها را درآورم، یکى از پسته ها خندید و گفت: 
درآوردن چشم اژدها فایده اى نداره. ما االن کارى مى کنیم که از غصه 
بترکد. همه ى پسته ها خندیدند و بعد با هم دهان شان را بستند. اژدها 
رفت توى انبار پسته و دید که همه ى پسته ها دهان شان بسته شده. 
اژدها با خشم گفت: اى پسته ها، االن پدرتان را در مى آورم. رفت 
و یک چماق بزرگ برداشت تا به سر پسته ها بکوبد. زیرپایش پر از 
دندان بود. پایش از روى دندان ها سرید و با سر به زمین خورد. از 

این کار اژدها همه ى پسته ها خندیدند و دهان شان باز شد. مش باقر 
خوشحال شد؛ ولى پسته ها به هم گفتند: بچه ها بیایید دیگر نخندیم. 
اژدها براى خنداندن آن ها کارهاى خنده دار مى کرد. گردنش را دراز 
مى کرد تا مى رسید به آسمان و ستاره ها را مى خورد. پشتک مى زد. 
چشم هایش را قیچ(چپ) مى کرد و ستاره ها را از گوشش در مى آورد. 
من خنده ام گرفت. به صداى خنده ى من اژدها برگشت.مرا دید و 
گفت: پس همه ى این کارها زیر سر توست. یک مرتبه به من حمله 
کرد. خواستم از پنجره فرار کنم. پنجره تنگ شد و تنگ شد. یکى از 
پسته ها که آن جا نزدیک من بود، گفت: بیا بنشین روى من تا فرار 
کنیم. پسته شد مثل بالون ،من هم رویش نشستم. بالون مرا از سوراخ 
بخارى برد و برد تا رسیدیم به آسمان. دلم مى خواست من هم یک 
ستاره ى قشنگ براى مادرم بردارم تا به گردنش بیندازد؛ ولى یک دفعه 
پایم سرید و با سر آمدم پایین. آمدم و آمدم. از دور دیدم که بابام 
دارد کاه گل براى پشت بام درست مى کند. با سر افتادم میان کاه گل و 
یه هو از چا پریدم. دیدم که از سقف اتاق روى سرم چکه مى ریزد.“
همه ى بچه ها خندیدند و برایش کف زدند. وقتى که رفت بنشیند، 
مثل جوجه اردکى بود که به طرف النه اش بدود .زمستان آن سال از 
سال هاى پیش سردتر شده بود. پنجره ها را با روزنامه و مقوا خوب 

پوشانده بودیم.یک روز صبح حاضر و غایب مى کردیم:
”نیازعلى ندارد.“

چند نفر از بچه ها آهسته گفتند:
”غایب.“

تکان خوردم. جایش خالى بود. غم ناآشنایى در صورت بچه ها دیده 
یم شد. همه سرشان را زیر انداخته بودند. از اکبر، مبصر کالس، علت 

را پرسیدم. گفت:
”آقا،دیروز غروب مرد. از سرما، آقا. خون از گلوش آمد و مرد. هى 
قشنگ  ى  ستاره  یک  خوام.  مى  ستاره  خوام،  مى  ستاره  گفت:  مى 

براى ننه م.“
بچه ها ساکت بودند. باد روزنامه ى روى پنجره یکالس را تکان مى 
داد و زمزمه اى به گوش مى رسید. مثل این که ”نیازعلى“ از راه دور 
قصه مى گفت، یا خواب هایش را تعریف مى کرد. صدایش، وقتى 

که روزنامه را مى خواند، در گوشم بود.
لکه ابر سیاهى روى دل اسمان نشسته بود. همه ساکت بودیم. چشمم 

افتاد به روزنامه ى تازه روى پنجره. با خط درشت نوشته بود:
”بهداشت براى همه!“
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فصل دهم سرزمین پرى ها! 
آب زالل بود و آبى، وقتى که سرم را خم کردم که، بیشتر نگاه کنم، 
ماهى هاى عجیب و غریبى را دیدم که اطراف تختم شنا مى کردند، 
سینه هاى شآن پهن و بال هاى شان کوچک بود و بیش ترشان بنفش 
و زرد بودند. و در لوله هاى اسفنجى عجیبى به سرعت باال و پائین 
مى رفتند و به طور منظم بعد از یکى دو دقیقه، به آب مى پریدند که 
تلنگرى به موجودات ریز دریایى بزنند. من دیدیم که ما در یک برکه ى 
کوچک بودیم که علف هاى دریایى به رنگ زمرد داشت و تعداد زیادى 
خانه هاى کوچک، اندازه ى النه ى سگ، اما بسیار شیک و زیبا مثل 
ده ها  بودکه  صاف  سنگ  یک  برکه،  گوشه ى  در  اربابى.  خانه هاى 
شمع درخشان، بر آن مى رقصید. همان نور شمعى که وقتى  من فرود 
آمدم، از زیر تخت من ساطع مى شد. آن ها چنان زیبا مى درخشیدند 

هاى  شمع  تمامى   ، ــه ک
دنیا  سراسر  در  کریسمس 
بدرخشند.  نمى توانستند 
سوى پرسید:"چرا ما غرق 
از  قبل  اما  نمى شویم؟" 
دریافت  جوابى  او  این که 
کند، تخت به طرف سنگ 
صاف نورانى حرکت کرد. 
به  دقیق تر  من  که  وقتى 
شمع ها نگاه کردم، فهمیدم 
فرم  و  شکل  شمع ها  که 
انسانى دارند با یک تفاوت. 
این ها  آیا  پرسید:"  سوى 
سه  شب تاب هاى   کرم 
وقتى  من  هستند؟"  بُعدى 
بال هاى شان را دیدم گفتم: 
نه این ها پرى هستند"دلى 

گفت:"حق با تو است،- پاول دیا- خانه ى آن هاست." سوى گفت: 
توانستى  تو  باشى؟  معمولى  آدم  هست  که  هم  یک بار   تو  "شده 
بال هاى شان را ببینى من نه!" گوش هاى شان بزرگ بود و در انتها نوك 
تیز و باالى صورت هاى کشیده شان قرار داشت. هر پرى رنگ قوى 
و درخشنده ى خاص خودش را داشت. وقتى که ما به آن ها نزدیک 
شدیم، شروع به تکان خوردن  کردند. بدون کوچک ترین صدایى 
تخت بر روى لبه ى سنگ فرود آمد. من حدس زدم هر کدام از این 
پرى هاى کوچک6 سانتیمتر بودند و همه شان متنى از رنگ آبى یا سبز 
داشتند. اما چند تایى زرد و قرمز هم بود. فقط یک صورتى بود و از 
همه بیشتر مى درخشید. پرى صورتى رنگ، از وسط همه ى  پرى ها  
ستاره هاى  کردن  معرفى  مخصوص  ژست  با  دلى  آمد.  ما  به طرف 

سینما، یا شاهزاده گان، گفت:" اجازه بدهید (تریت)  پرى صورتى را 
به شما معرفى کنم." سوى  گفت:" سالم پرى خانم  تریت از آشنایى 

با شما بسیار خوش وقتم." و سرش را به حالت تعظیم فرود آورد.
تریت گفت:" خوش آمدید خیلى وقت است که منتظر شما هستیم. اما 
فکر مى کردم در این مدت چیزهاى بیشترى یاد گرفته باشید. از جمله 
این که فقط به خاطر این که یک پرى، صورتى رنگ است نباید خانم 
باشد."سوى سرش را باال آورد و از خجالت سرخ شد. تا از تخت 
پیاده شدیم، پرى ها ما را در میان گرفتند، بال، بال مى زدند، و نجوا 
مى کردند . تریت گفت:" ول شان کنید بس است دیگر! آن ها از راه 
دورى آمده اند، خسته اند، و قبل از این که بر گردند کلى کار باید انجام 
دهند." من هرگز جایى مثل این  ندیده بودم به طرز خاصى سحرآمیز و 
آرامش بخش بود.این آرامش  فکر برگشتن بزودى را سخت  مى کرد. 
وارد  تریت،  به هم راه  ما 
یک جاده ى پهن قهوه اى 
مایل به زرد رنگ شدیم. 
تریت پائین پرواز مى کرد 
و خودش را با جهش هاى 
دلى تنظیم کرده بود. تریت 
یک  بود،  خاصى  شکل 
شکوه   با  و  شیک  شنل  
و براق  داشت که پشت 
خورده  گره  بال هایش 
از  مى آمد  نظر  به  بود. 
به  رو  بلندى  یک  باالى 
حتى  مى کند.  صحبت  ما 
االن که درست در سطح 
ما و شاید کمى پائین تر در 
سطح دلى پرواز مى کرد. 
گفت:"  دلى  به  رو  تریت 
چندین پرى  داشتند نگران مى شدند که تو نتوانى پیدایش کنى."دلى 
مى شدم  مطمئن  مى بایست  مى دانى  خب  داد:"  جواب  آرامى  به 
و  آرامى  به  تریت  طوالنى،  سکوت  یک  از  بعد  است."  خودش  که 
خونسردى گفت:" البته من مطمئن بودم که تو کارت را با دقت انجام 
خواهى داد و درست این زمان که همه چیز در خطر است خطا نخواهى 
از  بزرگ تر  بسیار  و   مارپیجى  به ساختمان هایى  را  ما  تریت  کرد." 
آن ها که در پاى ستون هاى سنگى، روبروى جایى که ما فرود آمدیم 
بودند، هدایت کرد. وقتى که ما وارد ساختمان هایى شدیم  که من 
قبال هرگز ندیده بودم و به خاطر نداشتم، متوجه شدم که در وسط 
آن ها مکانى هست که سقف ندارد. باغى بود گرد، که یک میز گرد 
وسط آن بود و چهار صندلى بلورین دور میز قرار داشت. تریت رو 

دانیل اریکو      قورباغه و پسرك!

     ترجمه سوسن بهار
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به من گفت:" پرى ها  جاى خواب تو را آماده مى کنند، همان طور 
گه گفتم با وجودى که که منتظر آمدن شما بودیم اما نمى دانستیم به 
این سرعت فرود خواهید آمد. حاال یک صندلى انتخاب کن و بنشین 
تا در باره ى کارهاى مان صحبت کنیم." تریت جا هاى مان را  دور 
میز مشخص کرد. سوى در سمت راست و تریت در سمت چپ من 
نشسته بودند. دلى روبروى هر سه ى ما نشسته بود. من متوجه شدم 
به طرزعجیبى  درعین حال  اما،  سفتند  و  محکم  بسیار  صندلى ها  که 
بودندش.  ساخته  من  براى  انگار  که  من  صندلى  بخصوص  راحتند. 

صندلى تریت هم درست براى او ساخته شده بود. سوى هم همین طور 
فقط  صندلى  دلى  دقیقا  براى او ساخته نشده بود. صندلى دلى از 
مال من بلند تر بود و او مى بایست بپرد تا بتواند رویش بنشیند. سوى 
گفت" عالیجناب تریت، این صندلى ها خیلى زیبایند آیا از بلوردرست 
شده اند؟" تریت جواب داد: کلماتى که تو به کار مى برى  شفاف تر از 
این پرى هاى بلورین اند سوى!" سوى نگاه غمناکى به من انداخت 
و من نجوا کردم" منظورش این است  که براحتى مى تواند فکرت 
مى کنى."  دارى  چه کار  و  چیست  منظورت  که  بفهمد  و  بخواند  را 
سوى با نجوا جوابم را دارد:" اوه ه من از او خوشم نمى آید." من 
شرمنده و آرام تر گفتم: "سوى من فکر مى  کنم او حرف هاى ما را 
این  خاطر  به  آها  داد:"  جواب  عصبانیت  کمى  با  سوى  مى شنود." 
بال هایش مى گویى؟ پس مى تواند به درس هاى خانم وایور هم از 
این جا گوش بدهد!" در این لحظه ترییت رو به سوى مى درخشید و 
سوى در یک نور صورتى غرق شده بود. تریت رو به سوى گفت:" 
خانم وایور االن در حال درس دادن نیست." من به تریت نگاه کردم 
و مى خواستم بدانم که آیا جدى این حرف را مى زند؟ یعنى مى داند 
که خانم وایور االن در حال  درس دادن نیست؟ متوجه شدم صورتش 
تغییرى نکرده است. لبخندى پنهان ندارد و کامال معلوم بود تریت 
از آن دسته پرى ها که در باره ى همه چیز شوخى مى کنند، نیست. 
البته من در عمرم فقط به اندازه ى انگشتان دستم پرى دیده بودم. من 
پرسیدم:" شما چه طور مى دانید که خانم وایور االن  چه کار مى کند؟" 
سوى در گوشى به من گفت:" نگفتم این گوش هاى نوك تیزش است 

که همه چیز را مى شنود؟"تریت نفس عمیقى کشید  و گفت:"یک 
افسانه زمانى آغاز مى شود که اولین کلمه را -لره- یا افسانه نویس 
سحرآمیز شروع مى کند. بعد از آن، این پرى ها هستند که دنباله ى کا 
را مى گیرند و اتفاقات را هدایت مى کنند. براى همین ما باید همه ى 
آن هایى را که در افسانه نقشى دارند، یا از آن ها نام برده مى شود زیر 
نظر داشته باشیم. براى این کار ما از ِسحراستفاده مى کنیم. وقتى که 
تریت حرف مى زد و توضیح مى داد، صدایش به مهربانى دلى نبود. 
اما من مى توانستم به حرف هایش باور کنم و بفهمم که این پرى ها 
به دنبال ما بوده اند که در این افسانه باشیم. تریت رو به سوى لبخند 
زد: "و نوك تیزى گوش هاى ما براى فضولى نیست." سوى به طرف 
او لبخند زد و رو به دره ى سبزرنگ، در خیال خودش انگشتانش را 
به شکل قیچى در آورد، که یعنى نوك تیز گوش ها را قیچى مى کند. 
با توجه به سابقه ى تاریخى سوى این عجیب نبود. سوى هرگز  با 
اتوریته ها، یا شخصیت هاى مهم و تعلیم دهنده، مثل آموزگار، کشیش 
و سایر این گونه افراد،  سازگارى نداشت و هر گز جدى نمى شد. 
براى او شاید فقط یک روز طول مى کشید تا شروع کند به خنده 
و شوخى با آن ها. با این وجود یکى   از عجیب ترین کارهایى که 
انجمن  دبیر  براى  را  خودش  که  بود  وقتى  داده،  انجام  سوى  شاید 
دانش آموزان مدرسه کاندید کرد. او فقط یک راى آورد، آن هم راى 
من بود. سوى دلیل راى نیاوردنش را، راى من دانست و گفت: "راى 
تو حتما اشکالى داشته  که بقیه به من راى نداده اند." آن روز معلم 
جایگزین داشتیم و شانس آوردیم که معلم هیچ گونه حرفى از نتیجه ى 

انتخابات به زبان نیاورد. من  با صداى بلند رو به تریت فکر کردم:" آیا 
االن پرى ها دارند با شما حرف مى زنند؟" من هنوز متوجه نشده ام 
چه طور آن ها با شما حرف مى زنند؟" تریت از جیب شنلش یک مداد 
طالیى رنگ را  در آورد که بر نوك آن یک تاج طالیى و یک ثانیه 
شمار بود. چیزى در این قلم توجه مرا جلب کرد، اما هنوز نتوانسته 
بودم  تشحیص بدهم که چیست. تریت گفت:" قلم هاى جادویى خیلى 
قدرتمند هستند، من از طریق این قلم جادویى اطالعات را مى گیرم 
سوى  مى نویسم.  مى افتند  اتفاق  حالى که  در  درست  افسانه هارا  و 
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اعتراض کرد:" اما این ها افسانه نیستند زندگى واقعى ما ها هستند." 
تریت با لحنى سرد پاسخ  داد :"فرقى ندارد." من پرسبدم: " پرى ها 
چگونه اطالعات را جمع آورى مى کنند؟ آیا االن دارند خانم وایور 
را تماشا مى کنند؟" تریت پاسخ داد:" همان طور که مى دانى، جادو 
امروزه از اشکال متفاوتى استفاده مى کند." پرى ها خودشان را به شکل 
موجودات زنده ى ریز و غیر قابل دیدنى براى آدم ها در مى آورند."
دلى مدتى بود که حرف نزده بود. من به او نگاه کردم و به چیزى که 
تریت در باره ى پرى ها گفته بود فکر کردم. رو به تریت گفتم:"حیوانات 
و موجودات کوچک؟ یعنى دلى هم؟" تریت پاسخ داد:" نه، دلى نه. 

یک پرى هرگز به لباس یک قورباغه در نمى آید و دلى...."
دلى قبل از این که او بتواند بگوید دلى چه موجودى ست حرفش را 
قطع کرد و آهسته گفت:"رِآم چى؟ راستى چه کار کرد؟" تریت پاسخ 
داد:" اوه بله ، شاه اژدها ها، او بیست دقیقه بعد از این که تو فرار 
کردى به قالب انسان در آمد و یک لباس  از کمد لباس سالن تئاتر 

بر داشت و پوشید." تریت در حال 
سوى  به  عمیقى  نگاه  گفتن  سخن 
فرار  کلمه ى  روى  بر  که  انداخت 
دلى  بود.  رفته  هم  در  اخم هایش 
این که  براى  موذیانه اى  خنده ى 
توانسته است موضوع  صحبت را 
زد.  گرداند،  بر  رِآم  به  خودش  از 
تریت  رفت؟"  کجا  پرسیدم:"  من 
براى لحظه اى ساکت ماند نگاهى 
به دلى انداخت، دلى هم  یواشکى 
نگاهى به او کرد و منتظر پاسخ ماند. 
کامال روشن بود که دلى حاال از ما 
را  مدرسه  که  لحظه اى  از  هم،  ها 
ترك کرده ایم  کمتر مى داند و در 
بداند  که  بود  کنجکاو تر  عین حال 
به  رو  تریت  است؟  کرده  چه  رِآم 
تو  خانه ى  به  او  داد:"  پاسخ  من 
رفته است. پرى هاى من مى گویند 
درست دو دقیقه بعد از رفتن شما ها 
او به خانه ى تو رسیده است." من به 
یک لحظه فکر کردن به این موضوع 

نیاز داشتم. به میز زل زدم" یک اژدها در خانه ى ما با مادرم!" از این 
فکر ترسیدم، و بعد عصبانى شدم. از جایم بلند شدم و در حالى که 
دستانم را محکم به میز فشار مى دادم فریاد زدم:" وقتى که ما آن جا 
را ترك کردیم مادرم در خانه بود " تریت پاسخ داد:" بله.حاال آرام 
بگیر و بنشین!" من باعصبانیت فریاد کشیدم:" نه او یک اژدهاست و 
مى تواند با یک نفس، خانه مرا با مادرم یک جا به آتش به کشد." من 
عصبى بودم و اشک هایم شروع به پائین آمدن بر گونه ها کرد و تمام 
باغ را از پشت یک پرده ى خیس مى دیدم. دلى به روى میز پرید و 
از آن جا به روى شانه ى من و با دستش پشت موهاى مرا نوازش 
مى کرد. آن قدر نرم که محسوس نبود اما آرامش بخش بود و با صداى 
بسیار مالیمى گفت:" او حالش خوب است نگران نباش." تریت با 
لحنى محکم و پر از اطالعات حرف دلى را ادامه داد:" او نمى تواند 
وارد خانه ى شما شود. رآم سال هاى پیش توسط یک فلز جادویى 

به نام- سنگ طالیى- یا ستونگولد در یک شیشه بوده و طلسم شده 
است. سنگ طالیى قدرت جادویى بسیار قوى دارد و طلسمى است 
قلم  به اندازه ى  آن  جادویى  قدرت  نمى شود.  باطل  ساده گى  به  که 
نشانم  را  قلم  که  شد  خم  من  طرف  است." تریت به  من  سحرآمیز 
دهد و من بازهم از پشت چشمان گریان، شکل آن را  شبیه چیزى 
که قبال دیده بودم اما به خاطر نمى آوردم، دیدم. با تعجب گفتم: "این 
هم رنگ پاپیون رآم است." دلى پاسخ داد:" بله، سنگ طالیى رآم، 
وقتى که تو او را مالقات کردى شکل پاپیون به خود گرفت. پرى ها 
مى توانند به شکل هاى مختلفى در بیایند و هیچ کس که آن را لمس 
کرده باشد نمى تواند وارد خانه ى شما شود، مگر این که پرى ها اجازه 
دهند. این همان نیرویى است که، سال هاست این مکان را حفظ کرده 
است." صداى دلى روشن تر و بلند تر شده بود. سوى از جایش بلند 
شد و همان قدر عصبانى بود که چند لحظه پیش من بودم و فریاد زد:" 
مامان من چى؟ خانواده ى من چى؟" تریت پاسخ داد:" همین ورد و 
طلسم را پرى ها براى خانواده ى تو 
هم به کار برده اند و البته برادر هایت 
یک چالش اساسى براى پرى هاى 
بله   ": خندید  سوى  بوده اند."  من 
این درست است. آن ها این طورند." 
من  پرى هاى  داد:"  ادامــه  تریت 
حال  در  وقتى که،  درست  دیده اند 
طلسم کردن خانه ى شما بوده اند، 
برادرهایت یک سنجاب کوچولو را 
از پنجره به بیرون پرت کرده اند." 
جمله ى آخر را تریت با انزجار بیان 
کرد و ادامه داد:" البته از این ببعد این 
مشکل وجود نخواهد داشت، دو تا 
از بهترین پرى هاى من، به سنجاب 
کوچولو قدرت پرواز داده اند. امروز 
صبح وقتى برادرهایت مى خواستند 
او را از پنجره به پائین پرت کنند، 
به ساده گى به پرواز درآمد." سوى 
آن ها  پرسید:"  خندان  صورتى  با 
خورد  بر  مساله  این  با  چه طور 
و  خنده  زیر  زد  تریت  کردند؟" 
گفت:" اریک، هانک را متهم کرد که سنجاب را زود پرت کرده است 
و هانک اریک را متهم کرد که او مخفیانه براى سنجاب یک هواپیماى  
تک سر نشین ساخته است و بعد دو ساعت تمام در تلفن هاى شان 
که  کردم  فکر  خودم  با  من  گشتند."  پرنده  سنجاب هاى  به دنبال 
پرى ها باید بهترین موجودات روى زمین باشند، حقیقى یا فانتزى 
فرق نمى کند، هرچند نمى دانستم به شکل کدام موجود زنده اى در 
آمده اند. سوى گفت:"من همیشه به آن ها گفته ام که این سنجاب را 
اذیت نکنند." من پرسیدم:" اگر خانواده هاى ما خانه را ترك کنند چه 
اتفاقى مى افتد؟" تریت پاسخ داد:"من هیچ نگرانى براى این موضوع 
ندارم، چون رِآم ساعت ها پیش ستاگوود را ترك کرده است و در 

راه است. 
ادامه دارد.
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قصه ھای مادر بزرگ

ماشین قرمز  کوچولو

یک روز تابستان دمدم هاى غروب که هوا خیلى خوب و لطیف بود، 
بچه ها و مادر بزرگ به باغچه ى شنى وسط باغ رفتند، این باغچه ى 
شنى مخصوص شن بازى همه ى بچه هاى آن محله بود و درست 
وسط باغى که با فضاى سبزش خانه هاى اطراف را زیبا کرده بود 
قرار داشت. بچه ها، کامیون و تراکتور و ماشین قرمز کوچولو و بیل 
شن کش پالستیکى را با خود  بر داشتند، مادر بزرگ هم یک فالسک 
آب و سه تا نارنگى. اول مادر بزرگ  با آب پاش کوچولویى که آنجا 
بود شن را خیس کرد بعد کمى خاك به آن اضافه کرد و گل درست 
کرد، و با بیلچه یک بازه درست کرد آخر سر هم  زیر بازه را خالى 
کرد و پل درست شد، بچه ها شروع کردند به کندن زیر پل  تا جایى 

ماشین ها از  شدن  براى رد 
ناگهان  شود،  باز  پل   زیر 
ساخته  تونل  شدند  متوجه 
شده  زده  ذوق  ها  بچه  اند. 
بودند و به مادر بزرگ  کمک 
و  ریزه  سنگ  با  کردند،  مى 
بوته هاى  از  که  شاخه  چند 
بود  شده  کنده  فرنگى  توت 
و علف هاى هرزى که آقا و 
خانم باغبان از میان بوته هاى 
توت فرنگى در آورده بودن، 
یک جاده درست کردند که 
دو طرفش درخت داشت و 
ماشین ها از آن رد مى شدند 
را  کامیون  برسند.  پل  به  تا 
کوچولو  ریز  سنگ هاى  از 
از  نوبتى  و  بودند  کرده  پر 
جاده به روى پل مى راندند. 
انتهاى پل به بوته هاى توت 
ها  بچه  و  مى رسید  فرنگى 

فرنگى هاى  توت  به چنینند.  فرنگى هارا  توت  نباید  که  مى دانستند 
قسمت باغچه ى خودشان وقتى که خوب مى رسیدند، مامان مى چید 
و با سبد زیبایى به خانه مى آورد. اما از آن جا که کلى گرد و خاك بر 
روى توت فرنگى ها مى نشست و تازه شاید سم پاشى هم مى شدند، 
بچه ها اجازه چیدن آن ها را نداشتند. بچه ها خوشان  در کاشتن توت 
فرنگى ها کمک کرده بودند و از آن ها مراقبت هم مى کردند. مادر 
بزرگ به مامان زنگ زد و اجازه گرفت که کمى توت فرنگى به چینند، 
مامان هم اجازه داد و با یک سبد آمد . مادر بزرگ و بچه ها خوشحال 
توت فرنگى هاى چیده شده را در سبد گذاشتند، مى خواستند باز هم 
بازى کنند که مامان در رو به بالکن را باز کرد و گفت: مادر بزرگ 

لطفا با بچه ها بیائید باال شام حاضر است. سبد توت فرنگى را روى 
کامیون  گذاشتند، بچه ها به نوبت آن را کشیدند تا به آسانسور رسیدند. 
فرداى آن روز  مامان و بابا و مادر بزرگ سرکار رفتند و بچه ها به مهد 
کودك. مادر بزرگ قرار بود چند شب پیش آن ها بماند، براى همین تا 
به خانه رسید، بچه ها گفتند: مادر بزرگ تو ماشین قرمز کوچولو را با 
خودت سر کار بردى؟ مادر بزرگ جواب داد:" نه پسرهاى عزیزم."  
بچه ها:" گفتند پیدایش نمى کنیم." سه تایى شروع کردند دنبال ماشین 
قرمز کوچولو گشتن. جعبه اسباب بازى ها، زیر تخت، توى حمام 
که دیروزش ماشین ها را آن جا شسته بودند و با حوله خشک کرده 
بودند. نبود، مادر بزرگ گفت: بد نیست سرى هم به باغچه بزنیم، 
"مادربزرگ  گفت: مان  ما
ــا را  ــ مــا ســه تــا آن ج
از  نیست."یکى  گشته ایم 
را  "همه جا  گفت: پسرها 
سرك کشیده ایم" و سرش را 
به این طرف و آن طرف خم 
کرد و همه خندیدند. بچه ها 
همین  براى  بودند  ناراحت 
نگران  گفت:"  بزرگ  مادر 
شاید  مى شود،  پیدا  نباشید 
همسایه  بچه هاى  از  یکى 
آن را دیده و با خودش برده 
بعدا  و  کند  بازى  کمى  که 
بگذارد.  جایش  سر  بیاورد 
آن را قرض گرفته است. این 
است  شنى  باغچه ى  رسم 
بعضى  بچه ها  همه ى  که 
را  بازى ها شان  اسباب  از 
آن جا مى گذارند و به خانه 
کسى  هم  اگر  و  نمى برند 
یکى را برداشت و به خانه برد، دوباره پس مى آورد."حاال موافقید 
برویم و ببینم که آیا پل و تونل و جاده مان سرجایش مانده؟ بچه ها 
فورى حاضر شدند و هر سه به باغچه رفتند. پل سرجایش بود تونل 
هم و چند بچه ماشین هاى شان را  از روى پل مى بردند و یا در جاده 
با هم مسابقه مى دادند.فردا هم رسید اما ماشین قرمز کوچولو پیدا 
نشد. هر سه ناراحت بودند و مى دانستند که ماشین قرمز کوچولو، مثل 
ماشین زرد سحر آمیز نیست یک ماشین معمولى اسباب بازى است 
و مى ترسیدند بالیى سرش آمده باشد. ماشین زرد کوچولو  وقتى 
مى خواست به پیچد بوق مى زد ، خوشحال که مى شد چراغ هایش 
خاموش روشن مى شدند، ناراحت که مى شد دور خودش مى چرخید، 
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این قدر باهوش بود که از روى مورچه ها رد نمى شد، دلش براى شان 
از  بعد  که  را  عسل  زنبورهاى  مى خواست  دلش  حتى  مى سوخت. 
چشیدن شهد گل ها سنگین مى شدند سوار کند و  تا دم کندوى شان 
برساند، یکى دو بار هم واقعا این کار را کرده بود.اما ماشین قرمز 
از  و  گذشت  روز  سه  نمى کرد.  را  کارها  این  از  هیچ کدام  کوچولو 
ماشین خبرى نشد. بچه ها فکر کردند یکى از هم بازى هاى شان آن را 
به خانه برده و یادش رفته که دوباره سرجایش برگرداند. مادر بزرگ 
که بچه ها را ناراحت دید پیش نهاد کرد چه طور است یک بار سه تایى 
با هم همه جاى باغچه را بگردیم؟ همه جا را گشتند، سطل خاکروبه، 
زیر نیمکت ها، توى صندوق اسباب بازى هاى وسط باغچه ، توى 
درگاه خانه ها، نه خیر! خبرى از ماشین قرمز نبود که نبود. وقتى که 
به خانه برگشتن ، مامان که آن هارا ناراحت دید سبد را دست شان 
داد و گفت: اگر شما توت فرنگى به چینید من هم پاى توت فرنگى 
براى دسر درست مى کنم." هر سه خوشحال شدند و خنده کنان به 
طرف باغچه دویدند، مزه ى پاى توت فرنگى با خامه ى کنار بشقاب 
که در انتظارشان بود، فکر ماشین کوچولو را بکلى از سرشان بیرون 
آورده بود. توت فرنگى مى چیدند و آواز مى خواندند.همین طور که 
الى بوته ها مى چرخیدند. ناگهان صداى یک بوق کوچولو شنیدند. 
با چشمان گشاد شده بهم نگاه کردند. اما همه جا ساکت بود،  تا 

شروع به چیدن کردند، باز یک صداى بوق ضعیف آمد. مادر بزرگ 
در حالى که به طرف بالکن مى رفت که سبد دیگرى از مامان براى 
باشید  "مواظب  گفت:  بچه ها  به  بگیرد،   بیشتر  فرنگى  توت  چیدن 
زنبورهاى عسل الى بوته هاى توت فرنگى نیش تان نزنند !" هنوز 
حرفش تمام نشده بود که صداى جیغ بچه هارا شنید:" بیا مادر بزرگ 
بیا، این جاست، ماشین قرمز کوچولو الى بوته هاى توت فرنگى قایم 
شده بوده و چون او هم قرمز بود ما نتوانستیم بودند آن را پیدا کنیم. 
تا ماشین قرمز کوچولو را توى تونل هل دادند که  بوته هاى خار دار 
دیگر باغجه  زخمى شان نکند. یک دفعه، یک صداى گزززززززز از 
توى ماشین در آمد و زنبور عسل چاقالویى از توى ماشین بیرون پرید، 
بچه ها و مادر بزرگ بلند بلند خندیدند و مادر بزرگ به ماشین قرمز 
کوچولو گفت: "راستش را بگو اى شیکمو تو هم این مدت مشغول 
توت فرنگى خوردن بودى؟ یا  از بس مهربانى این جا ماندى که این 
زنبور عسل شیکمو را به خانه اش برسانى ؟ تو که از این کارها بلد 

نبودى." پسر بزرگ خندید و گفت:" مادر بزرگ شیطونى نکن، زنبور 
عسل شکیمو نیست، باید عسل به کندو به برد، البته اگر "بوووز" باشد،  
ماشین قرمز  اما   ، مى خورد  هم  بیش تر  معروف   عسل  زنبور  همان 
کوچولو  توت فرنگى نمى خورد. همه خندیدند. ماشین قرمز بوقى 
زد و پسر کوچک او را بغل کرد و بوسید و به دست برادرش داد که 

او هم  ماشین قرمز کوچولو را ببوسد. مادر بزرگ گفت:" تو درست 
مى گویى پسرم نباید با شیکمو و چاقالو  گفتن دیگران را مسخره 
کرد. اما، ما دوستیم و شوخى مى کنیم." مامان پرسید: این سه، چهار 
روز همین طور توى بوته ها خوابیده این تنبل"؟ باز هم همه خندیدند. 
که ناگهان ماشین قرمز کوچولو چراغ هایش را خاموش روشن کر و 
بوق زد. همه به هم نگاه کردند، یک ماشین سحر آمیز دیگر به دنیا 

آمده بود انگار.
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آى خنده 
     خنده

      خنده...

عجیبه
 پاول هنوز از فلوریدا بر نگشته!

- باور مى کنى؟من هى راه 
میرم

اما چاق تر مى شم!
جان 

یا هویج؟

معلومه
 حسابى ورزش کردى ها!

دستامو پس بده
زود باش
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عمودى:
1- مملو، پر

2- هم با پیچ مى آید، هم یک بازى خوب است.
3- میوه شب چله.

4- بى راهه نیست.، براى جلو گیرى از سیل و ذخیره ى آب  بر روى روخانه مى بندند.
5- الهه ى زیبایى یونا ن باستان. 

6- با اما مى آید، به معنى، کاش یا در صورتى که هم، هست.
7- پنجمین نت موسیقى. اگر یک ، بزرگ ترین شب سال مى شود.

8- وقتى که ابر ها پائین مى آیند هوا این گونه مى شود.

افقى:
1- خرس نیست اما در صورت فلکى خرس قرار گرفته و قطبى هست. چهارپایان دارند.

2- حرف ربط. گلى زیبا که فقط یک "آ" از الله بیشتر دارد.
3- درخشان ترین ستاره ى منظومه ى شمسى.

4- قطار از روى آن رد مى شود.
5- حیوانى از دسته ى سنجاب ها. اولین نت موسیقى.

6- هواى زمستانى. بى داد نیست.

جدول
جدول...    

6             5  4  3  2  1 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

8

جواب جدول
عمودى

1- سرشار 2- تاب 3- انار 4- راه. سد.5- هلن 6-اگر 7- ُسل. چله  8- مه آلود
افقى

1- ستاره. سم 2-آالله 3- شباهنگ 4- ریل 5-راسو.دو 6- سرد. داد
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مغز ما از بین ده تا صد میلیون سلول عصبى که به طرز پیچیده اى بهم 
اتصال دارند، تشکیل شده است. هر زمان که ما چیز جدیدى یاد مى گیریم 
یک ارتباط جدید، و پیچیده ى جدید بین این سلول ها بوجود مى آید. 
نرون هاى مغزمثل سایر سلول ها را مى توان با یک  مجموعه  سیم هاى 
الکتریکى که توسط یک باطرى  و یک موتور برق در انتها ى  شان مقایسه 
کرد. اگر یک جریان الکتریکى از موتور وارد سیم ها شود، باطرى به کار 
افتاده و یک سیگنال یا پیام جدید را  منتشر مى کند که از انتهاى دیگر 
خارج مى شود. در یک نرون،  به هر دوى باطرى و موتور برق جسم 
سلولى مى نامند. این جسم سلولى اولین بخش پیام الکتریکى را دریافت 
مى کند  این اولین بحش پیام گیر جسم سلولى را دندریت مى نامند.

نرون بقیه ى پیام را از طریق  سیم رابط یا سایرسلول ها به انتهاى خط 
امى فرستد  که به آن اکسون مى گویند. دو نرون از  انتها ى شان  از یک 
طرف به دندریت و از طرف دیگر آکسون وصل مى شوند. آن ها حتى 
مى توانند به شاخه هاى دیگرى تقسیم شود. یک  جسم سلولى به طور 
طبیعى از تعداد غیر قابل شمارشى از دندریت ها تشکیل شده است که 
مى توانند پیام ها را دریافت کنند. ةکسون هاى این دندریت  ها به طور 
معمول شارژ و آماده ى دریافت هستند. به این ترتیب نرون ها از طریق 
اتصال انتهاى شان به دندریت ها با  هزاران نرون دیگر در ارتباطند و 
یک شبکه ى ارتباطى پیچیده و قدرتمندى را مى سازند. بنا به تعریف این 
شبکه ى ارتباطى بزرگ تر از  تمامى سلول هاى زنده در کل کهکشان 
است. براى این که یک نرون بتوااند، یک پیام را منتقل کند، در درجه ى 
از  را  پیام  یک  فقط  که  نیست  کافى  این  شود.  فعال  خودش  باید  اول 
دندریت ها ى یک نرون دیگردریافت کند. آن باید هم زمان با تعدا زیادى 
نرون دیگر در ارتباط و پیوند . هم کارى  قرار گیرد تا بتواند، پیامى را 
منتقل کند. ئر حقیقت این مهم نیست که کدام نرون مسوئولیت اولیه پیام 
رسانى را به عهده مى گیرد. مهم  قدرت مجموعه ى این کانال ارتباطى 
شبکه است. یک مثال ساده در این رابطه این است که اگر یک نرون ما 
را وادار به گریه مى کند،  این گریه مى تواند به دلیل مجموعه ى  بزرگى 
از دالیل و اتفاقات و احساس ها باشد. چند پیام قوى از جاانب مرکز 
احساس درد مغز کافیست که با فرستادن پیام نرون  ها را فعال کند. اما 
چند پیام ضعیف هم از طریف پنوبل که مرکز احساسات و آگاهى مغز 
است مى تواند منجر به ریختن اشک ما باشند. این ارتباطات الیتناهى 
سلول هاى عصبى مغز راز پشت پرده ى قدرت عظیم مغز ما است. و 
قدرت بى نظیر انطباق و ارتباط نرون ها است که باعث مى شود که 
ما به توانیم جیز هاى تازه یاد بگیریم و رشد کنیم. به ساده گى مى توان 
گفت که دیدن یک شیرینى، حس بویایى ، چشایى، بینایى یک کودك 
را تحریک مى کند و منجر به راه افتادن موتور حرکت معز شده، دست 
کودك به طرف شیرینى  دراز مى شود. اگر پدر و مادر مکررا کودك 
را از خوردن شیرینى منع کنند، یک پیام دیگر از طریق گوش به مغز 
کودك مى رسد .نرون هاى گیرنده ى پیام ممنوعیت، نرون هاى دیگرى 

را که به دست کودك فرمان مى دهند تحت تاثیر قرار مى دهند. بنا بر 
این یک نرون فقط فرمان حرکت را به انجام نمى رساند بلکه  امر توقف 
عمل موتوریک و کنترل ان را هم به عهده داد. در این مثال کودك یاد 
مى گیرد که دستش را به طرف شیرینى دراز نکند. و این درك از طریق  

ایجاد ارتباط جدید توسط نرون ها صورت گرفته است.

پیام هاى عصبى
پیام هاى عصبى جریانات الکتریکى هستند اما، این به معنى گذشتن 
جریان برق و الکتریسته بین سلول هاى مغز نیست. در عوض یک بهم 
فشرده گى الکتریکى بین مرکز نرون است که خودش را باز تکثیر مى کند. 
این تفاوت بهم فشرده موضعى است  و در کانال هاى معین شکل مى 
گیرد، وقتى که مرکز تولید یک کانال نوتریوم و کالیوم یون هار تولید  
مى کنندف انرژى الکتریکى منتقل مى شود. این انرژى الکتریکى، کانال 
هاى یونى غیر معین و نا محدود را تحت تاثیر قرار مى دهد. آن ها هم 
به نوبه ى خود  بهم فشرده و تکثیر شده  قسمت هاى دیگر نرون ها را 
را تحت تاثیر قرار مى دهند. این بهم فشردگى و تکثیر در یک ملیونیم 
ثانیه صورت مى گیرد آما مى تواند به سرعت صد کیلومتر شعاع اطاف 

خود را تحت تاثیر قرار دهد.

سلول هاى مغزى مختلف
وقتى که از سلول هاى عصبى مغز صحبت مى شود و نرون ها اسم برده 
مى شوند، در واقع از بخشى از سلول هاى مغز صحبت مى شود که گیام 
ها را به اطاف مغز مى برند. اما نرون ها فقط ده درصد سلول هاى مغز 
را تشکیل مى دهند. شاید هم کمتر، اکثریت سلول هاى عصبى مغز را 
چیال سلول ها یا سلول هاى کمکى تشکیل مى دهد. این سلول ها به 
اشکال مختلف به نرون ها کمک مى کنند. این سلول هاى کمکى  مقدار 
زیادى از مادهى چرب یا سلول هاى چربى مغز یا میلین ها را در خود 
دارند.این ها درست مثل یک غالف  پالستیکى درو سیم برق نرون ها 
را محافظت مى کنند و به یک معنى خنثى مى سازند که در اثر اتصال 
با سایر نرون ها نسوزند. بعضى دیگر از این جیال سلول ها  در کنار 
نرون ها رشد مى کنند و به نرون کمک مى کنند که به طرف درست 
حرکت کند. و نوع سوم نقش نظافت چى را دارند و میکرو ارگانیزم ها 

یا سلول هاى مرده را مى خورند.

مغز  ما یک شبکه ى ازتباطى است!

تازه هاى  تازه هاى  
 علم علم
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شبى بسیار وحشتناك و سرد بود  هوا تفریبا کامال تاریک شده بود. 
در این سرما و تاریکى دخترى کوچک و فقیر تنها و با پاى برهنه 
به  پایى  دم  بود  کرده  ترك  را  خانه  وقتى  رفت  مى  راه  خیابان  کنار 
پایش بود. اما چه فاید؟ آن دم پایى ها برایش بسیار بزرگ بوودند. دم 
پایى هاى مادرش بودند. وقتى که دو واگن برقى بسرعت از کنارش 
زد شدند   و نردیک بو زیر یکى از آن ها برود، دمپایى ها از پایش 
در آمدند. و یکى از آن ها هرگز پید انشد. و یکى دیگر را که یخ زده 
بود مرد فقیرى بر داشت که براى بچه هاى خودش ذخیره کند. دختر 
کوچک پاى برهنه به خانه مى رفت. پاهایش از شدت سرما سرخ 
بسته  چندین  پاره اش  کهنه  پوش  رو  جیب  در  بودند.  شده  کبود  و 
چوب کبریت داشت و یک دسته از آن ها را در مشتش گرفته بود. اما 
هیچ کس حتى یک چوب کبریت هم از او نخریده بود. دخترك از 
سرما و گرسنگى مچاله شده بود.  دخترك زیبا تصویر حقیقى  رنج 
و فقر بود. بر روى موهاى بلند و زیبا و فرفرى اش که دور گردنش 
هاى  پنجره  پشت  بر  بود.ناگهان  نشسته  برف  هاى  دانه  بود،  ریخته 

خانه  هزاران شمع رنگى شروع به درخشیدن 
کرد. شب سال بود و بوى غاز و بوقلمون کباب 
یا سرخ شده از همه ى خانه ها بیرون مى آمد.

در زوایه ى بین دو خانه که از بقیه جدا بودند 
نشست. خودش را بغل کرده و در هم فرو رفته 
بود. پاهاى سرما زد اش را در زیر روپوششش 
قایم کرد اما هو سرد تر و سر د تر مى شد، 
تاریکى تیره تر و او جرات نمى کرد، که به خانه 
برگردد.چون هیچ چوب کبریتى نفروخته بود. 
به این دلیل حتما هم از پدر و هم از مادرش 
کتک مى خورد. لبه ى سقفى که زیر آن نشسته 
بود با کاه پوشانده شده بود و باد سرد و گزنده 
از البالى آن به بدن کوچک و نحیف او مى 
سرما  از  دستانش  مى لرزید.  سرما  از  و  رسید 

بى حس شده بود. ناگهان فکرى به  خاطرش رسید: یک دانه کبریت 
مى توانست او را از یخ زدن نجات دهد. اگر جرات مى  کرد که یکى 
را در بیاورد و بر روى دیوار به :شد و خودش را گرم کند. کبریتى 
کشید و شعله ى گرم آن دستانش را گرم کرد. احساس مى کرد تمام 
دنیا گرم شده و شعله هاى سوزان وجودش را گرم مى کند. اما این 
شادى دیرى نپائید و در دستان کوچک و سرما زده ى او فقط یک 
چوب کبریت تا ته سوخته  مانده بود که اوبه طرز غم انگیزى به آن 
نگاه مى کرد. دخترك کبریتى دیگرى را در آورد و بر دیوار کشید، نا 
گهان دیوار  از بین رفت  پردهى نازك قابل دیدنى بین او و آن  چه 
که درون خانه بود کشیده شد.و او پشت دویار ار دید که میزى مجلل 
و با شکوه  که با رومیزى سفیدى عین برف پوشانده شده و سرویس 

چینى نفیس و گران بها ، با طرف هاى نقره یى و گلدان هاى گل قرار 
دارد.  بر روى میز در ظرف هاى بزرگ و زیبا ، کباب غاز با آلو و 
سیب معطر سرخ شده و انواع و اقسام خوراکى هاى  بى نظیر به چشم 
مى خورد. ناگهان غاز از روى میز در حالى که کارد و چنگان به درون 
سینه اش فر رفته بود پائین پرید و خود را به دخترك رساند. کبریت 
به آخر رسید و چیزى جز سرما  و گرسنگى و یخ نماند. دخترك 
زیبایى  کریسمس  درخت  زیر  او  دیگر  حاال  کشید،  دیگرى  کبریت 
نشسته بود . این درخت حتى از درختى که او از پشت دیوار شیشه اى 
در خانه ى آن مردم ثروتمند دیده بود هم بزرگ تر بود. هزاران شمع 
بر روى شاخه هاى ایم درخت زیبا مى درخشید  و تصاویر زیایى 
که او  در پشت ویترین دیده بود به او نگاه مى کردند. دختر کوچک 
وقتى که کبریشت رو به خاموشى مى  رفت دستش را به طرف آن  ها 
دراز کرد.درخت کاج با شکوه به پرواز در آمد و رو به آسمان باال 
رفت. حاال او شمع  هاى ردخت را چون ستاره هاى روشن و طالیى 
میدرخشیدن و گرما و شعله شان به زمین مى رسید. مادر بزرگ پیرش 
که دخترك او  را خیلى دوست مى داشت و حاال مرده 
بود، براى او تعریف کرده بود که وقتى یکى مى میرد 
یک ستاره مى شود و در آسمان مى درخشد و وقتى 
که او مرده بود، دخترك گریسته بود که: مادر بزرگ 
خواهش مى کنم مرا با خودت ببر من هم مى  خواهم 
ستاره شوم. کبریت دیگرى روشن کرد،   مادر بزرگ 
پیر ایستاده بود.مثل ستاره مى درخشید و باشکوه بود 
بر روى لبانش خنده گرم محبت آمیزش مثل همیشه 
مى درخشید. دخترك فریاد کشید: اوه مادر بزرگ! مرا با 
خودت به بر و گرمم کن، تو به همراه خاموشى شعله ى 
کبریت من ناپدید خواهى شد > خواهش مى کنم زود 
باش مرا با خودت به بر. دخترك  از ترس این که مادر 
بزرگش ناپدید نشود، تمام کبریت  هاى باقى مانده را  
با هم به دیوار کشید  که زمان ماندن مادر بزرگ بیشتر 
شود. شعله آن چنان درخشان بود و گرم و مادر بزرگ چنان زیبا که 
هرگز دخترك او را چنین ندیده بود. مادر بزرگ دیگر پیر و خمیده 
نبود قدش بلند شده بود. دخترك را بغل گرفت و با هم براى ستاره 
شدن و در آسمان نشستن پرواز کردند. دیگر از سرما و گرسنگى 
خبرى نبود. اما در کنج دیوار دخترکى زیبا با موهاى فرى فرى بلندى 
که دور گردنش ریخته بود و برف ها مثل تاجى از مروارید بر سرش 
بود، با گونه هاى سرخ و لبانى نیمه باز یخ زده بود. دخترك راست 
نشسته بود و  با کبریت هاى سوخته در دستش یخ زده بود. مردم 
با دین او مى گفتند: مى خواسته خودش را گرم کند. هیچ کس نمى 
دانست او چه چیز هاى زیبایى دیده و و در چه پارك زیبایى با مادر 

بزرگ قدم زده و حاال هم یک ستاره ى درخشان و زیبا است.

دخترك   کبریت  فروش
هانس کریستسین آندرسون 

ترجمه: سوسن بهار
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شعر ... شعر ... شعر  ...
چکمه ى نو

کالغه از رو نرده
داد زد و گفت چه سرده!
دستکش و پالتو مى خوام
یه چکمه ى نو م مى خوام

از روى نرده، قارقار
رفت ور سید به بازار

هرچه دلش خواست خرید
پوشید و پرپر، پرید

افسانه شعبان نژاد
* * *

رد پا
گنجیشکه توى کوچه مون

قدم زده یواش یواش
من که ندیدنش ولى

رو برفا مونده جاى پاش
چه خوبه زمستونه 

کوچه پر از برف و ِگله
گنجیشکه!جاى پاى تو
رو برفا خیلى خوشگله

مریم هاشم  پور
* * *

ننه سرما
مادر جونم مى خنده

خنده ى پله پله!
قرمزه رنگ لپاش

رنگ انار چله
صد تا لباس مى پوشه

شال داره دور گردن
واى که چه خنده داره

این ننه سرماى من
مهرى ماهوتى

* * *

برف روى کاج
برف اومده روى کاج

سنجاب شده  شده هاج و و اج!
رو شاخه هاى برفى نشسته چند تا کالغ
عمو توماج با االغ هیزم مى بره به باغ
پشت سرش پروانه  با یه دونه بزعاله

بین خواب و بیدارى
رفته شهر زیبایى:

یه مدرسه مثل کاخ
گوزن هاى پر از شاخ
سورتمه ها  طالیى
بخارى ه،ا داغ داغ

وه که عجب رویایى
عمو توماج تو فکر 

اجاق
خاگیته یا که اوماج

جا ى پاشون تو برفا 
نوشته: داد از سرما
کاشکى بیاد فردایى
پر از شادى زبیایى
سوسن بهار

* * *



DARVAG
Journal for children

No.47 - December 2018

Editor: Susan Bahar
Adress: Darvag
Box 854
101 37 Stockholm - Sweden

www.darvag.com
E.mail: darvag_darvag@yahoo.com
Tel: (046) 72- 25 15 757
Postgiro: 1060493-2

ISSN: 2402 - 5914

مادر همیشه مى گفت:" اگر ابرها سرخ باشند، برف سنگینى خواهد 
بارید." برف سنگین هم یعنى، تعطیلى مدرسه! هم ى بچه ها  در سرماى 
زمستان آرزوى برف سنگین داشتند که به مدرسه نروند.مدرسه نرفتن 
هم یعنى این که صبح زود مجبورنباشى بیدار شوى. تا عصر برف بازى 
کنى و غذاى خوشمزه ى سهمیه برفى روبى را به خورى. از پشت پنجره 
نگاه کردم. ابرها زردآلویى بود، و دانه هاى برف درشت، درشت بر 
زمین مى بارید.چراغ خواب را که نور مالیم آبى رنگى داشت روشن 

کردم، چراغ اتاق را خاموش کردم  و کتاب قصه را گذاشتم کنار چراغ 
خواب. داشتم فکر مى کردم:"اگر فردا مدرسه تعطیل باشد چه چیزى را 
بهتر ست براى سر سره بازى با خودم بیرون به برم ؟ تشت مسى را از 
مادر خواهش کنم به من به دهد؟ یا سینى ورشو را؟" همین طورکه به 
که  پارچه یى را  گرفتم عروسک  مى کردم،تصمیم  نگاه  برف  دانه هاى 
با کمک یکى از خانم هاى مهربان فامیل فخرى خانم درست کرده 
بودم، با خودم ب برم و آن را توى سنى ورشو بگذارم  عروسکم شکل 

خرگوش داشت. با خودم گفتم:" سگ پشمالوى اسباب بازى را که 
موهاى فرفرى و چشم هاى مهربانى داشت، و اسمش برفى بود را بغل  
مى کنم.".دلم مى خواست از همین حاال مى دانستم که مدرسه تعطیل 
است. خوابم نمى برد. مادر اجازه داد سینى ورشو را بر دارم. عروسک 
پارچه یى را که شکل خرگوش است و سگ پشمالویم را  توى بغل 
گرفته بودم و از روى تپه برفى که با بچه ها درست کرده بودیم، سر 
مى خوردم و مى خندیدم. بعد سگ سفید پشمالویم را با خرگوش روى 

سنى گذاشتم و خودم در کنارشان روى برف سرمى خوردم داشتیم 
مسابقه م  دادیم و حظ مى کردیم. یک دفعه برفى یعنى سگ کوچولویم 
گم شد، از بس سفید بود توى برف ها پیدا نمى شد ، فقط چشمانش 
سیاه بود که برف روى آن ها را پوشانده بود. شروع کردم مثل سگ ها 
پارس کردن که جوابم را ه بدهد و به توانم پیدایش کنم، که صداى 
برادرم را شنیدم " بلند شو خواب  آلود نکنه فکر کردى تعطیله ؟ و 

مى تونى بخوابى تا لنگه ظهر؟ امان از توخواب آلود.!

خواب آلود!




