
 كمت�ر كس�ي اس�ت كه ش�عر 
»ص�د دان�ه ياق�وت« را از حفظ 
نباش�د. ش�عري ك�ه در كتاب ه�اي درس�ي 
دوره دبس�تان منتش�ر ش�ده ب�ود.  مصطفي 
رحماندوست، شاعر اين شعر از فعاالن ادبيات 
كودك و نوجوان اس�ت. جالب اس�ت كه شاعر 
اين ش�عر نخس�تين كتابي ك�ه در زندگي اش 
خوانده، ديوان حافظ است كه چيزي از آن سردر 
نمي آورده و خودش مي گويد خدا به او رحم كرده 

ب�ا اينكه در كودكي اش كت�اب خوبي نخوانده، 
 ام�ا كتاب خوان ش�ده اس�ت. رحماندوس�ت،
 مدي�ر مركز نش�ريات كانون پ�رورش فكري 
كودكان و نوجوانان، مدير مس�وول نش�ريات 
رشد، س�ردبير رش�د دانش آموز، س�ردبير و 
پديدآورنده سروش كودكان و نوجوانان نيز بوده 
است. همزمان با برگزاري نمايشگاه كتاب تهران 
در زمينه ادبيات كودك و نوجوان گفت وگويي 
كوتاه با او داريم. آنچه پيش رو داريد حاصل گپ 
و گفتي چنددقيقه اي در غرفه يكي از ناشران 

فعال ادبيات كودك و نوجوان است. 

آقاي رحماندوست در شرايطي كه مدام 
شعار كتاب خواني از سوي مسووالن رده 
باالي كش�ور داده مي شود و آنان مردم را 
به كتاب خواندن تشويق مي كنند، به نظر 
مي رس�د يكي از مهم تري�ن راه هايي كه 
مي توان عادت به مطالعه را در افراد ايجاد 
ك�رد، از آموزش و پرورش آغاز مي ش�ود 
اما اين پرسش مطرح اس�ت كه چرا نهاد 
آموزش و پرورش با پتانس�لي كه دارد، با 
ناشران فعال حوزه كتاب كودك و نوجوان 
هم�كاري نمي كند ودر ح�ال حاضر اين 

وضعيت به يكي از مشكالت مهم ناشران 
كودك و نوجوان تبديل شده است؟

ش��ما چرا گن��اه ديگ��ران را ب��ا م��ن در ميان 
مي گذاريد؟ از خود آموزش و پرورشي ها بپرسيد 
چرا اين گونه عمل مي كنند. من هم معتقدم در 
وهله اول سيس��تم آموزش��ي وزارت آموزش و 
پرورش ما عقب اس��ت و در مرحله بعد، سيستم 
سياسي غلطي بر آن حاكم است كه فكر مي كنند 
باي��د به همه و به همه چيز ب��ا ديده بدبيني نگاه 
كنيم. ل��ذا هرچيزي تا از فيلتره��اي متعدد رد 
نشود، از نظر آنان پذيرفته نيست. حتي نمي شود 
گفت وزارت فرهنگ و ارشاد شما متعلق به اين 
دولت اس��ت و خود شما هم زير مجموعه همين 
دولت هستيد. وقتي ارشاد به اين كتاب ها مجوز 
انتشار مي دهد شما چرا مانع تراشي مي كنيد؟ به 
نظرم از آموزش و پرورش��ي ها بپرسيد چرا اين 
همه كتابي كه در كش��ور ما چاپ مي شود � در 
س��ال 15 هزار عنوان كتاب براي بچه ها منتشر 
مي شود � بايد تيراژ اين كتاب ها هزار تا باشد؟ در 
حالي كه ما چيزي حدود سي ميليون دانش آموز 
زير دبس��تاني داريم. من هم همين پرسش را از 

آنها دارم. من هم با شما همخوان هستم. 
درست اس�ت اما به اعتقاد شما به عنوان 
كسي كه در حوزه ادبيات كودك و نوجوان 
فعال هستيد، چه عواملي در شكل گيري 

اين وضعيت دخيل هستند؟
آم��وزش و پرورش م��ا يك سيس��تم خيلي كند 
است و متاسفانه اصال به روز نيست. من از اينجا به 
ايتاليا دعوت شده  بودم چون كتابم در آنجا كتاب 
س��ال ش��ده بود. به همين دليل مرا به چند شهر 
ايتاليا دعوت كردند و كام��ال معلوم بود آموزش و 
پرورش��ي ها كتاب مرا خوانده بودن��د و درباره آن 
بحث كرده اند. عالوه بر آن متوجه ش��دم بر اساس 
آن نمايشنامه نوشته اند و قصه گويي كرده اند. اين 
شيوه با سيس��تم فعلي ما كامال متفاوت است. در 
حال حاضر هيچ كت��اب به روزي در كتابخانه هاي 
آموزش و پ��رورش ما وجود ندارد. اصال كتاب هاي 
روز را به مدارس نمي برند. بايد از انتش��ار هر كتاب 
دو سالي بگذرد و همه آن را بخوانند و تاييد كنند. 
تازه ش��ايد به مدارس راه پيدا كند و اين گونه است 
كه سرانه كتاب در مدارس ما اين اندازه كم است. 

اتفاق�ا درب�اره همين موضوع پرسش�ي 
در  ك�ه  كتاب هاي�ي  اي�ن  داش�تم؛ 
كتابخانه هاي م�دارس وجود دارد چقدر 

براي دانش آموزان جذاب است و آنان را به 
كتاب خواندن تشويق مي كند؟

از وضعيت فعلي بي خبرم اما ت��ا آنجا كه از قبل 
خب��ر دارم، كتاب ه��اي قبلي واقع��ا جذابيتي 
ب��راي بچه ها نداش��تند. بيش��تر آن كتاب ها را 
بزرگس��االن انتخاب مي كردن��د و در ميان آنها 
كتابي كه ب��راي بچه ها جاذبه داش��ته باش��د، 
نبود. زماني ك��ه خود ما دانش آم��وز بوديم، در 
كتابخانه هاي مدرس��ه هاي مان رمان هم بود با 
اينكه كتابخانه هاي خيلي محدودي داش��تيم. 
واقعا خيل��ي محدود بود ام��ا االن بعيد مي دانم 

رمان هاي روز در كتابخانه هاي مدارس باشد. 
در اي�ن مي�ان نق�ش معلمان پرورش�ي 
چيس�ت؟ كساني كه ش�رح وظيفه شان 

رسيدگي به چنين اموري است؟
ببينيد معلم پرورش��ي هم تابع سيستمي است. 
وقتي آن سيستم كند باشد، معلم پرورشي اش 
هم كند خواهد بود. بعضي از مربيان پرورش��ي 
خودشان انگيزه دارند و خيلي در اين امور فعال 
هستند اما كساني كه شخصا انگيزه ندارند و تابع 
سيس��تم موجود هس��تند مثل همه جاي ديگر 
است. هميش��ه مي گويم آموزش و پرورش ما به 
جواب خوب نمره بيس��ت مي دهد و نه به سوال 
خوب. حتي اگر كسي زياد سوال كند مي گويند 
پدر و مادرش را صدا كنيم كه چرا بچه شان اين 
اندازه س��وال مي كند. نتيجه اينكه از اين بچه ها 

پرسشگر، پژوهشگر و محقق بار نمي آيد. 
چگونه مي توان كودكان امروز را كه مدام 
درگير بازي هاي كامپيوتري هس�تند، به 

كتاب خواندن جذب كرد؟
بچ��ه را نمي ش��ود از پيش��رفت هاي موج��ود در 
جامعه بازداش��ت. كامپيوتر، لپ ت��اپ، بازي هاي 
كامپيوتري و... همه اينها اتفاقاتي است كه افتاده 
و نمي توان كودكان را از كار كردن با اين وس��ايل 
بازداش��ت بلكه باي��د ب��راي آن برنامه ريزي كرد. 
خانواده ها كودكان ش��ان را كنت��رل كنند تا مدت 
زمان محدودي از اين وس��ايل اس��تفاده كنند. اما 
متاسفانه پدر و مادرها دوست دارند بچه ها مشغول 
شوند و خودشان فوتبال شان را تماشا كنند و چرت 
خودشان را بزنند. نمي توان بچه را رها كرد و انتظار 
داشت خوب هم تربيت شود. حتما بايد براي بازي، 
گپ و گفت رو در رو، درس خواندن و... برنامه داشت 
و پافشاري كرد كه اجرا شود. نگويند بچه ما تا بوق 
سگ بيدار مي نشيند و با ما تلويزيون تماشا مي كند. 

ساعت خواب بچه بايد مشخص باشد. 
سال هاي قبل وقتي ما بچه بوديم، از طرف 
مدرسه ما را به نمايشگاه كتاب مي آوردند. 
االن مدت هاست اين اتفاق خيلي كمرنگ 

شده است. 
چرا؛ ام��روز صبح دي��دم گروه هاي زي��ادي را به 

نمايشگاه آورده بودند. 
چگونه مي توان برنامه ريزي كرد كه بچه ها 
را در كنار حضور و فعاليت شان در مدرسه 

به چنين فضاهايي بياورند؟
يكي از صحبت هاي من همين ب��ود. االن براي 
آموزش و پرورش مهم تر اس��ت كه بچه ها س��ر 
كالس باشند و درس شان را بخوانند. شايد به اين 
فكر نمي كنند آمدن به نمايشگاه با اينكه خيلي 
گرفتاري دارد ولي از يك درس يك روزه خيلي 
باالتر است. شايد رفتن به نمايشگاه نقاشي خيلي 
سازنده تر از درسي باشد كه در حالت عادي دارند. 
االن بعضي از مدرس��ه ها بچه ها را به نمايش��گاه 

مي آورند ولي يك برنامه عمومي نيست. 
به عنوان آخرين پرس�ش اج�ازه دهيد 
كمي به گذش�ته برويم. نخستين كتابي 
ك�ه خواندي�د و جذب تان كرد و ش�وق 
كتاب خواندن را در ش�ما ايجاد كرد را به 

ياد مي آوريد؟ 
خدا به من رحم كرده بود با اينكه كتاب خوبي در 
كودكي ام نخوانده بودم، بعدا كتاب خوان شدم. 
چون در زم��ان ما نه كتاب هاي ك��ودكان بود و 
نه دبس��تان ها كتابخانه مخصوص دانش آموزان 
داشتند. اصال كتابخانه نداش��تند. مي خواستم 
بگوي��م كتابخانه ه��اي به درد بخور نداش��تيم؛ 
ديدم حتي كتابخانه ه��اي به در دنخور هم نبود. 
ما چه كتابي مي خواندي��م، حافظ مي خوانديم 
و در مش��اعره ش��ركت مي كردي��م. ش��اهنامه 
مي خواندي��م و ش��عرهايش را حفظ مي كرديم 
كه بعدش در مش��اعره ش��ركت كنيم. حداكثر 
همين بود. اما وقتي شش س��اله اول تمام شد و 
به دبيرستان رفتيم، كار ما شده بود كرايه كردن 
كتاب. به كتابخانه مي رفتيم ولي بخشي از پول 
توجيبي مان را مي داديم و كتاب كرايه مي كرديم 
آن هم نه كتابي كه دوس��ت داشتيم؛ هر كتابي 
كه آمده بود به م��ا مي دادند كه ببريم. به همين 
دليل چيزي در حافظه ندارم. نخس��تين كتابي 
كه خواندم، غزليات حاف��ظ بود كه معني اش را 

نمي فهميدم. 

گفت و گو

9هنر و ادبيات
زندگي بر شاهراِه قديم رم
زندگي بر شاهراِه قديم رم يكي از مشهورترين آثار ادبياِت ارمنستان است از نويسنده نماديِن اين كشور واهان توتوِونتس. اين نويسنده در عمر نه چندان طوالني اش داستان ها و رمان هايي مي نويسد كه در زبان ارمني و ادبياِت 
اين كشور جايگاهي ويژه دارند. داستان هاي به هم پيوسته كتاِب زندگي بر شاهراِه قديمي رم از نمونه هاي درخشان اويند. كتاب در فضايي كوچك با آدم هايي از هر قشِر مي گذرد، آدم هايي كه گاهي رفتارهاي شان طنِز گوگول 
را به ياد مي آورد و گاه حكايت گويي هاي شخصيت هاي چخوف را. به آنچه در حاِل تحقق است. اين كتاب را آندرانيك خچوميان ترجمه كرده و از سوي نشر چشمه منتشر شده است. 
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چرا مانع تراشي 
مي كنيد؟!

سيستم آموزشي وزارت 
آموزش و پرورش ما عقب 
اس�ت و در مرحل�ه بعد، 
سيس�تم سياسي غلطي 
بر آن حاكم است كه فكر 
مي كنند بايد به همه و به 
همه چيز با ديده بدبيني 
نگاه كني�م. لذا هرچيزي 
ت�ا از فيلتره�اي متعدد 
رد نش�ود، از نظ�ر آن�ان 
پذيرفت�ه نيس�ت. حتي 
نمي ش�ود گف�ت وزارت 
فرهن�گ و ارش�اد ش�ما 
متعل�ق ب�ه اي�ن دولت 
 اس�ت و خ�ود ش�ما هم 
زير مجموعه همين دولت 
هس�تيد. وقت�ي ارش�اد 
ب�ه اي�ن كتاب ه�ا مجوز 
انتش�ار مي دهد شما چرا 

مانع تراشي مي كنيد؟

ندا آل طيب

مصطفي رحماندوست: 

آموزش و پرورش فكر مي كند بايد 
به همه چيز بدبين  باشد

راه دور شده اما مخاطب هم تخصصي تر شده است 

انتقال نمايشگاه كتاب از مصلي به شهر آفتاب موجب شده مشتري هاي نمايشگاه 
تخصصي ش�وند و كساني به نمايشگاه مي آيند كه حتما به دنبال كتاب هستند. 
در صورتي كه در مصلي مش�تري متفرقه داشتيم اما اينجا مشتري اش هدفمند 
است. ديگر اتفاق خوب نمايشگاه، اين است كه در مجموعه اي برگزار مي شود كه 
كاربري اش نمايشگاه است البته راهش دور است و امكاناتش هنوز كامل نيست. 

با اين حال فروش مان نه تنها كمتر نشده بلكه بهتر هم شده است. 
نكته ديگر اينكه نمي توان انكار كرد كه كيفيت كتاب هاي خارجي  در مقايسه 
با آثار داخلي باالتر اس�ت؛ هم در فرم و هم در محت�وا. بنابراين وقتي آثاري با 
كيفيت باالتر به بازار مي آيند، قطعا گوي سبقت را از كتاب هاي داخلي مي گيرند. 
البته جالب است كه در گروه سني كودك، كتاب هاي تاليفي موفق تر است به 
خصوص گروه هاي سني پايين تر چون بچه هاي كوچك تر نمي توانند با فرهنگ 
خارج از ايران ارتباط برقرار كنند ولي هرچه گروه سني باالتر بيايد، آثار خارجي  

موفق تر مي شوند چون آنها در توليد هيجان و حتي گرافيك موفق تر هستند و 
همه اينها تاثيرگذار است. 

نكته ديگري كه در مورد گروه س�ني كودك و نوجوان وجود دارد اين اس�ت كه 
نمي توان از كنار مظلوميت گروه سني نوجوان گذش�ت. تا زماني كه در ايران به 
طور آكادميك بر ادبيات كودك و نوجوان س�رمايه گذاري نشود، نمي توان توقع 
داشت اتفاق خيلي مهمي در اين زمينه رخ دهد. در اين شرايط، گروه سني كودك 
خيلي بيش�تر از گروه سني نوجوان تعريف شده است. ما هنوز با مفهوم نوجوان 
بيگانه ايم و اين مقوله جانيفتاده است. بنابراين طبيعي است ادبياتش هم ضعيف 
باشد. بايد پژوهش هايي صورت بگيرد تا در آينده درباره اين مفاهيم به تعاريف 
روشني برس�يم تا حدود و ثغورش مشخص شود و در پي آن، ادبياتش هم شكل 
بگيرد. متاس�فانه در فرهنگ ما خيلي از موارد مربوط به نوجوان، ممنوعه است. 
دوران نوجواني اوج عشق هاي اول است. در كتاب هاي خارجي اين تجربه ها هست 
ولي در فرهنگ ما هنوز جنبه پذيرش چنين موضوعاتي نيست. در شرايط كنوني 
به جز سانسور، حتي پدران و مادران هم اجازه طرح چنين موضوعاتي را نمي دهند 
 و خودش�ان دس�ت به كار سانسور مي شوند پس اين مش�كل به نظام حكومتي 

بر نمي گردد بلكه به سيستم فكري و فرهنگي جامعه ما مربوط مي شود.  

چرا مي خواهند نمايشگاه كتاب را از مركز شهر دور كنند؟!

جمعيت زيادي به نمايش�گاه كتاب مي آيند ولي ق�درت خريد بازديدكنندگان 
متفاوت است. از تمام مناطق تهران به نمايشگاه كتاب مي آيند اما همه نمي توانند 
كتاب بخرند. البته با توجه به دوري راه، براي عده اي هم آمدن به مجموعه » شهر 
آفتاب« سخت است. در كل دسترسي به اين مجموعه آسان نيست و اصوال اينجا 
براي برگزاري نمايشگاه كتاب مناسب نيست. درحالي كه بايد دسترسي به مكاني 
مانند نمايشگاه كتاب آسان باشد و همچنان اين پرسش را دارم كه چرا مي خواهند 

كتاب و نمايشگاه آن را از مركز شهر دور كنند. 
نكته دوم اينكه متاس�فانه امس�ال هم مشكل آب گرفتگي را داش�تيم كه ما را 
درگير كرد. همچنانكه س�ال گذشته هم همين مشكل را داشتيم. هرچند زمان 
آب گرفتگي، خيلي به س�رعت غرفه را جمع كرديم و خسارت زيادي به ما وارد 
نشد. پارس�ال غرفه روسيه را كه مهمان ِويژه نمايشگاه بود، آب گرفت و امسال 
غرفه ايتاليا را. اين اتفاقات براي نمايشگاه كتاب زشت است. آن هم نمايشگاهي 

كه نامش بين المللي است. در حال حاضر اين نمايشگاه مشكالت زيادي دارد و به 
راحتي نمي توان چنين عنواني با اين طمطراق بر آن گذاشت. 

نكته ديگر اينكه بايد آموزش و پرورش با نمايشگاه كتاب و اصوال ناشران فعال 
كودك و نوج�وان همكاري كند. عادت به كتاب خوان�دن بايد از مدارس آغاز 
شود. متاسفانه بعد از اتفاق غم انگيز پارك شهر، مدارس كمتر بچه ها را به شكل 
گروهي به نمايشگاه كتاب مي آورند. مگر اينكه بچه ها با پدران و مادران شان به 
نمايشگاه بيايند. در صورتي كه اين حركت بايد از مدارس آغاز شود. در گذشته 
ناشراني بودند كه در مدارس، نمايشگاه كتاب برپا مي كردند. البته چند سالي 
است كه به اين نمايشگاه ها نرفته ام و نمي دانم هنوز چنين امكاناتي هست يا 
نه. در سال هاي گذشته انتشارات »تربيت« نمايشگاه هاي زيادي را در مدارس 
برگزار مي كرد و خريدهاي خوبي انجام مي ش�د ولي چند س�الي است كه اين 
حركت ضعيف شده. هرچند كه حركت بسيار خوبي بود. شخصا علت ضعيف 
شدنش را نمي دانم آيا مساله كمبود بودجه است يا داليل ديگري دارد. پيش تر 
ناشران در نمايشگاه »ياد يار« كه از س�وي شهرداري برگزار مي شد، سهميه 
داشتند اما االن يكي دو سال است كه فقط از روي سايت مي توانند خريد كنند 

كه خودش نوعي محدوديت است. 

سهيال امامي
مسوول غرفه شكوفه )كودك و نوجوان( انتشارات اميركبير

سرور مهدوي ميالني 
مسوول غرفه نشر »نوبهار«

سيزده
روزها، هفته ه��ا، ماه ها و س��ال ها مثل برق و 
باد از پي هم گذش��ت. ما بي وقفه بزرگ مي شديم. مدام خانه 
عوض كرديم. آنقدر خانه به دوشي كشيديم تا باالخره خانه ها 
از حضور گاه و بي گاه جمع ش��لوغ ما كالفه شدند. مقدر شد از 
مزد خفت زدن  م��ادر و خواهرها به رگ هاي نقش دار دار قالي، 
گوشه دنجي فراهم شود در انتهاي جايي كه بعدها شد خيابان 
ركن الدوله. تكه زميني بود وسط ملك تقسيم شده كاشفي. 

بيست سال تمام طول كشيد تمام شدنش. 
ما بزرگ مي شديم و اتفاقات هم چون عاليم جهت ياب مرا و ما 
را به سويي در آينده هدايت مي كرد. ما بي وقفه بزرگ مي شديم 
ولي دنيا زودتر از ما بزرگ مي شد. آنقدر كه ديگر سبزه ميدان 
تمام جهان نبود. كم كم معلوم شد ميدان نقش جهان هم بود. 
ميدان مجسمه  هم بود. چهارباغ و سي و سه پل هم بود. محله 
ما ديگر ش��هر ما شد. ما بزرگ مي شديم ولي تمام آن كودكي 
در بايگاني ي عكاس��ي مهتاب جاماند؛ همان روز كه پدر، اول 
مرا برد نشاند روي صندلي ي آرايشگاه مدروز تا سلماني سرم 
را اصالح كند. من خوشحال بودم و او با ماشين دستي ي نمره 
دو كله ام را از ته زد تا اشك و مو با هم به زمين بريزد. بعد با پدر 
رفتيم عكاسي تا در نخستين عكس  زندگي، با سري تراشيده 
اخمو ماندگار ش��وم. البد آن روزها شاخص  نزاكت  بچه ها در 

عكس و بيرون عكس، كچلي بود. 
ما چه تند بزرگ شديم و مرشد رمضان  چه زود عروج كرد و آن 
نوع س��خنوري را با خود به آسمان برد. جايش را در قهوه خانه 
دادند به چيزي ش��بيه يك نيم كمد بزرگ كه ت��ا رويه گل و 
منگوله دارش را باال مي زدند و روشنش مي كردند، مراد برقي 
نشان مي داد و سركار استوار. شب ها در قهوه خانه تا وقتي آن 
جعبه روشن بود مشتري ها راه به راه چاي مي خوردند و به خود 
مي پيچيدند؛ كاري كه موقع نقل مرش��د رمضان نمي كردند. 
ديگر ش��اگرد قهوه چي ها صداي موسيقي استكان نعبكي را 
درنمي آوردند. ديگر با پانزده استكان روي يك دست نمايش 
نمي دادند؛ چون مشتري ها محو آن جعبه بودند و بي اعتنا به 

اين شعبده كهنه. پدر اول قهوه خانه و بعد قهوه خانه رفتنش 
را عوض كرد. 

ما بزرگ مي شديم و با هر صداي زنگ بيداري پرتاب مي شديم 
به آينده و هر روز آرزوهامان تازه تر مي شد. يك وقت چشم باز 
كردم ديدم نشس��ته ام روي نيمكت دبيرستان و تمام وجودم 
گوش اس��ت و معلم ادبيات خوش بياني به اسم آقاي جعفري 
دارد از حفظ مقاله »تهران« از كت��اب »ايران را از ياد نبريم« 
دكتر اسالمي ندوشن را مي خواند و چه زيبا مي خواند: »تهران، 
مانند زني است كه پاهايش را روي هم مي گرداند و سيگار كنت 
مي كشد، عينك دودي مي زند و ودكا اليم مي خورد؛ بي كيني 
مي پوش��د و حمام آفتاب مي گيرد، ام��ا وقتي پاي صحبتش 
بنشينيد، از املّي و سبك مغزي و حمق و پرمدعايي و شلختگي 
و وقاحت و وراجي او، آدم تا س��رحد مرگ ملول مي شود... .« 
آقاي جعفري ادامه م��ي داد و من اين تهران را مي ديدم. تا آن 
موقع پا از اصفهان بيرون نگذاشته بودم. چرا، يك بار، يك سفر 
جمعي به مش��هد در طفوليت. حاال ديگر بزرگ شده بودم و 
داشتم در تهران تمام كتاب هاي دكتر ندوشن و ندوشن ها را 
مي خواندم و با نوشته هاي او و آنها جهان را مي ديدم؛ از چين 
تا امريكا، از مصر تا مس��كو و از هند تا تمام اروپا و تا دل تاريخ و 
شعر و داستان. آقاي جعفري همچنان مي خواند و من چه قدر 
دلم مي خواست مي توانس��تم همه كتاب هاي خوب را خوب 

بخوانم و خوب بفهمم. 
ما بزرگ مي شديم و قصه هاي شب راديو مرا و ما را از زمين و 
زمان مي كند. و چه طنيني داشت اسم يكي از نويسندهاي 
آن وقت داس��تان شب راديو در گوشم: »سبكتكين  سالور.« 
دلم مي خواس��ت اس��م ام او بود. بعدها هروقت رمان  بزرگ 
كالسيكي مي خواندم يادم مي آمد قبال آن را از داستان  شب 
راديو يا برنامه شاهكارهاي ادبي جهان  حسن شهباز شنيده ام. 
در نوجواني، وقتي آقاي بهادر در برنامه خانواده  راديو قصه هاي 
مجيد را مي خواند من زمين گير مي شدم. عين برق گرفته ها. و 
چه قدر دلم مي خواست مي توانستم هم جاي آقاي بهادر و هم 
جاي مجيد باشم. در آن لحظات فكر نمي كردم روز و روزگار 
آنچنان بچرخد كه بشوم همنشين هوشنگ مرادي كرماني؛ 
خالق  آن قصه ه��اي ناب. به ذهن ام خطور نمي كرد بعدتر در 
دوراني در تلويزيون مسووليت داشته باشم و شاهد تولد همين 

قصه ها به صورت سريال باشم. هر قسمت را كه مي ديدم انگار 
گذش��ته خودم را تماش��ا مي كردم؛ به دمي مجيد مي شدم. 
مي نگريستم و مي گريس��تم. فكر نمي كردم زماني بيايد كه 
در همين اصفهان بشوم مدير جشنواره هاي بين المللي فيلم 
كودك و نوجوان و خيلي ها از جمله كيومرث پوراحمد بشود 
ميهمان اين جشنواره؛ با يكي از داستان هاي مجيدش بر پرده 
به اسم شرم. بعد باهم، همين فيلم را در سالني آن سوي دنيا 
در جش��نواره برلين ببينيم. همان وقت كه كتاب كودكي ي 
ناتمامش را مي نوشت و بعد كه تمامش كرد، چاپ شده اش را 
داد تا تمامش را در سفري ديگر به به برليني ديگر بخوانم كه 
درست مثل زندگي خودم و خودم هاي ديگري بود كه ديوانه 
واژه اند. بزرگ مي شديم و از طريق پرده سينما مرز دنيا برايم 
گسترده تر مي شد. قد مي كشيديم و در حاشيه زاينده رود با 
دوستان هم سن مي رفتم خانه جوانان كه تئاتر نشان مي دادند 
و يك ش��ب در هفته جواني موبور، لنگان به صحنه مي آمد و 
شعرهاي بلندي دكلمه مي كرد به غايت زيبا؛ از شاعران بزرگ 
معاصر. و انگار ش��عرها را جان مي داد. او در انتهاي هر ش��عر 
مي سوخت و مي مرد و هفته بعد ققنوس وار از دل شعري ديگر 
بيرون مي آمد و من چه قدر دلم مي خواست مثل او شعرهاي 

خوب را خوب و با صداي بلند بخوانم. 
ما بزرگ مي ش��ديم و سبزه ميدان كوچك مي شد. آن توپ 
لوله كوتاه در همان ميدان و ميدان هاي ديگر، ديگر تبديل 
شد به توپ ها و تانك هاي لوله بلند خزنده كه به جاي چرخ، 
زنجيري ي زمين بودند و آسفالت خيابان هاي شهر را زخمي 
مي كردند. توپ ها ديگر به جاي اعالم وقت افطار و سحر، اعالم 
وحشت مي كردند تا ش��هر روزه سكوت بگيرد؛ ديگر حافظ 
حكوم��ت نظامي و منع رفت و آمد بودند. ديگر هيچ كدام به 
نظر اسباب بازي نبودند. ما بزرگ مي شديم و مجسمه وسط 
س��بزه ميدان، با افطار كالم ش��هر از آن باال افتاد و صد تكه 
شد. ما بزرگ شديم و سرلشگر ناجي، فرماندار ريزاندام ولي 
مقتدر نظامي اصفهان كه قرار بود ناجي ي ملت باشد، آنقدر 
از پش��ت راديو و تلويزيون براي همه خط و نشان كشيد كه 
فرداي سقوط مجسمه ها، چس��بيد به ديوار و به دمي هيچ 
شد؛ انگار كه هيچ وقت نبود.  ولي خيابان عبدالرزاق  عارف و 

شاعر، هنوز همان است كه بود و تا ابد هست. 

ما بزرگ ش��ديم و اسم بانك ها در سبزه ميدان عوض شد ولي 
هنوز پول مي فروشند. ما بزرگ شديم و آن روضه خواني هاي 
خانه دايي  با مرگ آقافضل اهلل تمام شد. اما در جاهاي ديگر به 
شكلي بزرگ تر برقرار شد ولي ديگر آقاي صمصامي نبود كه با 
آن هيبت رستم گون و رخش  يگانه اش بيايد و به ما بگويد: اگر 
فرصت شد آدم باشيم. ما بزرگ شديم و زاينده رود، رود زاينده 
شهر ما با تمام رگ هايش خش��كيد. ما بزرگ شديم و جسم 
عمه و عمه ها به خاك فرو شد اما كالم شان تا هميشه بر زبان 
من و ماها جاري است. دادا هنوز هم هيچ جدولي را نيمه رها 
نمي كند ولي به قول خودش: در حل جدول زندگي فرو مانديم. 
ما فكر مي كنيم بزرگ ش��ديم ولي دايي حاجي از اول بزرگ 
بود. بزرگ و باسخاوت، آن چنان كه از وقتي پسرش شهيد شد، 
سالمتي و لبخند را براي هميشه به زندگي بخشيد. ما بزرگ 
نشديم و پدر ايستاده و با عزت مرد. انگار آقاشير با رفتنش منش  
بزرگي را هم با خود برد. ما بزرگ مي شديم و حجم اتفاقات از 
ظرف ذهن من و ما بزرگ تر بود. دلم مي خواست بلد بودم همه 

را آن طور كه بود بنويسم. 

چهارده
اكنون نشسته ام روبه روي شما. ميان اين واژه ها كه مي خوانيد. 
مقابل آينه اي كه شما باشيد. هنوز دنياي من دنياي واژه هاست. 
س��عي كردم ش��بيه تمام آنها كه دوست داش��تم باشم؛ ولي 
فهمي��دم هركس باي��د خ��ودش و در زمان خودش باش��د. 
بخش هايي از هركدام با من و ما هست. تا به وقت با كمك واژه ها 
س��ايه اي از آنها را در قالب سريال ها و برنامه هاي تلويزيوني و 
نمايش هاي راديويي نوشتم. به صورت نمايشنامه روي صحنه 

بردم يا با واژه ها ثبت كاغذ كردم. 
باز  گرديم به هنري ك��ه واژه ها را به اندازه قدر مي شناس��د و 
منزلت سكوت را پاس مي دارد. مثل آغاز، چشمان  ذهن شما 
را ميهمان مي كنم به تصور تماش��اي صحن��ه پاياني نمايش 
»حضرت واال« كه عاطفه رضوي با زيبايي هرچه تمام تر بيان و 
بازي كرد. در حال گفتن  اين جمالت با پارچه هاي سفيد روي 
وسايل خانه را مي پوشاند و دست آخر تكه اي از آن پارچه ها را 
تبديل به كودك خيال خود مي كرد، در بغل مي گرفت، روي 
پا مي خواباند، برايش الاليي مي خواند سپس ضمن جانهادن 

دفتر خاطراتش زي��ر قنداق بچه، با وداعي ج��ان كاه از او دور 
مي شد. مي رفت تا به آن چه در دل و ذهن داشت عمل كند. به 

تك گويي او گوش كنيد: 
خوابي دختركم؟...  ماه منيرجان؟... ت��ازه اول قصه بود جان 
دل!... نمي دان��م م��ن برايت قصه مي گفتم از وحش��ت، يا تو 
تعبير خواب آشفته من بودي در لباس قصه؟... در مي كوبند!... 
مي شنوي؟... كوفتن ندارد درب خانه اي كه چشم انتظار هيچ 
نيست اال هراس سرزده كه آن هم بختك خانگي است، بي نياز 
كوبش و رخصت... در خاطرات اين خانه، زن ها هميشه چشم  
ب��ه راه كابوس اند، مردها غايب   و محكوم حك��م نياز، بايد كه 
با خيال  خوش عكس��ي و سايه سرد س��ري سركرد... بخواب 
نازنين دختر كه وقت، براي دل دل  دس��ت و دست دست دل 
فراوان اس��ت!... رعنا مي ش��وي زود ولي دانا مي شوي دير... 
ش��ايد فرداروز تو بتواني با عقلي مادرانه كدورت كينه بروبي 
عاقبت از اين غمكده و نش��اط عشق  بپاش��ي به باغ و باور اين 
خانه... چه خوب كه دختر ش��دي مادر!... بي نيازي از تخت  و 
تاج در تدبي��ر اين دو روز حيات الج��رم ... حرص قدرت درد 
سرطان است، مثل موريانه مي افتد به جان  الفت زنان و مروت 
مردان... دخترك خيال، براي تو به يادگار، بس��يار نوش��تم از 
خاطرات رفته، خواهي خواند اگ��ر بگردي و بيابي برگ برگ 
از زير خشت خش��ت اين خانه... خواهي خواند: دختر مكتب 
ديده حضرت واال تا آمد خو كند به زندگي ي ش��اهانه، ش��د 
آبستن كينه ، كارش ش��د دلداري ي دلي كه از هول  هيوالي 
خودساخته افتاده بود از تب و تاب... به يك باره توپ انداختند 
انگار به جان  اين خانه... تس��بيح جمع پاش��يد از هم، پادشاه 
بي تاج يك شبه شد سلطان نشين امارت ذلّت، خوابگرد محبس 
قصر... من ماندم و مادري مبهوت و شوهري كه گريخت وقت 
حوصله و تصميم- از انگ بدنام��ي... من ماندم و طفل انتقام 
كه مي لوليد در من... ش��دم گنجشكك تنها كه نشست كنج  
حسرت و قلم درد زد براي تو در دل... بيدار نشو بخواب ماه منير 
كه پل��ك خواب، گاه در مي بندد بر هجوم لش��گر غم!... وقت 
بيداري ي تو فرداس��ت، در نبود من... كه مرا عزم سفر است از 
اين خانه... نيمه بي كينه من، وداع در بي نگاهي سهل تر است 
تا خيرگي ي چشم پاگير، هنگام بدرقه... بخواب با ال الي اين 
پايان مادر رفته... بخواب دختركم!... بخواب!...   

جادوي كلمات

تا زماني كه در 
ايران به طور 
آكادميك بر 

ادبيات كودك 
و نوجوان 

سرمايه گذاري 
نشود، 

نمي توان توقع 
داشت اتفاق 
خيلي مهمي 
در اين زمينه 

رخ دهد

اكنون نشسته ام 
روبه روي شما. 

ميان اين واژه ها 
كه مي خوانيد. 
مقابل آينه اي 

كه شما باشيد. 
هنوز دنياي 

من دنياي 
واژه هاست. 
سعي كردم 

شبيه تمام آنها 
كه دوست 

داشتم باشم؛ 
ولي فهميدم 
هركس بايد 
خودش و در 

زمان خودش 
باشد

داستان دنباله دار

حسين پاكدل
نمايشنامه نويس و كارگردان تئاتر

روزي خواب ديدم »شازده كوچولو« در آسمان 
به گونه اي كه پا بر آسمان دارد و سرش به سوي 
ما است در قوسي كه بر محيط داخلي آسمان- از نگاه ما- مربوط 
اس��ت راه مي رود و در چارگاه مي خواند. صداي طبل و شيپور 

تعزيه مي آمد. اين خواب ساده اما شگفت صبح فردا رابطه مرا 
به شاهكار آنتوان دو س��نت اگزوپه ري تغيير داد و مقدمه اي 
ش��د بر خلق »مجلس ش��بيه خواني ش��ازده كوچولو« روي 
صحنه تئاتر. اين اثر زندگي مرا تغيير داد. اين مقدمه را نوشتم 
تا از شگفتي »شازده كوچولو« بر زندگي خوانندگانش بگويم. 
به راس��تي نام چند كتاب را مي توان آورد كه به اندازه شازده 

كوچولو توانسته باشند روح بشر را تسخير كنند. گاهي از خود 
مي پرسم نويسندگان جهان بعد از »شازده كوچولو« چگونه 
جرات پي��دا كردند ادبيات را ادامه دهند! همان طور كه بعد از 
خواندن »در انتظار گودو«- از خود مي پرس��م چگونه مي شد 
همچنان نمايشنامه نوشت! ش��ايد جمالت باال اغراق آميز به 
نظر آيند يا چيزي شبيه حكم. اما حقيقت آن است كه خالقاني 

در ادبيات گاهي و در مقطع زماني معيني چنان فاصله را زياد 
مي كنند كه براي به گرد آنها رس��يدن جرات بي نهايتي نياز 
است. من اينجا خود را در مقام آن نمي دانم كه بگويم ادبيات 
بعد از »شازده كوچولو« چه كرده است. اما دوست دارم بنويسم 
كه »شازده كوچولو« فراي ادبيات عمل كرده است. اين كتاب 
قهرماني دارد كه نمي توان با او همذات پنداري كرد. اگزوپه ري 

شخصيت هاي ديگر قصه اش را خلق كرده تا ما خود را در اين 
جهان تلخ و عبث دوباره تجربه كنيم. 

»شازده كوچولو« از آسمان مي آيد، به آسمان بازمي گردد. از 
ما فاصله دارد او شبيه ما نيست، او آلوده نيست به هر آنچه ما 
آلوده ايم. خويش را شبيه »شازده كوچولو« پنداشتن به زعم 

من در حد ادعاي پيامبري است. 

»شازده كوچولو« شبيه ما نيست 
خاطره بازي

علي اصغر دشتي


