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گفت وگو با سوسن طاقدیس، نویسندة قصه های »گیلی گیلی«
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 به نظر می رسد داستان های مجموعه ای که به صورت 
دنباله دار و مجموعه کتاب منتشــر می شوند، از جمله 
همین مجموعۀ  کتاب »گیلی گیلی«، تأثیرگذاری بیشتر 

و بهتری بر مخاطب دارند و پیام هایشان ماندگارترند.
بله، کاماًل درست است. کارهای مجموعه ای قطعاً موفق ترند. 
به دلیل تکرار، شــخصیت در ذهن کودک ماندگارتر اســت و 

کودک بیشتر با شخصیت انس می گیرد.

 بازخوردهایی هم از طرف مخاطب گرفته اید؟ اینکه 
چقدر با این نوع قصه ها ارتباط برقرار می کنند؟

به نظر من این نوع شــخصیت ها باید بیشتر در قصه ها نمود 
داشــته باشــند و آن هم نه در یک کتاب و چند قصه. از این 
نوع شــخصیت ها به آســانی می توان صدها قصه ساخت و از 
آن ها به عنوان یک همراه ماندگار اسم برد. درحالی که قصه های 

پراکنده این تأثیر را ندارند.

سوســن طاقدیس، نویسندة کتاب های کودک و نوجوان، سال 1338 در شیراز به دنیا آمد. فعالیت داستان نویسی حرفه ای خود را با 
نوشــتن داستان »بابای من دزد بود« در مجلة کیهان بچه ها آغاز کرد. او آثار متعددی در حوزة ادبیات کودک و نوجوان نوشته که برای 
بســیاری از آن ها جایزه های معتبری هم گرفته است. »قدم یازدهم«، »زرافة من آبی است«، »پشت آن دیوار آبی«، »تو هم آن سرخی 
را می بینی«، »دخترک و فرشــته اش«، »بزغاله های سبز«، »یکی بود«، »دست ها از خاک روییدند« و »جوراب سوراخ« تعدادی از آثار 

او هستند. 
خانم طاقدیس از جملة نویســندگانی است که بر کار کودک و نوجوان تمرکز کرده و عالوه بر داستان، شعر هم برای کودکان سروده 
اســت. جایزة کتاب جمهوری اسالمی ایران در سال 1386 برای کتاب »قدم یازدهم« بر رأس تابلوی افتخارات او نشسته است. عالوه 
بر آن، جایزه هایی چون لوح تقدیر دانشــگاه الزهرا)س( برای مجموعه فعالیت هنری، لوح سپاس از »مرکز امور مشارکت زنان ریاست 
جمهوری« سال 1379، جایزة پروین اعتصامی برای کتاب »شــما یک دماغ زرد ندیدید؟« در سال 1384 دریافت کرده است. به تمام 
این بهانه ها و به بهانة مجموعة کتاب های »گیلی گیلی« گفت وگوی مختصری با این بانوی نویسنده داشته ایم که دعوت می کنیم حاصل 

آن را بخوانید. 
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 نکتۀ دیگری که در قصه های گیلی گیلی برایم جالب 
بود، این است که پیام های این قصه ها بسیار غیرمستقیم 
و هنرمندانه بیان شده اند، تا جایی که نویسنده حداقل 
ردپایی هم از خود در داســتان به جا نگذاشته است و 
در داســتان ها و القای پیام های آن هــا دخالت ندارد. 
این موضوع اگرچه بســیار بدیهی است و اصاًل قصه  و 
داستان قرار است پیام غیرمستقیم و هنرمندانه داشته 
باشــند، اما آنچه اهمیت و زیبایی کار شما را مضاعف 
می کند، این اســت که روش شما بسیار علمی است. از 
روشی برای بیان پیام داستان های این مجموعه استفاده 
کرده اید که روان شناسان کودک استفاده می کنند. کمی 
به این موضوع بپردازیم و بفرمایید چگونه به این روش 

رسیده اید.
قصه های من از همان اوایل کارم دارای این خصوصیت بودند 
و بر این روش اصرار داشــته ام. بدون  کارکردهای روان شناسی 
و درک درستی از آن، نمی توان قصه ای با تأثیرگذاری واقعی و 
مؤثر نوشت. نوشتن برای کودک تنها با تمرکز بر ادبیات، بدون 
روان شناسی، و روان شناسی بدون پیشینۀ فرهنگی، تاریخی و 
جامعه شناسی نمی تواند اثرگذار باشد و من تالش کرده ام، در 
همۀ این زمینه ها مطالعه داشته باشم. مطالعه در این زمینه ها، 
تطبیــق یافته ها بــا زمان حال، و اینکه کــودک امروز در چه 
خانواده ای بزرگ می شود و مشکالتش چیست، طالب چیست 
و در معرض چیست، از روش های همیشگی من بوده است. این 
روش را الزمۀ کار خــود و ماندگاری آن می دانم. با این روش 
کوشــیده ام، از یک نوشــتۀ بی هدف، به قصه ای هدفمند و در 
بهترین شــکل آن برسم و آن را با شیرینی های خاص نوشتن 

برای کودک توأم کنم.

 نویســندگی، آن هم نویســندگی برای کودکان و 
خردساالن، کاری علمی است که هم تجربه می خواهد 
و هم دانش و آگاهــی. درحالی که این روزها می بینیم 
متأسفانه کسانی برای کودکان دست به قلم می برند که 
کم ترین دانشی در این زمینه ندارند. نویسنده قصه اش 
را تعریف می کند و بعد، انگار که به خودش شک داشته 

باشــد که آیا مخاطب پیام داســتانش را گرفته یا نه، 
مستقیم وارد داســتان می شود و با یک جملۀ اخالقی 
قصه اش را می بندد که مثاًل این است عاقبت طمع کردن 
و یا گوش نکردن به حرف بزرگ ترها و... جدا از درست 
یا غلط بــودن این روش و عیار پایین این نوع کتاب ها، 
دوست دارم نظرتان را در این باره بدانم و اینکه این نوع 

آثار را چگونه ارزیابی می کنید؟
در اینکه نویســندگان بســیاری در ادبیات امروز ما حضور 
دارند و حتی خیلی مطرح هم هســتند و مورد قبول، شــکی 
نیســت و این موضوع به بی اطالعی ناشــران، حتی ناشــران 
مطرح و کارشناســان و کل جامعه برمی گردد. بی اغراق، شما 
جزو چند نفر کمتر از تعداد انگشتان یک دست هستید که به 
این موضوع اشــاره کرده اید. من هم رک و راست می گویم که 
جامعۀ ادبی ما این موضوع را نمی فهمد. وقتی به یک نویسنده 
می گویی باید در زمینه های متفاوت، اطالعات عمیقی داشته 
باشــی، مثاًل روان شناسی و یا تاریخ بدانی، ناباورانه به تو نگاه 
می کند و بعضی رک و راســت می گویند: شما زیادی سخت  

می گیری!
در مورد این گونه آثاری هم که اشــاره کردید، متأسفانه این 
آثار به دلیــل بی اطالعی جامعه، گاهی حتی بیشــتر از قصۀ 
غیرمســتقیم و چندالیه، با پیام پنهــان در متن، مورد توجه 

قرار می گیرند.

 کودک که خودش توانایــی انتخاب ندارد. از طرف 
دیگر، بســیاری از پدر و مادرها هم بلد نیستند برای 
بچه ها کتاب انتخاب کنند و بــه صرف اینکه کتابی از 
طرف نهادهای مسئول مجوز نشر گرفته و به بازار آمده 
اســت، آن را می خرند. واقعًا راهکاری برای اصالح این 

معضل هست؟
تا وقتی جامعۀ مــا به آن حد و حدودی که الزمۀ این درک 
اســت نرسد، متأسفانه به جای درســتی نمی رسیم. فقط هم 
پدر و مادرها نیســتند که کتاب را انتخاب می کنند. نهادهای 
مسئول و حتی کســانی که به شکلی اساسی تر در این زمینه 

نقش دارند هم درک درستی از قضیه ندارند.
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وقتی به یک نویسنده 
کودک  می گویی 

باید در زمینه های 
متفاوت، اطالعات 

عمیقی داشته باشی، 
مثاًل روان شناسی یا 

تاریخ بدانی، ناباورانه 
به تو نگاه می کند و 
بعضی رک و راست 

می گویند: شما زیادی 
سخت  می گیری!


