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 شما قبالً هم کتاب هایی با موضوعات دینی و قرآنی نوشته 
یا  انگیزه  چه  با  جدید  جلدی  هشت  مجموعه  این  بودید؛ 
انگیزه هایی شکل گرفت؟ گرچه می شود گفت تقریباً در تمام 

آثارتان، بدون انقطاع، تم معنوی و اخالقی دیده می شود.
به نام خدای مهربان و با سالم به شما و خوانندگان عزیز. جرقه ای که 
باعث شد به نوشتن داستان هایی با مفهوم قرآنی بپردازم، درخواست 
آقای سادات، مدیر مسئول نشریه نبات بود. ایشان از من خواستند 
آیاتی را که از نظر مفهومی، مناسب و قابل درک برای کودکان باشند، 
انتخاب کنم و بر اساس هر کدام از این مفاهیم، یک داستان کاماًل 

تخیلی بنویسم تا به صورت ماهانه در نشریه چاپ شود. 
راستش در ابتدا با نگرانی و واهمه پذیرفتم. احساس کردم مسئولیت 
سنگینی است. به خدا توکل کردم و دست به کار شدم. اما پیشنهاد پر 
برکتی بود و از آن پس، این روند را با تعدادی حدیث هم ادامه دادم و 
هنوز هم تالش می کنم در این دو زمینه یعنی مفاهیم قرآنی و روایی، 

داستان بنویسم.
اولین داستانی که سال های پیش از من چاپ شد، بر اساس یک حدیث 
بود؛ اما خود حدیث را در داستان آورده بودم و این نکته باعث شده بود 
که داستان جلوه شعاری پیدا کند. در این مجموعه هشت جلدی، آیه 

قرآن بعد از داستان و در انتهای کتاب آورده شده تا این اتفاق نیفتد. 
تمام تالشم را کردم که از مستقیم گویی در این داستان ها پرهیز کنم.

به  بنویسید،  قرآنی  و  دینی  قصه  یک  می خواهید  وقتی   
عنوان یک نویسنده، چه نکاتی را در نظر می گیرید؟ یا اجازه 
بدهید این طور بپرسم که در نوشتن یک اثر دینی مهم ترین 

اولویت هایتان چیست؟
در نوشتن داستان با محتواي دینی، به طور کلی، دو اولویت از همان 
ابتدای شکل گیری داستان دارم: یکی انتخاب درست مفهوم و ارائه آن 

به بهترین وجه و دیگر پرهیز از مستقیم گویی و شعارزدگی. 
زمانی که تصمیم می گیرم بر اساس یک موضوع دینی کار کنم، اول 
سعی می کنم وجوه مختلف موضوع را استخراج و تفکیک کنم تا در 
یک داستان، تنها به یکی از آن ها بپردازم. این نکته کمک می کند تا 
داستان هم عمق بیشتری پیدا کند، هم انسجام بیشتری داشته باشد. 
البته رعایت این نکته برای موضوعات غیر دینی هم الزم است، اما به 

نظرم برای نوشتن داستان دینی بسیار ضروری است. 
برای بررسی جنبه های مختلف یک موضوع و جست وجوی نکاتی که در 
نوشتن داستان می تواند راهگشا باشد )مانند سؤاالت بچه ها و پاسخ های 

کلر ژوبرت، نخستین فرزند و البته تنها دختر یک خانوادة شش نفرة فرانسوی، در سال 1961 م. )1340 ش.( در پاریس چشم به جهان 
گشود. در 19 ســالگی پس از جست وجو و تحقیق به اسالم رسید و اندکی پس از آن با جوانی ایرانی، پیوند زناشویی بست و از ایران 
ســردرآورد. حاال دیگر 35 سال می شود که از هوای تهران تنفس می کند. می توان گفت نسبتًا دیر به سراغ نوشتن و تصویرگری برای 
کودکان آمده است، ولی عشق دوران کودکی اش به کتاب خواندن، همراه با تحصیل در حوزة »علوم تربیتی« و »ادبیات کودک« در دورة 
کارشناسی و کارشناسی ارشد، به او امکان داده است با سرعتی خوب و به هر دو زبان فارسی و فرانسه بنویسد و پیش برود. او دو پسر 
دارد که با دو ســال تفاوت سنی، در اواخر سومین دهة زندگی خود هستند. خانم ژوبرت در یازدهمین جشنوارة رشد، جایزه برگزیدة 
گروه داســتان را برای »خداحافظ راکون پیر« به خود اختصاص داد و در این دوره با مجموعة هشــت جلدی »یک داستان تخیلی با 
مفهوم قرآنی« حضور دارد. مجموعه ای که بنا بر اعالم ناشر آن )به نشر(، ظرف کمتر از یک سال به چاپ دوم رسیده و به دو زبان ترکی 

استانبولی و آلمانی ترجمه شده است. حضور این مجموعه در جشنواره، بهانة این گفت وگوست. 
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گفتوگوبا
نویسندگان



پیشنهادی به آن ها(، سعی می کنم مطالعات متنوعی داشته باشم و از 
منابع مختلف استفاده کنم. در خصوص موضوعات اخالقی، از منابع 
روان شناسی مرتبط برای پیدا کردن گره و گره گشایی مناسب کمک 
می گیرم. آن وقت تالش می کنم تا با توجه به موضوع، مناسب ترین 

موقعیت داستانی و مناسب ترین شخصیت اصلی را انتخاب کنم و... 
خیلی دلم می خواست مهارتی در طنزنویسی داشتم و می توانستم 
و  بچه ها شیرین تر  برای  از طنز  رگه هایی  با  را  دینی ام  داستان های 
جذاب تر کنم. در این زمینه هم دارم تالش می کنم تا شاید روزی به 

یاری خدا به آن برسم...

 با این وصفی که فرمودید، در بین این هشت عنوان، خود شما 
از کدام عنوان راضی تر هستید و فکر می کنید از حیث ساختار 

و محتوا، شمایل خوبی یافته است؟
اول این نکته را بگویم که تعداد داستان های نوشته شده، برای ارائه به 
ناشر بیشتر از هشت تا بود؛ من آن هایی را به ناشر دادم که احساس 
کردم قوی ترند. ناشر هم چند داستان را رد کرد تا رسید به هشت تا. اما 
در میان این هشت تا، مسابقه کوفته پزی را بیشتر دوست دارم. یکی 
از دالیلش این است که احساس می کنم پایان قوی تری نسبت به دیگر 

داستان های مجموعه دارد.
اما از کتاب راز پاپاپا بازتاب های بیشتری گرفتم. هم پویانمایی کوتاهی 
از آن ساخته شد، هم در دو کتابخانه توسط بچه ها نقد و بررسی شد، 
هم چند بازتاب از دوستان درباره ارتباط کودکشان با کتاب دریافت 
کردم. در نتیجه متوجه شدم که تعدادی از بچه ها شخصیت پاپاپا را 

دوست دارند.

 چقدر پیش آمده است، داستانی دینی بنویسید و احساس 
کنید خوب از کار درنیامده است و بهتر است کنارش بگذارید؟

این اتفاق زیاد می افتد. چون نوشتن داستان برای کودکان دشواری های 
خاص خودش را دارد و نوشتن داستان دینی دشواری های خاص تری. 
حتی پیش آمده که خودم احساس کنم داستان به کیفیتی رسیده که 
قابل چاپ شده، اما بازتابی خالف آن را از دوستان نویسنده دریافت 
کنار  موقت  صورت  به  الاقل  را  داستان  مواردی،  چنین  در  کرده ام. 
می گذارم، چه برسد به داستانی که خودم رضایت کامل از آن نداشته 
باشم. اما این اتفاق هم افتاده که برای داستان های کنار گذاشته شده، 

راهکاری یافته ام و بعد از مدتی آن ها را بهتر و کامل تر کرده ام.

شاید  یا  ایرانی  مذهبی نویس  نویسندگان  شما  دیدگاه  از   
از حد الزم  اولویت ها بهایی کمتر  ناشران آثار آن ها به کدام 
داده اند و به طور خیلی خالصه بیش ترین و مهم ترین اشکال 

آثار دینی چیست؟
به گمانم داستان های دینی برای کودکان به سه نوع قابل تقسیم اند: 
اول داستان های تاریخی و مستند درباره پیامبران و معصومین و بزرگان 
دین؛ دوم داستان های تخیلی بر اساس مفاهیم دینی، اخالقی و احیاناً 
عرفانی؛ سوم داستان های ترکیبی، یعنی داستان های تاریخی در قالب 
یک روایت خیالی )مثاًل از زبان یا زاویه دید یک شخصیت داستانی و 

غیر تاریخی(. 
از کشورهای  تا جایی که می دانم خیلی  و  ایران  ادبیات کودک  در 
مسلمان و مسیحی، به نوع اول فراوان پرداخته شده است. در میان 

این کتاب ها، آثار خیلی خوبی دیده می شوند؛ اما شاید بزرگ ترین ایراد 
اکثرشان کلی گویی و پرداختن به برهه زمانی طوالنی باشد. در نتیجه، 
مطالبی کلی و غیر ملموس بیان می شوند که با زندگی روزمره کودکان 
انطباق ندارد.  یکی از راه حل های این مشکل به نظرم رو آوردن به نوع 
سوم داستان های دینی است. یعنی برهه ای کوتاه از زندگی آن پیامبر 
یا آن معصوم، با توجه به نیازهای کودکان امروز، با دقت انتخاب شود و 
با روایتی خالقانه، در عین تکیه به منابع موثق به تصویر کشیده شود.

در مورد داستان های نوع دوم و سوم هم به گمانم بزرگ ترین اشکال 
کم بودن تعدادشان است که این کمبود می باید به همت نویسندگان و 

حمایت ناشران جبران شود.

دالیل  از  یکی  بودید  گفته  خبرگزاری  یک  با  گفت وگو  در   
بی عالقگی کودکان ایرانی به کتاب خوانی، کم بودن کتاب های 
خوب است. از نظر شما یک کتاب خوب، به خصوص کتاب های 

دینی خوب  چه ویژگی هایی دارد؟
به اعتقاد من بی عالقگی کودکان به کتاب خوانی دو عامل اصلی دارد: 
اول همراهی نکردن بزرگ ترها با بچه ها در کتاب خواندن است تا جایی 
که بچه ها به حدی برسند که این کار برایشان لذت بخش شود؛ دوم هم 

دسترسی نداشتن بچه ها به کتاب های خوب است. 
خیلی بعید می دانم جایی گفته باشم کتاب های خوب کم اند، چون 
اصاًل چنین اعتقادی ندارم. بارها پیش آمده و حرف هایی از قول من در 
مصاحبه ها بیان شده که هنگام بازنویسی تغییر کرده و دیگر حرف من 
نبوده است. اعتقاد من این است که کتاب های خوب کم نیستند، اما 
اصالً خوب توزیع نمی شوند و به دست خیلی از بچه ها نمی رسند. پخش 
محدود در کتاب فروشی ها و گرانی کتاب، عملکرد ضعیف کتابخانه ها 
و رواج نداشتن امانت دهی کتاب در میان خانواده و دوستان از جمله 
علت های این معضل است. اما فعالیت های ترویج کتاب خوانی که در 
چند سال اخیر از طرف نهادهای مختلف صورت گرفته، بسیار امیدوار 

کننده است.

هم  هستید.  وجهی  دو  هنرمندان  از  شما  ژوبرت  خانم   
تجربۀ  حال  عین  در  می کنید.  تصویرسازی  هم  می نویسید، 
نوشتن بدون تصویرگری را هم دارید. فکر کنم جالب باشد که 
بدانیم خانم ژوبرت در هر یک از دو وضعیت چه حس و حالی 
دارد و با توجه به اینکه نویسندگی تصویرگری توأم را ادامه 

داده اید، چه مزیت هایی در این روش دیده اید؟
راستش خودم را تصویرگر حرفه ای نمی دانم، از جمله به این خاطر 
که فعالیتم در این زمنیه محدود است. حرفه اصلی ام داستان نویسی 
است و فقط داستان های خودم را تصویرگری می کنم. بنابراین تجربه 
خلق تصویر برای آثار نویسندگان دیگر را ندارم )به استثنای یک مورد 
که نویسنده دختر بچه ای هفت ساله بود(. با این حال، وقتی تصویرگر 
دیگری داستانم را تصویرگری می کند، هر قدر هم کیفیت کار عالی 
باعث  از داستان  تصاویر ذهنی من  با  انطباق تصاویرش  باشد، عدم 

می شود که با آن کتاب انس کمتری داشته باشم. 
بزرگ ترین مزیت نویسنده تصویرگر بودن این است که دو نوع ابزار 
برای روایت داستان در اختیار داریم که مکمل همدیگرند. از طرف 
دیگر، غافل گیری و کشف روایت تصویری داستانم از روزنۀ چشم یک 

تصویرگر دیگر می تواند تجربۀ خیلی جالبی باشد.
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در نوشتن داستان 
دینی، دو اولویت 

از همان ابتدای 
شکل گیری داستان 
دارم: یکی انتخاب 

درست مفهوم و 
ارائه آن به بهترین 

وجه و دیگر پرهیز از 
مستقیم گویی


