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شماوآنروستایجالبپدریدارد؟
در مــورد تجربــة شــخصی خــودم، فقــط می فهمم بعضی 
قصه ها مهم ترند و به نویسنده زور می گویند و اصرار می كنند 
مــرا بنویس. روســتای پدری هم شــاید مؤثر بــوده، هر چند 
من بیشــتر در مورد فضاهای شــهری می نویســم اما انس با 
طبیعت و حیوانات همیشه در روحیه ام تأثیر داشته و دارد. 
از طرفی فضاهای روستایی پر است از افسانه های محلی و 
حكایت هایــی كه گاه خیلی عجیب و جادویی اند و می توانند 
عمیقــاً در دل داســتان های شــهری و زندگــی مــدرن جــاری 
شوند. تمام این ها خود به خود در جان و روح انسان نَشت 
و نشســت می كنــد و بعــداً یــك روز ناغافل بر قلم یا صفحة 

كیبورد سرریز می شوند.

درنوشــتههایشماســوژههایمتفاوتیانتخابشده
است.سبکخاصیداریدکهحاالشناسنامهشماست؟

حقیقتش را بخواهید من همیشــه عاشق چیزهایی بودم 
كه نمی فهمیدمشان و جوابی برایشان نبود. این چیزها باعث 
می شدند و می شوند که تخیلم فعال شود و خب، بزرگترین 
ســرگرمی من در زندگی خیال پردازی بوده و هســت. اســم 

تئوری ام را می شــود گذاشــت »چیزهایی كه نمی فهمیم اما 
خیلــی خــوب می فهمیــم و در عین حال نمی توانیــم نه برای 
خودمــان توضیحشــان بدهیــم نــه بــرای هیچ كــس دیگر«. 
مثــالً مــن در نوجوانــی خانه ای را می دیدم كــه درش كوچك 
و آهنــی بــود ولــی هیچ وقت ندیده بودم كســی بــازش كند. 
ظاهــراً متروكه بــود و هیچ كس آنجا زندگی نمی كرد اما من 
احســاس می كــردم یكــی آنجا زندگی می كند و هــر وقت رد 
می شــوم از پشــت پرده هــای خاك گرفتــه نگاهــم می كنــد. 
همین چیز بی خود و مسخره در ذهن من ادامه پیدا می كرد 
و پیچیــده می شــد و ورم می كــرد، حتــی اگر دیگــر هرگز آن 
خانــه را نمی دیــدم. از طرفــی واقعاً برنامــه و تصمیمی برای 
رازآلود نوشــتن نداشــتم و ندارم. همه چیز خیلی ناخودآگاه 
اتفاق می افتد. مثالً دارم داستانی را می نویسم كه قرار بوده 
ســاختار و شــخصیت هایش رئالیســتی باشــند اما تمام كه 

می شود می فهمم همه چیز غیرعادی است. 

بهنظــرم»کنســروغــول«متفاوتترینکارشماســت.
کمیدربارهاینکاربرایمانبگویید.

خــب، مــن هنــوز هم فكر می كنــم متفاوت تریــن كار من، 
 اولین رمان من یعنی »لولو شــب ها گریه می كند« اســت و 
هیچ كــدام از كارهایــم را به انــدازة آن كتاب دوســت ندارم. 

گفت وگو

حمیدرضا داداشی

نگاه سنتی  به 
كتاب محکوم به 
شکست است

گفتوگوبامهدیرجبینویسندة

مجموعهکتابهاینامههاینیلی

مهــدی رجبــی متولــد ســال 13۵9 در خمین و دانش آموخته کارشناســی ســینما و کارشناســی ارشــد ادبیات نمایشــی اســت. مجموعه کتاب 
»نامه های نیلی« با رویکرد صیانت از محیط زیست و آشنایی با فرهنگ و جغرافیای کشور جزء آثار اوست. بهانة مصاحبه ما با ایشان همین 

مجموعه کتاب بود اما پای صحبت های جذاب دیگری هم به میان آمد.
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امــا یكی از دالیل موفقیت كنســرو غــول و خوش اقبالی اش 
به خاطر نگاه و روایت و شخصیت تازه ای بود كه در داستان 
ارائــه شــد. تمــام تــالش مــن این بــود كه نــگاه تك بعــدی و 
نصیحت گر و شــعاری به ادبیات كودك و نوجوان را بشــكنم 
و آن جور كه دلم می خواهد و فكر می كنم درســت اســت با 
مخاطبم حرف بزنم. بچه ها در این كتاب می توانند خودشان 
را پیدا كنند، با تمام ضعف هایی كه دارند و هیچ وقت جرأت 
گفتــن و مواجه شــدن بــا آن هــا را ندارند. هــر نوجوانی یك 
گوشــه از زندگــی خــودش را در تــوكا می بیند و همین باعث 
می شــود با او و جهان ذهنی غریبش همراه شــود. در مورد 
ســوژة كتاب هم من به شــكلی بنیادین و از همان نوجوانی 
با غول چراغ جادو مشــكل داشــتم و فكر می كردم علی رغم 
جذابیــت هیجان انگیــز ظاهــری اش، اصــالً هم چیــز جالبی 
نیست. موجودی كه شانسی و الله بختكی گیر شما می افتد 
و شــما اربابش می شوید و او بله قربان گوست و آرزوهایتان 
را بــرآورده می كنــد. بــه زعم من این یك نوع نگاه منفعالنه 
به هستی است. نوعی كرختی ذهنی و روحی را در مخاطب 
تقویــت می كنــد و به او پیشــنهاد می دهــد هرگز خطر نكند 
و در دل مشــكالت پــا نگــذارد و فقــط در پــی یكــی باشــد كه 
آرزوهایــش را برآورده كند. من از منظر هستی شناســانه با 
این ایده و منش فكری همیشه مشكل دارم و فكر می كنم 
هیچ غول نجات دهنده ای وجود ندارد و اگر نجنبیم و تالش 
نكنیم و به توان و اســتعداد خودمان تكیه نكنیم خیلی زود 

تمام فرصت ها را از دست می دهیم. 

تاکیمیتوانیدباهمیندستفرمانجلوبروید؟
من در جایگاهی نیســتم كه بدانم كارهایم كی بوی تكرار 
و كهنگی می گیرند. به نظرم مخاطب هر دوره ای به تناسب 
زیســت و زمانــة خــودش ایــن قضیــه را در مــورد هنرمندان 
تشخیص می دهد و خودبه خود اگر آثار آن نویسنده را مثل 
گذشته جذاب نداند، نادیده شان خواهد گرفت. ولی از نگاه 
خــودم فكــر كنم اگر اجل عجله نداشــته باشــد و مغزم یاری 
كند، برای بقیة عمرم طرح و ســوژة آرشــیو شــده زیاد دارم. 
اما ترجیحم بر این است كه تا زمانی كه چیز تازه ای در كتاب 
نباشد آن را چاپ نكنم و به قول شما به ورطة تكرار نیفتم. 
حاال چقدر موفق بشوم، قضاوتش با روزگار. مهم این است 
كــه مــن نوشــتن را برای لــذت بردن و كشــف كــردن و بهتر 
شدن حالم انجام می دهم و مهم تر از همه این كه من فقط 

با خودم رقابت می كنم نه با هیچ كس. 

مجموعه»نامههاینیلی«درکدامدستهبندیاست؟

سفارشبهخودیاسفارشازدیگران؟
بــود.  »نامه هــای نیلــی« در درجــة اول پیشــنهاد ناشــر 
اســمش را می گــذارم پیشــنهاد چــون من معموالً ســفارش 
قبول نمی كنم و نمی توانم چیزی را كه دوســت ندارم انجام 
بدهم. اما ناشــر كه از قضا نمونة خارجی كتاب هایی دربارة 
گردشگری و شناخت جهان را هم چاپ كرده بود مشتاق بود 
در ایران هم چنین كاری بشود. اما این پیشنهاد را پذیرفتم 
چون هدف و نیت نامه های نیلی را دوست داشتم. از منظر 
كســی كــه عاشــق گربه ها و حیوانــات و محیط زیســت ایران 
است، همیشه به چشم یك پروژة ملی به آن  نگاه می كردم 
و فقدانش را در كشــورمان احســاس می كردم و عمیقاً باور 
دارم بایــد از ایــن دســت كتاب هــا حمایــت شــود، خــواه من 

نوشته باشم خواه هر دوست عزیز دیگری.

چرامادرکشورمانازاینفرمتوسبکوسیاقکمتر
برایبچههااستفادهمیکنیم؟

ادبیات داستانی منثور و مدرن در كشور ما نسبت به غرب 
خیلی نوپاست. رمان نویسی و داستان نویسی مدرن اساساً 
وارداتی اســت و تالش نویســند گان موفق ما این بوده كه از 
ساختارها استفاده كنند برای تبیین تفكر و محتوای بومی. 
در كتاب هــای كــودك مســئله مهم تر می شــود چون فیزیك 
كتــاب هــم خیلــی در ارتباط گیری با مخاطب مؤثر اســت. از 
طرفــی، مــا در عصر رقابت رســانه های تصویری قــرار داریم 
و جذب مخاطب با كتاب دشــوارتر از پیش شــده. رنگ ها و 
صفحه بنــدی و نــوآوری در چاپ و از طرف دیگر قصه گویی و 
شیوه های روایی در بُعد محتوایی كتاب باید نوتر و خالقانه تر 
باشند. به هرحال ما داریم تمرین می كنیم از الگوهای روایی 

تازه  استفاده كنیم. 
دغدغة هر ناشر حرفه ای این است که کتاب های پرفروش 
تولید کند. اما متأسفانه ناشران ایرانی اتاق فکر ندارند که با 
بهره گیری از خرد جمعی، راه های متفاوت بودن را استخراج، 
بررسی و اجرا کنند. فكر می كنم خود به خود این اهمیت هر 
روز آشــكارتر خواهد شــد چون اگر ناشــران و پدیدآورندگان 
كتاب كودك و نوجوان نگاه سنتی شان را به كتاب و قصه گویی 
ادامه دهند با اســتقبال سرد مخاطب مواجه خواهند شد و 
به هر حال یك بعد نشــر، اقتصادی و صنعتی اســت. البته 
این به معنای نگاه زرد و منفعت طلبانه به بازار نشر نیست. 
اگــر كتاب هــا در عین اینكه ظاهر فریبنده ای دارند، از محتوا 
و فایــده بــرای مخاطــب خالــی شــوند، در درازمــدت و حتــی 
كوتاه مــدت، كتاب خوانی جایگاه واقعی خودش را از دســت 

خواهد داد و در حد یك سرگرمی گذرا تنزل خواهد کرد. 
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