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دبیرنگاریهفته

یافت مینشود...
گشتهایم ما!

بـ ــازار ش ــام آق ـ ــا ...بـ ــازار شــام!
وضعیتادبیاتکودکونوجوان
این روزها قروم قاطتر از هر زمان
دیگری است .حاال این وضعیت
خــرچ ـنــگ زراف ـ ــه ر ی ـش ــه در چه
محمدصادق علیزاده
موضوعیاموضوعاتدیگریدارد
دبیر قفسه کتاب
بـمــانــد .ای ــن وضـعـیــت در همه
رشحات و جریانهایی که ذیل
ادبیاتکودکونوجوانم یگنجند همسایهانداخته.الجرم
گونه یا ژانر علمی  -تخیلی هم از این بلیه عظیم در امان
نیست .کافی است یک بار با این نگاه راهی راسته انقالب
یا چند کتابفروشی شوید تا فیوزتان حسابی بپرد از حجم
آثار ترجمهای که بازار را شش قبضه کردهاند .آن وسطها
شاید چشمتان به تک و توک آ ثــار تالیفی هم بیفتد اما
همانطور که عرض کردیم ،غلبه بر آثار ترجم ه است.
راستش را بخواهید زمان کودکی و نوجوانی ما یک ادبیات
علمی و تخیلی بود و یک ژول ورن و بیست هزار فرسنگ
امروز روز اما تنوع و تکثر آثار مختلفی که با این
زیر دریا.
ِ
عنوان راهی پیشخان کتابفروشیها شدهاند هوش از سر
هوشیار کتابخوانی هم میپراند .همین هم شد
هر انسان
ِ
که بچههای تحریریه را به خط کردیم تا به ضرب و زور هم
که شده نیمچه پروندهای حول این موضوع قلمی کنند و
نتیجه آن شد که امروز جلوی چشمتان میبینید .امید که
مقبول افتد و این صحبتها.
ن بود اما
این وسط اما یک چیز برای خودمان هرچند روش 
بیخ قضیه خودش را بیشتر نشان داد .در فقره ادبیات
تخیلی از ناشر و نویسنده داخلی که بتوان آن را یک
علمی و
ِ
اثر تالیفی قلمداد کرد در یک برهوت عظیم به سر میبریم.
انگار که پرت شده باشیم وسط کویر لوت و یکی هم شالق
به دست ما را مجبور کرده باشد پی قطرهای آب بدویم.
یحتمل اگر ثانیهای به این وضعیت تراژیک اندیشیده
باشید وضعیت تراژیک بچههای تحریریه بــرای تهیه و
تدوین همین نیمچه پرونده دستتان خواهد آمد .یعنی
جایتان خالی بود ببینید بر و بچههای تحریریه که ذرهبین
به دست مشغول پیدا کردن آثار تالیفی علمی
و تخیلی بودند چطور سرشان را به در و
دیوار و کمد میزدند و مو از سر خودشان
میکندند .خالصه که اگر در این فقره پرونده این
شـمــاره را کمی نحیف و راشیتیسمطور
میبینید و مدام ورق ورق میکنید که
چهار تا اثر داخلی و تالیفی پیدا
کنید و یحتمل نمیکند ،فحش
و بــد و بـیــراهــش را فقط حواله
اسمهایی که توی شناسنامه این
شماره درج شــده نکنید .ایــن بنده خداها
حسابی خودشان را آویزان در و دیوار کردند ولی خب یافت
مینشدکهنشد.خالصهکهتااطالعثانویفرزندانوکودکان
و نوجوانان شامبوسگومبولی خودتان را باید با همین
معدود آثار داخلی و البته انبوه آثار خارجی سرگرم کنید تا
ببینیمچهمیشود.منبرومسراغتحریریهببینیمچهشده
که دوباره سر و صدایشان باال رفته و گروه را گذاشت هاند روی
سر خودشان .تا هفته بعد!

علم بهتر است یا ثروت قدیمی است ،باید بگوییم :علم بهتر است یا خیال!

دانشمند باشیم یا خیالپرداز ؟

خیالبافی یک داروخانه
ابنسیناست برای
خودش ،فینفسه به
تقویت خالقیت و تفکر
خالق منجر میشود که
خود این موضوع ریشه
در علوم روانشناختی
دارد

از زمانی که یادم میآید ،همیشه به
ما میگفتند که خیالبافی نکنید ،با
واقـعـیــت کـنــار بیایید ،در زم ــان حال
زندگی کنید و از داشتههایتان استفاده
ک ـن ـیــد؛ م ــا ه ــم ک ــه س ــربـ ـهه ــوا؛ عــدل
زینب آزاد
م ـیرف ـت ـیــم سـ ــراغ هــمــی ـنکــارهــا .ت ــا از
دستیار دبیر
روزمرگیها فاصله میگرفتیم ،میرفتیم
قفسه کتاب
دنبال قدمزدن در فالن خیابان ،فالن
کشور یا پرواز کردن و خریدن بهمان لباس که چندمتری دنباله
دارد ،خواندن کتابهای تخیلی هم که مساوی بود با یک جنایت
بزرگ .شاید بخشی از حرفهایی که در آن دوران شنیدهایم،
حقیقت داشته باشد اما امروزه خالف این حرفها به تأیید
بزرگان رسیده است .امروز میگویند بیایید آینده را تصور کنید،
گولمان میزنند ،تصور همان خیال است دیگر مرد حسابی!
ما خودمان اینکارهایم.
جایی خواندم که« :محققان دانشگاه هاروارد در مطالعهای که
روی بیش از  ۲۲۰۰نفر در ردههای سنی  ۱۸تا  ۸۸سال داشتهاند،
دریافتند که ذهن آنها چیزی حدود ۵۰درصد مواقع مشغول
خیالپردازی درباره امور مثبت است .مواردی مانند« :گرفتن
ترفیع ،خلبانی هواپیما ،اختراع نوع جدیدی از سفرهای فضایی
یا تأسیس یک جامعه کوچک جزیرهای ».ا...اکبر از این بشر
دوپا که همهاش دنبال کسب خوبیها و داشتن چیزهای خفن
است .اما چیزی که برایم جالب بود این بود که بعد از این تحقیق
مشخص شد همه افراد از خیالپردازی لذت میبرند .ما هم
لــذت میبردیمها! پیش خــودمــان و همه مخاطبان قفسه
کتاب بماند که من هنوز هم خیالپردازی میکنم ،گاهی
هم خیالبافیهای گذشته را تداعی میکنم و لبخند ژکوندی
میزنم و ما کجاییم در این بحر تفکر ،قبلنا کجا بودیم را
زمزمه میکنم.
رشته کالمم شرحهشرحه شد ،آمــده بــودم از نویسندههای
عـلـمــی -تـخـیـلـینــویــس بــگــوی ـمهــا! ه ـمــه م ــا م ـیدانــیــم که
نویسندگان علمی -تخیلی در داستانهای خود آیندهای را به
تصویر میکشند که دور از ذهن است .مثال میآیند از یکسری
وسایلنقلیهیاقدرتهایماوراییمیگویند که آدمشاخهایش
درمیآید ،آخرش هم میگویند :ای بابا ،اینها همهاش زاییده
ذهــن نویسنده اســت .حــاال انـگــار ایــن نویسندگان بیچاره
علمغیبی چیزی دارنــد یا مانند ایــن رمــالهــای پــارک ساعی،
یک مشت نخود از توی جیبشان درآوردهاند و خبر از آینده

میدهند! حاال جدا این سوال مطرح میشود که برای نوشتن
یک داستان علمی -تخیلی ،باید عالم بود یا خیالپرداز؟ اگر علم
غیب دارند که باید کمی از احواالتشان ترسید ،تازه با فرض
اینکه میدانیم راست میگویند؛ اما اگر عالم نباشند و صرفا
با خیالپردازی گذران امور میکنند که من دیگر حرفی ندارم و
میروم نان و ماستم را میخورم.
اگــر ای ـنطــور بگویم بهتر نیست؟ نویسندهها خــودشــان
هــم مـیدانــنــد کــه ممکن اســت چــیــزی کــه در داس ـتــان خود
مینویسند یا در آینده نزدیک محقق شود یا اینکه هیچوقت
بشر به آنجا نرسد ،تازه با این همه پیشرفتی که در تکنولوژی
و ارتباطات و اینجور چیزها دار یــم! ممکن است رگههایی از
علم در داستانهایشان تعریف شده باشد اما مستند نبوده
و نمیشود به آن تکیه کرد؛ پس هرآنچه که مینویسند زاییده
تخیالتشان است.
البته که باید بدانید خیالبافی یک داروخانه ابنسیناست
برای خودش ،فینفسه به تقویت خالقیت و تفکر خالق منجر
میشود که خود این موضوع ریشه در علوم روانشناختی دارد؛
این هم یک بخش علمی! تازه تحقیقات علوم اعصاب نشان
داده است که خیالبافی ،بین مجموعهای از مناطق متقابل مغز،
ارتباط ایجاد میکند ،جالبترش اینکه همان بخشهایی که
در حالت استراحت فرد ،فعال میشوند و شیفت دوم نگهبانی
سیستماتیک بدن را به عهده دارند.
اصال از خودتان پرسیدهاید که چرا هیچ جای این علوم پیشرفته
از خــواص خــیــالپــردازی نگفته اســت؟ مثال ایـنکــه یــک فرد
خیالپرداز بهمراتب صبورتر و مهربانتر از افراد عادی است
یا حافظه قویتری دارد ،درک و همدلی بیشتر با دیگر افراد
برقرار میکند .شاید برایتان جالب باشد که بدانید خیالپردازها
در عشق موفقتر هستند ،در محیطهای کــاری به مقامات
بهتری میرسند ،ایمنی بدنی بهتری داشته و افــراد شادتری
هستند .نمونه هم اینجانب ،البته با کمی اغماض مثال در آن
بخشاش که از نظر کاری همچنان دستیار و جانشین هستم
و بهتر است زبان به دهان بگیرم تا این مطلب شیفتدیلیت
نشده است.
همه اینها را ردیف کردهام که در نهایت بگویم یک نویسنده
داستانهای علمی -تخیلی ،الزاما نباید دکتر ،مهندس یا یک
عالم برجسته باشد ،گرچه این امر به بیان مباحث علمی و عقلی
کمک بــزرگــی میکند امــا خــیــالپــردازی ،جزءالینفک نوشتن
اینقبیل داستانهاست.

