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مقدمه

ادبیات کودک واره زبان دل است و هدف و بهانه  اش هنوز انسان و انسانیت 
اســت؛ نگرانی هایش ساده اندیشانه، شــادی هایش پیش پاافتاده و کودکانه و 
شــیطنت هایش مفرح و بازیگوشانه است. و این همه، مدت ها است به امری 
زائد و دست وپاگیر تبدیل شده اند. زیرا در دوره و زمانه ای زندگی می کنیم که 

یا درگیر مناسبات طبقاتی، نژادی است یا ستیزه های دینی و قومی...
 به هرحال در البه الی ابتذال برآمده از چنین فضایی است که کودک وارگی  
دســت به کار ساختن قلمرو خاص خود در جهان ادبیات شده است. زیرا از 
همــان ابتدای فعالیتش، آرام و بدون هرگونه هیاهو، به جای پذیرش واقعیت 
تحمیلی ساختارهای روزمره، قاطعانه »نه« گفته و به تخیل روی آورده است؛ 
جایــی که بتواند در برابر زشــتی های به اصطالح فراگیر و جهان شــمول، از 
حساسیت های بشری محافظت کند. جایی را ساخته است مثل »مئی په«؛ همان 
شــهر امن و خیالی  که فرانســواز، )قهرمان داســتان آندره موروا( برای خود 
ســاخته. موروا در وصف شهر خیالی ساخته و پرداخته ذهن فرانسواز چنین 
می گوید: »بچه ها سراسر روز را در باغ های بزرگ بازی می کنند. همه سرگرم 
تفریحند. پدرها صبح تا شــام روزنامه وکتاب نمی خواننــد، وقتی آنها را به 
شرکت در یک بازی کوچک دعوت کنی در جواب نمی گویند که: »کار دارم«. 
اصال آنجا بچه ها، پدر و مادرشــان را خود انتخاب می کنند و از مغازه ها 

می خرند«.
کودک وارگی ادبیات پاســخی انتقادی به نحوه  زندگی مبتذلی اســت که 
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انســان معاصر برای خود رقم زده اســت؛ همان ابتذال برخاسته از الگوهای 
حاکم طبقاتی و تبعیض آمیزی که فی المثــل کلود کوچولو را وامی دارد تا در 
جمع رفقایش، نادانســته و در عین معصومیت، پــدر فقیر و بدلباس خود را 
بــه جای »پدر«، »آقا« خطاب کند. از ایــن رو می توان گفت این ادبیات بانگی 
است در اعتراض به روابط مبتنی بر سلسله مراتب؛ هانری دو ورنوا در داستان 
»آقا« می نویســد: »گویی پلی که آنها را به همدیگر مربوط می ساخت در هم 
شکست. مســیو پونتونیه با همان حیرت وحشت آلودی که سابقا در حضور 
زنش احســاس می کرد ، پســر خود را نگاه کرد« ... ادبیات کودک واره به غم 
و حس تنهایی چنین وحشــتی می اندیشد. به موسیو پونتونیه هایی که مدت ها 
اســت به حاشیه رانده شده اند. پس این ادبیات از حساسیت باالیی برخوردار 

است و هنوز نسبت به بی عدالتی واکنش های قاطع و سریعی نشان می دهد. 
اما از نگاه این ادبیات، زشــتی و بدی با آن چیزهایی که به طور مرســوم 
و متعارف زشــت و بد می دانیم، بسیار متفاوتند. گاه این چیز بد و زشت، به 
نادیده انگاشتن »تفاوت«ها مربوط می شود. جایی که برای »دیگری متفاوت«، 
جایی در نظر گرفته نشده است و امکان تجربه اصیل از آدمی ربوده می شود و 
بدین ترتیب فرصت بودن بر اساس دل و نه مصلحت از وی  ستانده می شود. 
دلی که هرگز منطق برخاســته از عقالنیت مصلحت گر، سخنش را نمی فهمد. 
و چه بســا حتی در قلمرو بدیهیات روزمره )همان قلمرو متعارفی که در آن 
همه چیز از قبل بر اســاس مصالح قدرت تعریف شــده اند(، به آسانی مورد 
مضحکه قرار  گیرد. کوندرا در یادداشــتی به نام دوست عزیز در خانه خودت 
نیستی، می نویسد: »سرپیچی از شخص مرده آسان است. اگر با این وجود، گاه 
تســلیم خواسته هایش می شویم، از سر ترس یا اکراه نیست، به این دلیل است 
که دوستش داریم و نمی خواهیم باور کنیم که مرده است. اگر دهقان پیری در 
بستر مرگ خود، از پسرش بخواهد که درخت گالبی پیر بیرون پنجره را نُبرد، 
تا زمانی که پسر، پدرش را با عشق به یاد می آورد، درخت بریده نخواهد شد«. 
پــس، آدمی که با رغبت از درخت پیر گالبی مــورد عالقه پدرش نگهداری 
می کند، هنوز می تواند عاشــقانه کســی را به یاد آورد و دلی کودک صفت و 
وفادار به محبت های دوران کودکی یا دوســتی های قدیمی داشــته باشد؛ این 
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همان دلی اســت که در بزرگســالی فراتر از هر منطقی، می تواند باالی ســر 
بیمار در حال احتضار ســاعت ها بیدار بنشیند و نخواهد تا شخص محتضر، 
در لحظات پایانی زندگی اش تنها بماند. او همان انســان توانایی اســت که از 
قدرت بدرقه زندگی برخوردار است. به واقع چنین انسان هایی از همان منطق 
کودکانه داســتان »شمشــیر« اثر روژه دوینی پیروی می کنند؛ آنجا که پسرکی 
خردسال سعی دارد تا با شمشیر اسباب بازی اش، مقابل در خانه کشیک  دهد تا 
مبادا، رباینده زندگی برادر محتضرش، دزدکی وارد خانه گردد و او را با خود 
ببرد. روژه دوینی از حس و حال این پســرک که پدرش نیمه های شب، او را 
مقابل در خانه غافلگیر کرده بود این طور می نویســد: »پسرک به دیدن پدرش 
با غرور و جدیت و با صدای آهسته گفت: »پدر جان ، عصبانی نشو، می بینی 
که منتظرشــم تا نگذارم بیاید و برادرم را ببرد!« و دزد نامریی که از پلکان باال 

می آمد، لحظه ای درنگ کرد...« 
امــروزه این تعهدات به اصطــالح غیرمنطقی دیگر جایــی در زندگی ما 
ندارند. همان گونه که خطوط قرمز تعهد نســبت به دوست و دوستی شکسته 
و فروریخته اســت. کوندرا در همان یادداشــت  می نویســد: »برای دوست 
ایسلندی ام، دوستی چیز دیگری است: نگهبانی از دری که پشت آن، دوستت 
زندگی خصوصی اش را پنهان کرده؛ کســی که هرگز در را باز نکند و نگذارد 

هیچ کس دیگری هم آن را باز کند«.
به واقع چنین نگرش هایی مدت ها اســت که همراه با رویاهای بشری به 
جهــان ادبیات کوچ کرده اند، و اغراق نیســت اگر بگوییــم، کودکان در مقام 
شهروندان واقعی جهان رویاها و شگفتی های فراموش شده انسانی قادرند کل  
باورهای بی شائبه  و از سر مهری عمیق به جهان، آدم ها و چیزها، اعم از واقعی 
یا غیرواقعی )با تمامی موقعیت های هستی شناســانه آن( را به دلیل آزادی از 
هــر گونه اقتدار ذهنی ، به فتح خویش درآورند! به همین دلیل اســت که این 
جهــان را در ادبیات به نام آنان می خوانــم. چرا که همچون کودکان رفتارش 
سرراست، بدون شائبه و آزاد و رها از هرگونه مصلحت اندیشی است و عمال 
بافتی ساختارشــکنانه دارد. به بیانی دقیق تــر، ضد وضع موجود و قدرت آن 
عمل می کند زیرا مجوز کلیه رویکردهای غیرمنطقی و عقالنِی خود را از همان 
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فضای ذهنی و عاطفی کودکانه وام می گیرد. پس با فضای ساختارشــکنانه ای 
مواجهیم که به آســانی می تواند بی ذره ای تردید نسبت به موجودیت شفاف 
خیالبافی ها، مرز واقعیــت و غیرواقعیت جهان مصلحت اندیشــی بزرگترها 
را پشــت ســر گذارد و عقالنیت دائم در تردید شــان را با حسرت و غبطه 
مواجه  ســازد. همان کاری که در داستان »آقای نوئل«، اثر ساده و زیبای آندره 
لیشــتن برگر، »پل« کوچولو انجام می دهد و »ما« آدم بزرگ ها را با شعفی ساده 
روبه رو می کند؛ شادمانی ای برخاسته از عواطف سرکوب شده بشری مان نسبت 
به دیگری. اما شــاید این احســاس از این رو می تواند در ما جاری شود که با 
وجود بی اعتقادی مســلط در جهان مدرن، یکی از پتانســیل های جهان امروز 
نسبت به جهان سنت در این است که می توانیم با انبوهی از باورهای متفاوت 
به طور موقت همراهی کنیم. یعنی می شــود همزمان با گســتره ای از باورهای 
موقت، فقط در پوشــش رویی و ظاهری آن همراهی کرد. به طوری که نسبت 
به هیچ کدام از آن ها پایبندی بنیادی و عمیقی نداشــت. به عنوان مثال می توان 
بدون آنکه نیازی به اعتقادات ایرانیان کهن داشت، سفره هفت سین پهن کرد، 
یا بی آنکه باوری عمیق نسبت به مراسم تعزیه خوانی و نقش های آن داشت، به 
تماشایش ایستاد، یا در مراسم  عاشورا دسته های عزاداری را تماشا کرد ولی نه 
درک و باور درستی از سفره هفت سین داشت و نه تعصبی کورکورانه نسبت 
به مراســم های دینی. بنابراین در این عصر می شــود در کوتاه مدت، علی رغم 
تمامی تفاوت  با دیگران، با همان ها در موقعیت های موقت و کامال ســطحی 

مشارکت داشت یا حتی تظاهر به یگانگی کرد.
پس، در عالم نمود هنوز می شــود برای لحظاتی از وضعیت جزیره نشینی 
بی باوری خاص این عصر، برگه مرخصی گرفت و به بهانه »موقعیتی خاص«، 
فی المثل در یکی از روزهای خاص شــادی  آفرینی که معموال ازمناسبت های 
فرهنگی و اعیاد است )مثل روز قلب ها، یا عید نوروز، عید نوئل یا سایر اعیاد 
قابــل احترام دیگر فرهنگ ها(، با هم بودن و شــاید حتی تالش برای مهربان 
بودن نســبت به دیگــری را تجربه کرد. دیگری ای که به دلیل شــرایط کامال 
دگرگون گشــته فرهنگی و اجتماعی، در قلمروی موقت جایش داده ایم، اما با 
وجود این، می توانیم با او در همان لحظات یا روز خاص، پیوندی خوشــایند 



مه
قد
م

11

را تجربه کنیم، آزاد از هرگونه جبر ارتباطی؛ آزاد از چارچوب سنت، تکالیف 
و وظایف رسم و رسوم آیینی... 

و از قضــا همراهی با کودک وارگی ادبیــات نیز به همین ترتیب صورت 
می گیــرد. چرا کــه علی رغــم خشــونت های اجتماعی و اقتصــادی عقل 
مصلحت اندیش و قدرت زده، هنوز میل به شادخواهی و مهربانی با دیگری در 
وجود اکثر آدم ها زنده اســت. به بیانی، هنوز ریشه انسانیت نخشکیده است. 
دلیل از این واضح تر که کمترین نشــانه اش را می توان در لذتی سراغ گرفت 
کــه از خواندن این گونه آثار می بریم! به عنوان مثال، هنوز دوســت داریم در 
عالم تخیل با معجزاتی روبرو شــویم کــه جهان ضد جادوی واقعیت، آنها را 
تارانده اســت. اما این به معنای آرزوی بازگشــت به گذشته نیست. چرا که 
انسان امروز با وجود ناخرسندی اش از کاالشدگی نمادهای فرهنگی و دینی، 
به هیچ رو، خواهان بازگشــت  به تعصبات دینی و فرهنگی بنیادگرا نیســت. 
آنچه او می خواهد تنها این اســت که با عالم معجزات، مواجهه ای کودک وار 
داشــته باشد. اجازه بدهید مســئله را این طور مطرح کنیم که اگر فرض را بر 
ایــن گذاریم که چشم انتظاری و توقع غیرقابل تردید از عناصر تفکیک ناپذیر 
معجزات باشد، در این صورت از آنجا که کودک هنوز به مرحله جامعه پذیری 
راه نیافته یعنی با ســلطه دوکساهای دینی و فرهنگی هنوز فاصله زیادی دارد، 
طبیعی اســت که از نظرش رخداد معجزه نه با اســتغاثه از درگاه خداوند و 
نه با یاری طلبیــدن از هر نیروی فرازمینی دیگر انجــام می پذیرد؛ زیرا عاَلم 
کودک وارگــی »معجزه« را به صرف خود »معجزه« بــاور دارد. به بیانی، باور 
به تحول اســتعالیی در چارچوب خود زندگی و قلمــرو روزمره آن )همان 
چارچوبی که عقالنیت قدرت زده قلمروهای رســمی، همواره دست اندرکار 
ســرکوب و تحریف آن به میل و صالح خود بوده اند. آن هم صرفا از این  رو 
کــه ناهماهنگی با اقتدار خود را به منزله امری متناقض و مزاحم جهان و عالم 
می فهمند( و مواجهه با چنین وضعیت سیال و به اصطالح متناقض نما فقط از 
عهده کودکان و ادبیات کودک واره ســاخته اســت. فقط در این افق است که 
می توان بی حساب و کتاب به »معجزات« و »افسانه ها« باور داشت و خارج از 
ساختارهای منطقی اندیشه، »عدم امکان« را به قلمرو واقعی امکانات »دعوت« 
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کرد: آن هم بی نیاز از هرگونه »باور بنیادین« یا »اعتقاد ریشه ای« به یگانگی های 
تک ساحتی »قبیله  ای«؛ اعم از دینی یا غیر دینی.

بنابراین با جریان ضد قدرت، ســیال و ساختارشــکنانه ای طرف هستیم 
که فی نفســه قادر اســت بی نیاز از هرگونه توضیح منطقی و عقالنی مبتنی بر 
دوکســای حاکم بر روابــط روزمره، به معضالت ســاختاری جوامع طبقاتی 
سرک کشــد و بندهای اسارت آن  را )یا به بیانی، نشانه های ساختاری »قفس 
آهنین«اش را( آشکار سازد. کاری که فی المثل از ژان-ماری گوستاو لوکلزیو1 
در داســتان بسیار جذاب »موندو« سر زده اســت. وی در این داستان، بی  نیاز 
از نســخه برداری توصیفات قرن نوزدهمی »دیکنزی«، یــا حتی به کارگیری 
چارچوب های رئالیستی  آن، هم »گزارشگر ضمنی« تداوم موقعیت تبعیض آمیز 
در عصــر حاضر اســت )همان موقعیتی کــه تمایل به بیرون راندن »انســان 
ناسودآور« از قلمرو عمومی دارد( و هم در قیاس با نگاه دیکنزی درکی کامال 
متفاوت از انسان حاشــیه ای به مخاطب می دهد. به طوری که جدًا می تواند، 
حتــی برای لحظاتی نحوه تفکر ما را، در مقــام مخاطب، از کنترل و نظارت 
الگوهای خودمحورانه مدرنیستی رها و آزاد سازد. وانگهی، وی در مقام خالق 
»موندو« )پســرک داستانش(، به هیچ وجه خواســت مدیریت و کنترل او را 
ندارد. زیرا به خوبی می داند که همراه با آموزه های رشــد و توسعه اومانیستی 
و »تعالی بخشــی« قرن نوزدهمی، پارادوکس هایی  وجود دارد که در عین حال 
ویران کننده خالقیت و تجربه اصیل زندگی اند. به همین دلیل، حداقل در مقام 
»خالــق« اثر، تالش می کند تا به نحوی خود را »گم و گور« کند؛ آن هم از راه 
مبهم کردن »هویت« موندو. بدین ترتیب، »لوکلزیوی نویســنده« روایت  خود 
را با اتکا بر ابهام و پوشیده گویی هویت موندو آغاز می کند و در همان لحظه 
نخســت داســتان، نه تنها دیگران، بلکه خود او هم »ناآگاه« از کیستی موندو 
است. چنانچه می نویســد: »هیچ کس نمی توانست بگوید موندو از کجا آمده 
بود. روزی، به تصادف، بی آنکه کسی بفهمد، به شهر ما وارد شده و کم کم همه 
به وجودش خو گرفته بودند«. ســپس بی آنکه »واقعیت های روزمره« را دور 

1- Jean-Marie Gustave Le Clézio
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بزند، ذهن مخاطب را متوجه عادت واره های نظم، کنترل و تنبیه ســاختارهای 
طبقاتی و تبعیض آمیز عصر حاضر می کند. به بیانی کاری می کند تا با برجسته 
ساختن تک تک بندهای اسارت  ساختاری، کلیت قفس آهنین نظم موجود به 
چشــم آید و برای زمانی حتی کوتاه، »آزادی« انسان حاشیه ای دیده شود. در 
حقیقت، این ساختارشــکنی فقط از عهده کودک وارگی ادبیات ساخته است. 
ادبیاتی که هیچ گونه تعهدی نسبت به منطق و سلطه دوکسای روزمره و رسمی 
ندارد. ناگفته نماند که اهمیت ساختارشــکنی لوکلزیو در »آفریدن نقش هایی« 
ا  ست که به یاری شان می توانیم با نگرشی انتقادی، از »خویشتنی« که در اسارت 
باورهای ذهنی فرهنگ و جامعه  گرفتار آمده فراتر رویم و »جهان« و »دیگری 
متفاوت« را در موقعیت کامال متفاوتی که به  هیچ وجه شبیه به »خود متعارف« 
نیســت، »مالقات« کنیم. کاری که ظاهرا در جهان امروز فقط از عالم هنر )به 

بهترین نحو( ساخته است. 
از این  رو، قلمرو کودک وارگی ادبیات بســیار وسیع خواهد بود. نشانه ها 
و فعالیت آن برخاســته از مســائل روزمره، نفس زندگــی و نحوه های بودن 
است. حتی در مسائل »ایمانی« نیز این حضور قابل تشخیص است. به عنوان 
مثال، قصه »رود رن«، نوشــته ویکتور هوگو، از آن جمله اســت. قصه ای که 
»فریبکاری آگاهانه« و شــیطنت آمیز انســان بی چشمداشت ثروت و قدرت 
)بخوانیم انســانی که نگاهی بی آالیش و کودک وار به جهان دارد( را فراتر از 
خودفریبی زاهدانه اهالی کلیســا و مردم شــهر )از غنی و فقیر( قرار می دهد. 
هوگو در داســتانی که می پروراند، شیطان را )که اصل و اساسش در دروغ و 
فریب است( مغلوِب نیرنِگ عابداِن پشت پازده به قدرت و ثروت می کند؛ آن 
هم با پیروی از سرشت بازیگوشانه کودک درونی شان، شیطنت شوخ طبعانه ای 
که جســارت خود را از به  بازی گرفتن امتیازات دنیوی و معنوی تحت سیطره 
دوکساهای روزمره می گیرد. از این  رو می تواند خود را فراتر از محدودیت های 
محافظه کارانه ای قرار دهد که حاکم بر قلمرو رسمی است و کودکان با آگاهی 
از عمل شــیطنت آمیز خود دائما مرزهایش را به هم می ریزند. همان گونه که 
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نیکال کوچولو در داســتان »صندوق خانه«، اثر ساکی1 )هکتور هوگ مونرو2(، 
از سر شیطنت و بدون کمترین نگرانی و عذاب وجدانی می گذارد خاله  خانم 
که زن خشــن و بی رحمی اســت و در ضمن دائم دنبال بهانه ای است تا او و 
دیگر کودکان خانواده را تنبیه و مجازات کند، مدت زمانی را در آب انبار خالی 
محبــوس بماند. خاله خانم از فرط کنترل و مراقبت شــدید برای مجازات و 
تنبیه نیکال، پایش می لغزد و به آب  انبار می افتد و نیکال که در آن روز با او در 
خانه تنها بود، بی آنکه به روی خود آورد که صدای فریاد درون آب انبار متعلق 
به خاله خانم اســت، با خیال آسوده تا زمانی که خدمتکار خانه برسد، در باغ 
به تفریح و گشــت و گذار مشغول می شود. اینجا، مخاطب که به کمک عمل 
جســورانه و شیطنت آمیز نیکال از بن بست های پارادوکسی بیرون جسته و در 
عوِض فضای تنگ و رنج بار ناشــی از بی عدالتی، غرق در حیرت و شگفتی 
شده است، پسرک را در شکستن قوانین خاله  خانم تشویق و ترغیب می کند. 

ساکی این موقعیت را چنین به تصویر می کشد، نیکال جواب داد:
صدای شما شبیه صدای خاله  من نیست. شاید شما همان »شیطان 
وسوسه« باشید که می خواهید مرا به سرکشی وادار کنید. خاله ام 
معتقد است که اغلب شیطان مرا وسوسه می کند و من همیشه 
تسلیم وسوسه های او می  شوم. اما این دفعه تسلیم نخواهم شد!

خاله خانم از درون آب انبار می گوید:
پرت و پال نگو. برو نردبان را بیار؛ نیکال پرسید: سر صبحانه به 
من مربای توت فرنگی می دهی؟ خاله با اینکه تصمیم گرفته بود 
سر صبحانه به هیچ قیمتی به او مربا ندهد فریاد زد: البته. نیکال 
با خوشحالی فریاد زد: حاال مطمئن شدم که شما شیطان هستید 
نه خاله  من! چون دیروز وقتی از او مربای توت فرنگی خواستم 
گفت که تمام شده. من خودم می دانم که در گنجه  خواربار یک 
کوزه مربای توت فرنگی هســت اما خاله ام از وجود آنها خبر 

1- Saki 2- Hector Hugh Munro
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نداشــت، چون که به من گفت تمام شده است. حاال دیدی که 
تو خاله نیستی و شیطانی!

نیکال از اینکه بتواند خاله خانم را مثل شیطان مخاطب قرار دهد 
لذت می برد. امــا غریزه  کودکانه اش به او می گفت که در این 
کار نباید افراط کند. این است که بی صدا دور شد. عاقبت پس 
از مدتی دختر آشپز کمک کرد تا خاله از آب انبار بیرون بیاید. 

به واقع باید گفت در روشی که ساکی به کار می گیرد، رسیدن به آزادسازی 
روانی به آسانی  فراهم می شود زیرا از موقعیت های شیطنت آمیز یاری می گیرد؛ 
وضعیت های نادری که از راه کارکرد های ساختارشکنانه مفرح و شاد، می توان 
به نفی وضع موجود و اقتدار حاکم بر آن دست یافت و به راحتی آن  را پشت 
ســر گذاشت. چنین شگردی برای مخاطب این موقعیت را به وجود می آورد 
تا در لذت ویران ســاختن نظم و مقررات محدودکننده نیکال شریک و همراه 
شود. به طوری که وقتی داستان را به پایان می بریم، در خود احساس شادمانی 
و ســبک بالی  می کنیم چرا که هنوز با چنین موقعیت های شیطنت باری بیگانه 
نشده ایم و می توانیم آنها را به یاد  آوریم: به مثابه خاطره ای دور و حتی مبهم و 
کمرنگ از زمان کودکی و آزادی  بی غل وغش دوره ای از زندگی خود که هنوز 

ذهنی آزاد از سلطه های اجتماعی و فرهنگی داشتیم.
باری، از دیگر دل مشــغولی های ادبیات کودک واره، پرداختن به تفسیری 
جدید از »حقیقت« اســت. در زمانه  عدم قطعیت و شرایط چندگانه  حقیقت، 
میالن کوندرا از جمله نویســندگان خالقی اســت که به استقبال این شرایط 
می رود و به نظر می رســد این کار او بی دلیل نباشد. زیرا تحت چنین شرایطی 
اســت که وی می تواند با اتکا به ریختار چندُبعدی معضالت وجودی عصر 
حاضر، شخصیت های رمان خویش را -همچون آدم  ها در قلمرو روزمره- در 
موقعیت های دشــواری قرار دهد تا خارج از مدار ســنت، مسائل اخالقی را 
تجربــه کنند -به بیانی، دیدن موقعیت های بی ثبــات از فاصله  نزدیک. جایی 
که برخالف تصورات ســنتی، آدمی نه با آزادی بیشتر، بل با مسئولیت نسبت 
بــه خود و موقعیت خویش در قبال آزادی مواجه می شــود. باز الزم اســت 


