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گفتوگوباهوشنگمرادیکرمانی
نویسندهي»قصههایمجید«

فریبا دیندار

پردهياول:شخصیتیماندگاردرجهانادبیات
سه هفته ی تمام بود که به خانه اش زنگ می زدیم برای مصاحبه و پیدایش نمی کردیم. 
چرا؟ چون در دنیای تکنولوژی که تبلت  ها و انواع تکنولوژی های مختلف جای تلفن  ها 
را هم گرفته اند و با انواع و اقسام صفحات مجازی می توان در سه سوت آدم ها را پیدا 
کرد و فهمید در چه موقعیت جغرافیایی و در حال انجام چه کاری هستند، آقای 
نویسنده تلفن همراه ندارد و به سختی می شود پیدایش کرد. هیجان انگیز نیست؟ برای 
من یکی که هست! کسی که »مجید« و قصه هایش را خلق کرده، انگار قرار است تا 
همیشه به سادگی همان مجید بماند و هیچ وقت خودش را درگیر تکنولوژی های به روز 

و دغدغه های دنیا و آدم های مدرن امروز نکند.
گفتم »مجید« و یادم آمد »قصه های مجید« از خود آقای نویسنده هم مشهورتر است. 
هرجا اسم »هوشنگ مرادی کرمانی« باشد، »قصه های مجید« هم می آید. قصه ای که 
کودکی و نوجوانی خیلی از ما با آن گره خورده است. اصال مگر فقط ما بودیم؟ »مجید« 
شخصیت محبوب دنیای بزرگ تر ها هم هست، بزرگ ترهایی که سال های سال است 
کودکی و نوجوانی را پشت سر گذاشته اند و از »مجید« و قصه هایش با لبخند یاد 

می کنند.
»هوشنگ مرادی کرمانی« اولین کسی بود که شخصیتی ماندگار را به دنیای ادبیات 
کودک و نوجوان و حتی بزرگ سال ها معرفی کرد. شخصیتی که بیش از 25سال است 
نوشته شده، اما هنوز زنده است و در دل همه ي آدم ها جا دارد و کم تر کسی ست که 

»مجید« را نشناسد یا دوستش نداشته باشد. 
هوشنگ مرادی کرمانی که در سال 1323 در کرمان به دنیا آمده، تا به حال 21 کتاب، 
3فیلم نامه و 3نمایش نامه تالیف کرده است. 7تا از داستان های او اقتباس سینمایی 
شده اند و جوایز ملی و بین المللی زیادی از آن خودش کرده است. آثار مرادی کرمانی به 
زبان های مختلفی از جمله آلمانی، انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، هلندی، عربی، هندی، 

ارمنی و ... ترجمه شده است.

شباهت
سیبخوردن
وداستاننوشتن!

پردهيدوم:الو!آقاینویسنده؟!
روزی که صدای آقای نویسنده را پشت تلفن شنیدم، داشتم از خوشحالی بال در 
می آوردم. اما آقای نویسنده خوشحال و هیجان زده نبود. به خاطر همین پرسید: »چه 

کار داری دخترجان؟« برای شان توضیح دادم که از کدام نشریه زنگ 
زده ام و دل مان می خواهد به مناسبت سالگرد تولدش مصاحبه ای با 
او داشته باشیم. اما آقای نویسنده گفت: »من گفتنی ها را گفته ام. 
حرف تازه ای ندارم برای گفتن. برو مصاحبه های قبلی ام را بخوان. 
اگر جواب سوال هایت را در آن ها پیدا نکردی بعد زنگ بزن.« و 
بعد ادامه داد: »خیلی ها به من زنگ می زنند که بعد از »قصه های 
مجید« هم کتابی نوشته ای؟ خب معلوم است که این آدم نه من 
را می شناسد نه کتاب هایم را!« گفتم: »من تمام کتاب های شما را 

خوانده ام.« این حرف شبیه چتر نجاتی بود که می توانست من را از 
آن موقعیت نجات بدهد. آقای نویسنده پرسید: »واقعا؟« جواب این بود: 
»بله، هر چه که تا به حال چاپ کرده اید!« انگار عجیب ترین حرف آن روز 

را به آقای نویسنده گفته بودم.
ـ کتاب های قدیمی ام را هم خوانده ای؟

ـ بله خوانده ام!
ـ کتاب »شما که غریبه نیستید؟«

ـ بله! خیلی هم دوستش داشتم و معرفی اش را برای یکی از مجالت 
نوشتم.

را  داستانم  مجموعه  آخرین  خوانده ای؟  هم  را  »خمره «ام  کتاب  ـ 
چه طور؟

ـ بله، هر دو را خوانده ام!
و حاال نوبت من بود که عجیب ترین و خوشحال  کننده ترین حرف آن روز را 

بشنوم: »ساعت هفت، می توانی من را در سالن تئاتر کودک ببینی.«

به ساختمان تئاتر که رسیدم، راهنمایی ام کردند به دفتری که آقای 
مرادی کرمانی آن جا نشسته بود. آقای نویسنده به مهربانی  کلمات 
و داستان هایش بود. از آخرین کتابش برایم گفت. یک مجموعه 
داستان برای بزرگ سال ها به اسم »ته خیار« که زیر چاپ است و 
قرار است به زودی منتشر شود. البته مجموعه ی مصاحبه های شان 
را هم انتشارات روزنامه ي اطالعات دارد چاپ می کند و به گفته ی 

خودشان تا 15 روز دیگر روانه ی بازار می شود.
باز هم  نیست  قرار  نوشتید؟  بزرگ سال ها  برای  »چرا  پرسیدم: 
برای نوجوان ها بنویسید؟« توضیح داد: »به نظر من فرقی بین 
ادبیات بزرگ سال و نوجوان وجود ندارد. البته درست است 
که االن برای هر گروه سنی تعریفی ارائه می دهند، اما 
ادبیات که  این تعریف ها را قبول ندارم. داستان و  من 
داستان  نیست.  کردنی  دسته بندی  یا  تعریف کردنی 
بزرگ.  چه  باشی  کوچک  چه  می خوانند،  همه  را  خوب 
بعضی ها فکر می کنند ادبیات کودک یعنی از گل و 
بلبل برای شان حرف بزنی و با فونت ها، رنگ ها 
تصویر  به  را  کلمات  مختلف  شکل های  و 
نمی کنم.«  فکر  این طور  من  اما  بکشی. 
ادامه  و  نوشید  نسکافه اش  فنجان  از  کمی 
داد: »کتاب های من را سه نسل است که 
می خوانند. این برای من خیلی ارزش دارد. 
من هیچ وقت برای کوچک تر ها ننوشتم. نه 
فقط کوچک تر ها، بلکه برای هیچ گروه سنی 
مشخصی ننوشته ام. چون دلم نمی خواهد کاری 
کنم یا داستانی بنویسم که قالبی باشد و مختص 
و  باشیم  داشته  قالب  ما  وقتی  سنی!  گروه  یک 
نوجوان است  یا  برای کودک  این داستان  بگوییم 
کلمات  و  داستان  بزرگ سال،  برای  داستان  این  و 
را به خشتی تبدیل کرده ایم که مجبوریم در قالب 
مخصوص خودش بریزیم تا فقط کسی که از آن قالب 
خوشش می آید و در محدوده ی همان قالب فکر می کند، 
از آن استقبال کند. من وقتی داستان می نویسم اصال به 
قرار  را  داستان  این  که  نمی کنم  فکر  داستانم  خواننده ي 
است یک کودک بخواند یا یک نوجوان، روشنفکر، دانشجو، 
نویسنده و....« و انگشتانش را در هوا به گردی یک سیب در 
آورد و ادامه داد: »سیب را که دیده ای! وقتی می خواهیم از 

میوه فروشی سیب بخریم، مغازه دار هیچ وقت نمی گوید این سیب 
برای چه گروه سنی مناسب است یا این سیب را چه طور بخوریم. 
ترشی اش را درست کنیم، یا کمپوتش را، رنده کنیم بخوریم یا 
گاز بزنیم و... داستان نوشتن هم مثل همین سیب خوردن است. 
من معتقدم اثری که تولید می شود نباید این برچسب ها به آن 
بخورد که برای بزرگ سال است یا کودک و نوجوان. مخصوصا 
در کشوری که سطح مطالعه بسیار پایین است. این تقسیم بندی 
داستان هایی  تمام  ایران  در  نیست.  درست  اصال  سنی  نظر  از 
داستان هایی ست  می شود،  نوشته  کودک  سنی  گروه  برای  که 
و  دارد  وجود  رنگی  حروف  و  قشنگ  تصویرگری های  با  که 
محتوای داستانی آن ها افسانه های شیرین و... است که یک ژانر 
دیگری ست و قضیه شان فرق دارد. ولی آثاری هستند که تابع 
این مسئله نیستند. مثل داستان های الیور تویست، هاکلبری فین، 
شازده کوچولو، هری پاتر و... این داستان ها هیچ وقت گروه سنی 
خاصی را ارائه نمی کنند. نویسندگان بزرگی مثل جی کی رولینگ 
و چارلز دیکنز به هنگام نوشتن هیچ گاه نگفته اند »این کتابی که 
من نوشته ام برای بچه ها است«. حرف من این است که ما اگر 
قصه ی خوبی داشته باشیم، قصه ای که روان و بی تکلف باشد و آن 
را با کلمات ساده و جذاب روایت کنیم، داستان مان دقیقا نقش 
همان سیبی را خواهد داشت که همه می توانند بخورند و نیازی 
به دستور العمل یا گروه سنی خاصی ندارد. هر اثر هنری، فرقی 
نمی کند در چه قالبی باشد )نمایش، فیلم، داستان و ...( باید روح 
کودکی و نوجوانی را در مخاطب زنده کند. حتی اگر این مخاطب 
نود سالش باشد یا دانشمند ریاضی و فیزیک باشد. این اثر باید 
مخاطب را به دوران کودکی اش ببرد و حس  و حال آن دوران را در 
او زنده کند؛ و ابزار نوشتن این گونه داستان ها، گذشته از حاالت 
ادبی فقط و فقط یک چیز است:»صداقت!« این صداقت در نوشتن 

است که می تواند آدم ها را به دنیای کودکی بازگرداند.«
بعد هم نمایش شروع شد و من همراه با آقای نویسنده به سالن 
نمایش رفتم تا در کنار او یک تئاتر کودک را تماشا کنم. در 
پایان نمایش هم با او یک عکس یادگاری انداختم. عکس یادگاری 
انداختن با آقای نویسنده به همان سختی مصاحبه کردن با او 

است.
این  که  آن هایی  بود. جای همه ي  بسیار خوبی  روز  نهایت  در 
نویسنده را دوست دارند و با داستان هایش خاطره دارند، خالی 

بود! 

پردهيسوم:شباهتسیبخوردنوداستاننوشتن!
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