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آيا اصالً نبايد از واژه هاي خارجي استفاده كنيم؟

هيچ كارمندي به زونكن نمي گويد پروندان!

سبك سخن

»ادبيات براي آنان كه به آنچه دارند خرسندند، براي آنان كه 
از زندگي بدين گونه كه هست راضي هستند چيزي ندارد 

كه بگويد. ادبيات خوراك جان هاي ناخرسند است. 
انس��ان به ادبيات پناه مي آورد تا ناشادمان، ناكامل نباشد. 
تاختن در كنار روس��ينانته زار و نزار )مركب دن كيشوت( 
و دوش به دوش شهسوار پريش��اِن دماِغ المانچا، پيمودن 
دريا بر پشت نهنگ همراه با ناخدا اهب)شخصيت اول رمان 
نهنگ سفيد( سركشيدن جام آرسنيك با مادام بوواري، اين 
همه راه هايي است كه ما ابداع كرده ايم تا خود را از خطاها 
و تحميالت اين زندگي ناعادالنه خالص كنيم... زندگي اي 
كه ما را وا مي دارد تا هميش��ه همان باش��يم كه هس��تيم. 
حال آنكه ما مي خواهيم آدم هاي بسيار متفاوتي باشيم تا 
بسياري از تمناهايي را كه بر ما چيره اند پاسخ بگوييم. وقتي 
كتاب را مي بنديم و دنياي قصه را ترك مي كنيم به زندگي 
واقعي برمي گرديم و اين زندگي را با دنياي باشكوهي كه به 
تازگي تركش كرده ايم مقايسه مي كنيم چقدر سرخورده 
مي شويم!اما به اين ادراك گرانقدر نيز مي رسيم كه دنياي 
خيالي داستان زيباتر، گونه گون تر، جامع تر و كامل تر از آن 
زندگي اي است كه در بيداري مي گذرانيم. زندگي مشروط 

شده با محدوديت هاي وضعيت عيني ما.« 
نوش��ته ام را با نظ��ر ماريو بارگاس يوس��ا در كت��اب »چرا 
ادبيات؟« آغاز كردم با ترجمه عب��داهلل كوثري تا صحه اي 
باش��د بر آنچه خواهم نوش��ت. تمام حرف ها و نقدهايي را 
كه قرار بود بگويم همين چند س��طر در خ��ودش جا داده 
است. فكر كنم با همين مقدمه بدانيد قرار است در باب چه 
موضوعي سخن بگويم. آري نقش ادبيات داستاني در ايران 

امروز با همه فراز و فرودهايش. 
××××

زندگي ما با قصه هاي كهن عجين ش��ده است. قصه ها ما را  
به سرزمين هاي دور مي برد. اصاًل ادبيات ما پر از ترانه، قصه 
و افسانه است. تاريخمان پر از ش��خصيت هاي اسطوره اي 

چونان سهراب، رستم، اسفنديار و... است. 

ما افسانه ضحاك را شانه به شانه و نسل به نسل شنيده ايم 
و براي فرزندانمان خوانده ايم. ما قصه كاوه آهنگر را خوب 
مي دانيم و با پهلواني هاي رستم اوقات خوشي گذرانده ايم. 
افسانه و تخيل بخش��ي از خالقيت در خلق يك اثر است؛ 
جزء جدا نش��دني ادبيات. هميشه آثاري به شهرت جهاني 
رس��يده اند كه حرفي تازه براي گفتن داش��ته اند. گاهي با 
افس��انه در آميخته اند گاهي با تخي��ل و گاه آنقدر واقعي و 
ملموس كه فكر مي كنيد جريان يك��ي زندگي را پيش رو 

مي خوانيد. 
اما اي��ن روزها حال ادبيات خوب نيس��ت. ح��ال قصه ها و 
رمان ها خوب نيس��ت. بارها براي ج��الل آل احمد يادمان 
مي گيريم و مي گوييم ديگر قلمي مثل او پيدا نمي شود اما 
نمي گوييم جالل با وجود همه حصارهايي كه براي ذهنش 
مي كشيدند راه خودش را مي رفت، افسار قلمش را مي گرفت 

و با خودش مي برد به هر كجا كه ذهنش او را مي كشاند. همه 
نويس��ندگان برتر ايراني در روزگار سخت، قلم به ستايش 
زندگي چرخانده اند و بدي، ظلم و خش��ونت را در آثارشان 
نكوهش كردن��د. وظيفه ادبي��ات نكوهش بدي هاس��ت. 

برجسته سازي بدي ها و تلخي و ناكامي هاست. 
قصه يعني هر چيزي كه نشود در واقعيت آن را پيدا كرد اما 
امروز قصه چيزي است كه ما دوست داريم بگوييم. دنبال 
خلق قصه هاي جديد نيس��تيم. دنبال تنوع و تالش براي 
بقاي قصه نيستيم. مدام قصه هاي قديمي را تكرار مي كنيم. 
مدام مرزبان نامه و كليل��ه و دمنه را ب��ه زبان ها و مفاهيم 
مختلف براي نس��ل هاي مختلف تكرار مي كنيم. انگار برند 
تاريخ داستان ما مربوط به گذشته است و ما اكنون حرفي 
براي گفتن و قصه اي براي ش��نيدن نداريم. پاس داش��تن 
ادبيات كهن كه آبروي فرهنگ اين سرزمين است بر همه 

واجب و اهميتش مبرهن است اما اين كافي نيست. قصه ها 
مال آدم ها هستند و آدم ها كه تغيير مي كنند قصه هاي نو 
و افسانه هاي جديد مي خواهند. بايد بزرگان معاصر را ارج 
بگذاريم. بايد قصه هاي هوش��نگ م��رادي كرماني را براي 
بچه ها بخوانيم. بايد در كنار خواندن شعر هاي نيما، سهراب و 
سعدي، گاهي شعرهاي معاصر بخوانيم. بايد كودكان بدانند 
كه ادبيات و ش��عر و قصه اش يك رود هميشه جاري است 
و اگر حيات در آن جريان نداش��ته باشد، متعفن مي شود. 
كودكان بايد بدانند كه مي توانند شاهكار ادبي خلق كنند، 

اگر اراده كنند و اگر راز موفقيت ادبيات كهن را بدانند. 
كاش سخنوران ما به جاي تكيه بر داستان هاي قديمي كه 
همه ما دهها بار هر كدام را شنيده ايم براي بيان منظورشان 

كمي خالقيت به خرج دهند و داستاني تازه رو كنند. 
فكر كنيد باره��ا و بارها درباره اهميت دوس��تي و تأثيرش 
در زندگي بگوييد س��عدي تمام آنها را در يك بيت خالصه 
كرده است: »تو اول بگو با كه همزيستي/ من آنگه بگويم تو 

خود كيستي«
يا ساعت ها زمان مي گذاريم براي مفهوم دينداري و اهميتش 
در جواني. اما يك جمله روي ديوار كار تمام اين ساعت هاي 
موعظه را يك جا مي كند اگر كس��ي اهل تعقل باشد:»در 

جواني پاك بودن شيوه پيغمبري ست.« 
قرار نيست شعر را جايگزين خطابه كنيد. فقط كافي است 
كالم حق را به شعر و پند، بياويزيد و كالم الهي را با يك كالم 

نغز و شيرين به مخاطب ارائه دهيد. 
اين روزها بازار دسته بندي ادبيات داغ داغ است. اين اختالف 
و تفرقه افكني به نفع اوضاع نابس��امان مطالعه نيست. هر 
كس بايد براي ترغيب مردم به سوي مطالعه كردن و كتاب 
خواندن به س��هم خود قدمي بردارد. مديران با تش��ويق و 
يارانه هاي خريد كتاب، معلمان با تشويق به مطالعه و ارج 
نهادن به آن و نويسنده ها با داشتن قلمي پاك و تميز. تخيل 
آنها مي تواند سرنوشت يك انس��ان را تغيير دهد. مي تواند 

فرهنگ يك ملت را تهديد يا تبديل به احسن كند. 

حال ادبيات داستاني مان خوب نيست

قصه هاي جديد براي نسل هاي جديد خلق كنيم

سبك نوشتن

  مرضيه باميري
به گفته ويكتور هوگو »خوشبخت كسي است كه به يكي از اين دو چيز 

دسترسي دارد يا دوستان خوب يا دوستاني كه اهل كتاب باشند.«
دس�تگاه چاپ مهم ترين اتفاق و اختراع دوره رنسانس بود و به اين 
ترتيب كتاب و علم از انحصار خواص در آم�د و در اختيار عوام قرار 
گرفت. نگاهي اجمالي ب�ه تاريخ و كتاب هاي مهمي همچون ش�فا و 
قانون ابن سينا، الحاوي زكرياي رازي و كتاب هاي فارابي و... خبر از 

تمدن و انديشه ايراني دارد. 

كتاب و مطبوعات پاي ثابت خانه هاي ايراني بوده و هميشه كتاب هاي 
نفيس و ش�اعران نامي ايران در رأس قفس�ه هاي كتاب قرار داشته 
است. خانواده هاي روشنفكر براي كودكانش�ان كتاب مي خوانده  و 
قصه خواني مرس�وم ترين عادت مادرانه بوده كه فرزندان به آن خو 
گرفته اند. بس�ياري از افراد درونگرا مدام سرش�ان توي كتاب بوده 
و هر نوع هيجاني را در صفحه كتاب ها و افس�انه ها پيدا مي كرده اند. 
بچه ه�اي عالقه مند به درس و اكتش�اف ناش�ناخته ها كتاب علمي 
مي خوانده اند و عده اي هم كتاب داس�تان پاي ثابت شب هايش�ان 

بوده است. قصه گويي نسل به نسل منتقل شده و هنوز شب هاي يلدا 
كه در حصار تجمالت و عادت هاي مصنوعي رو به فراموش�ي است، 
س�نت زيباي قصه گويي مادرب�زرگ را احيا مي كن�د. پس قصه مال 
ايراني هاست. زن و مرد با آن قد كشيده اند و به بزرگسالي رسيده اند. 
حافظ خواني كنار سفره هفت سين هم عادت ديرينه ايراني هاست كه 
تا اهل مطالعه نباشي نمي تواني آن را هر سال پر شورتر تكرار كني. 
بعضي قصه ها عمرشان به اندازه عمر آدم هاي يك قرن است. پس چه 

شد كه كتاب مهجور ماند؟

فرهنگستان زبان و ادب پارسي يكي از چهار فرهنگستان ايران است كه حوزه هاي گوناگون 
علمي، ادبي و هن�ري را در ايران و در قلمرو زبان فارس�ي از جنبه ه�اي مختلف موضوعي 
تحت پوش�ش قرار مي دهد. اين فرهنگس�تان به حوزه زبان و ادبيات فارسي مي پردازد و 
در سال 1368 با هدف پاسداري و گسترش و پرورش زبان بنيان نهاده شد. اين ساده ترين 
اطالعاتي است كه با يك جست وجوي س�اده در ويكي پديا مي توانيد آن را بخوانيد. همه 
شما مخاطبان اين نوشتار، به يقين نام فرهنگس�تان را بارها و بارها شنيده ايد. حتي گاهي 
براي معادل هاي فارس�ي واژگان از س�وي اين فرهنگس�تان خنده بر لبتان نشسته است. 

 وقتي ي��ك فرهنگس��تان با اي��ن عظمت و 
تعدادي كارمند قرار اس��ت از زبان مادري ما 
كه همانا پارس��ي چون قند است دفاع كند، 
چطور مي شود كه ما اين همه تغيير و تحول 
ناخوشايند در زبان را ش��اهد هستيم. آنچه 
به وضوح پيداس��ت ضعف اين فرهنگستان 
در كنترل و پاسداشت زبان پارسي است. به 
نظر مي رسد معادل فارسي پيدا كردن براي 
كلمات كافي نباش��د و بايد نحوه  استفاده و 
حتي به كارگيري آن در سطوح مختلف جامعه 
فراگير شود. اين كه عده اي هم انديشي كنند 
و به جاي واژه خارجي استامپ كه با فرهنگ 
جامعه انس پيدا كرده جوهرگين را انتخاب 
كنند. به جاي زونكن كه كوچك و بزرگ همه 
به اين نام مي شناسند بگويند پروندان، به جاي 
ژتون بگويند بها مهر كافي نيست. اينگونه نه 
تنها حال زبان مادري مان خوب نمي ش��ود 
بلكه هر روز بيشتر به دست فراموشي سپرده 
مي شود. وقتي واژه هاي معادل زيبا نيستند و 
فقط به صرف ايراني بودن انتخاب ش��ده اند، 
جايي به كار برده نمي شود. در هيچ اداره اي 
گفته نمي ش��ود پروندان را بده ي��ا در بانك 
به مش��تري نمي گويند جوهرگين كنارتان 
است آن را برداريد و برگه را انگشت بزنيد. در 
بعضي موارد اين كلمات معادل بيشتر موجب 
تمسخر زبان فارسي مي شود تا پاسداشت آن. 
همگرايي زبان در همه  دوران هاي تاريخ بوده 
و بس��ياري از واژه ها از زبان هاي گوناگون در 
زبان و ادبيات يك كش��ور رخنه كرده است. 
مطمئن باشيد در س��طح عامه جز با طنز نام 
كش لقمه را براي پيتزا نخواهيد شنيد. يا به 
بروش��ور دفترك نمي گويند. انتظار نداشته 
باش��يد بلوار را بعد از اين چارب��اغ بگويند. يا 
مدير س��اختمان در برد س��اختمان به جاي 
درخواست ش��ارژ بگويد سرانه خدمات خود 
را بپردازيد. آيا خودتان اگر بخواهيد در يكي 
از شهرهاي شمالي يا زيارتي اقامت گزينيد 
به جاي يك سوييت جمع و جور مي گرديد 

دنبال سراچه؟
خودتان يا فرزندانتان كه ارتباط مستقيم با 
اين فرهنگستان دارند آيا در مكالمات روزمره 
از اين واژه هاي معادل استفاده مي كنند؟ آيا 
شبكه فيلم و س��ريال را مي ش��ود به فيلم و 
زنجيره تغيير داد؟ مي ش��ود به جاي عوض 
كردن دكوراس��يون برنامه بع��د از اين گفت 
با ارائه گري جديد در خدمت ش��ما هستيم. 
آيا مي شود؟ بعضي واژه ها را مي شود معادل 
فارس��ي به كار ب��رد و چي��زي از ارزش هاي 
زبان ما كم نمي ش��ود. مثاًل مي شود به جاي 
تئوري گفت نظريه يا به جاي تس��ت نوشت 
آزمون و به جاي آرم نوشت نشانه. اما كسي به 
عكس سلفي كه همه جاي دنيا شناخته شده 

نمي گويد خويش انداز. 
براي مراقبت از زبان پارس��ي بايد از رسانه ها 
آغاز كرد. آنه��ا كه رأس فرهنگ س��ازي اند. 
وقتي تلويزيون در اخبار مي گويد اپوزيسيون 
مجلس، چه س��ودي دارد كه شما اسمش را 
بگذاريد گروه مخالف؟مي شود در برنامه هاي 

آش��پزي به جاي اس��انس وانيل گفت عطر 
مايع وانيل؟!

هرچند تمام اين تغييرات ش��دني اس��ت و 
مي ش��ود با تكرار و فرهنگ س��ازي درست 
جايگزين ها را در ادبيات محاوره جا انداخت، 
اما اين كار به انرژي و وقت بسيار نياز دارد و اگر 
وقت ها صرف اين تغيير شود، ديگر نمي توان 
جلوي هج��وم واژ ه ه��اي جدي��د را گرفت. 
بايد ش��يوه جذابي براي برت��ري دادن زبان 
فارس��ي برگزيد؛ راهي كه جوان ها را ترغيب 
كند به جاي كالس گذاش��تن ب��ا واژه هاي 
التين، فارسي را خوب تر بگويند. بايد مالك 
دانايي افراد تغيير كند و اس��تفاده از عبارات 
و اصطالحات فارس��ي مالك خوب گفتن و 
نوشتن باشد. بايد نويسنده اي را ارج نهاد كه 
فارسي را پاس بدارد و گويش هاي اقوام را احيا 
كند. بايد اصالح زباني را از كودكي آغاز كرد. 
همان موقع كه والدي��ن ذهن كودك را براي 
حفظ كردن كلمات انگليسي آماده مي دانند، 
به كارگيري ضرب المثل و اصطالح و كنايه ها 

را هم يادش بدهند. 
اين تح��والت و تداخ��الت زبان��ي در طول 
تاريخ پديد آمده اس��ت و نمي ش��ود با يك 
دستورالعمل كاغذي آن را انكار كرد. كاش به 
جاي مقاومت در مقابل واژه هاي بيگانه از آنچه 
كه هست و هنوز دستخوش تغيير نشده است 
پاسداري كنيم. كاش زبان پارسي را مديران و 
رؤساي سازمان ها ارج بگذارند كه تصورشان 
اين است كه هر چه سخت تر و قلمبه سلمبه تر 
بنويسند، اثر يا سخنراني شان فاخر تر مي شود. 
رئيس فالن وزارتخانه مي خواهد در باره يك 
رويداد ادبي سخن بگويد اما تمام جمالتش 
مملو از واژه هاي عربي و التين است. انگار كسر 
ش��أن مي دانند با زبان ساده و بي پيرايه براي 
مردم س��خن بگويند. چطور مي شود ادبيات 
فارسي را نهادينه كرد وقتي واژه هاي التين 
نشانه روشنفكري و تمدن انسان هاست و هر 
كه واژه هاي خارجي بيشتر به كار برد انسان 
فرهيخته تري محس��وب مي ش��ود؟ چطور 
مي شود به يادگار نياكان بها داد وقتي سراسر 
نامه ه��اي اداري پر از لغات عربي اس��ت؟آيا 
نمي توان كلمات را س��اده و دور از جمع هاي 

دشوار عربي به كار برد؟
نكته مهم ديگري كه بايد به آن اش��اره كرد 
تنوع ش��يوه هاي نگارشي در كش��ور است. 
هر سازماني ادبيات و ش��يوه نگارشي خاص 
خودش را دارد و طبق همان الگو پيش مي رود. 
كتاب هاي رمان به يك شيوه تحرير مي شود. 
مجالت و روزنامه ها نگارش خاص خودشان 
را دارند و آنچه در مدرسه به كودكان آموخته 
مي ش��ود با همه آنها متفاوت است. كودك 
تازه الفبا را فرا گرفت��ه و در كالس اول »ي« 
ميانج��ي را مي آموزد، اما بع��د از آن در هيچ 
كتاب و روزنامه اي با آن برخورد نمي كند. اين 
تناقض ها او را گيج مي كند. به نظر مي رس��د 
مرجع واحدي براي زبان پارسي وجود ندارد، 
جايي كه همه را متحدالشكل كند و هر كس 

ساز خودش را كوك نكند. 
زبان شيرين پارس��ي مراقبت مي خواهد اما 
اين به آن معنا نيست كه براي هر واژه پر تكرار 
بيگانه، معادلي تعريف شود كه هرگز بر زبان 
كسي جاري نمي شود. اگر نگران تحريف هاي 
زبان هس��تيم بايد از خودمان ش��روع كنيم. 
به عنوان يك پارسي زبان بباليم به فرهنگ 
غني خودمان و هر جا كه ضرورتي نيست از 
واژه هاي بيگانه استفاده نكنيم. به عنوان يك 
ايراني به كودكانمان شعرها و ضرب المثل هاي 
ايراني را بياموزي��م و ياد بدهي��م كه در چه 
موقعيت مكاني قادر به استفاده از آن هستند. 
استفاده از واژگان فارس��ي و ارائه هاي ادبي 
اصيل، زبانمان را ش��يرين تر ك��رده و قدرت 

تأثيرگذاري اش بيشتر مي شود. 

بعضي واژه ها را مي ش�ود معادل 
فارس�ي به كار ب�رد و چي�زي از 
ارزش هاي زبان ما كم نمي ش�ود. 
مث�الً مي ش�ود ب�ه ج�اي تئوري 
گف�ت نظري�ه ي�ا به جاي تس�ت 
نوش�ت آزم�ون و ب�ه ج�اي آرم 
نوشت نش�انه. اما كسي به عكس 
سلفي كه همه جاي دنيا شناخته 
ش�ده نمي گوي�د خويش ان�داز

    چه شد كه كتاب مهجور شد؟
چه ش��د كه كتاب هاي نفيس شدند نش��انه روشنفكري و 
تجمل گرايي و رفت توي قفسه هاي شيك و زيبا؟ چه شد 
كه بچه ها ترك عادت كردند و سرشان به جاي گرم شدن 
با كتاب و عكس هاي جذابش مش��غول گوش��ي و تبلت و 
بازي هاي رايانه اي شد؟ چه شد كه فيلم ها جاي مطالعه را 
گرفتند و برايشان جذاب تر از سرزمين خيال انگيز قصه ها 
شد؟ چه شد كه ترجيح دادند فيلم ساخته شده كتاب ها را 
ببينند به جاي خواندن كتاب ها؟ چه شد كه مطالعه سرانه 
كتاب پايين آمد در حالي كه يكي از شاخصه هاي ارزيابي 
رشد و توسعه فرهنگي يك كشور، ميزان مطالعه مردمش 
است؟ چرا سرگرم شدن با فضاي مجازي و مديريت صفحات 

شخصي مهم تر از مطالعه شد و تمام وقتمان را پر كرد؟
  فضاي مجازي در خدمت كتابخواني

دنياي كنوني دنياي فناوري و سرعت عمل است. زندگي به 
سرعت برق و باد پيش مي رود و انسان نياز دارد تا خودش 
را به اين تحول علمي برس��اند. به همين دليل كتاب هاي 
»اي بوك« يا ديجيتال در حال گسترش است. كتاب هايي 
كه امكان عرضه سريع تر دارند، جذاب ترند و متنوع! ضمن 
آنكه بر خالف كتاب هاي عادي اين قابليت را دارند كه تبديل 
به كتاب هاي الكترونيكي با رس��انه اي پويا شوند. با فراگير 
ش��دن كتاب ديجيتال مي توان گفت صرفه جويي مهمي 

در عرصه  كاغذ رخ داد و كاغذ كمتر، يعني آسيب كمتر به 
جنگل و درخت. 

آيا مهم نيست كه ميليون ها هزينه صرف نشر كتاب هايي 
شود كه پر مخاطب شدنشان يك ريسك است و فقط ممكن 
است ناشر را متحمل هزينه هاي گزاف كند! كتاب ديجيتال 
مي تواند تخيل و هنر را در هم بياميزد و هم طرفداران كتاب 
و هم هنر را راضي نگه دارد. تغيير س��ليقه مخاطب اتفاقي 
است كه مدام به روزرساني مي ش��ود و اگر در صنعت نشر 
جدي گرفته نش��ود صدمات جبران ناپذيري به فرهنگ و 

ادب وارد مي شود. 
  مراقب تجاري شدن كتاب باشيم

اگر نشر بيش از فرهنگي بودنش يك تجارت محسوب شود 
آن وقت است كه بايد دنبال كتاب هاي سخيف و دم دستي 
بود. يعني آنهايي كه پول چاپ كتاب را دارند آن را با تيراژ 
باال چاپ و از شهرتش��ان ب��راي جذب مخاطب اس��تفاده 
مي كنند. اينگونه كتابشان مي ش��ود پر فروش هفته و ماه 
و سال و همين فروش باال وسوسه اي مي شود كه مخاطب 
آن را بخواند و وقتي مي فهمد ارزش پول دادن نداشته كه 
خيلي دير است و كتاب الي كتاب هاي ديگرش در كتابخانه 
چشمك مي زند. اصاًل يك قانون داريم كه اگر پولدار باشي، 
اگر سلبريتي باشي يا اگر... هر چه بنويسي بي هدف و بي سر 
و ته هم كه باشد فروش مي رود. ناشر چه مي خواهد جز يك 

سود بزرِگ نان و آبدار؟ بي خيال ارزش، فرهنگ و... اينگونه 
مي شود كه سليقه مخاطب تغيير مي كند و كتاب هاي زرد 
مي شود در زمره پر فروش ها. مهم نيست چه مفهومي منتقل 
مي شود، مهم نيست حال چند نفر بد مي شود و چند دختر 
جوان به خيال يافتن مردهاي رؤيايِي سياه چشم و مغرور 

جواني شان را تبا ه مي كنند. 
كتاب بد فقط س��ليقه  مطالعه را ع��وض نمي كند. آن قدر 
قدرتمند است كه مي تواند بنيان خانواده را با موهوماتش 
به نابودي بكشاند. مي تواند س��ليقه انتخاب همسر و شيوه 
همسرداري و تربيت فرزند و غيره را متحول سازد. مي تواند 
نس��ل جديد را به چالش هاي جديد بكشاند. چالش هايي 
كه با واژه ه��اي خوش آب و رنگ، ديدگاه و اعتقادش��ان را 

نشانه  رود. 
  كتاب خوب بخوانيم

كتاب خوب هم خوب است اگر در مافياي صنعت نشر دوام 
بياورد و خودش را نشان بدهد. كتاب، خوب است اگر فقط 
يك دوست و همدم تنهايي باشد و نه وسيله  القاي تفكرات 
به يك گروه از مخاطبان. كتاب خوب اس��ت به شرط آنكه 
خيالت بابت محتواي آموزشي كتاب ها راحت باشد و بتواني 

آن را راحت دست كودكت بدهي. 
كتاب خوب است اگر تو را آگاه تر و بيدارتر كند نه اينكه براي 
همه چيز و همه كس شك به جانت بيندازد. مهم مطالعه 

است. مهم دانا شدن است. چه فرقي مي كند با ورق خوردن 
يك كتاب باشد يا با گوش دادن كتاب هاي صوتي. آنالين 
باشد يا فايل فشرده. مالك دانا شدن يك اجتماع است نه 

چانه زدن بر سر كاغذهايش. 
  حواسمان به كتابخواني بچه ها باشد

 كتاب اين روزها براي تربيت كودكانمان يك امر ضروري 
اس��ت. مفاهيم زندگي اجتماعي آنقدر گسترده است كه 
نمي توان نشست و يكي يكي برايشان شرح داد. آنها مفهوم 
صداقت را نمي دانند مگر آنكه حقيقتش را از دل قصه بيرون 
بكش��ند. نمي توانند حس هم��كاري را درك كنند تا قصه  
حيوانات جنگل را نخوانند. جامعه اي موفق است كه كتاب 
از دست مردمانش نيفتد. جامعه اي كه خرافات حرفي براي 
گفتن نداشته باشند و مردمش بر اس��اس منطق و دانش 
سخن بگويند و رفتار كنند. جامعه اي كه مردمش كتاب هاي 
به درد بخور بخوانند و دانش��ي به آنها افزون شود نه اينكه 
والدين مراقب خلوت و كتاب خواندن نوجوانش��ان باشند. 
آسيب تنهايي از شمشير برنده تر است. قدرت تخيل آنقدر 
قوي است كه نمي شود انكارش كرد يا آن را ناديده انگاشت. 
چه بسا كتاب هاي نامناسبي كه اعتقاد و شخصيت فرد را از 
او مي گيرند و چيزي را به او القا مي كنند كه خودشان اراده 
كرده اند. كتاب يار مهربان و بهترين همدم انسان است، اما 

گاهي همدم ها هم خيانت مي كنند! 

كتاب هم خوب و بد دارد

مراقب خيانت 
يارمهربان باشيم!

سبك مطالعه


