
كتاب نمي خريم 
تا كباب بخوريم!

دوستي دارم كه از هفت شب هفته، شش شب را همراه زن و بچه اش در رستوران شام 
حسين 
مي خورند، اما در هفته و ماه كه چه عرض كنم، در كل س�ال ب�راي خريد حتي يك گل محمدي

كتاب- البته غيردرسي- براي فرزندانش هزينه نمي كند. او وقتي به خانه ما مي آيد 
از وجود كتابخانه و شمار كتاب هاي موجود در منزل ما متعجب مي شود. يك بار از من 
پرس�يد: »فالني پاي اينها چقدر پول داده اي؟« و زماني كه قيمت پشت جلد بعضي 
كتاب هاي مرجع را وارس�ي مي كرد، به مطايبه گفت:»با قيمت اين كتاب مي ش�ود چند پرس چلوكباب 
خورد!« و من  كه قصد مجاب كردن او را نداشتم لبخندي زدم و فقط به گفتن اين جمله كنايه آميز اكتفا 

كردم:»پس راز هرشب رستوران رفتنت فاش شد. كتاب نمي خري تا بتواني هميشه كباب بخوري!«
از طنز تلخ اين حكايت كه بگذريم، اجماع اكثر كارشناسان حوزه كتاب اين است كه كتاب به مرور از سبد 
خريد مردم حذف شده اس�ت و بي ترديد يكي از داليل آن گراني اين محصول فرهنگي است، اما گراني 
فقط يكي از داليل است و بس! چراكه قيمت كباب به مراتب گران تر از كتاب است، اما همچنان در سبد 
مصرف اكثريت خانواده هاي ايراني حضور دارد. خيلي ها هم حاضر نيستند ريالي براي خريد كتاب هزينه 
كنند، اما صدها ميليون  تومان بابت خريد پوشاك مارك و لوازم برند براي منزل هزينه مي كنند. توضيح 

بقيه ماجرا را به روايت و قضاوت كارشناسان مي سپاريم.  
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ویژه نامه هفتگی سبک زندگی 
 و خانواده روزنامه جوان

در محضر نويسنده پيشكسوت و محبوب نسل ها به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني

محمود حكيمي: 
براي نوجوانان ساده و داستاني بنويسيم

يعني تو به من شك داري؟!

ادامه از همين صفحه
از آنجايي كه بزرگ شده منطقه پايين شهر تهران  است همواره 
به فكر محرومان بوده و اخالق خاص وي بين دوستدارانش شهره 
اس��ت و طبق گفته همين افراد گره گشايي از ذهن نوجوانان از 
جمله اهدافي بوده كه حكيمي تمام عمر خود را صرف آن كرده 
است.  سال ها پيش كتابخانه اي در منطقه 18 به نام وي، با عنوان 
استاد محمود حكيمي تأسيس شد كه هر روز ميزبان صدها تن 

از كودكان و نوجوانان است. 
وي مي گويد: يكي از افتخارات من اين اس��ت كه هميشه ميان 
بچه هاي جنوب شهر بوده ام و هستم و مايه مباهاتم است كه نامم 
بر كتابخانه اي است كه سال ها ميزبان نوجوانان و جوانان جنوب 

شهر بوده است. 
همين ها بهانه اي شد تا به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني به 
سراغ وي برويم. صدايش مهربان است. مشخص بود كه گوشي 
دورتر بود، چراكه وقتي پاس��خ را شنيدم صداي استاد خسته و 

نفس زنان به نظر رسيد: 
- الو، بفرماييد... 

- سالم خبرنگار روزنامه جوانم استاد... 
- بابا جان دارم ميرم دكتر فرصت نمي كنم باهات صحبت كنم. 

- استاد خيلي كوتاه، يك خاطره و يك سؤال ساده... 

- خب بپرس، هنوز دخترم نيامده اما من آماده شدم... 
از اس��تاد حكيمي مي خواهيم تا به مناس��بت هفت��ه كتاب و 
كتابخواني يك خاطره از روزگار نويسندگي خود بيان كند و او 
مي گويد: در ميان 145 عنوان كتابي كه نوشته ام، »داستان هايي 
از زندگي اميركبير« كه توس��ط دفتر نش��ر فرهنگ اسالمي به 
چاپ رسيد، مورد استقبال زيادي قرار گرفت و نامه هاي زيادي 
دريافت كردم و اين موضوع را نه ناشي از قلم خودم بلكه مرهون 
ارادت عاليق مردم به شخصيت اميركبير مي دانم و نشان دهنده 
اين است كه مردم ايران در گذش��ته و حال به اميركبير عالقه 
داش��تند، چراكه او تمام وجود خود را وقف مردم و پيش��رفت 

ايران كرده بود. 
محمود حكيمي به نويس��ندگان نس��ل جديد توصيه می كند: 
براي مخاطبان نوجوان و جوان ساده و روان بنويسند و داستان 

زندگاني بزرگان را درست در قالب داستان بيان كنند. 
وي با تأكيد بر اينكه داس��تان نقش مهمي در هدايت جوانان و 
نوجوانان دارد، ادامه می دهد: نس��ل نوجوان داستان مفصل را 
س��خت مي خواند. اگر داس��تان تاريخي و با مدرك باشد مورد 
توجه نوجوانان ق��رار مي گيرد و به خصوص نقل داس��تان هاي 
كوتاه و نش��ان دادن واقعيت زندگي انسان ها در قالب قهرمانان 

بسيار تأثيرگذار است. 

ترديد داشتن تا جايي خوب است كه ما  نيره ساري 
را به حقيقت نزديك كند، اما ش��كاك 
بودن جز ضرر دو س��ويه ب��راي خود و 
اطرافيانمان حاصلي ندارد. به خودمان 
كه بياييم متوجه مي شويم هيچ كس 
اطراف ما نيس��ت و هيچ چيز بدتر از اين نيس��ت ك��ه نتوانيم 
معاش��رات و تعامالت س��ازنده اي داشته باش��يم كه منجر به 

گسترش و فراگيري ارتباطات ما شود. 
شك انتها ندارد. مي دانيد چرا؟ چون به شك خودتان نسبت به 
شكاك بودن هم شك داريد! به كسي كه به شما بگويد شكاك 
هستيد هم شك داريد و بدتر از همه حتي اگر تسليم درمان هم 

شويد به درمانگر خود هم شك داريد. 
افراد شكاك، ش��ك خود را يك س��پر دفاعي مي دانند و تصور 
مي كنند با شكاكي، افراد باهوش تر و مسلط تري هستند. خير 
دوست عزيز! فكر نكن اگر مو را از ماست بيرون مي كشي و دائماً 
در حال تجس��س در زندگي ديگران هستي زيرك و باهوش و 
باتجربه هستي، بلكه تو فردي شكاك هستي و همه چيزت از 

يك ذهن مسموم نشئت مي گيرد. 
شك، شخصيت انسان را متزلزل و فرد شكاك را دچار خصلت 

چند ش��خصيتي بودن مي كند كه در نهايت هيچ آرامشي در 
زندگي ندارد.  دايره شك بسيار گسترده است، از شك متقابل 
والدين و فرزندان به يكديگر بگيريد تا ش��ك ميان دوس��تان، 
هم��كاران و همس��ران. اين درحالي ا س��ت كه افراد ش��كاك 

نمي دانند با شك خود چه آسيب هايي به ريشه روابط و زندگي 
خود وارد مي كنند. شك تا جايي مذموم و مورد نكوهش است 
كه گفته مي شود شك درباره يك موضوع خوب، بسيار بدتر و 
ويرانگرتر از يقين داشتن و دانستن يك موضوع بد است. يعني 
حتي اگر شما شك صحيحي هم داشته باش��يد مورد قبول و 
عملكرد مطلوب محسوب نمي ش��ود. اساساً افراد شكاك روي 
اطرافيان خود اثر منفي مي گذارند. اين اثر منفي بسيار مخرب تر 
از وقايع پيش آمده خواهد بود. پنهانكاري و دروغ همان اثر منفي 

است كه از آن صحبت مي كنيم. 
پدر و مادر عزيز به فرزند خود شك نداشته باش كه از او دروغگو 
مي سازي! همس��ر بزرگوار به ش��ريك زندگي خود خود شك 
نداش��ته باش كه او را پنهانكار مي كني! رفيق عزيزم به رفيقت 
شك نكن كه با هر بار سؤاالت تخريبگر خود او را از خود دور و 
دورتر مي كني! آقاي رئيس به كارمند خودت شك نكن كه او را 

هر بار دروغگوتر از قبل مي كني!
افراد شكاك حتي از خدا راضي و خشنود نيستند و شكر نعمات 
او را بجا نمي آورند. شك و سوءظن انتهايي جز نااميدي ندارد 
و ش��ك به خدا س��قوط از جايگاه اميد به نااميدي است كه از 

بزرگ ترين گناهان محسوب مي شود. 
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اگر به مكاتب روانشناس�ي ب�ازاري و  حسن 
عامه پسند توجه كنيد مي بينيد حجم فرامرزي

عظيمي از توليدات به اين سمت مي رود 
كه چه كنيم دست غم ها به ما نرسد تا به 
اين وسيله احساس خوشبختي كنيم و 
ش�اد باش�يم. در واقع فصل مش�ترك اين مطال�ب در يك 
پيش فرض است: غم، مطرود و غيرمفيد است و اگر مي خواهيم 
به ش�ادي برس�يم بايد غم ها را ناديده بگيريم. اما آيا واقعًا 

اينگونه است؟ ديدگاه موالنا در اين باره متفاوت است. 

نظر جبران خليل جبران درباره خاس��تگاه و ارتباط غم و ش��ادي با 
هم بسيار شبيه موالناس��ت و ش��ايد در اين ديدگاه متأثر و ملهم از 
موالنا باشد: »شادي هاي شما همان غم هاي شماست كه نقابش را 
برداشته است. چاهي كه خنده هايتان از آن مي جوشد، همان است 
كه از اشك هايتان پرشده  اس��ت. و چگونه جز اين تواند بود؟ هرچه 
غم ژرف تر وجود ش��ما را مي كاود، گنجايش��ي فراخ تر براي شادي 

خواهيد داشت.«
در واقع آنچه جب��ران خليل جبران و پي��ش از او موالنا بر آن صحه 
مي گذارند دعوتي است به نگريستن دقيق بر ماهيت و صورت واقعي 
غم و شادي در روان انسان. موالنا در دفتر پنجم ما را به اين چشم انداز 

بديع و شگفت دعوت مي كند:
هست مهمان خانه اين تن  اي جوان/ هر صباحي ضيف نو آيد دوان

هين مگو كين مانند اندر گردنم/ كه هم اكنون باز پّرد در عدم
هرچه آيد از جهان غيب وش/ در دلت ضيف است او را دار خوش

در واقع روان و درون تو مثل مهمانخانه اس��ت و افكار، انديش��ه ها و 

احس��اس ها، مهمان هايي هس��تند كه در اين مهمانسرا رفت و آمد 
مي كنند، بنابراين بهتر اين اس��ت كه مثل يك ميزبان رفتار كني و 
بداني مهمان آمده است كه برود. اگر به اين ادراك برسي در آن صورت 
از اينكه مهماني مثل غم يا مالل س��راغ تو آمده دچار دستپاچگي و 

توسل به زور براي بيرون كردن مهمان نخواهي شد. 
او در ادامه همين دفتر، تردد شادي و غم در اندرون انسان را اينگونه 

به تصوير مي كشد: 
فكر غم گر راه شادي مي زند

كارسازي هاي شادي مي كند
خانه مي روبد به تندي او ِز غير
تا در آيد شادي نو ز اصل خير

ظاهر قضيه اين است كه غم عليه شادي اس��ت، در صورتي كه غم 
مثل خدمتكاِر مهمانخانه اي اس��ت كه اگرچه موقت��اً اجازه حضور 
مهمان هاي جدي��د را نمي دهد اما او دارد مهمانخان��ه را براي ورود 
مهمان هاي جديد آماده مي كند تا ش��ادي نو وارد مهماخانه شود. 
مثل وضعيتي كه ما مهمان عزيز را كمي معطل مي كنيم نه اينكه او را 
دوست نداريم بلكه برعكس، از فرط دوست داشتن مي خواهيم وقتي 
وارد مي شود وضعيت آش��فته خانه مان را نبيند تا ما در آن فرصت، 

خانه را براي حضور او جمع و جور كنيم. 
موالنا در ادامه و براي روش��ن تر كردن ذهن مخاطب، مثال هايي از 

قواعد و قوانين طبيعت مي زند:
مي فشاند برگ زرد از شاخ دل/ تا برويد برگ سبز متصل

مي كند بيخ سرور كهنه را/ تا خرامد ذوق نو از ما ورا
غم كند بيخ كِژ پوسيده را/ تا نمايد بيخ روپوشيده را

غم ِز دل هر چه بريزد يا بََرد/ در عوض حقا كه بهتر آورد
كاركرد غم اينجا دقيق تر روشن مي شود. همچنان كه خزان مي آيد 
و برگ هاي زرد و خشكيده و بي جان را از درخت جدا مي كند تا فضا 
براي رويش برگ هاي س��بز و آمدن بهار مهيا شود غم نيز مي آيد و 
بيخ كژ پوسيده را مي تكاند و در عوِض هر آنچه تكانده و از ما ستانده، 
برگ هاي سبز و ترد شادي را به ارمغان مي آورد. مثل اين است كه ما 
بهار و زمستان را مقابل هم مي بينيم اما در واقع چشمه هاي بهار از 
يخ هاي زمستان آب مي خورد و اعتدال و نرمي و لطافت بهار از دل آن 

خشونت ها برمي خيزد. 
مثال مهم ديگر او از اين قرار است:

گر ترش رويي نيارد ابر و برق/ رز بسوزد از تبسم هاي شرق
باغ به تبس��م آفتاب نياز دارد اما اگر فقط تبس��م آفتاب باش��د باغ 
مي سوزد، بنابراين ابر و رعد و برق از راه مي رسند و اگرچه مهيب به 
نظر مي رس��ند اما در حقيقت فضايي را پديد مي آورند كه در جهت 
رويش باغ است. در واقع تبسم آفتاب و ترشرويي رعد و برق در امتداد 

هم قرار مي گيرند، درست مثل غم و شادي.

تقالي ذهني براي بيرون راندن غم ها به شادي نمي انجامد

رمز شادي: خودت را 
مهمانخانه ببين و غم ها را مهمان

محمود حكيمي: 

براي نوجوانان
 ساده و داستاني بنويسيم

  محمود حكيمي، نويس��نده پيشكس��وت و چهره 
محبوب نوجوانان ده��ه 40 و 50 اس��ت و البته هنوز 
هم پركار و باانگيزه براي نوجوانان مي نويسد. حكيمي 
سابقه بيش از 30 س��ال معلمي و 50 سال نويسندگي 
در كارنامه خود دارد. فردي متواضع و محب اهل بيت 
كه بزرگ شده  يك خانواده مذهبي در منطقه خراسان 
تهران است. به گفته خودش در تنگدستي بسيار اما در 
سايه تربيت والديني معتقد به آموزه هاي اهل بيت)ع( 
بزرگ ش��ده و با چنين تربيتي در س��ن 15سالگي در 
هيئت ها درباره ظلم ستيزي امام حسين)ع( سخنراني 

مي كرده است. 
بقيه در همين صفحه

دست بچه ها را بگيريد 
و تفريحي به كتابخانه هاي 

عمومي برويد

كتابخوان تكليفي 
زياد داريم 

كتابخوان انگيزشي كم است

پز مبلمان خانه را مي دهيم
كاش پز كتابخانه را هم 

مي داديم

والدين 
 براي خريد كتاب 

خساست به خرج ندهند

محمد ميركياني
نويسنده كتاب

 »تن تن و سندباد«:

دكتر »ميالد محقق« 
كارشناس و پژوهشگر

 حوزه فرهنگ:

داوود اميريان
 نويسنده  كتاب 

»جام جهاني در جواديه«: 
كامران شرفشاهي 

 نويسنده، شاعر و ناشر:


