نماز شکسته
بررسی چند مجموعه شعر کودک با موضوع نماز
یحیی علویفرد
آثار فراوانی روبه رو هس ��تیمّ ،اما از نظر کیفی،
جای کار بیشتری احساس میشود.
نم���از ،یک���ی از موضوع���ات مهم در ش ��عر و
ادبیات کودکان اس ��ت .پرداخت ��ن به موضوع
ً
نماز ،برای کودکان ــــ که معموال هنوز به س ��ن
تکلیف نرس���یدهاند ــــ  ،ش���اید چندان ضرور به
نظر نرس���د؛ ّاما اهمیت دادن ّ
مؤسس ��ات دینی
و خانوادههای مذهبی ،باعث ش ��ده است که
آثاری با این موضوع برای کودکان تهیه شود.
ّ
به صورت کلی میتوان ش ��عر نماز کودک را در
دو بخش ،مورد پژوهش قرار داد :بخش ّاول:
آثار آموزش ��ی و بازاری ،بخش دوم :آثار هنری
و تربیتی.
بخش بزرگی از آثار نماز را میتوان کارهای
ً
ب���ازاری و صرف���ا آموزش���ی دانس ��ت .ب ��رای
آسیبشناس���ی این آثار ،بنده هف ��ت عنوان از

ش���عر ک���ودک و نوج���وان ،همزمان ب���ا انقالب
اس�ل�امی در ایران ،رشد شتابدارش را آغاز کرد.
موضوعات دین���ی ،یکی از اصلیترین مباحث
در ش���عر کودک پس از انقالب است .آثار دینی
ً
عموما توس���ط ّ
مؤسس���ات و ناش���ران
و آیینی،
دین���ی ،تهیه و تولی���د میش���وند .چرخۀ تولید
کتاب خ���وب دینی ،زمانی کامل میش���ود که
نویس���ندگان و ش���اعران حرف���های ک���ودک و
نوج���وان ه���م ،ضلعی از ای���ن جریان باش���ند.
ّ
متأس���فانه ،نگاه س���طحی و غیر کارشناس���انه
در برخ���ی ّ
مؤسس���ات و مراکز نش���ر ،هیچ وقت
نتوانس���ته اس���ت ش���کاف بی���ن نویس���ندگان
حرفهای کودک و ّ
مؤسس���ات دین���ی را پر کند.
این موضوع به «شعر آیینی کودک و نوجوان»،
بزرگترین ضربه را زده است.
هر چند در موضوعات دینی  ،از نظر ّکمی با
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سراس���ر کتاب به کار رفتهان���د .چند نمونه را با
هم میخوانیم.
یکص���دا گفتن هم���ه / :ب���زرگ تویی خدایا
(نردبام آسمان ،ص .)3
این تعبیر ،ویژۀ بزرگساالن است و کودکان
ب���ه صورت خودج���وش چنین هیجانات ��ی را از
خود نش���ان نمیدهن���د .تحمیل ک ��ردن زبان
بزرگس���االنه و ن���گاه بزرگس���ال به ک ��ودکان،
زیبایی و جذابیت کار را پایین میآورد.
ت���و درس و عل���م و تحقی���ق  /همیش ��ه
پرتالش بود  /دش ��من اونو دوس���ت نداشت /
چون خطری براش ب ��ود  //بابای مهربونش
 /ج ��وون و ب ��ی گناه بود ّ /اما اون ��و ترور کرد /
دشمن پست و حسود (بهترین جام،ص .)5
ً
البت���ه کت���اب «بهترین ج���ام» ،کام�ل�ا یک
ً
نگاه بزرگساالنه است مخصوصا عباراتی که
در دو بند فوق آمده اس ��ت .تمام واژهها همان
واژههای بزرگس ��االن اس ��ت و واژهها به هیچ
واژگانی کودکان تعلق ندارند.
وجه به دایرۀ
ِ
البته این مسئله در تمام کتابهای نامبرده
ش ��ده ،ک ��م و بیش وج ��ود دارد .ب ��رای رعایت
اختصار به نمونههای کمی بسنده کردم.
دو .رعایت دستور زبان
نکتۀ دیگر ،رعایت دس ��تور زبان و سالمت
زب���ان اس���ت .ش���اعر غی���ر حرف���های ،گاهی در
تنگنای وزن یا قافیه ،دستور زبان را فدای آن

کتابهای ستاد اقامۀ نماز را که این آسیبها
ّ
را داش���تند،به صورت مفصل بررسی کردهام.
البته راهکارهایی نیز ب���رای برطرف کردن این
آسیبها پیشنهاد میدهم.
کتابه���ای بررس���ی ش���ده در این نوش���تار،
عبارتن���د از« :جمعه یک���ی یه دون���ه»؛ «نردبام
ّ
آس���مان» ؛ «نم���از خون���دن چ���ه لذت���ی داره»؛
«رضای ری���زه میزه»؛ «قش���نگترین خاطره»؛
«باغ نماز»؛ و «بهترین جام».
س���عی نگارنده بر این بوده که چهار عنصر:
زب���ان ،محتواّ ،
تخیل و موس���یقی را در این آثار
بررسی کند.
 .1زبان
واژگان���ی محدود
ک���ودکان دارای گنجین���ۀ
ِ
هس���تند .همچنین در ّ
سنی هس���تند که از راه
تقلید ،ساختار زبان را میآموزند .عجول بودن
ّ
دق���ت ب���ودن ه���م از ویژگیه���ای ّ
خاص
و کم
سن کودکی اس���ت .بنا بر این ،الزم است زبان
ش���عرهای کودک ،کودکانه باش���د .همچنین
تا جایی که ممکن اس���ت ،س���اختار دس���توری
زبان به هم نریزد و این که الزم است شعرها از
نهایت ایجاز و کوتاهی برخوردار باشند .با این
گفتار ،گشتی در این آثار میزنیم.
یک .زبان کودکانه نه بزرگساالنه!
در این آثار ،زبان کودکانه ،کمتر رعایت شده
است و تکیهکالمها و واژههای بزرگساالنه در
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شاعر آنّ ،
تصور روشنی از شعر کودک و اهمیت
و جایگاه آن ندارد.
دستی زبان شعرها
سه .یک
ِ
یک���ی از آس���یبهای ای���ن مجموعهه ��ا،
ً
یکدس���ت نب���ودن زب���ان شعرهاس ��ت .مث�ل�ا
شاعری که نگاه حرفهای ندارد ،برای درست
ک���ردن وزن یا قافیه ،گاه���ی کلمۀ «نعمتها»
را در ش���عرش ب���ه همی���ن ش���کل مینویس ��د و
گاهی به ش���کل «نعمتا» .همچنین «را» گاهی
به ص ��ورت «را» آمده و گاه ��ی «رو» .این نیز از
ضعفهای عمده در کتابهای یاد شدهاند.
ایجاز و کوتاهنویسی از ویژگیهای مهم در
شعر کودکان است .کودک عجول و کمدقت،
قدرت تمرکز طوالنی ندارد تا بتوان برای او یک
منظومه شعر طوالنی را خواند .اگر جذابیتها
و گرهافکنیهای داس ��تان نیز نبود ،کودکان از
آنها نیز استقبال نمیکردند .تمامی کتابهای
یادشده ،از درازنویسی رنج میبرند.
البته مطالب در این زمینه بس ��یار است که
بنده به خاطر اختص���ار ،به نمونههای مهمتر
اشاره کردم.
 .2محتوا
محت���وای ش���عرهای ک���ودک در دو س ��طح
آموزش���ی و پرورشی ارائه میش���وند .به جرئت
میت���وان گفت ک���ه :تمامی این آثار در س ��طح
آموزشی هستند و از هنر و پرورش در آنها خبری

میکند .ش���اعر حرفهای ،هیچ وقت س�ل�امت
زب���ان ش���عرش را ف���دای اینه���ا نمیکن���د ؛ زیرا
توانای���ی تغییر وزن ی���ا قافیه را دارد؛ ّاما ش���اعر
تازهکار ،به راحتی تس���لیم سختی وزن و قافیه
میشود .به این نمونهها دقت کنید.
خان���م معلم میخواس���ت  /نش���ون بده به
اونا  /کاردس���تیهای زیبا  /نقاش���یهای خدا
(نردبام آسمان ،ص)2
«رای
در مص���راع س���وم ،ح���رف اضاف���ۀ ِ
مفعول���ی» افت���اده اس���ت ک���ه غل���ط دس���توری
محس���وب میشود .در واقع باید گفته میشد:
کاردستیهای زیبا را.
ک���ی داد به ما این���ا رو  /نعمتهای فراوون
 /دنیا به این قش���نگی  /جز خدای مهربون؟
(نردبام آسمان ،ص.)4
ّ
این بند از ش���عر ،به ش���دت از ضعف تألیف
رن���ج میب���رد .ای���ن پیچیدگی معنای���ی هم از
همین خراب ش���دن دس���تور زبان ناش���ی شده
است.
حال ب���ا اندکی تغییر و جابه جایی ،ببینیم
آیا جمله ،قابل فهمتر میشود یا نه؟ پیشنهاد
من برای این بند این است:
دنیا به این قش���نگی  /نعمتهای فراوون
 /کی داد به ما اینا رو  /جز خدای مهربون؟
این ضعف تألیف در تمامی کتابهای یاد
شده مش���اهده میش���ود و نش���ان میدهد که
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سه .جذابیت هنری

نیست .در ارائۀ مفاهیم دینی به کودکان ،سه
مرحله باید توس���ط کارشناسان این امر رعایت
شود :انتخاب موضوع دینی متناسب با سن و
زندگی امروز کودکان؛ س���اده کردن و کاربردی
کردن همان مفهوم برای کودکان؛ ارائه مفهوم
مورد نظر با استفاده از جذابیتهای هنری.
یک .انتخاب موضوع
موض���وع نماز ،دغدغۀ کودک نیس���ت .اگر
ه���م ما بخواهی���م آن را در زندگی ک���ودک وارد
کنی���م ،باید ابتدا ببینیم کهمفه���وم مورد نظر
ما برای کودک چیس���ت؟ آی���ا تنها میخواهیم
یکی از مناس���ک دینی را یادش بدهیم ،یا این
که کودک را ج���وری بار بیاوریم که خودش به
س���مت عبادت و خدا جذب ش���ود؟ این ،قدم
ّاول ماس���ت .بن���ده معتقدم که بهتر اس���ت ما
مفاهیم و حواش���ی خداپرس���تی و نم���از را برای
ک���ودکان بی���ان کنی���م .پرداختن مس���تقیم به
موضوع نماز ،چه بسا کودکان را خسته کند.
دو .سادهسازی مفهوم
ّ
قدم دوم این اس���ت که باید مفهوم مد نظر
ما برای کودک ،س���اده و کاربردی ش���ود؛ یعنی
بتواند در زندگی کودک جاری شود و ما بتوانیم
اث���رات خودج���وش آن را در کودک ببینیم ،نه
اث���رات تحمیل���ی و س���ختگیرانه را .ک���ودکان
خودش���ان از راه تقلی���د ،مناس���ک دین���ی را از
بزرگان یاد میگیرند.

نکتۀ س���وم نیز این اس���ت که ب ��رای جذب
کودکان به این مفاهیم ،و رقابت با رس ��انهها،
ّ
باید راهی ج ��ذاب و هنری ب ��رای ارائۀ مفهوم
ً
پیدا کرد .مثال قالب نظم و وزن و قافیه .البته
در بح���ث موس���یقی ،در ای���ن
در ارائۀ مفاهیم
باره بیشتر توضیح میدهم.
دینی به کودکان،
ابزار درک کودکان ،حواس سه مرحله باید توسط
پنجگانه اس���ت .آنها مفاهیم کارشناسان این امر
انتزاع���ی و ذهن���ی را درک رعایت شود :انتخاب
نمیکنن���د .ش���اید گاه���ی ب���ا موضوع متناسب با
تقلید ،از آنها استفاده نمایند؛ سن و زندگی امروز
ّاما ساختار جسمی و رشد آنها کودکان؛ ساده
به نحوی است که نمیتوانند و کاربردی کردن
مفاهیم ذهن���ی را درک کنند؛ همان مفهوم برای
بلکه همان تصاویر را با زاویۀ کودکان؛ ارائه مفهوم
مورد نظر با استفاده
دید ّ
حس���ی خودشان تفسیر و
از جذابیتهای
ّ
تجسممیکنند.
هنری.
در مجموعهه���ای ف���وق،
به این امر توجه کمتری شده است .کتابها،
ملغمهای از مفاهیم ّ
حسی و انتزاعی است .به
این دو نمونه توجه کنید:
گلهای سرخ و سفید  /گل صفا و امید (باغ
نماز ،ص.)3
کودکان نمیتوانند گل صف ��ا و گل امید ،را
در ذهنش ��ان ّ
تجسم کنند؛زیرا صفا و امید ،دو
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در کت���اب «قش���نگترین خاط���ره» (ص  7به
بع���د) ،دو خان���واده را ب���ا هم مقایس ��ه میکند
که یک ��ی از آنها اهل نماز اس ��ت و دیگری اهل
س ��ی دی و فیلم .آن خانوادهای که اهل نماز
ً
اس ��ت ،کامال سفید اس ��ت و آن خانوادهای که
ً
اهل فیلم و سی دی است ،کامال سیاه .به نظر
من اه ��ل نماز بودن و دنبال فیلم و س ��ی دی
بودن ،منافات ��ی با هم ندارد .همچنین آن جا
که ش���یطنت کودکی به نام رض���ا را در ّ
حد یک
انحراف بزرگ دیده است ،درست نیست .این
در ن���گاه بزرگس���االنۀ من و ش���ما وج ��ود دارد.
تعمیم دادن و حکم صادر کردن و سیاهنمایی
با اس���تدال لهای سس���ت ،در ادبی ��ات کودک،
بسیار خطرناک است.
نکتۀ دیگر این که اگر م���ا بتوانیم به زاویۀ
دی ��د و نگاه و زبان کودک برس ��یم ،کودکان به
راحتی میتوانند مفاهیم دینی را بفهمند .این
باعث میشود که کودکان ،دین را آسان ببینند
و ارتباطش ��ان ب ��ا دین ،پایدار ش ��ودّ .ام ��ا زبان
سخت ،مفاهیم سخت ،و نگاه سختگیرانه
و بزرگس���االنه ،دین را مفهومی س ��خت جلوه
میدهد .کودک نیز فکر میکند که دین ،بسیار
سخت است و از آن گریزان میشود.
ّ .3
تخیل
ّ
تخی���ل در کودکان ،بس���یار ش ��دید اس ��ت.
کنترل و هدفمند کردن ّ
تخیل به کودک مجال

مفهوم ذهنی هستند.
خدا که بینیازه  /نماز ،ما رو میسازه (نماز
خواندن چه لذتی داره ،ص.)7
نماز ،ما را چگونه میس���ازد؟ من و ش���مای
بزرگس���ال ،انسانس���ازی نم���از را میفهمیم
و درک میکنی���م؛ چ���ون س���اختار ذهن���ی م���ا
پیشرفته اس���ت .کودک ،س���اختن را در ظاهر
اشیا میداند و آنچه او ّ
تصور میکند ،آن چیزی
نیست که ما میگوییم.
زاوی���ۀ دید بزرگس���ال در آثار ک���ودک ،یک
زاویۀ دید آس���یب ب���زرگ محس���وب
بزرگسال در آثار میشود .دلگیر بودن روزهای
کودک ،یک آسیب جمع���ه ،ب���رای من و ش���مای
بزرگمحسوب مذهبی ،رنگ و بوی غربت و
میشود.دلگیر جمک���ران دارد .برای کودکان
بودن روزهای و ّ
حتی برخی از بزرگس���االن،
جمعه ،برای من ای���ن ح���س وج���ود ن���دارد.
و شمای مذهبی ،تحمیل کردن فکر بزرگسال
رنگ و بوی غربت ب���ه کودک ،درس���ت نیس���ت.
دارد ولی برای ای���ن ام���ر در کت���اب «جمع���ه
کودکان این حس یکی یه دونه» (ص  )8بیشتر
وجود ندارد .تحمیل خودش را نشان داده است.
کردن فکر بزرگسال
همچنی���ن اس���تدال لهای
به کودک ،درست
سس���ت ،ه���ر چند ب���ه صورت
ّ
نیست
موقت ،کار ما را پیش میبرد؛
ّ
درازمدت نمیتواند مشکلگش���ا باش���د.
ّاما در
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لاّ
خ قی���ت میدهد .م���ا با اس���تفاده از ادبیات و
ش���عر میتوانی���م ّ
تخی���ل ک���ودکان را نظاممند
کنی���م؛ ّام���ا به ش���رطی ک���ه بتوانیم ش���عر را به
س���طح تربیتی برس���انیم و فکر کودک را درگیر
کنی���م ،نه این که ذهن ک���ودک را به یک انبار
و آرشیو بدون اس���تفاده تبدیل کنیم .پرورش
ّ
خلاّ قیت و ّ
تخی���ل و تفکر کودکان با اس���تفاده
از تصاویر ش���اعرانه ،آسانتر استّ .اما آنچه ما
در کتابهای یادش���ده میبینیم ،یک س���ری
آموزهها و حفظیات اس���ت ،ب���دون هیچ گونه
پرورش���ی در فکر و اندیشۀ کودک .برای روشن
ش���دن این بحث ،یک شعر پرورشی را از خانم
مریم هاش���مپور ب���ا هم میخوانیم .ش���ما این
ش���عر را با کتابهای یادش���ده مقایسه کنید و
ّ
ببینید کدام یک ،تفکر ک���ودک را نمازخوان و
خداشناس بار میآورد.
خیلی برایم جالب است  /این گندم زیبا و
ّ
زرد  /از روی ّ
خط���ش میتوان  /آن را به دقت
نصف کرد  //نصفش برای مورچه  /نصفش
برای یاکریم  /ش���اید خدا میخواس���ته  /یک
دانه را قس���مت کنیمّ //
خط خدا این ش���کلی
است  /بهبه چه ّ
خط جالبی  /پس بیخودی
پیدا نشد  /خطهای روی طالبی.
این شعر ،به تنهایی بار پرورش دینی را به
ّ
عهده میگیرد .کودک را ب���ه تفکر و حیرانی وا
م���یدارد و نگاهش را به جهان پیرامون تغییر

میدهد .م ��ا برای پرورش دین ��ی کودکان ،به
این نوع شعرها نیاز داریم.
 .4موسیقی
ّ
موس���یقی کالمی ،ب���ه خودی خ ��ود جذاب
است .استفاده از وزن و قافیه و موسیقیهای
درونی و معنوی ،کالم را از حالت عادی خارج
میکند .این باعث ش���ده اس���ت که در آموزش
مفاهی���م دین���ی و پرورش نی���ز از ای ��ن قابلیت
ّ
بهرهبرداری شود .البته این امر ،زمانی محقق
میش���ود که اصول موس���یقی کالم ب ��ه خوبی
شناس���ایی و به کار برده ش���ودّ .ام ��ا اگر همین
موس���یقی زیباییآفرین ،خودش دچار مشکل
ِ
ش���ود ،هدف ما را ک���ه ایجاد جذابیت اس ��ت،
برآورده نمیکند.
در این جا س���ؤال این اس���ت که آیا ش ��عری
ّ
که مش ��کل وزن و قافیه دارد ،جذابتر اس ��ت
یا یک نثر روان و بدون اش ��کال؟ من معتقدم
نثر روان ،بهتر از شعر و نظمی است که مشکل
وزن و قافی ��ه دارد .بنا بر این اگر کس ��ی وزن و
قافیه را خوب نمیشناس���د ،بهتر آن است که
حرفهایش را در قالب نثر بنویسد ،نه نظمی
که در بینظمی غوطهور است.
ش ��ناخت وزن و کارب ��رد هر ی ��ک از وزنها،
ش���ناخت قافیه و ردیف و موس���یقیهای دیگر
ش ��عر ،نیاز به تمرین و ممارست و دیدن استاد
دارد .تف���اوت ی���ک ش���اعر حرف���های در ای ��ن
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را این طوری بخواند تا وزن شعر درست شود:
یه َ
دادشی ِب مزه < مفاعلن فعولن
این نمونه را ببینید:
ََ
بازیکنهای گردباد < مفعولن فاعلن فعل
(بهترین جام ،ص )6
وزن اصل���ی ای���ن مص���راع مفعول ��ن فاعل ��ن
َ
ف َعل اس ��ت؛ ّاما برای این که به وزن اتل متل
تتوله نزدیک شود ،خواننده باز هم باید شکل
کلم���ات و خواندن���ش را جوری تغیی ��ر دهد که
وزن مورد نظر شاعر درست شود:
َب زی ُک ن ��ا ِی ِگر باد < مفاعلن فعولن <
اتل متل تتوله.
س���راینده ،وزن را نمیشناس���د و درس ��ت
کردن وزن (خراب ک ��ردن کلمات) را به گردن
مخاطب میاندازد.
ای ��ن وزن در تم ��ام کتابهای ب ��اال ،دارای
مش���کل اساس���ی اس���ت .من به این دو نمونه
بسندهمیکنم.
دو .قافیهبندی
موسیقی کناری شعر است .زیبایی
قافیه،
ِ
پای���ان بیتها ،دلانگی���ز و زیباس ��ت .نظم و
ش���عری که وزنش مش���کل دارد ،اگر قافیهاش
هم مش ��کل داشته باشد ،دیگر نمیتوان آن را
نظم یا شعر نامید.
اش���کاالت قافی���ه در کتابه ��ای ب ��اال ب ��ه
یش ��ود که نشاندهندۀ ناآشنا
فراوانی یافت م 

اس���ت که چه قدر وزن و قافیه و ظرفیتهای
موس���یقی کالم���ی را میدان���د .تنه���ا اعتماد به
نفس کاذب میتواند یک شاعر تازهکار را بر آن
دارد که به س���رودن ش���عر کودک و چاپ آن به
صورت کتاب دست بزند.
من کتابهای هفتگانۀ یادشده را مطالعه
کردم .برخی از اش���کاالت عمدۀ موسیقایی در
آنها را با هم میخوانیم.
یک .وزن شعر
هم���ه ای���ن هف���ت کت���اب در وزن اتل متل
تتوله (مفاعلن فعولن) اس���ت که وزنی س���اده
و در عی���ن حال غلطانداز دارد .هر کس���ی با هر
میزان ذوق شعری میتواند ،کالمش را به این
وزن نزدی���ک کن���د و حالت موس���یقایی به آن
بده���د .این وزن به دو ص���ورت عروضی و غیر
عروضی ارائه میش���ودّ .اما در این مجموعهها
وزن غیر عروضی آن به کار رفته اس���ت .یعنی
خواننده باید ش���کل ظاه���ری کلمات را به هم
بری���زد و کلمات را ک���ج و کوله بخوان���د تا وزن
مورد نظر به دست بیاید.
چند نمونه را با هم میخوانیم:
ُ
یه داداش بامزه < مفاعیل مفعولن (رضای
ریزه میزه ،ص .)2
ُ
وزن این مصراع در حالت استاندارد مفاعیل
مفعولن است؛ ّاما خواننده برای درست کردن
وزن مورد نظر ش���اعر ،مجبور است این مصراع
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شاد و آغاز به اشتباه قافیه شدهاند.
ب���رف که نگو ،س���تاره اس  /س ��فید و ریز و
یخ���ی  /ریحان���ه از دیدن���ش  /ک ��رده ّ
تعجب
خیلی (نردبام آسمان ،ص .)3
یخی ب���ا خیل���ی همقافیه
همه این هفت
آمده که درست نیست.
کتاب در وزن اتل
ه���ر ش���ش ت���ا روز هفت���ه  /متلتتوله(مفاعلن
ّ
گرفته نام شنبه  /اما یکی یه فعولن) است که
دون ��ه اس  /میون روزا جمعه وزنی ساده و در عین
 //ت���ا لنگ ظهر میخوابن  /حال غلطانداز دارد.
بعضیها روز جمعه  /یه عده هر کسی با هر میزان
هم صبح زود  /میرن دعای ذوق شعری میتواند،
ندب���ه (جمعه یکی ی���ه دونه ،کالمش را به این وزن
نزدیک کند و حالت
ص .)5
ش���نبه با جمع���ه ،و جمعه موسیقایی به آن
ب���ا ندبه قافیه آمده اس���ت که بدهد.
درست نیست.
خدا داده به میثم  /یه داداش بامزه  /چند
ماه ��ه راه افت ��اده  /رضای ریزه می ��زه (رضای
ریزه میزه،ص .)2
ب���ا مزه و ریزه میزه ،نمیتوانند با هم قافیه
قرار بگیرند.
در مجم���وع میت���وان گف���ت ک ��ه در ای ��ن
کتابها ،هیچ کدام از اصول موس ��یقی ش ��عر،
رعایت نشده است.
در ای���ن نوش���تار کوتاه ،س���عی ش ��د ک ��ه آثار

بودن سرایندگان به قافیه است.
چن���د نمون���ه از اش���کاالت قافی���ه را ب���ا هم
میخوانیم:
ای���ن ب���ازی آخ���ره  /هر تی���م برنده بش���ه /
هم جامو میبره هم  /قهرمان ما میش���ه //
گردب���اد دو تا گل زده ّ /اما گلی نخورده  /علی
ً
که با تیم باش���ه /حتما میشه برنده (بهترین
جام ،ص.)3
قافیه شدن بش���ه و میشه درست نیست.
نخورده و برنده هم ،همقافیه نیستند.
ش���یرینه مثل قنده  /اس���مش سوره حمده
(باغ نماز ،ص .)7
قند و حمد همقافیه نیستند.
آزاده و فرش���ته  /دوس���ت قدیم���ی بودن /
همس���ایه و همکالس  /با ه���م همبازی بودن
 //ب���ا ه���م غصه میخ���وردن  /با ه���م خنده
میک���ردن  /از بس که با ه���م بودن  /مثل دو
خواه���ر ش���دن  //کف���ش و لباس مث���ل هم /
عروسکهاش���ون یکی  /تو امتحان درس���ی /
یا نمرههاشون یکی (قشنگترین خاطره ،ص
.)6
قدیمی و همبازی ،کردن و شدن ،عروسک
ً
و نم���ره ،با هم قافیه گرفته ش���دهاند که کامال
اشتباه است!
ُ
با جسمی خوشحال و شاد /روزت کردی
ّ
آغاز (نماز خوندن چه لذتی داره ،ص .)13
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هفتگانۀ فوق ،از چهار زاویه بررس���ی شوند؛ ّاما
به خاطر رعایت اختصار ،تنها به اصول مهمتر
ش���عر پرداخته ش���د .امی���دوارم قدمی کوچک
باشد در راه ارائۀ کتابهای قویتر و بهتر.
راهکارها
پرداخت���ن ب���ه نم���از به ش���کلی شکس���ته و
بس���ته ،در واقع« ،نمازی شکس���ته» است .آن
هم ن���ه از نوع نماز مس���افرّ .
مؤسس���ات دینی،
وظیفۀ ترویج مفاهیم دینی برای کودکان را به
عهده دارند .آنها برای کم کردن آس���یبهای
موج���ود ،الزم اس���ت که یک گروه کارشناس���ی
کودک داشته باشند .این گروه میتواند در سه
حیطه ،مثمر ثمر باشد:
دینی
 .1اس���تخراج و ش���ناخت موضوعات ِ
مناس���ب ه���ر گ���روه ّ
س���نی.هم���ان ط���ور ک���ه
میدانی���م ،هر موضوع���ی نمیتوان���د برای هر
گروه ّ
سنیای مناس���ب باشد .پس نیازسنجی
و استخراج این مفاهیم ،امری ضرور است که
از عهدۀ کارشناس���ان و ّفع���االن حوزۀ کودک بر
میآید.
 .2پی���دا ک���ردن راهکار و قال���ب ب���رای
سادهنویس���ی و کودکانهنویسی .این نیز کاری
اس���ت که تنها از دس���ت کارشناس���ان و ادیبان
عرصۀ کودک بر میآید.
 .3س���فارش دادن اث���ر ب���ه ش���اعران و
نویس���ندگان حرف���های ک���ه تمام���ی اص���ول

کودکنویسی و زیبانویسی را میدانند.
حرف پایانی
ب���ه راس���تی مخاط���ب اصل���ی کتابه ��ای
مذهبی کودک چه کسانی هستند؟ آیا کودکانی
که در خانوادههای مذهبی ،زندگی میکنند یا
عموم کودکان جامعه؟ به نظر میرسد کودکی
که خانوادهاش مذهبی باشد ،به خودی خود،
مس���ائل دینی را یاد میگیرد .ما باید بیش ��تر بر
روی دیگر خانوادهها سرمایهگذاری کنیم .این
امر ،نیازمند این اس���ت که بتوانیم به وس ��یلۀ
کت ��اب ،به خانۀ این اف ��راد نفوذ کنیم .رعایت
ظاهری کتاب و انتخاب
اصول هنری در شکل
ِ
ّ
نام جذاب برای کتاب ،در این امر بسیار کمک
میکن���د .همان ط���ور که کتاب ک ��ودک را باید
نویسندۀ حرفهای بنویسد ،الزم است تصویرگر
حرفهای نیز برای آن تصویرسازی کند .تصویر
هن���ری و ّ
تخیلی ،ک���ودکان را ج���ذب میکند.
همچنین نام کتاب ،در جذب مخاطب ،بسیار
مهم است .انتخاب نامهای سطحی ،طوالنی
و مذهب���ی ،میتوان���د عامل���ی بازدارن ��ده برای
خرید کتاب باش ��د .خانوادههای غیر مذهبی،
هی���چ وقت کتاب���ی را که ن���ام مذهب � ِ�ی ِصرف
دارد نمیخرند .شاید بهتر باشد ما نام کتاب و
توضیح ��ات روی جلد را طوری انتخاب کنیم
که بتواند همۀ اقشار را به خود جذب کند.
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