
1

طوطی و بقال

نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: امیر شعبانی پور

ناشر: موسسه  پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان/ کتاب های تاک

گروه سنی: 7-12 سال

درباره ی کتاب

کتاب »طوطی و بقال« بازآفرینی از تمثیلی است به همین نام که در مثنوی مولوی 
آمده است. بقالی در بازار شهر، یک طوطی سخن گو را به قیمتی گران می خرد و 
دکان خاموش و بی مشتری اش را با آمدن طوطی، پررونق می کند. شب که بقال به 
خانه می رود، در فضای ساکت و تاریک مغازه، طوطی هوای پرواز می کند و می پرد. 
شیشه ها و جام ها می افتند و می شکنند و صبح که بقال به مغازه می آید، از خشم، 
بر سر طوطی می کوبد. طوطی که کچل شده است، زبان فرومی بندد و دکان دوباره 
بی مشتری می شود. تا این که روزی طوطی، کچلی را در بازار می بیند و به زبان می آید 

که تو به چه دلیلی کچل شده ای؟
محمدهادی محمدی از این داستان تمثیلی موالنا استفاده کرده است تا موضوع 
آزادی و مفهوم آن را برای مخاطبان کم سال مطرح کند. این اثر یک بازآفرینی آهنگین 
هم در متن و هم در تصویر است. تصویرگری این کتاب برنده ی جایزه ی سوم نامی 
۲۰۱۷ و دیپلم افتخار جایزه ی بلونیا ۲۰۱۸ شده است. امیر شعبانی پور تصویرگر کتاب 
درباره ی تصویرها می گوید: »در ساخت تصاویر این کتاب سعی شده با حفظ زبان 
بومی و هویت ایرانی، نگاهی هم به زبان جهانی داشته باشیم، متنی مدرن شده و 

زیبا و با گرافیگی پویا و فعال.«

تاریخچه ی بازنویسی و بازآفرینی و اهمیت آن

گردآوری و بازنویسی ادبیات کهن از دوره ی مشروطه در کانون توجه قرار گرفت که 
می توان آن را نشانه ای از پدیدار شدن نگرش چندسویه در جامعه ی نو دانست. در 
این جوامع نه تنها فرهنگ نو و دستاوردهای آن، بلکه شناخت فرهنگ و ادبیات 
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گذشته اهمیت می یابد. پیوند بین گذشته ی فرهنگی و اکنون آن، در بستر چنین 
جوامعی استوارتر می شود و رشد می کند. پاسداری از فرهنگ و ادبیات عامیانه ی 
ملیت ها و اقوام، ریشه در فرهنگ مدرن داشت و برآمده از اندیشه های علمی بود 
که این منابع را مهم ترین ابزار شناخت فرهنگ، سنت ها و شیوه های رفتار گذشتگان 

می شمرد. 
در گستره ی ادبیات کودکان نیز نقش گردآوری و بازنویسی فرهنگ عامیانه و ادبیات 
کهن از این کنش و واکنش جدا نیست. در ایران، راه گذار از ادبیات سنتی به ادبیات 

نو کودکان، با گردآوری ها و بازنویسی ها هموارتر شد. 
در سال های آغازین سده بیستم، هم زمان با رشد و گسترش سامانه ی  دانشگاهی 
در ایران، توجه به موضوع فرهنگ عامیانه که از سده ی هژدهم در اروپا آغاز شده 
بود وارد مرحله ی تازه ای از پیشرفت شد. راهی که پیشگامان ایران شناسی هم چون 
والنیتن ژوکوفسکی با گردآوری اشعار عامه در عصر قاجاری آغاز کرده بودند، ایرانیان 
فرهیخته ای مانند صادق هدایت و حسین کوهی کرمانی ادامه دادند. چندسالی 
ادبیات عامیانه در  و  با فعالیت های رسانه ای فضل اهلل مهتدی، فرهنگ  پسین تر 
 میان مردم جایگاه مهم تری یافت. پس از آن ها صبحی مهتدی، انجوی شیرازی، 
به  دیگر  کسانی  و  شاملو  احمد  سرامی،  قدم علی  بهرنگی،  صمد  آل احمد،  جالل 

پژوهش و گردآوری فرهنگ عامه پرداختند. 
ادبیات کهن ایران نیز سرچشمه ی بی پایان بازنویسی و بازآفرینی برای کودکان و 
نوجوانان شمرده می شود. گستردگی و گوناگونی این ادبیات که از ادبیات اسطوره ای 
و حماسی تا ادبیات دینی، تاریخی، عاشقانه، اخالقی، اندرزی، طنز و حکایت ها را 
دربرمی گیرد، آن را برای کودکان و نوجوانان گیرا و پرکشش ساخته است. فضای 
ذهنی کودکان و نوجوانان با خواندن و درگیر شدن با این متن ها، از جنبه ی  فرهنگی 

غنای بیش تری می یابد.
 از سال های آغازین دهه ی چهل، برخی با بهره جستن از ادبیات اساطیری، عامیانه 
و کالسیک ایران به بازآفرینی آثاری برای کودکان و نوجوانان پرداختند مانند مهرداد 
بهار و مهدخت کشکولی. ماندگارترین و پرخواننده ترین مجموعه بازنویسی های 

ادبیات کالسیک را مهدی آذریزدی برای کودکان و نوجوانان منتشر کرد. 
اما آن چه پیوسته در این بازنویسی ها و بازآفرینی ها اهمیت داشته است، شیوه ی 
برخورد بازنویس و بازآفرین با منابع و برداشت ویژه از آن هاست. چه گونه باید با 

چنین آثاری برخورد کرد و از آن ها سود برد؟ 

م. آزاد درباره ی اهمیت بازآفرینی می گوید: »بازآفرینی به معنای آفرینش دیگر است. 
شاعر یا نویسنده آزاد است با حفظ عناصر و خطوط کلی، محتوا و ساخت داستان 
را براساس درون مایه ای نو، از نو دگرگون کند. راز غنای میراث ادبی کهن ما در همین 

بازآفرینی و نو ساختن است.« 

چه گونه کتاب را با کودکان به اشتراک بگذاریم؟

کتاب باکیفیت کتابی است که الیه های گوناگونی برای کشف کردن دارد. از این رو 
یک کتاب باکیفیت را می توان بارها برای کودکان بلندخوانی و هر بار بر یک جنبه یا 
هدف تمرکز کرد. اما پیش از بلندخوانی یک کتاب مربی- بلندخوان خود باید الیه های 
کتاب را به خوبی بشناسد. برای این که بتوانیم کتاب را با کودکان به اشتراک بگذاریم، 
باید در ابتدا خودمان بتوانیم زیبایی ها و شگفتی های یک داستان را ببینیم و این امر 
بدون خوب خواندن متن و تصاویرش امکان پذیر نیست. اگر ما به عنوان یک مادر، 
یک پدر، یک مربی، یک معلم و یک خواننده ی کتاب، مهارت کشف الیه های پنهان 
داستان را به دست نیاوریم و از زوایای پنهان آن لذت نبریم نمی توانیم آن را به خوبی 
با کودکان شریک شویم. در بخش پایانی این دستنامه بخشی با عنوان »شگردهایی 
برای خواندن و درک کردن کتاب« آمده است که به آموزگاران، مربیان یا والدینی 
که می خواهند کتاب را برای کودکان بلندخوانی کنند کمک می کند تا الیه های پنهان 
داستان را بهتر و عمیق تر بشناسند. پیشنهاد می کنیم که پیش از بلندخوانی و انجام 

فعالیت ها آن بخش را مطالعه کنید. 

توجه: فعالیت ها و گفت وگوهایی که در این دستنامه آمده است، پیشنهادهایی 

برای بلندخوانی و سهیم شدن این کتاب با کودکان است. بدیهی است انجام 

همه ی فعالیت ها در یک نشست امکان پذیر نیست. بلندخوان می تواند هربار 

کتاب را با یک رویکرد و با تمرکز بر هدف مشخصی بخواند و فعالیت مرتبط با 

آن را انتخاب و اجرا کند.
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بازاندیشی ارزش های زندگی در کتاب »طوطی و بقال«

نویسنده در این کتاب، داستان طوطی و بقاِل مثنوی مولوی را دست مایه ای قرار 
داده است برای اندیشیدن درباره ی ارزش های زندگی. اگرچه موالنا در این داستان 
خواننده را از سطحی نگری، قضاوت و برداشت بدون فکر و تامل زنهار می دهد ولی 
در بازآفرینِی داستان، مفهوم آزادی و ارزش آن در زندگی پررنگ تر شده است. خواندن 
این کتاب می تواند آغازگر گفت وگویی باشد برای یادآوری و بازسازی ارزش های 

فراموش شده و به محاق رفته؛ و کودکان امروز چه قدر به این یادآوری ها نیازمندند.
داستان در شهر می گذرد. شهری که امروزه به بازار و مناسبات آن خالصه می شود. 
مکانی برای دادوستد، خرید و فروش، معامله و ارزش گذاری بر روی کاالها. جهانی 
که هرچیزی به کاال تبدیل و خرید و فروش می شود. دنیایی که در آن همه چیز با 
پول ارزش گذاری می شود و ارزش انسان ها به داشته های مادی شان است و البته که 

کودکان هم از این دایره و قواعد حاکم بر آن بیرون نیستند.
»در بندم، من اسیر 

در بندی، تو با پول.«
راوی از اسارت می گوید و این که اسارت تنها به یک شکل نیست. اسارت می تواند 
در قفس بودن و محبوس بودن را تداعی کند و افزون بر آن اسارتی باشد از جنس 
حقارت و وابستگی به ظواهر زندگی. رهایی از هرگونه اسارت و بند و رسیدن به 
آزادی واقعی، از جمله ارزش های راستین زندگی است که خواندن کتاب »طوطی و 
بقال« می تواند بهانه ی خوبی برای گفت وگو درباره ی آن ها با کودکان باشد؛ کودکانی 
که چنان از این مفاهیم عمیق انسانی دور افتاده اند که باید از هر فرصتی برای 

گفت وگو با آنان در این باره بهره جست.
آزادی اصلی ترین مفهومی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. آزادی 
یک ارزش است و نه تنها انسان ها که همه ی موجودات روی زمین حق دارند آزاد 

باشند و آزادانه زندگی کنند. مفهوم آزادی را می توان از دو جنبه بررسی کرد:

الفـ  جنبه ی بیرونی: انسان ها براساس عالقه و میل شخصی خود حق انتخاب دارند 
و هیچ کس حق ندارد آزادی دیگری را به بهانه های واهی مختل و محدود کند.

ب ـ جنبه ی درونی: آزادی یک تجربه ی عمیق درونی است و به معنای رها شدن از 
تمامی بندهایی است که می تواند انسان را از درون به اسارت درآورد و زندگی را از 

معنای واقعی خود تهی کند.

آزادی واقعی به ایجاد احساس خوب در انسان می انجامد به شرطی که این آزادی 
موجب آسیب رساندن به خود و دیگری نشود. ما وظیفه داریم به کودکان مان 
بیاموزیم که مفهوم آزادی را در پیوند با مفاهیمی چون لذت، احترام، شادی، عشق و 
دوستی تجربه کنند. مفهوم آزادی هم چون تیغ دو لبه ای است که اگر درست درک و 
دریافت نشود می تواند به حقوق دیگری آسیب برساند. یعنی آزادی با حق استفاده 

برابر از امکانات و عدالت پیوند تنگاتنگ دارد.
هنگامی که از آزادی حرف می زنیم توجه به نکات زیر ضروری است:

معنای آزادی با معنای داشتن حق انتخاب پیوندی ناگسستنی دارد. داشتن آزادی 
به این معناست که انسان حق دارد براساس عالقه و میل شخصی خود انتخاب کند 

اما به شرطی که این انتخاب منجر به محدود کردن آزادی دیگری نشود. 
مفهوم آزادی هم چنین با مفهوم مسئولیت )تکلیف( گره خورده است. انسان به 
همان میزان که از حق آزادی برخوردار است در برابر جامعه و افراد آن مسئولیت دارد 

و آزادی بدون مسئولیت به هرج ومرج می انجامد.

توجه کنید که هدف این نیست که این مطالب را به شکل مستقیم و پند و اندرز با 

کودکان مطرح کنیم. بلکه می بایست در قالب گفت وگو ، تبادل نظر و فعالیت  های 

جمعی، کودکان را با این مفاهیم آشنا سازیم.

فعالیت هایی برای شناخت مفهوم آزادی

بلندخوانی داستان طوطی و بازرگان: این داستان را از کتاب مثنوی مولوی برای  •
کودکان بخوانید و درباره ی آزادی و راه های رسیدن به آن گفت وگو کنید. در این 
داستان کودکان می آموزند که چه گونه برای رها شدن از شرایط دشوار در پی حل 

مسئله باشند، بیاندیشند و چاره اندیشی کنند.

ایجاد فضای گفت وگو برای روشن شدن مرز بین آزادی عمل و ایجاد مزاحمت  •

را  بزنند و بگویند چه کارهایی  از کودکان بخواهید مثال هایی  برای دیگران: 
دوست دارند انجام دهند ولی انجام شان باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران 

می شود. نمونه های زیر می تواند راهنمای شما برای باز کردن این بحث باشد:
- در ظهر یک روز تابستانی کودکان دوست دارند در کوچه فوتبال بازی کنند. آیا با 

این کار مزاحم استراحت همسایه ها نمی شوند؟
- برای اجرای یک فعالیت در کالس هنر، دانش آموزان نظرات گوناگونی را پیشنهاد 
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می دهند. پیشنهادهایی چون: اجرای نمایش، ساخت یک کاردستی، نقاشی و ... . 
به نظر آن ها در این گونه موارد چه کار باید کرد و چه گونه باید از میان چند گزینه ی 

پیشنهادی، یکی را انتخاب کرد؟

 ایجاد فضای گفت وگو برای روشن شدن مرز بین آزادی عمل و آسیب رساندن  •

به خود: مثال هایی چون، نرفتن به دندان پزشکی، نخوردن دارو، واکسن نزدن 
را مطرح کنید. این ها کارهایی است که کودکان به طور معمول، دوست ندارند 

انجام دهند ولی آیا اجازه دارند که براساس انتخاب خود عمل کنند؟

کتاب  بلندخوانی  نشست  برگزاری  برای  پیشنهادی  فعالیت های 
»طوطی و بقال«

گفت وگو 

بخش،  این  در  می کند.  آماده  کتاب  درک  و  خواندن  برای  را  کودکان  گفت وگو 
گفت وگوها بر پایه ی چند مفهوم دسته بندی شده اند. می توانید گفت وگوهای پیش 
از کتاب را به یک موضوع اختصاص دهید یا می توانید گفت وگوهای تان را بر یک 
موضوع متمرکز نکنید و تنها برای خواندن کتاب ذهن کودکان را آماده کنید. با 
انتخاب هر کدام، مسیر گفت گوی شما با کودکان و هدایت پاسخ های شان متفاوت 

خواهد بود. 

گفت وگوی پیش از بلند خوانی ـ با تمرکز بر مفاهیم آزادی، بند و اسارت 

پرسش های زیر را بپرسید و با کودکان در پاسخ های شان مشارکت داشته باشید. 
توجه کنید که این پاسخ های کودکان است که پرسش های بعدی ما را مشخص 
ندارد  لزومی  آماده شدن ذهن ما و کودکان است،  برای  این پرسش ها  می کند. 
ترتیب زیر را برای گفت گو رعایت کنیم و یا فقط همین پرسش ها را بپرسیم. این 

پرسش ها صرفًا نمونه هایی هستند که می توانند در گفت وگو به کارمان بیایند.  

آزادی چیست؟  •

چه کسانی می توانند آزاد باشند؟  •

آیا آزادی برای همه است؟ •

حق چیست؟  •

از پاسخ کودکان می توانید اشاره ای به حقوق  • )پیش  ما چه حقوقی داریم؟ 

آن ها بکنید.(

در بند بودن یعنی چه؟ اسارت یعنی چه؟  •

آیا اسارت تنها در زندان بودن است؟ آیا ما اسیر چیزهای دیگری هم هستیم؟  •
)این پرسش برای کودکانی با گروه سنی باالتر مناسب است.( 

انتخاب هر کدام از این پرسش ها به آمادگی شما برای پاسخ گویی و دانش تان و 
آمادگی کودکان بستگی دارید.

توجه کنید که گفت گوی پیش از کتاب فقط برای آماده کردن ذهن کودکان است 
و نباید طوالنی یا خسته کننده شود. با توجه به حوصله و عالقه ی 

کودکان گفت وگو را ادامه دهید.

گفت وگو و بحث ها را به این سمت هدایت کنید تا کودکان درک کنند 

که آزادی یعنی:
حق انتخاب کردن •
ایجاد فضای امن و بدون ترس، تهدید و تمسخر برای بیان خود •
حق استفاده ی برابر از امکاناتی که در جامعه وجود دارد. •
یعنی بتوانیم اندیشه و احساس خود را نشان دهیم بی آن که از پیامدهای آن  •

نگران باشیم، با این شرط که این اندیشه و احساس برای خودمان آسیب زا 
نباشد و آزادی دیگران را نیز تهدید نکند. 

یعنی اجازه ی انجام کارهایی را که برای مان لذت بخش است داشته باشیم، به  •
شرط آن که شرایط آزادی را بشناسیم: یعنی به کسی آسیب نرسد، به خودمان 

آسیب نرسد و مزاحم دیگران نشویم.

گفت وگوی پیش از بلندخوانی ـ با تمرکز بر مفهوم دادوستد

بپرسید و با کودکان در پاسخ های شان مشارکت داشته باشید: 

دادوستد یعنی چه؟ این پرسش و پاسخ آن، کودکان را به خوبی به سوی پرسش  •
دوم هدایت می کند.

چه چیزهایی کاال هستند؟ •

 آیا همه چیز فروختنی و خریدنی است؟ •
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توجه: برای آشنایی بیش تر با مفهوم داد و دهش می توانید کتاب های »دویدم و 
دویدم« )از موسسه  پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان( و »آدم کوچولوی گرسنه« )از 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان( را برای کودکان بلندخوانی کنید.

 گفت وگوی پیش از بلندخوانی ـ با تمرکز بر مفهوم پرندگان و جانوران
)با رویکرد محیط زیستی(

بپرسید و با کودکان در پاسخ های شان مشارکت داشته باشید: 

جانوران اهلی کدام اند؟  •

جانوران وحشی کدام اند؟ •

کتاب خوانی،  • نشست  از  )پیش  شنیده اید؟  جانوران  حقوق  درباره ی  تاکنون 

دراین باره بخوانید.(

احترام  • پرنده  یک  مثال  برای  جانوران  یک  حقوق  به  می توانیم  چه طور  ما 

بگذاریم و آن را رعایت کنیم؟

موجودهای دیگر، غیر از انسان، چه نقشی در طبیعت دارند؟ )برای طرح این  •
پرسش، شما باید دانش محیط زیستی خوبی داشته باشید.(

گفت وگوی هنگام بلندخوانی

- هنگام بلندخوانی 
در صفحه های آغازین کتاب که شهر و بازار در دو صفحه ی روبه روی هم بدون متن 
به تصویر کشیده  شده اند، از کودکان بپرسید در تصاویر چه می بینند؟ توجه آنان را 
به جانوران، ساختمان ها، ظرف ها و آدم های پیر و جوان درون تصویرها جلب کنید.

در هنگام خواندن از کودکان بپرسید تصاویر کتاب چه ویژگی ای دارند؟ )تصویرهای 
هندسی با استفاده از شکل های هندسی(. از آن ها بخواهید شکل هایی که اجزای 
تصویرها را تشکیل می دهند، نام ببرند. برای مثال ریش آن مرد متوازی االضالع 
است، دماغ اش سه گوش یا مثلث، چشم ها دایره، گوش اش چهارگوش یا مربع و...

هنگام بلندخوانی به همراه کودکان جانوران را در تصاویر دنبال کنید.
پس از خواندن عبارت »این طوطی به چند است؟« مکث کنید تا کودکان پاسخ 

بدهند.

سپس از کودکان بپرسید آیا به نظرشان پرنده کاال است؟ اجازه بدهید فکر کنند اما 
شما پاسخ مستقیم ندهید. 

هنگام خواندن آن بخش از داستان که پرواز شکرجان در دکان تاریک سبب شکستن 
اجازه دهید کودکان به خوبی جزییات  ظرف ها و به هم ریختن مغازه می شود، 
تصویر، حالت موش و گربه، چهره ی مرد پشت پنجره و... را ببینند. از آن ها بپرسید 

آن مرد کیست؟
پس از خواندن عبارت »شکر جان در فکر است« مکث کنید ... برای ... برای ... تا 

کودکان با شما همراه شوند.
در تصویر پایانی کتاب از کودکان بپرسید، شکر جان کجاست؟ )راهنمایی کنید تا 

پرواز شکر را ببینند(. بقال کجاست؟
در پایان کتاب را در اختیار کودکان بگذارید 
تا تصاویر را دوباره ببینند و طوطی را پیدا 

و دنبال کنند. 

گفت وگوی پس از بلندخوانی 

بپرسید و با کودکان در پاسخ های شان مشارکت داشته باشید. 
می توانید درباره ی هر یک از موضوع هایی که پیش از بلندخوانی کتاب با کودکان 
صحبت کرده اید، پس از بلندخوانی نیز، با توجه به داستان کتاب به بحث و گفت وگو 
بپردازید. به یک نکته توجه داشته باشید که گاهی بحث های پس از بلندخوانی و 
یا حتا پیش از بلندخوانی، چنان طوالنی می شود که کتاب فراموش می شود. این 
گفت وگوها برای تقویت اندیشه ها و اندرونه ی کتاب است، هم چنان که کتاب هم 
به بحث های شما قوت می بخشد. باید هنگام گفت وگوی پس از بلندخوانی، بحث 

را با ارجاع به کتاب ادامه دهیم.

آشنایی با فضای شهری- ارتباط انسان با جانوران در فضای شهر 

از کودکان بخواهید به هر کدام از عناصری که در راه مدرسه یا کتابخانه توجه شان را 
جلب کرده، فکر  کنند و از خودشان بپرسند اگر تغییر کند بهتر می شود یا نه؟ سپس 
این تغییرها را نقاشی کنند یا با فوم و مقوا بسازند. برای مثال خانه ای را نقاشی 
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کنند که پنجره هایی جالب دارد یا ساختمانی که رنگ متفاوتی دارد. پس از این کار، 
می توان با استفاده از نقاشی ها یا ماکت هایی که کودکان به تصویر کشیده اند و 
ساخته اند، بخشی از یک شهر یا محله را به شیوه ی کالژ درست کرد. می توان با توافق 
کودکان، خانه ها و سایر عناصر را از میان نقاشی ها برید و مجموع همه ی آن ها را 
روی مقوای بزرگ تری چسباند و سپس با کمک کودکان، کار را روی مقوای بزرگ تر 
ادامه داد تا در نهایت شهر یا محله ی بزرگ تری با مشارکت همه ی کودکان ساخته 

شود.

سپس می توان از کودکان پرسید:
به نظر شما این همه خانه ی گوناگون و رنگارنگ کنار هم زیباست؟ •
آیا نیاز است این خانه ها و ساختمان ها اندکی با هم هماهنگ شوند؟ •
به نظر شما در این شهر، خانه ی جانوران کجاست؟ •
چه جانورانی می توانند در شهر خانه داشته باشند؟ •
خانه ی جانوران در شهر چه شکلی است؟ •
به نظر شما بهتر است جانوران چه گونه در کنار ما زندگی کنند که هم ما لذت  •

ببریم و هم آن ها؟
سپس می توان چند خانه برای جانوران نقاشی کرد یا ساخت و به مجموعه ی شهر 

اضافه کرد.
یا می توان پرسش ها را در مسیرهای دیگری ادامه داد:

دادوستد در كجا انجام می شود؟ •
امروزه بازارهای جدید )مراکز تجاری و مال ها( چه تفاوتی با بازارهای قدیمی  •

دارند؟ دادوستد امروز نسبت به گذشته چه تغییری کرده است؟ شکل یک بازار 
قدیمی چه گونه است؟ و ... 

در محله ی شما كجاها دادوستد انجام می شود؟ •
این فضا كوچک است يا بزرگ؟ •

براساس این گفت وگوها به کودکان کمک کنید تا نقاشی بازار امروزی یا سنتی را 
بکشند یا ماکت آن را بسازند و سپس جایگاه جانوران شهری در آن را به پرسش 

بگذارید.

شناخت عناصر داستان: 

پوستری شبیه پوستر زیر را در اختیار کودکان قرار دهید و از آن ها بخواهید که  •
شخصیت ها، مکان و زمان، مسئله و راه حل آن را بگویند، بنویسند یا نقاشی و 

کالژ کنند. می توانید این کار را به شکل گروهی انجام دهید.

 کودکان را به چند گروه تقسیم کنید و به هر گروه یک نسخه از کتاب »طوطی  •
و بقال« بدهید تا هر گروه بخشی از کتاب را بخواند. از کودکان بپرسید چه 
مواردی در داستان ما بود که در داستان »طوطی  و بقال« مثنوی مولوی نبود؟ با 
کمک کودکان روی تخته مواردی را که در این داستان با داستان اصلی در مثنوی 
تفاوت دارد پیدا و یادداشت کنید. با این  کار کودکان با بازآفرینی آشنا می شوند.

می توانید به مواردی که در زیر آمده اشاره کنید:
شهر ـ درخت سرو ـ درخت بید ـ صد طوطی ـ یک طوطی ـ اسیر ـ فروشی بودِن 
 شکر ـ شکستن همه ی شیشه ها و ظرف ها ـ علت پرواز ـ هوای جنگل کردن ـ 

علت در بند بودن ـ آزادی ـ اندیشیدن به آزادی و ...
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از کودکان بپرسید:
این شهر چه جور شهری بود؟ شهر در این داستان چه ویژگی هایی دارد؟ )شکل  •

خانه ها، فضای بیرونی و ...؟(
به چه چیزهایی کاال می گویند؟ •
تفاوت طوطی آزاد و طوطی اسیر در چیست؟ •
به نظر شما چرا نام طوطی شکر است؟ •
به چه دلیل طوطی احساس کرد که باید در دکان بسته پرواز کند؟ •
در تصویرهای داستان چه جانوران دیگری دیده اید؟ آیا آن ها آزاد بودند؟  •
در داستان مثنوی، وقتی طوطی مرد کچل را دید چه مسئله ای مطرح شد؟ در  •

داستانی که خواندیم چه مسئله ای؟
در آخر داستان در مورد پرنده چه چیزهایی گفته شد؟ •
چه جمله هایی از آزادی در داستان به یادتان مانده است؟ •
به نظر شما آزادی یعنی چی؟ •

در ادامه:
از کودکان بخواهید که: چشمان تان را ببندید و به این جمله فکر کنید که »آزادی  •

یک حس است«. سپس هر کس حس خود را با آب رنگ یا هر وسیله ی دیگری 
که دوست دارد بر روی یک کاغذ A4 بکشد. )هم زمان یک موسیقی آرام و زیبا 

پخش کنید(.
کاغذ رنگی و قیچی و چسب در اختیار کودکان بگذارید و از آن ها بخواهید با  •

اشکال هندسی یک بار حس پرنده در قفس و یک بار حس پرنده در آزادی را 
کالژ کنند.

برای نشست بعدی از هر گروه بخواهید کمی در مورد موالنا تحقیق کنند و در  •
چند دقیقه برای دیگران بیان کنند.

گفت وگو درباره ی تفاوت بقالی های قدیم و فروش گاه های امروزی 

در بقالی های قدیم به جای ماشین حساب از چرتکه استفاده می کردند. از کودکان 
بپرسید آیا کسی تا به حال چرتکه دیده است؟ آیا می دانند با چرتکه چه گونه محاسبه 
می کردند؟ اگر در خانه چرتکه ی قدیمی دارید به کالس بیاورید. یا از افراد کهنسال 

فامیل شیوه ی محاسبه با چرتکه را پرس وجو کنید. 

وزنه های مختلف  که  ترازوهایی  از  دیجیتال  ترازوی  به جای  قدیم  بقالی های  در   
داشتند استفاده می کردند. می توانید تصویر چند ترازو را با خود به کالس بیاورید یا 
از کودکان بخواهید که در اینترنت جست وجو کنند و تصویر ترازوهای گوناگون را با 

خود به کالس بیاورند. 
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سپس از کودکان بخواهید شکل های هندسی را نام ببرند. روی تکه های کاغذ، نام 
هر یک از این شکل ها را یادداشت کنید و داخل یک کاسه بریزید. سپس هر یک از 
کودکان یکی از تکه کاغذها را بر می دارد و با استفاده از کاغذرنگی شش عدد از شکل  
هندسی انتخاب شده ی خود را با قیچی می برد. اندازه  ی این شکل ها باید طوری 
باشد که داخل خانه های مربعی صفحه ی دوز جا بگیرند. پس از این که هر نفر، شش 

شکل هندسی برای خود درست کرد، روش بازی را توضیح  دهید.
روش بازی به این صورت است که به صورت قرعه )سنگ کاغذ قیچی، یا شماره 
آوردن و …( یک نفر آغازکننده ی  بازی می شود. نفر اول، اولین شکل خود را در یکی از 
خانه های مربع می گذارد و سپس نوبت حریف است. هر کسی که بتواند سه شکل 
را در یک راستا قرار دهد، برنده است. هر نفر باید تالش کند که مانع ردیف شدن 

شکل های حریف بشود.
می توانید کالس را به دو گروه بزرگ تقسیم کنید و تعدادی از صفحه های دوز را با 
چسب روی میز بچسبانید تا یک صفحه ی بازی بزرگ درست شود و به شکل گروهی 

بازی را انجام دهید.

- پس از بلندخوانی: اگر بازی دوز به روشی که توضیح داده شد به عنوان فعالیت 
پیش از بلندخوانی اجرا شود، می توان پس از بلندخوانی همه ی شکل ها را داخل یک 
ظرف ریخت و از کودکان خواست با استفاده از این اشکال هندسی که برای بازی 

دوز درست کرده اند، تصویرسازی های دل خواه شان را روی کاغذ یا مقوا کالژ کنند. 
پس از بلندخوانی کودکان را به گروه های چند نفره تقسیم کنید. سپس نام اجزاء 
تصاویر، اشیاء یا شخصیت های داستان را روی برگه های کوچک کاغذ بنویسید و در 
یک کاسه بریزید )برای مثال، شکرجان، بقال، کچل خان، درخت، موش، گربه، و...(. 
هر گروه یا هر کدام از کودکان به قرعه یک برگه را انتخاب و با استفاده از شکل های 
هندسی کاغذی، شخصیت یا شی انتخابی خود را روی مقوا کالژ می کند. در پایان 
می توانند این شخصیت ها یا عناصر را دورُبری کنند و یک سیخ چوبی پشت آن 
بچسبانند. با این کاردستی ها می توان نمایش کاغذی و یا نمایش سایه ی کتاب را 

اجرا کرد.
می توان از کودکان خواست به صورت دسته جمعی، صحنه ی بازار را روی یک مقوای 
سیاه بزرگ، نقاشی کنند و آن را روی دیوار بچسبانند و به عنوان صحنه ی نمایش 

استفاده کنند.

آشنایی با استان های کشور و محصوالت هر استان 

یک نقشه ی ایران را که در آن مرز استان ها مشخص باشد به دیوار کالس بچسبانید. 
را بنویسید. کودکان  با کمک کودکان روی هر استان نام محصول معروف آن   و 
می توانند در اینترنت تصویر محصول هر استان را جست وجو، چاپ یا نقاشی کنند 
و روی نقشه بچسبانند. برای مثال: روغن کرمانشاه، زعفران خراسان، باقلوا، قطاب یا 
پشمک یزد، پنیر تبریز، سفال همدان و... ممکن است برای یک شهر یا یک استان 

چندین محصول متفاوت و متنوع وجود داشته باشد. 

دوزبازی با شکل های هندسی

تصاویر این کتاب بر پایه ی شکل های هندسی تصویرگری شده اند. می توانید بازی ها 
و فعالیت های زیادی با استفاده از اشکال هندسی ترتیب دهید. یکی از این بازی ها 

دوزبازی با شکل های هندسی است

- پیش از بلندخوانی: کالس را به گروه های دونفره تقسیم کنید. درصورتی  که تعداد 
کودکان فرد بود، می توانید خودتان هم عضو یکی از گروه ها شوید. 

یک کاغذ در اختیار هر گروه قرار دهید، از آن ها بخواهید یک مربع با ابعاد 21 در 21 
سانتی متر روی آن بکشند و با کشیدن نمونه روی تخته )همانند شکل زیر( آنان را 

راهنمایی کنید تا آن را به 9 قسمت مساوی تقسیم کنند.
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روی کاغذشان بکشند. آن ها را راهنمایی کنید که همراه با شما مرحله به مرحله با 
استفاده از مداد طرح هندسی زیر را در درون این مربع بکشند. در صورتی که کودکان 

در رسم این طرح مشکل داشتند، تک تک و با حوصله آنان را راهنمایی کنید. 

سپس از آنان بپرسید چه شکل ها یا نقش هایی در طرحی که کشیده اند می بینند؟ 
کودکان  کنند.  رنگ آمیزی  دارند،  دوست  که  هرشکلی  به  را  خود  دل خواه  نقش 
می توانند خطوطی را که به نظرشان اضافی است، پاک کنند یا خطوط جدیدی 
اضافه کنند. می توانید این بازی را با نقش های ساده یا پیچیده ی دیگری تکرار کنید.
در پایان کار از کودکان بپرسید چنین نقش هایی را در کجاها دیده اند؟ توجه کودکان 
را به نقش های فرش ها، مساجد، و ساختمان های قدیمی جلب کنید و از آن ها 
بخواهید برخی از این نقش ها را در منطقه ی محل زندگی شان جمع آوری کنند و با 

خود به کالس بیاورند.

ـ فرحزاد نمونه فعالیت کودکانـ  مرکز توان مندسازی مهر و ماهـ  تهرانـ 

خلق نقش های رنگارنگ با شکل های هندسی

تکرار  از  استفاده  با  ایرانی  معماری های  و  دست بافت ها  در  نقش ها  از  بسیاری 
شکل های هندسی خلق شده اند. شما هم می توانید به کودکان کمک  کنید تا با 
استفاده از خطوط و شکل های هندسی ساده، نقش هایی زیبا بیافرینند و تصاویر 
نهفته در طرح های هندسی را به روش خودشان کشف و بازیابی کنند. این فعالیت 
اگر پیش از بلندخوانی کتاب انجام شود می تواند چشم و ذهن  کودکان را برای 

مشاهده ی تصویرهای هندسی کتاب و برقراری ارتباط بهتر با آن ها آماده کند.
کاغذ، مداد، پاک کن و خط کش، مداد رنگی، مداد شمعی یا ماژیک در اختیار کودکان 
قرار دهید. یک مربع روی تخته بکشید و از آن ها بخواهید مربعی با ابعاد دل خواه 
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نمایش کاغذی 

در پیوست این دستنامه، چند تصویر از شخصیت ها و عناصر تصویری کتاب ارائه 
شده است. با کمک این تصاویر و یک کارتن مقوایی و کمی خالقیت می توانید 

نمایش کاغذی ساده اما جذابی برای این کتاب ترتیب دهید.

 توجه: مراحل ساخت صحنه و شخصیت های نمایش کاغذی زیر را با همکاری و 
همکاری کودکان انجام دهید.

ابتدا یک کارتن مقوایی در اندازه ی متوسط تهیه کنید. •

ـ فرحزاد نمونه فعالیت کودکانـ  مرکز توان مندسازی مهر و ماهـ  تهرانـ 
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قسمت های دِر کارتن مقوایی را با کاتر ببرید. با یک ماژیک روی یکی از وجه های  •
بزرگ تر کارتن یک مستطیل برای پنجره ی صحنه ی نمایش بکشید و سپس 
با کاتر آن را ببرید. برای دو وجه پهلویی جعبه نیز همین کار را انجام دهید تا 
بتوانید نورپردازِی صحنه و حرکت دادن عروسک ها را از این پنجره های کناری 

انجام دهید. 

یک مقوای آبی برای پس زمینه ی آسمان در وجه داخلی جعبه بچسبانید. •

دو عدد مقوای کلفت برای صحنه های بازار و دکان بقالی تهیه و داخل آن ها  •
را مانند عکس  زیر برش دهید و خالی کنید. سپس همانند عکس های زیر، در 
پایین یکی از صحنه ها، در قسمت خالی، درخت ها را بچسبانید و در دیگری، 

چندکوزه نصب کنید تا فضای دکان بازرگان ایجاد شود.

به کمک  • را که در پیوست دستنامه وجود دارد  تصاویر شخصیت های کتاب 
کودکان با قیچی ببرید و پشت آن ها یک سیخ چوبی یا چوب نازک بچسبانید. 
می توانید از کودکان بخواهید شخصیت ها و جانوران دیگر داستان را خودشان 
نقاشی یا کالژ کنند و به همین ترتیب بسازند. توجه کنید که جهت چوب تقریبًا 

افقی است
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شخصیت های مردم بازار را همانند بقال روی مقوا بکشید و پس از رنگ آمیزی  •
برش دهید. سپس مطابق عکس زیر آن ها را از قسمت پا به یک نوار مقوایی 
درون صحنه ی  را  آن ها  بتوانید  تا  بچسبانید  مانند خط کش،  بلند،  و  باریک 

نمایش حرکت دهید.

جلوی جعبه را رنگ آمیزی کنید تا همانند پرده ی نمایش شود. •

برای قرار گرفتن صحنه ها، تکه های مقوا را مانند عکس زیر، داخل جعبه بچسبانید  •
تا صحنه ها را نگه دارند. 

را هم  • باال تغییر دهید. عروسک ها  از  زیر  را مانند عکس  می توانید صحنه ها 
می توان از طریق شکاف های دو طرف جعبه حرکت داد. با چراغ قوه یا چراغ 
مطالعه از شکاف های پهلویی جعبه به صحنه نور بتابانید و فضاسازی متفاوتی 

برای صحنه های روز و شب ایجاد کنید. 
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این نمایش را می توان دو نفری یا چند نفری اجرا کرد. •

جعبه ی نمایش را روی میزی متناسب با قد کودکان قرار دهید. می توانید روی  •
میز را با پارچه ای بپوشانید. اینک از کودکان بخواهید نمایش طوطی و بقال را 
اجرا کنند. می توانید شخصیت های دیگری را مانند سگ، موش، گربه، کچل، و... 
که در تصاویر کتاب هستند، به نمایش اضافه کنید. برخی از کودکان می توانند 
مسئولیت جابه جایی صحنه ها را برعهده بگیرند. یک نفر می تواند راوی باشد. 
برخی می توانند صداهای صحنه را ایجاد کنند و بعضی دیگر مسئول نورپردازی 

باشند. مهم این است که کودکان با مشارکت یک دیگر نمایش را اجرا کنند. 

شگردهایی برای خواندن و درک کردن کتاب

کتاب های خوب راه هایی هستند به سوی درک و نگاهی تازه. برای سفر در 
کتاب های خوب، باید مسیر را به درستی بشناسیم و با پیچ وخم های داستان 

آشنا باشیم.
در این بخش برای بهتر خواندن کتاب »طوطی و بقال« شگردهایی را با 
هم سهیم می شویم. آشنایی و کاربرد این شگردها در داستان های دیگر نیز 

می توانند به یاری ما بیایند:
 1- گام اول در شناخت یک اثر بازآفرینی شده

داستان »طوطی و بقال« مثنوی را همه شنیده یا خوانده ایم. یکی از آشناترین 
داستان ها برای همه ی ماست. با مسئله اش آشنا هستیم. طوطی ای که پرهای 

سرش ریخته و دیگران را با خودش مقایسه می کند. مولوی پس از پایان قصه ، از 
این می گوید که شیر و شیر هر دو یک جور نوشته می شوند اما یکی شیرخوردنی 
است و یکی شیر بیشه! یک زنبور نیش می زند و زنبور دیگر عسل دارد. یک آهو 
سرگین دارد، یکی مشک. یک نی خالی است و دیگری پر از شکر. در تک تک بندهای 
شعر، مولوی چیزهایی شبیه به هم را مثال می زند که درونی متفاوت دارند! و تأکید 

می کند که ظاهر یکسان دلیل بر درون یکسان نیست.
برای خواندن کتاب »طوطی و بقال« باید بدانیم مسئله اش چیست؟ و برای یافتن 
مسئله، باید چرایی داشته باشیم. وقتی چرایی داریم، برای پاسخ به آن، درون و 
ژرفای اثر را می شناسیم و با بافت آن آشنا می شویم و مسئله اش را کشف می کنیم. 
چرا کتاب »طوطی و بقال« داستان مثنوی را بازآفرینی کرده است؟ پاسخ به این 

چرایی مسیر خواندن کتاب را به ما نشان می دهد. 

2- آغاز در هر دو اثر

ببینیم داستان طوطی و بقال در مثنوی چه گونه آغاز می شود و کتاب طوطی و بقال 
چه گونه آغاز کرده است. 

»طوطی و بقال« در مثنوی از کجا آغاز شده؟

»بود بقالی و وی را طوطیی/ خوش نوایی سبز و گویا طوطیی« 
در بیت اول، معرفی دو شخصیت داستان را داریم، اولی بقال و دومی یک طوطی 
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که صاحب اش بقال است. طوطی سبز است و سخن گو! 

»بر ُدکان بودی نگهبان ُدکان/ نکته گفتی با همه سوداگران

در خطاب آدمی ناطق ُبدی/ در نوای طوطیان حاذق ُبدی« 
طوطی در دکان بقال است. با همه ی مشتری ها حرف می زند. می تواند به زبان 
آدمیزاد سخن بگوید و زبان طوطی ها را هم خوب بلد است، طوطی شیرین زبان 

است. 

»خواجه روزی سوی خانه رفته بود/ بر دکان طوطی نگهبانی نمود«
روزی خواجه به خانه می رود و طوطی مانند همیشه نگهبان دکان می شود...

حاال بیایید با هم کتاب »طوطی و بقال« را بخوانیم:

»این شهر است.«
شهر چیست؟ مکان! داستان نمی گوید شهر کجاست و یا چه زمانی است. نویسنده 
شهر را به عنوان مکان داستان انتخاب کرده است. اما آیا برای اش تفاوت می کند که 
کدام شهر و در چه زمانی باشد؟ نه، چرا نه؟ در ادامه پاسخ این پرسش را بهتر درک 

خواهیم کرد. اما شهر چه امکانی به داستان می دهد؟ شهرها چه چیز دارند؟

»خانه ها از سنگ و از چوب است. خانه ها در دارد، پنجره.« 
توصیفی از شهر در همین یک خط بیان شده است. تا همین جا، آغاز این داستان 
چه قدر با اصل داستان طوطی و بقال در مثنوی متفاوت است؟ پاسخ را می بینید. 
این داستان با معرفی شهر آغاز شده است و مسئله در همین صفحه ی اول کم کم 

خودش را نشان می دهد. 

3- تغییر مسئله

»آدم ها دوبه دو، چندبه چند. می روند، می آیند.«
شهر چه شکلی است؟ سنگ و چوب خانه های اش را دیدیم. شهر چه طوری است؟ 
شلوغ است؟ کجا این شلوغی را می بینیم؟ آدم ها دوبه دو و چندبه چند می روند و 
می آیند. پس شهر پر از رفت وآمد است. تصاویر هم این را به ما نشان می دهند. 

شهر دیگر چه چیزی دارد؟

»این شهر است، با بازار. این چند است، آن چند است؟« 
شهر بازار دارد. چه اتفاقی دارد می افتد؟ این چند، آن چند؟ پس در بازار خرید و 

فروش است. 

»تو بدوز، تو بپوش! آدم ها می دهند، می گیرند. این داد است، این ستد.« 
پس بازار محل دادن و گرفتن است و دادوستد. اما این دادوستد به بازار ختم 

نمی شود. دادوستد معنایی دیگر هم در داستان دارد که در ادامه می بینیم.

»این جنب است، این جوش است. از هرجا می جوشد زندگی.« 
زندگی در شهر در جریان است، شهر پر از جنب وجوش و رفت وآمد است. شهری که 
خانه و بازار و آدم ها و دادوستد دارد. چرا داستان با نمایی از شهر و دادوستد بازار 
آغاز شده است؟ هرکسی در بازار چیزی می دهد و چیزی می گیرد. اما آیا همه چیز 
کاال است؟ می شود در دادوستد بازار آن را فروخت و یا از آن خود کرد؟ پاسخ این 

پرسش، مسئله ی داستان را می سازد، مسئله ی کتاب »طوطی و بقال« را.
تا این جا تفاوت های آغاز دو داستان را دیدیم. 

4- طراحی در زبان

صفحه ی اول کتاب »طوطی و بقال« را به یاد بیاوریم. چینش واژه ها در هر سطر، 
ضرب آهنگ واژه ها و چینش فعل ها را در ذهن مان مرور کنیم. ریتم واژه ها را حس 
می کنید؟ گاهی فقط فعل ها هستند، گاهی فاعل به انتهای جمله رفته است، گاهی 

جمله خطابی است، گاهی توصیفی و گاهی هم پرسشی. 
این طراحی پیام متن را در خود دارد. 

زبان هم مانند یک ساختمان طراحی و نقشه الزم دارد. 
پنجره، در، نما و تزئینات نیاز دارد. ابتدا ببینیم موالنا در 
را  اندیشه اش  و  زبان   ساختمان  چه گونه  بقال  و  طوطی 
طراحی کرده است و این طراحی در کتاب »طوطی و بقال« 

چه تغییری کرده و چه گونه دگرگون شده است.
داستان در مثنوی با معرفی بقال و طوطی آغاز می شود 
و به روزی می رسد که بقال از دکان بیرون رفته و طوطی 
را به نگهبانی دکان گذاشته است. گربه  و موشی در دکان 
را  آن ها، طوطی  می شود. جست وخیز  پیدا  سروکله شان 
می ترساند. او می پرد و شیشه ی روغن می شکند. بقال که 
می آید و دکان اش را به هم ریخته می بیند، عصبانی می شود 
و بر سر طوطی می زند و طوطی زبان به کام می گیرد و از 
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آن روز دیگر سخن نمی گوید. طوطی بی زبان که پرهای  سرش هم ریخته، روزی 
کچلی را در بازار می بیند و خودش را با او مقایسه می کند و به زبان می آید که: »تو 
هم مگر شیشه ی روغن ریختی که کچل شده ای؟« از این جا به بعد، موالنا داستان را 
رها می کند و به تفسیر آن می پردازد. چند برابر خود داستان، تفسیر داستان است و 

هدف موالنا را از گفتن این داستان نشان می دهد.
اگر طراحی موالنا را بشکافیم، داستانی داریم که بی مقدمه و سریع آغاز می شود، به 

بحران می رسد و در پایان با طنزی پایان می گیرد و به تفسیری بلند می رسد.
اما کتاب »طوطی و بقال« در طراحی داستان چه گونه عمل کرده است؟

پیش از پاسخ به این پرسش، باقی داستان را بخوانیم: 

»این شهر است، با درخت، سرو و بید.« صفحه ی دوم داستان هم با »شهر« آغاز 

شده است. اما شهری که پر از درختان سرو و بید است. »صد طوطی توی سرو، 

صد طوطی توی بید.« اما »یک طوطی در بند است، یک طوطی اسیر است.« بین 
همه ی طوطی های شهر، تنها یک طوطی در قفس است و اسیر. در طراحی داستان 
موالنا می بینیم که داستان  بهانه ای است برای گفتن چیزی دیگر. طوطی برای موالنا، 
نشانه ای می شود که تفسیرهای متفاوتی را به جریان می اندازد. آیا طوطی در کتاب 
»طوطی و بقال« هم چنین نشانه ای است؟ آیا می تواند جریانی از تفسیر را راه 
بیاندازد؟ چرا طوطی ها در شهر هستند و چرا یکی اسیر است؟ داستان چه چیزی را 

می خواهد نشان دهد؟ این طراحی با طراحی داستان موالنا چه تفاوتی دارد؟

»در بازار برای فروش است.« پس بازار و دادوستدی که در صفحه ی نخست به آن 
اشاره شده در داستان دلیل و کارکردی دارد. مسیرهای داستان به  هم می رسند و 

واژه ها هدایت شده پیش می روند.

کسی که در بازار طوطی را می فروشد، دارد فریاد می زند: »طوطی سبز هندی! بیا و 

ببین سخن گو!« 

و مشتری می گوید: 

»این طوطی قشنگ است.

این طوطی به چند است؟

ارزان نیست، گران است. پیر نیست، جوان است.« 
در داستان مدام با رویارویی واژه ها با هم سروکار داریم. از دادوستد تا رفت وآمد، تا 
دوبه دو و چندبه چند و ارزان و گران و پیر و جوان. این رو در رو قرار دادن واژه ها، 

مقابل هم قرار گرفتن و چهره به چهره شدن شان، هم ریتم می آفریند، هم واژه های 
متضاد را نشان می دهد و آن ها را در زبان به تصویر می کشد. زبان در این رویارویی، 
طراحی شده است. اندیشه هم در این رویارویی شکل گرفته و مسئله را آفریده 

است. 

نامی  آیا طوطی در داستان موالنا  »نام او شکر است.« چون شیرین زبان است. 
داشت؟ چرا طوطی کتاب »طوطی و بقال«، نام دارد؟ نام به چه کار داستان می آید؟ 

»شکرجان! تو بگو، شیرین تر از شکر چیست؟ 

انگبین، عسل است؟« 
شیرین تر از کدام شکر؟ عسل آیا شیرین تر است؟ داستان از همین ابتدا بر سخن گو 
بودن طوطی و شیرینی سخن اش تأکید می کند چون می خواهد چیزی را نشان 

دهد. اما چه چیزی؟
»شکر کو؟ فروختند؟ خریدند؟ ارباب اش؟ این بقال!« 

طوطی اکنون صاحبی دارد که بقال است: »دکان اش؟ چه خاموش!« 
وقتی می پرسد، دکان اش؟ ذهن خواننده جایی می رود که دکان آن جاست. اما این 
پرسش از چگونگی می پرسد. دکانی که خاموش و ساکت است. خاموش از چه 
چیزی؟ هم خاموش از صدا که صدای شکر روشن اش می کند و هم ساکت است از 

نبود مشتری!

»شکر جان، تو بخوان! تو بگو! 

مشتری کجایی؟ جنس این جا ارزان است!

شکر اما گران است!« 
چرا شکر گران  است؟ گران تر از همه ی جنس ها؟ 

»چه شهری، پر از نقش، پر از رنگ.« حاال شهر نقش و رنگ گرفته است. این عبارت 

را با صفحه ی اول مقایسه کنید: »این شهر است، خانه ها از سنگ و از چوب است.« 

با آمدن شکر، فضا تغییر کرده است و زیبایی ها به چشم می آید: »گنبدها مینایی، 

شیشه ها، به هفت رنگ، آجرها ُاخرایی.« چرا؟ شور به بقالی آمده: 

»بقالی پر از جنس، روغن کرمانشاه، لیموی شیرازی... 

بقال سرش به حساب. بازار شکر هم داغ است.« 

چرا؟: »شکر زبان می ریزد، جان من و جان پول، مشتری جان! بیا تو!«
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طراحی داستان را در واژه ها می بینید؟ کوتاهی، ریتم و فضاسازی در واژه ها را؟ لحن 
و زبان هم با آمدن شکر تغییر کرده است.

»شب است و تاریکی. دکان و خاموشی.« داستان موالنا را به یاد بیاورید. خواجه 
روزی به خانه می رود و بازمی گردد. داستان مولوی نمی گوید خواجه روز به خانه  
می رود و یا شب. اما در کتاب »طوطی و بقال«، نویسنده از شب سخن می گوید 

»شکر چرا غمگین است؟« دکان که خالی  تاریکی و سکوت. چرا؟  و خاموشی و 

می شود، همه که می روند، شکر غمگین می شود و فکر می کند. چه فکری؟ »جنگل 

کجاست؟ نزدیک یا دور است؟« چه اتفاقی برای شکر افتاده است؟ پاسخ اش در 

سطر بعدی است: »پرنده، هوای جنگل کرده.« داستان پاسخ می دهد و پاسخ را 

به تفسیر پس از داستان موکول نمی کند. ادامه می دهد: »آی بقال! کجایی؟ این 

کاال، پرنده است، بی پرواز می میرد!« این خطاب با کیست؟ راوی، بقال و ما را صدا 
می زند و یادآوری می کند که شکر، مانند جنس های توی دکان نیست که شب، 

بقال در را ببندد و برود: »شکر دل اش شکسته، بال اش چرا خشکیده؟« و برای بال 
خشکیده ی شکر چه اتفاقی می افتد؟ »یک و دو و سه، پر پر پر!« شکر می پرد، اما 

پرواز در دکان چه عاقبتی دارد؟ »پرواز در فضای بسته، شیشه و جام می ریزد، جینگ 

و جرینگ! جینگ و جرینگ!« صدای شکستن را می شنوید؟ صداسازی در واژه ها 
را می بینید؟ طراحی زبانی نو برای بیان اندیشه و مسئله ای نو؟ می بینید زبان چه 
لباس خوش قواره و متناسبی بر تن کرده است؟ لباسی که متناسب با داستان و فضا 

و اندیشه ی آن است.

»آشوب بو و عطر است!« آشوب را برای چه واژه یا واژه هایی به کار می بریم؟ آشوب 
در خیابان، کوچه یا فضا و مکان های دیگر و چیزهای دیگر. بوها و مزه ها می توانند 

آشوب داشته باشند؟ این ساخت ترکیبی تازه است.

»روز آمد. نور آمد. بقال اما زود آمد...« و بقال او را می زند و شکر کچل می شود. 
از این به بعد، بازار پر رونق است اما بقالی از رونق افتاده چون شکر خاموش شده 

است: »این هوا چه سنگین!« چه چیزهایی سنگین است؟ وقتی سنگین را به هوا 
اضافه می کنیم، چه حس ها و معناهایی را به آن می افزاییم؟ 

»صدا رفت، خاموشی. زبان ریز، زبان بست.« 
زبان ریز، شکر است که اینک زبان بسته است. از طوطی به شکر رسید و حاال به  

زبان ریز و زبان بست! گویی با تغییر فضا، نام طوطی هم تغییر می کند.

»روزگار واژگون، این بقال سرنگون.« روزگار چرا واژگون شده و برای چه کسی و چه 
کسانی؟

شکر در بازار کچلی را می بیند: »آی کچل! کی بر سر تو کوبید؟« طوطی باردیگر به 

زبان آمده و همه می خندند اما: »وای از تو شکر جان! من کچل، تو کچل، هر کچل 

یک دلیل.« هر کچل یک دلیل! این همان حرف موالنا است اما در ادامه: »اسیری، 

دربندی، بی دلیل!« و این سطر، اندیشه و مسئله ی داستان است: 
»در بندم، من اسیر
در بندی، تو با پول.

آزادی یک خط است،
یک رنگ است، 

رنگ سبز!
شکرجان در فکر است،

برای پریدن، برای رسیدن،
آزادی در قفس، چه دور است!

هر نوری امید است، هر سخن گشایش!
این بقال خام خیال، شکرجان کاال نیست!

پرنده آزاد است، 
پرنده جان دارد! 

حس دارد!
آزادی کجایی؟

آزادی کاال نیست.
آزادی یک حس است!
مانند پرنده در پرواز!«

آیا این واژه های پایانی را در داستان موالنا می بینیم؟ آیا این اندیشه در آن داستان 
هم هست؟ اکنون می دانیم چرا شهر انتخاب شده است، خانه هایی با در و پنجره، 
و چرا یک طوطی در همان شهر در قفس است! اکنون می دانیم آزادی یعنی چه 
و چه حس و معنایی دارد! دادوستد چیست و چه چیزهایی فروختنی هستند و 
چه چیزهایی گرفتنی! اسارت چیست و چه کسانی در بند هستند، چه چیزهایی را 
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نمی شود به بند کشید. زندگی در اسارت چیست و زندگی در آزادی چه معنایی دارد. 
چه چیزی زندگی را می سازد و از آِن هر یک از ما می کند، از آِن ما و از آِن دیگران! 
چه چیزهایی کاال هستند و چه چیزهایی کاال نیستند. می دانیم طوطی را نمی  توان 

در قفس در بند کرد. همه حق حیات دارند، حق زندگی و آزاد زیستن.

»هر سخن گشایش« است و سخن کتاب »طوطی و بقال« هم گشایشی است به 
معنایی تازه، به اندیشه ای تازه و مسئله ای نو...
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