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چکیده
داسـتان بیـدى بـه ماجـراى دخترى تنهـا مى پردازد که بـه دلیل پرهیز از کلیشـه هاى آموزشـى 
و هنـرى، در مدرسـه بـا دشـوارى هاى زیـادى روبه روسـت. در ایـن نقـد ضمـن اشـاره بـه انـواع 
کـودك آزارى، توجـه بـه تنـوع و خالقیت در آموزش ضرورى دانسـته شـده و تجربـه روابط میان 

بیـدى و معلـم نقاشـى اش مورد بررسـى قرار گرفته اسـت.

کلیدواژه
داستان ترجمه، کودك آزارى، تعلیم و تربیت،  آموزش هنر

«کودك، دستت را به من بده تا در پرتو اطمینانى که به من دارى راه روم.»
هایکویى از هانّا کان

اشاره
نویسندة آمریکایى این اثر دنیز برنن نلسون، حدود 18 کتاب براى کودکان نوشته است و تعدادى 
از آن ها جایزه هاى نفیسى را دریافت کرده اند؛ ازجمله این اثر که دیپلم افتخار انجمن انتخاب 
مادران، دیپلم افتخار انتشارات ملى خانواده، بهترین کتاب خواندنى در فهرست انجمن بین المللى 

خواندن و بهترین کتاب شوراى کتاب کودك امریکا در سال 2009 را از آن خود کرده است.
ایـن نویسـنده در هـاول ایالـت میشـیگان بـا همسـر و دو دختـرش زندگـى مى کند. 
ایـن داسـتان اولیـن کار مشـترك او بـا خواهـرش رزمـارى برنـن اسـت. ایـن دو بـراى 

مخاطبـان کـودك و بزرگ سـال هـم، کارگاه نویسـندگى برگـزار مى کننـد.
بـزرگ  جورحیـا  ایالـت  در  مـور  سـاید  کـودکان،  کتاب هـاى  آمریکایـى  تصویرگـر 
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شده اسـت و در رشـتۀ گرافیـک و تصویرگـرى در دانشـگاه جورجیـا تحصیل کرده اسـت. 
او تابه حـال 35 کتـاب را تصویرگـرى کرده اسـت. وى هم اکنـون در میشـیگان زندگـى 
مى کنـد، بـه مـدارس مختلف مى رود و بـراى بچه ها دربـارة تصویرگرى صحبـت مى کند.

در تصویر روى جلد، شخصیت اصلى را درحال نقاشى اسم خود «بیدى» در کنار سطل ها 
و قلم موهاى رنگ آمیزى مى بینیم. بیدى، دخترى شاد، فعال و خندان تصویر شده است. بلوز، 

شلوار، کفش و تِل او در کنار لبخند بازى گوشانه اش، این حس را تداعى مى کند.
قبـل از شـروع داسـتان، نویسـنده، تصویرگـر و مترجـم، حاصـل کار را به عزیزانشـان 
تقدیـم کرده انـد. تصویرگـر، سـاید مور، مى نویسـد: «به یادبـود مادرم که عاشـق تدریس 

هنـر بـود» و چـه خوب کـه این عشـق، در شـکل گیرى ایـن اثر مؤثـر افتاد.
دنیـز برنـن نلسـون یکى از نویسـندگان اثر نیز ایـن جمله را درج کرده اسـت: «تقدیم 

بـه تمام افـراد گل وبلبل درخـت خانوادگى ام».
 دیگـر نویسـنده، رزمـارى برنـن هـم اثـر را این گونـه تقدیـم مى کنـد: «تقدیـم بـه 
مامـان کـه قلبـى بـه بزرگى بیدى داشـت و مـا این داسـتان و خیلى چیزهـاى دیگر را از 
او داریـم». بـار دیگـر نویسـندة دوم، نقـش مادر را در شـکل گیرى هویت وجـودى خود و 

شـخصیت اصلـى این اثـر، ذکـر مى کند.
محبوبه نجف خانى، مترجم این اثر خوب نیز کار را این چنین تقدیم مى کند: «براى دختر 
زیبابینم، فرناز که با چشمانى شسته و پرمهر زیبایى ها را مى بیند». نکتۀ جالب این جاست که 

هر چهار نفر، به اعضاى همان درخت خانوادگى خود، اشاره کرده اند.
در مرکـز ایـن نوشـته ها بیـدى درحالى کـه روى یـک موکـت گـرد، روى شـکم دراز 
کشیده اسـت، مشـغول نقاشـى هایى متفـاوت با عـرف کودکان اسـت. در کنـار کارهایش، 
کتـاب نقاشـى هاى مشـهور هـم به چشـم مى خـورد، کتابـى کـه آثـارش دور از عـرف 

جامعـه و درعین حـال ممتـاز از دیگـر نقاشى هاسـت.

بیدى،   ،(1395) برنن.  رزمارى  دنیز؛  نلسون  برنن، 
مترجم: محبوبه نجف خانى، تصویرگر: مور ساید، تهران، 
داستان هاى  36ص،  زعفرانى،  کتاب هاى  انتشارات 
10000تومان،  داستان،   – کودکان  نقاشى  اجتماعى؛ 

2500 نسخه، رحلى، شابک: 978-600-6287-40-9
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طعنه به تخیل

انواع کودك آزارى
کـودك آزارى، در نظـام آموزش وپـرورش خیلـى از کشـورها ازجملـه کشـور مـا، دیـده 
مى شـود. کافـى اسـت بـه ایـام کودکـى خـود بازگردیـم و خاطرات تلـخ مدرسـه  را مرور 

کنیـم. آیـا در آن ایـام بـا دانش آمـوزان خـوب رفتـار مى شـد؟
معلمـان بـا ابزارهـاى ناقـص تعلیم وتربیـت، مى خواسـتند بـه اهـداف دسـت نیافتنى 
خـود برسـند. بى شـک، از عهـدة ایـن وظیفۀ محـال، با شـگفتى و معجـزه برنمى  آمدند و 
نمى  توانسـتند سیسـتم مـدارس را به خوبـى حفـظ کننـد. به نـدرت معلمـى پیدا مى شـد 
کـه مهـارت و ابـزار کارامـدى را بـراى ادارة کالس خود در اختیار داشـته باشـد. با دانش 

روان شناسـى یـا نظریـات روان شـناختى، چنـد درصـد از معلم ها آشـنا بودند؟
انـواع و اقسـام کـودك آزارى در مـدارس تجربـه مى شـد، از کـودك آزارى جنسـى 
گرفتـه تـا جسـمى. جالب این جاسـت که درمـورد کودك آزارى جسـمى، گاه به خواسـت 
خـود والدیـن از معلم هـا خواسـته مى شـد کـه کودکانشـان را تنبیـه کننـد؛ بـراى بهتـر 

درس خوانـدن، اطاعت کـردن از بزرگ سـاالن و مـواردى این چنیـن.
امـا در سـال هاى اخیـر ایـن پدیده هاى مخـرب، با مخالفـت و مقاومت بزرگ سـاالن، 
از والدیـن گرفتـه تـا نهادهـاى مردمـى، روبـه رو شده اسـت. در سـال هاى کنونـى، هـم 
آموزش وپـرورش و هـم والدیـن حداقـل متوجه شـده اند که نبایـد کـودکان و نوجوانان را 
تنبیـه فیزیکـى کـرد. حتـى بعضـى از بزرگ سـاالن بـه آن حد از بلـوغ رسـیده اند که در 
برابـر کسـانى کـه به این مشـکل مبتال هسـتند، بایسـتند و حتى شـکایت قضایـى کنند.
در ایران از میان نویسندگان وطنى که به معضل کودك آزارى اشاره کرده اند، مى توان از مرادى 
کرمانى نام برد و از میان نویسندگان خارجى هم آثار رولد دال، نمونه هاى خوبى در این موارد هستند.
امـا بـا وجود کم رنگ شـدن آزار جنسـى و جسـمى، هنوز هم نوع سـوم کـودك آزارى 
کـه «کـودك آزارى روحـى» نـام دارد، در مـدارس مشـاهده مى شـود. در قبـال هرگونـه 
رفتـارى کـه کـودکان مخالـف مقـررات و عـرف نظـام آموزش وپـرورش (و واقعاً چه اسـم 

پرمحتوایـى!) مرتکب گردند، توسـط مسـئوالن مدرسـه، بازخواسـت مى شـوند.
رواج این کودك آزارى روحى، در مملکت ما و دیگر کشورها، عوارض ویرانگرى در ساختار 

شخصیت کودکان بر جاى مى نهد. کودك آزارى آموزشى، بحث اصلى کتاب بیدى است.

بررسى کتاب
داستان این گونه شروع مى شود:

«حتى روزهاى گرم و آفتابى هم، کالس هنر خانم هاترن سرد و تاریک بود.
همه چیز مرتب و منظم سر جاى خودش بود.

حتى یک مداد شمعى شکسته هم توى دستۀ مداد شمعى ها نبود.
و دانش آموزان ساکت و آرام، درست مثل یک شانۀ تخم مرغ، پشت سر هم، به ردیف نشسته بودند.

همه به جز، بیدى».
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تصویـر همیـن صفحـه هم ایـن حقیقـت را واضـح و عریان نشـان مى دهـد. بیدى را 
در صفحـۀ بعـد ناظریـم. او بـا کاغـذى کـه بـه حالـت تلسـکوپ درآورده اسـت، از پنجره 

نظاره گـر فضـاى بیرون کالس اسـت:
«خانم هاترن با عصبانیت گفت: رویت را برگردان، خانم جوان.

و بـا چشـم هاى آبـى سـردش طـورى بـه او چشـم غره رفـت کـه بیـدى از تـرس بـه 
افتاد. لـرزه 

اخالق خانم هاترن مثل لباس هایى که مى پوشید، زشت بود».
مـن بـه یـاد معلـم کالس سـوم ابتدایى خـود افتـادم. او هم زشـت لباس مى پوشـید 
و گذاشـتن خـودکار بین انگشـتان دسـت شـاگردها و بعد فشـاردادن دسـت آن ها، یکى 
از تنبیه هـاى شـایعش بـود. ایجـاد رعب ووحشـت در هنـگام پرسـش جدول ضـرب از 
بچه هـا از دیگـر رخدادهـاى کالس بـود. مـن بااین کـه درسـم خـوب بـود، دیـدن تنبیـه 
همکالسـى هایم، سـبب آزار روحـى ام بـود. مـرادى کرمانـى هـم در قالـب طنـز، معضـل 

حفـظ جدول ضـرب مجیـد را بـه  زیبایـى به تصویـر کشیده اسـت.
بیدى برخالف سـایر دوسـتانش، درخت کلیشـه اى با تنه اى قهوه اى و دایره اى سـبز 
به جـاى بـرگ، نکشـیده بـود. درخت بیـدى صورتى رنگ بـود. چون در خیـال و تصورش، 
درخت هـا را این گونـه مى دیـد. درسـت همان گونـه  کـه یکـى از نقاشـان مشـهور کتابش 
مى دیـد و او آن را بـه معلمـش نیز نشـان داد. واکنـش معلم را به خوبـى مى توانید حدس 

بزنید.
معلـم هفتـۀ بعـد، دسـتور کشـیدن درخـت سـیب را بـه بچه هـا داد و همـه به جـز 
بیـدى مطابـق کلیشـه هاى تکرارشـدنى خـود، درخـت سـیب معمولشـان را کشـیدند، 
امـا درخـت سـیب بیـدى آبـى بـود و معلـم آن را «چرنـد» خوانـد. بـاز بیـدى از کتـاب 
نقاشـى هاى معـروف، درخـت سـیب آبـى را بـه معلمـش نشـان داد و در عالـم واقـع نیز 

سـیبى آبـى بـه او تقدیـم کرد.
بیـدى تـوى کالس خانـم هاتـرن به خاطـر این کـه نقاشـى هایش موردپسـند او نبود، 
بـا خیال بافى هایـش، بـه دردسـر مى افتـاد. درسـت همیـن تجربـه را مـن و دختـرم در 
مقطـع دبسـتان او بـا مربـى اش، داشـتیم. تمـام دانش آموزانـى کـه اهـل کپى کـردن از 
نقاشـى هاى روى جلـد دفترانشـان بودنـد، از معلمشـان نمـرة خـوب مى گرفتنـد و دختر 
مـن کـه بـا خیال هـاى خـودش نقاشـى مى کشـید، توسـط مربـى مسـخره مى شـد. او 

نمى  دانسـت و نمى  پذیرفـت کـه کپى کـردن یعنـى کشـتن خالقیـت هنـرى. 
در برخى از تصاویر اثر حاضر، نظاره گر اخطارهاى معلم به بیدى هستیم: 

«بیـدى! بـس کـن! آن کتـاب را بگـذار کنار! نه! نـه! نه! بـّره که صورتـى و خال خالى 
نیسـت! خیلـى افتضـاح اسـت! سرسـرى کار نکـن! گربه بنفش نیسـت! بره کـه صورتى و 

خال خالـى نیسـت! آدم برفـى که زن نیسـت! مرد اسـت! نـه! بیدى!».
خیال بافى هـاى بیـدى از جانـب معلـم سـرزنش مى شـد. یـک معلـم مى توانسـت 
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به راحتـى مثـل یـک جنایـت کار، زندگانـى یـک کودك پـرذوق و شـاد را به لجن بکشـد. 
بیـدى نیـاز داشـت کـه قبولـش داشـته باشـند، بـه او احتـرام بگذارنـد، اعتمـاد کننـد، 
دوسـتش داشـته باشـند، تشـویقش کننـد، پشـتیبانش باشـند، او را بـه فعالیـت وادارند، 
موجبـات تفریـح و خوشـى اش را فراهم آورنـد تا بتواند در کالس هنر بیشـتر کاوش کند.
روز قبـل تعطیـالت زمسـتانى سـال نـو، دانش آموزان بـراى معلم هایشـان هدیه تهیه 
کردنـد؛ همـۀ معلم هـا جـز خانـم هاتـرن، امـا تنهـا بیـدى بود کـه بـراى او هدیـه آورد. 
خانـم هاتـرن نظاره گـر عجلـۀ بچه هـا بـراى بازگشـت به خانـه  بود، امـا او هیـچ عجله اى 

بـراى رفتـن نداشـت، چـون در خانه کسـى منتظـرش نبود.
وقتـى روى میـزش بـا تعجـب هدیه اى را دیـد (هیچ کس تابه حـال به او هدیـه نداده 
بـود)، کارت پسـتال کنـار آن را خوانـد: «تقدیـم به خانم هاتـرن، معلم هنر مـن. از طرف 

بیدى».
بیـدى کتـاب هنـر موردعالقـه اش را به او تقدیم کـرده بود. چوب هـاى خانم هاترن و 
تـرس از او نـزد بیدى شکسـته شـده، از تنبیه سـالم مانده بـود. بیدى فکر جنـگ، انتقام 
و تالفـى را بـا فکـر قوى تـر صلـح، آمـوزش و آشـتى معاوضـه کـرده بـود. او با مهـارت و 

ابـزار کارامـد توانسـته بود که مشـکل خانـم هاتـرن را حل کند.
«بیـرون هـوا تاریـک شـده بـود. خانـم هاتـرن از پشـت میـزش بلنـد شـد و به طرف 

کمـد وسـایل نقاشـى رفـت کـه درش همیشـه قفـل بود.
او یـک بغـل قلم مـو و آبرنـگ و مدادرنگـى و دفتـر طراحـى برداشـت و دوباره پشـت 

برگشـت. میزش 
بعد، دفتر طراحى اش را باز کرد و به صفحۀ سفید و خالى دفتر خیره شد.

پـس از چنـد دقیقـه، باالخـره یـک مدادرنگى برداشـت و بـراى اولین بـار در عمرش، 
بى هـدف شـروع بـه نقاشـى کـرد... خانـم هاتـرن انگشـت هایش را تـوى رنـگ فروکرد و 

به سرتاسـر کاغـذ مالید.
سـرایدار مدرسـه سـرش را از الى در تـوى کالس کـرد و از تعجـب خشـکش زد. 

چیـزى را کـه مى دیـد، بـاور نمى  کـرد».
بیـدى، عامـل الهـام معلـم شـد و بـا ایجـاد جـو عاطفـى بـراى یادگیـرى، او را بـه 
نیازهـاى خـودش آگاه سـاخت. بـراى ایـن مسـئلۀ حسـاس و مهـم کـه مسـئلۀ خیلى از 
فلسـفه بافى ها،  و  سـخنرانى ها  تئورى هـا،  کتابخانه هـا،  کتاب هـاى  تمـام  بـود،  معلم هـا 
شـاید چنـدان ارزشـى نداشـته باشـند؛ فقـط مهـارت و کاردانـى یـک نفـر چـون بیـدى 
مى توانسـت نجات دهنـدة آن هـا باشـد. بیـدى از معلمش انتقاد نکـرد، بلکه بـه کارى که 

بایـد انجـام مى شـد، در قالـب یـک هدیـه اشـاره کرد.
وقتـى تعطیـالت تمـام شـد و بچه هـا بـه مدرسـه بازگشـتند، همه چیـز مثـل قبـل 
بـود، جـز کالس هنـر. خانـم هاتـرن بـا لباسـى پـر از رنـگ، پشـت درخـت بیـد مجنون 
و  بردارنـد  را  قلم مو هـا  کـه  خواسـت  بچه هـا  از  و  بـود  نقاشـى  مشـغول  شـکوهى،  بـا 

طعنه به تخیل
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بیاینـد کمـک. این بـار بچه هـا هرطورکـه دلشـان مى خواسـت نقاشـى کشـیدند. این بـار، 
انعطاف پذیـرى و همدلـى مربـى، احساسـات دانش آموزانـى را کـه از قواعـد خشـک و 
خشـن کالس رهـا شـده بودنـد، به جریـان انداخـت و بـراى آن هـا محیطى شـاد و خالق 

سـاخت. فراهم 
تعویـض بى احترامى هـاى کالمـى و رفتـارى مربى به محترم شـمردن هنر شـاگردان، 
شـوق و عالقـه را در فضـاى آموزشـى صدچنـدان مى کنـد و خالقیت را افـزون مى نماید. 
بیـدى برخـالف رفتارهـاى قبلـى معلمـش، بـا پرهیـز از منطق بافى هـاى سـرد و بى روح، 
دسـت بـه حملـۀ متقابل نـزد و او را متوجه احساسـاتش کـرد. بیدى همچنیـن برخالف 
و  داد  آشـتى  و  صلـح  به سـمت  موقعیـت  تغییـر  جنـگ،  به جـاى  دانش آمـوزان،  سـایر 

به جـاى توضیـح بـا آوردن هدیـه، از تکنیـک سـپاس گزارى اسـتفاده کرد.
اگـر اسـتراتژى تمـام مربیـان براسـاس انتقـال احتـرام و عـزت نفس بخشـیدن بـه 
شـاگردان بنـا شـود، آنـان مى تواننـد بـدون موعظـه و درس اخـالق، بـدون کاوش و 
کاراگاه بـازى بى فایـده، وقـت و اسـتعداد خودشـان و دانش آموزان را در مسـیرى درسـت 

برند. بـه کار 
در رابطـۀ مربـى و شـاگرد، جایـى بـراى حرف هاى نیشـدار نیسـت. زیبایى هـاى هنر 
را بـا پتـک و چکـش نمى  تـوان آمـوزش داد. زیبایى هـا را نمى  تـوان بـا شـیوه اى نازیبـا 
یـاد داد. اداى عباراتـى چـون «دختـرة وروجـک» یـا «چه نقاشـى چرندى» یـا «این قدر 
خیال بافـى نکـن» بسـیار مخاطره آمیـز اسـت. همان طورکـه جـراح نبایـد بى قاعـده از 
چاقـوى جراحـى اش اسـتفاده کنـد، معلـم نیز نبایـد بى قاعده جملـه اى تندوتیـز و زننده 
ـ وجـودى یـک هنرمند اسـت؛ لذا  بـر زبـان آورد. رشـد خیال بافـى یکـى از عناصـر ذهنى 
حملـه بـه هـوش و ذکاوت و توانایى هـاى شـاگرد سـبب آسـیب پذیرى او مى شـود. اگـر 
خانـم هاتـرن نسـبت بـه ادعـاى هنرمندبودن دانش آمـوز خود عالقـه نشـان داده بود، به 

نتایـج بهتـرى نیـز مى رسـید. چه بسـا دربـارة هنـر نو چیـز بیشـترى یـاد مى گرفت.


