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چکیده
کتـاب ماهـى بـاالى درخت به زندگـى دختر نوجوانى مى پـردازد که در تمرکز و خواندن مسـتمر 
و موفـق دچـار مشـکل اسـت. معلـم جدیـد او پى به این مشـکل مى بـرد و بـا ارایه مشـاوره او را 
در غلبـه بـر ایـن مشـکل یـارى مى دهـد. در این نوشـته بـر کاربردى بـودن این کتاب بـراى همه 

نوجوانـان و معلمـان در برخـورد بـا مشـکالت خود و سـایر دانش آموزان تأکید شده اسـت.

کلیدواژه
خوانش پریشى، مدرسه، مشاوره، انزوا، قانون جذب

قبـل از خوانـدن کتـاب ماهـى بـاالى درخـت بـه جملـه اى در پشـت جلـد برخوردم 
کـه گفتـه بـود: «آرزویـم این بـود که مى توانسـتم این رمان را در دسـت تمـام نوجوانانى 

ببینـم که بـا درس و مدرسـه مشـکل دارند».
 وقتـى بـه انتهـاى رمـان رسـیدم، بـا خـود گفتـم: « اى کاش اتفاقى بیفتـد که همۀ 

معلم هـاى جهـان حداقـل یک بـار ایـن رمـان را بخوانند».
اسـت  دختـرى  درخـت،  بـاالى  ماهـى  کتـاب  اصلـى  شـخصیت  نیکرسـن،  الـى 
خوش قلـب، کم حـرف و بسـیار باهـوش، اما متفـاوت از بقیه کـه تحت تأثیر شـدید کتاب 
معـروف آلیـس در سـرزمین عجایـب اسـت. او در روزگارى کـه پدربزرگـش زنـده بود، از 
شـنوندگان همیشـگى آن داسـتان از زبـان پدربـزرگ محسـوب مى شـد و شـاید یکى از 
دالیلـى کـه باعـث شـد الـى از ذهـن خیلـى قـوى تصویرگـرى برخـوردار بشـود و از هر 
اتفـاق دور و بـرش، فیلـم بسـازد، خوانـدن کتـاب مذکـور اسـت. او با شـنیدن این کتاب 
در کودکـى قـدرت خالقیتـش چندیـن برابـر تقویـت شده اسـت و ازاین طریق بـا واقعیت 
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یـا بیمـارى تلخـى که گرفتارش اسـت بـراى لحظاتى هرچند کوتـاه، گاه مى سـازد و گاه 
مى مانـد. دور 

نکتـه اى کـه به شـکل بـارزى در ایـن رمان به چشـم مى خـورد، همان جمالت بسـیار 
زیبـا و تشـبیهات زیبایـى اسـت کـه در جاى جاى داسـتان نمود پیـدا مى کنـد و خود به 

ذهـن توانا و خـالق نویسـنده برمى گردد.
 همچنین انتخاب اسـم هاى شـخصیت هاى داسـتان بسـیار هوشـمندانه و به جاسـت؛ 
ماننـد «آلبـرت» پسـربچه اى که در داسـتان بـه گوگل متحـرك به علت معلومـات عمومى 
خوبـى کـه دارد، معـروف اسـت و در جایـى از داسـتان بـه آلبـرت انیشـتین اشـاره دارد و 
خواننـده به انتخاب مناسـب نویسـنده براى اسـم این شـخصیت در داسـتانش پـى مى برد.
نکتۀ بسـیار آموزنده در این کتاب، شـرح غیرمسـتقیم بیمارى خوانش پریشـى اسـت 
کـه بـا ظرافـت تمـام در داسـتان بیان شـده و بى شـک بسـیارى از مـردم حتـى معلم ها 
هـم از آن بى خبرنـد و چگونگـى برخـورد معلم دوم الى که بسـیار دلسـوزانه و آگاهانه در 
پـى حل مشـکل اوسـت؛ برخـالف معلمان قبلـى اش که حتى تشـخیص هم نـداده بودند 
کـه چـرا الـى نمى توانـد بخوانـد و بنویسـید و فقـط در پى حـذف صورت مسـئله، او را از 
کالس بیـرون مى کردنـد، امـا معلـم جدیدش بـه او کمک کرد تا مشـکلش را بشناسـد و 

حـل کنـد و حتـى به عنـوان دانش آمـوز نمونه معرفى شـود.
و همـان سـالح محبتـى کـه معلمـش، مهربانانـه درمورد همـۀ دانش آموزانـش به کار 
حـس  دانش آمـوزان،  تک تـک  مثبـت  ویژگى هـاى  بزرگ نمایـى  و  تشـویق  بـا  و  بـرد 

اعتمادبه نفـس را در آن هـا تقویـت کـرد. مصـداق شـعر شـاعرى کـه مى گویـد:
درس معلم اَر بود زمزمۀ محبتى      جمعه به مکتب آورد طفل گریزپاى را

اَلِـى، گریزپاى تریـن دانش آمـوز مدرسـه بـا مطالعـه و درك و شـعور بـاال توانسـت، 
اینشـتین یـا ادیسـونى دیگـر تحویـل جامعـه دهد.

درخت،  باالى  ماهى   ،(1395) مااللى.  لیندا  هانت، 
تهران،   کلهر،  مژگان  ویراستار:  نیرى،  پرناز  مترجم: 
ص،  16500  اول، 304  چ  فندق،  کتاب هاى  افق،  نشر 
تومان، 2000 نسخه، شابک: 978-600-353-229-8
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درمان با محبت و مشاوره

نـگاه روان شناسـانه و تأمل برانگیـزى کـه در ایـن داسـتان به چشـم مى آیـد، همـان 
موضوعـى اسـت کـه جایـش در بسـیارى از داسـتان هایى که تابه حـال خوانده ایـم، خالى 
ا سـت و آن چیـزى اسـت کـه کمتـر به مـا آمـوزش داده انـد: «کمک خواسـتن از دیگران 

درصورتى کـه نیـاز بـه کمـک داریم».
 ایـن نکتـه بسـیار آموزنـده  اسـت. دیگـر مطلـب موردبحث داسـتان کـه به وضوح در 
داسـتان آمده و نویسـنده به شـکلى ملموس و قابل فهم، در قالب داسـتان در پى آموزش 
ایـن نکتـۀ روان شناسـى اسـت و بـه نوجوانـى کـه در زندگى اش نیـاز به کمـک دارد، یاد 
مى دهـد که مى بایسـت بـدون هیچ پنهان کارى  و خیلى شـفاف و صریح از شـخص خبره 
و آگاه، بـراى مشـکل به وجود آمـده کمـک بخواهـد تـا بتوانـد بـه روال عـادى و طبیعـى 
زندگـى برگـردد. شـاید ایـن موضـوع بـا جملـۀ معـروف در فرهنـگ مـا کـه مى گویـد: 
«پرسـیدن عیب نیسـت، ندانسـتن عیب اسـت»، کامًال تطابق دارد. در بسـیارى از موارد 
اگـر دقـت کنیـم مى فهمیم که ریشـۀ بسـیارى از مشـکالت مـا ضعف در شـناخت آن ها 
و تشـخیص ایـن  اسـت کـه چـه کسـى مى تواند مـا را در حـل مشـکالتمان یـارى کند؟ 
حتـى در امـور ظاهـرى و فیزیکـى نیز چنین اسـت. گاهى مـا حتى براى درمـان بیمارى 
جسـمى  خودمـان نمى دانیـم بایـد بـه کـدام پزشـک مراجعـه کنیـم یـا بایـد طـرز بیان 
مشـکلمان چطـور باشـد. گاهـى سؤال نپرسـیدن هـم دردسرسـاز اسـت. همان طورکه در 
داسـتان مى خوانیـم، شـخصیت الى چنین مشـکل عمـده اى دارد. او قـدرت کمک گرفتن 
از دیگـران و ابـراز مشـکلش را از معلم دلسـوزش یـاد گرفت و ارتباط مثبتى که توانسـت 
بـا مشـکلش برقـرار کنـد و حس خوبى نسـبت به نـوع یادگیـرى اش که متفـاوت از بقیه 
اسـت و مربوط به مشـکل خوانش پریشـى اوسـت، پیدا کـرد. همچنین فهمیـد که او تنها 
فـردى نیسـت کـه بـا این مشـکل دسـت وپنجه نـرم مى کنـد، بلکه افـراد بسـیار موفق و 
سرشـناس جوامـع مختلـف در همـۀ دوران هـا نیـز ایـن مشـکل را داشـته اند و اتفاقـاً بـا 
همیـن مشکلشـان، در زمینه هـاى مختلـف، بـه طریقـى متفـاوت از دیگـران بـه درجات 
عالـى موفقیـت رسـیده اند و نامـدار و مشـهور شـده اند. گاهـى آدم هـا به دلیـل پـاره اى 
خصوصیـات منحصربه فـرد، بسـیار احسـاس خـأل و تنهایى مى کننـد و ایـن مقوله آدمى 
را بـه انـزوا مى کشـاند. انسـان اجتماعـى آفریـده شده اسـت. انـزوا گاهـى اوقـات او را بـه 

بن بسـت مى رسـاند.
در آخـر بـه آموزنده تریـن جملۀ کتاب مى رسـیم کـه مى گوید: «هیچ چیـز غیرممکن 
نیسـت». تأکیـد ایـن جمله براى نوجوانـان کاربرد بسـیار باالیى دارد و بـاور غیرممکن ها 
و رسـیدن بـه غیرممکن هـا بـراى آن هـا درصـد موفقیت باالیـى دارد. مصـداق آن هم در 
داسـتانى از موالنـا بـارز اسـت. وقتـى یـک نفر بـه کودکـى مى گوید: بـا ذکر «بسـم اهللا» 
مى توانـد پـا روى آب بگـذارد و بـدون این کـه غـرق شـود، به راحتـى روى آب راه بـرود. 
درحالى کـه پیـر حـق باآن همه ذکر و سـیر و سـلوك، خود از ایـن توانایى ناتوان اسـت».
 درواقـع، تأکیـد موالنـا بر این قضیه  اسـت کـه ما مى توانیـم فرزندانمـان را فرزانه بار 
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بیاوریـم؛ درصورتى کـه آن هـا را بـه بـاور دسـت نیافتنى ها و غیرممکن ها برسـانیم. چقدر 
ایـن نـکات در ادبیـات ما جایـگاه پررنگى دارنـد، درحالى که مـا آن را نادیـده مى گیریم.

 در کتـاب ماهـى بـاالى درخـت هیـچ غیرممکنـى وجـود نـدارد. همچنیـن تمریـن 
القـاى ایـن جملـه ازسـوى معلـم کـه ازطریـق نوشـتن آن در برگـه اى و تکرار مـدام این 
عبـارت ازسـوى الـى، بـه عمق باور قلبـى اش، عملـى مى شـود و درنتیجه، معنـاى آن در 
زندگـى اش به بـار مى نشـیند و سـرانجام خوبـى پیـدا مى کنـد. ایـن خـود نکته اى اسـت 
قابـل درك در رمـوز قانـون جـذب ازطریق تکرار عبـارات مثبت تأکیـدى در ذهن آدمى و 
درنهایـت در زندگـى هـر فـرد که نویسـنده با مهـارت تمام، به صـورت غیرمسـتقیم، این 
نـکات را بـه خواننـده اش یـادآورى مى کنـد. همین رمز جـذب مثبت اندیشـى، آن قدر در 
عمـق بـاور الـى نفـوذ مى کنـد و در زندگـى اش اعمـال مى شـود کـه تصمیـم مى گیـرد، 
بـرادر بزرگ تـرش را کـه اتفاقـاً از همیـن بیمـارى خوانش پریشـى رنـج مى بـرد، نجـات 

دهـد و او را بـه معلـم دلسـوزش معرفـى مى کند.
خوانـدن بعضـى از کتاب هـا در زندگـى، مى توانـد نقطـۀ عطفـى در زندگـى هرکـس 
تلقـى شـود و خوانـدن کتـاب ماهـى بـاالى درخـت از آن دسـت کتاب هایـى اسـت کـه 

تأثیـرش به سزاسـت و خالـى از لطـف نیسـت.


