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چکیده
قصه  هایـى بسـیار کوتـاه، ایـن فرصـت تحلیلـى و نقادانـه را پیـش آورده انـد تـا در نوشـتار زیر از 
منظـر سـاختار، موضـوع و کارکرد آموزشـى و همزمان به لحـاظ رویکردهـاى غایت مندانه و حتى 
شـوخ طبعانه بـه نوشـتن قصه  هـاى آموزشـى کـه بـراى کـودکان گیـرا، خواندنـى و همزمـان از 

کاربـرى نسـبى کمک درسـى هـم برخـوردار باشـند، مـورد نقد و بررسـى قـرار بگیرند. 

کلیدواژه
 قصـه مینى مالیسـتى (قصـه ك)، کاریکاتورهـاى ذهنى، غایت آموزشـى، بازى ذهنـى، ضرباهنگ، 

گرافیکـى، خاصیت تبدیلى. 

نوشـتن داسـتان ها، قصه هاى کوتاه و داسـتانک ها یا «قصه ك» مینى مالیسـتى و بسـیار 
کوتـاه در چارچـوب یـک قاعـده و فرمـول ذهنـى معیـن، معمـوالً به طـرق گوناگـون انجام 
مى شـود؛ اگـر الگویـى کـه در نظـر گرفتـه مى شـود، حـروف الفبـا باشـد ـ یعنـى نویسـنده، 
هرکـدام از حـروف الفبـا را بـراى هویـت نوشـتارى و آموزشـى دادن به داسـتانک یا قصه ك 
برگزینـد و همزمـان حـرف الفبـاى مورد نظـر را روى کاراکتر بگذاردـ سـه حالت نادرسـت و 
درسـت ممکـن اسـت پیـش آیـد؛ اول آن که نویسـنده قبًال یک سـرى داسـتانک یـا قصه ك 
منتشرنشـده از خـود را انتخـاب کنـد و بعـد اسـم کاراکتر اصلـى و در مواردى حتى اسـامى 
کاراکترهـاى فرعـى را هـم بـه ترتیـب بـا یـک حـرف الفبـا عـوض نمایـد؛ درنهایـت، وقتى 
بـه تعـداد حـروف الفبـا داسـتانک یـا قصـه ك تدارك دیـد، آن هـا را بـه ترتیب حـروف الفبا 
درکتابـش ذکـر کنـد. در مـورد ایـن ترفنـد سـاختگى باید گفت کـه قصه ك هاى مـورد نظر 
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از لحـاظ آمـوزش حـروف الفبا هرگز کارکرد آموزشـى نخواهند داشـت و ارتباط دادنشـان به 
حـروف الفبـا کارى غلـط و نادرسـت اسـت. حالـت دوم، وضعیتـى بینابینى و ترکیبـى دارد؛ 
یعنـى تعـدادى از قصه ها به شـیوه فوق انتخاب و سـپس دسـتکارى و ذهنکارى مى شـوند و 
تعـدادى هـم فقط با پیـروى از عنوان «مجموعه قصه هاى الفبا» و با اهداف خالقانه آموزشـى 
و داسـتانى نوشـته مى شـوند. در حالت سـوم، نویسـنده اساسـاً از همان آغاز داسـتانک ها یا 
قصه ك هایـش را بـا رویکردهـاى آموزشـى بـه حـروف الفبـا مى نویسـد و همه چیـز خالقانـه 
انجـام مى شـود؛ یعنـى هیـچ نوشـتارى قبـًال تـدارك دیـده نشـده و داسـتانک ها یـا قصه ك 
مـورد نظـر، برآینـد اسـتعداد و خالقیـت هنـرى نویسـنده اند؛ به عبارتـى، بـراى هرکـدام از 

حـروف، کاراکتـرى مى آفرینـد و یـا آن کـه هر یـک را همچـون کاراکتـرى مى بیند. 
مجموعـه قصه ك هـاى کودکانـه «قصه هـاى الفبا» اثـر «محمدرضا شـمس» ظاهراً با 
رویکـرد سـوم بـراى کـودکان گروه سـنى الف و ب نوشـته شـده اسـت. ایـن مجموعه به 

تعـداد حـروف الفبـا، یعنى سـى ودوتا «قصه ك» یا قصـه مینى مالیسـتى دارد. 
قصـه ك اول بـا عنـوان «آ جـون» (ص 10-12)، تـم و سـاختار روایـى اش بسـیار 
سـاده اسـت؛ نویسـنده بـه موضـوع آبله گرفتـن خروسـى بـه نـام «آ» و نرفتـن او بـه 
مدرسـه مى پـردازد، کـه به تناسـب آرزومنـدى کودکانى کـه آن را خواهنـد خواند، خوب 
مى شـود، بـه مدرسـه مـى رود و نگرانى هـا زایـل مى گـردد. وجـه روایـى اثر چنـدان گیرا 
و جـذاب نیسـت. قصـد نویسـنده صرفـاً ایجاد یـک چرخه ذهنـى در ذهن کـودکان بوده 

تـا بلکـه از ایـن طریـق، عالقـه به مدرسـه در آنـان تقویت شـود. 
در قصـه ك دوم، تحـت عنـوان «ب کوچولـو»، (ص 14-15) نویسـنده بـه شـکل 
حـروف و کلمه سـازى بـا آن هـا توجـه دارد؛ مثـًال از ترکیـب حـروف و کلمه سـازى براى 

پیش بُـرد روایـت قصه کـى دوصفحـه اى بهـره مى گیـرد:
 «یـک «ب» کوچولـو بـود، بغلـى. هرکـس را مى دیـد مى گفـت: «بغـل بغل! 

ویراستار:  الفبا،  قصه هاى   ،(1395) محمدرضا.  شمس، 
هدا توکلى، تصویرگر: فائزه شکورى دیزجى، تهران، هوپا، 
رقعى، 148 ص، 1000 نسخه، 12000 تومان. شابک: 

978-600-8025-23-8
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رویکردهاى داستانى، کاریکاتوریکى، گرافیکى و آموزشى

اتـل و متـل!» و مى پریـد بغلـش. یـک روز «ز» را دیـد و گفـت: «بغل بغـل! اتل و 
متـل!» و پریـد بغلـش. شـد «بـز»، رفـت توى دشـت و صحـرا. این ور بـدو، آن ور 
بـدو. بـاال بـدو، پاییـن بدو. یهو یک گرگ جلویش سـبز شـد. گرگ گفـت: «االن 
مى خورمـت.» و دنبالـش کـرد. بـز گفـت «نمى تونـى» و فـرار کرد. این بـدو، آن 
بـدو. بـاال بـدو، پاییـن بدو. رسـیدند بـه دو تـا «ك». ب پرید وسطشـان و گفت: 
«بغـل بغـل! اتـل و متـل!» و شـد کبـک و پرواز کـرد. رفـت آن باالباالهـا. گرگ 
سـرش را بـاال کـرد و هى الکى زوزه کشـید. آن قدر زوزه کشـید که خسـته شـد. 
ب کوچولـو دلـش سـوخت. پریـد بغـل «ش»، شـد شـب. بـه گرگ گفت «بسـه 
دیگه، شـب شـد، خسـته شـدى، بگیـر بخـواب.» گـرگ خوابیـد. ب کوچولو هم 

برایـش الالیى خوانـد.» (ص 15-14).
سـاختار داسـتانى قصـه ك «ب کوچولـو» به مراتـب از قصـه اول داسـتانى تر و گیراتر 
اسـت؛ حرکـت حسـى و ذهنـى، تندتـر و نهایتـاً ریتـم و ضرباهنـگ تخیـل، قوى تـر و 

تأثیرگذارتـر از کار درآمـده اسـت. 
 دو اثـر فـوق عمـًال نشـان مى دهند کـه «محمدرضا شـمس» عالوه بر سـرگرم کردن 
کـودکان، هـدف آموزشـى داشـته اسـت: او «حـروف و کلمه سـازى بـا آن هـا» را آموزش 

مى دهـد. 
در قصـه ك اول انتظـار حسـى و ذهنـى خواننده بـراى حداقل یک حادثه زیاد اسـت، 
امـا در قصـه ك دوم چنـد حادثـه پشـت سـرهم رخ مى دهنـد و جایـى بـراى «انتظـار 
ذهنـى» باقـى نمى مانـد یـا بـه عبارتـى، حوادث انـد که بـر ذهـن و احسـاس خوانندگان 

کودکسـال تأثیـر مى گذارنـد و ایـن همـان چیـزى اسـت که کـودکان دوسـت دارند. 
و  ذهنى تـر  چرخـه   (20-18 (ص  بى پیراهـن»  «پ  عنـوان  بـا  سـوم  قصـه ك 
داسـتانى ترى دارد؛ در آن دوختـن و آماده کـردن یـک پیراهـن از مراحـل تولیـد نـخ و 
پارچـه تـا مرحلـه آخـر، و این که چه کسـانى در ایـن کار نقـش دارند، در قالـب قصه کى 
جـذاب بـراى کـودکان بـه پـردازش درآمده اسـت. روابـط علـت و معلولى یـا پى رنگ در 
ایـن اثـر خیلـى خوب رعایت شـده و دو جنبه آموزش حـرف الفبا و آموزش شـیوه تولید 
مرحله بندى شـده پیراهـن، قصـه ك را حائـز اهمیـت کرده اسـت و لـذت سرگرم شـدن را 
هـم بـه کـودك مى دهـد. «محمدرضـا شـمس» سـعى نموده بـه زبانـى کودکانـه برخى 
گفت وگوهـا را بـه کمـک وزن هجایـى بـه شـکل مـوزون درآورد و ایـن بـه داسـتانى تر 

شـدن اثر کمـک کرده اسـت:
 «یـک پ بـود کـه براى شـب عید پیراهن نداشـت. رفت پیش خیـاط و گفت: 
«آقـا دوز و دوز، بـراى عیـدم یـه پیرهـن بـدوز. «خیـاط گفـت: پارچـه نـدارم. برو 
بـرام پارچـه بیـار تـا برات پیرهـن بـدوزم.» پ رفت پیـش پارچه باف و گفـت: «آقا 
پارچه بـاف، بـاف و بـاف و بـاف، بـرا پیرهنـم پارچـه ببـاف.» پارچه باف گفـت: «نخ 
نـدارم. بـرو بـرام نـخ بیار تـا بـرات پارچه ببافـم.» پ رفـت پیش نخ ریـس و گفت: 
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«آقـا نخ ریـس، ریـس و ریس و ریـس، نخ برام بریـس.» نخ ریس گفت: «تـار ندارم. 
بـرو بـرام تـار بیـار تـا برات نـخ بریسـم.» پ رفـت پیش عنکبـوت و گفـت: «خاله 
عنکبـوت، بـوت و بـوت و بـوت، تار برام ببـاف.» عنکبـوت، بوت و بـوت و بوت، تار 
بـراش بافـت. پ تـار را داد بـه نخ ریس. نخ ریـس و ریس و ریس، نخ براش ریسـید. 
پ نـخ را داد بـه پارچه بـاف. پارچه بـاف، بـاف و بـاف و بـاف، براش پارچـه بافت. پ 
پارچـه را داد بـه خیاط. خیـاط، دوز و دوز و دوز، براى عیـدش یک پیرهن دوخت. 

عیـد شـد. پ پیراهن را پوشـید، رفت عید دیدنـى. (ص 20-18)
در قصـه ك «ت بى نقطـه» (ص 22-24) رویکـرد «گرافیکـى» قوى تـر اسـت و در 
آن تـا حـدى بـه کلماتـى هـم کـه حـرف «ت» دارند توجه شـده اسـت؛ ضمـن آن که به 
تناسـب ابتـکار ذهنـى نویسـنده مشـخص مى شـود کـه ذهنیت هـاى فانتزیـک همـواره 
در اولویـت قـرار دارنـد؛ حتـى در جایـى قبـل از بخـش پایانـى قصـه ك، خواننده شـاهد 
رویکـرد کاریکاتوریکـى نویسـنده بـه حـرف ت و سـایر کاراکترهـاى قصـه ك هم اسـت:

 
«... کنـار قورباغـه مورچه هـا بـاال و پاییـن مى پریدنـد و مى گفتنـد: «قورباغه، 
قورباغـه، بیـدار شـو. این قـدر نخـواب، مـا رو ببـر اون ور آب.» اما قورباغـه خوابش 
سـنگین بـود. بـه ایـن راحتـى بیـدار نمى شـد. مورچه هـا گفتنـد چـى کار کنیم، 
چـى کار نکنیـم کـه یک دفعه چشمشـان افتـاد به ت بى نقطـه. گفتنـد: «آخ جون، 
یـه قایـق.» ت بى نقطـه را کشان کشـان آوردنـد، انداختند توى آب. بعـد توت ها و 
نقطه هـا را ریختنـد تـوى آن و سـوارش شـدند و رفتنـد آن ور آب.» (ص 24-22)
قصـه ك «ث سـه نقطه» (صـص 26، 27 و 28) نوعـى مضمون سـازى روایـى پیرامون 
شـکل و موجودیـت ظاهـرى حـرف «ث» اسـت و از ایـن فراتـر نمـى رود؛ همـه سـعى 
«محمدرضـا شـمس» در توجـه به شـکل ظاهـرى حرف مورد نظـر و سـپس وارد کردن 

آن در یـک روایـت قصـه وار خالصه شـده اسـت. 
در قصـه ك «ج جادوگـر» (ص 30-32) 38 بـار از حـرف ج اسـتفاده شـده اسـت. 
نویسـنده بـر آن بـوده کـه بـا تکـرار حـرف «ج» در کلمـات دیگـر، ضمن آمـوزش دادن 

شـکل و تلفـظ ایـن حـرف، آن را در قصه کـى فانتزیـک وارد نمایـد: 
«... جادوگـر پرسـید: «آهـاى جـن یک وجبى ریـش دووجبى، تو جـاروى من 
رو ندیـدى؟» جـن یک وجبـى، ریـش دووجبى از عصبانیت مثل لبو سـرخ شـد و 
داد زد: «بـه جـاى این کـه کمکـم کنى ریشـم رو از زیر این تخته سـنگ در بیارم، 
بـه فکـر جاروتـى؟ خجالت نمى کشـى؟ تو آدمى یـا عنکبوتى؟ زود بـاش یه وردى 
بخـون، یـه جادویـى بکن، این سـنگ بره کنـار و ریش عزیـزم در بیـاد. «جادوگر 
گفـت: باشـه باشـه، االن. اجى مجـى ال ترجى، فیـش! کنار بره سـنگ، بیرون بیاد 

ریـش!» یک دفعه سـنگ کنـار رفت و ریش جـن بیرون آمـد...» (ص 32-30)
برخـى از قصه ك هـا چنـدان جذاب و داسـتانى نیسـتند و صرفـاً با یک رویکـرد روایى 
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شـخصى و تفننـى به بیان درآمده انـد؛ قصه ك «چ و بچه هایـش» (ص 34-36) و قصه ك 
«ح کله پـا» (ص 38-40) از جملـه ایـن قصه ك هاینـد. قصـه ك «چ و بچه هایـش» در 
اصـل یـک «گـزارش روایـى کوتـاه» دربـاره رفتـن بـراى خریـدن یـک سـه چرخه از 
سه چرخه فروشـى و عبـور از جلـو چـراغ سـبز راهنمایـى اسـت. در قصـه ك «ح کله پـا» 
حـرف ح صرفـاً در معـرض رویکـرد کاریکاتوریکى و گرافیکى نویسـنده قرار گرفته اسـت 

و از ایـن کاربـرى فراتـر نمى رود:
«ح حولـه اش را برداشـت و رفـت حمـام. صابـون رفـت زیـر پایـش، شـترق 
خـورد زمیـن و کله پا شـد. سوسـک هاى حمام عروسـى داشـتند. دیرشـان شـده 
بـود. مى خواسـتند زود خودشـان را بشـویند و برونـد عروسـى. لـى لـى لـى، لى 
لـى، لـى لـى، لـى لى، لـى لى لـى لـى، عـروس مى بریـم خونـه مشـدى ممدلى. 
بادا بادا مبارك بادا! ایشاال مبارك بادا! چشمشان به ح افتاد که مثل وان حمام 
زد:  داد  ح  تویش.  زدند  شیرجه  هم  با  شش تایى  و  کردند  آب  پر  را  ح  بود.  شده 
«چى کار مى کنید، خفه شدم.» و حرف هایش حباب حباب بیرون آمدند. سوسک ها 
صدایش را نشنیدند. خوشحال جیغ کشیدند و به هم آب پاشیدند...» (ص 39-38)

قصـه ك «خ خاکـى بى مـزه» (صـص 42، 43 و 44) زیـاد بامزه نیسـت و از چاشـنى 
طنـزى کـه در چندتـا از قصه ك هـاى قبلـى وجـود دارد، بى بهـره اسـت. علتـش مربـوط 

مى شـود بـه روایـت ضعیفـى که نویسـنده در نظر داشـته اسـت:
«خ داشـت تـو خاك هـا بـازى مى کرد. یکهـو کرم خاکـى او را کشـید پایین. 
خ گفـت: «چـى کار دارى مى کنـى؟» کـرم خاکـى گفـت: «هیـس. هیچـى نگـو. 
مـوش اومـده.» و پشـت خ قایـم شـد. یکـم که گذشـت موش کـور آمـد. دور خ 
چرخیـد و بـو کشـید. بعد خ را برداشـت و برد طرف دهانـش. خ داد زد: «چى کار 
دارى مى کنـى؟» مـوش کـور گفـت:  «دارم یه کـرم خاکى خوشـمزه مى خورم.» 
خ گفـت: مـن کـه کـرم خاکـى نیسـتم. مـن خ ام، خ، اول خـر، اول خـاك. اصًال 

هم خوشـمزه نیسـتم...» (ص 43-42) 
قصـه ك «د ماهـى دزد» (ص 46-48) هم، دسـت کمى از قصـه ك قبلى ندارد؛ گرچه 
اوج و فـرود داسـتانى و حادثـه وارى دارد، امـا از لحـاظ محتوایـى چنـدان گیـرا نیسـت. 
ضمنـاً چـون قـرار شـده بـراى هر حـرف الفبا قصه کى نوشـته شـود، در ایـن رابطه نوعى 

رفـع تکلیـف را نشـان مى دهد:
«د گفـت: «مـن دریام.» و دریا شـد. مـرغ دریایى گفت: «تـو چه جور دریایى 
هسـتى کـه یـه دونه هـم ماهى نـدارى؟ » د گفت: «مـى رم مى گیـرم.» قالبش را 
برداشـت رفـت کنـار رودخانـه، انداخت توى آب. یـک ماهى گرفـت. رودخانه که 
خـواب بـود از خـواب پریـد. داد زد: «آهـاى، آهاى، چـى کار مى کنـى؟ ماهیم رو 
کجـا مى بـرى؟ ماهیـم رو بـده.» و ماهـى را گرفت و کشـید. د گفـت: «نمى دم.» 

ایـن بکـش، اون بکش. این قـدر...» (ص 47-46)

رویکردهاى داستانى، کاریکاتوریکى، گرافیکى و آموزشى
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قصـه ك «ذ یـک چشـم» (ص 50-52) اساسـاً یـک «جـوك» اسـت کـه در نـوع 
طراحـى و شـکل دهى موضوعـى آن رویکـرد کاریکاتوریکـى وجـود دارد؛ موضـوع تکـرار 
حـرف ذ و همزمـان تأکیـد بـر اسـتفاده از فکـر و هـوش بـراى نجـات از دسـت دشـمن 
اسـت: ایـن قصـه ك حیـن سـادگى اش در محدوده سـاختار کوتاهـش از نظـر بصرى هم 

قابـل تأمل اسـت:
«... کشتى غرق شد و «ذ» افتاد توى آب. کوسه ها دورش را گرفتند. ذ فورى 
یک کرم اندازه گیر شد. کوسه ها از او پرسیدند: «تو دزد دریایى یک چشم نیستى؟» 
ذ گفت: «نه، من یک کرم اندازه گیرم. کنار هم صف بکشید تا اندازه تون رو بگیرم. 
«کوسه ها از کوچک تا بزرگ کنار هم صف کشیدند. همگى با هم یک پل شدند. 
ذ، اولین کوسه را اندازه گرفت و گفت: «یک ذره و دو ذره، چهارذره و پنج ذره، نه ذره 
و ده ذره، بزرگتر از یک بره. «دومین کوسه پانزده ذره بود. سومى بیست ذره بود و 
چهارمى بیست ودو ذره. ذ همین طورى کوسه ها را اندازه گرفت تا رسید به کوسه 
و  گفت: «ده ذره  و  گرفت  اندازه  را  کوسه  ذ  بود.  ساحل  نزدیک  آخر  کوسه  آخر. 
بیست ذره. صدذره، دویست ذره، بزرگتر از یک َدّره. تو دویست ذره اى. ازهمه کوسه ها 

بزرگترى.» و از روى کوسه پرید توى ساحل و فرار کرد.» (ص 52-50)
قصه ك «ر رقاص» (ص 54-56) سـاختار بسـیار سـاده و خالصه شـده اى دارد؛ نکته 
خاصـى در آن نیسـت و فقـط نشـانگر ابتـکارات قراردادى ذهن نویسـنده و قصه سـازى و 

نوعـى «بـازى ذهنـى و گرافیکى با شـکل حروف» اسـت:
«ر عاشـق رقـص بـود. هرجـا آهنگى مى شـنید شـروع مى کرد بـه رقصیـدن. یک روز 

از کنـار نیـزار رد مى شـد. بـاد افتـاد تـوى نى ها. نى هـا زدند زیـر آواز. 
ر رقصیـد. نى هـا آواز خواندنـد. ر رقصیـد. آن قـدر رقصیـد کـه از حـال رفت. 
بـاد او را دیـد. فکـر کـرد ر یـک نـى اسـت. فکـر کـرد آن قدر تنـد وزیـده که نى 
شکسـته. غصـه اش شـد. خواسـت  هاى هاى هـاى گریه کنـد، اما نکـرد. به جایش 

ر را گرفـت و راسـت کنـار نى هـا گذاشـت...» (ص 55-54)
دیگر  قصه ك هاى  عناوین  از  برخى  مثل  عنوانش  (ص 59-58)  زغالى»  قصه ك «ز 
نشانگر آموزش شکل و تلفظ یکى از حروف الفبا است. دقیقاً مثل آن است که گفته شود 
«ز مثل زغال» و البته با استفاده از واژه «زغالى» (صفت) به جاى کلمه زغال (اسم)، زمینه 
قصه ك وار شدن عنوان «ز زغالى» از همان ابتدا فراهم شده، اما قصه ك «ز زغالى» بسیار 

قراردادى و از لحاظ مضمون و ساختار عمًال «چیدمانى» از کار درآمده است: 
«یـک ز بـود کـه مثـل زغـال سـیاه بـود. ز خیلـى دلش مى خواسـت سـفید 
باشـد. بـراى همیـن هـر روز مى رفـت حمـام و خـودش را مى شسـت. یـک روز 
آن قـدر خـودش را شسـت و کیسـه کشـید کـه هیچـى ازش باقـى نمانـد. شـد 
«ز»اى کـه نبـود. یـک روز «ز»اى کـه نبـود بـا دوسـتانش رفـت پیـش مـداد 
جادوگـر. مـداد کـه او را نمى دیـد و فقـط صدایـش را مى شـنید، پرسـید: «چـى 
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شـده؟» «ز»اى کـه نبـود همه چیـز را برایـش تعریـف کـرد. مـداد گفـت: «غصه 
نخـور. مـن درسـتت مى کنـم.» بعـد وردى خواند و گفـت: «اجى مجـى الترجى. 
ظاهـر شـو. یکهـو «ز» ظاهـر شـد، یـک ز کـه مثـل بـرف سـفید بـود.» (ص 59-58)
قصـه ك «ژ ژیک ژیکـو» (ص 62-65) بى سـاختار اسـت و اساسـاً روایى بـودن بـر آن 
تحمیـل شـده، چـون داده هـاى محتوایى آموزشـى یا غیرآموزشـى مهمى بـه خوانندگان 

ارائـه نمى دهـد و بایـد آن را «صفحـه پُرکـن» به حسـاب آورد. 
قصـه ك «س سـوراخ» (ص 68-70) برآینـد یـک رویکـرد کاریکاتوریکـى ذهنـى و 
مضمونـى اسـت کـه رونـدى ادامـه دار و چنددقیقـه اى دارد. مضمـون آن هـم فرضـى و 
قـراردادى اسـت. ایـن قصـه ك هماننـد قصـه ك قبلـى «صفحـه پُرکـن» از کار درآمده و 
«محمدرضـا شـمس» قصـد داشـته قصه کى بنویسـد کـه در آن حرف «س» زیاد باشـد. 
قصـه ك «ش بى شـلوار» (ص 72-74) را هـم نمى شـود قصه کـى سـاختارمند بـه 
حسـاب آورد؛ بیشـتر شـبیه تمریـن و تکلیفـى بـراى قصه ك نویسـى اسـت. نویسـنده بـا 
رویکـردى گرافیکـى، راه راه بودن شـلوار «ش» را به راه راه بودن پوسـت گورخر ربط داده 

کـه یـک ترفنـد و شـوخى بى مزه اسـت. 
کنـار  را  آموزشـى  اهـداف  نویسـنده   (79-76 (ص  ماهى گیـر»  «ص  قصـه ك  در 
گذاشـته و در عنـوان قصـه ك هـم واژه اى کـه بـه کار مى بـرد بـراى حرف الفبـا «کارکرد 
مثالـى» نـدارد؛ «محمدرضـا شـمس» فقط به موضـوع و سـاختار قصه اش که ورسـیونى 
از قصه ك هـاى پـرى دریایـى بـه شـمار مـى رود، اهمیـت داده اسـت. ایـن اثـر مثل همه 
قصه هـاى مشـابهش بـه پایانى خـوش، یعنى به بـرآورده شـدن آرزوى صیـاد و ازدواج او 

بـا پـرى دریایـى ختم مى شـود. 
قصـه ك «ض و کاله جادویـى» (ص 82-85) فقـط یـادآورى ضمنى سـه حرف الفبا 
در قالـب روایتـى نـه چندان گیراسـت: حرف گ، گرگ مى شـود و حرف ش، شـیر. آن ها 
مجـاب مى شـوند حـرف ض را کـه کاراکتر اصلـى قصه ك اسـت، نخورند و هر سـه با هم 

بـه یک عروسـى بروند و شـادى کنند. 
قصـه ك «ط دام، دام، دام» (ص 86-90) صرفـاً یـک «گـزارش روایـى» اسـت؛ ایـن 
نوشـتار بـه شـیوه اى آهنگیـن بـا رویکـردى قـراردادى و مبتنى بر پرسـش و پاسـخ هاى 

چندبـاره، شـکل گرفتـه اسـت. ضمنـاً پایـان آن با آغـازش چنـدان تفاوتـى ندارد. 
قصـه ك «ظ بى نقطـه» (ص 92-93) از نظـر ایجـاد یک چرخه ذهنـى و تخیلى حائز 
اهمیـت اسـت و به خوبـى نشـان داده که نویسـنده ذهنـى داسـتانى دارد و مى تواند براى 

هر چیزى داسـتان بسـازد:
«ظ خوابیـده بـود. تـوى خـواب غلـط خـورد، نقطـه اش افتـاد. قـل و قـل و 
قـل رفـت، رسـید بـه مورچـه. مورچـه گفـت: «آخ جـون، یه دونـه. مى برمـش 
بـه لونـه.» خواسـت آن را بـردارد کـه سـنجاقک از راه رسـید و داد زد: «آهـاى 
اوهـوى، بـا تخم مـن چـى کار دارى؟» مورچه گفـت: «هیچى!» سـنجاقک گفت: 

رویکردهاى داستانى، کاریکاتوریکى، گرافیکى و آموزشى
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«نخودچـى.» بعـد نقطـه ظ را برداشـت و انداخـت تـوى برکـه. نقطـه رفـت زیر 
آب، آمـد بـاال. رفـت زیـر آب، آمـد بـاال و داد زد: «کمک، من شـنا بلد نیسـتم.» 
مورچـه او را از آب گرفـت و گفـت: «گفتـم دونـه اسـت.» نقطـه ظ گفـت: «من 
دونـه نیسـتم. نقطـه ظ ام. من رو ببـر خونه ام.» مورچه او را برداشـت و برد پیش 
ظ، ظ هنـوز خـواب بـود. مورچـه نقطـه ظ را گذاشـت سـر جایـش و رفـت پـى 

(93-92 (ص  کارش.» 
نکتـه اى قابـل ذکر اسـت: نویسـنده باید در دو سـطر آخـر قصه ك فـوق، قصه َکش را 
ایـن چنیـن ادامـه مـى داد: مورچـه او را برداشـت و برد پیـش ظ که مدتى نقطه نداشـت 
و ط شـده بـود. ظ اى کـه ط شـده بـود، هنـوز خـواب بـود. مورچـه نقطه او را گذاشـت 

سـرجایش و رفـت پـى کارش. ظ کـه دوباره ظ شـده بـود، از خوشـحالى زد زیر آواز. 
در قصـه ك «ع شـکم گنده» (ص 96-97) سـایر ابـزار و ادوات آموزشـى مثـل دفتـر 
مشـق، پاك کـن و دفتـر نقاشـى هـم کاربـرى داسـتانى پیـدا کرده انـد، امـا جابه جـا 
«ع  قصـه ك  حشـرات،  و  اشـیاء  بـه  تبدیلـى اش  خاصیـت  و  «ع»  حـرف  شـدن هاى 
شـکم گنده» را حتـى در همـان چارچـوب تخیلـى و قـراردادى اش غیرقابـل بـاور کرده و 

ایـن اثـر در مـواردى گنـگ و مبهـم هـم از کار درآمده اسـت. 
در قصـه ك «غ یک چشـم» (ص 100-102) گرچـه نـوع ذهنیـت ابتدایـى و نیـز 
نتیجـه پایانـى قصـه ك قابـل تأمل اسـت و در کل تغییـر آرزومندانه اى را نشـان مى دهد، 
امـا در ایـن اثـر هیـچ غایت آموزشـى وجود نـدارد. این جا همان طور که قبًال اشـاره شـد، 
آن اصـرار و اجبـارى کـه در عنوان ایجابى کتاب هسـت، نویسـنده را به نوشـتن قصه کى 

بـراى هـر حـرف الفباء شـایق و در مـواردى مجبور کرده اسـت:
«... همـه فکـر مى کردنـد او لوبیـا اسـت. لوبیـا، فـردا بیـا! هیچ کـس فکـر 
نمى کـرد او غـول یک چشـم اسـت غول یک چشـم از ایـن موضوع خیلـى ناراحت 
بـود و غصـه مى خـورد. غصـه مى خـورد و هـى آب مى رفـت. آب مى رفـت و هى 
کوچـک مى شـد. غـول یک چشـم آن قـدر غصـه خـورد و کوچک شـد کـه دیگر 
اصـًال دیـده نشـد. انگار کـه اصـًال از اول وجـود نداشـت. یک روز غول یک چشـم 
رفـت پیـش قهقهه جـادو و گفت: «قهقهه جـادو، کمون ابـرو، سفیدگیسـو، من رو 
بـزرگ کـن. «قهقهه جـادو گفـت: «من خـودم هفت تا بچه قـد و نیم قـد دارم که 
از پـس بزرگ کردنشـون برنمـى آم. حـاال بیام تـورو بزرگ کنم؟» غول یک چشـم 
گفـت: «نـه، منظـورم اینـه وردى بخـون تـا مـن بزرگ شـم. آخـه من یـه غولم. 

غـول کـه نباید انـدازه لوبیا باشـه» قهقهه جـادو گفـت...» (ص 101-100)
قصـه ك «ف بـى کاله» (ص 106-107) به همان مضامیـن تکرارى «نقطه» و «خال» 
مى پـردازد کـه قبـًال در قصه ك هـاى «ظ بى نقطـه» (ص 92-93) و «ث سـه نقطه» (ص 
26-28) و «ت بى نقطـه» (ص 22-24) به گونـه اى دیگـر بـه آن پرداختـه شـده اسـت. 

ایـن قصه ك جذابیـت و گیرایى چندانـى ندارد. 
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قصـه ك «ق قرمـزى» (ص 110-111) هیـچ غایتـى را پى نمى گیـرد و حرف ق، که 
کاراکتـر قصـه شـده همه چیز را رنـگ قرمز مى زنـد؛ همین!

قصـه ك «گ شـکمو» (ص 118-121) پُرخـورى و شـکموبودن و بى توجهـى بـه 
زندگـى دیگـران را نشـان مى دهـد. «محمدرضـا شـمس» مضمـون «لقمـه گنده تـر از 
دهـان گلـو را پـاره مى کنـد» را به شـکل دامنه دارتـر و قابـل فهم ترى به روایـت درآورده 

و سـرانجام بـا گره گشـایى تخیلـى قابـل قبول تـرى قصـه ك را بـه آخـر بـرده اسـت:
«... گوسـفندها بـع بـع خندیدنـد و گفتنـد: «مگـه مى تونى مـارو بخورى؟» 
گ گفـت: «آره مى تونـم.» و گوسـفندها را قـورت داد و راه افتاد. رسـید به گوزن 

و بچه هایـش. 
گفـت: «آهـاى گـوزن شـاخ بلند، سـه تا گیـالس خوردم، سـیر نشـدم، سـه تا 
بـرگ خـوردم، سـیر نشـدم، یـه گوسـاله سه سـاله خـوردم، سـیر نشـدم. سـه تا 
گوسـفند چاقالـه خـوردم، سـیر نشـدم. حاال مى خـوام شـمارو بخـورم.» گوزن و 

بچه هایـش خندیدنـد و گفتنـد: «مگـه مى تونـى مـارو بخـورى؟»
گ گفـت: «آره مى تونـم.» و گـوزن و بچه هایـش را قـورت داد. شـاخ گـوزن 

تیـز بـود. شـکم گ را سـوراخ کرد. 
گوسـاله سه سـاله پاییـن افتـاد. گوسـفندهاى چاقالـه پاییـن افتادنـد. گوزن 
شـاخ بلند و بچه هایـش پاییـن افتادنـد. بعـد نخود نخـود هر کـه رود خانه خود.» 

(ص 120-119)
قصـه ك «ل خاك به سـر» (ص 124-126) آغـاز و میانه اش جذاب و داسـتانى اسـت، 
امـا پایـان آن بـا مضمـون و نیـز آموزش دهـى شـکل و تلفـظ حـرف «ل» در واژگان کـه 
تـا قبـل از پایـان قصـه ك بـه شـکل بسـیار درخشـان و زیبایـى انجـام شـده، تناسـب و 
هم خوانـى نـدارد؛ بایـد اسـم حیوانـى کـه در پایان به آن اشـاره شـده، مثل مـوارد قبلى 
بـا حـرف «ل» شـروع مـى شـد و فقط نـوع حیوان بـاب طبع کاراکتـر قصـه ك (ل) قرار 

نمى گرفـت:
«... ل گفـت: «نـه کـه نمى شـم. لونه لک لک نشـدم. الك  الك پشـت نشـدم. 
لیـف حمـوم نشـدم، اللـه بـاغ نشـدم؟» و راهـش را کشـید و رفت. آن قـدر رفت 

تا خسـته شـد. 
روى تپـه مـوش کـور دراز کشـید و خوابید. وقتى بیدار شـد، دیـد زیر زمین 
اسـت و عصـاى مـوش کـور شـده. خیلـى غصـه خـورد. با خـودش گفـت: «لونه 
لک لـک نشـدم، خاك به سـرم. الك الك پشـت نشـدم. خاك به سـرم. لیـف حموم 
نشـدم، خاك به سـرم. گل اللـه نشـدم، خاك به سـرم. آخـرش عصـاى مـوش کور 

شـدم. حقـم، حقم بود. مـال گردن لقـم بـود.» (ص 126-125)
در قصـه ك «م شـکم گنده» (ص 128-130) گرچـه شـیوه پردازش موضوع شـباهت 
زیـادى بـه چنـد قصه ك کتـاب (به دلیـل تأکید چندبـاره و تکـرارى بر خاصیـت تبدیلى 
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کاراکتـر) دارد، امـا بسـیار سـاده و زیباسـت؛ در آن کمـک به افراد مسـن معنـاى ذهنى 
و رفتـارى پیـدا کـرده و بـا نهایـت ایجـاز در قالـب قصه کـى تخیلـى نشـان داده شـده 
اسـت. ضمنـاً ریتـم و ضرباهنـگ پیشـبرد مضمـون، همانند اکثـر قصه ك هـاى مجموعه 
«قصه هـاى الفبـا» بـا تکـرار عبـارات آهنگین و شـوخ طبعانه اى تشـدید شـده اسـت؛ این 
عبـارات مـوزون بـه تقلیـد از برخـى عبارات آهنگیـن متل هـا، قصه ها و حکایـات قدیمى 

انجام شـده و بـراى کـودکان پذیرفتنـى و دلپذیرند:
«... ننه جیروجیر یک ملخ خیلى پیر بود. آن قدر پیر که وقتى راه مى رفت 
پاهاش مى لرزید و جیروجیر صدا مى کرد. ننه جیروجیر خورده بود زمین و بالش 
پاره شده بود. حاال روى یک تخته سنگ نشسته بود و غصه مى خورد. م پرسید: 
«ننه جیروجیر، چرا غصه مى خورى؟» ننه جیروجیر جواب داد: «پس چى بخورم؟ 
مى خوام بالم رو بدوزم سوزن ندارم.» م گفت: «غصه نخور، من سوزنت مى شم.» و 
سوزنش شد. ننه جیروجیر خوشحال شد. م را برداشت. نخ کرد و بالش را دوخت. 
بعد بلند شد و جیروجیروجیر راه افتاد. م گفت: «ننه جیروجیر، چرا جیرجیر؟» 
ننه جیروجیر جواب داد: «خب، چى کار کنم؟ عصا ندارم. اگه یه عصایى داشتم، 
چه روزگارى داشتم.» م گفت: «غصه نخور، من عصات مى شم.» و عصایش شد. 
ننه جیروجیر خوشحال شد. عصا را برداشت و راه افتاد. دیگر پاهایش نلرزید و 

جیرجیر نکرد.» (ص 130-128)
قصـه ك «ن سـه قلو» (ص 132-137) بـر همـان قاعده قـراردادى تبدیل شـدن یک 
حـرف الفبـاء بـه اشـیاء، حشـرات و یـا بخشـى از اندام هـاى یک حیـوان دیگـر، متکى و 
کًال در «ایـن و آن شـدن» خالصـه شـده اسـت. البته ایـن خصوصیت با توجـه به این که 
هـر حـرف الفبایـى از لحاظ نوشـتارى در اسـامى اشـیاء، حشـرات، حیوانـات و موجودات 
زیـادى کاربـرى دارد، تـا حـدى زیبـا و حتـى تأویل آمیـز اسـت، امـا پـردازش موضوع به 
چنیـن شـیوه اى در تعـداد نسـبتاً زیـادى از قصه ك هـاى مجموعـه «قصه هـاى الفبا» اثر 
«محمدرضـا شـمس» (قصه ك هـاى «د ماهـى دزد» (ص 46-49)، «ذ یک چشـم» (ص 
50-53)، «س سـوراخ» (ص 68-71)، «ع شـکم گنده» (ص 96-97) و... ) تاحدى شیوه 

پـردازش موضـوع را تکرارى جلوه داده اسـت:
الك  و  الکـت.»  مى شـم  مـن  نخـور.  گفـت: «غصـه  از «ن»هـا  یکـى   ...»
الك پشـت شـد. الك پشـت تـوى الکـش قایـم شـد. روبـاه آمـد. دور الك پشـت 
چرخید و بو کشـید. بعد روى الك نشسـت. ن آخرى عصا شـد، زد تو سـر روباه 
و گفـت: «رو صندلـى من مى شـینى؟ بلند شـو برو یـه جاى دیگـه.» روباه گفت: 
«آخـه صندلیـت خوشـمزه اسـت. بوى الك پشـت مـى ده.» عصا یکـى دیگر توى 
سـر روبـاه زد و گفـت: «صندلـى بابـات بوى الك پشـت مـى ده.» و یکـى دیگر و 

یکـى دیگـر و روبـاه را فـرارى داد.» (ص 136-135)
در قصـه ك «و وز وزو» (ص 138-140) بـر رفـع مزاحمت و اسـتفاده از توان و انرژى 
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بـراى یـک کار یـا ارائـه آواز و خوانشـى دیگر به شـکل مناسـب تأکید شـده اسـت. پایان 
ایـن اثـر، مثـل اغلب آثـار داسـتانى از بخش هـاى آغازیـن و میانى زیباتر اسـت و نشـان 

مى دهـد کـه «هرگونـه صدایـى از بین نمـى رود و همیشـه مى ماند»:
«همـه گفتنـد: «آخیش. راحت شـدیم از دسـتش.» یک دفعـه صدایى گفت: 
«ونگ ونـگ.» ایـن صـداى «و» بـود و پـاك شـده بـود، امـا صدایش پاك نشـده 

(ص 140-139) بود.» 
قصـه ك «ه دوقلـو» (ص 142-143) موضـوع اولیـه زیبایـى دارد کـه بـه پایانـى 
بى تناسـب، متناقـض و باورنشـدنى منتهـى مى شـود. ضمنـاً اساسـاً گیرایى داسـتانى هم 

نـدارد و عنصـر تخیـل و پـردازش آن ضعیـف اسـت. 
قصـه ك «ى قایـق» (ص 146-147) بسـیار کوتاه و مینى مال تـر از همه قصه ك هاى 
دیگـر اسـت. ایـن نوشـتار عمدتـاً حول یـک حادثه شـکل گرفتـه و نتیجه پایانـى آن هم 

نشـانگر تجمیـع غایت دار و داسـتانى دو کاراکتر «حرف ى» و «مورچه اسـت»:
«ى زیـر گل یـاس خوابیـده بود. بـاران آمد. زیـاد آمد. یک دفعه یکـى داد زد: 
«کمـک، کمـک. دنیـارو داره آب مى بـره.» ى از خـواب پرید. این طـرف و آن طرف 

را نـگاه کرد. آب داشـت مورچـه را مى برد. 
ى تنـدى مثل قایق ُسـر خورد تـوى آب و خودش را به مورچه رسـاند. مورچه 

سـوارش شد و شـد ناخدامورچه. رفتند دنبال ماجراجویى!» (ص 147-146) 

دریافت نهایى
مجموعـه قصه ك هـاى «قصه هـاى الفبـا» به قلـم «محمدرضا شـمس» شـامل قصه هایى 
مینى مالیسـتى و بسـیار کوتـاه، و در کل داراى فـراز و فرودهـاى موضوعـى و سـاختارى 
اسـت: برخـى از قصه ك هـا زیبـا و گیـرا هسـتند و در بسـیارى از آن هـا شـیوه پـردازش 
موضـوع و پیشـبرد کاراکترهـا شـبیه یکدیگـر و همزمـان تکرار هـم در آن ها زیاد اسـت؛ 
بـا وجـود ایـن، تأکیـد نویسـنده بـر قراردادهـاى ذهنـى، داده هـاى تخیلـى و سـرفصل 
قـراردادن حـروف الفبـا به طـور نسـبى قابـل تأمـل اسـت. ضمنـاً بایـد اذعان داشـت که 
ایـن قصه ك هـا در رابطـه بـا آمـوزش حـروف الفبـا داده هاى آموزشـى هـم دربـر دارند و 
مثال هایـى هـم به طـور ضمنـى و در قالـب کاراکترهـاى داسـتان بـراى تلفظ و یـادآورى 

هـر یـک از حـروف ـ  هـم در عناویـن و هـم در خـود قصه ك هاـ وجـود دارد. 
رویکـرد «محمدرضـا شـمس»، کاریکاتوریکى، تخیلى و در مـواردى که بر نقطه، خط 
و شـکل حـروف تأکیـد دارد، اساسـاً گرافیکـى هـم اسـت. در مجموعه «قصه هـاى الفبا» 
اثـر «محمدرضـا شـمس»، قصه ك هـاى آغازیـن و بخـش میانـى به مراتـب پذیرفتنى تـر، 
جذاب تـر و حتـى غایت مندتـر و آموزشـى ترند. اکثـر نوشـتارهاى این مجموعـه از ریتم و 
ضرباهنـگ حسـى و تخیلـى قصـه وارى برخوردارند و براى کـودکان مفیـد و خواندنى اند؛ 

ضمنـاً قـدرت تخیـل آنان را هـم به طور نسـبى فعـال مى کنند. 
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