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توگوي «ايران» با تنها ناخداي قصهگوي كشور
گف 

کوله بار قصه های ایرانی
روی جهاز شتران

مريم شهبازي

محو تماشاي پرندگان دريايي شده بود كه يك دفعه متوجه اتفاق عجيبي شد .پرندگاني كه تا
لحظهاي قبل بر فراز ساحل اوج ميگرفتند حاال در فاصلهاي بسيار كم كنار او نشسته بودند.
نميدانس�ت در عالم خيال اس�ت يا واقعيت اما هرچه كه بود صداي آنها را ميشنيد .يكي از
پرندگان دريايي او را به ديگري نش�ان داد و گفت« :اين مرد جوان روزي باباعلي ميش�ود ».و
از همان هنگام ،از وقتي كه بيس�ت سال بيشتر نداشت؛ باباعلي قصهگوي كودكان سرزمينش
ش�د .حاال نزديك به نيم قرن از آن روز ميگذرد و او همچنان قصه ميگويد .از «عبدالرس�ول
معيني هنگامي» ميگوييم .مردي از خطه جنوب كش�ور كه  66سال قبل در جزيره هنگام در
اس�تان هرمزگان ديده به جهان گشود و ساليان سال نيز ناخداي كشتيهاي بزرگ و كوچكي

ي را آغاز كرديد؟
از چه سالي قصهگوي 
س��ابقه قصهگويي من به روزگار جوانيام ،زماني
كه  20سال بيشتر نداشتم بازميگردد .به روزي كه
كنار دريا مشغول ماهيگيري بودم .پرندگان زيباي
درياي��ي را نگاه ميكردم .اي��ن پرندگان كه حدس
ميزن��م از س��رزمينهاي مختلفي به اي��ران آمده
بودن��د دور من جمع ش��دند .آنقدر به من نزديك
ش��ده بودند كه تصورش حت��ي هماكنون هم برايم
عجيب و در حد يك رؤيا است .آنقدر حس و حال
عجيبي بود كه احس��اس ميكردم ميتوانم متوجه
گفتههايشان ش��وم .يكي از اين پرندگان انگار پري
دريايي بود به پرندهاي ديگر من را نشان داد و گفت:
«اين مرد جوان روزي باباعلي ميش��ود!» شايد اين
گفتهام برايتان غيرقابل باور باشد؛ اما رؤيايي بود كه
در عالم خيال همچون واقعيت بر من گذشت.
در واقع مسير تازهاي در زندگيتان گشوده
شد؟
بل��ه .البته ورودم به اي��ن بخش از دنياي ادبيات
چندان هم عجيب نبود چراكه با وجود غريبه بودن
با قصهگويي از همان اوايل به بچهها عالقه داش��تم.
معموالً در س��فرهايي كه براي قصهگويي به شهرها
و روس��تاهاي مختلف دارم بچهها نيز ارتباط خوبي
با من برقرار ميكنند ،تا جايي كه بارها پيش آمده،
عروسك يا اسباببازيهاي خود را بعد شنيدن قصه
ب��ه من هديه كردهاند .اين عروس��كها آنقدر برايم
عزيز هس��تند كه آنه��ا را تا آخر عم��ر نگه خواهم
داشت تا بعد از مرگم به دست فرزندانم برسد .البته
به آنها ني��ز وصيت ميكنم كه اين عروس��كها را
نسل به نسل به دست فرزندان خود برسانند تا براي
هميشه محفوظ بمانند.
چرا براي قصهگويي و رفتن ميان كودكان و
نوجوانان از شتر و لباسهاي محلي استفاده
ميكنيد؟
بچهها حيوانات را دوست دارند .هدف من از سفر
با شتر هم از همين مسأله ناشي ميشود .ميخواهم
آنها كبوتر يا ش��تر را از نزديك لمس كنند .دوست
دارم ب��ه آنها نش��ان بدهم برهاي كه در داس��تان از
آن ن��ام ميبرم ،چه ش��كلي دارد .قصهگو زماني در
كار خود موفق اس��ت كه بتواند ارتباط خوبي ميان
داس��تان و مخاط��ب خود ايجاد كند .ش��ايد پيش
خ��ود بگوييد قصهگ��و كه نميتواند ب��ر فرض يك
باغ وحش همراه خود داش��ته باش��د .اين گفته هم
صحيح است اما براي آن هم ميتوان فكري كرد .از
همين رو سعي ميكنم قصهها را حداقل با استفاده
از عروس��كهاي آنها براي مخاطبانم تعريف كنم تا
ن درگير كنم .ضمناً قصهگو
بچهها را بيشتر با داستا 
بايد حواسش باش��د كه تنها به يك روايتگر ِصرف
تبديل نشود.
توگ�و از
اينط�ور ك�ه ت�ا اي�ن ج�اي گف 

پاس�خهايتان متوج�ه ش�دم بيش�تر ب�ه
روايت داس�تانهايي عالقهمند هس�تيد كه
شخصيتهاي اصلي آن حيوانات هستند!
البت��ه اي��ن عالقهمن��دي ه��م دلي��ل دارد .به
عقيده من بس��ياري از پندهاي اخالقي را ميتوان
غيرمس��تقيم و در خ�لال رواب��ط داس��تاني ميان
حيوان��ات جنگل ب��ه مخاطبان م��ورد نظر آموزش
داد .به عنوان نمونه اينك��ه حيوانات چگونه با هم
دوست ميشوند؛ چگونه به يكديگر كمك ميكنند
و ...ب��راي كودكان ش��ايد جذابت��ر از بازگويي اين
ارتباطات در قالب رفتار انسانها باشد .البته استفاده
از حيوانات در قصهها تنها راه ممكن نيس��ت .حتي
برخي از قصهگوها را ديدهام كه همراه با نواختن ساز
و گاهي آواز ،داس��تان را ب��راي كودكان و نوجوانان
ميخوانن��د .چنين قصهگويي ميتواند با اس��تفاده
از جادوي عروسكها يا س��از خود بچهها را بيشتر
متوجه داستان و پيامي كه قصد انتقال آن را دارد،
كند .هنگامي كه با شتر به جمع كودكان و نوجوانان
ميروم و برايشان قص ه ميگويم بازخوردهاي بسيار
جالب��ي از آنها ميگيرم .جالب اس��ت بدانيد وقتي
قصهاي برايشان ميگويم كه در آن شتر دارد همگي
همزمان به ش��ترم نگاه ميكنند و تمام حواسشان
متوجه حركات اوست.
ب�راي س�فرهاي بين ش�هري هم از ش�تر
استفاده ميكنيد؟
حت��ي اگر قرار باش��د ك��ه از جنوبيترين نقطه
كشور به شماليترين نقطه آن بروم باز هم شتر را به
وسايل نقليه مدرن امروزي ترجيح ميدهم .در بين
راه اگر به عشاير برخورد كنم حتماً با همان شترم به
ميانشان ميروم و برايشان قص ه ميخوانم.
ت�ا بهح�ال با ش�تر از هرمزگان ب�ه تهران
آمدهايد؟ از فايده س�فر با شتر گفتيد قدري
هم از تجربيات سفرهاي اينچنيني بگوييد.
با ش��تر نه تنها به تهران بلكه به اغلب استانها
و شهرهاي كشور س��فر كردهام .آخرين سفري كه
از جزيره هنگام ،محل س��كونتم به تهران داش��تم
 27ش��بانه روز طول كش��يد .ش��وخي كه نيست!
بحث بيش از هزار و  400كيلومتر مس��افت است.
بهطور پيوسته و مداوم شتر بيشتر از  100كيلومتر
نبايد راه برود .البته بار يا همان توش��ه سفرمان هم
نبايد بيش��تر از  100كيلوگرم باش��د .با وجود تمام
س��ختيهايي كه سفر با اين سبك و سياق دارد اما
آن را به دليلي كه گفتم به س��فر با وس��ايل نقليه
مدرن ترجيح ميدهم .در طول سفر حتي در سرما،
گرما و شبها هم كنار شترم ميخوابم.
قصهگوي�ي اينچنين�ي ب�ه س�ختيهايش
ميارزد؟
ش��ما اگر كاري را با عالقه انج��ام بدهيد بهطور
حت��م ع�لاوه بر آنك��ه س��ختيهايش را ب��ه جان

بود كه عازم كش�ورهاي ديگري همچون هندوستان بودند .آنطور كه خودش ميگويد به چند
زبان خارجي همچون عربي ،هندي ،انگليسي و ...آشنایی دارد و بزودي عازم سفري دور جهان
خواهد شد .به تمام مناطق كشور سفر كرده و تنها مونسش در اين سفرها شتري بوده كه سوار
بر آن كيلومترها راه رفته و در جاي جاي ايران زمين براي كودكان و نوجوانان سرزمينش ،قصه
گفته است .حاال بعد از گذشت سالها ،بزرگترين آرزوي باباعلي ،ترك اين دنيا در حال قص ه
گفتن براي بچههاست .اما مشتاق است تا پيش از سفر آخرت صداي قصههاي كشورش را به
گوش همه بچههاي غير ايراني هم برس�اند .اين ش�اخصه و ويژگي او ما را بر آن داشت تا با او
توگويي انجام دهيم كه در ادامه ميخوانيد:
گف 

ميخريد ،از آن لذت نيز خواهيد برد .اگر با عش��ق
ب��راي كودكان و حتي مادر و پدر آنها قصه بگوييد،
اين عشق باعث ميشود تا سختيهاي بيشتر از اين
را هم تحمل كنيد.
رفت�ار مردم�ي كه در طول مس�ير با ش�ما
برخورد ميكنند چگونه است؟
برخورد مردم واقعاً عالي است .در خاطرم هست
كه در سفري يكي از پاهايم آسيب ديده بود .تقريباً
حول و حوش «ش��هر بابك» به قصد س��فر به يزد
بودم .كنار جاده ايستاده بودم كه يك تريلي عبوري
ايس��تاد .زن و ش��وهري ج��وان به هم��راه دختر و
پسرشان سوار اين تريلي بودند كه به محض ديدن
من ايس��تادند و به سمتم آمدند .فهميده بودند كه
با مش��كلي مواجه ش��دهام .با مهرباني زخم پايم را
پانسمان كردند.
ب�ا توجه ب�ه تفاوتي كه با ديگ�ر قصهگوها
داري�د كودكان چگونه ب�ه قصههايتان گوش
ميدهند؟
ايكاش ب��ه جاي آنكه بخواهم به س��ؤال ش��ما
ج��واب بدهم اين امكان وجود داش��ت كه خودتان
يكي از اين قصهگوييها را ميديديد .از آنجايي كه
از جنوب كشور و از بندر به ديگر شهرها و روستاها
سفر ميكنم به هر نقطهاي از ايران كه سفر كنم با
همان گويش بندري قصه ميگويم.
قصهگويي بايد به گونهاي باشد كه مخاطبان
بيشترين ارتباط ممكن را با داستان بگيرند.
با اين تفاس�ير چرا با گويش محل س�كونت
خود قص ه ميگوييد؟ مگر نه اينكه به احتمال
بسيار ممكن اس�ت برخي از كودكان متوجه
گويش شما و در نتيجه داستانتان نشوند!
شايد باورتان نشود اما هربار كه براي كودكان با
گويش بندري قصه گفتهام براحتي متوجه داستان
و پيام آن شدهاند .بخوبي در خاطر دارم كه يك بار
براي بچهها به همين ش��يوه قصهاي گفتم و بعد از
آنها سؤالي پرسيدم تا ببينم متوجه قصه شدهاند يا
ن��ه .در كمال تعجب ديدم كه آنها حتي فهميدهاند
ك��ه منظور من از گفتن اين قصه كدام ضربالمثل
بوده اس��ت! بنابراين نه تنها متوجه داس��تان شدند
بلكه حتي مفهوم آن را هم كام ً
ال گرفتند.
باباعل�ي ش�دن ب�راي يك جوان بيس�ت
س�اله اغراقآميز نبود؟ اين اغراق ش�ما را از
مخاطبانتان دور نكرد؟
نه! ش��ما كه آن زمان نبوديد ت��ا ببينيد بچهها
چط��ور آن ج��وان كم س��ن و س��ال را ب��ه عنوان
باباعل��ي پذيرفتن��د .البته موق��ع قصهگويي ريش
مصنوعي ميگذاش��تم وگرن��ه به احتمال بس��يار
بچهها نميتوانس��تند با عنوان و سن و سالم ارتباط
برقرار كنند .تمام تالش��م اي��ن بود كه بتوانم حس
و ح��ال بابابزرگ ب��ودن را به بچهه��ا منتقل كنم.

بيشتر داستانهاي ش��فاهي ما از طريق پدربزرگ
و مادربزرگه��ا برايم��ان به ي��ادگار مانده اس��ت.
ب��راي همين باباعلي ب��ودن و تغيير چهرهاي مانند
پدربزرگها را دوست داشتم.
بيش�تر چ�ه قصههاي�ي در اولوي�ت
انتخابهايتان هس�تند؟ با توجه به عالقهاي
كه ب�ه قصهگوي�ي با گوي�ش محل�ي داريد؛
تنه�ا قصههاي محل�ي را ميگويي�د يا همه
داس�تانهاي برجاي مان�ده در ادبيات كهن
فارسي؟
بهطور قطع عالوه ب��ر قصههاي بومي منطقهاي
ك��ه در آن س��اكن هس��تم براي ادبي��ات كهن نيز
اهميت بس��ياري قائل هس��تم .البته تنها به سراغ
قصههايي ميروم كه در آنها هيچ رد پايي از ديو يا
ساير موجودات پليدي كه در قصهها هستند ،نباشد.
خ��ودم از ديو متنفرم و دوس��ت ن��دارم كه بچهها
هم آن را بشناس��ند .سن و س��ال چنداني نداشتم
ك��ه همراه پدرم ب��راي ماهيگيري ب��ه دريا رفتيم.
من پش��ت زنبيلي بودم .وظيفه پش��ت زنبيلي اين
بود كه مواظب باش��د تا ماهيهايي كه ماهيگيران
ميانداختن��د ،داخل س��بد بيفتد .پ��درم به همراه
م��ردان ديگر به دريا رفتند ت��ا ماهي بگيرند و من
هم در س��احل منتظر ب��ودم .در همين بين از دريا
موجودي كه ب��ه نظرم ماهي بود ميآمد و ماهيها
را ميدزديد .بوميان منطقه ما به آن ديو ميگفتند.
وقت��ي پدرم اين را به من گفت آنقدر ترس��يدم كه
هنوز هم طعم آن ترس را در خاطر دارم .به همين
دليل دلم نميخواهد براي بچهها قصههايي بگويم
كه آنان را به وحش��ت بيندازد يا در آنها رد پايي از
پليديها باشد.
فكر نميكنيد نياز باشد به كودكان از بديها
و پليديها نيز گفت؟
بل��ه .قبول دارم كه كودكان باي��د هم از بديها
و هم از خوبيها بش��نوند .اما ميشود اين كار را از
راهي جز ج��اي دادن ديوها و موج��ودات پليد در
قصهه��ا نيز انجام داد .به عقيده من ميتوان بديها
را به عنوان مثال در قالب قهر ميان ش��خصيتهاي
داستانها نشان داد .به همين دليل در داستانهاي
من خب��ري از آن آقا گرگ بدجنس��ي كه برهها يا
مرغها را ميدزدد نيس��ت .به نظرم نيازي نيس��ت
كودكان را با اس��تفاده از پليديه��ا متوجه دنياي
اطرافشان كرد.
فكر ميكنيد در دنياي امروز كه كودكان با
انواع و اقسام تكنولوژيهاي مدرن ارتباطي
و س�رگرمي احاط�ه ش�دهاند ،جاي�ي براي
قصهگويي باقي مانده؟
اينك��ه گمان كنيم بواس��طه ظهور و گس��ترش
تكنولوژيه��اي دنياي م��درن ديگ��ر دوره قصه و
قصهگويي گذشته تصور اشتباهي است .انسان امروز

حتي بسيار بيشتر از گذش��ته به قدرت نهفته در اين
بخ��ش از ادبيات نياز دارد .ك��ودكان و نوجوانان امروز
به مهربانيها و فضايل اخالقي نهفته در داس��تانهاي
كه��ن نياز دارند .نياز به ش��نيدن قص��ه در ذات همه
انس��انها وجود دارد و با پيشرفت تكنولوژي و مدرن
ش��دن دنيا از ميان نميرود .اجازه بدهيد مثالي بزنم.
اگر كودك دو س��الهاي را به تنهايي در اتاقي بگذاريد
و كنار او چند عروس��ك هم بگذاريد ،خواهيد ديد كه
به س��راغ عروس��كها رفته و حتي آنان را ميخواباند
و برايش��ان قصه ميگويد .قصهگوي��ي در ذات تمام
انس��انها قرار دارد ،چراكه پروردگار گيتي نخستين و
بزرگترين قصهگوي ما بهشمار ميآيد .قصه ،انسانها را
به يكديگر نزديك ميكند.
فكر ميكنيد چقدر در صدور پيامهاي اخالقي
از محتواي قصههايتان موفق بودهايد؟
اينكه بگويم فقط من بودهام كه در خالل قصهگويي،
كودكان را از داستانهايم بهرهمند كردهام به هيچوجه
صحيح نيست .ش��ايد بهتر باش��د كه بگويم بياغراق
ك��ودكان و نوجوان��ان هم طي اين س��الها چيزهاي
بسياري به من ياد دادهاند .محبت يكي از گرانبهاترين
هدايايي است كه در اين مدت طوالني از آنان گرفتم.
چرا به جاي كار در سازمان بنادر و دريانوردي
از هم�ان ابت�دا ب�ه س�راغ قصهگوي�ي و حتي
داستاننويس�ي نرفتيد؟ چ�را قصهگويي را به
عنوان شغل اصليتان انتخاب نكرديد؟
در سالهاي گذشته و روزگار جوانيام براي گذران
زندگي ناچار به انتخاب شغلي براي خود بودم .باالخره
بايد تش��كيل خان��واده ميدادم .ش��رايط كش��ورمان
بهگونهاي نيس��ت كه با قصهگويي و پردهخواني بتوان
امرار معاش كرد .كار در اين س��ازمان برايم فراهم شد،
البته با وجود س��ختيهايي كه شغل انتخابيام داشت
همزمان به قصهگويي هم مشغول شدم.
حاال كه بحث تشكيل خانواده به ميان آمد ،از
اين بگوييد كه همسرتان از همان ابتداي مراسم
خواس�تگاري ميدانست كه شما قصهگويي هم
ميكنيد؟
بله .ميدانس��ت و حتي در انتخ��اب من به عنوان
همسرش نيز نقش داشت .دقيق در خاطرم نيست اما
حدود س��ال  1350ازدواج كردم و نخستين قصهام را
در همان چند روز بعد از خواس��تگاري ،براي همسرم
گفتم.
چيزي از آن قصه در خاطرتان هست؟
قصهاي ك��ه براي همس��رم گفتم قص��ه حيوانات
درياي��ي بود .قصهاي بود كه ش��خصيتهاي اصلي آن
چند دلفين و كوسه بودند.
وقتي مش�غول كار در س�ازمان بن�ادر بوديد
چط�ور همزمان به س�فرهايي ب�راي قصهگويي
ميرفتيد؟
خوش��بختانه همكارانم ،آنقدر ب��راي فعاليتهاي
اينچنيني ارزش قائل بودند كه به جاي مرخصي حتي
به من براي انجام اين كار مأموريت ميدادند ،البته آن
سالها بيشتر در اس��تاني كه در آن ساكن بودم براي
بچهها قصه ميگفتم.
از چه زماني براي قصهگويي سفر به شهرها و
استانهاي ديگر را شروع كرديد؟
از زماني كه جش��نوارههاي مرتبط با قصهگويي به
ش��كل تخصصي ش��كل گرفت من هم به قصد حضور
در آنها س��فرهاي بين شهريام را ش��روع كردم .براي
حضور در جش��نوارهها با شتر و ملبس به لباس سفيد
بلند مردان جنوبي س��فر ميكردم .س��فر به شهرها و
اس��تانهاي ديگر براي قصهگويي را از زمان بازنشسته
شدن يعني از حدود  12سال قبل شروع كردم.
ط�ي اي�ن س�الها برايت�ان پيش آم�ده كه
هنگام سفر براي شترتان اتفاقي بيفتد و ادامه
راه ناممكن شود؟
خوشبختانه نه .در طول سفرهايي كه ميروم تنها
اتوبوسهاي س��فري بين شهري هس��تند كه موجب
آزارم ميشوند .اغلب آنها تا من را سوار شتر و در حال
سفر ميبينند بوق زده و با سر و صدا و سرعت از كنارم
رد ميشوند .شتر هم در مواجهه با اين كارها ميترسد
و براي لحظهاي كوتاه كنترل آن كمي سخت ميشود.
اما خودروهاي س��واري شخصي و تريليها برعكس با
مالحظه زياد و س��رعت كم از كنارمان رد ميش��وند
تا مش��كلي رخ ندهد .حتي با دس��ت تكان دادن ابراز
محبت هم ميكنند.
طي تمام اين سالها تنها يك شتر شما را در
سفرها همراهي كرده؟
همانگونه كه اشاره شد از همان سالهاي جوانيام
با ش��تر براي قصهگويي به جمع بچهها ميرفتم .طي
تمام اين  46س��ال در نهايت پنج شتر عوض كردهام.
كف پاهاي ش��تر در سفر آسيب ميبيند و بايد مدتي
اس��تراحت كند .گاهي اوقات ه��م صاحب آن به علت
مريض��ي ناچار به اس��تراحت دادنش ميش��ود که در
نتیجه اش باید از شتر دیگری استفاده کند.
اگر در شهري دورتر از محل سكونتتان مثل
تهران اتفاقي رخ بدهد چهكار ميكنيد؟
تا به امروز چنين اتفاقي رخ نداده و مطمئن هستم
كه در ش��هرهاي ديگر برايش مش��كلي رخ نميدهد.
هروق��ت هم ب��راي اين چند ش��تر اتفاق��ي افتاده در
ش��هر خودم بودهام .اگر عمري باقي باش��د ميخواهم
با ش��تر دور دني��ا بروم و از قصهه��اي بچههاي ايراني
براي بچههاي جهان بگويم .با قصهگويي ميتوان تمام
بچهها را به يكديگر نزديك كرد .اين رس��التي اس��ت
كه در قصهگويي احس��اس ميكنم و به نظرم ايراني و
غير ايراني ندارد.
مسافرت با شتر دور دنيا سخت نيست؟ اص ً
ال
تا بهحال پيشنهادي براي اين كار داشتهايد؟
نه ،سخت نيست .حتماً اين كار را با اجازه همسرم
انجام خواهم داد .همانگونه كه در ايران موفق به اين
كار ش��دم در سفر خارجي هم ميتوانم .البته از كشور
روس��يه به من پيش��نهاد دادند كه با حمايت آنها اين
س��فر را انجام دهم كه قبول نكردم .از كشور كنيا هم
پيشنهادي در اين باره به من داده شد.
اگر موفق به انجام اين كارشويد در كشورهاي
ديگ�ر به چه زباني قصه خواهيدگفت؟ همچنان
تأكيدتان بر گويش جنوبي است؟
با اينكه به غير از انگليس��ي با چن��د زبان خارجي
آشنا هستم اما مطمئن باشيد كه تنها به زبان فارسي
و گويش جنوبي قصه خواهم گفت ،البته براي اين كار
به همراهي يك مترجم احتياج خواهم داشت .زبان ما
ايرانيان ،زباني بسيار شيرين است .من ايراني هستم و
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اينكه گمان كنيم بواسطه ظهور و گسترش
تكنولوژيهاي دنياي مدرن ديگر دوره قصه
و قصهگويي گذش�ته تصور اشتباهي است .انسان
امروز حتي بس�يار بيشتر از گذشته به قدرت نهفته
در اي�ن بخ�ش از ادبي�ات ني�از دارد .ك�ودكان و
نوجوان�ان امروز ب�ه مهربانيه�ا و فضايل اخالقي
نهفته در داستانهاي كهن نياز دارند .نياز به شنيدن
قصه در ذات همه انسانها وجود دارد و با پيشرفت
تكنولوژي و مدرن شدن دنيا از ميان نميرود

تنها به همين زبان سخن خواهم گفت.
ش�ما كه در اين سالها يا مشغول كار بودهايد
ي�ا در حال س�فر براي قصهگوي�ي ،پس چگونه
زبانهاي خارجي را فرا گرفتهايد؟
به سبب كارم در كشتيراني ،با كشورهاي ديگر در
ارتباط ب��ودم و از اين طريق به مرور با زبانهاي ديگر
آشنا شدم.
كارتان در كش�تيراني باعث نشد با حيوانات
دريايي انس بيشتري برقرار كنيد؟
چرا اتفاق��اً با حيوانات دريايي هم طي س��فرهاي
كاري انس گرفتم .ش��ايد جالب باشد بدانيد وقتي در
اقيانوس هند غرق ش��دم دلفينهاي��ي كه از مدتها
قبل به آن��ان غذا ميدادم به كمكم آمدند .اين ماجرا
هم خودش داس��تاني دارد .ناخدا بودم و باري تجاري
به هندوس��تان ميبردم .در اقيان��وس هند موجهاي
خروش��ان ،كشتي من را در هم نورديد و از ميان برد.
حدود هش��ت نفر بوديم كه اس��ير اقيانوس شديم و
يكدفعه ديدم كه دلفينها ما را پشت خود سفر سوار
كردن��د ،البته بعد از ديدن دلفينها بيهوش ش��دم و
نميدانم چقدر طول كش��يد تا به س��احل رسيديم.
اين يك��ي از خاطره انگيزترين داس��تانهايي اس��ت
كه يك ناخدا ممكن اس��ت براي��ش رخ دهد .قصهاي
كه آن را بارها براي بچهها گفتهام .ش��ايد بازنشس��ته
ش��ده باشم و ديگر در س��ازمان بنادر ناخداي كشتي
نباش��م اما هماكنون ناخداي كشتي بسيار بزرگتري
هستم؛ كش��تي قصهها كه كودكان را سوار آن كرده
و به دنياي داس��تانها ميرس��اند .افتخار ميكنم كه
نخستين قصهگوي ناخدا هستم و به اين كار تا زماني
كه زندهام ادامه ميدهم.
عالقهاي به نوش�تن ماجراهاي�ي كه طي اين
سالها بر شما گذشته نداريد؟
تمايل بس��ياري به نوش��تن خاطرات اين  46سال
قصهگويي و س��فر دارم ،البته خودم تس��لط كافي به
اصول نوش��تن ن��دارم و بايد فردي باش��د كه آن را به
عهده بگيرد .تا به امروز از چند ناش��ر براي اين كار به
من پيشنهاد شده اما هنوز فرصت انجام آن برايم فراهم
نش��ده است ،چراكه با وجود بازنشسته شدن هنوز هم
به عنوان ناخدا مشغول كار هستم.
چط�ور از پ�س مخ�ارج س�فرهاي ت�ان ب�ر
ميآييد؟
آنق��در واكنش م��ردم به كاري ك��ه انجام ميدهم
مثبت است كه تا بهحال نشده با مشكلي روبهرو شوم.
يقين دارم در راه سفر افرادي هستند كه منتظر باباعلي
باشند و او را تنها نگذارند.
تنها آرزويتان چيست؟
این که تا زماني زنده هس��تم بتوان��م قصه بگويم.
ش��ايد مرگ من ه��م تبديل به قصهاي ب��راي بچهها
شود .بزرگترين آرزويي كه دارم اين است كه در حال
قصهگويي چشم از دنيا ببندم.

