فرهنگ و هنر
مسئله کپیرایت باید یک بار برای همیشه حل شود؛

چرا دیگر آثاری مثل «قصههای
مجید» و «علی کوچولو»
ساختهنمیشود؟
یک نویسنده گفت :خیلی از کتابهای کودک ایرانی قابل عرضه در جهان هستند ،ولی موانعی
وجود دارد که باید برطرف شود.

گروهفرهنگوهنر-هفتهکودک
زمانی است که به بهانۀ آن بیش از هر
وقت دیگری به مسائل و دغدغههای
مربوط به کودکان پرداخته میشــود.
اهمیت ســالهای نخست عمر آدمی
در تکوین و شکلگیری شخصیت او
بر کسی پوشیده نیست .روانشناسان
معتقدند عمیقتریــن و بنیادینترین
باورها و اندیشههای انسان در دوران
کودکی او شکل میگیرد .هنر و ادب،
بستری است که میتواند تأثیر مهمی
در رشد روحی و روانی کودک داشته
باشــد ،با این حال ادبیات کودکان در
ایران بــا وجود تمام نکات مثبت آن،
هنوز به جایگاه درخوری که شایستۀ
آن است نرسیده است .در این گزارش
ســعی کردیم در گفتگو بــا یکی از
فعاالن حوزۀ کودک به آسیبشناسی
ادبیات کودک بپردازیم .مجید راستی
نویسندۀ نامآشــنای ادبیات کودکان
اســت .از آثار موفــق او میتوان به
نویسندگی سریال نوستالژیک «علی
کوچولو» اشاره کرد که در دهۀ شصت
از تلویزیون جمهوری اسالمی ایران
پخش میشد .به تازگی یکی از آثار او
در نشر افق به اسم «جوجهتیغیهای
پسرعمو» به زبان سوئدی منتشر شده
اســت و آخرین اثر او که چندماهی
است توسط انتشــارات محراب قلم
راهی بــازار کتاب شــده «قصۀ تازۀ

الکپشــتها و مرغابیها» نام دارد
که با نگاهی بــه قصۀ معروفی که در
کتابهای درســی آمده ،نوشته شده
اســت .قرار اســت به زودی کتاب
مص ّور «قصههای فندق و پسته» توسط
انتشارات سروش از او منتشر شود.
بالتکلیفی در ســاخت آثار
کودکانه
مجید راســتی در پاســخ به این
سؤال که چرا دیگر مانند دهۀ  ۶۰آثار
موفقی مانند «قصههای مجید» و «علی
کوچولو» ســاخته نمیشود یا تعداد
آثاری که قابل اقتباس سینمایی باشند،
به طرز چشمگیری کاهش یافته ،بیان
کرد :در حوزۀ کودک و نوجوان همین
که میپرســید چرا دیگر چنین آثاری
ساخته نمیشــود ،علت آن ربطی به
قصهای که نوشــته شــده ندارد بلکه
به این دلیل اســت که معلوم نیســت
تکلیف چیست.
او در ادامه گفت :در حوزههایی
مثــل خبــر و سیاســت و ...تکلیف
تلویزیون مشــخص اســت ،ولی در
حوزۀ کودک نیاز به حامی و اسپانسر
است و بدین ترتیب وقتی کار فرهنگی
به شــرکت یا کمپانی خاصی وابسته
شود ،ناچار میخواهند خودشان تبلیغ
شوند .سالها پیش خود من دو دوره
مدیر گروه کــودک بودم .ما آن موقع
برنامههایــی مثل «محلۀ بــرو بیا» را
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مث ً
ال تعدادی از ناشــران ترکیهای کار
تعدادی از نویسندگان ایرانی را که در
ارتباط با آنها بودهاند ترجمه کردهاند؛
ولی واقعیت این است که در صنعت
نشر اتفاقی که طبیعی بیفتد این نیست.
برای همین اســت که بعضی از
ناشران ما در سالهای اخیر خودشان
مسئلۀ کپیرایت را شخصی ،اخالقی،
حقوقی و انســانی در نظر گرفتهاند.
ممکن اســت حتی رایگان آن حق را
به دست بیاورند ،ولی به هر حال این
حقــوق را رعایت میکنند و این قدم
مثبتی اســت؛ اما در نهایت این مسئله
باید یک بار برای همیشــه حل شود.
کپیرایت میتوانــد خیلی در ایجاد
ارتبــاط و ایجاد درآمد مؤثر باشــد؛
هم برای ناشــر ،هم نویســنده و هم
تصویرگر .از طرفی حمایتهای تک
و توکی که در سیســتم ارشــاد اتفاق
مــی افتد حمایت واقعی نیســت ،به
اعتقاد من بیشتر سر و صدا و جنجالی
است وگرنه در صورتی که مشکالت

«جاده پیشرفت برای
کودک درونگرا »
نویسنده:
مارتی اولسن النی
مترجم :مرضیه مروتی
بنیاد فرهنگ زندگی

نویسنده :آلن دوباتن
مترجم :محمد هدایتی
ویراستار :فریدالدین
سلیمانی
حقوقهای افســانهای میدهند و در
مقابل ،درآمد یک پرســتار چندان باال
نیســت؟ اگر قرار باشد مشاغل دردی
را از مردم دوا کنند و مســئلهای را حل
کننــد ،فوتبال چه مســئلهای را حل
میکند؟
در این کتاب از تبلیغات صحبت
میشود ،با طرز کار آن آشنا میشویم
و ایــن فن را یاد می گیریم که چگونه
تســلیم آن نشــویم .همچنین درباره
مشــاغل پیدا و پنهان یــاد میگیریم؛
چیزی کــه خودِ من تا پیــش از این
هرگز نشنیده بودم .این مقوله به شکل
حیرتانگیــزی دامنــه انتخابهای
جوانان را وسعت میبخشد.
بخشی از کتاب :
برای فهمیدن این جنبه از فعالیت
ذهــن ،به موقعیتی فکر کنید که در آن
یکیازخویشاوندانتانازشمامیپرسد
که برای هدیه تولدتان چه میخواهید.
کموبیش میدانید که از چهچیزهایی
خوشــتان میآیــد و از چیزهایی هم
متنفرید ،امــا وقتی با چنین صراحتی
از شما ســؤال میکنند ،انگار ذهنتان
خالی میشود .انتخاب هدیه مناسب
برای خودتان واقع ًا دشوار است :باید
بدانید که گزینهها چه هستند (قبل از
آنکه هدیه موردنظرتان را انتخاب کنید
باید بســیاری از هدایا را دیده باشید)،
آگاهی کافی داشته باشید که در گذشته
از چهچیزهایی خوشتان میآمده ،واقع ًا
چقدر پول دراختیار دارید و تازه باید
به فروشگاههای مناسبی هم دسترسی
داشته باشــید .ممکن است برخی از
این موارد وجود نداشــته باشند و به
این خاطر انتخاب هدیهای که درست
بزند به وسط خال و مناسبترین باشد
بهندرت اتفاق میافتد.

گروه فرهنگ و هنر -کتاب جاده
پیشرفت برای کودک درونگرا نوشته
مارتی اولسن النی است که با ترجمه
مرضیه مروتی منتشــر شده است .این
کتــاب به والدیــن میگوید به فرزند
درونگرای خود کمک کنید تعارضات،
زورگویی،وسایرچالشهایاجتماعی
را مدیریت کند.
درباره کتاب :
بســیاری از کودکانی که بیشتر،
در طیــف درونگراهــا هســتند ،به
نتیجهگیریهایــی مشــابه دربــاره
خودشان میرسند .و نویسنده درست
در همین حوزه میخواهد کمککننده
باشد .او بر اســاس تجربه خودش و
بیست و چند سال کار بالینی ،میداند
که کودک درونگرا مشــکلی در میزان
هوش یا قدرت حافظه ندارد .او را نباید
در امور فرعی حوزههای دانشگاهی یا
اجتماعــی به کار گمــارد .در واقع ،او
چیز های بسیاری برای ارائه دارد .البته
کودکان درونگرا ،برای شــکوفایی ،به
حمایت والدین و سایرین نیاز دارند.
واقعیت را بپذیرید :ما در جهانی
پرســرعت ،چهره به چهره ،و پر سر و
صدا زندگی میکنیم که بیشتر مناسب
حــال برونگرایان اســت .با این همه،
والدین ،معلمان و اعضای خانواده ،با
درک ماهیــت درونگرایان می توانند
به کودکان درونگــرا کمک کنند تا از
قدرت مغزی قابل توجهشــان و نیز
سایر توانایی های فردی خود بیشترین
بهره را ببرند.
اولیــن نگرانی والدین و ســایر
بزرگســاالنی که با کودکان درونگرا
کار میکنند ،این است که" ،آیا اگر این
کودکان به همین شیوه ادامه دهند ،در
یک جهان برونگرا موفق خواهند شد؟

نویسنده هم میشود .راستی در ادامه
گفت :زمانی که من در تلویزیون مدیر
گروه کودک بودم شــعاری در رابطه
بــا هفتۀ کودک طراحی کردم؛ «کتاب
نخریــد ،کتاب بخوانید!» منظورم این
بود که بچههــا بروند عضو کتابخانه
بشوند .با عضویت در کتابخانه دیگر
نمیگوییم کســی به خاطر نبود پول
کتاب نخرد .عضو کتابخانه بشوید و
با کمتریــن هزینه هر تعداد کتاب که
خواستید امانت بگیرید و بخوانید.
در تلویزیــون که بودم کار
همکارانم شکل فداکاری داشت
نویســندۀ فعال حــوزۀ کودک
اظهار کــرد :حوزۀ ادبیــات کودک
علیرغــم همۀ مشــکالتی که دارد،
کســانی که در این حوزه بودند ،چون
به اعتقاد من جزو کمتوقعترین آدمها
هســتند تالش خــود را در بدترین
شــرایط هم انجام دادند .من به سهم
خودم از بچگی دوست داشتم در این
حــوزه فعالیت کنم و میتوانم بگویم
یکی از کسانی هســتم که به آرزوی
کودکــی اش در عمل هم رســیده.
در تلویزیــون هم در حــوزۀ کودک
مشــغول بودم و خاطرات خوبی هم
از آن دوران از همکاران خود دارم که

بچهها انســانهای کاملی هســتند که حتماً باید از حقوق کامل خود بهرهمند شــوند .این
بهرهمندی زمانی به طور کامل اتفاق میافتد که مســائل دیگر مشــکالتش به حداقل برسد.
بــه هر حال دعا میکنیم و تالش میکنیم که همه چیز شــکل طبیعی خودش را به دســت
آورد چرا که رشــد ســالم ،معقول و منطقی در شــرایط مطلوب اســت که رقم میخورد،
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«می خواهم چه کاره
شوم؟»

گروه فرهنگ و هنر -کتاب می
خواهم چه کاره شــوم؟ نوشــته آلن
دوباتن اســت .کتاب می خواهم چه
کاره شوم؟ یکی از کتابهای مجموعه
ی
مدرســه زندگی است که به راهنمای 
ی جوانــاند ر زمینه حرفه ،پول و
برا 
آینده پرداخته است .کتاب می خواهم
چه کاره شوم؟ را محمد هدایتی منتشر
کرده است.
درباره کتاب :
در بخــش عمده تاریخ بشــر،
آدمها از خودشــان نمیپرسیدند که
«در آینده باید چهکار بکنم؟» مســئله
برایشان بسیار سادهتر و روشنتر بود:
در گذشته آدمها همان کاری را انجام
میدادند که والدینشان انجام میدادند.
اگر والدین در کار پرورش گوســفند
بودند ،شما هم گلهدار میشدید؛ اگر
نانوا بودند ،شــما هم نانوا میشدید؛
اگر قایق و لنجی داشــتند و در امتداد
رودخانهای کار میکردند ،شــما هم
به همین کار مشــغول میشــدید .اما
امــروزه جهان اینطور نیســت این
کتاب با دیدی وســیع و الهامگرفته از
فلســفه ،تاریخ و نظریات اقتصادی،
با زبانی بســیار ســاده و شیرین ابتدا
میپرســد که نگاه مــدر ِن ما به مقوله
شــغل از کجا آمده؟ پیــش از این در
تاریخ ،مردم درباره کسبوکارشــان
چطور فکر میکردند؟ فرق آرزوهای
ما با امیــد و آرزوهای پدربزرگها و
مادربزرگهایمان در چیســت؟ دقیق ًا
از کــی چنین بلندپــرواز و جاهطلب
شدیم؟
ســؤاالتی حیاتی و جوابهایی
طالیی در این کتاب پیدا میکنید :چرا
فوتبال گاهی شغل است و گاهی فقط
ســرگرمی؟ چرا به بازیکنان حرفهای

ساختیم« .علی کوچولو» را ساختیم.
تعداد زیادی تئاتر در شــبکه دو
تلویزیــون ضبط و حتی چندین فیلم
سینمایی در گروه کودک ساخته شد.
خیلــی کارها بودند ،از «چاق و الغر»
گرفته تا «زیزیگولو» و انواع و اقسام
کارهای عروسکی و زنده و داستانی.
آن موقــع تلویزیون بودجۀ محدودی
داشــت و با بودجۀ خودش ســریال
میساخت .خانم مرضیه برومند تیم
موفقی داشــت که همه در آن با دل و
جان کار مــی کردند .من اعتقادم این
اســت که وقتی کاری با عالقۀ تیمی
انجام شــود ،آن کار موفق میشــود.
مث ً
ال بین کارهای بزرگسال ،در اوایل
ســالهای بعد از انقالب سریالهایی
ماننــد «ســربداران» بــه کارگردانی
محمدعلــی نجفی ســاخته شــد.
«هزاردســتان» کار آقای علی حاتمی
ساخته شد .به طوری که هنوز هم اگر
ببینیم آنها دارند پخش میشوند ذوق
میکنیم .اما االن مثل گذشــته نیست.
مسائلی هست که باید به طور ریشهای
درباره آن فکر شود.
کپی رایت باید یک
مســئلۀ 
بار برای همیشه حل بشود
این نویســنده در پاســخ به این
ســؤال که چرا در ســطح جهانی این
قدر آثار موفق داریــم ،ولی در ایران
کاری تولید نشــده که قابلیت جهانی

شدن داشته باشد ،گفت :اتفاق ًا خیلی
از کارهای ایرانی قابل عرضۀ جهانی
هســتند ،ولی موانعی از طرف ایران
وجــود دارد که باید برطرف شــود و
متأسفانه تا امروز به طرفش نرفتهایم؛
آن هم مسئلۀ کپیرایت است .تا حل
نشــدن این مســئله در حق ادبیات
کودک ایران ظلم میشود.
وی ادامه داد :معدود ناشــرانی
هســتند که موقع ترجمــۀ کتاب از
نویســنده یا ناشر و ســایر کانالهای
قانونی اجازه میگیرند ،ولی خیلی از
کارهایی که ترجمه و چاپ میشوند
حقشــان داده نمیشود و این در واقع
نوعی سرقت ادبی است .در تمام دنیا
نشــر آثار فرهنگی و ادبی قانون دارد،
ایــران ،چون عضو کنوانســیون برن
نیست آنها نمیآیند همین طوری آثار
ما را چاپ کننــد .اگر آنها هم بدون
اجازه به چاپ آثار میپرداختند ،مثل
ما میشدند!
او افزود :مســئلۀ دیگر این است
که ناشران ایرانی معموالً تالشی برای
بیــرون بردن کارهای تولیدشــده به
خارج از ایران نکردهاند .در سالهای
اخیر چند آژانس ادبــی راه افتاده که
به هر صــورت تالشهایی میکنند،

اصولی حل شــوند و گیرها برطرف
شــوند ،در دراز مدت خیرش به همه
خواهد رسید.
کل ســرمایۀ موجــود
در ادبیــات کــودک بــه پــای
ساختمانسازی هم نمیرسد
راســتی دربــارۀ میــزان
ســرمایهگذاری در ادبیــات کودک
کشورمان گفت :کل پولی که در حوزۀ
ادبیات کودک اســت در مقایســه با
ساختمانسازی هزاران مرتبه پایینتر
اســت .با شــرایط موجود ناشران و
نویســندگان و تصویرگران فعالیتی
در این حوزه دارند که عمدت ًا از روی
شوق و ذوق و عالقهشان است.
اگــر نه یک ناشــر موفق همین
ســرمایهای کــه دارد را ببــرد در
ساختمانســازی ،به جای آنکه مث ً
ال
بیســت ســال بعد به پولش برســد،
دو ســال دیگر به آن میرسد .خیلی
از دوســتان من به خاطراین شــرایط
دیگــر کار نمیکننــد .اآلن در حوزۀ
کودک تیراژ کتــاب به طور میانگین
خوشبینانه  ۱۰۰۰تاست .حقالتألیف
نویسندهای که سالی سه کتاب هم از او
چاپ شود ،جوابگوی نصف یک ماه
او هم نیســت .پس نباید انتظار داشته
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آیا الزم نیســت مجبورشان کنیم کمی
برونگراتر شــوند؟" و پاسخ نویسنده
همیشه یک نه بسیار بسیار بلند است.
کــودکان درونگــرا واقعــا
اعجوبههای کوچکی هســتند .آنها را
همانگونه که هســتند بپذیرید .شما با
حمایتازداشتههایذاتیاینکودکان،
اجازه میدهید استعدادهایشــان رشد
کند .درونگــرا بودن و اعتماد به نفس
داشتن در تضاد با هم نیستند .کودکان
درونگــرای بــا اعتماد بــه نفس در
بزرگسالی برای خود یک زندگی پر از
معنا ،ارزش و خالقیت میسازند .این
کتاب به والدین و مربیان کمک میکند
کودکان درونگرا را بهتر بشناسند و به
آنها کمک کنند.
بخشی از کتاب :
ماتیــو ده ســال دارد و انگار دو
کودک متفــاوت در درون او زندگی
میکننــد .او خانه و ســگهایش را
دوست دارد و به هزاران چیز عالقمند
اســت ،بویــژه در حــوزه طبیعت و
حیوانات .ماتیــو وقتی در یک محیط
آشنا قرار دارد ،میتواند کامال پرانرژی
و پرحرف باشد؛ او با خوشحالی برای
دیگران از نحوه جفتگیری پرندگان یا
کره اسب سه سالهای که مراقبش بوده،
صحبت میکند .اما ،در سایر محیطها،
معموال ساکت است .بدن و چهرهاش
بیحرکت است.
آستین هم ده ساله است ،از نظر او
هر چیزی را که میبیند ،خود واقعیت
اســت .او به محض اینکه مادرش را
میبیند که آمده او را از مدرسه به خانه
ببرد ،صحبــت درباره اتفاقات آن روز
مدرسه را آغاز میکند .او در راه خانه ،از
پنجرهماشینباصدایبلندبادوستانش
صحبتمیکند.

باشــیم که هنــر و ادبیات ما در چنین
شرایطی پیشرفت کند.
کتاب نخرید ،کتاب بخوانید!
نویســندۀ علــی کوچولــو راه
حلــی در رابطه با افزایش تیراژ پایین
کتابهای حوزۀ کودک هم داشــت
و گفــت :فرض کنید وقتی یک کتاب
خوب با شمارگان هزار نسخه چاپ
میشــود ،هر جلد آن به دســت پنج
کودک برســد و خوانده شــود و به
این ترتیــب فقط پنج هزار کودک آن
کتــاب را خواندهاند .در حالی که یک
کتاب خوب باید انقدر تکثیر بشود که
چند میلیون نفر بتوانند آن را بخوانند.
کتابخانهها هم باید زیاد و در دسترس
بچهها باشند و این طوری تیراژ کتاب
هــم باز باال میرود؛ چــرا که در یک
سیستم درست کتابخانه هم باید کتاب
بخرد .آن وقت به ناشــر میگویند به
جای مث ً
ال هزار تا نسخه ،فقط پنجهزار
یا دههزار جلد برای ما چاپ کن .این
مسئله باعث افزایش سود حقالتألیف

انصاف ًا میتوانم بگویم کارشان شکل
فداکاری داشــت؛ کســی نبود که به
خاطر پول کار کنــد و همه به خاطر
اشــتیاق ،ذوق ،هنر و لذتی که در کار
بود آنجا مشغول بودند .در آن دوران
با مشکالت موجود کنار میآمدیم و
هیچ وقت هم اذیت نشدیم .او در پایان
گفت :بچهها انسانهای کاملی هستند
کــه حتم ًا باید از حقــوق کامل خود
بهرهمند شوند .این بهرهمندی زمانی
به طور کامل اتفاق میافتد که مسائل
دیگر مشکالتش به حداقل برسد .به
هر حال دعا میکنیم و تالش میکنیم
که همه چیز شکل طبیعی خودش را به
دست آورد چرا که رشد سالم ،معقول
و منطقی در شــرایط مطلوب اســت
کــه رقم میخورد ،اگــر نه در هوای
آلوده نمیشــود نفس عمیق کشــید.
هنر و فرهنگ و ادبیات هستند که در
دنیای ذهن و ذوق هوای ســالم تولید
میکننــد ،امیدوارم که همه چیز رو به
نور و روشنی و سالمتی بیشتر برود.
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فروش  ۱میلیون دالری نقاشیهای
محمد علی کلی

یمحمدعلیکلیبوکسورفقید،درحراجی
گروه فرهنگ و هنر  ۲۶-نقاش 
نیویورک به فروش رســید .یک انگاره از ورزش بوکس که توسط محمد علی
کلی فقید کشــیده شــده بود ،در یک حراجی در نیویورک به مبلغ  ۴۲۵هزار به
فروش رسید .بسیاری از این آثار فراتر از قیمتی که برای آنها پیش بینی میشد،
به فروش رسیدند .این انگاره که «مثل یک زنبور نیش بزن» نام دارد ،در سال۱۹۷۸
توســط محمد علی کلی کشیده شده و در بین مجموعه آثاری که این بوکسور
خالق آن بوده بیش از همه خواهان داشته است .در این نقاشی تفکرات محمد
علی در رابطه با مذهب ،عدالت اجتماعی و همینطور حرفه خود او نمایان است.
پیش از حراجی تخمین زده میشد این اثر  ۴۰الی  ۶۰هزار دالر به فروش برسد.
در این نقاشــی نوشته شده« :او مثل یک پروانه شناورمی شود و مثل یک زنبور
نیش میزند» مسئوالن حراجی بونهامس اعالم کرد که تمامی  ۲۶اثر محمد علی
کلی که در این حراجی بودند ،مجموع ًا  ۹۴۵هزار دالر به فروش رسیدند که سه
برابر رقمی است که پیش از این برای این آثار پیش بینی شده بود .به گفته این
حراجی ،نقاشی «مثل یک زنبور نیش بزن» به یک کلکسیونر انگلیسی فروخته
شده و هویت باقی خریداران نیز اعالم نشده است .کمتر کسی از عالقه محمد
علی نسبت به هنر و نقاشی اطالع داشته است ،اما او همیشه بعد از مبارزه و یا
تمرین هایش به این کار مشغول میشد .بعضی از آثار محمد علی کلی بیشتر
حالت شخصی داشته اند .یکی از نقاشیهای کلی به رنگ سفید ،آبی و قرمز که
در ســال  ۱۹۷۹کشیده شده بود در این حراجی به قیمت ۱۵۰هزار دالر و یکی
دیگر از انگارههای او مربوط به سال ۱۹۶۷نیز به قیمت۲۴هزار دالر فروخته شد.

