
گروه فرهنگ و هنر - هفته کودک 
زمانی است که به بهانۀ آن بیش از هر 
وقت دیگری به مسائل و دغدغه های 
مربوط به کودکان پرداخته می شــود. 
اهمیت ســال های نخست عمر آدمی 
در تکوین و شکل گیری شخصیت او 
بر کسی پوشیده نیست. روانشناسان 
معتقدند عمیق تریــن و بنیادین ترین 
باور ها و اندیشه های انسان در دوران 
کودکی او شکل می گیرد. هنر و ادب، 
بستری است که می تواند 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 آسیب شناسی 
ادبیات کودک بپردازیم. مجید راستی 
نویسندۀ نام آشــنای ادبیات کودکان 
اســت. از آثار موفــق او می توان به 
نویسندگی سریال نوستالژیک »علی 
کوچولو« اشاره کرد که در دهۀ شصت 
از تلویزیون جمهوری اسالمی ایران 
پخش می شد. به تازگی یکی از آثار او 
در نشر افق به اسم »جوجه تیغی های 
پسرعمو« به زبان سوئدی منتشر شده 
اســت و آخرین اثر او که چندماهی 
است توسط انتشــارات محراب قلم 
راهی بــازار کتاب شــده »قصۀ تازۀ 

الک پشــت ها و مرغابی ها« نام دارد 
که با نگاهی بــه قصۀ معروفی که در 
کتاب های درســی آمده، نوشته شده 
اســت. قرار اســت به زودی کتاب 
مصّور »قصه های 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 ۶۰ آثار 
موفقی مانند »قصه های مجید« و »علی 
کوچولو« ســاخته نمی شود یا تعداد 
آثاری که قابل اقتباس سینمایی باشند، 
به طرز چشمگیری کاهش یافته، بیان 
کرد: در حوزۀ کودک و نوجوان همین 
که می پرســید چرا دیگر چنین آثاری 
ساخته نمی شــود، علت آن ربطی به 
قصه ای که نوشــته شــده ندارد بلکه 
به این دلیل اســت که معلوم نیســت 

تکلیف چیست.
او در ادامه گفت: در حوزه هایی 
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. سال ها پیش خود من دو دوره 
مدیر گروه کــودک بودم. ما آن موقع 
برنامه هایــی مثل »محلۀ بــرو بیا« را 

ساختیم. »علی کوچولو« را ساختیم. 
تعداد زیادی تئاتر در شــبکه دو 
تلویزیــون ضبط و حتی چندین فیلم 
سینمایی در گروه کودک ساخته شد. 
خیلــی کار ها بودند، از »چاق و الغر« 
گرفته تا »زی زی گولو« و انواع و اقسام 
کار های عروسکی و زنده و داستانی. 
آن موقــع تلویزیون بودجۀ محدودی 
داشــت و با بودجۀ خودش ســریال 
می ساخت. 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 می شــود. 
مثاًل بین کار های بزرگسال، در اوایل 
ســال های بعد از انقالب سریال هایی 
ماننــد »ســربداران« بــه کارگردانی 
محمدعلــی نجفی ســاخته شــد. 
»هزاردســتان« کار آقای علی حاتمی 
ساخته شد. به طوری که هنوز هم اگر 
ببینیم آن ها دارند پخش می شوند ذوق 
می کنیم. اما االن مثل گذشــته نیست. 
مسائلی هست که باید به طور ریشه ای 

درباره آن فکر شود.
مســئلۀ کپی   رایت باید یک 

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: اتفاقاً خیلی 
از کار های ایرانی قابل عرضۀ جهانی 
هســتند، ولی موانعی از طرف ایران 
وجــود دارد که باید برطرف شــود و 
متأسفانه تا امروز به طرفش نرفته ایم؛ 
آن هم مسئلۀ کپی رایت است. تا حل 
نشــدن این مســئله در حق ادبیات 

کودک ایران ظلم می شود.
وی ادامه داد: معدود ناشــرانی 
هســتند که موقع ترجمــۀ کتاب از 
نویســنده یا ناشر و ســایر کانال های 
قانونی اجازه می گیرند، ولی خیلی از 
کار هایی که ترجمه و چاپ می شوند 
حقشــان داده نمی شود و این در واقع 
نوعی سرقت ادبی است. در تمام دنیا 
نشــر آثار فرهنگی و ادبی قانون دارد، 
ایــران، چون عضو کنوانســیون برن 
نیست آن ها نمی آیند همین طوری آثار 
ما را چاپ کننــد. اگر آن ها هم بدون 
اجازه به چاپ آثار می پرداختند، مثل 

ما می شدند!
او افزود: مســئلۀ دیگر این است 
که ناشران ایرانی معموالً تالشی برای 
بیــرون بردن کار های تولیدشــده به 
خارج از ایران نکرده اند. در سال های 
اخیر چند آژانس ادبــی راه افتاده که 
به هر صــورت تالش هایی می کنند، 

مثاًل تعدادی از ناشــران ترکیه ای کار 
تعدادی از نویسندگان ایرانی را که در 
ارتباط با آن ها بوده اند ترجمه کرده اند؛ 
ولی واقعیت این است که در صنعت 
نشر اتفاقی که طبیعی بیفتد این نیست. 
برای همین اســت که بعضی از 
ناشران ما در سال های اخیر خودشان 
مسئلۀ کپی رایت را شخصی، اخالقی، 
حقوقی و انســانی در نظر گرفته اند. 
ممکن اســت حتی رایگان آن حق را 
به دست بیاورند، ولی به هر حال این 
حقــوق را رعایت می کنند و این قدم 
مثبتی اســت؛ اما در نهایت این مسئله 
باید یک بار برای همیشــه حل شود. 
کپی رایت می توانــد خیلی در ایجاد 
ارتبــاط و ایجاد درآمد مؤثر باشــد؛ 
هم برای ناشــر، هم نویســنده و هم 
تصویرگر. از طرفی حمایت های 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 

اصولی حل شــوند و گیر ها برطرف 
شــوند، در دراز مدت خیرش به همه 

خواهد رسید.
موجــود  ســرمایۀ  کل 
در ادبیــات کــودک بــه پــای 

ساختمان سازی هم نمی رسد
میــزان  دربــارۀ  راســتی 
ســرمایه گذاری در ادبیــات کودک 
کشورمان گفت: کل پولی که در حوزۀ 
ادبیات کودک اســت در مقایســه با 
ساختمان سازی هزاران مرتبه پایین تر 
اســت. با شــرایط موجود ناشران و 
نویســندگان و تصویرگران فعالیتی 
در این حوزه دارند که عمدتاً از روی 

شوق و ذوق و عالقه شان است. 
اگــر نه یک ناشــر موفق همین 
ســرمایه ای کــه دارد را ببــرد در 
ساختمان ســازی، به جای آن که مثاًل 
بیســت ســال بعد به پولش برســد، 
دو ســال دیگر به آن می رسد. خیلی 
از دوســتان من به خاطراین شــرایط 
دیگــر کار نمی کننــد. اآلن در حوزۀ 
کودک تیراژ کتــاب به طور میانگین 
خوش بینانه ۱۰۰۰ تاست. حق التألیف 
نویسنده ای که سالی سه کتاب هم از او 
چاپ شود، جوابگوی نصف یک ماه 
او هم نیســت. پس نباید انتظار داشته 

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 
کتاب های حوزۀ کودک هم داشــت 
و گفــت: فرض کنید وقتی یک کتاب 
خوب با شمارگان هزار نسخه چاپ 
می شــود، هر جلد آن به دســت پنج 
کودک برســد و خوانده شــود و به 
این ترتیــب فقط پنج هزار کودک آن 
کتــاب را خوانده اند. در حالی که یک 
کتاب خوب باید انقدر تکثیر بشود که 
چند میلیون نفر بتوانند آن را بخوانند. 
کتابخانه ها هم باید زیاد و در دسترس 
بچه ها باشند و این طوری تیراژ کتاب 
هــم باز باال می رود؛ چــرا که در یک 
سیستم درست کتابخانه هم باید کتاب 
بخرد. آن وقت به ناشــر می گویند به 
جای مثاًل هزار تا نسخه، فقط پنج هزار 
یا ده هزار جلد برای ما چاپ کن. این 
مسئله باعث افزایش سود حق التألیف 

نویسنده هم می شود. 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 بچه هــا بروند عضو کتابخانه 
بشوند. با عضویت در کتابخانه دیگر 
نمی گوییم کســی به خاطر نبود پول 
کتاب نخرد. عضو کتابخانه بشوید و 
با کم تریــن 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 
علی رغــم همۀ مشــکالتی که دارد، 
کســانی که در این حوزه بودند، چون 
به اعتقاد من جزو کم توقع ترین آدم ها 
هســتند تالش خــود را در بدترین 
شــرایط هم انجام دادند. من به سهم 
خودم از بچگی دوست داشتم در این 
حــوزه فعالیت کنم و می توانم 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 

انصافاً می توانم 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 آن جا مشغول بودند. در آن دوران 
با مشکالت موجود کنار می آمدیم و 
هیچ وقت هم اذیت نشدیم. او در پایان 
گفت: بچه ها انسان های کاملی هستند 
کــه حتماً باید از حقــوق کامل خود 
بهره مند شوند. این بهره مندی زمانی 
به طور کامل اتفاق می افتد که مسائل 
دیگر مشکالتش به حداقل برسد. به 
هر حال دعا می کنیم و تالش می کنیم 
که همه چیز شکل طبیعی خودش را به 
دست آورد چرا که رشد سالم، معقول 
و منطقی در شــرایط مطلوب اســت 
کــه رقم می خورد، اگــر نه در هوای 
آلوده نمی شــود نفس عمیق کشــید. 
هنر و فرهنگ و ادبیات هستند که در 
دنیای ذهن و ذوق هوای ســالم تولید 
می کننــد، امیدوارم که همه چیز رو به 

نور و روشنی و سالمتی بیشتر برود.

گروه فرهنگ و هنر -کتاب می 
خواهم چه کاره شــوم؟ نوشــته آلن 
دوباتن اســت. کتاب می خواهم چه 
کاره شوم؟ یکی از کتاب های مجموعه 
مدرســه زندگی است که به راهنمایی  
برای  جوانــان  در  زمینه حرفه،  پول و  
آینده پرداخته است. کتاب می خواهم 
چه کاره شوم؟ را محمد هدایتی منتشر 

کرده است. 
درباره کتاب :

در بخــش عمده تاریخ بشــر، 
آدم ها از خودشــان نمی پرسیدند که 
»در آینده باید چه کار بکنم؟« مســئله 
برایشان بسیار ساده تر و روشن تر بود: 
در گذشته آدم ها همان کاری را انجام 
می دادند که والدینشان انجام می دادند. 
اگر والدین در کار پرورش گوســفند 
بودند، شما هم گله دار می شدید؛ اگر 
نانوا بودند، شــما هم نانوا می شدید؛ 
اگر قایق و لنجی داشــتند و در امتداد 
رودخانه ای کار می کردند، شــما هم 
به همین کار مشــغول می شــدید. اما 
امــروزه جهان این طور نیســت این 
کتاب با دیدی وســیع و الهام گرفته از 
فلســفه، تاریخ و نظریات اقتصادی، 
با زبانی بســیار ســاده و شیرین ابتدا 
می پرســد که نگاه مــدرِن ما به مقوله 
شــغل از کجا آمده؟ پیــش از این در 
تاریخ، مردم درباره کسب وکارشــان 
چطور فکر می کردند؟ فرق آرزوهای 
ما با امیــد و آرزوهای پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هایمان در چیســت؟ دقیقًا 
از کــی چنین بلندپــرواز و جاه طلب 

شدیم؟
ســؤاالتی حیاتی و جواب هایی 
طالیی در این کتاب پیدا می کنید: چرا 
فوتبال گاهی شغل است و گاهی فقط 
ســرگرمی؟ چرا به بازیکنان حرفه ای 

حقوق های افســانه ای می دهند و در 
مقابل، درآمد یک پرســتار چندان باال 
نیســت؟ اگر قرار باشد مشاغل دردی 
را از مردم دوا کنند و مســئله ای را حل 
کننــد، فوتبال چه مســئله ای را حل 

می کند؟
در این کتاب از تبلیغات صحبت 
می شود، با طرز کار آن آشنا می شویم 
و ایــن فن را یاد می گیریم که چگونه 
تســلیم آن نشــویم. همچنین درباره 
مشــاغل پیدا و پنهان یــاد می گیریم؛ 
چیزی کــه خودِ من تا پیــش از این 
هرگز نشنیده بودم. این مقوله به شکل 
حیرت انگیــزی دامنــه انتخاب های 

جوانان را وسعت می بخشد. 
بخشی از کتاب :

برای فهمیدن این جنبه از فعالیت 
ذهــن، به موقعیتی فکر کنید که در آن 
یکی از خویشاوندانتان از شما می پرسد 
که برای هدیه تولدتان چه می خواهید. 
کم وبیش می دانید که از چه چیزهایی 
خوشــتان می آیــد و از چیزهایی هم 
متنفرید، امــا وقتی با چنین صراحتی 
از شما ســؤال می کنند، انگار ذهنتان 
خالی می شود. انتخاب هدیه مناسب 
برای خودتان واقعاً دشوار است: باید 
بدانید که گزینه ها 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 چه چیزهایی خوشتان می آمده، واقعًا 
چقدر پول دراختیار دارید و تازه باید 
به فروشگاه های مناسبی هم دسترسی 
داشته باشــید. ممکن است برخی از 
این موارد وجود نداشــته باشند و به 
این خاطر انتخاب هدیه ای که درست 
بزند به وسط خال و مناسب ترین باشد 

به ندرت اتفاق می افتد.

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 می گوید به فرزند 
درونگرای خود کمک کنید تعارضات، 
زورگویی، و سایر چالش های اجتماعی 

را مدیریت کند.
درباره کتاب :

بســیاری از کودکانی که بیشتر، 
در طیــف درونگراهــا هســتند، به 
نتیجه گیری هایــی مشــابه دربــاره 
خودشان می رسند. و نویسنده درست 
در همین حوزه می خواهد کمک کننده 
باشد. او بر اســاس تجربه خودش و 
بیست و چند سال کار بالینی، می داند 
که کودک درونگرا مشــکلی در میزان 
هوش یا قدرت حافظه ندارد. او را نباید 
در امور فرعی حوزه های 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 می کنیم 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 می کنند، این است که، "آیا اگر این 
کودکان به همین شیوه ادامه دهند، در 
یک جهان برونگرا موفق خواهند شد؟ 

آیا الزم نیســت مجبورشان کنیم کمی 
برونگراتر شــوند؟" و پاسخ نویسنده 
همیشه یک نه بسیار بسیار بلند است. 

واقعــا  درونگــرا  کــودکان 
اعجوبه های کوچکی هســتند. آنها را 
همانگونه که هســتند بپذیرید. شما با 
حمایت از داشته های ذاتی این کودکان، 
اجازه می دهید 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 می سازند. این 
کتاب به والدین و مربیان کمک می کند 
کودکان درون گرا را بهتر بشناسند و به 

آنها کمک کنند.
بخشی از کتاب :

ماتیــو ده ســال دارد و انگار دو 
کودک متفــاوت در درون او زندگی 
می کننــد. او خانه و ســگ هایش را 
دوست دارد و به هزاران چیز عالقمند 
اســت، بویــژه در حــوزه طبیعت و 
حیوانات. ماتیــو وقتی در یک محیط 
آشنا قرار دارد، می تواند کامال پرانرژی 
و پرحرف باشد؛ او با خوشحالی برای 
دیگران از نحوه جفت گیری پرندگان یا 
کره اسب سه ساله ای که مراقبش بوده، 
صحبت می کند. اما، در سایر محیطها، 
معموال ساکت است. بدن و چهره اش 

بی حرکت است. 
آستین هم ده ساله است، از نظر او 
هر چیزی را که می بیند، خود واقعیت 
اســت. او به محض اینکه مادرش را 
می بیند که آمده او را از مدرسه به خانه 
ببرد، صحبــت درباره اتفاقات آن روز 
مدرسه را آغاز می کند. او در راه خانه، از 
پنجره ماشین با صدای بلند با دوستانش 

صحبت می کند.
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یک نویسنده گفت: خیلی از کتاب های کودک ایرانی قابل عرضه در جهان هستند، ولی موانعی
 وجود دارد که باید برطرف شود.

مسئله کپی رایت باید یک بار برای همیشه حل شود؛

چرا دیگر آثاری مثل »قصه های 
مجید« و »علی کوچولو« 

ساخته نمی شود؟

 بچه ها انســان های کاملی هســتند که حتماً باید از حقوق کامل خود بهره مند شــوند. این 
بهره مندی زمانی به طور کامل اتفاق می افتد که مســائل دیگر مشــکالتش به حداقل برسد. 
بــه هر حال دعا می کنیم و تالش می کنیم که همه چیز شــکل طبیعی خودش را به دســت 
آورد چرا که رشــد ســالم، معقول و منطقی در شــرایط مطلوب اســت که رقم می خورد،
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گروه فرهنگ و هنر -۲۶ نقاشی  محمدعلی کلی بوکسور فقید، در حراجی 
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 ۴۲۵ هزار به 
فروش رسید. بسیاری از این آثار فراتر از قیمتی که برای آن ها پیش بینی می شد، 
به فروش رسیدند. این انگاره که »مثل یک زنبور نیش بزن« نام دارد، در سال ۱۹۷۸ 
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 می شد این اثر ۴۰ الی ۶۰ هزار دالر به فروش برسد. 
در این نقاشــی نوشته شده: »او مثل یک پروانه شناورمی شود و مثل یک زنبور 
نیش می زند« مسئوالن حراجی بونهامس اعالم کرد که تمامی ۲۶ اثر محمد علی 
کلی که در این حراجی بودند، مجموعاً ۹۴۵ هزار 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 می شد. بعضی از آثار محمد علی کلی بیشتر 
حالت شخصی داشته اند. یکی از نقاشی های کلی به رنگ سفید، آبی و قرمز که 
در ســال ۱۹۷۹ کشیده شده بود در این حراجی به قیمت۱۵۰ هزار دالر و یکی 
دیگر از انگاره های او مربوط به سال ۱۹۶۷ نیز به قیمت ۲۴هزار دالر فروخته شد.

فروش ۱ میلیون دالری نقاشی های
 محمد علی کلی


