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تیرماه 1387 از خورشید آسمان شهر من، اهواز، آتش مي بارد. به فکر شب، کوزه را از آب گرم 
ش��یر پر مي کنم و در سایه سار پلکاني که به پش��ت بام مي رسد، مي گذارم. ساعتي پس از نشستن 

خورشید در سمت مغرب شهر، آب کوزه شروع مي کند به خنک شدن.
در بي قرارِي انتظار براي نوشیدن آبي خنک از کوزه، سري به اتاق مي زنم. صندوق چه ي مادرم 
را مي بینم و بازش مي کنم. قاطي اسباب و اثاثیه ي آن، شناسنامه ام را مي بینم؛ برش مي دارم و در 
صفحه ي اولش ماه اردي بهش��ت را مي بینم و گرمم مي ش��ود. سي ام اردي بهشت ماه سال یکهزار و 
س��یصد و س��یزده، روزي را نشان مي دهد که من برهنه و شاد به این دنیا و بر این زمین گرم قدم 
نهاده ام. جعبه ي مداد رنگي را از روي طاقچه برمي دارم و همراه با اذان که از بام مس��جد ش��نیده 
مي ش��ود � و مي دانم که صداي آس��یدعلي، مؤذن مسجد است � با مدادهاي قرمز و آبي و سبز به 
دور روز تولدم خط مي کش��م. آن قدر خط مي کش��م و مي کش��م که رنگ ها قفسي مي شوند و من، 

خوش آب و رنگ و شاد، میان آن قفس مي مانم، براي همیشه... .
از کوزه، آب خنکي مي نوش��م. عرق از پیشاني برمي گیرم و به آسمان نیمه تاریک و پر از ستاره 
چشم مي دوزم. آسماني همیشه آشنا که در پِس تاریکي آن، روزي روشن و خورشیدي را که از آن 

آتش مي بارد، مي بینم و خودم را ... با تني برهنه در آغوش گرم و آشناي خاك... .
..........

اکنون که فکر مي کنم، مي بینم از خود تابلویي س��اخته ام به وسعت خودم. تابلویي که ساختن 
آن هفتاد سال و اندي وقت گرفته است، و موضوع آن، منم؛ هم چنان در قفس و بي نیاز از رهایي... .

در گذر عمري دراز، با خورش��یدهاي داغ روز و ستاره هاي سرد شب، در حصار یک قفِس آشنا 
ریشه دوانده ام؛ قفسي که در روزگار کودکي با مدادهاي رنگي به دور خودم ساخته ام. همان قفسي 

که آن را به جایي در آسمان شهر خود، اهواز، آویخته ام!           
هفدهم تیر ماه 1387
غالمعلی مکتبی

ازخورشیدباالیشهراهوازآتشمیبارد
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کتاب درس��ي ش��اید یکي از بنیادي تری��ن بزنگاه هاي 
برخورد هر بیننده با واقعیت شکل و شالوده ي تصویر است 
ک��ه مگر در م��وارد معدودي، همه در س��نین خیلي پایین 
رقم مي خورد و بر ش��ناخت و شعور تصویري یک کودك و 
ش��کل گیري تصور او از گسترده ي گشوده »دیدن« و قیاس 
می��ان پدیده ها، تأثیر انکارناپذی��ري دارد. ظهور هنرمندي 
چ��ون »غالمعلي مکتب��ي« در هنر م��درن و معاصر ایران 
درس��ت از چنین زم��ان و زمینه ي مهم و ملموس��ي آغاز 
مي شود. هنرمندي که بینش باال و واال و کمال یافته ي خود 
را از جهان عیني به جهان یک س��ر ذهني کودکان کشانده 
و چهل و چند س��ال از همراهي با آن ها دریغ نکرده است؛ 
به طوري که اکنون کم تر کسي را در این سرزمین مي توان 
یافت که درس خوانده باش��د و رد پاي خیال مکتبي را در 
کیف هاي مدرس��ه و کتاب هاي درس��ي و کالس هاي درس 
ندیده باش��د. تصویرهاي س��اده اي که در درك سختي هاي 
درس و ن��رم کردن مطالب خش��ک و نش��ان دادن راه هاي 
دیگر، آن هم در آغاز درگیري با دنیاي بیرون، بس��یار مؤثر 
بوده اند و تأثیر خود را تا آس��تانه ي بزرگ س��الي و سلطه و 
س��یطره ي تصور بر تصویر، و واقعی��ت بر خیالي گري حفظ 

کرده اند.
مکتب��ي بر خالف چهره ي منعطفي که سال هاس��ت در 
طراحي و تصویرگري و تزیین کتاب هاي درسي و داستاني 
و آموزش��ي و علمي کودکان و نوجوانان از خود نشان داده، 
در نگاه نخست، با آن سبیل هاي پرپشت و موهاي به پشت 
خوابیده و شکِم به نسبت برآمده و عینک درشت، چهره اي 
مصم��م و ج��دي دارد که از نزدیک ش��دن ناگهاني آدم به 
او جلوگی��ري مي کن��د. در گذار از این چهره ي خش��ک و 
ظاهر غلط انداز، که صد البته از سرش��اري و نش��اط پیرمرد 
در عال��م پیري نیز س��خن مي گوید، به عالم��ي از آرامش 
مي رسي  که دامنه هاي آن به طنز و کاریکاتور نیز مي رسد. 
کاریکاتورهایي کودکانه که ش��اید کم ت��ر آدم بزرگي را به 
خن��ده وادارد اما با جریان یافت��ن به خوني که در رگ هاي 
یک کودك اس��ت، خنده را یک ب��اره و یک جا به لب هاي او 
مي آورد و به چشم هایش مي کشاند و مي نشاند. ردپاي این 

لبخند را در نگاه هاي خود نقاش نیز مي توان یافت؛ آن هم 
وقت��ي که به انبوه کارهایش ن��گاه مي کند و از این انبوه به 

وجد مي آید.
از این که عمرش را داده و داد بچه ها را از بزرگ س��الي 
و دنیاي بس��ته ي آن ستانده اس��ت، مي گوید: »با جدیت و 
عالقه ي خاصي که به دنیاي بچه ها داشتم، همه ي زندگي ام 
را گذاش��تم براي نقاش��ي کودکان و نوجوان��ان، از پیش از 
دبستان تا دبیرستان. هنگام کار احساس زندگي مي کنم و 

خوش حالم از این که دارم کار مفیدي انجام مي دهم.«
تصاوی��ر مکتبي از فرط س��ادگي و صراحت اغلب قابل 
تفسیر نیستند و با همان محدودیت واژگاني زبان کودکانه 
درگیرن��د. این تصاوی��ر گاه، البته و بیش ت��ر در کتاب هاي 
غیردرس��ي )شعر و داستان(، از این قاعده مستثنا مي شوند 
و فراتر مي روند و به گش��ایش بیش تري مي رسند که ریشه 
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در سنت هاي تصویري ایران نیز دارد و یادآور نوع تصاویري 
اس��ت که دیده ایم و احیاناً در ذهن ساخته ایم. در این مورد 
و درب��اره ي روي کرد به س��نت، حتي گاه��ي کارهاي این 
هنرمند را مي توان به همان هنر میانه ي »سقاخانه« تأویل 
ک��رد. منتها این ج��ا و در آثار مکتب��ي � همان طور که باید 
� روایت نی��ز مي آید و از بار تجریدي و انتزاعي نقاش��ي ها 
مي کاه��د و آن ها را به واقعی��ت نزدیک تر مي کند. واقعیتي 
که البته چندان ش��باهتي به واقعیت بیروني ندارد و بسته 
ب��ه حال و ه��واي کت��اب، انعطاف مي پذی��رد و با تخیالت 
کودك � از راه هایي که نقاش دیده و اندیشیده و پیش بیني 
کرده اس��ت � پیوند مي خورد: »با گذش��ت 45 سال از کار 
تصویرگرِي کتاب هاي درس��ي و مجالت کمک آموزش��ي و 
کتاب هاي شعر و قصه براي کودکان و نوجوانان، توانسته ام 
تجربه هایي کسب کنم که اساسي و منطقي به نظر مي آیند. 
تصوی��ري که براي کودك نقاش��ي مي ش��ود، ضمن رعایت 

برداشت شخصي از موضوع، باید به ایجاد ارتباطي حسي و 
منطق��ي بین خط و رنگ و ترکیب بندي، و نوعي هماهنگي 
و ارتب��اط بین متن و تصویر به ش��کلي عیني و حس��ي با 
کمک گرفتن از رنگ هاي ش��اد و زنده و دل پذیر و در عین 
حال متناسب با سطح فهم مخاطب بینجامد. خطوط، باید 
س��اده و راح��ت و در عین حال پویا و تأثیرگذار باش��ند تا 
مخاطب کم س��ن و س��اِل این تصاویر بتواند به آس��اني با 
آن ها ارتباط حس��ي برقرار کند و درنهای��ت، از نگاه کردن 
به آن ها لذت ببرد و به تخیل، تش��ویق ش��ود. یکي دیگر از 
نکات موردنظر، ایجاد نوعي هماهنگي دل نشین بین عناصر 
تش��کیل دهنده ي تصویر اس��ت؛ به گونه اي که هر جزء آن 
ترکیب بندي، کامل کننده ي باقي آن کمپوزیس��یون باشد. 
در کمپوزیس��یون رنگي یک تصویر موفق، چنین ضرورتي 

نیز وجود دارد.«
چی��زي که به آفریده ي تصویري مکتبي، تعادل و توازن 
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مي بخش��د، همین گردش رنگ در آن هاست و صراحتي که 
در رنگ گذاري ب��دوي و بنیادي کودکان نیز مي بینیم. این 
ویژگي در وهله ي نخست، محصول هم ذات پنداري هنرمند 
با مخاطبي اس��ت که او را به درس��تي و دقت مي شناسد و 
دیگ��ر، از همان ش��ناخت و تجربه هایي برمي خیزد که گرد 
س��فید پیري را روي موهاي او پاشیده اند: »باید همواره در 
نظر داش��ت که ه��ر تصویري نمي تواند می��ل کودك را به 
دیدن ارضا کن��د و بنابراین، باید درخور ادراك، س��لیقه و 
ذهنیت هاي او باشد و این امکان را به او بدهد که در خیال 
خود س��یر کن��د و نادیده ها را ببین��د و آموختني ها را هم 
بیاموزد. هنرمندي که س��عي مي کند افکار و اندیش��ه هاي 
خ��ود را در قالب هن��ر خویش اظهار کن��د و از این طریق 
نتیجه بگیرد، همواره سعي در شناخت مخاطبان خود دارد 
و همیش��ه در این اندیشه است که چگونه باید عمل کند و 

چه راهي را براي رسیدن به هدف برگزیند.«
مطمئن ترین راه ش��اید همان راهي باشد که همواره بر 
آن تأکید شده و دال بر هم رنگي و هم زباني با کودك است 
و گش��ودن زباني که کودك آن را بلد اس��ت و با آن حرف 
مي زند و مقصود خود را مي گوید و مي رس��اند. این جا و در 
کار تصویرگري کودك هم � همان طور که مکتبي با آثارش 
نش��ان داده است � قالب مشخص و منتظمي نیست و فقط 
منظور باید به بهترین ش��کل و ش��یوه منتقل شود؛ چیزي 
که شاید در بسیاري از تصویرگري هاي امروز کودکان خط 
خورده است و جاي آن را تظاهرات تفنني، تجربي و موردي 

گرفته است.
عنصر ش��باهت در دنی��اي کودکان، عنص��ري بنیادین 
به حس��اب مي آید؛ ای��ن را »آنتوان دوس��نت اگزوپري« با 
شاه کارش »ش��ازده کوچولو«، »هانس کریستین آندرسن« 
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با داستان »لباس��ي براي پادشاه«، »شل س��یلور استاین« 
ب��ا مجموعه آث��ارش و »فردری��ک کلمای��ن« در »نقاش و 
قوهاي وحش��ي« خیلي خوب نش��ان داده اند.به این مؤلفه 
مي ت��وان بزرگ نمایي و کوچک نمایي و اغ��راق را افزود که 
بس��ته به موضوع و مضمون، در آثار غیردرس��ي مکتبي نیز 
ب��ه وف��ور و وضوح دیده مي ش��وند. همی��ن مؤلفه ها اما در 
کتاب هاي درس��ي، به قالب مش��خص تري تقلی��ل و تنزل 
مي یابن��د که هم همگاني بودن جایگاه تصویر را مي رس��اند 
و هم محدودیت هاي کتاب هاي درس��ي را، و در عین حال، 
ب��ه مرکز و مدار مش��خصي که آفریننده ي آن هاس��ت، باز 
مي گردد و از سرچش��مه ي خالقیت هاي او سیراب مي شود. 
از همین روست که باید بین آثار درسي و غیردرسي مکتبي 
� ک��ه البته هم درس هایي با خ��ود دارند � فرق و فاصله اي 
قائل ش��د. در یک��ي، نقاش بازتر به نظر مي رس��د و دریکي 
راحت تر به نظ��ر مي آید. با وجود این، اما، همه ي آثار طعم 
تصاوی��ر منحصر به فرد او را در عرصه ي تصویرگري کودك 

و نوجوان دارند.
کم تر پیش مي آید که مکتبي زبان به گالیه بگشاید؛ این 
را شخصیت دوست داشتني و کودکانه ي او به ما مي گوید که 
از بدجنسي هاي شایع دوران بزرگ سالي دور مانده و خود را 
دور نگه داشته است. این ویژگي، وقتي که او به عنوان یک 
بنیان گذار و پیش کسوت درباره ي مسائل فني کارش سخن 
مي گوید، به شکل دیگري بروز مي کند و از مرتبه ي خطاب 
قرار دادن ش��خص و هنر خاص فراتر مي رود: »متأسفانه در 
بسیاري موارد دیده مي شود که هنرمند به قصد آموزش، به 
نحوي مانع بروز خالقیت مخاطب خود مي ش��ود و به قصد 
تقوی��ت فکري و احساس��ي او، خودانگیختگي دروني اش را 
نس��بت به تصویر کاهش مي دهد و باري از فکر و اندیشه را 
در ذهن او متراکم مي کند و بدین ترتیب، مانع ایجاد معرفت 
در وي مي گردد. گاهي نیز به قصد ش��کوفایي استعدادها و 
ذخای��ر دروني مخاطب کاري انج��ام مي دهد و مانع تحقق 
چنین چیزي مي ش��ود یا با انباش��تن باري از دانس��ته ها و 
تجربه ها در برابر مخاطب، مانع دس��ت یابي او به مجهوالت 
مي ش��ود و در نهایت، با هدف یاري دادن مخاطب، از کشف 
ش��دن س��رمایه هاي فطري  او جلوگیري مي کند. درس��ت 
همان گونه که به قصد باروري اندیش��ه ها و قریحه ها، مانع 
اندیش��یدن و نیز جوش��ش ذوقی��ات او مي ش��ود. از جمله 
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جذابیت هاي هنر، تأثیرگذاري س��اده و راحت بر ارکان روح 
و جان آدمي است که تا زنده است آن نیز در فکر و اندیشه، 

زنده و جاري است.«
مکتبي در س��ال 1313 در اهواز ب��ه دنیا  آمد و پس از 
گذران��دن مراحل مقدماتي تحصیل در همان ش��هر، راهي 
ته��ران  ش��د و با ب��ه دس��ت آوردن رتب��ه ي اول کنکور به 
دانش��کده ي هنرهاي زیباي دانش��گاه تهران راه یافت و در 
س��ال 1338 از آن جا فارغ التحصیل  ش��د. او بالفاصله پس 
از طي دوران دانش��کده، به نقاش��ي و به وی��ژه تصویرگري 

پرداخت. تصویرگري مش��ترك سه جلد کتاب تاریخ قبل و 
بعد از اس��الم و جغرافیاي ایران به همراه »پرویز کالنتري« 
و »محمدزمان زماني«، و س��ه س��ال همکاري با انتشارات 
فرانکلین از تجربیات آن زمان مکتبي به حساب مي آید که 
نیمه کاره  ماند و مقدمه اي  ش��د براي عزیمت او به فرانسه و 

پي گیري تحصیالتش در »بوزار«.
این دوره هم 6 سال طول کشید و دوباره ایران و دوباره 
کار نقاش��ي و تصویرگري و به وی��ژه تصویرگري کتاب هاي 
درس��ي و کمک آموزش��ي ک��ه گاهي به طراحي پوس��تر و 

کارهاي گرافیکي نیز پیوند مي خورد. اس��تخدام در وزارت 
آم��وزش و پ��رورش آن زمان، زندگي هنرمند را در مس��یر 
مس��تقیم تصویرگري براي ک��ودکان و نوجوان��ان انداخت 
و رفت��ه رفته فعالیت ه��اي او را به این ح��وزه ي کلیدي و 
بنیادي محدود کرد. مکتبي کار تصویرگري کتاب هاي شعر 
و داس��تان و هم چنین تدریس در دانشگاه را از سال 1364 
آغاز کرده است. تصویرگري بیش از 65 کتاب غیردرسي و 
11 سال تدریس مداوم و مستمر در دانشگاه تهران، دانشگاه 
هنر، دانشگاه الزهرا، دانشگاه آزاد و دانشکده ي صدا و سیما 
از جمله فعالیت هاي دیگري اس��ت ک��ه او تاکنون به آن ها 
پرداخته اس��ت. وي به غیر از دانش��گاه ته��ران، که در آن 
نقاش��ي درس داده، در دیگر مراکز دانشگاهي، تصویرسازي 
و مبان��ي رن��گ را به ص��ورت عملي تدریس کرده اس��ت. 
مکتبي به رغم این ک��ه بارها به عنوان یکي از بنیان گذاران 
تصویرگ��ري کتاب هاي کودك و نوجوان م��ورد تقدیر قرار 
گرفته، هنوز و هم چنان به آفرینش مش��غول اس��ت و یکي 
دو روز هفت��ه را هم در همان س��ازمان کتاب هاي درس��ي 
و کمک آموزش��ي مي گذران��د تا هم تجربه ه��اي خود را به 
دیگران انتقال دهد و هم از هنر خود بهره مند ش��ود. وقتي 
از او مي پرس��م که بعد از این همه س��ال ب��ه چه چیز فکر 
مي کند و چه چیز برایش مهم است، با همان گرمي جنوبي 
و تواض��ع مثال زدني اش مي گوید: »آن چ��ه این اواخر برایم 
مهم مي نماید، همان دنیاي کودکان اس��ت که اس��مش را 
گذاش��ته ام دنیاي رنگین کمانِي کودکان. به خاطر صداقتي 
که این دنیاي پاك و بي غل و غش دارد، راستش از دنیاي 
بزرگ ترها بریده و فاصله گرفته ام.« این را ساعت 3 پس از 

نیمه شب و در اوج تنهایي اش مي گوید نقاش!

محمد شمخاني
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