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آتش به جان سينماها افتادن سابقه اي 
طوالني در ايران دارد. سينما پاسيفيك گزارش

نخســتين ســينمايي بود كه در دهه 
40طعمه حريق شــد و در ســال هاي بعد مي توان به 
سينماهايي چون ســعدي، المپيا و آزادي اشاره كرد؛ 
سينماهايي كه برخي از آنها مجال بازسازي پيدا كردند 
امــا در نهايــت سرنوشتشــان تعطيلي بــود. به جز 
آتش سوزي، سالن هاي ديگري هم به بهانه هاي مختلف 
در اين سال ها تعطيل شدند. اين ســينماها روزگاري 
بهترين فيلم هاي خارجي و ايراني را اكران مي كردند و 
هنوز هم وقتي نام برخي از آنها مي آيد، يادآور خاطرات 
زيادي براي دوســتداران فيلم و سينماســت. بعد از 
آتش ســوزي ســاختمان پالســكو حساســيت هاي 
آتش نشاني بيشتر از پيش شده و اخيرا معاون حفاظت و 
پيشگيري سازمان آتش نشاني 6سينماي تماشا، شاهد، 
سروش، ايران، پايتخت و صحرا را جزو سينماهاي ناايمن 
نام بــرده و عنــوان كرده كــه اين ســينماها به دليل 
فرسودگي، فقدان سيســتم اطفاي حريق، حوزه بندي 
حريق و …ايمني الزم را ندارند. اسامي اين سينماها  در 
فهرست بناهاي پرخطر به معاون دادستان اعالم شده 

است.

باال رفتن هزينه ها، ايمن سازي را زمان بر كرده
ســاخت ســينما شــاهد در چهارراه نظام آباد به دهه 
50برمي گردد. اين ســينما با 3سالن توانسته تا حدود 
زيادي نياز ساكنان مناطق 7و 8را تأمين كند و با وجود 
سالن هاي تازه تاســيس تيراژه 2، همچنان زنده است. 
شاهد هم در فهرست ســينماهاي ناايمن قرار گرفته و 
به گفته مدير ســينما كارهاي ايمن سازي آن با وجود 
باال رفتن هزينه ها در حال انجام است. صادق صباغي، 
مدير سينما شــاهد به اتفاقات بعد از حادثه پالسكو و 
سختگيري هاي آتش نشاني اشاره مي كند و به همشهري 
مي گويد: »بخش اعظم تهران از ساختمان هاي قديمي 
تشكيل شده و آتش نشاني بعد از پالسكو حساس تر شده 
و دستورالعمل هايي براي ساختمان هاي قديمي داده 
است. اين دستورالعمل ها به 2شكل موقت و كلي است 
كه در دستورالعمل موقت، سينما شاهد تمام كارهاي 
ايمن سازي را به پايان رســانده و در دستورالعمل كلي 
مانند باكس شــدن خروجي ها و درهاي ضدحريق و... 
قرار است كار را شروع كنيم اما به دليل هزينه هاي باال كار 
كمي زمان بر شده است.« صباغي با عنوان اين مطلب كه 
مراجعه كنندگان برايمان مهم هستند و همه سينماداران 
دوست دارند بهترين استانداردها را در سينماهاي خود 
داشته باشند، يادآور مي شود: »از آذر ماه سال گذشته 
با ارائه دســتورالعمل موقت كارها انجام شد و از سال 

جديد نيز دستورالعمل كلي را دادند. متأسفانه با توجه 
به وضعيت اقتصادي و بازار ارز، هر شركت پيمانكار براي 
تجهيز سالن ها يك نرخ مي گذارد و مدام هم اين نرخ ها 
تغيير مي كنند كه باعث سردرگمي ما شده است.  درست 
است كه كار بايد انجام شود و ضروري است اما منتظر 
هستيم بازار يكدست شود. گراني دامن مديران سينماها 

را گرفته اما بايد به تعهدات عمل كنيم.«

اشتباه شده بود؛ ما استاندارديم!
از سينماهاي ديگري كه نامش در فهرست سينماهاي 
ناايمن قرار دارد، سروش است. مولن روژ نام سابق اين 
سينماي 54ساله است. اين سينما در دهه 40با اكران 
»بندباز« افتتاح شــد و در اين سال ها تعطيلي موقتي 
داشت كه بعد از بازسازي كامل بار ديگر فعاليت خود را 

در اوايل دهه 90با اكران مدرسه موش هاي 2آغاز كرد.
علي اصغر عاشري، مدير اين سينما به همين بازسازي ها 
اشــاره كرده و به همشــهري مي گويد: »ســروش در 
شهريور 93بازسازي شد و تمام دستورالعمل ها را انجام 
داده اســت.«  وي اضافه مي كند: »وقتي نامه از سوي 
آتش نشــاني رســيد براي پيگيري اين نامه به جاهاي 
مختلف سر زدم و در نهايت با آمدن كارشناس سينما به 
سروش، خودشان گفتند كه نامه اشتباه شده و سروش 
جزو سينماهايي است كه موارد مورد نظر درخصوص 
ايمن سازي را انجام داده.« اما عاشري از عدم حمايت هاي 
كافي از سينماهاي 2يا 3ســالني گله مند است و ادامه 
مي دهد: »در وضعيت فعلي، درآمد دكه روبه روي سينما 
بيشتر از ســينماي ماست. ســينما نام بزرگي دارد اما 
به لحاظ كســب درآمد در رده هاي پايين قرار گرفته و 
مخاطبان سينماها هم به خاطر وضعيت اقتصادي كم 
شــده اند. براي زنده نگاه داشتن سالن نيازمند حمايت 

هستيم و اگر كاري انجام نشود ممكن است اين سالن ها 
تعطيل شوند.«

وقتي سينما با هزينه شخصي اداره مي شود
در فهرســت ســينماهاي ناامن نام برخي از سينماها 
ديده مي شــود كه هنوز عمرشــان به 2دهه نرسيده 
است؛ مثل سينما پايتخت كه 15سال پيش متولد شد؛ 
سينمايي با 2سالن كه در مجاورت ميدان هفت تير قرار 
دارد،. اما مدير سينما مي گويد كه خرج و دخلش يكي 
نيست و ديگر نمي تواند با هزينه ها مبارزه كند. علي اكبر 
دماوندي به همشــهري مي گويد: »چند سال پيش به 
آتش نشاني مراجعه كرديم و دستورالعمل هاي داده شده 
ازجمله نصب كپسول ها و توري كردن پنجره ها را انجام 
داديم. در آن زمان، انجام ديگر دستورالعمل ها به هزينه 
100ميليوني نياز داشت اما حاال نيم ميليارد نياز داريم 
كه تجهيزات كامل را انجــام دهيم و من به عنوان مدير 
ســينما نمي توانم چنين هزينه اي كنــم.« دماوندي 
از نوع رفتار آتش نشــاني هم گله مند بوده و مي گويد: 
»مگر ما كار بدي انجام داده ايم يا متهم هستيم كه پاي 
دادستاني در اين نامه به ميان كشــيده شده؟ با توجه 
به وضعيت سينما، خوشــحال مي شوم كه آتش نشاني 
سينما را پلمب كند.«  او اضافه مي كند: »سينما پايتخت 
جزو ساختمان هاي تازه تاسيس است كه عمر 15ساله 
دارد و توسط معمارهاي معروف و با استاندارد ساخته 
شده اما هر سال ســنگ جلوي پاي ما مي اندازند. من 
با هزينه شخصي سينما پايتخت را مي چرخانم.« او به 
اجحاف هايي در حق ســينماها اشاره كرده و مي گويد: 
»حتي براي اكران يك فيلم روز، با نامه نگاري ها كارمان 
را ادامه مي دهيم. نه تنها هيچ حمايتي از ما نمي شــود، 
بلكه مدام با وضع قوانين مختلف هزينه تراشي مي كنند.« 

گزارشي از سينماهاي ناايمن در گفت وگو با سينماداران
 فهيمه پناه آذر

روزنامه نگار

مي خواهيم زنده بمانيم راهنما

   كنسرت گروه چريكه
  تاريخ اجرا: 21 تير ماه

ساعت 20
خانه هنرمندان ايران )سالن شهناز(

   كنسرت رسم
دونوازی همايون نصيری و پيام جهانمانی

  تاريخ اجرا: 31 تير ماه
ساعت 21

فرهنگسراي  نياوران

   گروه موسيقی شهبانگ
 سرپرست: غالمرضا رضايی و مزدا انصاری

  تاريخ اجرا: 19 تير ماه
 ساعت 21 

تاالر خليج فارس فرهنگسرای نياوران 

   كنسرت ستاره قطبي )ويژه بانوان(
خواننده: پري زنگنه

  تاريخ اجرا :28 و 29 تير ماه
ساعت: 14

تاالر وحدت

   كنسرت گروه موسيقي پاپ و سنتي
) ويژه بانوان(

سرپرست: ندا بهزاد
  خواننده :صبا محمدي

تاريخ اجرا: 26 تير 
ساعت 21

فرهنگسراي نياوران

   كنسرت جاودانه هاي پاپ
نوازندگان: پيام صميمی و سپهر قاضی

  تاريخ اجرا: 20 و 21 تير ماه
ساعت 21

فرهنگسراي نياوران

   كنسرت احسان خواجه اميري
  تاريخ اجرا: 20 تير

ساعت 21
شهر محالت، سالن شهرداري

   كنسرت گروه سون
  تاريخ اجرا: 21 تير

ساعت: 20
بندرعباس، سالن شهيد آويني

با حميدرضا شاه آبادي به بهانه روز ادبيات كودكان و نوجوانان
نصيحت كردن جزو ادبيات نيست

حميدرضا شــاه  آبادي از نويسندگان 
فعال حوزه ادبيات نوجوان و بزرگسال 
است كه آثار در خوري در كارنامه اش 

دارد. ازجمله »ديلماج«، »الاليي براي دختــر مرده« و... كه هر 
كدام افتخاراتــي را برايش به ارمغان آورده انــد. او هم اكنون هم 

مشغول نوشتن رمان »دروازه مردگان« براي نوجوانان است.
شاه آبادي در گفت وگو با همشهري، بر ضرورت تفاوت گذاشتن 
بين ادبيات نوجوان و بزرگسال تأكيد دارد و مي گويد: »بعضي ها 
بين ادبيات بزرگسال و ادبيات كودك و نوجوان يك رابطه طولي 
قائل هستند. به معني ديگر احساس مي كنند كه ادبيات كودك و 
نوجوان وقتي كه رشد مي كند و به سطح باالتري مي رسد تبديل 
به ادبيات بزرگسال مي شود. به همين منظور از نظر كيفي هم براي 
اين نوع ادبيات ارزش كمتري قائل هســتند، اما اين تصوركامال 
غلط است. تفاوت ادبيات كودك ونوجوان با ادبيات بزرگسال عيناً 

تفاوت كودك و نوجوان با بزرگساالن است.«
وي مي افزايد: »شــايد در گذشــته تصور اين بود كه كودكان، 
بزرگساالن رشد نيافته هســتند. يعني عين بزرگساالن هستند 
منتها از جهات مختلف و از نظر كّمي با آنها متفاوت هستند؛ قد و 
قواره و هيكل شان كوچك تر است، توانايي هاي ذهني شان، تجربه 
زندگي شان و فهم شان از دنياي اطراف خودشان كمتر است. به 
همين جهت هميشه معتقد بودند كه كودكان في نفسه از ارزش 
كمتري نســبت به بزرگســاالن برخوردارند. اين نگرش تا آنجا 
پيشروي مي كرد كه كودكان را به راحتي از بين مي بردند و براي 
آنها هيچ نوع ارزش انساني اي قائل نبودند. رفته رفته اين نگرش 
متفاوت شد تا اينكه در دوران مدرن بشر به اين نتيجه رسيد كه 
تفاوت كودك با بزرگسال كّمي نيست بلكه تفاوت كيفي هست و 
ماهوي. به عبارتي ديگر كودكان ماهيتاً با بزرگساالن مانند هستند 

نه در اندازه و سايز و ميزان فهم و تجربه و توانايي هاي ديگر.«
اين نويسنده در ادامه مي گويد: »اگر با آن نگرش قديمي با موضوع 
مواجه شويم قطعاً به همين قضيه مي  رسيم كه ادبيات كودك و 
نوجوان شكل رشد نيافته ادبيات بزرگسال است. ولي اگر با نگاه 
مدرن و امروزي بخواهيم به موضوع نگاه كنيــم قطعا به نتيجه 
ديگري مي رسيم. در واقع به نوعي از ادبيات مي رسيم كه ماهيتًأ 
با ادبيات بزرگساالن متفاوت اســت و تفاوت ماهوِي آن به دليل 
تفاوت ماهوي كودكان و نوجوانان با بزرگســاالن شــكل گرفته 
است. از اين نظرگاه ما با شكل متفاوتي از ادبيات مواجه هستيم 
كه نويسندگان و خالقان آنها براي گروهي از مخاطبان مي نويسند 
كه با آنها تفاوت ماهوي دارند. يعني من نويسندِه بزرگسال براي 
مخاطبي مي نويســم كه ماهيتاً با من متفاوت اســت. اينجا يك 
اتفاق ديگر ممكن است شكل بگيرد به اين معني كه بيايم و براي 
يك گروه ســني جز خودم با نگاه، دنيا و سليقه متفاوت بخواهم 
بنويسم كه قاعدتًأ بايد از اثر فاصله بگيرم. اين فاصله گرفتن از اثر 
آيا موجب نمي شــود اثر ادبي  اي كه من خلق مي كنم از اَدبيت 

خودش دور شود؟ 
نويســنده رمان »كافه خيابان گوته« عنوان مي كنــد: » اتفاقاً 
كودكي و ويژگي هاي مرتبط با كودكي در اعماق وجود نويسنده 
و در اليه هاي بسيار نهفته ذهن او وجود دارد و نويسنده هنگامي 
كه براي كودكان مي نويســد اگــر با آن بخــش از وجود و ذهن 
خودش ارتباط برقرار كند دست به خلق اثري مي زند كه كاماًل از 
ويژگي هاي ادبي برخوردار است. گمان مي كنم آن بخش از ادبيات 
كودك كه نمي شود به آن گفت ادبيات كودك، بخشي است كه زير 
مجموعه عنوان و لفظ عام ادبيات قرار مي گيرد. يعني نوشته هاي 
آموزشي، تربيتي و نوشــته هايي كه سعي مي كنند كودكان را به 
نوعي نصيحت كنند يا بخشــي از اطالعات زنده را در اختيار آنها 
قرار بدهند؛ آن موقع بله آنها در حوزه ادبيات قرار نمي گيرند ولي 
شما هيچ وقت نمي توانيد آثار بزرگ ادبي اي را كه براي كودكان و 
نوجوانان نوشته شده اند ادبيات ندانيد چون كاماًل با عميق ترين 

اليه هاي ذهني نويسنده ارتباط دارند.«
مديرعامل انتشارات مدرسه به ايجاد »حلقه هاي داستان و رمان« 
در اين انتشارات اشــاره مي كند و در اين مورد مي گويد: »قطعا 
نمي توانم بگويم همه خألها را پــر كرده ايم و قطعاً هم نمي توانم 
بگويم كه همه برنامه هايي كه داريم اين خألها را پر خواهد كرد. اما 
در عين حال، به راه باديه رفتن به از نشستن باطل. درحال حاضر 
ما »حلقه هاي تأليف داستان و رمان« را تشكيل داده ايم و در هر 
يك از اين حلقه ها نويســنده ها جمع مي شوند و آثار خودشان را 
براي هم مي خوانند؛ با هدف اينكه نياز ادبيات داستاني كودكان 
و نوجوانان را پاســخگويي كنيم. تا كنون هم 2جلد از مجموعه 
داســتان هاي اين حلقه ها چاپ شده اســت. عالوه بر حلقه هاي 
داستان در انتشارات مدرسه، 18كارگروه تشكيل شده و در اين 
18كارگروه 80كارشناس كار مي كنند و همه دنبال پاسخ دادن به 
همين سؤال ها و نيازها هستند. قطعاً در يكي دو سال آينده شاهد 

حركتي خواهيم بود كه وضعيت ما بهتر خواهد شد.«

دماوندي معتقد اســت با وجود پرديس ها، سينماهاي 
يك يا 2سالني در آخرين رده برنامه ريزي و حمايت قرار 
گرفته اند. اين مدير سينما تأكيد مي كند: »تغيير كاربري 
مي تواند ما را از بحران مالي نجات دهد ولي ما همچنان 
مي خواهيم ســينما كارش را ادامه دهد. اما شــرايط 
فرساينده شــده و ديگر ســينما عايدي براي ما ندارد. 
هيچ كس حمايت نمي كند و همه پشــت ميزهايشان 

نشسته اند و مدام ايراد مي گيرند.«

ايمني پرديس ها كمتر از سينماهاي يك تا 3سالنه
با اين حال صاحبان 6ســينما تالششــان بر اين است 
كه بتوانند ســالن هاي خود را از تعطيلي موقت و دائم 
نجات دهند. رئيس انجمن سينماداران هم در اين باره 
به همشهري مي گويد: »سينماها شايد سيستم ايمني 
نداشته باشند اما پرخطر نيستند.« محمد قاصد اشرفي 
معتقد است كه برخي از اين ســينماها از پرديس هاي 

سينمايي كه ساخته مي شود، ايمني بيشتري دارند.
وي در ادامه با تأكيد بر اين موضوع كه نداشتن تأييديه 
از طرف ســازمان آتش نشــاني دليل بر پر خطر بودن 
سينما نيست، عنوان مي كند: »ســينماهاي قديمي 
ايران براســاس اســتاندارد و آيين نامه اي كه در سال 
1345تصويب شده ساخته شده اند و از نظر خروجي و 
ورودي و موقعيت سالن انتظار و دسترسي هاي آن بسيار 

خوب هستند.« 

برگزاري جلسات با آتش نشاني و وزارت ارشاد
اشرفي به وضعيت اقتصادي سينماها و باال بودن هزينه ها 
اشــاره مي كند و ادامه مي دهد: »با همه اين تفاســير 
ما موظف هستيم تمام ســينماها را به سيستم ايمني 
آتش نشاني تجهيز كنيم اما انجام آن، قطعا هزينه زيادي 
مي طلبد.« او به برگزاري جلساتي با حضور وزارت ارشاد 
و سازمان آتش نشــاني و نماينده ســينماداران اشاره 
مي كند و مي گويد: »در هفته  گذشته جلسات مكرري 
گذاشته شد تا راهكاري براي حل مشكل پيدا كنيم و اين 
جلسات ادامه دارد. يكسري از تجهيزاتي كه در سينماها 
به كار رفته شايد از نظر سازمان آتش نشاني مورد تأييد 
نباشد. آتش نشاني هم ســالي يك بار به سينماها سر 
مي زند و شرايط ايمني ساختمان ها را ارزيابي مي كند و 
حتي پيش آمده سالني كه تا سال قبل تأييديه داشته، 
نتوانسته براي سال بعد تأييديه بگيرد زيرا آيين نامه هاي 
آتش نشاني نيز تغيير مي كند. با اين حال وظيفه داريم كه 
هر سال سينماها را به روز كنيم و مشكالت احتمالي را 
از بين ببريم.« اشرفي سپس به تعطيلي سينماها در اين 
سال ها اشاره مي كند و با بيان اين مطلب كه نمي خواهيم 
سالن هاي سينمايي و فضاهاي فرهنگي كشور تعطيل 
شوند، مي گويد: »تمام تالشمان اين است كه به بهبود 

وضعيت سينماها و سالن هاي نمايش بپردازيم.«
6ســينمايي كه نام آنها در فهرســت ناايمن آمده، 
سالن هايي هستند كه روزگاري با ديگر سالن هايي كه 
حاال تعطيل شده اند و در نبود پرديس هاي سينمايي، 
تماشاگران خود را داشــتند، اما به نظر مي رسد اين 
روزها كمي مهجور مانده اند و نيازمند چتر حمايتي 
متوليان فرهنگي و شــهري هســتند تا همچنان 
چراغ شان روشن بماند و براي مشتاقان سينما خاطره 

و  رؤيا بسازند.

كتابت

سفري در هزارتوي كلمات

سفر گاهي در جغرافيا رخ نمي دهد و حركتي است در ميان سطور 
نوشته و نانوشته يك متن. مجموعه داستان »هفت گنبد« را بايد 
از اين جنس نوشته ها دانســت. محمد طلوعي داستان هاي اين 
كتاب را در قالب 7سفر به كشورهاي همسايه )سوريه، ارمنستان، 
لبنان، عراق، گرجستان، افغانستان و عمان( نوشته است. البته كه 
او سفرنامه نويس نيست و بايد در »هفت گنبد« به دنبال درونيات 
شخصيت ها گشت و حوادث و اتفاقي كه فقط زمينه شكل گيري  و 
روي دادن آنها در همين كشورهاست. اساساً آنچه در داستان هاي 
»هفت گنبد« پررنگ و مشــهود اســت و بيش از همه به چشم 
مي آيد، در ابتدا همين نقب زدن به روح و روان آدم هاي قصه است 
و بعد جزئي نگري نويسنده و تمركز و تأكيد او بر اشيا. قصه هاي 
اين كتاب، همچون آثار پيشــين طلوعي، لبريز اســت از اسامي 
خاص و نام هايي كه حتي بخشي از آنها از ياد رفته اند و در زندگي 
روزمره به كار نمي روند، اما او با دستي پر و شناختي جامع از اين 

واژه ها، به خوبي داستان هاي خود را از آنها انباشته است.

   هفت گنبد   محمد طلوعي  
 ناشر: افق 216صفحه  
كهنگي در چهاردهدعواي اسكار و پوالنسكي خانوادگي شد 1100نسخه  19هزار تومان

»امانوئل ســنيه« بازيگر فرانســوي در اعتراض به اخراج 
همســرش »رومن پوالنســكي« از آكادمي اسكار، دعوت 

رسمي براي پيوستن به اين نهاد سينمايي را نپذيرفت.
به گزارش ايسنا، »سنيه« 52 ساله ضمن رد دعوت پيوستن 
به آكادمي علوم و هنرهاي ســينمايي اســكار دليل اين 
تصميم خود را دورويي و تزوير گروهي از افراد عنوان كرد 
كه 2 ماه پيش »رومن پوالنسكي« را از عضويت در آكادمي 
اخراج كردند. اين بازيگر فرانســوي كه از ســال 1989 با 
»پوالنسكي« ازدواج كرده اســت در بيانيه اي كه در مجله 
»ديمانش« فرانسه منتشر شده، اعالم كرد: »چگونه مي توانم 
اين موضوع را ناديده بگيرم كه چنــد هفته پيش آكادمي 
اسكار در تالش براي تسلي دادن به افكار عمومي همسرم 
را اخراج كرد، همان آكادمي كه در سال 2002 براي فيلم 
»پيانيســت« به او جايزه داد. مورد عجيبي از فراموشــي! 
آكادمي اســكار احتماال فكر مي كند من فردي ضعيف يا 

شيفته پيشرفت اجتماعي هســتم كه فراموش مي كنم در 
29 سال گذشته با يكي از بزرگ ترين كارگردانان دنيا زندگي 

كرده ام. اين يك دورويي غيرقابل تحمل است.« 
امانوئل سنيه يكي از 928 چهره سينمايي است كه امسال 
در شــاخه هاي گوناگون براي پيوســتن به آكادمي اسكار 

دعوت شده اند.

نمايشگاه آثار عليرضا ظريف با عنوان »كهنگي« 
در نگارخانه »چهارده« برپاست. ظريف متولد سال 
1335در آبادان اســت و سال هاست در شيراز به 

تدريس هنر مي پردازد.
 به گزارش همشهري، مجموعه او شامل كارهاي 
نقش برجســته اي اســت كه با تركيب فلز و مواد 

مختلف در طول 4سال گذشته به وجود آمده اند. 
به گفته ظريف، تصويري كه از كودكي با ديدن 
بشــكه هاي نفت و لوله هاي نفتي در خاطرش 
مانده در اين آثار متبلور شــده است: »مصالح 
اصلي در اين كارها مواد زائد اســت و هرچه را 
مناسب ديدم اســتفاده كردم. تأكيد من بيشتر 
روي ايجاد حــس كهنگي و فرســودگي بود و 
قصد داشــتم حس هاي دوران كودكي خود را 

نشان دهم.«

وقتي به جايزه هاي مهم ادبيات كودك و نوجوان نگاه 
مي كنيم مي بينيم كه سهم ادبيات ايران از اين جايزه ها 
بسيار ناچيز بوده است. وقتي هم به حضور نويسنده هاي 
ايراني در عرصه هاي بين المللي نگاه كرده  و شمار آثار 
ترجمه شده آنها را به زبان هاي ديگر محاسبه مي كنيم 
به عدد بزرگي نمي رسيم. آيا آثار نويسنده هاي كودكان 
و نوجوانان ايراني قابليت ترجمه به زبان هاي ديگر را 
دارد و نويسندگان ايراني مي توانند با ترجمه آثارشان 

تبديل به چهره هاي جهاني شوند؟ 
ثريا قزل اياغ نويسنده پيشكسوت ادبيات كودك كه 
سابقه داوري جايزه هانس كريســتين اندرسن را در 
كارنامه اش دارد مي گويد: »اصــوال ما به نوعي تنبلي 
فرهنگي در معرفي خود و آثار ادبي مان به جهان دچار 
هســتيم. خيام و مولوي و حافظ را اول خارجي ها به 
جهان معرفي كردند. اگر ادبيات كودكانمان در جايگاه 
جهاني شايسته خود قرار ندارد، دليل آن كيفيت نازل 

آثار نيست. ما آثار شايسته براي معرفي و عرضه  داريم 
ولي در بسياري موارد مؤسســه هاي تالشگر را تنها 
مي گذاريم. هر كجا تالش هايــي صورت گرفته مورد 
استقبال هم قرار گرفته ايم. يادآوري مي كنم فرشيد 
مثقالي به عنوان تصويرگر در سال 1974 جايزه اندرسن 
را دريافت كرد، ولي حضور مســتمر و مؤثر، نيازمند 
عزم و تالش جانانه اي از طرف ناشــران، مؤسسه هاي 

مردم نهاد ادبيات كودكان و دولت است.« 
جعفر ابراهيمي )شــاهد( شــاعر نام آشناي ادبيات 
كودك نيز در همين باره مي گويد: »ادبيات كودك 
ما به نسبت جايگاه خوبي دارد. توجه كنيد كه عمر 
ادبيات كودك و نوجوان در ايران اندك اســت و به 
شصت، هفتاد سال نمي رسد. در مقايسه با دهه هاي 
گذشته ايران بيشتر توانسته در مجامع بين المللي 
بدرخشد. خيلي از آثار نويســندگان ما به زبان هاي 
ديگر ترجمه شده است. مشــكل ادبيات كودك در 

مهربانو ابدي دوست
خبرنگار

چراغ هاي رابطه خاموشند
نگاهي به جايگاه ادبيات كودك و نوجوان ايران در عرصه هاي بين المللي 

ايران بيشتر مشكل داخلي است. وضع كتابخواني 
و صنعت نشر به گونه اي است كه دچار ركود شده و 
انگيزه مطالعه در ميان مردم كم شده است. آثار حوزه 
ادبيات كودكان و نوجوانان به دســت مخاطبانشان 
نمي رسد. برنامه هاي حمايتي از ادبيات نيز معموالً در 
دستور كار قرار ندارد. برنامه هاي ادبي تلويزيون كم 
است و در ساعت هايي پخش مي شود كه به اصطالح 
ساعت هاي مرده است. همين برنامه هاي اندك هم 
بيشتر به ادبيات بزرگسال اختصاص دارد تا ادبيات 

كودكان و نوجوانان.« 
نهادهاي مربوط به كــودكان و نوجوانــان در ايران 
سابقه اي طوالني تر نســبت به نهادهاي اين چنيني 
در ديگر كشــورها دارند. بيشتر اين نهادها مردم نهاد 
بوده اند و فارغ از فعاليت دولت ها و حاكميت به فعاليت 
خود ادامه داده اند. قزل اياغ يكي از كســاني است كه 
ســال ها در نهادهاي ادبي مرتبط با كودكان فعاليت 

كرده اســت. »كتاب هاي كودكان و نوجوانان ايران 
بيش از 4 دهه است كه با تالش شوراي كتاب كودك 
در فهرست افتخار دفتر بين المللي كتاب براي نسل 
جوان)ibby( حضور مســتمر دارد. معرفي نويسنده 
و تصويرگر به جايزه اندرســن از كارهاي شايســته 
ديگر شوراست. در دور اخير آقاي حسن زاده جزو 5 
نويسنده برگزيده براي بررسي آثار انتخاب شد. و چند 
روز قبل كتاب هفت اسب هفت رنگ اثر آقاي محمد 
هادي محمدي به زبان هلندي ترجمه شــد و انتشار 
يافت. چند سال پيش هم شــورا از من خواست يك 
رمان مناسب نوجوانان براي معرفي در نامزدي جايزه 
»كبري آبي« ســوئيس انتخاب كنم و من »كوه مرا 
صدا زد« اثر آقاي محمدرضا بايرامي را معرفي كردم و 

جايزه كبري آبي را برد.« 
فرهاد حســن زاده سال گذشــته به جمع نامزدهاي 
نهايي جايزه هانس كريســتين اندرســن راه يافت 

سهم ادبيات كودك و نوجوان ايران در عرصه بين المللي چقدر بوده 
است؟ چه تعداد از آثار ماندگار ادبيات كودك و نوجوان ايراني به 
زبان هاي ديگر ترجمه شده اند؟ چند جايزه بين المللي نصيب نويسندگان ايراني شده است؟ اصاًل آيا ادبيات 
كودك و نوجوان ايراني قابليت ترجمه به زبان هاي ديگر و يافتن مخاطبان جهاني را دارد؟  هجدهم تير سالروز 
درگذشت مهدي آذريزدي است؛ نويسنده اي كه چند نسل از كودكان و نوجوانان ايران »قصه هاي خوب براي 
بچه هاي خوب« او را خوانده اند. روز درگذشت مهدي آذريزدي، روز ادبيات كودكان و نوجوانان نام گرفته است. 
به همين مناسبت نگاهي انداخته ايم به وضعيت ادبيات كودكان و نوجوانان ايران و سهم ايران در عرصه هاي 

بين المللي از منظر چند نويسنده و كارشناس ادبيات كودك و نوجوان.

مرتضي كاردر
خبرنگار

اما نتوانســت جايزه را از آن خود كند. حســن زاده 
درباره معيارهاي داوران براي انتخاب نويســنده برتر 
و دليل عدم موفقيت خــود مي گويد: »مجموعه اي از 
معيارها براي داوران جايزه هاي جهاني مهم اســت. 
چيزي كه نياز بود من داشته باشــم، تأييد علمي از 
مراكز دانشگاهي كشور بود. برنامه هاي توليد فيلم و 
اقتباس از آثار يك نويسنده نيز يكي از معيارهاي اصلي 

تعيين كننده است.« 
حسن زاده به وجه ديگري از ماجرا نيز اشاره مي كند؛ 
وجهي كــه همه راه هــاي حضور مــا در عرصه هاي 
بين المللي به آن مربوط اســت اما هنوز چاره اي براي 
آن نينديشيده ايم.  »طي ســال هاي گذشته ادبيات 
كودك ايران در جهان ارائه خوبي نداشــته است. نشر 
ايران با بازارهاي جهاني ارتباط خوبي ندارد و ناشران 
خارجي اعتماد الزم را به نشر ايران ندارند و علت اصلي 
آن هم اين است كه ما كپي رايت را رعايت نمي كنيم. 
به همين خاطر اگر هم كتابي از ما را بخواهند، حاضر 
نيستند به راحتي قرارداد ببندند.«  حضور و موفقيت 
در عرصه هــاي بين المللي مجموعــه اي از اتفاقات و 
مسائلي است كه با همديگر مرتبط است؛ مجموعه اي 
كه بخش هاي گوناگــون آن مثل قطعه هاي يك پازل 
يكديگر را تكميــل مي كنند. پازلي كــه قطعه هاي 
اصلي آن را نويسنده و تصويرگر تشكيل مي دهند اما 
ناشران و بنگاه هاي ادبي، نهادهاي مستقل و دولتي، 
رسانه ها، مؤسســه هاي آموزش عالي و... قطعه هاي 
ديگر آن هســتند كه بايد در كنار هم قــرار بگيرند تا 
سيماي يك نويسنده كامل شــود و نويسنده بتواند 
به مخاطبان جهانــي معرفي شــود و در عرصه هاي 

بين المللي بدرخشد.




