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مریم شهبازی ازروزگاریکهدارالفنونومدارســیبهســبکوســیاقجدیددرکشورماندایرشد
خبرنگار
واز ســوی دیگرشــاهدراهیابیروزنامهها بهفرهنگروزمرهمردم،همهگیرشــدن
صنعت چــاپ ،ترجمه متــون خارجی و دیگــر جلوههای مختلف دنیــای مدرن
بودیمسال هامیگذرد؛همانمظاهریکهنهتنهاشکلوشمایلایراندورهمشروطهراعوضکردبلکهحتی
منجربهتولدادبیاتکودکونوجواندرکشــورمانشــد.آغازیکهباحضورچهرههایشــاخصیهمچون
نســیمشمال،بهار،ابوالقاســمالهوتیومیرزااســماعیلخانتبریزیهمراهشــدوحوزهتازهایرادربخش
مهمــی از فرهنگمان رقم زد .با وجود عمر به نســبت کوتاهی که از ورود این بخــش به ادبیات معاصرمان
میگذرد اما شــاهد روندی رو به رشد در داستاننویسی گروه سنی کودک و نوجوان بودهایم .آثاری که با پند و
اندرزدهیبیواســطهآغازشــدندوحاالبهوضعیتیقدمگذاشتهکهنویسندگاناینعرصهمعتقدبهپرهیز
از آموزش مستقیم هســتند و حتی برای جنبههای زیبایی شناختی و ویژگیهای ادبی اثر هم جایگاه ویژهای
قائل هســتند .این تغییر نگاه تا جایی پیش رفت که شــاهد انتشــار آثار برخی اهالی این عرصــه حتی در آن
ســوی مرزها بودیم؛ از نوشتههای افرادی همچون هوشــنگ مرادی کرمانی گرفته تا فرهاد حسنزاده و ...که
برخی نه تنها به زبانهای دیگر ترجمه و منتشــر شدهاند بلکه حتی به کتابهای درسی مدارس غربی هم راه
یافتهاند .باوجود همه محدودیتهای پیش روی دایره جغرافیایی زبان فارسی و از سویی نپیوستن ایران به
معاهدهکپیرایت،شــاهدموفقیتهاییدراینعرصهبودهایم،هرچندکهبهتبعشــرایطیکهتحریمهای
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سیاســی و اقتصادی حاکم بر کشورمان سبب شده و حاال شــیوع کرونا هم بیش از پیش بر شدت آنها افزوده
اوضاعچندانخوبیبراینبخشادبیاتمانحاکمنیســت.بخشــیازگفتههای نویســندگاناینعرصه
توگوهایــی با محمدرضا شــمس و مهدی رجبی از فعــاالن ادبیات کودک و نوجــوان میخوانید.
را در گف 
اینکه ادبیات این گروه سنی ،بویژه در عرصه تألیف شرایط مطلوبی ندارد و سیاستگذاران کشور اگر خواهان
هدایت جامعهفردا به سویایرانی بهترهستند بایدازهمین حاال با سرمایهگذاری برایکودکانو نوجوانان
آغازکنند؛اتفاقیکهتحققبخشمهمیازآندرگروکتابخوانشدننسلآیندهاست.محمدرضاشمسرا
آنهاییکهپیگیرادبیاتکودکونوجوانهستندمیشناسند؛نویسندهایکهعالوهبرتألیفدرعرصهترجمه
همحضوریجدیدارد؛اوکمیبعدازپیروزیانقالببارسانههایخاصکودکونوجوانهمچون«کیهان
بچهها»«،رشد»«،سروشنوجوان»و...همهمکاریپیوستهداشته؛برخیداستانهایشمسدرکتابهای
درسی مقطع دبستان هم جای گرفتهاند .اما مهدی رجبی ،نویسنده به نسبت جوانی است که از ورود او نیز
به این عرصه ســالها میگذرد .رویکردی که رجبی در اغلب نوشــتههایش در پیش گرفته گویای توجه او به
مســائلروانشناختیوازسوییمشکالتیاستکهکودکانیباشرایطخاصجسمییااجتماعیدرگیرآنها
هستند.نوشتههایرجبیدربرخیجایزههاوجشنوارههایجهانیموفقبهکسبعنوانبرگزیدهشدهکهاز
جملهآنهامیتوانبهبرگزیدهفهرستکتابخانهمونیخوهمچنینجایزهکالغسپیدآلماناشارهکرد.درباره
وضعیتفعلیادبیاتکودکونوجواناززبانایندونویسندهکشورمانمیخوانیم.

توگوبامهدیرجبیومحمدرضاشمس
بررسیوضعیتادبیاتکودکونوجواندرگف 

عاقبتی ترسناک در انتظار جامعه دوراز کتاب
ëëآقــای رجبــی ارزیابیتــان از وضعیــت فعلــی
کتابهایکــودکونوجوانبویــژهدربخشتألیف
چیست؟
وضعیــت پیچیــدهای اســت؛ هــم از جهــت
شــرایط نامطلوب اقتصادی و هــم محدودیتها
و موانعی که ابتال به کرونا ایجاد کرده و مشــکالتی
افــزون برگذشــته را به نشــر و فرهنگمان تحمیل
کــرده اســت .هــرگاه شــرایط نامطلــوب میشــود
نخســتین قربانــی ،عرصــه فرهنگ و بویــژه کتاب
اســت .نمیدانم چه بر ســر بخشهــای مختلف
نشــرمان خواهــد آمد؛ به گمانم باید کمی بیشــتر
صبــر کنیــم چراکــه هرچــه بگویــم ممکن اســت
برعکــس آن رخ بدهد .از معــدود کارهایی که این
روزهــا تا حدی فرهنگ را زنده نگه میدارد همین
اقدامات برخی دوســتان و عالقهمندان در فضای
مجازی و شــبکههای اجتماعی است که البته خود
من عالقه چندانی به آن ندارم .با اینحال همین
کارهــا به مخاطبان کم ســن و ســال این مســأله را
گوشزد میکند که حتی در شرایط فعلی هم نباید
کتابخوانــی را فراموش کنیم .ما ملتی هســتیم که
بهایچندانیبرایتولیداتفرهنگیقائلنیستیم
و نهتنهــا مســئوالن ،بلکه خودمــان هم بهمحض
مواجهه با هر مشکلی اولین کاالیی که از زندگیمان
حذف میشود کتاب است؛ تازه اگر کتاب جایی در
ســبد خرید خانوارمان داشته باشــد .این در حالی
استکهکتابهمانمهمترینبخشزندگیاست
کــه نباید حذف شــود .اگــر کتاب از زندگــی کودکان
و نوجوانــان حــذف شــود ،بــ ه رغم کســب مدارک
تحصیلی متعدد بازهم با افرادی بیســواد ازنظر
فرهنگــی -اجتماعی روبهرو خواهیــم بود .ادبیات
یکــی از مهمتریــن ابزارهــا در راســتای آگاهســازی
بچههــا در قبــال آدمهــا ،جامعــه و حتــی محیط
زیست اســت .باید به هر ترتیبی چراغ عرصه نشر
را روشن نگه داشت تا این سال سخت تمام شود.
ëëدر ماههای اخیر شــاهد مراجعه بیشــتر مــردم به
پلتفرمهای فــروش کتاب بــرای آثار چاپــی یا حتی
فرمتهــای دیجیتالــی آن همچــون e-book
بودهایم؛ایناستقبالتوانستهتاحدیمنجربهحفظ
مخاطبانکتابهایکودکونوجوانشود؟
فکر نمیکنم آنچنان تأثیری ب ه جای گذاشته
باشد .آنطور که از آمار کتابهای خودم و شنیدهها
دربــاره آثــار دیگر دوســتان متوجه شــدهام اوضاع
خیلــی بدتــر از قبل شــده اســت .اینکه فکــر کنیم
پلتفرمهای فروش کتــاب جبران محدودیتهای
مراجعهبهکتابفروشیهاراکردهاندتصوراشتباهی
ل توجهی
اســت .اگــر فــروش اینترنتــی تأثیــر قابــ 
گذاشته بود شاهد کم شدن فاصله انتشار کتابها
بودیم؛ اما اینطور نشده است.
ëëواینمسألهچهتأثیریدرکمتوانشدنکتابهای
تألیفیاینگروهسنیداشته؟
بــرای آنکــه امــکان ادامه حیــات از ناشــران در
شــرایط دشــوار فعلی ســلب نشــود آنــان ترجیح
میدهند به سراغ نویســندگانی بروند که صاحب
آثــاری منتخــب در جوایــز بینالمللی شــدهاند یا
منتقدان جهانــی درباره موفقیــت آنها اتفاقنظر
داشــتهاند .وضعیت فروش ترجمه ،هرچقدر هم
بیکیفیت باشــند خیلی بهتر از کتابهای تألیفی
اســت .امــا وقتی بحث تألیــف ،بویژه کتــاب چاپ
اولــی از نویســندگان جــوان بــه میان میآید ناشــر
ناچار بهحســاب و کتاب میشــود! حاال بحث سود
پیشکش ،مسأله اصلی نگرانی از بازگشت سرمایه
اصلــی اســت .خــروج از چنیــن شــرایطی وظیفــه
مسئوالن فرهنگی اســت؛ اینکه حتی برای شرایط
بحرانی هم تمهیدات اقتصادی در نظر بگیرند تا
بخش فرهنــگ و بویژه کتــاب از ادامه حیات خود
بازنمانند.اینکهمیگویمشرایطبهترنشدهبخشی
براساس وضعیتی است که خودم تجربه میکنم؛
بااینکه سالهاست نوشتن حرفه اصلی زندگی ام
شدهاماتحتتأثیروضعیتفعلیدرآمدمچیزی
نمانــده کــه به صفر برســد .اگر چارهای اندیشــیده
نشــود ،بــا توجه به اینکــه همچنان با کرونا دســت
بــ ه گریبــان خواهیم بــود چیــزی از نشــرمان باقی
نمیماند.
ëëوبایدمنتظرتعطیلیتألیفاتکودکباشیم؟
اگر اوضاع به همین روال ادامه پیدا کند چیزی
نمانــده که تألیــف آثار کــودک و نوجــوان تعطیل
شــود .بــاز اوضــاع ترجمه بهتر اســت و مشــکالت

کمتــری پیــش روی آن قــرار دارد؛ امــا بزرگترین
بحران متوجه ما نویســندگان است که دیگر کاری
از عهدهمان ساخته نیست .مهمترین مسئولیت
ی اســت که باید
بــه عهده مســئوالن و همــه آنهای 
از فرهنــگ دفاع کنند ،از رســانهای نظیر تلویزیون
گرفتــه تــا وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بایــد
برای تداوم حرکت صنعت نشــرمان تالش کنند.
صنعت نشر چرخه گســتردهای را شامل میشود
که حذف یا تضعیف روزافزون آن منجر به بیکاری
طیــف وســیعی میشــود کــه باید منتظــر تبعات
آن بــرای کلیــت جامعه باشــیم .یکــی از اتفاقات
خوبی که طی این ســالها شــاهد آن بودیــم ورود
نویسندگان جوانی به ادبیات کودک و نوجوان بوده
که برخالف نسلهای قبل ،با نگاهی جدی به این
عرصه ،نوشتن را آغاز کردهاند و برخوردار از دانش
نظری خوبی هســتند .مگر تعداد کل نویسندگان
کودک و نوجوان و همچنین گروه سنی بزرگسال در
نهایت چند نفر میشود که نتوان از آنان حمایت
کرد؟ در بهترین شــکل ممکن ،حتی با احتســاب
آنهاییکهفقطیککتابنوشتهاندبهپنجهزارنفر

درنهایــت یک هزار و اغلب پانصد نســخه اســت.
چرا؟ چــون عموم ما ایرانیــان کتاب نمیخوانیم.
بعــد میگوییــم چــرا کتابهــای مــا بــا تیراژهای
آنچنانی منتشر نمیشوند .اگر چنین گالیههایی
مطرح میکنیم باید آنطرف ماجرا را هم ببینیم.
اینکــه اگر مســئوالن کاری نمیکننــد خودمان هم
توجهــی بــ ه ضــرورت مطالعــه در میــان اعضای
خانــواده نداریــم .بچهای کــه دور از کتــاب پرورش
پیداکرده عجیب نیســت کــه در نوجوانی بهدنبال
فالو کردن فالن آقایی برود که از هر لفظ ناشایست
یا صحبتی برای جذب مخاطبان کم ســن و ســال
بهــره میگیــرد .کودکانی کــه اینچنین بــه هفده-
ل تغییر نیستند.
هجد ه سالگی برسند که دیگر قاب 
حــاال هرچقــدر بگوییــم رســانه ملــی بایــد توجــه
بیشــتری به ترویج کتابخوانی داشــته باشــد کسی
ک ســاعته آخر شب ،آن
جدی نمیگیرد؛ برنامه ی 
هم وقتی همه خواب هســتند که تأثیــری بهجای
ی کاش مسئوالن رسانه ملی بگذارند
نمیگذارد .ا 
پای نویســندگان به رادیو و تلویزیون باز شــود .مگر
کتــاب گناهی کــرده کــه برخی اینچنیــن درصدد

عموم ما ایرانیان کتاب نمیخوانیم .بعد میگوییم چرا
کتابهای ما با تیراژهای آنچنانی منتشر نمیشوند .اگر
چنین گالیههایی مطرح میکنیم باید آنطرف ماجرا را
هم ببینیم .اینکه اگر مسئوالن کاری نمیکنند خودمان
هم توجهی ب ه ضرورت مطالعه در میان اعضای خانواده
نداریم
می رســد .حاال بماند که تعداد نویسندگان جدی
همــه گروهها شــاید در خــوش بینانهترین شــکل
 200نفر شود .خسارت فرهنگی عظیمی است که
جبران آن هزینه بسیاری را طلب میکند؛ هرچند
که شاید تا حدی هم غیرممکن باشد.
ëëتعطیلی بخش تألیف چه تبعاتــی برای جامعه
بهدنبالدارد؟
وقوع این اتفاق شکلگیری جامعه نابهنجاری
را ســبب میشــود؛ در شــرایطی کــه افتخارمان به
فرهنگی چند هزار ساله اســت باید برای بقای آن
کاری کنیــم .در اســتفاده از ابــزار مهمــی همچون
ادبیــات در جامعهپذیــری افــراد بــه هــر دو حوزه
تألیف و ترجمه به یک اندازه نیاز است .اگر کمکم
نویسندگانمان دلسرد شــده و دست از کار بکشند
امکانکسبتجربهفرهنگیازداشتههایخودمان
برای بچههای غیرممکن میشود .آنوقت است
ط زیســت و آدمهای جامعهای
کــه بچهها با محی 
که در آن زندگی میکنند و ...غریبه میشوند .کتاب
خارجــی هم خوب اســت امــا در آن خبــری از این
فرهنــگ مشــابه و دردهای مشــترک و حتی
خوشیهایشبیههمنیست.
ëëو چه آســیبی متوجه نسل آینده
میشود؟
عاقبــت ترســناکی اســت.
در ایــران بــا حــدود  15میلیون
دانشآمــوز روبــهرو هســتیم؛
حتی اگر آنــان را  10میلیون نفر
هــم در نظــر بگیریــم همچنان
ل توجهی اســت.
رقــم قابــ 
بــا اینحــال تیراژ
کتا بهــا

نادیدهگرفتنآنهستند.
ëëفارغازاینکهمسئوالنباالخرهکاریمیکنندیانه،
توصیهایبرایوالدینیداشتهباشیدکههنوزمتوجه
ضرورتمطالعهنشدهاند.
ابتدایامرشایدندانیمکهحذفکتابخوانیچه
تأثیری بر زندگی فرزندانمان بهجای میگذارد ،اما
کمی کــه بگذرد و ببینیم الگوی آنهــا افراد مبتذل
شبکههای اجتماعی شدهاند آنوقت است که تازه
متوجه میشــویم چه کردهایم! آنوقت اســت که
پدر خانواده از پرخاشــگری دختر یا پســرش گالیه
دارد و میگویــد من که برای رفــاه فرزندم هرکاری
کــردهام پــس چــرا اینطور شــد .از این پــدر و مادر
باید پرســید که در ســالهای کودکی فرزندت برای
او چنــد مرتبه کتــاب خواندی؟ اصالً حواســت بود
کــه کتابخوانی هــم باید بــه عادتــی در زندگیاش
تبدیــل شــود .اینهــا بخشــی از آن روی ماجرایــی
توجو درباره چراییاش تنها
است که بدون جســ 
گالیــه میکنیم .بچههــا را باید به ســمتی هل داد
که بخواهند بیشتر بدانند؛ آنوقت است که شاهد
ل توجه ناهنجاریهــای فردی و
کاهش قابــ 
حتیاجتماعیخواهیمبود.
ëëارزیابیتان از عملکرد رســانهها در
ایــنزمینهوحتیمیــزاناثرگذاری
آنچیست؟
رادیو و تلویزیون از اثرگذارترین
رســانههای کشــورمان اســت کــه
مســئوالن آن متأســفانه کاری
نمیکنند؛برنامههاییساختهوپخش
میشــود امــا آنقدر کم هســتند که
نمیتــوان انتظــاری از آنهــا
داشــت .اگــر

مســئوالن رســانه ملــی خواهــان اقدامــی در ایــن
زمینه باشــند باید در ساعتهای پرمخاطب خود
برنامههایی را بــه نهادینه کردن فرهنگ مطالعه
اختصــاص بدهنــد .اگر عزمی در این زمینه باشــد
که به گمانم نیست ،کارهای زیادی میتوان کرد تا
کودکان و نوجوانان جذب کتابخوانی شوند .در این
زمینــه میتوان حتــی از اثرگذاری شــخصیتهای
تلویزیونیپرطرفدارمیانبچههانظیرعموپورنگ
اشاره کرد .به خاطرم هست که دریکی از برنامه ها،
مادری تماس گرفت که« :عموپورنگ چکار کنم؟
بچهام غــذا نمی خــوره و میگــه عموپورنگ باید
بــه من بگــه که غــذا بخــورم!» این تنها بخشــی از
قدرت رسانه است؛ خب عموپورنگ اگر به بچهها
بگویــد که کتــاب بخواننــد ،کتاب هــم میخوانند.
هنرمنــدان اینچنینــی عــاوه بــر هنر خودشــان،
درنتیجه سرمایهگذاری خود جامعه به این مرحله
رســیدهاند .چرا از قدرت آنان استفاده نکنیم؟ این
اتفاقی نیست که تنها با یکمرتبه در ماه رخ بدهد،
باید برنامهریزی روزانه انجام شود.
ëëاتفاقــی کــه در دهه اخیــر شــاهد آن بودیــم ورود
نویسندگانی به عرصه کودک و نوجوان است که به
تئوریهای نوشتن ،اصول روانشناختی و از سویی
مسائلاجتماعیتوجهدارند؛بهنظرمیرسدبانسل
جدیدیازنویسندگاناینگروهسنیطرفهستیم.
اگــر همچنان شــاهد حمایتــی از ســوی این بخش
فرهنگماننباشــیمبااحتمــالازدســتدادناین
افرادروبهروخواهیمشد؟
وقــوع این اتفاق چندان دور از تصور نیســت،
نویسندهای که نه قدر میبیند و نه منفعت مادی
نصیب او میشــود ب ه مرور دلســرد میشــود .من
نویســنده که تقریباً از هجد ه ســالگیام نوشــتن را
شــروع کردهام هنوز هیچی ندارم .این اتفاق بدی
است که متوجه فرهنگمان شده و حیات آن را به
خطر میاندازد .اهالی کتاب سالهاست با عشق
کار میکنند ،بااینحال باید شرایطی فراهم شود
که حداقلهای زندگی آنان فراهم شود .از دست
دادن تــوازن تألیــف و ترجمــه اتفاق بدی اســت.
ترجمه راهی اســت برای آشنایی ما با داشتههای
جهانی ،منتهــی درصورتیکه تــوازن آن با تألیف
حفظ شــود .در غیر این صورت ترجمه به بازاری
تجاری تبدیل میشــود و کمکم مهمترین هدف
ناشــران بیــش از فعالیتهای اقتصادی ،کســب
ســود اســت و فرهنــگ فرامــوش میشــود .وقتی
فرهنــگ جایگاهــی درســتی در زندگیمــان پیدا
کنــد آنوقــت نگرانــی کمتــری بــرای رفتوآمــد
فرزندانمــان در اجتماع داریــم؛ خیالمان راحت
اســت هــم آدمهایی که با آنان در ارتباط هســتند
از طریق فرهنــگ هنجارهای اجتماعی -اخالقی
را یــاد گرفته و هــم بچهها رفتار صحیــح در برابر
خطرهــای احتمالــی را میداننــد .اینها مــواردی
اســت که از طریق مصــرف کاالهــای فرهنگی در
آدمها نهادینه میشود.
ëëاز بحــث ارزیابــی وضعیــت ادبیــات کــودک و
نوجوان که بگذریم ،ســالها از وقــوع بیماریهایی
همچونطاعونیاحتــیبروزحوادثینظیرجنگ
جهانــی دوم میگــذرد بااینحال همچنان شــاهد
تألیــف آثــار متعــددی در ایــن رابطه هســتیم .فکر
میکنیدپاندمیکروناتاچهاندازهادبیاتامروزمان
راتحتتأثیرخودقراربدهد؟
اثرگــذاری ایــن اتفــاق جهانــی از همیــن حــاال
شروعشــده ،حتــی آنطور که در خبرهــا خواندهام
همین حــاال آثار متعــددی در جهان نوشتهشــده
کــه بــه مــرور منتشــر میشــوند .بــا فاجعــهای در
ســطح گســترده جهانی روبــهرو هســتیم که همه
وجوه زندگی امــروز را تحت تأثیر قرار داده؛ بخش
مهمــی از ادبیــات هــم بازتــاب اتفاقاتی اســت که
بــر اجتماع میگــذرد .کرونــا بهرغم همــه تبعات
منفیاش برای انســان امروز الزم بود ،باید اتفاقی
رخ مــیداد تــا برخــی از چیزهایی که فراموشــمان
شــده را بــه یادآوریم؛ متأســفانه یادمــان رفته بود
کــه زندگیمــان بــه یکدیگــر گــر ه خــورده اســت.
سالهاســت خودخواهانه در حال تغییر و از میان
بردناکوسیستمبهنفعخودمانهستیم،منکاری
به نظریه توطئه و مباحث سیاسی که درباره شیوع
این بیمــاری میگویند ندارم ،این اتفاق را بهنوعی
پاسخطبیعتبهتعدیهایپیدرپیبهحیاتآن
یدانم.
م 

ëëآقای شــمس بهعنوان یکــی از فعــاالن ادبیات کــودک و نوجوان،
ارزیابیتانازوضعیتفعلیکتابهایاینگروهسنیچیست؟
همچون ادبیات بزرگسال آسیبهای متعددی متوجه این بخش
اســت که از جمله آن میتوان به شــرایط نابسامان ترجمه اشاره کرد.
مخالفتی با انتشــار آثار خارجی ندارم ،چراکه نشــر و حتی فراتر از آن
ادبیاتمان به آشــنایی با داشــتههای ادبی جهان نیازی جــدی دارد؛
بویژه که ما بســیاری از مباحث و اصول ضــروری برای ورود به ادبیات
کــودک و نوجوان را از آن ســوی مرزها گرفتهایــم .اما نکتهای که به آن
تأکید دارم ضرورت برقراری توازن میان تألیف و ترجمه است .با این
حــال بازار کتابمان مملو از ترجمههایی شــده که از کمترین ســطح
استانداردها برخوردارند و حتی گاهی فاقد ارزش ادبی هستند.
ëëناشرانراچقدرمیتواندربروزاینآشفتگیمقصردانست؟
شــرایط اقتصــادی و از ســویی ناشــران بیتجربــه ،نشــرمان را بــه
ســوی افزایش همکاری با مترجمان جوان و بیتجربهای کشــانده که
حق الزحمه کمتری طلب میکنند .طبیعی اســت که چنین افرادی
نتوانند به ســبک و لحــن صاحب اثر وفادار بماننــد و در اغلب مواقع
دســت به انتشــار ترجمههای تحــت اللفظی بزنند .این مســأله رواج
ترجمههایی ناشیانه و بیکیفیت را سبب شده است.
ëëسروسامانبخشیدنبهاینمشکلبایدازخودبدنهنشرشروعشود
یاازسیاستگذارانفرهنگیهمکاریساختهاست؟
فــارغ از اقداماتــی که میتواند از بدنه نشــر آغاز شــود دولت هم با
سیاستگذاریاصولیتأثیربسزاییخواهدداشت؛کافیاستمروریبر
فعالیتمعاونتفرهنگیدردورهاصالحاتداشتهباشید؛بهخاطرم
مانده که آن زمان ناشران در ازای انتشار هر کتاب ترجمه شده باید پنج
اثرتألیفیمنتشرمیکردند.
 ëëپــساینطورنیســتکهبرخیمســئوالنمیگوینــدامکانهیچ
نظارتیوجودندارد!
اگر متولیان فرهنگی بخواهند میتوانند تا حدی این آشفتگی را سر
و سامان ببخشند ،همچون دورهای که اشاره شد ،البته من اصراری به
انتشار تناسب پنج به یک تألیف نسبت به ترجمه ندارم اما مسئوالن
باید به فکر چارهای جدی باشــند .در انتخــاب آثار خارجی باید دقت
بیشتری صرف شود و ناشران هم نباید به سراغ مترجمانی بروند که
هنوز ابتداییترین اصول این کار را نمیدانند .ترجمهای که برخوردار
از ویژگیهــای ادبی نباشــد نه تنها دریچه تازهای به ســوی مخاطب و
نویسندگاناینعرصهبازنمیکندبلکهآسیبهممیزند.
 ëëدرایــنبیــنچــهشــرایطیبــرایتألیــفقائلهســتید؟بویــژهبا
آسیبهاییکهتأکیدداریدتوجهافراطیبهترجمهسببشده!
بــا توجه به مــواردی که دربــاره برخی از آنها صحبت شــد؛ تألیف
در هیــچ کــدام از گروههــای ســنی حــال و روز خوبی نــدارد .افــزون بر
نابســامانیهای ترجمــه بایــد وضعیت بــد اقتصادی کشــور و به تبع
آن بیتوجهی مســئوالن را هم به دالیل اثرگذار بر این شــرایط اضافه
کرد .توان اقتصادی مردم به شکل قابل توجهی کاهش یافته و همان
معــدود کتابخوانهایــی که ضرورت ایــن بخش را درک کــرده بودند
توان کمتری برای خرید آثار منتشــر شده دارند .مسائل ناشی از کرونا
هــم که اندک رمق باقی مانده برای نشــرمان را گرفته ،دیگر خبری از
برپایی جلسات نقد و بررسی یا حتی دورههای قصه خوانی نیست .در
فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی کارهایی میشود منتهی کافی
نیستند و حتی گاهی به سبک و سیاقی غیراصولی برگزار میشوند که
بیش از هدایت منجر به سردرگمی مخاطبان میشوند .هر چند که به
گمانم به مرور شــاهد تقویت اقدامات مجازی خواهیم بود و فعاالن
این عرصه راه خود را پیدا میکنند.
 ëëحداقل در مــورد ترجمه با این بحث روبهرو هســتیم که مترجم یا
ناشربهسراغآثاریمیرودکهموفقبهکسبجوایزمختلفشدهاند
یــادرعرصهجهانیدرزمرهبهاصطالحbestsellerهاقرارگرفتهاند.با
اینحالشماهمچنانتأکیدداریدکهحتیشاهدانتخابآثارخوبی
دربخشترجمههمنیستیم!
ضعفهایی که برشمردم قابل تعمیم به همه کتابهای ترجمه
شده کودک و نوجوان نیست و بخشی از آثار ترجمه شده کیفیت
خوبــی دارنــد .کتابهایی که از آن ســوی مرزها به کشــورمان راه
پیــدا میکنند باید آنقدر ترجمههای خوبی داشــته باشــند که
به پیشــبرد ادبیات معاصرمــان کمک کنند و البتــه یکی از
ملزومات وقوع چنین اتفاقی رعایت حق کپی رایت است.
ازسویدیگرتاوقتیبه«معاهدهبرن»نپیوستهایمبایدمنتظر
برخوردهاینامناسبدرکشورهایدیگربانویسندگان
و ناشــران خــود باشــیم .تقصیــری هــم ندارنــد؛
وقتــی حقــوق دیگــران را نادیده بگیریــم آنان
هم ما را به رســمیت نمیشناســند .آســیب
ایــن مســأله در ابعــاد گســتردهای به همه
ابعــاد صنعت نشــرمان لطمــه میزند.
بنابرایــن اگر در چنین اوضاعی دســت
به ترجمه میزنیم حداقل بهتر است
بهگونهای باشــد که انتشــار این آثار به
تبعات بینالمللی آن ارزش داشــته
باشد .ترجمه براساس قوانین کپی
رایــت حتی بیــش از اقدامات
احتمالیمسئوالنثمربخش
خواهــد بــود کــه یکــی از

ابتداییترین آنها محدود شدن ترجمه آثار از سوی مترجمان مختلف
بویژه در گروه سنی نوجوان است.
 ëëضرورت محدود شدن ترجمههای چندباره را از جهت سردرگمی
مخاطباندرانتخابآثارمیدانید؟
هــم نکتــهای که شــما اشــاره کردیــد و هــم اینکــه دیگر خبــری از
مسابقهای که مدت هاست در انتشار آثار خارجی شاهد هستیم که به
عرضه ترجمههای ناقص منجر شــده نخواهیم بود .در اغلب موارد،
بویــژه در حــوزه کتابهای کودک و نوجوان مخاطب آنقدر کم ســن و
سال است که متوجه ضعف ترجمه نمیشود و در عوض از کتابخوانی
یشود.
دور م 
 ëëو نپیوســتن ایران به معاهده برن چقدر در مهجــور ماندن ادبیات
کودکونوجوانماناثرگذاربوده؟
تــا وقتی بــه قوانین بینالمللی احترام نگذاریم آنها هم به ســراغ
ترجمه آثار ما نمیروند؛ این مســأله در نهایت ،حذف ادبیات کودک
و نوجوانمان را از عرصه بینالمللی بهدنبال خواهد داشت .باید تا به
امروز همه این مناسبات حل شده بود تا دیگران ما را به چشم راهزنان
فرهنگی نگاه نکنند .باوجود همه ضعفهایی که متوجه ادبیات این
بخش شــده نویسندگان خوبی در زمینه ادبیات کودک و نوجوان قدم
بهعرصهگذاشتهاندکهقادربهارائهکارهاییدرحدبینالمللیهستند.
به گمانم یکی از مهمترین دالیلی که نویسندگان ما در جوایز جهانی

تا وقتی به قوانین بینالمللی احترام
نگذاریم آنها هم به سراغ ترجمه آثار
ما نمیروند؛ این مسأله در نهایت،
حذف ادبیات کودک و نوجوانمان را
ازعرصهبینالمللیبهدنبالخواهد
داشت .باید تا به امروز همه این
مناسبات حل شده بود تا دیگران ما را
به چشم راهزنان فرهنگی نگاه نکنند.
باوجود همه ضعفهایی که متوجه
ادبیات این بخش شده نویسندگان
خوبی در زمینه ادبیات کودک و
نوجوان قدم به عرصه گذاشتهاند
که قادر به ارائه کارهایی در حد
بینالمللیهستند
انتخاب نمیشوند همین مسأله است که مناسبات جهانی را رعایت
نمیکنیم .این مسأله حتی به کاهش ارتباطات ما با دیگر اهالی نشر
و در نتیجهاش ابهام در بخشــی از حوزههای ادبیات کودک و نوجوان
شده؛ آنچنان که بهعنوان مثال در همین گروه سنی در جریان بخشی از
تحوالتوسبکهایانتشارکتابنیستیم.
 ëëدرعرصهکتابهایبزرگسالبخشیازترجمههایناقصبهشتابی
بازمیگرددکهناشراندرعرضهکارهایمطرحدارند.درحوزهکودکو
نوجوانهمچنینمسألهایمطرحاستیااینکههمچنانمخاطبان
اینگروهسنیراجدینمیگیرند؟
متأسفانه نهادهای ادبی و فرهنگیمان هنوز کودکان و نوجوانان را
جدی نمیگیرند حاال ادبیات آنان که جای خود دارد؛ از اینکه کودکان
آینده ســازان کشورمان هســتند میگویند اما این گفتهها همچنان در
حــد شــعار مطرح اســت ،حتــی در برنامههای موفــق تلویزیونی هم
بــا جملههــای اشــتباهی روبهرو هســتیم همچــون اینکه« :چــرا مثل
بچهها رفتار میکنی؟» و ...ب ه کار بردن این عبارتهای تحقیرآمیز در
برنامههایی نظیر فیلمها و سریالها حاکی از همین نگاه اشتباه است.
اگر بچهها جدی گرفته میشدند که اینقدر ترجمههای بد روانه
بازارنشرماننمیشد.
 ëëدرشــرایطامروزبانسلمتفاوتیازپدرانومادران
روبهرو هســتیم ،افرادی که به طور میانگین از سطح
قابــل قبــول تحصیــات برخوردارند؛ در میــان این
خانوادههــا هــم شــاهد توجه جــدی بــه کتابخوانی
نیستیم؟
حتیدرمیاناینخانوادههاهمارجحیت
با کتابهای درســی اســت؛ البته شرایط
قدری بهتر شــده و رونــد رو به جلویی
را شــاهد هســتیم .برخــی والدیــن
حتــی در شــرایط فعلی هــم تا حد
تــوان کتاب میخرند که این اتفاق
خوبی اســت ،حتــی شــیوع کرونا
هم میان خانوادههایی که اشاره
شــد مانع کتاب خریــدن آنان
برای فرزندانشان نشده است.
این تجربهای است که خودم از
طریقکانالقصهگوییامدرک
کــردهام و میبینم که چقدر
از آن استقبال میشود.

