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ادبیات
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توگوی پاسارگاد با دو پژوهشگر حوزه ادبیات کودکونوجوان در مورد قصهنویسی و قصهگویی
گف 
باید به آن توجه شود ،اثربخشی کتب
 هدی رضوانی
تولید شده در جامعه هدف خود است.
ادبیات ایران در شاخههای مختلفی
سیدآبادیدرپاسخبه اینسوال که ادبیات
بهطور تخصصی وارد شده و حرفهای
کودک و نوجوان برای اثربخشی بیشتردر
مهمی برای گفتن دارد .یکی از این
جامعههدفخودبایدچهموانعیراپشت
شاخهها حوزه ادبیات کودک و نوجوان
سر بگذارد؟ پاسخ میدهد :برای اینکه
است ۱۸ .تیرماه هر سال مصادف با
ادبیاتکودکونوجواندرجامعهتاثیرگذار
درگذشتمهدی آذریزدی،نویسنده کتاب
باشد اول باید تصور واقعبینانهای از آن
«قصههای خوب ،برای بچههای خوب»
داشتهباشیمً .
اوال نوع تأثیرگذاری آن را
بهعنوان روز ملی ادبیات کودکونوجوان
بشناسیم و ً
دوما تصورما واقعبینانه شود.
در تقویم رسمی ایران نامگذاری شده
ادبیات تأثیرفوری و بزرگ ندارد ،بلکه تاثیر
و نویسندگان و پژوهشگران بهصورت
تدریجی و عمیق بر جای میگذارد .یعنی
تخصصیبهاینحوزهپرداختهاندتابتوانند
ممکن است در جامعه یک چیزهایی
با غنای ادبی موجود در فرهنگ ایرانی،
مثل رسانهها تاثیر فوری داشته باشند و
نسل کودکونوجوانرابا اینفرهنگ آشنا
درزمانی کوتاه تاثیربگذارند اما این تأثیر
کرده و آنها را هدایت نمایند.
عمیق نیست و با محصول بعدی تغییر
در برنامهای با عنوان شب ادبیات
میکند .ولی تاثیر ادبیات تدریجی است و
کودکونوجوان که در حاشیه نمایشگاه
این تاثیرتدریجی ،عمیق است و درطول
کتاب گلگهر برگزار شد ،دو فعال حوزه
زمان خودش را نشان میدهد .بنابراین
کودکونوجوانمبانیورودبهقصهنویسی
سنجش آن خیلی آسان نیست .منتها
و قصهگویی در ادبیات کودکونوجوان
سنجههایغیرمستقیمیوجوددارد؛مثل
را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند .در
تحقیقات اجتماعی کهبه اینسوالپاسخ
این گفتوگو که با حضور عالقهمندان
میدهد آیا افرادی که کتاب میخوانند با
به حوزه ادبیات کودکونوجوان همراه
افرادی که کتاب نمیخوانند تفاوت دارند
بود ،مخاطبان با مبانی این دو امر آشنا
یا خیر؟ پاسخ این است که بله کسانی
شدند که تعمق در این دو حوزه میتواند مهدی آرایی،نویسنده کودکونوجوان
علیاصغرسیدآبادی؛مروجکتابخوانی،نویسندهکودکونوجوانوپژوهشگرحوزه ادبیات
که کتاب میخوانند اوضاع بهتری بهلحاظ
به پررنگتر شدن فعالیت قصهگویی و
به رسمیت بشناسیم و بعد با او وارد گفتوگو شویم .مناسبهستند،نهقصهگوییوخیلی ازقصهگویاندر است که این مطلوبمان نیست .بهخصوص که در اجتماعی دربعضی زمینهها دارند .این پژوهشگرحوزه
قصهنویسیدرادبیات کودکونوجوان کمک کند.
شناخت مخاطب؛ نیاز اصلی ادبیات گاهی عدم توجه به این نکته میتواند ادبیات کودک و این زمینه ذهنیت آمادهای برای روایت شفاهی قصهها جهان ،ادبیات کودک ما به اندازه وزنی که دارد ،نقش ادبیات کودک و نوجوان تصریح میکند :به دلیل نوع
ندارند و دچار اختالل میشوند .اگر ما بتوانیم منابع نداردوباید ایننقشبا کیفیتباالتریبهصورتپررنگ تاثیرگذاری که این ادبیات دارد خیلی نمیتوان گفت
نوجوان را به حاشیه ببرد و گاهی هم برده.
کودکونوجوان
باید در این حوزه چکار کرد؟ آثاری که با کیفیت
مهدی آرایی کارشناس زبان و ادبیات فارسی است مناسب ادبیات شفاهی را به آنها معرفی کنیم این و فعال درنظرگرفته شود.
علیاصغر سیدآبادی؛ مروج کتابخوانی،
مهدی آرایی اما کتابهای منتشره درحوزه ادبیات نوشتهشده باشند و داستان خوبی داشته باشند و
نویسنده کودکونوجوان و پژوهشگر حوزه ادبیات که دستی هم در موسیقی دارد و بهعنوان سرپرست منابعمناسبمیتوانند استعدادقصهگوییرادرراویان
کودک و نوجوان را به لحن کتابت نزدیک میداند و شخصیتهای بهیادماندنی و فضاهای ماندگاری خلق
کودکونوجوان است که بیشاز ۶۰اثر از او تاکنون کانونهای پرورش فکری کودکانونوجوانان یزد پرورشدهند.
کتبمنتشرهدرحوزهادبیاتکودکونوجوان میگوید :بسیاری از کتبی که امروزه در حوزه ادبیات بکنند،میتواننددرذهنماماندگارشوندوتاثیربیشتری
به چاپ رسیده .وی مشاور سابق وزیر فرهنگوارشاد مشغول به فعالیت است .از وی نیز آثار متعددی در
کودکونوجوان چاپ میشود بهشدت به لحن داشته باشند .بنابراین نکتهای که باید به آن توجه شود
اسالمی در سال  ۹۶هم بوده و در حوزه ترویج این حوزه منتشرشده و عمده فعالیتهای او درزمینه رضایتبخشهستند
علیاصغر سیدآبادی در خصوص کتابهایی که کتابت نزدیک و از لحن روایت شفاهی دور است و کیفیت و توجه به مسایل انسانی در حوزه ادبیات
کتابخوانی اقدامات بسیاری انجام داده است .قصهگویی برای کودکانونوجوانان است که کارگاههای
سیدآبادینیازاصلی ادبیات کودکونوجوانراشناخت متعددی با همین عنوان نیز برگزار کرده .او کار برای در حال حاضر در حوزه ادبیات کودک چاپ و منتشر یا اصال استعداد تبدیل به روایت شفاهی را ندارد .اگر کودک و نوجوان است.
مهدی آراییپاسخبهسوال اثربخشی ادبیاتکودک
تخصصیمخاطبان اینحوزهمیداندومیگوید:بهنظر کودکانونوجوانان در حوزه قصهگویی را منوط به میشوند اعالم رضایت کرده و میگوید :کتابهای قصهنویسها بتوانند دراین حوزه یک نهضتی را شروع
من ادبیات کودک و نوجوان حوزه متنوعی دارد ،هم چند تکنیک میداند و میگوید :قصهگویی در حوزه زیادی در ایران منتشر میشود؛ بیشاز  ۱۱هزار عنوان کنند و قصههای قابل روایت را بیشتر کار کنند که از و نوجوان در جامعه هدف را از بعد قصهگویی پاسخ
از نظر گونههای ادبی که در آن تولید میشود و هم کودکونوجوان بهنظر من به چند مورد نیاز دارد .اول کتاب درهرسال .طبیعی است بخشی کیفیت باالتر ادبیات مدرن امروز هم بهره گرفته باشد ،خیلیخوب میدهد و میگوید :برای اینکه قصهگویی اثربخشی
اعتقادی آدمهایی که در این نیازمندتکنیکهاییبرایقصهگویی است.قصهگویان وبخشی کیفیتپایینتردارند.بخشیهمفاقد کیفیت است .البته کارهای مفیدی در این زمینه انجامشده .بیشتری در جامعه داشته باشد احساس میکنم که
تنوع فکری ،دیدگاهی و
ِ
حوزهقلمم یزنند.بنابراینهرطیفو گروهیباتوجهبه بایددرخصوصتکنیکهایقصهگویی آموزشببینند و ضعیف هستند .آیا آثاری که کیفیت الزم را دارند ،قصههای ادبیات کهن که با ادبیات شفاهی نسبت باید یک کرسی رسمی درصداوسیما به دست بیاورد و
عالیق ،تفکرو اعتقادی که دارند و با توجه به گونههایی تا بتوانند مفاهیم نهفته درقصههای کهن را به کودکان تعدادشان باال هست یا نیست؟ من فکر میکنم در نزدیک داشتند ،به سمت سادهنویسی و فهم بهتر گام درآموزشوپرورش قصهگویان حرفهای جایگاه داشته
کهدرآنمینویسند،بامسایلمتفاوتیروبهرومیشوند منتقل کنند .دومین مورد معرفی منابعی است که کتاب کودکونوجوان خوشبختانه میتوانیم بهلحاظ برداشتهاند اما قصههای امروزی هنوز نیاز دارند که به باشند،شبیه آنسالهایی کهمعلمانپرورشیجایگاه
بسیارمشخصی داشتند .و کسانی استخدام شوند که
اما در کل میتوان نقاط مشترکی پیدا کرد .یکی از آن استعداد روایت شفاهی داشته و بسترمناسبی باشند تعداد،مجموعهخوبیازکتابهایباکیفیتپیداکنیم لحنروایتشفاهینزدیکترشوند.
 به تصور واقع بینانهای از ادبیات قصهگو هستند نه کسانی که اول بیایند و بعد قصهگو
نقاط مشترک؛ شناخت مخاطب و برقراری ارتباط با برای روایت داستانهایی که دربردارند و کودکان بتوانند کهبچههابخوانند.
وی خاطرنشان میکند :وضعیت ما از بسیاری از کودکونوجوانبرسیم
اوست .وی اضافه میکند :برای اینکه ما با مخاطب با آنها ارتباط برقرارکنند .وی اضافه میکند :بسیاری از
بشوند .اگر این اتفاق بیفتد هنر قصهگویی با تأثیر
ارتباط برقرار کنیم ،باید او ،سالیق و خواستههایش را کتابهای قصه موجود دربازار ً
اصوال برای قصهخوانی کشورهای همسایه از این نظر بهتر است .اما طبیعی
یکی ازمسایلی که درحوزه ادبیات کودکونوجوان بیشتریتوسعهخواهدیافت.
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یادداشت

شناخت و ارتباط با کودکان ضروری است

چرا سینما با ادبیات قهراست؟
 محمد غیوری
چند سالی است عضو
یک گروه کتابخوانی و
داستانخوانی هستم .یکی
از کتابهایی که همراه این
گروه خواندم رمان «جایی
برای پیرمردها نیست»
بود ،اثر کارمک مککارتی .در جلسه نقد این کتاب
صحبت ازفیلمی موفق به همینعنوان به میان آمد
که اقتباسی از همین داستان است .در آن جلسه
سؤالی به میان آمد که چرا علیرغم وجود آثارموفق
داستانی در ایران و به زبان فارسی اقتباس موفق و
چشمگیری از این آثاردرسینمای ما صورت نگرفته
است؟ چهارشنبه هفته گذشته درنشستی صمیمی
با مصطفی مستورداستاننویس و نمایشنامهنویس
شهیرکشورشرکتکردم.فرصترامناسبدیدم این
سؤال بیاتشده درذهنم را ازاو بپرسم .آنچه درادامه
میآیدپاسخ ایشانبهسوالنگارنده است.
در این ارتباط میتوان به چند دلیل عمده اشاره
داشت .در غرب و کشورهای اروپایی و آمریکایی
سینماوقتیابداعشدکهآنهاپیشینهعظیمیازادبیات
داشتند .در ایران اما میتوان گفت سینما و رمان با
هم وارد شدند.
دلیل دوم برمیگردد به خصلتها و خلق و خوی
ما ایرانیان .در ایران مشاهده میکنیم که یک شخص
همفیلمسازوکارگرداناست،همتهیهکنندهاست،هم
طراح صحنه و لباس است .حتی بعضا مشاهده شده
که آهنگسازی فیلم را خودعهدهدارشده است .بسیاری
ً
اصوال گرفتن ایده برای یک فیلم و یا اثررا
از این افراد
دون شأن خود میدانند و کمترتن به این امرمیدهند.
در تاریخ ادبیات ایران بهویژه ادبیات داستانی
ایران ،از یک مقطعی گرایشی به وجود آمد ،متاثر از
فرمالیستهای روس تحت عنوان فرمگرایی با نوشتن
داستانهای ً
کامال انتزاعی کهمابهازایخارجینداشتندو
خیلیذهنگرابودندو امکانتبدیلبهفیلمرانداشتند.
آثارهمینگویرا اگربخوانید گویییک کارسینمایی
را مرورمیکنید .جنگل واژگون را سلینجردرواقع برای
یک فیلم نوشته است .ما در ادبیات ایران با مقولهای
به نام تصویربیگانه هستیم .ضمن اینکه ادبیات کلمه
استوسینماتصویروصداست.تبدیل کلمهبهتصویر
همیشه بحث برانگیز بوده است .تصور کنید در یک
ادبیات داستانی اشاره میشود که زن وارد آشپزخانه
میشود ،درب یخچال را باز میکند و شیشه شیر را

برمیدارد و مینوشد .تصویرهای متفاوتی درذهن افراد
ازخانه و آشپزخانه رقم خواهد خورد .هرکسی براساس
ذهنیت خود ازخانه و آشپزخانه و یخچال تصویری در
ذهن خود میسازد .حال اگراین فرآیند بخواهد تبدیل
به فیلم و تصویرشود ،کارگردان براساس ذهنیت خود
و داشتههای فنی و امکاناتی یک آشپزخانه و یخچال
را به تصویر میکشد .در اینجا بیننده میگوید :این آن
آشپزخانه نیست که درذهن من است! این یک مثال
سادهفیزیکیبود.حاالبیاییداینموضوعراتعمیمدهیم
به شخصیتپردازی .اینقدر این موضوع قابل تعبیر و
تفسیراست کهوقتیقراراست کلماتتبدیلبهتصویر
شوند ،اختالفزیادمیشودوچالش ایجادمیشود .البته
برای اینموضوع ً
قطعاراهحلهاییهموجوددارد.وقتی
قراراست یک اثرادبی تبدیل به فیلمنامه شود باید یک
تیم حرفهای آن کاررا انجام دهد ،نه یک شخص یا دو
شخص.درنهایتمحصولاقتباسیبسیارنزدیکبهروح
اثراستو اینمسئلهبسیارخوشایندی است.منتجربه
تلخی دراین مورد دارم .قراربود رمان «استخوان خوک و
دستهایجذامی»تبدیلبهفیلمشود.درآنمقطعمن
بسیارکمتجربهبودمولیبا اینحالخیلیجانب احتیاط
را رعایت کردم .وسواس زیادی به خرج دادم .خروجی
کاراما تقریبا هیچ ربطی به اثرمن نداشت .زمانی که من
فیلم «پری» ساخته داریوش مهرجویی را میدیدم ،حین
تماشا بسیارتحت تاثیرفیلم قرار گرفتم و از این فیلم
خوشم آمد.مدام کارگردانراتحسینمیکردمبابت این
سطح ازآگاهی به فلسفه .آنقدرازفیلم خوشم آمد که
صبرکردموتیتراژپایانیرادیدم .انتهایتیتراژوخیلیریز
اشاره شده بود بر اساس داستانهایی ازسلینجر .وقتی
شماازداستانهاینویسندهاییدرسطحواندازهسلینجر
اقتباسمیکنی ،اینموضوعرابایدبا افتخارذکرکنی.در
واقع فیلم شما آویزان آن نویسنده بزرگ و این آثاربزرگ
شده است .در همان ابتدای فیلم باید ذکر کنی و نام
داستانها را هم باید ذکرکنی .آن موقع سلینجردرایران
خیلی شناخته شده نبود .به دنبال آثارایشان رفتم .آنها
را خواندم .آنجا بود که حسم نسبت به فیلم عوض شد
و فهمیدم که چقدرفیلم بدی است .چقدر آسیب زده
است به داستانهای سلینجر .چقدر این ایرانیزه کردن
حقیر است .شما حساب کنید که این کارتوسط یکی
از کارگردانان نامی ایران انجام شده بود .وای به روزی که
یک کارگردان ضعیف بخواهد این کاررا انجام دهد .آنجا
بود کهمتوجهشدمچرا ازاساسسلینجرباساختفیلم
از آثارش مخالفت میکند و حق هم دارد .به طور کلی
آشتیسینمابا ادبیاتخیلیمشکل است.

با همت شهرداری و شورای شهر و به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت؛

شور و نشاط شهروندی در محالت سيرجان
جشــنواره محــات ســيرجان بــا عنــوان «نســيم رحمــت» بــا
هــدف ارتقــای شــور و نشــاط اجتماعــی برگــزار شــد.
بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات شــهرداري و شــوراي اســامي
شــهر ســيرجان ،بــا همــکاری شــورای فرهنــگ عمومــی ویــژه
برنامههــای شــاد و متنوعــی در قالــب جـشـــن نســيم رحمــت بــا

نقــاشی
ساختمان

09223194846

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

عنــوان «فرهنگــی ،تفریحی» در هشــت محـــلهی كــم برخــوردار اجرا
شــد.
اجــرای برنامههــاي شــاد و فرهنگــي بــه عنــوان بخشــی از
جشــنوارهی محــات ســيرجان توانســت فضــای شــاد شــهری را
ايجــاد كنــد.

ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

بدرآبــاد ،آبــاده ،دهیــادگار ،مکیآبــاد ،خرمآبــاد ،امامــزاده احمــد،
خیابــان غفــاری و خیابــان نواب(وحیــد) هشــت محل ـهای بودنــد کــه
جشــن شــهروندی در آن برگــزار شــد.
حضــور اعضــای شــورای شــهر در محــات ،آشــنایی بــا مشــکالت
مــردم و ارتبــاط نزدیــک بــا شــهروندان در حاشــیهی ایــن جش ـنها

کمــک شــایانی بــه رفــع مشــکالت محــات شــهر داشــت.
در ایــن هشــت شــب ضمــن مولودیخوانــی و مراســم فرهنگی،
برنامههــای آموزشــی متنوعــی در زمینــه فرهنــگ شــهروندی،
محیطزیســت ،خدمــات شــهری و ...بــه ســاکنان محــات شــهر
داده شــد.

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

آگهی مناقصه عمومی تجدید شده شماره /1400/45ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «ارائه خدمــات حفاظتــی و مراقبتــی (حفاظت

فیزیکــی) در محــدوده دهکــده گردشــگری» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط با

ســابقه اجــرای موضــوع مناقصــه و دارای حداقــل رتبــه دو حفاظتــی و پروانــه فعالیــت معتبــر از اداره انتظــام پلیــس پیشــگیری
ناجــا واگــذار نمايــد .لــذا متقاضيــان میتوانند جهت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعه
و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت
تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز یکشــنبه مــــورخ  1400/08/23در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا

دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنـاً بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز یکشــنبه مــورخ 1400/08/16
مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و
بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

