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کتاب »مشت زن« به نویسندگی و تصویرگری حسن موسوی به عنوان اثر اول موفق به دریافت جایزه بزرگ بیست وهفتمین 
دوره  تصویرگری براتیسالوا در  سال ۲۰۱۹ شد. »مشت زن« کتابی تصویری است که دنیای پرشور قهرمانی را روایت می کند که 
در تقابل محبت و خشم گرفتار شده است و هرچه او با خشم بیشتری مشت می زند، دنیایش کوچک تر می شود تا این که دیگر 
اثری از آدم های اطرافش نمی ماند، انسان دوستی و کنترل خشم و قدرت، پیام مهمی است که تصویرهای متفاوت را به مخاطب 
یادآوری می کند. دوساالنه  تصویرگری براتیسالوا یکی از قدیمی ترین رویدادهای بین المللی تصویرگری کتاب کودک در کنار 

جایزه   هانس کریستین اندرسن، از مهم ترین جوایز تصویرگری کتاب های کودک و نوجوان است.

جایزه  
براتیسالوا به 
»مشت زن« 
رسید

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.

مهرنوش گرکانی| هنوز در گوشه و کنار جهان افراد و موسساتی برای پیدا و معرفی 
کردن آثاری در حوزه کتاب کودک و نوجوان که می تواند به بهبود زندگی کمک کند، 
تالش می کنند. باید به جرأت گفت یکی از موسساتی که تأثیر بسیاری در این زمینه 

داشته است، موسسه و درواقع جایزه یادبود »آسترید لیندگرن« است. 
جایزه یادبود »آسترید لیندگرن« از  سال 2002 شــروع به کار کرد. این جایزه را 
دولت سوئد پس از درگذشت خانم لیندگرن 94 ساله برای گرامیداشت خاطره او بنا 
نهاد. او نامدارترین نویسنده سوئد و فردی تاثیرگذار بر ادبیات کودکان به شمار می رود. 
لیندگرن چهره عمومی برجسته و بانفوذی بود و سهمی اساسی در بحث ها و گاه وضع 
قانون هایی در زمینه حقوق کودکان و جانوران، جنگ و سیاست خشونت نورزیدن 
و مسائل فرهنگی متفاوت داشت. هدف از پایه گذاری جایزه آلما، ترویج ادبیات ناب 
کودکان و نوجوانان جهان است و از دیگر اهداف این جایزه می توان به تقویت و افزایش 
عالقه به خواندن در کــودکان و نوجوانان، کمک به ارتقای ســطح ادبیات و حقوق 
کودک در سطح جهان، افزایش درک و تبادل بین فرهنگ ها و مردم، ترویج ادبیات 
ناب کودکان و نوجوانان جهان، قرار دادن ادبیات کودکان در کانون توجه، قدردانی از 
شخصیت آسترید لیندگرن و پی بردن سازمان ها و نهادهای جهانی به ارزش آثار ادبی 
خوب کودکان و نوجوانان اشاره کرد.  جایزه یادبود آسترید لیندگرن، جایزه ای ادبی 
است که نه تنها به نویسندگان و تصویرگران داده می شود، بلکه قصه گویان، مروجان و 
نهادهای حوزه ادبیات کودکان و ترویج کتابخوانی نیز می توانند به آن دست یابند. این 
جایزه سالیانه به یک یا بیش از یک هنرمند صرف نظر از زبان و ملیت آنان اعطا می شود. 
آثار هنرمندان برگزیده باید افزون بر کیفیت باالی هنری، دارای ارزش های انسانی 
باشد که آسترید لیندگرن به آنها باور داشت. جایزه نقدی آسترید لیندگرن به مبلغ 
۵ میلیون کرون سوئد، تقریبا برابر با  ۸00 هزار دالر آمریکا و ۵۸0 هزار یورو است که آن 
را بزرگترین جایزه ادبیات کودکان و نوجوانان و دومین جایزه بزرگ ادبیات در جهان 
کرده اســت. هیأت داوران »جایزه آلما« در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در هفدهم 
اکتبر 20۱9، فهرســت نامزدان این جایزه را اعالم کردند. امســال 2۳۷ نامزد از 6۸ 

کشور جهان برای دریافت این جایزه رقابت می کنند. از میان نامزدان که نویسندگان، 
تصویرگران، مروجان کتابخوانی و قصه گویان هستند، 46 درصد زن، 4۱ درصد مرد و 
۱۳ درصد نهادهای کودکی هســتند. برنده جایزه در سی و یکم  مارس 2020، در دو 
شهر استکهلم و بولونیا اعالم خواهد شد.  امسال انگلیس بیشترین شمار نامزدها را 
دارد و در میان نامزدها نام های ایرانی هم به چشم می خورد. هوشنگ مرادی کرمانی، 
فرهاد حسن زاده،  مهدی حجوانی، علی اصغر سیدآبادی، فرشید شفیعی، جمشید 
خانیان، محمدرضا شــمس و نهادهای شــورای کتاب کودک، کتابخانه های سیار 
روســتایی )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان( و طرح با من بخوان )موسسه 
پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان( به عنوان نامزدهای جایزه یادبود آسترید لیندگرن 
 سال 2020 معرفی شده اند. هر  سال در سراسر جهان، تمام موسسات و سازمان های 
مجاز برای معرفی نامزدها تا بیست وپنجم شهریور فرصت دارند نامزدهای خود را برای 
دریافت این جایزه معرفی کنند. در ایران چهار نهاد »کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان«، »شــورای کتاب کودک«، »انجمن نویســندگان کودک و نوجوان« 
و »موسسه پژوهشــی تاریخ ادبیات کودکان« این امتیاز را دارند و نامزدهای خود را 
به لیندگرن معرفی می کنند. هیأت  داوران این جایزه از میان کارشناسان برجسته  
ادبیات کودک سوئد برگزیده می شوند. اعضای هیأت  داوران برای دوره ای چهار ساله از 
 Swedish National Council for( سوی شورای ملی سوئد در امور فرهنگی
Cultural Affairs)  گزینش می شوند. آنها هر ساله از سراسر دنیا سازمان هایی 
را که دارای گســترده ترین و بیشــترین اطالعات درباره  نویسندگان، تصویرگران، 
قصه گویان و فعاالن ادبیات کودک هستند، به عنوان سازمان های نامزدکننده منصوب 
می کنند تا نامزدهای خود را از سراسر دنیا به هیأت  داوران معرفی کنند. معیارهای 
ارزشیابی هیأت داوران کیفیت باالی هنری )در اثر تفکر هنری وجود داشته باشد(، 
احترام عمیق به ارزش های دموکراتیک و حقوق بشر، توجه به ارزش هایی که آسترید 
لیندگرن آنها را باور داشت، توجه به ارزش های انسانی و قدردانی از فعالیت های ادبی و 

هنری دارای باالترین کیفیت است.

»با من بخوان« طرحی برای خواندن، برای با هم خواندن. »با 
من بخوان« می خواهد همه بتوانند بخوانند؛ طرحی که موسسه 
پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان از سال۱۳90 بر پایه شعار »همه 
کودکان حق دارند کتاب های باکیفیــت بخوانند« بنا نهاد تا 
واقعا همه بتوانند کتاب بخوانند، کتاب باکیفیت و درست. »با 
من بخوان« می خواهد کودکان با هم بخوانند، بزرگتر ها برای 
کودکان بخوانند، با آنها همخوانی کنند، بلندخوانی کنند و آنها 

را به داستان ها ببرند. 
»کتاب را باز کردم و شــروع کردیم بــه تصویرخوانی کتاب. 
از کودکان پرســیدم: چه جانورانی در تصویر کتاب می بینید؟ 
بچه ها یکی یکی جانوران را نام بردنــد؛ قورباغه، اردک، ماهی، 
گربه! پرســیدم: اســم گربه  داســتان ما چه بود؟ همه با هم 
گفتند: ســی بی لک!« این بخشــی از گــزارش بلندخوانی در 
خانه توانمندســازی منطقه قلعه مرغی تهران اســت. مربیان 
»با من بخوان« به مراکز و مناطــق مختلف می روند و با بچه ها 
می خوانند. از آنها می خواهند در خواندن شریک شوند. به آنها 
آواها را آموزش می دهند. آنها را به مشــارکت دعوت می کنند و 
در نهایت آنها نه تنها داستان را می شنوند، بلکه در کنارش بازی 
کرده اند و آموزش دیده اند.  باید گفــت یکی از کارهای مهمی 
که در سال های اخیر در حوزه کتاب و ادبیات کودک و نوجوان 
انجام شده، برنامه  ترویج کتابخوانی است. ترویج  کتابخوانی تنها 
این نیست که کودکان را به کتاب خواندن دعوت کنیم. آنها نیاز 
به کتاب دارند؛ نیاز به کسی که پرسش هایشان را پاسخ دهد، به 

آنها بیاموزد و با آنها همراهی کند. دایر کردن کتابخانه و آموزش 
کتابخوانی در فرهنگ سازی کتابخوانی تاثیرگذار است و کودکان 
و نوجوانان را از سن کم با کتاب و کتاب خواندن آشنا می کند، اما 
همراهی آنها موضوع مهم دیگری است که شاید برخی از مروجان 
کتابخوانــی آن را فراموش کرده اند. در برنامــه »با من بخوان« 
کتاب های مناسب به دست گروهی از کودکان می رسد که در 
شرایط معمول زندگی به این گونه کتاب ها دسترسی ندارند، اما 

این تنها کاری نیست که »با من بخوان« انجام می دهد. 
هورزاد عطاری، هماهنگ کننده پروژه هــا در طرح »با من 
بخوان« از شــروع کار و گســترش آن و حضور در جایزه های 
بین المللی به »شهروند« گفت: »طرح با من بخوان ابتدا از  سال 
۸9 در کوره پزخانه محمودآباد شروع شد و بعد از آن با همکاری 
آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی در پیش دبستانی ها 
و دبستان های مناطق مختلف اســتان گسترش یافت. بعد از 
گذشت حدود دو سال مناطق دیگر مثل استان های سیستان 
و بلوچستان، لرستان و ... نیز تحت پوشش طرح با من بخوان 
قرار گرفتند تا امروز که به 2۱ استان رسیده و طرح در آنها اجرا 

می شود.«
برنامه  »با من بخوان« می کوشد نوجوانان داوطلب را تشویق 
کند تا بخشی از مسئولیت های کتابخانه  ها را برعهده بگیرند. 
مشــارکت کودکان و نوجوانان در اداره  امــور کتابخانه ای که 
متعلق به خودشان اســت، فرصت تصمیم گیری، همکاری و 
استقالل را برایشان فراهم و احساس مسئولیت آنان را تقویت 

می کند.
طرح »با من بخوان« طرحی کلی است و درون آن طرح های 
بزرگ دیگری مانند تقویت سواد پایه، ساخت کتابخانه برای 
کودکان و ... وجــود دارد که هر کدام از آنها تاثیرگذاری خود را 
داشتند. عطاری درباره این طرح ها توضیح داد: »کارهایی که 
در مدارس انجام شــده  معموال تقویت ســواد پایه بوده است. 
این برنامه در مناطقی که کودکان دو زبانه هستند، به آنها در 
یادگیری ســواد پایه، حروف الفبا، واژه ها و خواندن و نوشتن 
کمک کرده است. عالوه بر آن با توجه به تاکیدی که طرح »با من 
بخوان« بر کتاب با کیفیت دارد، رویکرد دیگر طرح بلندخوانی 
کتاب های باکیفیت است که برای مناطق مختلف با توجه به 
برنامه ای که داریم، کتاب می فرستیم. به این صورت نیست که 
تنها کارگاهی برگزار شــود یا برای منطقه ای بسته ای ارسال 
شود. معموال دوره ها بلندمدت و شامل ارسال کتاب، بسته های 
آموزشی و آموزش برای آموزگاران، کتابداران، داوطلبان و هر 
کسی که با کودکان کار می کند، است. بعد از برگزاری دوره ها 
و انجام طرح ها، پیگیری و بازدید نیز از روند کار انجام می شود. 
کتابخانه های متعددی هم داریم که انواع مختلفی دارند. طرح 
وارد هر مدرسه ای که می شــود، نخستین اتفاقی که می افتد 
کتابخانه های کالسی را دایر می کنیم و کتاب های آن با توجه 
به سطح و رده بندی سنی کالس، تحصیلی و نیازهای مربوط به 
منطقه انتخاب می شود. دیگر کتابخانه های طرح، کتابخانه های 
آموزشگاهی و محله ای است که با توجه به شرایط و امکاناتی 

که در هر منطقه فراهم می شــود، دایر می شوند. عالوه بر آن، 
یکی دیگر از برنامه های مهم طرح »با من بخوان« برنامه نوزاد 
و نوپاست که مخاطبان آن مادرها و پدرها هستند و برای نوزادان 
صفر تا دو  سال برگزار می شــود تا آثاری که خواندن کتاب بر 

ذهن و رشد بچه می گذارد از همان بدو تولد صورت بگیرد.« 
عطاری درباره انتخاب کتاب های باکیفیت نیز گفت :»شعار 
اصلی طرح با من بخوان »کتاب باکیفیت برای همه کودکان« 
اســت. کتاب های باکیفیت در طرح با من بخوان را یک گروه 
کتاب شناســی انتخاب می کنند. این گروه کتاب هایی را که 
منتشر می شود، بررسی می کنند و براساس موضوع، رده  سنی 
و شــرایط منطقه رده بندی می شــوند و برای ارسال کتاب ها 

تصمیم گیری می شود.«

امسال هم مانند سه سال گذشــته برنامه »با من بخوان« از 
ســوی شــورای کتاب کودک و در عرصه جهانی از ســوی سه 
سازمان انجمن بین المللی سوادآموزی (ILA) و شاخه های ملی 
IBBY در سوییس و بلژیک )فالندرز( به عنوان نامزد دریافت 
جایزه یادبود آسترید لیندگرن 20۱9 معرفی شد. سال 20۱6 نیز 
طرح »با من بخوان« برنده جایزه ترویج کتابخوانی ایبی – آساهی 
شده است. جایزه ترویج کتابخوانی ایبی – آساهی برجسته ترین و 
معتبرترین جایزه ترویج کتابخوانی در جهان است اکنون برنامه 
»با من بخوان« در ۱9 اســتان ایران برگزار می شود و در راستای 
تحقق شــعار »همه کودکان حق دارنــد کتاب های باکیفیت 
بخوانند« از مرزهای ایران فراتر رفته اســت و با همکاری بنیاد 

کودک افغانستان در مزارشریف نیز اجرا شده است.

نامزد شدن در جایزه آسترید لیندگرن هم اعتبار است

سیدآبادی: نمی دانم از کدام نهاد و کشور نامزد شدم!

فرهاد حسن زاده، نویســنده کودک و نوجوان نامزد 
دریافت جایزه آسترید لیندگرن شده است. این نویسنده 
تاکنون جوایز داخلی و بین المللی بســیاری دریافت 
کرده و حاال برای چهارمین  سال پیاپی نامزد دریافت 
جایزه آسترید لیندگرن شده است. درباره نحوه انتخاب 
نامزدها و اهدای جایزه آسترید لیندگرن با او گفت وگوی 

کوتاهی داشتیم. 
  روند انتخاب کاندیدا در یادبود آســترید 

لیندگرن چگونه است؟
هر نهاد فعالی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان در کشــور می تواند 
برای نمایندگی انتخاب نامزدهای جایزه آسترید لیندگرن درخواست 
دهد. این درخواســت ها را موسســه آســترید لیندگرن بررســی  و 
اطالعات اولیه آن نهاد یا ســازمان را تایید می کند و درنهایت برای هر 
کشور نماینده یا نمایندگانی انتخاب می شود. بنیاد آسترید لیندگرن 
نمایندگانی در کشورهای مختلف دارد و این بنیاد اختیار و اجازه ای به 
نهادهای انتخاب شده داده تا نامزدهایی را برای هر دوره جایزه معرفی 
کنند. در ایران هم چهار نهاد شورای کتاب کودک، انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و موسسه 
پژوهشــی تاریخ ادبیات کودکان این امتیاز را دارند که نامزدهای خود 
را برای دریافت این جایزه معرفی کنند و برای امسال هم تعدادی نامزد 

معرفی کرده اند.
  شما چند  ســال پیاپی نامزد دریافت این جایزه شده اید، 
این انتخاب ها چگونه بوده و از سوی چه نهادهایی انجام شده 

است؟
این چهارمین  سال است که به عنوان کاندیدا انتخاب می شوم،  سال 
نخســت از طرف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سه سال 
گذشته از طرف شورای کتاب کودک معرفی شده ام. امسال از ایران هم 

تعدادی نامزد دریافت جایزه آسترید لیندگرن شده اند. 
  معیارسنجی اهدای جایزه آسترید لیندگرن چگونه است؟

این جایزه برای یک دوره فعالیت است و برای یک سال 
یا یک اثر نیست. می توان گفت از این نظر شبیه به جایزه 
نوبل اســت، جایزه نوبل هم برای ســال ها فعالیت آن 
نویسنده، تاثیرگذاری او بر روند ادبیات، ایجاد سبک و 
در حقیقت پایبندی به معیارهایی است که آن جایزه 
مدنظر دارد. به هرحال برای ارایه جایزه معیارها و اصولی 
وجود دارد و  اگر نویســنده ای با توجــه به آن معیارها 

فعالیت کرده باشد، او را نامزد و انتخاب می کنند. 
  تاکنــون از میان نامزدهای ایرانی کســی 
انتخاب نشده، به نظرتان شانس برنده شدن این جایزه برای 

ایرانیان نامزدشده چقدر است؟ 
این جایزه کمی پیچیده اســت، داوران آن از همان آکادمی آسترید 
لیندگرن انتخاب می شــوند و این برعکس جایزه اندرســون اســت. 
داوران جایزه اندرسون از کشورهای مختلف هستند و هر دو سال یک 
بار داورانش عوض می شــوند. داوران جایزه آسترید لیندگرن با توجه 
به معیارهایی که دارند و پرونده ای که در اختیارشــان قرار می گیرد، 
تصمیم گیری می کننــد. در این پرونده رزومــه ای از فرد یا نهادی که 
نامزدشده، وجود دارد و اگر نویسنده باشد، تعدادی از آثار او نیز ضمیمه 
پرونده می شود، درنهایت داوران با توجه به تمام این موارد تصمیم گیری 

و یک نفر را به عنوان برگزیده انتخاب می کنند. 
  نامزدشدن در این جایزه می تواند چه تاثیری داشته باشد؟

ممکن است این جایزه نصیب ایرانیان نشــود، اما به هرحال حضور 
نام این افراد در میان نامزدها مهم و تاثیرگذار است. کارکردی که این 
نامزدشدن دارد، اعتباری است که به نویسنده ها می بخشد، نویسنده ها 
می توانند تالش مضاعفی کنند، سطح کارهایشان را باالتر ببرند و خود 
را با معیارهای جهانی وفق دهند و رشــد کنند. این حضور در رزومه 
کاری آنها در ایران هم تاثیر دارد و همین که روی جلد کتابی کنار نام 
نویسنده نامزدشدن در این جایزه بیاید، معتبر بوده و معیار خوبی برای 

خوانندگان است. 

علی اصغر سیدآبادی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات 
کودک و نوجوان اســت و تاکنون حدود 60 کتاب از او 
منتشر شــده که موضوع برخی از آنها مباحث نظری 
ادبیات کودک و نوجوان و باقی داســتان و شعر برای 
کودکان و نوجوانان اســت. او عالوه بر جوایز داخلی و 
بین المللی که برای کتاب هایــش دریافت کرده، چند 
سالی است به عنوان مروج کتابخوانی فعالیت می کند و 
در جایزه آسترید لیندگرن نیز به عنوان مروج کتابخوانی 
نامزد شده اســت. با او درباره این جایزه و نامزدشدنش 

گفت وگو کردیم. 
  موسسه یادبود آسترید لیندگرن چگونه نامزدها را انتخاب 

می کند؟ 
دبیرخانه جایزه آسترید به برخی نهادها اجازه می دهد نامزد انتخاب 
کنند و هر کدام از این نهادها می توانند دو نامزد از کشور خود و دو نامزد 
از دیگر کشورها معرفی کنند. در چهار حوزه نویسنده، معلم، قصه گو و 
مروج کتابخوانی امکان معرفی نامزد وجود دارد، اما درنهایت تنها یک 

برنده مشخص می شود.
  نهادها و سازمان ها چه نقشی در انتخاب کاندیداها دارند؟ 

نهادها براساس شناختی که از افراد و نهادهایی که در این حوزه ها کار 
می کنند، دارند، کارنامه دیگران را بررســی و نامزدهای خود را معرفی 
می کنند. معموال اسامی نامزدها در نمایشگاه فرانکفورت اعالم می شود. 
  شــما به عنوان مروج کتابخوانی، نامــزد دریافت جایزه 

آسترید لیندگرن شدید، درباره فعالیت هایتان 
در این حوزه بگویید. 

سال گذشــته از طرف انجمن نویسندگان کودک 
و نوجوان بــرای دریافت جایزه آســترید لیندگرن و 
عالوه بر آن شورای کتاب کودک برای دریافت جایزه 
IBBY )جایزه ای جدید بــرای ترویج کتابخوانی( 
معرفی شدم. امسال هم نام من به عنوان نامزد دریافت 
جایزه هست، اما نمی دانم از سوی چه کشور و نهادی 

معرفی شده ام.
  ویژگی جایزه آسترید لیندگرن چیست؟ 

یکی از ویژگی های جایزه آســترید لیندگرن این اســت که نهادها 
می توانند در چهار حوزه نامزد معرفی کنند، اما درنهایت یک برگزیده 
اعالم می شــود و تا به حال همه برگزیده ها در حوزه ادبیات و نوشتن 
بوده اند. البته به نظرم این موضوع خیلی طبیعی است که کسی که یک 
عمر فعالیت نویسندگی داشته، بیشتر مورد توجه قرار بگیرد تا یک معلم 
یا مروج کتابخوانی، ولی طبیعتا نامزدشدن در این جایزه به خودی خود 
مهم است، چون باعث می شود ما در سطح بین المللی ادبیات کودک و 
نوجوان فعالیت داشته باشیم و با دنیا گفت وگو کنیم. نکته دیگر  این 
است که کشور ما در حوزه هایی از دیگر کشورها ضعیف تر نیست. افراد 
و نهادهایی از ایران که برای ترویج کتابخوانی نامزد شده اند، فعالیت های 
زیادی دارند، منظم کار کرده اند و از نهادها و موسسه های خارج از کشور 

که کار مشابه می کنند، چیزی کم ندارند. 

1۰ نامزد از ایران برای جایزه »آسترید لیندگرن« انتخاب شدند

 »با من بخوان« 
برای چهارمین  سال نامزد جایزه آلما شد

 طرح »با من بخوان« به ترویج کتابخوانی برای کودکان محروم و کودکان در بحران می پردازد

همه کودکان حق دارند کتاب های باکیفیت بخوانند
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