
 سروش بامداد- امروز نودمین زادروز سهراب سپهری شاعر 
و نقاش پرآوازۀ ایرانی است. او متولد 1307 خورشیدی بود 
و در سال 1359 درگذشت و جالب این که هر چه از مرگ 
سهراب گذشته محبوب تر شده است. همان گونه که در 
سال های اخیر تابلوهای نقاشی او به قیمت هایی به فروش 

می رسد که هرگز به خواب هم نمی دید.
منتقدان شعر نو و چهره هایی چون دکتر حمیدی شیرازی 
طعنه می زدند که مردم شاعران نوپرداز را دوست نمی دارند یا 
اشعارشان را از بر نمی کنند یا شعر آنها ضرب المثل نمی شود. او 
نیست تا ببیند که مردم برخی از اشعار سهراب را از بر هستند و او 
را دوست می دارند و همین که با نام کوچک از شاعر فقید نام می 

برند از محبوبیت او حکایت می کند.
 سال های پایانی عمر او که با تشدید بیماری همراه بود با 
اوج گیری سیاست در ایران هم زمان شد و در آن گیر ودار شعر 
او چندان که باید شناخته و معرفی نشد. فضای حاکم بر ادبیات 
روشن فکری هم متمایل به چپ بود و جنس شعر سپهری را شعر 

متعهد نمی دانست.
اندازه و آوازۀ احمد شاملو مجلۀ هفتگی »کتاب  شاعری در 
جمعه« را منتشر می کرد که شمارگان آن به سی هزار نسخه هم 
رسید اما نشانی از سهراب در آن نبود چون تصور می شد در دنیای 
دیگری سیر می کند. شاملو خود جایی گفته بود شعر من شیپور 
است و شعر سهراب، الالیی. من نمی خواهم مردم به خواب بروند 

و می خواهم برخیزند.
از یک طرف نزد شاعران چپ جایی نداشت و از سوی دیگر 
شاعران کالسیک سبک او را نمی پسندیدند زیرا شعر شاملو 
با موسیقی درونی و توزیع هنرمندانۀ خود مسحور می کرد. 
نداشت  اصرار  این که  باز کرد خاصه  را  راه خود  اما  سهراب 
با شاعران هماوردی کند و پیشه اش را نقاشی می دانست و 
بیشتر به گشت و گذار در دنیا مشغول بود و بر خالف شهرت 
به گوشه نشینی و انزوا اهل سفر بود و کمتر کشوری است که 

به آن نرفته باشد.
مهم ترین جنبۀ شهرت سپری طبیعت دوستی بود و می توان او 
را فراتر از شاعر و نقاش یک طبیعت گرد و اکوتوریست هم دانست 

و جا دارد جایزه ای به نام او در این عرصه هم اختصاص یابد.
سهراب، یک ایرانی واقعی است. روح شرقی او از شعر و نقاشی 
اش هویداست و همۀ اینها از سهراب، شاعری محبوب و دل نشین 
ساخته و همه به او احساس نزدیکی و صمیمیت می کنند و این 
گونه است که یکی از 5 رکن شعر نو فارسی به حساب می آید. 
اگر شعر کالسیک 5 رکن اصلی دارد : فردوسی، موالنا، سعدی، 
حافظ و نظامی ) برخی عطار یا خیام را در ضلع پنجم قرار می 
دهند( شعر نو هم با این 5 چهره شناخته می شود: نیما، شاملو، 

اخوان، فروغ و سهراب. 
سهراب شاعر سکوت و تماشا بود و به تعبیر خود »به مهمانی 

دنیا رفته بود«.
در مرداد ۱۳۳۶ از راه زمينی به پاريس و لندن سفر کرد تا در 
مدرسه هنرهای زيبای پاريس در رشته ليتوگرافی نام نویسی کند. 
پس از چند ماه سفری به ایتالیا رفت و بعد از دو ماه اقامت در آنجا 

در خرداد ۱۳۳۷ به ایران بازگشت و به نقاشی به عنوان حرفه و 
عالقه  اصلی ادامه داد.

سهراب در توکیو فنون حكاکی روی چوب را آموخت و از ژاپن 
نوشت:

» زندگی در اينجا بد نمی گذرد، گاهی نقاشی، هفته ای یکی دو 
روز هم در آتليه و کار حکاکی اما اينكه تا كی خواهم توانست اينجا 
بمانم، با خداست، نمی دانم زيادتر بمانم بهتر است يا برگردم به 
جای خودمان، میدانم خنده ات می گيرد، اما من برای یک طرز 

زندگی ديگر ساخته شده ام.«
رضا براهنی او را »بچه بودای اشرافی« لقب داد و شاملو طعنه 
زد »سر آدم ها را باال می بُرند و خون به راه می افتد و او می گوید 
آب را گل نکنیم«. اما هر چه زمان گذشت شعر او ماندگارتر شد 
و شاملو هم مانند گذشته به او نمی تاخت و گاه زبان به ستایش 

او می گشود.
ایدیولوژیک نبودن سهراب سبب شده بود صدا و سیما در ابتدا 
چندان به او بها ندهد اما بعد تر او را بر دیگر شاعران نو ترجیح 

دادند هر چند که گاه در ذکر نام او بخل می ورزیدند.
اشعار سهراب قابلیت آن را دارند که بارها خوانده شوند و حیف 
است که اشعار او را بارها نخوانیم آن قدر که برخی در حافظۀ ما 

نقش ببندد. 
او با شعر خود نقاشی می کرد و با نقاشی شعر می گفت.

سهراب، هیچ گاه کهنه نمی شود خاصه این که اشعار او قابل 
ترجمه ترین اند. مثال اگر شاملو می گوید » ما بی چرا زندگانیم/ 
آنان به چرا مرگ خود آگاهان اند« در ترجمه در نهایت می شود 
این که » ما نمی دانیم چرا زنده ایم در حالی که آنان می دانند 
چرا می میرند یا می دانستند چرا مرده اند« اما در ترجمۀ اشعار 

سهراب بسیاری از مفاهیم را می توان منتقل کرد.
در این روزگار حتی بیش از زمان شاعر به معنویت نیازمندیم 
چرا که سهراب سپهری حامل روح معنویت شرقی بی آموزه های 

ایدیولوژیک و اغراض دیگر است.
شعر سپهری را بخوانیم چون تمام زندگی »چند« گفتن های 

روزانه نیست.
به تماشا سوگند

و به آغاز کالم
و به پرواز کبوتر از ذهن
واژه ای در قفس است 

حرف هایم ، مثل یک تکه چمن روشن بود
من به آنان گفتم

آفتابی لب درگاه شماست
که اگر در بگشایید 

به رفتار شما می تابد
سهراب سپهری شاعر گشودن هاست تا نوری بتابد.

او می گوید: خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند ودست 
منبسط نور روی شانۀ آنهاست.

و ما می توانیم گفت: خوشا به حال ما که شاعری چون سهراب 
را داریم و دست منبسط او روی شانۀ این زبان و ادبیات گسترده 

است...

6فرهنگی

آغداشلو بعد از جراحی آرزویش را محقق می کند؟

آیدین آغداشلو به دلیل عارضه دیسک کمر، عمل جراحی انجام داده و 
حاال حال عمومی اش خوب است. او که آرزو دارد برای نوشتن خاطراتش 
به شهر پدری اش »آغداش« برود گفته بود به دلیل عارضه دیسک کمر این 

آرزو هنوز محقق نشده است.
طبق پیگیری های صبح امروز ایسنا از بیمارستان آبان، این هنرمند نقاش دو روز 
پیش )۱۴ مهر( در این بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته است؛ از سویی 
خود این هنرمند امروز )۱۶ مهر ماه( در صفحه اینستاگرام خود ویدیویی را منتشر و 

درباره حال جسمانی اش بعد از جراحی دیسک کمر صحبت کرد.
آغداشلو در این ویدیو اظهار می کند: یکی ـ دو سالی بود که دیسک کمر و 
سیاستیک خیلی آزارم می داد. تصمیم گرفتم عمل کنم و این عمل به ترغیب پزشکم 
انجام شد. او من را قانع کرد این کار را انجام بدهم. عمل خوبی بود اما همچنان مثل 
هر عملی دردناک است. دوران استراحتم را می گذرانم. باید حتما یکیـ  دو هفته ای 
استراحت کنم و بعد برگردم سر کار و زندگی ام؛ همه کارهای باهوده و بیهوده ای که 

در تمام عمرم انجام دادم. 
این هنرمند نقاش و نویسنده سال گذشته همزمان با تولد ۷۷ سالگی اش به ایسنا 
گفته بود: »خیال دارم برای یکیـ  دو سال به مکانی برگردم که پدرم در آنجا به دنیا 
آمده بود؛ یعنی »آغداش« که شهر کوچکی میان باکو و گنجه است و آنجا خاطراتم 

را تمام کنم؛ زیرا بخشی از آن را نوشته ام.« 
او همچنین چند روز پیش از عمل جراحی اش، درباره محقق شدن این آرزو به 
ایسنا گفت: هنوز این آرزو را دارم اما به دلیل عارضه دیسک کمری که یک سال و 

نیم است من را خیلی آزار داده هنوز در جایگاه آرزو باقی مانده است.
او ادامه داد: اما چون باید آن را به جایی برسانم امیدوارم بتوانم به نقاشی هایم ادامه 
بدهم و خاطراتم را بنویسم و هم شاید سلسله مقاالتی درباره مسائلی که در جامعه 
هنر ایران مطرح شده، بنویسم. تا به حال به درستی فکر می کردم این وظیفه من 
نیست اما آدم وقتی فکر می کند چیزی وظیفه اش نیست که دیگران انجام بدهند 

اما وقتی می بیند دیگران انجام نمی دهند خود را ملزم می داند که روشنگری کند.

برپایی »هفته فیلم اروپایی« در6شهر
»هفته فیلم اروپایی« در ادامه برنامه هفته های بین  المللی فیلم در گروه 
»هنر و تجربه«، از ۲0 تا ۲7 مهرماه توسط گروه سینمایی »هنر و تجربه« در 

شش شهر برگزار خواهد شد.
این برنامه روز جمعه بیستم مهرماه ساعت ۱۷ در سالن استاد ناصری خانه 
هنرمندان ایران افتتاح خواهد شد. در طول »هفته فیلم اروپایی« پانزده فیلم در 
تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، کرمان و بابل به نمایش درخواهد آمد. این هفته فیلم 
شامل  کارگاه های فیلمسازی با موضوع سینمای هنری با حضور سینماگران در سه 
شهر تهران، شیراز و اصفهان خواهد بود که شرح این کارگاه ها متعاقبا اعالم خواهد 

شد. ورود برای عموم عالقه مندان آزاد و رایگان خواهد بود.

یک کمدی و یک فیلم کودک  اکران می شوند
فیلم سینمایی »آهوش پیشونی سفید 2« همزمان با هفته کودک از ۱8 مهرماه 
اکران می شود. فیلم سینمایی »لس آنجلس تهران« به کارگردانی تینا پاکروان نیز از 
چهارشنبه ۱8 مهرماه به جای فیلم »سوفی و دیوانه« اکران می شود و البته اکران 
فیلم »سوفی و دیوانه« در زیرگروه ها همچنان ادامه دارد. »لس آنجلس تهران« به 
کارگردانی تینا پاکروان که در ایران و امریکا فیلمبرداری شده که پرویز پرستویی 
بعد از ۱2 سال با آن به عرصه کمدی بازگشته است. فیلم »آهوی پیشونی سفید 
2« به کارگردانی سید جواد هاشمی در ادامه قسمت اول این فیلم ساخته شده و در 

جشنواره فیلم کودک و نوجوان هم نامزد بهترین فیلم کودک شده بود.

همزمان با روز جهانی کودک

کودکان هم صاحب نگارخانه شدند
»اولین نگارخانه کودک«همزمان با روزجهانی کودک 1۶ مهر ماه ساعت 10با 

حضور کودکان در فرهنگ سرای ارسباران افتتاح شد.
به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی فرهنگ سرای ارسباران، محسن سلیمانی 
رییس فرهنگ سرای ارسباران هدف از افتتاح »نگارخانه کودک« را برقراری ارتباط، 
بیان احساسات و به روز حالت های درونی کودکان با هر شکل از هنرهای تجسمی 

نظیر نقاشی، سفال، تصویرسازی دانست.
محسن سلیمانی افزود: ضرورت یادگیری هنر برای کودکان را در رشد مهارت های 
کالمی، ارتباطی، تفکر، قدرت تصمیم گیری و حل مسئله، یادگیری بصریـ  فضایی، 
رشد تفکر انتقادی و بکارگیری اطالعات بصری، ارتقای هوش نوآوری حائز اهمیت 

دانست.
او هشیاری فرهنگی را برای کودکان در عصر ارتباطات در فضای مجازی مهم 
دانست و افزود: آموزش هنر به کودکان در درک و تفسیر بهتر باورها، ارزش ها و 
هویت فرهنگی جامعه و رشد و شکوفایی استعدادها و مسؤولیت پذیری آنها کمک 

می کند.
محسن سلیمانی تاکید کرد: بازدید کودکان از نگارخانه ها، موزه ها و آثار فرهنگی 
و هنری، یادگیری هنر و خلق آثار هنری از سنین پایین باید از سوی والدین مورد 

توجه قرار گیرد.
محسن سلیمانی همچنین از برگزاری نمایشگاه های هنری با آثار دانش آموزان در 

نگارخانه کودک به طور رایگان خبرداد.
همچنین در این برنامه نمایش »گروفالو« نوشته بهرام جاللی به کارگردانی آرش 

شریف زاده برای کودکان اجرا شد.
بازدید از نگارخانه کودک و تماشای آثار نقاشی گروهی کودکان با موضوع »صلح« 
اجرای مسابقه و بازی گروهی  بخش های دیگر ویژه برنامه روزجهانی کودک در 

فرهنگسرای ارسباران بود.
در این برنامه که سفیران شرکت آب و فاضالب تهران نیز در آن حضور داشتند، 
از سوی  بود  یاد  رسم  به  و  شدند  آشنا  آب  بهینه  مصرف  الگوهای  با  کودکان 

فرهنگسرای ارسباران کتاب هدیه گرفتند.

اخبار
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رضا درمیشیان  »مجبوریم« را می سازد
رضا درمیشیان فیلم تازه اش را با نام »مجبوریم« جلوی دوربین می برد. به گزارش ایسنا، گفته می شود پروانه ساخت »مجبوریم« به تازگی صادر شده است. »مجبوریم« پنجمین فیلم رضا درمیشیان پس از فیلم های »بغض« ، »عصبانی نیستم!« ، 

»النتوری« و فیلم به نمایش درنیامده »یواشکی« است.

به بهانۀ نودمین زادروز سهراب سپهری

تولدت مبارک؛ آقای شاعر سکوت و تماشا!

خاطرات عکاسی از کودک نابینای »رنگ خدا«

لحظات ناب »بچه های آسمان« چگونه عکس شد؟
هاشم عطار گفت: برای اینکه بتوانیم از کودکان به  خوبی عکس بگیریم ابتدا 

باید دوستان خوبی برایشان باشیم تا بتوانیم آن ها را با خود همراه کنیم.
این عکاس سینما در گفت وگویی با ایسنا اظهار کرد: در فیلم های سینمایی بچه های 
آسمان، مینا و غنچه و رنگ خدا تجربه کار با کودکان را داشته ام و تاکنون عکس های 
هنری بسیاری از کودکان به  ثبت رسانده ام. در عکاسی از کودکان ما در اختیار سوژه 
هستیم و کودک ما را به  دنیای خود می برد. در عکاسی از کودکان بیشتر حالت 

چشم ها و نگاه آن ها توجه من را جلب می کند و سپس به دستانشان توجه می کنم.
وی ادامه داد: پروژه رنگ خدا شش ماه به  طول انجامید و بخش عمده فیلمبرداری 
در روستای رضوان  شهر بود. خواسته مجید مجیدی این بود که تمام اعضای گروه با 
محسن که پسربچه ای نابینا بود و نقش محمد را ایفا می کرد ارتباط دوستانه ای برقرار 
کنند. در طول مدت فیلمبرداری، من، محسن و دستیار کارگردان اتاق مشترکی 
داشتیم. یکی از چیزهایی که محسن دوست داشت شنیدن صدای کاله قرمزی بود. ما 
زمانی که می خواستیم هنگام ضبط و یا در پشت صحنه او را بخندانیم برایش صدای 

کاله قرمزی را درمی آوردیم.
این عکاس افزود: معموال ارتباط عکاسان با افراد و به ویژه با کودکان بسیار خوب 
است. ارتباط دوستانه با محسن به من برای ایجاد فضاهایی با حال وهوای بهتر کمک 
کرد و او در پشت صحنه برای عکس گرفتن همکاری می کرد. یکی از مواردی که 
کودکان را خوشحال می کند هدیه دادن عکس های آن ها در ابعاد بزرگ است. آن ها از 

دیدن تصویر چاپ شده خود لذت می برند.
عطار که به عنوان مدیر فیلمبرداری با فیلم های سینمایی همکاری داشته است، 
تصریح کرد: در فیلم »بچه های آسمان« لحظات نابی در چهره علی و زهرا مشاهده 
می شود که من سعی در به  ثبت رساندن آن ها داشتم. در این پروژه نیز با کودکان 
ارتباط دوستانه ای داشتم. برای اینکه بتوانیم از کودکان به خوبی عکس بگیریم ابتدا باید 

دوستان خوبی برایشان باشیم تا بتوانیم آن ها را با خود همراه کنیم.
وی افزود: برای عکاسی از کودکان باید وارد دنیای کودکانه آن ها شد. ما نمی توانیم 
از کودکان بخواهیم ژستی که در نظر داریم را بگیرند و با آن ها حرفه ای رفتار کنیم 
بلکه باید از شیوه زندگی شان که رها و آزاد هستند عکاسی کنیم. هرچه عکاس، زمان 
بیشتری را در کنار کودک سپری کند با حاالت او بیشتر آشنا شده و عکس های بهتری 
را به  ثبت خواهد رساند. هنگامی می توان از کودکان عکس های خوبی گرفت که آن ها 

حضور عکاس را احساس نکنند.
این عکاس عنوان کرد: تمام عکس های فیلم های رنگ خدا و بچه های آسمان را 
دوست دارم. عکس مورد عالقه من در بچه های آسمان مربوط به سکانسی است که 
زهرا حبابی در دست دارد و می خندد. این عکس به خوبی نماینگر شادی و رهایی در 
دوران کودکی است. در فیلم »رنگ خدا« از محسن عکسی گرفتم که دستش را از 
پنجره اتوبوس بیرون آورده و جریان باد را احساس می کند. محسن پری نیز در دست 
دارد و زمانی که آن را مقابل چشمانش گرفت عکسی را به  ثبت رساندم و تصمیم 
داشتم حس رهایی را به تصویر بکشم که نمی دانم تا چه حد موفق بوده ام. این عکس ها 

جزو سکانس های فیلم نیست.
عطار اظهار کرد: چیزی که سبب می شود از عکاسی از کودکان لذت ببرم این است 
که می توانم پاک بودن و لحظات ناب زندگی آن ها را به  ثبت برسانم، لحظاتی که در آن 
هیچ ریایی وجود ندارد و خالصانه متعلق به  وجود کودک است. در عکاسی پرتره برای 
نشان دادن پاکی درون کودک از نورهای نرم و سافت استفاده می کنیم و کادربندی 
به گونه ای نیست که فضای عکس خشن جلوه کند. رنگ ها نیز برای نشان دادن شادی 
کودک روشن و شفاف هستند مگر در شرایط نامساعد همچون جنگ که البته در این 

شرایط نیز می توانیم تنها محیط کودک را خاکستری نشان دهیم.
وی در پایان گفت: به جز فیلم های سینمایی از کودکان عکس های هنری نیز 

می گرفتم. در سال ۱۳۷۰ از کودکان کرد عراقی که به  تازگی کشور خود را ترک 
کرده بودند عکس هایی را به ثبت رساندم که فضاهایی بسیار خشن دارند و سیاه وسفید 
هستند. تصمیم داشتم زجری که این کودکان متحمل شده بودند را به تصویر بکشم. 
برای هفت عکس از مجموعه عکس های کودکان کرد آواره عراقی در جشنواره وحدت 

که در تبریز برگزار شد جایزه دریافت کردم.

چند سالی  است که بخش کتاب کودک، از تعداد محدودی 
کتاب کودک در یک کتابخانه عمومی حاال به یک اتاقک 
مجزا و بعضا با امکانات ویژه مبدل شده؛ اما هنوز هم اگر 
قرار است دست بچه ها به جای تبلت، کتاب ببینیم ظاهرا راه 

درازی در پیش است.
یک قفسه کتاب یا اتاقی با چندین قفسه و صدها کتاب، فضایی 
که بیشتر مناسب بزرگساالن است یا فضایی کوچک اما با چمن هایی 
که می توان با خیال راحت روی آن نشست و خط به خط با کتاب 
همراه شد؛ کدام یک برای جهان کودکان زیباتر، لذت بخش تر و 

آرامش بخش تر است؟
ایسنا در هفته ملی کودک موضوع کتابخانه های تخصصی کودکان 

را مورد بررسی قرار داده است.
کتابخانه های کودکان هنوز فضای جالبی ندارند

نوش آفرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک، می گوید: شورای 
کتاب کودک یک کتابخانه تحقیقاتی برای محققان و پژوهشگران 
ادبیات کودک دارد اما در بخش عمومی آن یک مجموعه کتابخانه 
از  بچه ها  که  دارد  وجود  نوجوان  و  کودک  خردسال،  و  خانواده، 
پنج ماهگی تا ۱۶ سالگی می توانند در این قسمت عضویت داشته 

باشند.
او به تاسیس کتابخانه هایی در مناطق محروم توسط این شورا 

اشاره می کند و می افزاید: از حدود 2۰ سال پیش شروع کردیم به 
تاسیس کتابخانه های نمونه بسیار کوچک در مناطق محروم و اکنون 

حدود 25 کتابخانه داریم.
کتابدار همیشه  عنوان یک  به  ادامه می گوید: من  در  انصاری 
آرزو داشتم کتابخانه های عمومی با بخش ویژه کودک و نوجوان 
توسعه یابد که هیچ وقت در ایران این اتفاق نیفتاد. در دهه ۴۰ که 
کانون تاسیس شد مدل جدیدی را عرضه کرد و آن اختصاص دادن 
کتابخانه به کودکان و نوجوانان بود، اما گروه سنی مورد پذیرش 
کانون برای عضویت از 5 سال به بعد است؛ این در حالی  است که 
کودک پیش از این هم باید تحت تاثیر کتاب قرار بگیرد و به آن 

نیاز دارد.
دبیر شورای کتاب کودک با اشاره به این که کتابخانه های کانون 
در این سال ها خدمات زیادی به بچه ها ارائه کرده است می گوید: 
آن چه باید اتفاق بیفتد این است که بررسی کنیم و بینیم در کدام 
مناطق هنوز حتی کتابخانه عمومی نداریم تا در آن جا کتابخانه هایی 
را فعال کنیم، همچنین باید نگاه تازه ای به کتابداری داشته باشیم 
و در شهرهای مختلف به کتابداران آزادی بیشتری بدهیم و از آن ها 

بخواهیم برنامه های بیشتر و شادتری را برای کودکان اجرا کنند.
او می افزاید: فضاهایی که تا کنون از کتابخانه های اختصاصی 
کودکان دیده ام اصال فضای جالبی نبوده اند و می شود خیلی روی 

آن ها کار کرد؛ فضای کتابخاهای اختصاصی کودکان امروز همان 
دنیا  که یک  در حالی  دارد  را  پیش  شکل های سنتی 5۰ سال 
تحول در کتابخانه های جهان وجود دارد و از نظر تنوع، نور، امکانات 

نشستن، فضایی برای دیدار و ... یک دنیا تنوع وجود دارد.
دیده  شدن و بازی کردن؛ نیاز کودکان در کتابخانه های 

کودک
مصطفی رحماندوست، شاعر و نویسنده ادبیات کودک و نوجوان، 
کتابخانه های  در  دارد  ضرورت  که  اقداماتی  و  فعالیت ها  درباره 
دو  به  بچه ها  می گوید:  شود  توجه  آن ها  به  کودک  اختصاصی 
چیز نیازمند هستند؛ اولی دیده شدن و دوم بازی کردن. اگر در 
کتابخانه ها برنامه ای باشد که بچه ها احساس کنند می توانند دیده 

شوند از آن استقبال می کنند.
او می افزاید: کتابخانه های کودک و نوجوان حتما باید امکان بازی 
کردن در کنار کتاب و کتاب خوانی را فراهم کنند و باید کاری کنند 
تا اگر بچه  ها فعالیتی انجام می دهند یا کتابی می خوانند، دیده شوند.
رحماندوست با اشاره به این که کتابدارهای کتابخانه های تخصصی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا حدودی این امر را محقق 
کرده اند می گوید: کتابدارهای کانون می دانند که باید برای بچه ها 
در کتابخانه اختصاصی کودک، فیلم و نمایش هم داشته باشند و 
برای شان ساعت نقاشی بگذارند؛ به همین دلیل ناخودآگاه استقبال 

از کتابخانه های کانون بیشتر است.
او در ادامه به کتابخانه هایی که تا کنون امکان دسترسی کودکان 
به کتاب را فراهم کرده اند اشاره و اظهار می کند: خوشبختانه اگر 
همه این ها روی هم جمع شود، تعداد کتابخانه هایی که به کودکان 
اختصاص دارد و بچه ها می توانند از آن ها استفاده کنند، زیاد و 
قابل توجه است، اما مشکل کتابخانه های ما، تعداد و نوع کتاب ها 
نیست؛ هرچند که ممکن است کتاب های خوبی در کتابخانه های 
آموزشگاهی همانند مدرسه ها و از این دست نباشد اما جاهایی هست 

که کودکان می توانند بروند و از آن  کتاب ها بهره گیری کنند.
او سپس مشکل استقبال نکردن از کتابخانه های کودک را، کتاب 
نخواندن بچه ها عنوان می کند و می گوید که خانواده ها و سیستم 
آموزشی مدرسه ها هستند که باعث شده اند کتاب خواندن یا عضویت 

در کتابخانه یک افتخار و امتیاز محسوب نشود.
می گوید:  همچنین  نوجوانان  و  کودکان  مترجم  و  شاعر  این 
در کشورهای منطقه به جز ژاپن که پیشرفته است، بسیاری از 
کشورهای آسیایی جایی را به عنوان کتابخانه اختصاصی و ویژه 
کودک، مشابه کتابخانه های کانون پرورش فکری ندارند و این اتفاق 
خیلی بزرگی است که تقریبا بچه های کشور ما در هر جایی که 
زندگی می کنند، امکان استفاده از کتابخانه های کانون را دارند و تا 

آن جا که من خبر دارم تعدادشان زیاد است.

ما و کتابخانه های کودکان


