
 رونمایی از مستند »پاییز حرم« 
در شاهچراغ

مس�تند تلویزیونی »پاییز 
حرم« ب�ه کارگردانی علی 
خس�روی امروز ب�ا حضور 
خان�واده ش�هدای حادث�ه 
تروریستی شاهچراغ در حرم 
حضرت احمدبن موسی)ع( 

رونمایی می شود.
به گزارش جوان به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با پخش سراس��ری 
مستند تلویزیونی »پاییز حرم«، جدیدترین محصول مرکز مستند سوره به 
پژوهشگری و کارگردانی علی خسروی و تهیه کنندگی مصطفی خیرپور از 
رسانه ملی، این اثر صبح امروز)پنج شنبه( در حرم حضرت احمدبن موسی)ع( 
رونمایی می شود. این مراسم با حضور آیت اهلل ابراهیم کالنتری، تولیت آستان 
حضرت احمدبن موسی)ع(، خانواده ش��هدای حادثه تروریستی شاهچراغ، 
دانشجویان و مسئوالن در شهر شیراز برگزار می شود. »پاییز حرم« روایتی 
از حادثه حمله تروریستی به حرم حضرت ش��اهچراغ شیراز در چهارم آبان 
است. این اثر ۳۰ دقیقه ای که نخستین روایت مس��تند از حادثه تلخ حمله 
به زوار حرم حضرت احمد بن موسی)ع( است، برای نخستین بار در روزهای 
گذشته و همزمان با چهلم شهدای مظلوم شاهچراغ روی آنتن رفت. »پاییز 
حرم« عالوه بر بهره بردن از تصاویر دوربین های مداربسته حرم شاهچراغ در 
گفت وگو با خادمان و زائران حاضر به عنوان شاهدان عینی، ابعاد ناشناخته 
این حمله تروریستی را بررسی می کند. در پی حمله تروریستی چهارشنبه 
)چهارم آبان۱۴۰۱( به حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع( در شهر شیراز، ۱۳نفر 

از زائران به شهادت رسیدند و ۳۰ نفر نیز مجروح شدند.
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کارشناس کتاب کودك و نوجوان مطرح کرد

 شکل گیري بسیاري از آثار بزرگ ادبي جهان 
بر بستر جنگ و انقالب 

کارش�ناس کتاب کودك و نوجوان به ط�رح این موضوع 
پرداخت ک�ه در ی�ك قاعده کل�ي کتاب هاي ک�ودك و 
نوجوان که ش�امل کتاب هاي دفاع مقدس نیز مي شوند 
10 درصد آنها خوب هس�تند، 50 الي 60 درصد متوس�ط 
هس�تند و باقي آنه�ا نیز کتاب ه�اي ضعیف هس�تند. 
هادي خورش��اهیان، درباره کتاب هاي کودك و نوجوان به 
مناسبت برگزاري بیستمین دوره جایزه کتاب دفاع مقدس 
)ویژه سال هاي ۱۳99- ۱۴۰۰( درباره چگونگي تقسیم بندي 
آثار کودك و نوجوان حوزه دفاع مق��دس براي رویدادهایي 
مانند انتخاب بهترین کتاب دفاع مق��دس به مهر گفت: در 
بخش کودك و نوجوان، آثار به سه دسته یا درواقع سه قالب 
شعر و داستان و خاطره تقسیم مي ش��وند. در هر دسته، آثار 
کودك را از آثار بخش نوجوان جدا مي کنند و به این ترتیب ما 
هم شعر کودك داریم و هم شعر نوجوان، هم داستان کودك 
داریم و هم داس��تان نوجوان. البته قالب داس��تاني مي تواند 
مجموعه اي از داستان هاي کوتاه باشد و هم رمان. همچنین 
قالب خاطره که ویژگي هایش معلوم است و عمدتاً یا شامل 
روایت هایي است که خود رزمندگان ثبت کرده و نوشته اند یا 
خاطراتي که دیگران )مثل همسر و فرزندان و نزدیكان( تعریف 
مي کنند. هر خاطره اي که به رزمندگان و شهداي دفاع مقدس 
و مدافعان حرم مربوط باشد، در بخش خاطره جاي مي گیرد. 
به عبارت دیگر، از نظر موضوعي هم آثار حوزه دفاع مقدس را 
شامل مي شود و هم آثاري که زندگي و مجاهدت هاي مدافعان 
حرم را روایت مي کنند. ناگفته نماند که کتاب هایي که مسئله 
گروه هاي تكفیري و تروریس��تي مثل داعش را موضوع کار 
خودش��ان کرده اند نیز در فهرس��ت آثار جایزه دفاع مقدس 

جاي مي گیرند. 
 وي افزود: تا جایي که من مي دان��م و به یاد مي آورم، بخش 
کودك و نوجوان از همان شروع به کار جایزه و در هر 2۰دوره 
از آن وجود داشت. هر چند این جایزه در این دو دهه اي که 
از برگزاري اش مي گذرد، تغییراتي داشته است، اما توجه به 
آثار ادبیات پایداري با تمرکز بر مخاطبان کودك و نوجوان 
همیش��ه جزو دغدغه هاي اصلي متولیان و برگزارکنندگان 

جایزه کتاب سال دفاع مقدس بوده است. 
 خورشاهیان از سطح آثار این دوره نیز صحبت کرد و گفت: در 
این دوره نیز نه افت کیفي داشتیم و نه افت کمي. به ویژه اینكه 
باید تأثیر همه گیري کرونا بر کلیت بازار کتاب را هم در نظر 

بگیریم که مسائل و مشكالت همراه آن، نه فقط بر حوزه چاپ و 
نشر، که بر همه بخش هاي دیگر جامعه اثر گذاشت. با این حال، 
در حوزه دفاع مقدس و ادبیات پایداري مثل دیگر حوزه هاي 
تولید و نشر کتاب، کتاب هاي ضعیف و قوي و متوسط در کنار 
هم تولید و عرضه مي شوند. معتقدم حدود ۱۰ درصد آثاري 
که در بخش ادبیات کودك و نوجوان دسته بندي مي شوند از 
حیث متن و تصویرگري و ویژگي هاي دیگر، کتاب هاي خوبي 
هستند و حدود 2۰ تا ۳۰ درصد هم کتاب هاي بد و ضعیفي 
محسوب مي شوند. کتاب هاي دفاع مقدس نیز از این قاعده و 
روند مستثني نیس��تند و از کل آثاري که در این بخش جاي 
مي دهیم، ۱۰درصد آثار خوب، ح��دود 5۰ تا 6۰ درصد آثار 

متوسط و باقي هم کتاب هاي ضعیفي اند. 
 خورشاهیان به اهمیت موضوع دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت 
نیز پرداخت و گفت: این موضوعات از جمله موضوعاتي است 
که تمام نش��ده و ماجراي آن همچنان ادامه دارد. هر س��ال 
تعداد زیادي کتاب در این بخش تولید مي شود و جمع بزرگي 
نویسنده و ناش��ر در این بخش مشغول هستند. به جز جایزه 
کتاب سال دفاع مقدس، چند جایزه دیگر مثل شهید اندرزگو 
و یوسف و شهید غني پور را داریم که هرکدام شان کتاب هاي 
برتر این حوزه را انتخاب و معرفي مي کنند. همه اینها نشان 
مي دهد که در این بخش کارهاي زیادي انجام ش��ده و انجام 
مي شود و مي توان گفت که حوزه ادبیات پایداري، حوزه فعال 
و پویایي است که قطعاً مخاطبان فراواني هم دارد. حتي اگر در 
ادبیات جهان تعمق کنیم، مي بینیم که آثار بزرگ ادبي، مثل 
»جنگ و صلح« تولستوي یا »بینوایان« ویكتور هوگو، بر بستر 
حوادثي مثل جنگ و انقالب شكل گرفته اند و آثار پرمخاطبي 
هم هستند. واقعیتي که نشان مي دهد این موضوعات هم در 

جهان و هم در ایران مخاطب خودش را دارد.

   مستند

کارگردان مستند »ضیاءالدین« مطرح کرد

مستند »ضیاءالدین« روایتگر نقش رهبرانقالب در ترویج قرآن کریم
مدیر امور بین الملل مرکز گسترش سینماي مستند و تجربي عنوان کرد
تنوع موضوعات و کشورها در جشنواره سینما حقیقت

مدیر امور بین الملل مرکز گسترش سینماي مستند و تجربي از 
ارسال آثار متنوع در حوزه مستند از سوي کشورهاي مختلف 
به شانزدهمین دوره جشنواره »س�ینماحقیقت« خبر داد. 
شیرین نادري، مدیر امور بین الملل مرکز گسترش سینماي مستند 
و تجربي درباره آخرین اخبار از بخش بین الملل شانزدهمین دوره 
جشنواره »سینماحقیقت« به مهر گفت: این دوره از جشنواره در 
پنج بخش برگزار مي شود که شامل سه بخش مسابقه کوتاه، نیمه 

بلند و بلند، نمایش هاي ویژه و پخش پرتره است. 
وي درباره آثار ارائه شده از سوي کشورهاي مختلف به این دوره 
از جشنواره »س��ینماحقیقت« توضیح داد: در این دوره آثاري از 
کشورهاي مختلف مانند یمن، لبنان، سوریه، قطر، ژاپن، ترکیه، 
عمان، مراکش، لهستان، روسیه، ایتالیا و آرژانتین ارائه شده که این 
آثار برگرفته از موضوع هاي روز جهاني است که شامل موضوع هاي 

اجتماعي، محیط زیست و پرتره هاي مختلف است. 
نادري در بخش دیگري از صحبت هاي خود به بخش نمایش هاي ویژه 
اشاره و بیان کرد: در این بخش قرار است آثاري به نمایش گذاشته شود 
که در جشنواره هاي معتبر بین المللي که در سال هاي 2۰2۱ و 2۰22 
برگزار شده حضور داشته و جوایز بین المللي به دست آورده اند.  مدیر 
بین الملل مرکز گسترش سینماي مستند و تجربي در پایان گفت: 
بي شك رقابت قابل توجهي میان آثار مستندسازان ایراني و خارجي 
در بخش مسابقه وجود خواهد داشت که مي تواند یكي از جذابیت هاي 

این دوره از جشنواره به شمار رود. 
اما خبر دیگر درباره جش��نواره س��ینما حقیقت اینكه مبلغ جوایز 
»سینماحقیقت« افزایش یافت. طبق نظر شوراي سیاستگذاري، 

مبلغ جوایز شانزدهمین جشنواره بین المللي »سینماحقیقت« در 
بخش هاي مسابقه ملي، شهید آویني، جایزه ویژه استعداد نو و جایزه 
سرباز وطن )یادبود شهید سردار حاج قاسم سلیماني( افزایش یافت. 
با توجه به پیشنهاد نمایندگان انجمن صنفي تهیه کنندگان و کارگردانان 
سینماي مستند در جلسه شوراي سیاستگذاري ) 28 مهرماه ۱۴۰۱( 
مبني بر افزای��ش مبلغ جوای��ز جش��نواره، این موضوع در ش��وراي 
سیاستگذاري شانزدهمین جشنواره »س��ینماحقیقت«، مطرح و با 
حمایت دبیر و نظر اکثر اعضا با افزایش مبلغ جوایز موافقت شد، بنابراین 
مبلغ برخي از جوایز این دوره به شرح زیر افزایش یافت: نشان فیروزه 
»سینماحقیقت«، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5۰ میلیون 
تومان به بهترین فیلم جشنواره )ویژه تهیه کننده(، تندیس جشنواره، 
دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰ میلیون تومان به بهترین کارگرداني فیلم مستند 
بلند، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳5 میلیون تومان به بهترین 
کارگرداني فیلم مستند نیمه بلند، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 

۳۰ میلیون تومان به بهترین کارگرداني فیلم مستند کوتاه.

کارگ�ردان مس�تند »ضیاءالدین« که در جش�نواره س�ینما 
حقیق�ت نی�ز حض�ور دارد، مي گوی�د: این مس�تند حقایقي 
کمتر ش�نیده ش�ده از زندگي قرآن�ي رهبر معظ�م انقالب و 
نقش ایش�ان در ترویج و نش�ر قرآن کری�م را روایت مي کند. 
محمدرض��ا دهس��تاني، مستندس��از، درب��اره موضوع مس��تند 
»ضیاءالدین« که متقاضي حضور در ش��انزدهمین دوره جشنواره 
»سینماحقیقت« شده اس��ت، گفت: »ضیاءالدین« حقایقي کمتر 
شنیده شده از زندگي رهبر انقالب از دوران کودکي تا جواني او را 
روایت مي کند. این مستند، عالقه   و بهره مندي رهبر معظم انقالب 
نس��بت به تفس��یر و تبیین و قرائت قرآن کریم از کودکي تا زمان 
انقالب و تمام مراحل زندگي او و نقش ایشان در ترویج قرآن کریم 

در این دوران را روایت مي کند. 
او درباره چگونگي شكل گرفتن ایده مس��تند ادامه داد: روزي به 
صورت اتفاقي کلیپي را تماشا کردم که در آن رهبر معظم انقالب 
در جمع قاریان مصري به زب��ان عربي از عالقه اش به قاري مصري 

در دوران جواني اش سخن مي گوید. این موضوع جرقه اي اولیه از 
ایده این مستند شد. 

دهس��تاني درباره روند تحقیق و پژوهش براي این مستند گفت: 
تحقیق و پژوهش کار حدود دو ماه طول کشید و نزدیك به 2۰جلد 
کتاب در این زمینه مطالعه کردم تا به یك خط داس��تاني و س��یر 
روایي مستند رسیدم. ساخت این مس��تند حدود دو ماه به طول 
انجامید، اما روند پس تولید آن یك سال زمان برد، زیرا ما به دنبال 
تصاویر آرشیوهاي دیده نشده مرتبط با موضوع مستند بودیم که 

هر کدام از تصویرها را به سختي پیدا مي کردیم. 
او ادامه داد: مس��تند ش��امل تصاویر بازس��ازي و آرشیوي است 
که دو راوي دارد )نریت��ور و صوت مصاحبه ه��اي رهبر انقالب( و 
مصاحبه هاي مرتبط با موضوع که از اساتید و پیشكسوتان قرآني 
و اشخاصي که در مساجدي که رهبر انقالب جلسه تفسیر و قرائت 

قرآن داشتند، تهیه و استفاده شده است. 
دهستاني گفت: حضرت محمد )ص( حدیثي دارد که در آن از اهمیت 
جایگاه قرآن کریم صحبت شده و مي گوید: »قرآن، صادق ترین گفتار 
و رساترین موعظه و بهترین داستان ها است. « امروزه لزوم عمل به 
تعالیم راهگشاي قرآن، بیش از هر زمان دیگر احساس مي شود، اما 
قبل از هر چیز، باید قرآن را شناخت و در آن تدبر و تفكر کرد. رهبر 
معظم انقالب  از شخصیت هاي اسالمي هستند که با قرآن مأنوس و 
در واقع بر علوم مختلف قرآني تسلط دارند. اینجا است که با توجه به 
انس و تعاملي که رهبر انقالب در زمینه هاي مختلف به قرآن  کریم 
داشته و دارند، ساخت چنین مستندي درباره نقش رهبر انقالب در 

ترویج قرآن کریم اهمیت مي یابد. 

ترجمه در ایران از امیرکبیر تا طرح گرنت
 طرح گرنت که با هدف توسعه فرهنگ ایرانی اسالمی در بیرون مرزهای ایران شکل گرفته 

این روزها با رونمایی از چندین کتاب راه به نمایشگاه کتاب استانبول برده است

    دیده بان

    رویداد

     ادبیات

صدور مجوز تغییر کاربري 7 سینما!
سخنگوي انجمن سینماداران ضمن تشریح برنامه فعالیت هاي 
سالن هاي سینمایي همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه)س(، 
از موافقت با تغییر کاربري هفت سالن سینما در پایتخت خبر داد. 
محمدرضا صاب��ري، س��خنگوي انجمن س��ینماداران درباره 
وضعی��ت فعالیت س��الن هاي س��ینمایي کش��ور همزمان با 
۱7آذرماه، مصادف با س��الروز ش��هادت حضرت فاطمه )س( 
گفت: تمامي س��ینماهاي کشور روز پنج ش��نبه ۱7 آذرماه از 
صبح تا ساعت ۱7 تعطیل خواهند بود و از این ساعت فعالیت 
آنها به حالت ع��ادي بازمي گردد.  صابري همچنی��ن با تأیید 
خبرهاي منتشرشده درباره تغییر کاربري دو سینماي »پارس« 
و »مرکزي« واقع در میدان انقالب تهران گفت: این دو سینما در 
حال حاضر تعطیل هستند و مالكان آنها به تازگي مجوز تغییر 
کاربري آن را دریاف��ت کرده اند.  وي بیان ک��رد: غیر از این دو 
سینما، پنج سینماي حافظ، عصر جدید، اروپا، استیل و سعدي 
دیگر سینماهاي پایتخت هستند که انجمن سینماداران نامه 
تغییر کاربري آنها را به ارشاد ارسال کرده و مورد موافقت قرار 
گرفته است. اینها سینماهایي هستند که به طور کامل کاربري 

خود را در چرخه اکران از دست داده بودند. 
----------------------------------------------------

فراخوان پایگاه »نذر و اهداي کتاب«
پایگاه »نذر و اهداي کت�اب« در جدیدترین فراخوان خود 
براي دع�وت از خیرین و ش�هروندان، هزار جل�د کتاب به 
کتابخانه محمد ولي کمینه در استان گلستان ارسال مي کند. 
پایگاه نذر و اهداي کتاب در فرهنگسراي اندیشه پذیراي عموم 
شهروندان و خیرین است که کتاب هاي بدون استفاده خود را 
براي استفاده سایر هموطنان در اختیار این پایگاه قرار مي دهند. 
در جدیدترین فراخوان جمع آوري کت��اب در این پایگاه، هزار 
جلد کتاب در موضوعات مختلف ویژه بزرگس��االن و کودکان 
جمع آوري شده است که در قالب برنامه »نذر کتاب« به کتابخانه 
محمد ولي کمینه در استان گلستان، شهرستان مراوه تپه اهدا 
خواهد شد. همزمان با اهداي این کتاب ها، فراخوان جدید براي 
نذر و اهداي کتاب منتشر شده و از خیرین و عموم مردم دعوت 
مي شود تا در این طرح خداپسندانه مشارکت کنند. عالقه مندان 
مي توانند کتاب هاي اهدایي خود را به فرهنگسراي اندیشه واقع 
در خیابان دکتر شریعتي، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان 
ش��هید منفردنیاکي ارس��ال کنند.  تاکنون با همكاري عموم 
مردم، خیرین و ناشران بیش از 7 هزار جلد کتاب اهدایي، طي 
۱۱مرحله جمع آوري ش��ده و در اختیار کتابخانه هاي مناطق 

محروم در سراسر کشور قرار گرفته است. 
----------------------------------------------------

 اعالم »جنگ جهاني سوم« 
در لیست اسكار

آکادم�ي اس�کار فهرس�ت رس�مي فیلم ه�اي واج�د 
ش�رایط را در ش�اخه بهترین فیلم بین المللي، انیمیش�ن 
بلن�د و مس�تند بلن�د منتش�ر کرد ک�ه ن�ام دو فیل�م از 
کارگردان�ان ایران�ي نی�ز در ای�ن می�ان دیده مي ش�ود. 
آکادمي اس��كار پس از بررس��ي فیلم هاي ارس��الي در نهایت 
92فیلم در شاخه بهترین فیلم بین المللي، ۱۴۴ مستند بلند و 
27 انیمیشن بلند را براي رقابت در نود و پنجمین دوره جوایز 
سینمایي اسكار واجد شرایط دانس��ت.  »جنگ جهاني سوم« 
ساخته هومن سیدي نماینده رسمي سینماي ایران در شاخه 
بهترین فیلم بین المللي )فیلم غیرانگلیس��ي زب��ان(، خواهد 
بود و فیلم »برنده ها« به کارگرداني حسن ناظر با مجموعه اي 
از بازیگ��ران و عوامل ایراني ک��ه در ایران نی��ز مقابل دوربین 
رفته اس��ت، نماینده س��ینماي انگلیس خواهد بود.  فهرست 
نامزد هاي اولیه شاخه بهترین فیلم بین المللي شامل ۱5 فیلم، 
در تاریخ 2۱ دسامبر 2۰22 )۳۰ آذر( و پنج نامزد نهایي نیز روز 

2۴ ژانویه 2۰2۳ )۴ بهمن( معرفي مي شوند.

   جواد محرمی
گرنت عنوان طرحی است که مبتنی بر مطالبات 
رهبر معظم انقالب برای معرفی ظرفیت های 
فرهنگی ایران به جهان راه اندازی شده است. 
وقتی واژه ترجمه به گوش می رسد، اولین چیزی 
که به ذهن متبادر می شود برگردان آثار خارجی 
اس��ت و نقش مترجم در این پروس��ه برگردان 
کتاب هایی است که به زبان های بیگانه نوشته و 
به شهرت رسیده اند، اما ایران به عنوان کشوری 
صاحب فرهنگ و هنر که شخصیت های فرهنگی 
بزرگی را در دل خود پرورانده و بزرگ ترین انقالب 
قرن را به چشم دیده است برای دست کم معرفی 
خود به جهان نیاز به ترجمه داشته های علمی و 

فرهنگی به زبان های مختلف جهان دارد. 
انقالب اسالمی به عنوان یك فرهنگ برای محصور 
نماندن در مرزهای خود باید بتواند شاخص های 
خود را به طور دقیق به مردم جهان معرفی کند و 
دست تحریف گران را برای قرائت های نادرست 
کوتاه کند. ای��ران برای این منظ��ور نیاز به یك 
اتفاق در صنعت ترجمه داش��ت. آنچه به عنوان 
طرح گرنت این روزها در محافل فرهنگی و ادبی 
از آن س��خن به میان می آید و جزو کارویژه های 
حضور بین المللی ایران در رویدادهای فرهنگی 
کشورهای خارجی است با همین انگیزه و هدف 

شكل گرفته است. 
   گرنت یك مطالبه از رهبر معظم انقالب

وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ذیل واژه گرنت 
اینگونه درباره اهداف و برنامه ریزی هایی که برای 
تحقق آن در دست تهیه دارد، توضیح داده است: 
»با عنایت به منویات مقام معظم رهبری درباره 
ترجمه آث��ار ایرانی به زبان ه��ای دیگر و حضور 
در عرصه جهان��ی، تأکید برنامه پنجم توس��عه 
بر معرفی فرهن��گ و تمدن اس��المی و ایرانی و 
گسترش ادبیات فارسی، برنامه های وزیر محترم 
فرهنگ و ارشاد اس��المی، شرح وظایف معاونت 
امور فرهنگی در شناخت، معرفی و اشاعه فرهنگ 
ایران - اسالمی و حضور کتاب ایرانی در بازارهای 
جهانی، معاونت ام��ور فرهنگی در نظ��ر دارد از 
فعالیت های بخش خصوصی در ترجمه و انتشار 
کتاب های ایرانی به زبان های مختلف در بازارهای 

جهانی با شرایط زیر حمایت کند.«
بنا به توضیحات این وزارتخانه اهداف طرح حمایت 
از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی در بازارهای جهانی 
عبارتند از :»تقویت صنعت نش��ر ایران در حوزه 

نشر بین الملل، معرفی، اشاعه و گسترش ادبیات، 
فرهنگ و هن��ر ایران در جهان، تس��هیل روابط 
فرهنگی با جهان از طری��ق نخبگان فرهنگی و 
هنری، فراهم سازی زمینه های حضور فعال، مؤثر 
و پایدار مؤسسات فرهنگی و هنری برای تولید و 

عرضه محصوالت در نقاط مختلف جهان.«
با طراحی گرنت در فضای صنعت نشر ایران شاهد 
تالش هایی برای ترجمه آثار علمی و ادبی ایران به 
سایر زبان های بین المللی هستیم. ترکی استانبولی 
یكی از این زبان هاست که ظرفیت های زیادی برای 
ترجمه از فارسی دارد. اشتراکات فرهنگی میان دو 
ملت ایران و ترکیه نیز غیرقابل انكار اس��ت. در یك 
دهه اخیر حجمی از کتاب های ترکی در قالب ترجمه 
به زبان فارس��ی به بازار نشر ایران س��رازیر شد، اما 
داشته های فرهنگی فارسی زبانان کمتر به زبان ترکی 
ترجمه شده است. حاال خبر می رسد که در نمایشگاه 
کتاب اس��تانبول در قالب طرح گرنت دس��ته ای از 

کتاب های فارسی به زبان ترکی ترجمه شده اند. 
   رونمایی از 15 عنوان کتاب منتشر شده 

به زبان ترکی 
در س��ی و  نهمین نمایش��گاه بین المللی کتاب 
استانبول از ۱5 کتاب حمایت شده طرح گرنت 
به زبان ترکی در غرفه جمهوری اس��المی ایران 

رونمایی شده است.
در آیین این رونمایی که در سال 2۰22 با حضور 
اس��ماعیل جانعلی پور، مدیرکل دفتر مجامع، 
تش��كل ها و فعالیت های فرهنگی و مدیر طرح 
گرنت، برخی از ناشران، نویسندگان و مترجمان 
در غرفه جمهوری اسالمی ایران در سی و نهمین 
دوره نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول برگزار 
شد، کتاب های »کوتی کوتی«، »پشت پنجره«، 
»سفید س��فید تنها بود«، »موش و گربه و باقی 
دوس��تان«، »ماهی های باال بندر«، »این ترزی 
این ترزی« و »ریش��ه ها در خاك ش��اخه ها در 
باد« از انتشارات »موسیملر« مورد حمایت طرح 

گرنت قرار گرفتند.
آثار »عینكی برای اژدها«، »تن تن و س��ندباد«، 
مجموعه ۱۰ جلدی »قصه ما مثل شد« و »شهری 
که دوست می داشتم« از انتشارات »مهنا« و کتاب 
»نگین سرخ« از انتشارات »انسوز« و کتاب های 
»2+۱8 دارکوب«، »کالغ سیاه به سفر می رود« و 
»دختر انار« از انتشارات »اردم« در سال 2۰22 از 
کتاب های دیگر مورد حمایت در این طرح است.

گفته می شود، طرح گرنت تاکنون ۴27 عنوان 
کتاب برای ترجمه به زبان های خارجی را انتخاب 

و حمایت از این آثار را تصویب کرده است.  
خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از صنعت 
نشر کشورمان در این نمایشگاه به معرفی و عرضه 
بیش از 275 عنوان کتاب در موضوعات ادبیات 
کالسیك و معاصر، ادبیات بزرگسال و کودك و 
نوجوان، هنر، دانش��گاهی، ایرانشناسی، ادبیات 

پایداری، دفاع مقدس و دین می پردازد. 
معرفی طرح گرن��ت، طرح ت��اپ و پرداختن به 
آموزش زبان فارسی از جمله برنامه های غرفه ایران 

در نمایشگاه استانبول بود.
   کتاب »مس�یح در ش�ب قدر« به زبان 

ترکی استانبولی
 کتاب »مسیح در شب قدر« روایتی از حضور مقام 
معظم رهبری در منازل شهدای ارمنی و آشوری 
است که قرار شده به زبان ترکی استانبولی ترجمه 

و منتشر شود.
این کتاب گزارشی مصور از حضور حضرت آیت اهلل 
سیدعلی خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
ایران در منازل ش��هدای ارمنی و آشوری از سال 
۱۳6۳ ت��ا ۱۳89 در دوران ریاس��ت جمهوری 
و رهبری ایشان اس��ت. دیدارهایی متفاوت که 

می تواند هر خواننده ای را به خود جذب کند.
    از امیرکبیر تا طرح گرنت 

موضوع ترجمه آثار در ایران با ظهور سیاستمدار 
بزرگ��ی چون مرح��وم امیرکبیر نض��ج گرفت. 
دارالترجمه ناص��ری یا دارالترجم��ه همایونی 
یك نهاد ادبی فرهنگی در زمان ناصرالدین شاه 
قاجار بود ک��ه در ابتدا برای ترجم��ه متن های 
زبان های بیگانه تأسیس شد. پیش از تأسیس این 
دارالترجمه نیز به دلیل نیاز دربار، ترجمه در کشور 
رواج داشت؛ اما این نخستین بار در ایران بود که 
نهادی به ترجمه اختصاص یافت. امیرکبیر در این 
دارالترجمه، گروهی از مترجمان خبره آن عصر را 
گردهم آورده بود تا در جهت ارتقای سطح علمی 

و ادبی کشور قدم بردارند.
در ابتدا هدف این دارالترجمه بس��یار کوچك و 
پیش پاافتاده بود و ناصرالدین شاه قصد داشت با 
ترجمه روزنامه ها و جراید اروپایی، نظر غربی ها 
را در مورد وضع ایران و خودش بداند، اما در ادامه 
این هدف کوتاه مدت، اتفاقات خوبی در کشور رقم 
خورد و پیشرفت های زیادی به دلیل این انتقال 

فرهنگی ایجاد شد.
نكته مهم درباره شكل گرفتن این دارالترجمه در 
زمان امیرکبیر این بود که صرفاً با نگاه و رویكرد 
ترجمه آثار از زبان های بیگانه شكل گرفته بود، اما 
طرح گرنت در زمانه ای که تولیدات ادبی و علمی 
به زبان فارسی قابل مقایسه با دوره ناصری در عهد 
قاجار نیست، می تواند ظرفیت های ایران فرهنگی 

در جهان را در حجمی زیاد توسعه دهد. 

با طراحی گرن��ت در فضای 
صنعت نش��ر ایران ش��اهد 
تالش هایی برای ترجمه آثار 
علمی و ادبی ایران به س��ایر 
زبان های بین المللی هستیم
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