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نمایشگاه کتاب تهران، فرصتی برای شناخت بهتر کشورها از افغانستان است

مدیر خانه کودکان افغانستان و انتشارات تاک از تاثیرات نمایشگاه کتاب بر روی شناخت فرھنگ و آداب و رسوم ملل ھا می گوید.

مدیر خانه کودکان افغانستان و انتشارات تاک در حاشیه سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تھران تاکید کرد: «حضور در

نمایشگاه ھای بین المللی برای شناخت دو کشور از یکدیگر و فرھنگ و آداب و رسومشان بسیار مھم و تاثیرگذار است.»

به گزارش آی فیلم 2 ، «مژگان نظری» مدیر خانه کودکان افغانستان و انتشارات تاک، در حاشیه سی و یکمین نمایشگاه بین

المللی کتاب تھران به خبرنگار خبرگزاری شبستان گفت: «خانه کودکان افغانستان در تھران به مدیریت «نادر موسوی» حدود 18

سال مشغول فعالیت است و در حوزه کودکان مجله ای به نام «کودکان آفتاب» مخصوص کودکان افغانستان در ایران عرضه می

شود که 20 نسخه منتشر شده است که پنج شماره آن چاپی و سایر نسخه ھا به صورت پی دی اف است و بیشتر محتوای این

مجله، افغانستان شناسی، معرفی مفاخر، داستان ھا و افسانه ھا برای کودکان است»

«نظری» افزود: یک مجموعه دیگر برای حوزه کودک و نوجوان متعلق به انتشارات تاک است؛ این انتشارات در داخل افغانستان

فعالیت می کند و این کتاب ھا با لھجه دری برای بچه ھای افغانستان عرضه می شود.
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مدیر خانه کودکان افغانستان ادامه داد: «خانه کودکان افغانستان پنجمین سال است که در نمایشگاه بین المللی کتاب حضور

دارد؛ اما انتشارات تاک که شامل رمان، کتابھای داستان و ادبی و ادبیات افغانستان می شود، حدود دو سال است که در این

نمایشگاه شرکت می کند.»

وی درباره انتشار کتاب ھای مذھبی در حوزه کودکان و بزرگساالن، گفت: «بیشتر حوزه خانه کودکان افغانستان و انتشارات تاک،

ادبیات و شعر افغانستان است، کتابھای مذھبی خیلی کم دیده می شود؛ اما کتاب «تنفس مصنوعی» برای بزرگساالن یکی از

کتاب ھای شعری است که رنگ و بوی مذھبی دارد.»

«نظری» ادامه داد: «تعدادی از کتاب ھای ما در حوزه رمان ھمچون کتاب «سیاست یا ناشاد» از«محمد حسین محمدی» مدیر

انتشارات تاک «انجیرھای سرخ مزار» از «محمد حسین محمدی» ، کتاب « ھزار خواب و اختناق» از «عتیق رحیمی» به چند زبان

زنده دنیا ترجمه شده است و ھمچنین کتاب ھایی دیگر از نویسندگان افغانستانی وجود دارد که فیلم ھای آن ھا ساخته شده

است.»

وی افزود: «خانه کودکان افغانستان و انتشارات تاک در نمایشگاه ھای بین المللی دیگر شرکت نداشته اند و انتشارات تاک برای

دومین سال است که در این نمایشگاه حضور دارد، اما انتشارات عرفان با مدیریت « شریعتی» در نمایشگاه ھای بین المللی از

جمله آلمان و ایتالیا شرکت داشتند.»

مدیرخانه کودکان افغانستان تاکید کرد: «حضور در نمایشگاه ھای بین المللی دیگر برای شناخت نسبت به افغانستان بسیار

مھم و تاثیرگذار است، مثال در نمایشگاه پارسال در شھر آفتاب استقبال بازدیدکنندگان به خصوص کودکان به علت جنبه

فرھنگی و مشترک بودن برخی از مفاخر بین دو کشور بسیار عالی بود و امسال نیز خیلی خوب بوده است و قاعدتا حضور در این

نمایشگاه ھا خیلی در شناخت دو کشور از یکدیگر و فرھنگ و آداب و رسومشان تاثیر دارد؛ به خصوص کتاب ھای دری که از

افغانستان آورده می شود، برای ایرانی ھا جالب است و با عالقه خاصی به سمت این کتاب ھا می آیند.»

«نظری» درباره وضعیت نمایشگاه بین المللی کتاب امسال گفت: «نمایشگاه امسال خوب بود، اما کاش بخش بین الملل فعالیتش

بیشتر باشد و از ناشران کشورھای دیگر بیشتر دعوت به عمل بیاید، امسال حضور ناشران خارجی در بخش بین الملل کمی

کمرنگ بود و می توانست پر رنگتر باشد.
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