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مویز بخوانند، یا چند ســاعت در روز با کتاب های کنکور 
سروکله بزنند، یا چقدر از وقتشان را با کتاب های موفقیت 
و مدیریت تلف کنند و  دغدغۀ روزانه شان به پیداکردن راز 
جهان یا قورت دادن قورباغه تبدیل شود. آمار کتاب خوانی 
هم لزوماً به فرهنگ ربطی ندارد. از مسئوالن وزارتخانه ای 
که نامش »فرهنگ« است و همیشه پسوندهای »ارشاد« 
و »اســامی« هــم به دنبالش می آید، توقــع داریم اهداف 

سه گانه ای را که گفته شد، با هم خلط نکنند. 
همیشــه بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه فرهنــگ 
منحصر به اقتصادِ نشــر یا وابســته به آمار کتاب خوانی 
نیســت. مقوله ای اســت بزرگ تر که می تواند بــا ابزارهای 
متنوعی گسترش و بهبود پیدا کند. برخی از اهالی کتاب 
معموالً ابزارهای دیگر را تحقیر می کنند؛ اما یک سخنرانی 
یــا حتی یــک فیلم یا ســریال تاریخی خــوب می تواند در 
افزایش آگاهی و سطح تحلیل و تفکر مردم از سلسله ای از 
کتاب ها مؤثرتر باشد؛ مخصوصاً وقتی مخاطب میلیونی را 

در نظر بگیریم، مسئله برایمان روشن تر می شود. 
القصــه، هــدف اولی که گفته شــد، اقتصادی اســت و 
دیگری سیاسی و تبلیغاتی و سومی، همان هدف کیفی 
اســت کــه نمی شــود اندازه گیــری اش کــرد و بایــد دغدغۀ 
اصلــی مدیــران مــا باشــد. آن هــا نمی تواننــد آمــارِ کیفی 
بدهند و این غیرممکن است و انتظار بجایی نیست؛ اما 
می توانند بر درصد شرکت کنندگان در نمایشگاه کتاب یا 
افزایش تراکنش مالی نسبت به سال قبل و از این قبیل 
عددهــا و رقم هــا تأکیــد بیش از اندازه نکننــد. البته آن ها 
کار خودشان را خواهند کرد و این خود شنونده است که 

باید عاقل باشد!

مجتبی دانشــطلب: هر وقت دربارۀ وظایف دولت در قبال 
موضوع کتاب حرف می زنیم، سه هدف را باید از هم جدا 
کنیم. اولی کمک به اقتصاد نشــر اســت، دومی افزایش 
آمــار کتاب خوانــی و ســومی تــاش برای ارتقــای فرهنگ. 
مدیــران در اخبــار صداوســیما یــا گزارش هــای رســانه ای، 
جوری حرف می زنند که انگار اقداماتشان هر سه هدف را 
با هم تأمین می کند؛ اما این شنونده است که باید عاقل 

باشد و خودش این اهداف را از هم تفکیک کند. 
مثاً وقتی از بیت المال به کاغذ یارانه می دهند، بیشتر 
بــه یــک صنــف و به »اقتصادِ نشــر« کمــک می کنند که 
معنایش در بهترین حالت، چاپ کتاب های ارزان  تر است؛ 
اما معلوم نیست صرفِ ارزان شدن، چقدر کتاب خوانی را 
افزایش می دهد. یا مثاً با تبلیغات یا طرح های ترویجی، 
»آمــار کتاب خوانــی« را بــاال می برنــد؛ امــا لزومــاً ارتقــای 
فرهنگــی به دنبالــش نمی آیــد؛ چــه اینکــه ممکن اســت 
کتاب هــای خوانده شــده اصــاً بــرای فرهنِگ مــردم مفید 

نباشند. 
در موضوع کتاب اگر تمرکزمان بر افزایش آگاهی های 
مفید و ارتقای فرهنگ باشد که باید هم همین طور باشد، 
دیگــر اهمیتــی ندارد کــه چه تعداد چاپخانــه در حال کار 
هســتند و چقدر ســود به جیب واردکنندۀ کاغذ یا ناشــر 
و پخش کننــده و کتاب فــروش مــی رود، یا حتی چه تعداد 
کارمند ذیل موضوع کتاب در دولت و نهادهای مختلف، 
یعنی در بازار گستردۀ کتاب، فعالیت می کنند. این ها همه 

مربوط به اقتصادِ نشر هستند. 
برای اهل فرهنگ طبیعتاً نباید اهمیتی داشته باشد 
که مردم چقدر آگاتا کریستی یا جی. کی. رولینگ و جوجو 

فرهنگ را
با اقتصاد و آمار آلوده نکنیم 4

سرمقاله
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خط اخبار

گزارش

نه تنهــا عکس هــای مختلــف این طــرح را در اســتان های 
سیل زده می بینید، بلکه پست های جالبی پیدا می کنید. 
در کنــار فضای مجــازی، »بهار مهربانی« که عمری کمتر 
از ســه ماه دارد، توانســته نه تنها فعاالن فرهنگی و ادبی 
را، بلکــه خیّران مختلف کشــور را هم بــا خود همراه کند؛ 
به طــوری کــه در یــک نمونه، یک خیّر کاشــمری ســیصد 
بســتۀ فرهنگی حاوی کتاب و اســباب بازی به این پویش 
اهــدا کــرد. اعــزام محمولــۀ 150میلیون ریالــی بــه مناطــق 
ســیل زده هــم از نمونه هــای دیگــر ایــن پویــش به شــمار 
می رود. البته نهاد کتابخانه های عمومی کشــور به عنوان 
متولی ایجاد این پویش، فقط نظاره گر جمع آوری کمک ها 
از ســوی مــردم نبــوده و بــا راه انــدازی کاروان هــای ســیارِ 
کتابخانــه ای در ســطح خیابان هــای مناطــق ســیل زده که 
امروز دیگر تعدادشان چشمگیر هم شده، راه جدیدی را 
برای رساندن کتاب به کودکان و نوجوانان در پیش گرفته 

است. 
و  نویســندگان  گســتردۀ  تعــداد  حمایــت  کنــار  در 
فعــاالن حوزۀ کتــاب اعــم از فرهاد حســن زاده، مصطفی 
رحماندوســت، مرتضــی ســرهنگی، احمــد اکبرپــور و...، 
فعــاالن فرهنگــی هــم به میــدان آمدنــد و بــا گذاشــتن 
پست هایی دربارۀ این پویش در حساب های کاربری شان 
در شبکه های اجتماعی، مردم را بیش از پیش به حضور 
در »بهار مهربانی« تشویق کردند. حمید صفت، حسن 
شمشــادی، احســان عســگری، حجت االســام شــهاب 

نوروز امســال برای مردم ســه اســتان کشــور با رنگ وبوی 
گل والی عجین شده بود؛ چراکه این بار به جای مهمانان 
نــوروزی، ســیل خــودش را به اســتان های کشــور رســانده 
گلســتانی،  و  لرســتانی  خوزســتانی،  مردمــان  بــرای  و 
خســارت های مالــی ســنگینی را به همــراه آورده بــود. این 
خســارات باعث شــد خانوارهــای زیادی مجبور شــوند تا 
همــان اندک وســایل خود را جمع کننــد و راهی مقرهای 
اســکان موقت شــوند. عیدیِ ســیل به مردمان این خطه 
باعــث شــد تــا همۀ مردم ایران بســیج شــوند و به ســهم 
خود، باری از دوش مردم ســیل زده بردارند. در این میان، 
»نهاد کتابخانه های عمومی کشور« نیز در روزهای پایانی 
فروردیــن و هم زمان با حضــور گروه گروه نیروی مردمی در 
این مناطق، پویش »بهار مهربانی« را راه انداخت؛ پویشی 
که مخاطبان اصلی آن کودکان و نوجوانان بودند و هدفش 
نیز ســرازیرکردن کاروان های کتاب و اســباب بازی به ســه 

استان سیل زدۀ کشور. 

»بهار مهربانی«؛ پویشی از جنس مردم برای مردم 
شــاید قباً این پویش در کشــور ایجاد نشــده باشد یا در 
صــورت راه انــدازی آن در حــوادث مختلــف این چنینــی، 
نتوانسته بود به این اندازه تحت حمایت نیروهای مردمی 
قرار بگیرد و از طرف دیگر نیز سیل زدگان را با خود همراه 
کند؛ در حالی که این روزها اگر هشتگ »بهار مهربانی« را 
در فضای مجازی، از جمله اینستاگرام جست وجو کنید، 

کمک کتاب خوان ها و کتابخانه ها به مردم سیل زده

همۀ ایران پای کار »بهار مهربانی« 
زهرا علی رمضانی

پویش بهار مهربانی که تنها چند روز بعد از وقوع سیل در برخی از استان های کشور، به همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
راه اندازی شده بود، حاال بعد از گذشت بیش از دو ماه نه تنها فعاالن فرهنگی، بلکه خیران را هم پای کار آورده تا برای اولین 

بار در چنین بالهایی، خیل کمک های مردمی ویژۀ کودکان و نوجوانان را راهی این مناطق کند.

  نهاد 
کتابخانه های عمومی 
کشور به عنوان 
متولی ایجاد این 
پویش، فقط نظاره گر 
جمع آوری کمک ها از 
سوی مردم نبوده و با 
راه اندازی کاروان های 
سیارِ کتابخانه ای در 
سطح خیابان های 
مناطق سیل زده که 
امروز دیگر تعدادشان 
چشمگیر هم شده، 
راه جدیدی را برای 
رساندن کتاب به 
کودکان و نوجوانان در 
پیش گرفته است
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  حمایت 
از پویش »بهار 

مهربانی« اما تنها 
به داخل کشور 

ختم نشده و آوازۀ 
این کمپین حتی 
فراتر از مرزهای 

جغرافیایی ایران هم 
رفته است؛ به طوری 

که جان ریچاردز، 
رئیس »کمیتۀ 

دائمی کتابخانه های 
عمومی ایفال« در 

هشتمین روز از 
دومین ماه سال 

1398، در یادداشتی 
از این حرکت نهاد 

کتابخانه های عمومی 
حمایت و تقدیر کرد

کنــار مــا بودنــد و وقتــی این شــادی را در چهــرۀ بچه ها و 
مادرانشان می دیدیم، انرژی می گرفتیم. به مدارس زیادی 
ســر زدیــم؛ حتی مــدارس اســتثنایی. معلمــان و مربیان 
مدرسه با جان و دل با ما همراه شدند و خوشحال بودند 
که فعالیت هایی همچون قصه گویی و مسابقات ورزشی 

باعث می شود که حال بچه ها خوش باشد.«

نوبت به »بهار مهربانی در بهار قرآن« رسید
او اســتقبال مــردم از این طــرح را این طور عنوان می کند: 
فراخــوان  فرهنگــی  برنامــۀ  یــک  اجــرای  بــرای  »وقتــی 
همراهــی  شــگفت انگیزی  به شــکل  مــردم  می دادیــم، 
می کردند و معموالً شاهد حضور مردم زیادی در برنامه ها 
بودیم و به اندازه ای با بچه ها همراه و همدل شده بودیم که 

اصاً متوجه گذر زمان نشدیم.«
»بهــار مهربانی« که دیگر دایــره اش از فضای مجازی 
و ارســال چندیــن محمولــۀ هدایــای فرهنگــی در قالــب 
بســته های بــزرگ و کوچــک فراتــر رفته و حــاال پای ثابت 
مناطق ســیل زده شــده اســت، این روزها به مناسبت ماه 
مبــارک رمضــان، »بهــار مهربانــی در بهــار قــرآن« را هــم 
بــرای مردم ســیل زده به ارمغــان آورده تا با حضــور قاریان 
بین المللی، محفل انس با قرآن در این مناطق برپا شود؛ 
البتــه در کنــار آن مســابقۀ کتاب خوانــی و شــعرخوانی 
به مناسبت میاد امام حسنj هم دنبال خواهد شد. 
در ایــن طــرح نیــز هماننــد »بهــار مهربانی«، هر ســه 
اســتان ســیل زده مشمول طرح می شوند و قرار است 30 
اردیبهشــت شهرستان های مختلف استان لرستان، 30 
و 31 اردیبهشــت شهرســتان های اســتان گلســتان و 30 
اردیبهشت تا اول خرداد شهرستان های استان خوزستان 

میزبان این طرح باشند.

مرادی، محمود کریمی و... از جمله فعاالنی هستند که در 
طول این مدت مردم را ترغیب می کردند.

کمپینی فراتر از مرزهای ایران 
حمایت از پویش »بهار مهربانی« اما تنها به داخل کشور 
ختــم نشــده و آوازۀ ایــن کمپیــن حتــی فراتــر از مرزهــای 
جغرافیایی ایران هم رفته است؛ به طوری که جان ریچاردز، 
رئیــس »کمیتــۀ دائمــی کتابخانه های عمومــی ایفا« در 
هشــتمین روز از دومیــن مــاه ســال 1398، در یادداشــتی 
از ایــن حرکــت نهــاد کتابخانه هــای عمومــی حمایــت و 
تقدیر کرد. در بخشی از یادداشت او آمده است: »طبق 
گزارش هــا حداقــل ۲9۶هــزار نفــر بی خانمــان شــده اند. 
تخریب هــای گســتردۀ ایجادشــده در شــبکۀ حمل ونقل 
جــاده ای، بســیاری از روســتاها و شــهرهای کوچــک را از 
دســترس خــارج کرده اســت؛ اما پــس از وقوع این فاجعۀ 
ملــی، نهــاد کتابخانه هــای عمومــی ایــران و کتابخانه های 
عمومی این کشــور برای حمایت از شــهروندان ســیل زدۀ 
ایرانی، به ویژه کودکان و نوجوانان وارد عمل شده اند. آن ها 
طی حرکتی با عنوان "بهار مهربانی"، برنامه ای برای توزیع 
کتــاب، اســباب بازی و ارائــۀ خدمات فرهنگی بــه کودکان 
ســیل زده تــدارک دیده انــد و کتابخانه هــای ایــن مناطــق 
به عنوان ایستگاه های ارائۀ این خدمات فعالیت می کنند 
و از زیرســاخت کتابخانه برای تحویل این لوازم اســتفاده 

می شود.«

الهه فیض، کتابدار کتابخانۀ مرکزی امام خمینی مشهد 
است. او به عنوان جزء کوچکی از خانوادۀ »بهار مهربانی« 
که به خاطر همین کمپین راهی گلستان شده بود، دربارۀ 
این طرح می گوید: »مادران برای شــادکردن فرزندانشــان 

همۀ ایران پای کار »بهار مهربانی«



شمارۀ 34 و 35
خرداد و تیر 1398

ماهنامۀ شیرازه کتاب

حقیقــت نــدارد؛ بلکــه فعل خداســت کــه مردم به ســوی 
حقیقت می روند. امروز باید خودمان را آمادۀ جهانی کنیم 

که از ما انتظار دارند.«
این میهمان ویژۀ نشســت که مخاطبان او را با حضور 
در برنامــۀ »مــاه عســل« می شناســند، گفت: »امیــدوارم 
ترکیبی از بیداری و هشیاری در ما ایجاد شود تا حقیقت 
و بیداری تبدیل به ســبک زندگی ما شــود و در عمل هم 
نمود پیدا کند. من سعی می کنم مسلمان واقعی باشم و 

به اعتقاداتم عمل کنم.«
عرب تأکید کرد: »اولین شــیرینی این حقیقت جویی، 
فهم این اســت که انســان دارای ارزش اســت و کسانی در 
این عالم برای ما برنامه دارند؛ افرادی از جنس خود من که 
خداونــد آنــان را در خدمت ما قرار داده و حجت خودش را 

بر ما تمام کرده است.«

دوازدهمین دورۀ پویش مطالعاتی روشنا با محوریت کتاب 
ادواردو نوشــتۀ بهــزاد دانشــگر، بــا اهــدای چکــی به مبلغ 
ده میلیون تومان به نازنین جلیلی، نفر برگزیدۀ دورۀ پیش، 

در نمایشگاه کتاب تهران افتتاح شد. 
بهزاد دانشگر در ابتدای این نشست ضمن معرفی دوبارۀ 
کتاب ادواردو خبر داد: »شرح زندگی محمد عرب را نیز که 
پیش از این در برنامۀ تلویزیونی "ماه عسل" معرفی شده، 

در قالب کتاب روایت کرده ام.«
 

بایــد خودمــان را آمــادۀ جهانی کنیم کــه از ما انتظار 
دارند 

در همین راستا محمد عرب نیز عنوان کرد: »یک بیداری 
جهانی و دینی در کل کرۀ زمین در حال اتفاق است. خود 
ما هم شاید در آن دخیل نباشیم. این ربطی به جویندگان 

  روشنا با ادواردو در دور دوازدهم 

زینب محبی آشتیانی

8
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گزارش

دوازدهمین دورۀ پویش مطالعاتی روشنا با محوریت کتاب ادواردو نوشتۀ بهزاد دانشگر، کار خود را آغاز کرد.
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از بخشــی از خاطــرات او دربــارۀ ادواردو در نــگارش کتــاب 
استفاده شده است، گفت: »مرحوم کاسه ساز مستندی 
دربارۀ ادواردو ساخت؛ اما در دورۀ اصاحات برای جلوگیری 
از انتشارش حتی او را تهدید کردند؛ اما چون این تهدیدها 
نتیجه نداشــت، به او گفتند اگر مســتند را پخش نکند، 

هم وزنش دالر می دهند.«
وی ادامه داد: »وقتی دیدند که او به حرف وزارت خارجۀ 
دورۀ اصاحــات توجــه نمی کند، به صداوســیما نامه زدند 
تا مانع از پخش مستند شوند. آقای کاسه ساز برای رهبر 
معظــم انقــاب نامــه ای ارســال کــرد و ایشــان را در جریان 
تهدیــد وزارت خارجــه قــرار داد. بــر این اســاس هــم قبل از 
پخش، موجی ایجاد شد که اتفاقاً باعث بهتر دیده شدن 

فیلم شد.«
قدیری ابیانه عنوان کرد: »با وجود استقبال از مستند، 
روزنامه های اصاحات حتی حاضر نشدند یک خط دربارۀ 
فیلم چیزی بنویسند. سانسور مطلقی هم در ایتالیا و هم 
در رســانه های اصاح طلب داشتیم. معلوم نیست این ها 

چه زیانی از مسلمان شدن یک فرد خارجی می دیدند.«
این ســفیر ســابق جمهوری اســامی ایران گفــت: »به 
نظرم ادواردو را باید با گالیله مقایسه کرد. ادواردو حقیقت 
اســام را شــناخته بود؛ اما مثل گالیله برای نجات جانش 
این حقیقت را انکار نکرد. حتی حاضر نشد که برای گرفتن 

ثروتش، اسام و مسلمانی اش را انکار کند.«
وی در انتها خاطرنشان کرد: »ساختن مستند و فیلم 
ســینمایی دربارۀ ادواردو کار خوبی برای مقایســۀ اسام با 
دیگر ادیان و فرهنگ غربی است و باعث می شود خیلی از 

شبهات رفع و حقایق اسام بازگو شود.«
در اواخر این نشست نیز نگار باغانی، به نمایندگی از 
انجمن شهید ادواردو آنیلی، متنی را قرائت کرد که ضمن 

نمی دانــم چرا برخی مــردم ایران قدر ایــن دین و رهبر 
عزیز را نمی دانند

همچنیــن کاملیــا سلســتینو، بانــوی تازه مسلمان شــده از 
برزیــل که در این نشســت حضور یافته بــود، گفت: »برای 
من که جزو طاب خارجی هستم و قبل تر مسیحی بوده ام 
و مســلمان شــده ام، خواندن آثاری مثل ادواردو و دانســتن 
زندگــی شــخصیت های بزرگــی مثــل ایــن فــرد قــوت قلب 

است.«
وی دربــارۀ مسلمان شــدن خــود نیــز گفــت: »مــن در 
خانواده ای مسیحی بزرگ و در هجده سالگی مسلمان شدم. 
قبل از مسلمان شــدن ســؤاالت بسیاری داشتم که کلیسا 

قدرت پاسخ گویی به آنان را نداشت.«
وی افزود: »من شبهات آنان را قبول نمی کردم تا اینکه 
خواندن کتابی دربارۀ اسام و آشنایی با سورۀ اخاص دربارۀ 
وحدانیت خداوند، مرا سوق داد به اینکه جواب سؤاالتم را 
بگیرم. وقتی هم با داســتان امام حســینj آشــنا شــدم، 
همه چیز را در کشورم و البته با رضایت خانواده ام که مذهبی 

هم بودند، رها کردم و به ایران آمدم.«
این بانوی مسلمان شده گفت: »امیدوارم روزی به کشور 
خودم برگردم و ســراغ تبلیغ دین بروم. ادواردو برای ما یک 
الگوی بزرگ اســت. چطور فردی در کشــوری غیرمســلمان 
می توانــد با دیدن قرآن در کتابخانــه ای، این قدر مجذوبش 
شــود کــه همه چیــز را رهــا کنــد. ایــن جــای شــگفتی دارد. 
متأسفانه نمی دانم چرا برخی مردم ایران قدر این دین و رهبر 

عزیز را نمی دانند.«
 

ادواردو را باید با گالیله مقایسه کرد
همچنین محمدحسن قدیری ابیانه، سفیر سابق ایران در 
اســترالیا و مکزیــک و مهمــان پویش مطالعاتی روشــنا که 

  روشنا با ادواردو در دور دوازدهم

  امیدوارم روزی به 
کشور خودم برگردم 
و سراغ تبلیغ دین 
بروم. ادواردو برای 

ما یک الگوی بزرگ 
است. چطور فردی در 
کشوری غیرمسلمان 

می تواند با دیدن 
قرآن در کتابخانه ای، 

این قدر مجذوبش 
شود که همه چیز را 
رها کند. این جای 

شگفتی دارد

  با وجود استقبال 
از مستند، روزنامه های 
اصالحات حتی حاضر 

نشدند یک خط 
دربارۀ فیلم چیزی 
بنویسند. سانسور 

مطلقی هم در ایتالیا 
و هم در رسانه های 

اصالح طلب داشتیم. 
معلوم نیست 

این ها چه زیانی از 
مسلمان شدن یک 

فرد خارجی می دیدند
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شــمارگان کتاب »ادواردو« در ســال جدید به 1۵۰۰۰ 
نسخه رسید

از ابتــدای امســال تا کنــون، مخاطبان 10000 جلــد از این 
کتاب را خریده اند. بنابر اعام دبیرخانۀ پویش مطالعاتی 
روشــنا، 5000 جلــد دیگــر از ایــن کتــاب در دســت چــاپ 
است که به زودی در سراسر کشور توزیع خواهد شد. در 
نمایشگاه کتاب نیز مخاطبان استقبال خوبی از این کتاب 

نشان دادند.

پویــش  ترویجــی  بخــش  در  شــرکت  راهنمــای 
کتاب خوانی روشنا

مخاطبان برای شــرکت در مســابقه می توانند عکسی از 
کتاب یا فیلمی از خودشان را در حال معرفی کتاب، همراه 
با یادداشتی با هشتگ #ادواردو در اینستاگرام منتشر و 
 @rushanacampaign سپس پســت خود را به صفحۀ

ارسال کنند.
شــرکت کنندگان می توانند نقد یا یادداشتی ترویجی 
بــه تلگــرام  در  را  آن  و  بنویســند  ادواردو  کتــاب   دربــارۀ 

rushanacampaign@ ارســال کنند. این یادداشت باید 
حداقل ۲00 و حداکثر 1500 کلمه باشد.

عاقه منــدان بــه ترویج فرهنــگ کتــاب و کتاب خوانی 
می توانند با حضور در مساجد، مدارس، نمازجمعه و در 
حضور جمع اقوام و آشــنایان و... کتاب ادواردو را معرفی 
یا نمایشــگاهی برای آن دایر کرده و گزارش آن را در قالب 

عکس و متن به دبیرخانۀ پویش ارسال کنند.
دبیرخانــۀ پویــش بــرای برنــدگان ایــن دوره، چهــارده 
جایــزۀ ده میلیون ریالــی بــرای چهــارده نفــر و یــک جایزۀ 
صدمیلیون ریالی برای یک نفر در نظر گرفته است. این 

پویش تا شهریور سال جاری ادامه دارد.

معرفی این انجمن، از راه اندازی این پویش با محوریت کتاب 
ادواردو قدردانی کرد.

eدیدار پسر سناتور ایتالیایی با امام خمینی
رمان ادواردو زندگی متفاوت یکی از مردان ثروتمند جهان به 
نام »ادواردو آنیلی« است که انتشارات عهدمانا آن را منتشر 

کرده است.
داســتان ایــن رمــان در قلــب اروپــا رخ می دهــد: در کاخ 
سناتور آنیلی، صاحب کارخانۀ فیات. داستان از آخر زندگی 
ادواردو شروع می شود و سه خط داستانی به هم بافته در هم 
می تنند و هر چین و شکن این بافته، فصلی از رمان است و 

داستان را پیش می برد.
خــط اول داســتان خــود ادواردو اســت؛ خانــواده اش، 
دوستانش، مسلمان شدنش، اتفاقاتی که برایش می افتد و 
ظلم هایی که مافیای صهیونیستی به او می کند. نمی توان از 
مسلمان شدن ادواردو حرف زد و از دانشجویان پیرو خط امام 
و امام حرف نزد. انگار ریشۀ استبصار عده ای چون آنیلی، به 
امام برمی گردد. تا دهۀ هفتاد کسی دقت نکرده بود آن که 
با موهای بور در در صف اول نمازجمعه، پشت سر حضرت 
آیت هللا خامنه ای ایســتاده اســت، پسر سناتور ایتالیایی، 
امپراطور ثروت و قدرت ایتالیاست. تا همین سال های اخیر 
کســی نمی دانســت ادواردو دقایقی توفیق زیارت حضرت 

امامe و مصاحبت با ایشان را داشته است.
خــط دوم داســتان جریــان مستندســازان ایرانی اســت 
که برای کندوکاو ماجرای ادواردو به ایتالیا ســفر می کنند و 
اتفاقاتی برای شان می افتد. جریان سوم داستان هم ماجرای 
خبرنگار ایتالیایی است که در فرهنگ و بستر زندگی خود 
به دنبال حقیقت می گردد. این سه خط در هم می تنند و تا 

پایان داستان به هم می رسند.

  تا دهۀ هفتاد 
کسی دقت نکرده 
بود آن که با موهای 
بور در در صف اول 
نمازجمعه، پشت 
سر حضرت آیت الله 
خامنه ای ایستاده 
است، پسر سناتور 
ایتالیایی، امپراطور 
ثروت و قدرت 
ایتالیاست. تا همین 
سال های اخیر کسی 
نمی دانست ادواردو 
دقایقی توفیق زیارت 
حضرت امامe و 
مصاحبت با ایشان را 
داشته است
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خط اخبار

خبر کوتاه

سوی نشر کتابســتان معرفت روانۀ کتاب فروشی ها شد. 
این رمان حال وهوای تاریخی دارد و مخاطب با خواندنش 
بــا فضــای حاکم بــر زمان متوکل عباســی و ظلم هــای او و 

وضعیت خفقان آور شیعیان آن زمان آشنا می شود.
کتــاب آیت هللا احمد جنتی به روایت اســناد از ســوی ◄

مؤسســۀ فرهنگی هنــری مرکــز اســناد انقــاب اســامی 
روانۀ بازار نشــر شــد. این اثر دربردارندۀ بیش از 190 سند 

منتشرنشده دربارۀ آیت هللا جنتی است.
چاپ سی وششم کتاب تن تن و سندباد، نوشتۀ محمد ◄

میرکیانی با شــمارگان ۴۴00 نســخه در انتشارات قدیانی 
روانۀ بازار کتاب شد.

کتــاب ســینمای امنیــت ملــی، بــا ترجمــۀ محمدعلی ◄
شــفیعی و بــه همــت انتشــارات ســاقی منتشــر شــد. در 
نگارش این کتاب به بیش از ۴000 صفحه اســناد رســمی 

امنیتی ایاالت متحده استناد شده است.
ســتاره ها هــم می میرنــد، دومیــن اثر داســتانی نرگس ◄

فرجاد امین، از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر  شد.
انتشــارات شــهید کاظمی چاپ دوم کتاب پرفروش از ◄

افغانســتان تا لندنســتان، خاطرات عمر الناصری )ابوامام 
المغربی(، جاســوس دستگاه اطاعاتی فرانسه در شبکۀ 

کتاب های خبرساز
انتشــارات شهید کاظمی کتاب پدر معنوی حزب هللا؛ ◄

خاطــرات و تحلیل هــای سیدحســن نصــرهللا را دربــارۀ 
آیت هللا العظمی بهجت، با ترجمۀ وحید خضاب منتشر 

کرد.
زنبورهای خاکستری، جدیدترین رمان آندری کورکف که ◄

آبتین گلکار آن را ترجمه کرده است، از سوی نشر افق روانۀ 
کتاب فروشی ها شد. این اثر ماجرای نزاع داخلی اوکراین بر 

سر شبه جزیرۀ کریمه را روایت می کند.
کتــاب صــدای پاروهــا، خاطرات سیدقاســم هاشــمی، ◄

نوشتۀ صادق کیان نژاد امیری از سوی انتشارات سورۀ مهر 
منتشر شد.

انتشــارات ســورۀ مهر رمان فانتزی پنج رئیس کوتوله، ◄
نوشتۀ مهدی میرکیایی را برای گروه سنی نوجوان با نشان 

مهرک روانۀ بازار نشر کرد.
کتــاب نــذر نصرانــی، دومین رمان ســعید محمــدی از ◄

خط اخبار
گزیده ای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته

زینب محبی آشتیانی
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تکفیری های اروپا را با ترجمۀ وحید خضاب منتشر کرد.
کتــاب دائرةالمعــارف شــیعه، تألیــف حجت االســام ◄

غامرضــا حیدری ابهری، از ســوی نشــر جمــال روانۀ بازار 
کتاب شد. این کتاب اثری شیعه شناسی مناسب مخاطب 

نوجوان است که به همراه صد تصویر منتشر شده است.
رمان شب صورتی، نوشتۀ مظفر ساالری را دفتر نشر ◄

معارف منتشر کرد.
انتشارات کتابســتان معرفت رمان آن دختر یهودی را ◄

به قلم خوله حمدی، نویســندۀ تونسی و با ترجمۀ اسماء 
خواجه زاده روانۀ بازار نشر کرد.

انتشــارات شــهید کاظمی جدیدتریــن اثر محمدعلی ◄
جعفری را با عنوان عروسی الکچری منتشر کرد.

کتاب چراغ های روشن شهر، خاطرات زهره فرهادی از ◄
روزهای مقاومت در سال های جنگ تحمیلی و حضور در 
جهاد است که فائزه ساسانی خواه آن را تدوین و نشر سورۀ 

مهر منتشر کرد.
کتــاب صوتــی حــاء. ســین. نــون، نوشــتۀ ســیدعلی ◄

شجاعی، به روایت حامد فعال و احسان چریکی از سوی 
انتشارات کتاب نیستان منتشر شــد. این رمان روایتی از 
زندگانــی امام حســن مجتبــیj در بازۀ زمانی شــهادت 
حضــرت امیــرj و آغاز خافت امام تا شــهادت ایشــان 

است. 
کتــاب آیــا تو هــم رازی داری؟، اثر جنیفــر مور مالینو با ◄

ترجمۀ الدن مقیمی اسکویی از سوی انتشارات فنی ایران 
)کتاب های نردبان( منتشر شد. تفکیک و شناسایی رازهای 
خوب و رازهایی که کودکان باید برای بزرگ ترها فاش کنند، 

موضوعی است که در این اثر بر آن تمرکز شده است.
چــاپ دوم کتــاب معلــم بایــد در خــط مقــدم باشــد، ◄

و  معلمــان  دربــارۀ  انقــاب  معظــم  رهبــر  رهنمودهــای 
آموزش  وپــرورش، در انتشــارات شــهید کاظمی روانــۀ بازار 

شد.
کتاب گفتم اعتماد نکنید؛ بازخوانی مســتند و جامع ◄

تدابیــر، بیانــات و نقدهــای رهبــر معظــم انقــاب دربــارۀ 
مذاکرات هسته ای دولت اعتدال، به همت دفتر مطالعات 

گفتمان انقاب اسامی تدوین شد.
کتــاب خمــس بــه قلــم آیــت هللا جعفــر ســبحانی را ◄

سیدضیغم عباس همدانی به زبان اردو ترجمه و مؤسسۀ 
فرهنگی هنری مشعر آن را منتشر کرد.

نشــر نــارگل کتــاب نامه هایــی بــه یــک بســیجی، اثــر ◄
یوسف علی میرشکاک را منتشر کرد.

لشــکر صلــح، روایتــی داســتانی از زندگی امام حســن ◄
مجتبیj به قلم جعفر توزنده جانی در انتشارات سورۀ 
مهر منتشــر شد. این کتاب از مجموعۀ قصۀ نیکان برای 
نوجوانان است که در دو بخش کوفه و مدینه نوشته شده 
اســت. کتاب با شــهادت حضرت علیj و آغاز امامِت 
امام حســنj شــروع و با دیگر وقایع تاریخی پس از آن 

ختم می شود.
انتشــارات کتابســتان معرفــت کتــاب بــاخ را بــه قلــم ◄

میثم امیری منتشــر کرد. این رمان داستان یک تیم ترور 
چهارنفره از دو نســل متفاوت اســت؛ نسلی که در جنگ 
حاضر بوده و نسلی دیگر که فقط از جنگ شنیده  است.

برگزیــدۀ ◄ اثــر  بــود،  فرشــته ها  هم نشــین  او  کتــاب 
بیســت وهفتمین جایــزۀ کتــاب ســال جمهوری اســامی 
ایران که به قلم سعید روح افزا نوشته شده است، در قالب 
مجموعــه ای با عنوان کتاب اندیشــه برای پنجمیــن بار در 
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازنشر 

شد و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
انتشارات شهید کاظمی کتاب سرمشق، خاطرات کوتاه ◄

از زندگی جهادی شــهید مدافع حرم محســن حججی را 
منتشر کرد.

کیمیاگر، اثر تازۀ رضا مصطفوی در انتشارات عهدمانا ◄
منتشر شد. این کتاب، داستانی واقعی از جوانی است که 
به دنبال کیمیا از این شهر به آن شهر می رود و در پی کسی 

است تا بتواند علم کیمیا را از او بیاموزد.

شخصیت های خبرساز
جانبــاز ◄ نویســندۀ  حاجی آبــادی،  محســن صالحــی 

نجف آبــادی کــه چندین کتاب همچون مجموعه آثار اکبر 
کاراتــه را از خــود به یادگار گذاشــته، پس از ســال ها تحمل 
رنج جراحت های شیمیایی، به دوستان شهیدش پیوست.

محمدمهدی رسولی، نویسنده و تصویرگر، جدیدترین ◄
اثر خود برای نوجوانان را توســط نشــر جام جم و با مقدمۀ 
سیدمهدی شجاعی با عنوان مناجات الغافلین منتشر  کرد.

مجیــد جعفری اقدم، مدیــر آژانس ادبی پل، از فروش ◄
رایت کتاب دختر شینا به انتشارات »ینی انسان« در ترکیه 

خبر داد.
مصطفی جمشیدی، نویسنده، دربارۀ انتشار تازه ترین ◄

اثرش با عنوان یادداشت های یک تروریست، از تغییر ناشر 
رمان و اضافه شدن مقدمه ای در ابتدای کتاب بدون اطاع 

او خبر داد.
حســن احمــدی، دبیــر شــورای رمــان و داســتان حوزۀ ◄

هنری کودک و نوجوان، از انتشــار دو کتاب من عروســک 
گلهانم و با تو هوا خوب است و تجدید چاپ مجموعه های 
دو رکاب و چهار پا و تو هم خودت درختی توسط انتشارات 

سورۀ مهر با نشان مهرک خبر داد.
تازه ترین نوشتۀ وجیهه سامانی با عنوان بادبادک ها در ◄

انتشارات عهدمانا منتشر شد. این کتاب دربارۀ خانواده ای 
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فرهنگی هنری مرکز اسناد انقاب اسامی روانۀ بازار کتاب 
کرده است.

محمدحســن روزی طلــب مجموعــۀ هفــت جلســۀ ◄
گفت وگو با ناصر رضوی، کارشناس امنیتی دربارۀ سازمان 
مجاهدیــن خلــق )منافقیــن( را در کتاب اســتراتژی و دیگر 
هیچ گردآوری کرده است. انتشارات یازهراh این کتاب را 

منتشر و روانۀ بازار نشر کرده است.
شــها پناهــی در کتاب تیــدا، روایت داســتانی زندگی ◄

شهید مدافع حرم حیدر جلیلوند را به رشتۀ تحریر درآورد.
محمدحسن و صادق عباسی ولدی در کتابی با عنوان ◄

مــن می مانم، تو برگرد، مجموعه خاطرات فرمانده شــهید 
مدافع حرم علی رضا قبادی را گردآوری کردند.

محمدرضا وحیدزاده، نویسنده و شاعر، معتقد است ◄
که یکی از خألهای مهم امروز ما در حوزۀ فرهنگ، مدیران 
فرهنگی هســتند که از جنس فرهنگ نیستند. به گفتۀ 
وی، جای افسوس است که چرا ما در میان مدیران میانی، 
کسانی را نداریم که بتوانند به سیاق رهبر انقاب، فرهنگ 

و ادبیات را راهبری کنند.
حســن احمــدی، دبیــر شــورای رمــان و داســتان حوزۀ ◄

هنری کودک و نوجوان گفت: »انتظار ما از نویســندگانی 
که برای این ردۀ ســنی می نویســند، این اســت که آن ها را 
بزرگ تر ببینند و موضوعاتی را بنویسند که امروز دغدغۀ 

آن ها محسوب می شود.«

ناشران خبرساز
انتشــارات شــهید کاظمی کتاب 3۷ سال، جدیدترین ◄

اثــر حمیــد داودآبادی را منتشــر کــرد. این کتاب داســتان 
ربوده شدن حاج احمد متوسلیان است و نگاهی واقع بینانه 

به طوالنی ترین گروگان گیری قرن اخیر دارد.
انتشارات سورۀ مهر کتاب خلبان وارسته، خاطرات امیر ◄

ســرتیپ خلبان محمدجعفر وارســته را به کوشش احمد 
مهرنیا منتشر کرد. او ارشدترین خلبانی بود که به اسارت 

عراق درآمد.
گــروه کــودک و نوجوان عهدمانا )نمک( کتــاب ادواردو؛ ◄

مسافری از رم، به قلم فهیمه نیکومنظر را منتشر کرد.
انتشــارات قدیانــی رمان نوجوان گیســو و چــراغ جادو، ◄

نوشتۀ ابراهیم حسن بیگی را برای بار دوم روانۀ بازار کتاب 
کــرد. ایــن اثر ســومین رمان از مجموعۀ چراغ جادو اســت 
که در آن نویسنده تلفیقی میان واقعیت و افسانه ایجاد 

کرده است.
مؤسســۀ فرهنگی هنری مرکز اســناد انقاب اسامی ◄

نسبتاً مرفه در جامعۀ امروز ایران است که به نسبت رفاه 
اقتصادی، از رفاه اجتماعی رنج می برند.

حســین ســعیدی، مدیرعامــل انتشــارات به نشــر، از ◄
ترجمۀ رمان آبی ها، آخرین اثر منتشرشدۀ سعید تشکری 
بــه زبــان عربــی خبــر داد. ایــن رمــان بــا محوریــت زندگی 
امام کاظــم و امام رضــاC نوشــته شــده و بــرای توزیع در 
میــان مخاطبــان عرب زبان کــه برای زیارت بــه حرم رضوی 

مشرف می شوند، ترجمه خواهد شد.
فاطمه مسعودی، نویسنده، از انتشار رمانش با عنوان ◄

رؤیای بی قرار توســط انتشــارات کتاب نیســتان خبــر داد. 
مســئلۀ ناباروری زوج های جوان موضوع اصلی این کتاب 

است.
اثــر تــازۀ مظفــر ســاالری بــا عنــوان داستان نویســی ◄

قدم به قدم؛ گشــایش داستان از سوی انتشارات کتاب طه 
روانۀ بازار نشــر شــد. در این اثر سعی شده است با زبانی 
ســاده و جذاب، فنون داستان نویسی به مخاطب آموزش 
داده شود. مطالب کتاب نیز به گونه ای ارائه شده است که 
تمام سنین از نوجوان تا بزرگ سال بتوانند از آن استفاده 

کنند.
مجید جعفری اقدم، مدیر آژانس ادبی پل، از تصویب ◄

ارائــۀ گرنــت بــه ۴8 کتــاب جدید کــه این آژانــس پیگیری 
می کنــد ، خبــر داد و گفت: »شــورای گرنت یک ســال ونیم 

است که تعطیل شده است.«
حجت االسام مهدی طائب در کتاب دشمن شدید)۲( ◄

که دومین دفتر از مجموعۀ دشمن شدید است، در ادامۀ 
یهودشناســی دفتــر اول، حــوادث پــس از رحلــت پیامبــر 
اکرم l و نقش یهود در تحریف اسام را واکاوی می کند. 
وی در ادامه، چالش های حضرت علیj در حکومتشان 
و نقش یهود در انتقال قدرت ها را بررســی و با اســتنادات 

محکم تاریخی، این موضوع را اثبات می کند.
علی ابراهیمی کتاب راز پاک سوخته، روایت داستانی ◄

زندگی شــهید مدافع حرم مهدی طهماســبی معروف به 
»مربی ادب« را بر اساس دست نوشته های شهید در قالب 

داستان و در دوازده فصل نوشت.
تازه ترین اثر اکبر صحرایی در حوزۀ طنز دفاع مقدس ◄

با عنوان سنگر عاف ها از سوی انتشارات به نشر روانۀ بازار 
کتاب شد.

حسن و حسین شیردل در تازه ترین اثر خود با عنوان ◄
سقف ســفید، زندگی حاج محمد قانعی، جانباز۶0درصدِ 

هشت سال دفاع مقدس را روایت کردند. 
بهزاد دانشگر خاطرات محمد عرب، خوانندۀ آمریکایی ◄

را در کتاب تولد در لس آنجلس به نگارش درآورد. این کتاب 
را انتشارات عهدمانا منتشر کرده است.

احمدرضــا کریمــی در نــگارش کتــاب تقــی شــهرام به ◄
روایت اســناد، از دویســت برگ سند منتشرنشــده دربارۀ 
تقــی شــهرام اســتفاده کــرده اســت. ایــن اثــر را مؤسســۀ 

خط اخبار
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خط اخبار/ خبر کوتاه

انتشــارات عهدمانا چهلمین چاپ رمــان ناقوس ها به ◄
صدا درمی آیند، نوشــتۀ ابراهیم حســن بیگی را روانۀ بازار 

کتاب کرد.
انتشارات روایت فتح برای چهارمین بار کتاب محمد؛ ◄

مســیح کردســتان به قلم نصرت هللا محمودزاده را تجدید 
چاپ کرد.

انتشارات شهید کاظمی کتابی جدید از زندگی شهید ◄
مدافــع حــرم محمدرضــا دهقان به قلم فاطمه ســلیمانی 

منتشر کرد.
انتشارات سورۀ مهر شاهنامۀ فردوسی را با بازنویسی ◄

سعید بیابانکی در قالب مجموعۀ قصه های شیرین ایرانی 
با نشان مهرک برای کودکان منتشر کرد.

انتشــارات کتــاب جمکران کتــاب چرا ســوریه؟، روایت ◄
سیدحسن نصرهللا از بحران سوریه را با ویرایشی جدید 
منتشر کرد. این کتاب شامل سخنرانی ها و مصاحبه های 
سیدحســن نصــرهللا دربــارۀ ماجــرای ســوریه اســت کــه 

سیدحسین مرکبی آن را ترجمه و گردآوری کرده است.
انتشــارات الگونــگار پیشــرفت کتــاب زنده بــاد جهاد، ◄

روایت هایی ناب از مدیران و پیش کسوتان جهاد سازندگی 
را روانۀ بازار نشــر کرد. این کتاب را سعیدحســین رفیعی، 
قافله باشــی  ســیدمجتبی  و  طباطبایــی  ســیدعلی رضا 

گردآوری کرده اند.

رخدادهای فرهنگی
ســیصدودومین مراســم »شــب خاطــره« با تقدیــر از ◄

سیدصالح موسوی، از مدافعان خرمشهر و رونمایی کتاب 
روشــنای خاطره هــا، نوشــتۀ مرتضــی ســرهنگی، در حوزۀ 

هنری برپا  شد.
انجمن قلم ایران فراخوان »جشنوارۀ داخلی فلسطین« ◄

را منتشر کرد. عاقه مندان به شرکت در این جشنواره برای 
ارســال آثار حداکثر تا پایان شــهریور ســال جاری فرصت 

دارند.
نشست نقد و بررسی کتاب قربانی طهران، اثر حامد ◄

اشــتری، با حضور ابراهیم اکبری دیزگاه و جواد ســلیمانی 
امیری در فروشگاه مرکزی پاتوق کتاب برگزار شد.

مسابقۀ کتاب خوانی به همت مؤسسۀ فرهنگی هنری ◄
قدروالیــت و بــا محوریــت کتــاب خودکامــه یــا قانونمــدار؟ 

به پایان رسید.
بــا به پایان رســیدن پویــش سراســری کتاب قهرمــان با ◄

محوریــت کتاب ســرباز کوچــک امام، برنــدگان نهایی این 
پویش به قید قرعه مشخص شدند.

کتاب زندگی و مبارزات آیت هللا شهید اشرفی اصفهانی را 
با تألیف حسین کاوشی و فاطمه نظری منتشر کرد.

انتشــارات مدرسه کتاب احمد، نوشتۀ عبدالرحیم بن ◄
ابوطالب تبریزی را به کوشش حمیدرضا شاه آبادی منتشر 

کرد.
نشــر کانون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان کتاب ◄

فلســفۀ کــودک، اثر گرت بی. متیــوز را ترجمــه و راهی بازار 
کتاب کرد. نویسنده در این کتاب با تمرکز بر نظریۀ  ادبیات 
کــودک و مفهــوم کودکی، زمینه ای را بــرای گفت وگو میان 
پژوهشــگران، منتقــدان و صاحب نظــران ادبیــات کــودک 

فراهم آورده است.
مرکــز اســناد و تحقیقــات دفاع مقدس کتــاب اطلس ◄

حماسۀ خرمشهر، به کوشش محسن رشید را منتشر کرد. 
این اثر روایتی از کارنامۀ درخشان حماسۀ مقاومت مردم 

این شهر در برابر تجاوز دشمن بعثی است.
دفتر نشــر معارف قربانی طهران نوشتۀ حامد اشتری ◄

را منتشر کرد.
درخشــان ◄ تاریــخ  کتــاب  کاظمــی  شــهید  انتشــارات 

آل ســعود!، تألیف جعفر البکلی، نویســنده و روزنامه نگار 
لبنانی را با ترجمۀ وحید خضاب روانۀ بازار کرد. این کتاب 

حاوی مطالبی خواندنی از تاریخ آل سعود است.
نشــر اســم چهار کتاب بــا عنوان های سرشــار زندگی، ◄

تذکرۀ اندوهگینان، آمریکایی و هزارتوی سعودی را تجدید 
چاپ کرد.

انتشارات ساقی کتاب آرایش رسانه ای به قلم عبدالعلی ◄
علی عســگری، رئیس رســانۀ ملی و اســماعیل ارجمندی 
را منتشــر کــرد. این کتاب الگوی گام بــه گام طراحی آرایش 

رسانه ای را بررسی کرده است.
کتاب به من گفتند تنها بیا، نوشــتۀ ســعاد مخنت را ◄

انتشارات کتابستان معرفت با ترجمۀ فائزه نوری منتشر 
کرد.
نشــر نارگل کتاب رازهای جعبۀ ســیاه، خاطرات انیس ◄

محمــد خیر النقاش از گروگان گیــری وزرای نفت اوپک تا 
اعدام انقابی شاپور بختیار را با ترجمۀ وحید خضاب روانۀ 

کتاب فروشی ها کرد.
انتشارات انقاب اسامی کتاب ارمغان؛ دستاوردهای ◄

ّــم انقاب حضرت  انقــاب اســامی در بیانات رهبر معظ
آیت هللا خامنه ای را منتشر کرد.

انتشــارات کتــاب نیســتان کتــاب واحــد شــمارۀ دو!، ◄
داســتان بلنــدی از عاطفــه طیّه را منتشــر کرد. ایــن اثر با 
مضمون زندگی مشترک و با نگاهی به مشکات و مسائل 

زندگی اجتماعی و شخصی زنان نوشته شده است.
انتشــارات مرکز اســناد انقاب اسامی کتاب نهضت ◄

عاشــورا و تأثیــرات سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی آن بــر 
جامعــۀ ایرانــی، اثــر اعظم فوالدی پناه و مهشــید کبیری را 

منتشر کرد.
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می گشت که او هم بیاید و بنشیند.
کم کــم همهمه هــا آرام شــد. حضــرت آقــا بــا نیلــی 

احوال پرسی کرد.
من از فرصت استفاده کردم و کنار حقانیان، روی تنها 

صندلی خالی نشستم!
نیلی حضرت آقا را خیلی صمیمانه »آقاجان« خطاب 

می کرد.
آقا از این خطاب بی تکلّف و صمیمانه، لبخند پدرانۀ 

نرمی بر لبش نشست.
نیلــی این طــور شــروع کــرد: »تشــریف فرمایی شــما 

فرصتی است تا قدری از اوضاع نشر با شما بگوییم.«
آقــا بــا لبخنــد فرمودنــد: »توضیحاتتان چقــدر طول 

می کشد آقاجان؟«
)یعنی خیلی وقت نداریم!(

آقامیثــم گفــت: »ســعی می کنــم پنج دقیقه بیشــتر 
نشود.«

آقا لبخندزنان فرمود: »خب، پنج دقیقه خوب است، 
پنج دقیقه خوب است!«

- ابتــدا به عنــوان خبــر خــوش خدمتتان عــرض کنم 
به لطف خداوند، کتاب های زیادی از ناشران جبهۀ انقاب 
جزو پرفروش های نشر کشور هستند. ما در این غرفه هر 

روز برای تعدادی از این کتاب ها جشن می گیریم.
آقا فرمودند:»این ها چه نوع کتاب هایی اند؟«

-عموماً این کتاب ها در حوزۀ ادبیات اند؛ اعم از ادبیات 
پایداری، سیرۀ شهدا، سبک زندگی و تاریخ شفاهی.

آقا سرش را به نشانۀ خوشحالی تکان داد.

فکــرش را هــم نمی کردیــم اگــر بنــا باشــد حضــرت آقا به 
نمایشــگاه بیایــد، غرفۀ مجمع ناشــران هم در مســیرش 
باشــد؛ چون غرفۀ ما روی ســکو ســاخته شده و مقابلش 
باز اســت و تأمین امنیتش ســخت؛ ولی ظاهراً بنا بود با 
زیارت حضرتش خستگی هامان به در شود. حدود ساعت 
10:15 آقا وارد شبســتان شــد. راهروهای زیادی را قدم زد. 
بعد از یک ســاعت ونیم، در مکانی برای استراحت توقف 
کــرد و مجــدد راه افتاد. مســیرش به ســمت غرفۀ مجمع 

ناشران کج شد.
ورودی غرفــه ایســتاده بــودم کــه حضرت آقا رســید. با 
صدای بلند گفتم: »ســام علیکــم. خیلی خوش آمدین 

آقاجان.«
- سام علیکم، زنده باشید.

لذت بوسیدن دستان آقا، با وجود فشار محافظان، با 
گشاده رویی حضرت آقا نصیبم شد.

دستان آقا در دستم بود که با سیل جمعیت یکهو به 
وسط غرفه پرت شدم.

حقانیان بلندبلند صدا می زد: »آقامیثم، آقامیثم.«
آن طرف تر، حضرت آقا صالحی را صدا زدند تا کنارشان 

بنشیند. صالحی هم آمد.
برای آقامیثم سمت چپ آقا صندلی گذاشته بودیم. 
ولی آقامیثم، آخوندی را جای خودش کنار آقا نشاند. آقا از 
دیدن آخوندی خوشحال شدند و با او احوال پرسی کردند.

آقامیثم کنار آخوندی، روبه روی آقا نشست.
حقانیان هم کنار صالحی نشست. فقط یک صندلی 
کنــار حقانیــان خالی مانده بــود. حقانیان دنبــال جوادی 

16

پروندۀ ویژه

یادداشت

  ابتدا به عنوان 
خبر خوش خدمتتان 
عرض کنم به لطف 
خداوند، کتاب های 
زیادی از ناشران 
جبهۀ انقالب جزو 
پرفروش های نشر 
کشور هستند. ما 
در این غرفه هر 
روز برای تعدادی از 
این کتاب ها جشن 
می گیریم.
آقا فرمودند:»این ها 
چه نوع 
کتاب هایی اند؟«
-عموماً این کتاب ها 
در حوزۀ ادبیات اند؛ 
اعم از ادبیات 
پایداری، سیرۀ شهدا، 
سبک زندگی و تاریخ 
شفاهی.

آقا سرش را به نشانۀ 
خوشحالی تکان داد

سیّدسجاد موسوی

روایتی متفاوت از یک دیدار بیست دقیقه ای

روایت زیارت
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کرد. به آقای روحانی هم گفته ام. به هر حال باید مشکل 
کاغذ حل شــود. این طور نمی شود که بگوییم زیرساخت 

نداریم و ... .«
نگاهش را به سمت صالحی متمایل کرد و ادامه داد: 
»آقای رحمانی و آقای صالحی باید با همکاری مشکل را 

حل کنند.«
 نیلی که وقت را ازدست رفته می دید، سریع به موضوع 

دیگری پرداخت.
-موضوع دیگری که دوست دارم خدمتتان عرض کنم، 
دو کار جدیدی است که در مجمع ناشران شروع کرده ایم. 
یکی جایزۀ بین المللی فلسطین است که با همکاری بیش 
از ده کشور اسامی آغاز شده است. با توجه به خأل بزرگی 
که در زمینۀ ادبیات در این موضوع احساس کردیم، این 
جایزه را با محوریت مقاومت و آزادسازی قدس تأسیس 
کردیم. امیدواریم که با دامن زدن به این آثار، نابودی رژیم 

صهیونیستی را از وعده ای که داده اید، کوتاه تر کنیم.
روایــت  جایــزۀ  »دیگــری  داد:  ادامــه  باعجلــه   نیلــی 
انقــاب اســت که هدف اصلــی اش پرداختــن به جنایات 

پهلوی هاست. آثار خوبی در این زمینه تولید شده...«
آقا تا اســم پهلوی ها را شــنید توجهش بیش از پیش 

جلب شد!
نیلــی ادامــه داد: »بیــش از هفتــاد اثر خوب در ســال 

گذشته در این زمینه داشتیم.«
 آهنگ صدای آقا جدی شد.

- هنوز دیده نشده. چرا ما این آثار را ندیده ایم؟
- ناشر تعدادی از این کتاب ها اینجا هستند آقاجان.

نیلــی بــه حمیدآقای قره داغی، مدیر نشــر ســورۀ مهر 
اشاره کرد.

ولی آقا ادامه داد: »کافی نیســت. باید بیشــتر شــود. 

دکتر جوادی رسید. بلند شدم تا او روی صندلی بنشیند. 
روی زمیــن مقابــل حضــرت آقــا نشســتم و نگاهــم بــه 
کفش هایش خیره شــد: کفش های طبی، واکس خورده و 

تمیز.
نیلــی ادامــه داد: »آقاجــان، گرانی کاغذ ناشــران را آزار 
می  دهد. متأسفانه این بحران از کنترل خارج شده. دالر 
سه برابر شده؛ ولی کاغذ پنج برابر شده است. باالخره باید 
یک جــا این موضوع کنترل شــود. آقاجان، دشــمنی های 
دشــمن کــه اســتمرار دارد. یــا بایــد مــا عــوض شــویم و از 
موضعمان کوتاه بیاییم که ان شــاءهللا این طور نمی شــود، 

یا اینکه...«
آقا فوری فرمودند: »دشمن را عوض می کنیم.«

صدایــی از بیــن جمعیــت گفــت: »دشــمن را از بیــن 
می بریم.«

نگاه آقا به ســمت صدا کشــیده شد و لبخند بر لبش 
نشست و خطاب به نیلی فرمود: »کاغذ را باید بتوانیم در 
داخل تولید کنیم. البته گرانی کاغذ فقط به وزارت ارشاد 
مربوط نمی شود. وزارت صنعت و معدن هم باید همکاری 
کند. شنیده ام این وزیر جدیدی که آمده، اهل کار است.«

 - آقاجان؛ اتفاقاً اسفند9۷ نامه ای مشترک با امضای 
ده تشــکل نشــری خطاب به وزیــر ارشــاد، وزیر صنعت، 
آقــای نوبخــت و آقای جهانگیری فرســتادیم و آنجا اعام 
کردیم که به وســیلۀ باگاس )تفالۀ نیشــکر( تولیدشده در 
هفت تپۀ خوزســتان، می توان تمام نیاز کاغذ کشــور را که 
حدود چهل هزار تن در ســال اســت، پاســخ داد. آقاجان، 
به نظر می رســد که این موضوع هم به دســتور مســتقیم 

حضرت عالی نیاز دارد.
صالحی قدری خودش را جمع وجور کرد!

آقا فرمودند: »بنده مشکلی ندارم. باید بستر را فراهم 

روایت زیارت

 کاغذ را باید بتوانیم 
در داخل تولید کنیم. 

البته گرانی کاغذ فقط 
به وزارت ارشاد مربوط 

نمی شود. وزارت صنعت 
و معدن هم باید همکاری 

کند. شنیده ام این وزیر 
جدیدی که آمده، اهل 

کار است

 به هر حال باید 
مشکل کاغذ حل شود. 

این طور نمی شود که 
بگوییم زیرساخت نداریم 

و ... .«
نگاهش را به سمت 

صالحی متمایل کرد و 
ادامه داد: »آقای رحمانی 

و آقای صالحی باید با 
همکاری مشکل را حل 

کنند.«
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مجمع ناشــران باید با ناشــران و نویســنده ها 
و شــاعران ارتبــاط بگیــرد و تولیــد کنــد در این 

زمینه.«
 آقا می خواســت بر اهمیت موضوع دوباره 

تأکید کند.
- پهلوی هــا نمونــۀ بــارز وابســتگی بودنــد. 
واقعاً در همه چیز وابسته بودند. یکی از این ها 
را انگلیســی ها روی کار آوردنــد و دیگــری را 
آمریکایی ها و انگلیسی ها. وقتی پهلوی ها روی 
کار آمدنــد، بــا تمام توان علیه سلســلۀ قاجار 
تبلیغ کردند و اجازه ندادند یک نکتۀ مثبت از 
شاهان قاجار در ذهن مردم بماند. برای همین 
شــما می بینیــد امــروز کســی از قاجــار حرفی 
نمی زنــد؛ ولــی زمانــی کــه جمهــوری اســامی 
ســر کار آمــد، نتوانســت جنایــات و ظلم هــای 
پهلوی هــا را به مردم بگوید. در این زمینه باید 

بیشتر تولید کنید.
تازه هــای  از  و  کــرد  رو  آخونــدی  بــه   آقــا 
و  تازه هــا  از  آخونــدی  پرســید.  انتشــاراتش 

کتاب های تجدیدچاپ شده اش گفت.
برایــم جالــب بود که حضــرت آقــا از مغازۀ 
کتاب فروشــی آخونــدی در ناصرخســرو هــم 

پرسید!
حقانیان زیرچشمی به نیلی اشاره می کرد 
کــه یعنی وقــت نداریم و زمان گذشــته و باید 
برویم که آقا از نیلی پرسیدند: »انجمنی را در 
راهروهــا دیدم بــه نام جبهۀ انقاب. آن ها چه 

نسبتی با شما دارند؟«
نیلــی گفــت: »بلــه. انجمن کتاب فروشــان 
جبهۀ انقاب )خوشه( هستند. نسبتشان با 
ما نسبت جبهه ای است. برای توسعۀ ویترین 
کتاب و متشکل شــدن کتاب فروشان هم عهد 

در آن جبهه هم تاش می کنیم.«
 نیلی می خواست بیشتر توضیح بدهد که 

آقا وارد صحبتش شد.
می کشــد.  طــول  توضیحاتــش  خــب،   -
را  کاملــش  دیگــری  فرصــت  در  ان شــاءهللا 

بگویید.
 آقا بلند شــدند و باز هم جمعیت متاطم 
شــد. کسی از بین جمعیت گفت: »آقا، برای 

بچه های مجمع ناشران دعا کنید.«
آقا که ایســتاده بودند، گفتند: »بله، حتماً 
دعا می کنم. خدا شــما را در کارهای تان موفق 

کند.«
ایــن پایــان دیــدار بیســت دقیقه ای بود که 

مثل برق و باد گذشت.

  پهلوی ها نمونۀ 
بارز وابستگی بودند. 
واقعاً در همه چیز 
وابسته بودند. یکی از 
این ها را انگلیسی ها 
روی کار آوردند و 
دیگری را آمریکایی ها 
و انگلیسی ها. وقتی 
پهلوی ها روی کار آمدند، 
با تمام توان علیه 
سلسلۀ قاجار تبلیغ 
کردند و اجازه ندادند 
یک نکتۀ مثبت از 
شاهان قاجار در ذهن 
مردم بماند. برای همین 
شما می بینید امروز 
کسی از قاجار حرفی 
نمی زند؛ ولی زمانی 
که جمهوری اسالمی 
سر کار آمد، نتوانست 
جنایات و ظلم های 
پهلوی ها را به مردم 
بگوید. در این زمینه 
باید بیشتر تولید کنید

   آقا بلند شدند و 
باز هم جمعیت متالطم 
شد. کسی از بین 
جمعیت گفت: »آقا، 
برای بچه های مجمع 
ناشران دعا کنید.«

آقا که ایستاده بودند، 
گفتند: »بله، حتماً دعا 
می کنم. خدا شما را در 
کارهای تان موفق کند.«

پروندۀ ویژه / یادداشت
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قدردانی از برگزارکنندگان مراسم، از فعاالن فرهنگی عرصۀ 
مقاومت از جمله شــاعران، نویســندگان و ناشــران حاضر 
در ایــن عرصه تشــکر کــرد و گفت: »برای انتخــاب نام این 
جایــزه دو اســم "فلســطین" و "مقاومت" مدنظرمــان بود و 
نام "فلســطین" را انتخــاب کردیم. در واقــع آنچه در جهان 
به عنوان فتنه مطرح اســت، ریشــه و اصل و اســاس آن از 

تفکر صهیونیستی برخاسته است.«

مسئلۀ فلسطین موضوعی عدالت خواهانه است
دکتر طراد حماده، نایب رئیس شورای سیاست گذاری جایزۀ 
جهانی فلسطین، با ابراز اینکه مسئلۀ فلسطین موضوعی 
عدالت خواهانــه اســت گفــت: »موضــع برحــق جمهــوری 
اســامی ایران در دفاع از ملت مظلوم فلســطین بر اساس 
دیدگاهــی منطقــی، اســامی و انســانی صــورت می گیرد. 
حمایتی که ایران از جنبش های آزادی بخش منطقه می کند، 
ناشی از اعتقاد به مظلومیت مردمی  است که برای حق و 
آرمان خود می جنگند. اسرائیل شر مطلق است و مبارزه با 
آن و حمایت از آرمان فلسطین مسئله ای حاکمیتی برای 
مسلمانان و حمایت از تمامیت ارضی جهان اسام است.«
نایب رئیــس شــورای سیاســت گذاری جایــزۀ جهانــی 
فلسطین با ارزشمندشمردن فعالیت های فرهنگی محور 
مقاومــت تصریح کرد: »مقاومتِ فرهنگی از ابزاری  اســت 
کــه می تــوان بر اســاس آن فرهنــگ را پایه گذاری کــرد. این 
پایه گــذاری در راســتای رســالت پیامبــر اســام مبنــی بــر 

فاطمه قربان نیا

هم زمان با »روز مقاومت«، در نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران »جشــن مقاومت؛ تقدیر از شش خانوادۀ شهدای 
مقاومت و رونمایی پوستر "جایزۀ جهانی فلسطین"« در 
سالن عامه دهخدای مصای امام خمینی برگزار شد. در 
این مراســم مهمانانی حضور داشــتند؛ همچون محســن 
جوادی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، طراد 
حماده از لبنان نایب رئیس شورای سیاست گذاری جایزۀ 
جهانی فلســطین، دکتر ثائر زین الدین رئیس انتشــارات 
وزارت فرهنــگ ســوریه، دکتــر محســن پرویز دبیــر جایزۀ 
جهانی فلسطین، صاح زواری سفیر فلسطین در تهران، 
نضــال الصالح معــاون اتحادیــۀ پرتال عــرب، بدیع صقور 
شــاعر و نویسندۀ ســوری و عضو شــورای سیاست گذاری 
جایــزۀ جهانــی فلســطین، صابــر کربایــی از پاکســتان 
عضو شــورای سیاســت گذاری جایزۀ جهانی فلســطین و 
سیدصادق الشــرفی از یمن عضو شورای سیاست گذاری 

جایزۀ جهانی فلسطین.
در این برنامه که با سخنرانی دکتر محسن جوادی، دکتر 
محســن پرویز و دکتــر طراد حمــاده برگزار شــد، از خانوادۀ 
شــهدای بزرگوار محور مقاومت همچون حمزه الدراجی از 
عراق، شهید سیدمحمد شاه موسوی گردیزی از افغانستان، 
شــهید نمام حمامی از فلســطین، شــهید صالــح الصماد 
از یمن، شــهید عبدالعزیز رنتیســی از فلســطین و شهید 

عبدهللا باقری از ایران تجلیل شد.
دکتر محســن پرویــز، دبیر جایزۀ جهانی فلســطین، با 

همراه با جایزۀ ادبی جهانی

روزی برای مقاومت، جایزه ای برای فلسطین
پروندۀ ویژه

گزارش

19

  موضع برحق 
جمهوری اسالمی 

ایران در دفاع از ملت 
مظلوم فلسطین بر 

اساس دیدگاهی 
منطقی، اسالمی 
و انسانی صورت 

می گیرد. حمایتی که 
ایران از جنبش های 
آزادی بخش منطقه 

می کند، ناشی از 
اعتقاد به مظلومیت 

مردمی  است که برای 
حق و آرمان خود 

می جنگند
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پروندۀ ویژه / گزارش20

فرهنگ سازی بیان حقایق قرآن و رسالت انبیاست و آرمان 
فلســطین باید بــه فرهنگی دینی تبدیل شــود. رســانه ها، 
نویســندگان، شــعرا و ناشــران بایــد از این آرمــان بگویند و 
بنویسند. هدف از جشنواره، روایت مقاومت و مبارزۀ مردم 
فلســطین و کشــورهای محور مقاومت اســت و شــاعران، 
نویسندگان و ناشران باید از این قضیه بگویند و بنویسند 
که این روایت ها رســیدن به آرمان مقدس مردم فلســطین 

است.«
در پایان این مراسم، پوستر فراخوان جایزۀ جهانی ادبی 
مقاومت فلسطین با حضور آقایان محسن جوادی، ناظری، 
قزوه، طراد حماده، صابر پاکستانی، سیدمحمد حسینی، 
میثم نیلی، محسن پرویز و جمع دیگری از صاحب نظران 

رونمایی شد.

فعاالن عرصۀ رسانه به دیده شدن این فراخوان کمک 
کنند

پس از برگزاری »جشن مقاومت«، کنفرانس خبری جایزۀ 
جهانــی فلســطین در روز جمعــه در غرفــۀ مجمع ناشــران 
انقاب اسامی واقع در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
برگزار شــد. در این مراســم دکتر محسن پرویز، دبیر جایزۀ 
جهانــی فلســطین، بــا بیان توضیحــات کلــی در خصوص 
ایــن جایزه گفت: »مهر ســال قبل، جمعی از فرهیختگان 
از کشــورهای فلســطین، سوریه، یمن، پاکســتان، اندونزی 
و... جمعی تشکیل دادند و با محوریت جبهۀ مقاومت و 
فلسطین، جایزۀ جهانی فلسطین را پایه ریزی کردند. مبنایی 
که در آن جلسه دنبال می کردیم، حمایت از نویسندگان و 
شعرای محور مقاومت بود. در آخر به این نتیجه رسیدیم که 
عنوان "فلسطین" به عنوان محور اصلی مقاومت، برای این 

جایزه انتخاب شود.«

دکتر محســن پرویز با تشــریح ســیر انتخــاب اعضای 
هیئت مؤســس این فراخوان گفت: »ارکان و اجزایی برای 
جایزه انتخاب شد و قرار بر این شد که تعدادی از اعضای 
مؤسس این جایزه، به عنوان اعضای شورای سیاست گذاری 
آن انتخاب شــوند. اصرار دوســتان از کشــورهای مختلف 
بــر ایــن بود کــه به علت مرکزیت این جایــزه در ایــران، برای 
ســاماندهی بهتــر کارهــا، یــک ایرانــی به عنــوان دبیــر این 
جایــزه انتخــاب شــود و بنده به عنوان دبیر انتخاب شــدم. 
شورای اجرایی این جایزه متشکل از نویسندگان و شعرای 

کشورهای مختلف هستند.«
وی تأکید کرد: »این جایزه غیردولتی است و تشکل های 
مردم نهــاد، انجمن هــای ادبــی، نویســندگان و شــعرا از آن 
حمایت خواهند کرد. سایتی برای این جایزه طراحی شده 
اســت که شــعرا و نویســندگان آثار خود را در آن بارگذاری 
کنند. آثار پس از ارسال داوری خواهند شد و از آثار برگزیده 
تقدیــر شــده و به زبان هــای مختلف ترجمه خواهد شــد. 
همچنین ما در "انجمن قلم ایران" جایزه ای داخلی تحت 
همیــن عنــوان طراحــی کردیــم کــه در داخل کشــور برگزار 

خواهد شد.«
در ادامه طراد حماده، نایب رئیس شورای سیاست گذاری 
جایزۀ جهانی فلسطین، ضمن درخواستی که از اصحاب 
رسانه برای پوشش و اطاع رسانی این جایزه داشت گفت: 
»من از شــما اصحاب رســانه و به خصــوص روزنامه نگاران 
پشــتیبان عرصۀ مقاومت که طرف دار مســئله فلسطین 
هســتید، خواهشــمندم که تاش خــود را بــرای توزیع این 
دعوت نامــه بــه کار ببندید و بــا ارائۀ روشــنگری های الزم به 
شاعران و نویسندگان فعال عرصۀ مقاومت، به دیده شدن 
ایــن فراخــوان کمــک کنید تا ایــن جایزه بــه اطاع همگان 

برسد.«

 این جایزه 
غیردولتی است و 
تشکل های مردم نهاد، 
انجمن های ادبی، 
نویسندگان و شعرا از 
آن حمایت خواهند 
کرد. سایتی برای این 
جایزه طراحی شده 
است که شعرا و 
نویسندگان آثار خود 
را در آن بارگذاری 
کنند. آثار پس از 
ارسال داوری خواهند 
شد و از آثار برگزیده 
تقدیر شده و به 
زبان های مختلف 
ترجمه خواهد شد. 
همچنین ما در 
"انجمن قلم ایران" 
جایزه ای داخلی تحت 
همین عنوان طراحی 
کردیم که در داخل 
کشور برگزار خواهد 
شد
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21 جشن مقاومت و رونمایی از پوستر »جایزۀ جهانی فلسطین«

میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقاب اسامی، از 
دیگر سخنرانان این مراسم بود که ضمن خوشامدگویی 
بــه حاضــران جلســه گفت: »آنچــه باعث تأســیس این 
هیئت و فراخوان شد، نقشی است که ما برای خود قائل 
شدیم و آن مبارزه برای نابودی اسرائیل، این غدۀ سرطانی 
در منطقه اســت. در نابودی اســرائیل، فقط مجاهدان و 
مبارزانــی کــه بــرای برپایــی صلح تــاش می کنند، نقش 
ندارند؛ بلکه شــاعران، نویســندگان و ناشرانی که در این 
حوزه فعالیت می کنند،  می توانند تأثیرگذار باشند. تصور 
ما این است که این جایزه همه گیر خواهد شد و شاعران 
و نویســندگان جهــان اســام و حتــی فراتــر از آن بــه این 

فراخوان خواهند پیوست.«
»جایــزۀ جهانــی فلســطین« فراخوانــی غیردولتــی و 
مردم نهــاد اســت کــه از تمامــی شــاعران و نویســندگان 
جهــان اســام دعــوت به شــرکت در ایــن فراخــوان کرده 

است.

خواهند شــد. در این جایزه، کتاب های ممتاز در گروه های 
زیر بررسی و داوری می شوند:

داســتان و شــعر کــودک؛ داســتان های کوتــاه؛ رمــان؛ 
سفرنامه و خاطره ؛ شعر و قطعات ادبی.

مهلت و نحوۀ ارسال آثار
عاقه منــدان به شــرکت در جایزۀ جهانی فلســطین باید 
متن اسکن شدۀ آثار خود را به  زبان های انگلیسی و عربی 
و فارســی در قالــب یــک فایل پی دی اف تا حداکثر ششــم 
مهر 1398 )بیست وهشتم دسامبر ۲019( در سایت جایزۀ 
 www.palintaward.com جهانــی فلســطین بــه آدرس

بارگذاری کنند.

داوری آثار
داورانی از کشورهای مختلف، آثار دریافتی را طی حداکثر 
دو مــاه بررســی خواهنــد کــرد و دبیرخانــۀ جایــزۀ جهانــی 
فلسطین پس از بررسی آثار، ضمن انتخاب و معرفی اثر 

برگزیده در هر گروه، به آن اثر جایزه اهدا خواهد کرد.

اختتامیه و اهدای جوایز
زمان برگزاری نخستین دورۀ جایزۀ جهانی فلسطین، سال 
۲0۲0 میادی و هم زمان با »روز جهانی غزه« خواهد بود. 
زمان دقیق و محل برگزاری جایزه متعاقباً ار طریق سایت 
رســمی جایزه به آدرس www.palintaward.com اعام 

می گردد.

جایزۀ فلسطین در خدمت مبارزانی است که برای 
رسیدن به عدالت مبارزه می کنند

سخنران بعدی این مراسم بدیع صقور، شاعر و نویسندۀ 
ســوری و عضــو شــورای سیاســت گذاری جایــزۀ جهانــی 
فلســطین بود. وی با اشــاره به جمله ای از استاد محمود 
درویــش، یکــی از شــعرای فلســطین، »ایــن ســرزمین 
ماســت. بایــد در آن زندگــی کنیم، بایــد در آن مقاومت 
و جهــاد کنیم«، افــزود: »این جایزه می تواند آغازی برای 
دوســتی و محبــت بین مردم جهان شــود. چیــزی که در 
ایــن جایزه توجــه من را جلب کرد، این بود که این جایزه 
یک تولید ادبی برای کودکان در نظر گرفته و این چیزی 
اســت کــه آن را از دیگر مســابقات متمایــز می کند. من 
از اصحــاب رســانه خواهشــمندم که تاش خــود را برای 
روشــن کردن مــردم در شــناخت این جایزه بــه کار گیرند؛ 
چراکــه ایــن جایــزه در خدمــت مبارزانی اســت کــه برای 

رسیدن به عدالت مبارزه می کنند.«

بیــدار آزادی خواهــان جهــان، شــاهد مقاومــت  وجــدان 
قهرمانانۀ ملت فلسطین است که شجاعانه هفتاد سال 
در برابر ظلم و جنایت رژیم غاصب صهیونیستی مقاومت 
کرده اند. برای پاسداشت خون شهدای انتفاضه و شهدای 
مقاومــت و نیــز بــرای حمایت از مردم مظلوم فلســطین و 
مقابله با اشــغالگری، کودک کشــی و تبعیض نــژادی رژیم 
صهیونیســتی، »جایزۀ جهانی فلســطین« در آبان 139۷ 

)نوامبر ۲019( تأسیس شده است.
»جایزۀ جهانی فلسطین« جایزه ای است بین المللی و 
مردمی و غیردولتی که با همکاری اتحادیه ها و تشکل های 
فرهنگی و ادبی برخی کشورهای اسامی برگزار می شود. 
هدف از برگزاری آن، شناسایی و معرفی برترین  آثار ادبی 
منتشرشــده دربارۀ موضوع فلســطین و مقاومت و آزادی 
قــدس شــریف و تقدیــر از ادبا و نویســندگان و شــاعران و 
ناشرانی است که در سراسر جهان، با قلم خویش، به دفاع 

از ملت مظلوم فلسطین برخاسته اند.
این جایزه متعلق به ملت های حامی فلسطین است. از 
نویسندگان و شاعران و ناشران سراسر دنیا دعوت می کنیم 
برای حمایت و دفاع از ملت فلسطین و قدس شریف، قبلۀ 

اول مسلمانان، به این مبارزۀ فرهنگی ادبی بپیوندند.

موضوع
در نخستین دورۀ جایزۀ جهانی فلسطین، بهترین آثار با 
موضوع فلســطین و مقاومت و آزادی قدس شریف که از 
ســال ۲001 تا ۲0۲0 تولید شــده باشــند، بررسی و انتخاب 

 من از اصحاب 
رسانه خواهشمندم 

که تالش خود را برای 
روشن کردن مردم در 
شناخت این جایزه 
به کار گیرند؛ چراکه 

این جایزه در خدمت 
مبارزانی است که برای 

رسیدن به عدالت 
مبارزه می کنند

  در نابودی 
اسرائیل، فقط 

مجاهدان و مبارزانی 
که برای برپایی صلح 

تالش می کنند، 
نقش ندارند؛ بلکه 

شاعران، نویسندگان 
و ناشرانی که در این 

حوزه فعالیت می کنند، 
 می توانند تأثیرگذار 

باشند

 فراخوان جایزۀ جهانی فلسطین
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فلسفه و تربیت حق مدار
نشســت تخصصی »فلســفه و تربیت حق مدار« در نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران برگزار شد. در این نشست تخصصی، خانم 
دکتر یاوری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و حنانه 
انصاری، دانشجوی کارشناسی فلسفۀ علم، در خصوص فلسفۀ 

تعلیم و تربیت و آموزش به کودکان و نوجوانان صحبت کردند. 
در این نشســت، دکتر یاوری نظر مقام معظــم رهبری را در 
موضــوع تعلیم و تربیت کودکان بررســی و تحلیل کرد و گفت: 
»ایشــان در این بحث دو هدف اصلی را پیگیری می کند. یکی 
آموختن به بچه ها و دیگری جامعه پذیری در یک جامعه. هدف 
اول از دید اسالم منطقی نیست. در روایتی داریم که عقل چیزی 
اســت که در خدمت عبادت خداوند کامل می شــود. بحث دوم 
تأکید ایشان به آموزش خردورزی به کودکان در کنار محتواسازی 
است. اما نظریات دیگر، محتوا را در درجات بعد بررسی می کنند.«
حنانه انصاری، دانشــجوی کارشناسی فلسفۀ علم، با اشاره 
به محتوای آموزشی فلسفی برای کودکان گفت: »محتواهای 
برنامۀ درســی آموزش مهارت از نظر ما پذیرفته نیســت. چیزی 
که می دانیم، این اســت که بچه ها عماًل در گفت وگوهای حل 
کندوکاو کمتر دیده می شوند تا کل جمع به یک نتیجۀ واحد برسند. 
عماًل هرکس نظر خود را می گوید و بچه ها با کثرت نظرات مواجه 

می شوند که این گام خوب، اما غیرادامه دار است.«

وضعیت شناسی کتب فلسفی
نشست تخصصی »وضعیت شناسی کتب فلسفی« با حضور دکتر 
هامون سالمتی، پژوهشگر حوزۀ فلسفه، در نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران برگزار شد.
در این نشست، دکتر سالمتی به بررسی آمار کتب فلسفی در 
سال ۱397 پرداخت و گفت: »در سال گذشته ۲۵۱ عنوان کتاب 
فلسفی را در حوزۀ نشر داشتیم که البته درصد چشمگیری از کتب 
بازار کتاب تهران را تشکیل می داد. متأسفانه برای فهم آمار دقیق، 
اطالعات ثبت شده در خانۀ کتاب کمک چندانی به ما نمی کند؛ 
چراکه الاقل در حوزۀ فلسفه، آثار این حوزه را با کتب روان شناسی 

و حتی کتبی که خیلی قبل تر منتشر شده، ترکیب می کنند.«
سالمتی ضمن اشــاره به خألهای موجود، با بیان اینکه در 
زمینۀ فلسفۀ اسالمی نیز تنها آثاری از دکتر دینانی وارد نشر کشور 
شده بود، گفت: »ما در زمینۀ نشر کتب فلسفی هم باید به نام خود 
متفکــران دقت کنیم و هم به موضوعاتی که به ترجمه و تألیف 
در آن می پردازیــم؛ همچنان که صرفًا نباید متوجه نام متفکران 
بود و موضوعات الزم را رها کرد. فلسفه و عرفان اسالمی به واقع 
فروغ چندانی در حوزۀ نشر سال قبل نداشت و نهایتًا در چارچوب 
محــدودی باقی ماند؛ در حالی که هم به فلســفه و هم عرفان 
شرقی الاقل در سال های قبل تر بیشتر توجه می شد؛ اما در این 

مدتی که گذشت، شاهد کتب شایان توجه و تأملی نبودیم.«

فاطمه قربان نیا

نشست های سامانۀ کتاب مجمع ناشران انقالب اسالمی در حالی برگزار شد که کارشناسان و صاحب نظران بسیاری در حوزۀ 
نشر و کتاب دربارۀ موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر کردند.

سامانۀ کارشناسی کتاب با هدف بررسی کتب منتشرشده در حوزۀ انقالب اسالمی این کتب را معرفی می کند. غرفۀ مجمع 
ناشران انقالب اسالمی در سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب، در نشست های تخصصی موضوعات مختلف و کتب 

منتشرشده در این موضوعات را تحلیل و بررسی کرد.

نشست های تخصصی سامانۀ کارشناسی کتاب

از فلسفه تا فمینیسم 22
پروندۀ ویژه

گزارش

 فلسفه و عرفان 
اسالمی به واقع فروغ 
چندانی در حوزۀ نشر 
سال قبل نداشت و 
نهایتاً در چارچوب 
محدودی باقی 
ماند؛ در حالی که 
هم به فلسفه و هم 
عرفان شرقی الاقل 
در سال های قبل تر 
بیشتر توجه می شد؛ 
اما در این مدتی که 
گذشت، شاهد کتب 
شایان توجه و تأملی 
نبودیم
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   ایشان در این 
بحث دو هدف اصلی را 

پیگیری می کند. یکی 
آموختن به بچه ها و 

دیگری جامعه پذیری 
در یک جامعه. هدف 

اول از دید اسالم 
منطقی نیست. در 

روایتی داریم که 
عقل چیزی است که 

در خدمت عبادت 
خداوند کامل می شود. 
بحث دوم تأکید ایشان 

به آموزش خردورزی 
به کودکان در کنار 

محتواسازی است. اما 
نظریات دیگر، محتوا را 
در درجات بعد بررسی 

می کنند

   مشکل در 
جامعه شناسی دین 
این است که مفهوم 

دین را به صورت 
عمومی در خدمت 
می گیرند و تمایزی 

میان دین الهی 
و غیرالهی قرار 

نمی دهند؛ تا جایی که 
مفاهیم را به سمت 

اسطوره و مفاهیم 
قدیمی می برند که 

نتیجه اش اکراه و 
انزجار از دین است

دین این اســت که مفهوم دین را به صورت عمومی در خدمت 
می گیرند و تمایزی میان دین الهی و غیرالهی قرار نمی دهند؛ تا 
جایی که مفاهیم را به سمت اسطوره و مفاهیم قدیمی می برند 
کــه نتیجه اش اکــراه و انزجار از دین اســت. حتی کتب حوزۀ 
خانواده از نگاه جامعه شناسی نیز دقیقًا خالف تفکر و نگاه دینی 
ماست و برخی دیگر از شاخه ها مثل الگوی توسعه نیز جریانات 

خاص آن را دنبال می کنند.«

مــروری اجمالــی بــر آسیب شناســی وضعیت نشــر 
ادبیات داستانی

نشست تخصصی »مروری اجمالی بر آسیب شناسی وضعیت 
نشر ادبیات داستانی« با حضور دکتر سیدمجید پورطباطبایی، 
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســالمی، در 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران  برگزار شد.
پورطباطبایی به روند ترجمۀ هدف دار آثار خارجی به فارسی 
اشاره کرد و گفت: »طبق پیگیری های ما، اشخاصی با نام های 
شرمین و بیژن مصور رحمانی، با راه اندازی مؤسسه ای در آمریکا 
سراغ مباحث مطالعات ایران رفته اند. این ها با آمریکا برای جنگ 
نرم علیه ایران قراردادی ۲۰۰میلیون دالری بســته اند که اتفاقًا 
7۰میلیون دالر آن مختص ترجمۀ آثار غربی به ایرانی است. این 
مرکز با هر مترجمی نیز قراردادی پنج هزاردالری بسته است؛ در 
عین اینکه مطالب خود را تقطیع شــده و به مرور وارد سایت ها و 

وضعیت شناسی کتب علوم اجتماعی
نشست تخصصی »وضعیت شناسی کتب علوم اجتماعی« با 
حضور دکتر علیرضا حدادی، دکترای جامعه شناسی دانشگاه 
تهران و دبیر علوم اجتماعی ســامانۀ کارشناسی کتاب مجمع 

ناشران انقالب اسالمی برگزار شد.
حدادی در خصوص کتب منتشره در حوزۀ علوم اجتماعی 
در ســال گذشــته توضیح داد: »طبق آمار خانــۀ کتاب حدود 
ده هزار کتاب در حوزه های مختلف علوم اجتماعی منتشر شده 
اســت؛ اما بخشی صالحیت کارشناسی علمی را ندارند. از این 
بین ســه هزار کتاب را می شود کارشناســی کرد. به این ترتیب 

می توان در حوزۀ علوم انسانی به تنوع هم رسید.«
حدادی دربارۀ کتب ناشران انقالب اسالمی یادآور شد: »از 
کتب ناشران انقالب اسالمی می توان به فتنۀ تغّلب از انتشارات 
انقالب اسالمی اشــاره کرد و همچنین کتابی از وحید جلیلی 
یا منظومۀ فکری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای که در چند 
چاپ عرضه شده است. کتب پرتیراژ سال گذشته در حوزۀ علوم 
اجتماعی، چاپ نشــر نــی و خصوصًا از احمــد زیدآبادی بود؛ 
به طوری که برخی کتب او در چند چاپ منتشر شد؛ در حالی که 
سطح علمی خوبی هم نداشتند. اما به هرحال حمایت ناشران 

زنجیره ای را دارد.«
حدادی دربارۀ برخــی از حوزه های اصلی علوم اجتماعی، 
از جمله جامعه شناسی دین گفت: »مشکل در جامعه شناسی 
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وضعیت شناسی کتب روان شناسی
نشســت تخصصی »وضعیت شناســی کتب روان شناســی« 
بــا حضور حجت االســالم نوید جانبــاز، دانشــجوی دکترای 
روان شناسی و مسئول کتب روان شناسی سامانۀ مجمع ناشران 

انقالب اسالمی برگزار شد.
مسئول کتب روان شناســی سامانۀ مجمع ناشران انقالب 
اســالمی با اشــاره به اینکه ۸۰درصد از کتب روان شناسی ما 
یا به طور مستقیم ترجمۀ نعل به نعل آثار غربی هستند یا اینکه 
عمــدۀ متن خــود را از کتب غربی دریافــت می کنند، گفت: 
»کتب روان شناســی داخلی از نظر کمیت و کیفیت برای بازار 
نشــر دل گرم کننده نیست. متأسفانه در حوزۀ نشر با شعارهای 
فریبنده ای مثل آزادی بیان مواجهیم؛ در حالی که باید مرجعی 
باشد تا سالمت کتب را بســنجد که آیا این آثار برای مخاطب 

ایرانی سودمند است یا خیر؟«
جانباز با اشاره به اینکه به مرور شاهد سبک زندگی تقلیدی 
خاصی در بین ایرانی ها خواهیم بود افزود: »در نیمۀ دوم سال 
۱397، نزدیک به ۱۴۰۰ عنوان کتاب روان شناسی به زیر چاپ 
رفت که از این میان کمتر از ۴۰۰ عنوان کتاب چاِپ اولی بودند 
و بقیه تجدید چاپی. در این بین کتاب های موفقیت نزدیک به 

3۵۰ عنوان را به خود اختصاص دادند.«
معاون تهذیب حــوزۀ علمیۀ امام خمینیe یادآور شــد: 

کانال های مجازی می کند؛ اما بعد از چندین قسمت، مطالعۀ 
مابقی را منوط به پرداخت پول و چاپ کتاب می کند و در جهت 

تبلیغ این آثار گام برمی دارد.«
این کارشــناس دینی حوزۀ ادبیات داســتانی تصریح کرد: 
»کتبی داریم که در دورۀ وزارت آقایان صفارهرندی و حســینی 
مجوز نگرفته بودند؛ اما امروز روانۀ بازار شده اند. با وجود شابک 
و...، مسئوالن ارشاد اعالم می کنند که این کتب خاص مجوز 
ندارد و باید جمع شود؛ بی آنکه ما اقدامی در این خصوص ببینیم. 
بعید می دانم خود مسئوالن حاضر شوند این کتاب ها را در اختیار 
فرزندانشــان بگذارند. البته این قضیه فقط منحصر به ادبیات 
نمی شــود؛ بلکه رد پایش را در فیلم های مضحک و طنز امروز 
سینما تا برپایی کنسرت های خارجی با حمایت سفارتخانه های 

برخی کشورها می بینیم.«
این کارشناس دینی حوزۀ رمان و ادبیات، با بیان اینکه این 
کتب داستانی عمدتًا محتوایی بسیار سخیف دارد، اضافه کرد: 
»معلوم نیست این کتب چگونه در وزارت ارشاد مجوز می گیرند 
و کسی هم پاسخ گو نیست. متأسفانه در مسئوالن ارادۀ جدی 
برای تهذیب این آثار وجود ندارد و گاه در یک سال با آثاری روبه رو 
می شــویم که هدفش تخریب ذهنی ایرانی ها است؛ خصوصًا 
اینکه روند ترجمۀ کتب خارجی به فارسی نیز بسیار گسترده تر از 

ترجمۀ کتب داستانی بومی ماست.«

  کتبی داریم 
که در دورۀ وزارت 
آقایان صفارهرندی 
و حسینی مجوز 
نگرفته بودند؛ اما 
امروز روانۀ بازار 
شده اند. با وجود 
شابک و...، مسئوالن 
ارشاد اعالم می کنند 
که این کتب خاص 
مجوز ندارد و باید 
جمع شود؛ بی آنکه 
ما اقدامی در این 
خصوص ببینیم. 
بعید می دانم 
خود مسئوالن 
حاضر شوند این 
کتاب ها را در اختیار 
فرزندانشان بگذارند

  شاید محتوای 
این آثار سازگاری و 
نشاط را برای فرد نیز 
به همراه داشته باشد؛ 
اما مسائل دینی 
را نیز از زندگی فرد 
ایرانی کنار می زند؛ 
چون محتوای آنان 
همان خط مشی 
مکتب اومانیسم و 
انسان محوری است

پروندۀ ویژه / گزارش
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هزینۀ چاپ کتاب را از خود شــاعر می گیرد؛ در حالی که 
وظیفۀ ناشــر اســت که اثری را با وســواس انتخاب کند و 
بعــد بــا برنامه ســراغ چــاپ و بازاریابی بــرای آن بــرود و از 
بازگشــت ســرمایه نیز خود و شــاعر را منتفع ســازد؛ ولی 
مــا برعکس این رویــه را می بینیم. با این وضعیت چطور 
توقع دارید ناشری که همۀ هزینه را از شاعر گرفته است، 
دیگر به دنبال آثار خوب یا عرضۀ آن برود؟ ناشر به مؤلف 
و شاعر به چشم مشتری نگاه می کند. همچنین چیزی 
بــه نــام حق تألیف وجــود دارد؛ از مؤلــف پول می گیرند تا 
کتابش را منتشــر کنند. نهایتاً هم آثاری می بینیم که با 
اشــتباهات محتوایی و حتی امایی فراوان و با نازل ترین 
کیفیت چاپ روانۀ بازار شــده اند. ناشــران ما از وضعیت 
نشــر سوءاســتفاده می کنند و این در فضای شعر بسیار 

پررنگ است.«
این شــاعر در بخشــی از صحبت های خود به ارزیابی 
وضعیت فنی آثار منتشره اشاره کرد و گفت: »در سال های 
اخیر با استناد به حجم زیادی از اشعار بی کیفیت، برخی 
معتقدند که شعر معاصر ضعیف است؛ اما من این ادعا 
را قبــول نــدارم. بایــد پذیرفــت در همۀ دوره هــای تاریخی 
شعر، شاهد تعداد محدودی از شخصیت های درخشان 
شــاعری بوده ایم. قرار نیســت همۀ شــاعران یک دوره در 

اوج و قله باشند.«

»شاید محتوای این آثار سازگاری و نشاط را برای فرد نیز به همراه 
داشته باشــد؛ اما مســائل دینی را نیز از زندگی فرد ایرانی کنار 
می زند؛ چون محتوای آنان همان خط مشی مکتب اومانیسم 
و انســان محوری اســت. در بازار نشر ســال گذشته، تنها پنج 
عنوان کتاب روان شناســی دین و کمتر از هفــت کتاب دربارۀ 
روان شناسی تحلیل مناسک دینی داشته ایم. در مقابل، بسیاری 
از کتب ترجمه را داشتیم که در خصوص مهارت های ارتباطی و 

نوع مواجهه با وابستگی عاطفی و... بحث می کنند.«

وضعیت شناسی کتب شعر
غرفۀ مجمع ناشــران انقاب اسامی با برگزاری نشست 
تخصصــی »وضعیت شناســی کتــب شــعر« به بررســی 

وضعیت شعر در حوزۀ نشر و کتاب پرداخت. 
ســامانۀ  شــعر  گــروه  دبیــر  وحیــدزاده،  محمدرضــا 
کارشناســی کتــاب مجمــع ناشــران انقــاب اســامی که 
ســخنران ایــن مراســم بــود گفــت: »تنهــا از ۲۴درصــد از 
آثار منتشــرۀ ســال گذشته می شود دفاع کرد. متأسفانه 
ناشــران مــا از وضعیــت نشــر سوءاســتفاده می کننــد؛ 
چنان که به مؤلف و شاعر به چشم مشتری نگاه می کنند 

و از مؤلف پول می گیرند تا کتابش را منتشر کنند.«
این کارشــناس حوزۀ شعر گفت: »متأسفانه در حوزۀ 
نشــر پدیدۀ عجیبی را می بینیم و آن این اســت که ناشر 

 در حوزۀ نشر 
پدیدۀ عجیبی را 

می بینیم و آن این 
است که ناشر هزینۀ 
چاپ کتاب را از خود 

شاعر می گیرد؛ در 
حالی که وظیفۀ ناشر 

است که اثری را با 
وسواس انتخاب کند 
و بعد با برنامه سراغ 
چاپ و بازاریابی برای 
آن برود و از بازگشت 

سرمایه نیز خود و 
شاعر را منتفع سازد؛ 

ولی ما برعکس این 
رویه را می بینیم

 ادبیات داستانی 
از راهکارهای بااهمیت 
آنان است؛ تا جایی  که 

8۰درصد کتبشان در 
قالب رمان، داستان و 

نمایشنامه است؛ چون 
پی برده اند که این 

فرم ها نفوذ بیشتری 
بر عامه ایجاد می کند. 
لذا در داستان هایشان 

نگاهی سیاه به زنان 
دارند تا راه نجات را 

در ایده های فمینیسم 
مطرح کنند

از فلسفه تا فمینیسم
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کرد: »اولین اقدام این ها معرفی فمینیسم به عنوان یک 
مکتــب به بدنۀ عموم مردم اســت. در گام بعدی، ســراغ 
روایتگــری در بــاب انقیــاد تاریخی زنان رفتنــد تا بگویند 
تاریخ، روایتگر مردســاالری اســت و این زنان هســتند که 

همیشه تحت سلطه بوده اند.«

تربیت جنسی، با رویکرد تطبیقی مطالعات اسالمی 
و اندیشه های تربیتی غربی

نشســت »تربیت جنسی، با رویکرد تطبیقی مطالعات 
حضــور  بــا  غربــی«  تربیتــی  اندیشــه های  و  اســامی 
حجت االســام دکتــر رضا مهــکام، دکترای روان شناســی 
بالینی و کارشناس تربیت جنسی فرزندان، در نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران برگزار شد.
این روان شناس با اشاره به اینکه اتفاقی که در کشور 
مــا باعث شــد نگاه ها به ســمت تربیت جنســی تقویت 
شود، ترویج و تأثیرگذاری تبلیغاتی غرب بوده و احساس 
نیــازی بــود کــه با وقوع برخــی اتفاقات مثل ماجــرای آتنا 
شکل گرفت، گفت: »محصوالت ما در حوزۀ نشر دربارۀ 
تربیت جنسی کفایت نمی کند. بخش زیادی از کتب ما 
یا ترجمه یا کپی برداری کامل از غرب است. کتب مذهبی 
و تربیتی ما باید وارد ارائۀ راهکار هم بشوند. دقت کنیم 
که مســئلۀ تربیت جنسی در کشــور ما با دیگر کشورها 

راهبردهای نظری فرهنگی فمینیسم در فضای نشر 
و کتاب

نشست »راهبردهای نظری فرهنگی فمینیسم در فضای 
نشــر و کتاب« با ارائۀ ابوالفضل اقبالی، پژوهشــگر حوزۀ 
مطالعــات زنــان و دکترای علــوم اجتماعی، در نمایشــگاه 

بین المللی کتاب تهران برگزار شد.
غالــب  اســتراتژی های  بــه  ایــن نشســت  اقبالــی در 
فمینیســت های حــوزۀ کتاب کشــور اشــاره کــرد و گفت: 
»ادبیــات داســتانی از راهکارهــای بااهمیــت آنان اســت؛ 
تا جایی  که 80درصد کتبشــان در قالب رمان، داســتان و 
نمایشــنامه اســت؛ چون پــی برده اند که ایــن فرم ها نفوذ 
بیشــتری بر عامه ایجاد می کند. لذا در داستان هایشــان 
نگاهــی ســیاه بــه زنــان دارنــد تــا راه نجــات را در ایده های 
فمینیســم مطــرح کننــد. البته فعاالن فمینیســت حوزۀ 
نشــر ما بیشــتر متکــی به ترجمــۀ آثار غربی هســتند تا 
تألیف. حتی تماماً بر کنشــگری خود زنان در حوزۀ نشــر 
میــل دارنــد؛ یعنــی تأکید می کننــد که اگر کتــاب تألیفی 
و پژوهشــی هــم نوشــته می شــود، خــود زنــان در قامــت 

نویسنده آن را انجام دهند.«
این کارشناس حوزۀ زنان با اشاره به بررسی 1۲8 کتاب 
از ناشران و نویسندگان فمینیست، در خصوص دریافت 
راهبردهــای فمینیســم در فضــای نشــر و کتــاب تصریــح 

 دانشنامه 
جهان اسالم كه 
من همكارشان 
هستم 2۰۰ نفر 
کارمند علمی و 
پشتیبانی و غیره 
دارد اما دایره المعارف 
اسالم لیدن ۵ نفر 
هستند و کار را 
با همین چندنفر 
پيش مي برند. قرار 
نیست که هر صفحه 
دانشنامه آن طور 
كه ما حساب كرديم 
حدود 2 میلیون 
تومان هزینه ببرد 
که االن می برد و 
بودجه ای شاید 
حدود 6 یا 7 میلیارد 
تومان را متوجه خود 
می کند

 مهم ترین نکته 
در زبان فارسی، 
ارتقای درست نویسی 
فارسی در سال های 
اخیر است. نکتۀ 
مثبت دوم ارتقای 
نقش ویراستار در 
حوزۀ نشر بوده 
است. فضای نشر 
رقابتی شده و این 
باعث پیشی گرفتن 
کنشگران آن از 
یکدیگر شده است. 
بعد از نویسنده و 
مترجم، مهم ترین 
عامل ارتقای متن، 
ویراستار است

پروندۀ ویژه / گزارش
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بســیاری از ناشــران جوان به ویرایش اهمیت ویژه ای داده 
و متــون شســته ورفته و بــدون غلــط بــه مخاطــب تحویل 
می دهند. ســومین نکتۀ درخور توجه، آموزش و فراگیری 

درست نویسی در سطح کشور است.«
این ویراســتار به نقش تأثیرگذار فرهنگستان زبان و ادب 
فارســی اشــاره کــرد و افــزود: »از بحران هــای اصلــی خأل و 
ضعف زبان فارســی می توان به فرهنگســتان زبان و ادب 
فارســی اشــاره کــرد کــه به عنــوان مرجــع رســمی و قانونی 
زبان فارسی در ایران، به نوشتار رسمی نظارتی ندارد. این 
فرهنگســتان دو رســالت مهم دارد؛ معادل سازی درست 
و دقیــق بــرای واژگان و تنظیــم دســتور خــط فارســی برای 
اهالی زبان؛ اما متأســفانه فرهنگســتان با رســانه بیگانه 
و در معادل ســازی خســته اســت و در ترویج ناتوان عمل 
کرده اســت. فرهنگستان پس از ماه ها برای معادل سازی 
واژگان دخیل وارد عمل می شود؛ اما توانایی ترویج آن واژه 
را ندارد. همچنین در تنظیم دستور خط که وظیفۀ اصلی 
فرهنگســتان اســت، کوتاهی صورت گرفته اســت. وقتی 
فرهنگستان در واژه سازی ضعیف عمل می کند، نباید از 
ناشران و نویسندگان و مترجمان انتظاری داشته باشیم. 
برای نقد زبان و نوشتار زبان فارسی باید به مرجع قانونی 

آن مراجعه شود.«
وی تصریــح کرد: »از دیگر مشــکات اساســی ضعف 
زبــان فارســی، صداوســیما اســت. زبــان محیــط بســته و 
نفوذناپذیری ندارد و محیط به شدت سرایت کننده ای دارد. 
وقتی در فضای مجازی و رسانه، نوشتار معیار نداریم، این 
بدقلمی به حوزۀ نشر هم سرایت می کند. رسانۀ ملی ما 
بــه آن انــدازه ای کــه الزم اســت، از زبان فارســی پاســداری 
نمی کند. وقتی رسانۀ ملی غلط های ویرایشی و نوشتاری 
و گرته بــرداری دارد، از مخاطــب و بیننــده چــه انتظــاری 
می توان داشــت؟ صداوســیما در پاسداشت زبان فارسی 
ضعیف عمل می کند، متناسب با انتظارات و اختیاراتش 

تأثیرگذاری ندارد و از آن کوتاهی می بینیم.«

متفاوت اســت و نبایــد از آن ها الگوبــرداری کرد؛ چنان که 
در کشــور ما میــان بچه ها، خصوصاً در فضای آموزشــی، 
اختاطی نیست؛ در عین اینکه جامعۀ ما اسامی است 
و آزادی رایج در کشــورهای غربی الاقل در کشــور ما وجود 

ندارد.«
به گفتۀ این روان شــناس، اولین نقد ما این اســت که 
مدل کشــورهای دیگر برای ما بومی ســازی نشــده اســت 
و بایــد جلــوی آن را گرفــت. تربیــت جنســی در کشــورها 
متفاوت است. دیگر اینکه مبنای نگاه ما اسامی و نگاه 
دیگران نگاهی اومانیستی با ترویج صنعت سکس است. 
نویسندگان غربی نیز مثل بقیه، با روابط جنسی مشکل 
ندارند و فقط دنبال این هستند که آسیب های جسمی 
مثــل بیماری های مقاربتــی یا فرزندان نامشــروع حاصل 
نشود. محصوالت ما در حوزۀ نشر کفایت نمی کند. بخش 
زیــادی از کتــب مــا یا ترجمه یا کپی بــرداری کامل از کتب 
غربی اســت و فقط شــاید اســامی را تغییر بدهند. کتب 
محدودی در حیطۀ اسامی وجود دارد که باید راهکار هم 
ارائــه بدهند. راهکارهای ما نباید به تقلید از غرب باشــد؛ 

بلکه باید از داشته های دینی خودمان استفاده کنیم.

وضعیت شناسی زبان فارسی در نشر کشور
سلســله نشست های ســامانۀ کارشناســی کتاب مجمع 
ناشران انقاب اسامی با عنوان »وضعیت شناسی زبان 
فارســی در نشــر کشور« با حضور سیدمحسن ماباشی 

برگزار شد.
ماباشــی با اشــاره به خألهــای موجود در ویراســتاری 
زبــان فارســی گفــت: »مهم تریــن نکتــه در زبان فارســی، 
ارتقای درست نویســی فارســی در ســال های اخیر اســت. 
نکتۀ مثبت دوم ارتقای نقش ویراستار در حوزۀ نشر بوده 
است. فضای نشر رقابتی شده و این باعث پیشی گرفتن 
کنشــگران آن از یکدیگر شــده اســت. بعد از نویســنده و 
مترجــم، مهم تریــن عامــل ارتقای متن، ویراســتار اســت. 

 فرهنگستان با 
رسانه بیگانه و در 

معادل سازی خسته 
است و در ترویج 
ناتوان عمل کرده 

است. فرهنگستان 
پس از ماه ها برای 

معادل سازی واژگان 
دخیل وارد عمل 

می شود؛ اما توانایی 
ترویج آن واژه را ندارد. 

همچنین در تنظیم 
دستور خط که وظیفۀ 

اصلی فرهنگستان 
است، کوتاهی صورت 

گرفته است

 صداوسیما در 
پاسداشت زبان فارسی 
ضعیف عمل می کند، 
متناسب با انتظارات و 
اختیاراتش تأثیرگذاری 

ندارد و از آن کوتاهی 
می بینیم

 در آرایش جنگی 
در عرصۀ فرهنگی، 

کتاب به منزلۀ قرارگاه 
است و باید به خوبی 

کار کرد تا دیگران 
نیز بتوانند از پس 

مأموریت فرهنگی شان 
برآیند

از فلسفه تا فمینیسم
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ادعای تاریخ، زمانی صادرکننده و تولیدکنندۀ کاغذ بوده 
است، جایز نیست این چنین وابسته به واردات کاغذ از 

برزیل، چین، سوئیس و امثالهم باشد. 
از  خــارج  در  ایرانیــان  گذشــته،  در  اینکــه  جالب تــر 
مرزهای شــان، کارخانه هــای تولیــد کاغــذ راه انــدازی کرده 
بودنــد. نمونۀ آن راه اندازی کارخانۀ کاغذســازی در بغداد 
اســت. ایــن تــا جایــی پیــش رفــت کــه روزگاری حتــی به 
کشــورهای اروپایی کاغذ صادر می کردیم. حتی در دوران 
جدیــد هــم تــا حــدود نوددرصــد، کاغــذ مصرفی مــان را 

خودمان تولید و تأمین می کردیم.
شاید خرده گرفتن بر این موضوع کمی دیر باشد؛ اما 
الزم است هرکسی در هر جایگاهی، نگرانی خود را از این 
موضوع ابراز کند تا شاید مسئوالن بحرانی را که در کاغذ 

ایجاد شده است، احساس کنند. 

مهدیس میرزایی اعتمادی

حال صنعت چاپ که خوب نباشد، بازار بقیۀ صنایع هم 
خراب است. این روزها خبر از احوال بد چاپ و چاپخانه ها 
به گوش می رســد؛ از گرانی کاغذ و مرکب و الکل گرفته تا 

مالیات و ارزش افزوده و... . 
تــا همین چنــد وقت پیش بود که چاپخانــه داران برای 
خود در عرصۀ فرهنگی بروبیایی داشتند و صنعت چاپ 
برای خودش یکه تازی می کرد؛ اما مدتی است که عرصه بر 
فعاالن این صنعت به دالیل گفته شده تنگ آمده است. 
کاغذ که گران شود، چاپخانه ها دست بسته می مانند 
و بــازار دارو، کتــاب و کتاب خوانــی، لباس و لــوازم آرایش و 

هرآنچه فکر کنیم، تعطیل می شود.
اصاً کسی فکرش را می کرد روزی برسد که ایران با آن 
همه قدمت تاریخی در عرصۀ تولید کاغذ، واردکنندۀ کاغذ 
از کشــورهای هم جوار و غیرهم جوار شــود؟ کشوری که به 

گزارشی از  یک رویداد متفاوت

پرده  خوانی برای کاغذ 28

پروندۀ ویژه

گزارش
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29 پرده خوانی برای کاغذ

  چینی ها سرّ 
ساخت کاغذ را نزد 

خود نگه داشته 
بودند تا اینکه در 

قرن هفتم هجری، 
چند نفر از آنان به 

دست مسلمانان اسیر 
شدند. این گونه بود 
که تعدادی از آنان 
که با ساخت کاغذ 

آشنا بودند، این فن 
را با خود به سمرقند 

بردند و دیری نپایید که 
سمرقند صادرکنندۀ 
یکی از انواع مرغوب 

کاغذ به دنیای آن 
روز شد

داشته بودند تا اینکه در قرن هفتم هجری، چند نفر از 
آنان به دســت مســلمانان اسیر شــدند. این گونه بود که 
تعدادی از آنان که با ســاخت کاغذ آشــنا بودند، این فن 
را با خود به ســمرقند بردند و دیری نپایید که ســمرقند 
صادرکننــدۀ یکی از انــواع مرغوب کاغذ به دنیای آن روز 

شد.
 کاغذ آملی، ســاروی، جیحانی، تبریزی، خراســانی و 
طاهــری از قــرن هفتم هجری به بعد تولید شــدند و این 
تکثر و تنوع تولید کاغذ در ایران در قرون پیشین را نشان 

می دهد.
این، مسیر صنعت کاغذسازی ایران است که همه در 
یک پرده ثبت شــده اســت و اردشیر صالح پور با ظرافت 
تمام، روایت آن را نوشته است؛ روایتی در یک طومار که 
تاریخچــۀ کاغــذ را در خود جای داده اســت و می خواهد 
با امضای ناشران و عاقه مندان به کتاب، دست به دامان 
مســئوالن شــود تــا شــاید نیم نگاهــی بــه مــادر صنعت 

فرهنگ بیندازند.
صالح پور در واقع نگران حال کاغذ است و پرده خوانی 
او حکایــت از ایــن دارد. او بــا ایــن حرکــت نمایشــی و 
فرهنگی از مسئوالن می خواهد که فکری به حال وضع 
ناگــوار صنعت نشــر کننــد که نتیجــۀ آن، کاهش میزان 
فروش کتاب و افزایش چندبرابری قیمت آن است. همۀ 
این عوامل دست به دست هم داده تا یک هنرمند، هنر 
واقعی خود را برای بیان یک واقعیت این گونه عرضه کند 
تا شــاید توجه مردم و مســئوالن را به بحران کاغذ جلب 

نماید. 
شــاید پرده خوانی این چند روزۀ اردشــیر صالح پور در 
نمایشــگاه کتاب، دست اندرکاران وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی و وزارت صنایع را در جریان بحران کاغذ بگذارد.

اردیبهشت با بوی کتاب
هر ســالِ نو با اردیبهشتی شــدن ماه ها، درهای مصا به 
روی عاقه مندان کتاب و کتاب خوانی گشــوده می شود. 
این فرصتی است مغتنم برای فرهنگیان و فعاالن عرصۀ 
کتــاب و کتاب خوانی تا در هوای کتاب های اردیبهشــتی 

مصا نفسی تازه کنند. 
در این بین هستند کسانی که در گوشه و کنار مصا، 
در البــه الی انبوهــی از کتاب، از دل پرغصۀ کتاب ها خبر 
می دهنــد؛ کتاب هایــی کــه ورق بــه ورق قصــه ای عجیب 
دارند. اردشیر صالح پور امسال در سی ودومین نمایشگاه 

بین المللی کتاب، روایتگر قصۀ کاغذ کتاب ها شد.
او کــه خود پژوهشــگر حوزۀ نمایــش و کارگردان تئاتر 
اســت، دســت به کار شــده تــا در بهترین نقطــۀ مکانی و 
زمانــی، از حــال بد کاغذ بگوید و چه کاری بهتر از نقالی 

برای روایت این حال بد. 
صالح پــور بــه همراه دو تن از پرده خوانــان خبرۀ ایران، 
مرشــد میرزاعلــی و بانــو معصومــه زنــد، هــر روز حوالــی 
ســاعت ۴:30 در حیاط شبســتان مصای امام خمینی، 

داستان صنعت کاغذ ایران را نقالی می کنند.
این نقالی به شکلی روان و شیوا، تاریخ صنعت کاغذ 
را از کاغذ پاپیروس و مصر باستان، تا دورۀ سومر و بابل 
و دوران ایامی و هخامنشــی و... می گوید. ســری هم به 
چین می زند؛ کشــوری که اختراع کاغذ به شــیوۀ امروزی 
را به او نسبت می دهند. بعد به هند سفر کرده و سر راه 
در ســمرقند توقف می کند و به ایران می رســد. اصفهان 
و آمل و ری هم از شــهرهایی هســتند که در ایران ســری 

به آن ها می زند. 
امــا ایــن عبــور و توقــف هــم به ایــن ســادگی ها نبوده 
است؛ چراکه چینی ها سرّ ساخت کاغذ را نزد خود نگه 
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   اما اگر بخواهیم 
بارزترین ویژگی 
نمایشگاه کتاب 
امسال را نام ببریم، 
باید به شفاف سازی 
درآمدها و هزینه ها 
اشاره کنیم؛ به طوری 
که هیچ کاری در 
نمایشگاه امسال 
بدون مزایده، مناقصه 
و استعالم انجام نشد

  ما از عوامل 
اجرایی به طور 
چشمگیری کاستیم 
و آن ها را از 13۵۰ 
نفر در سال گذشته، 
امسال به 9۰4 نفر 
رساندیم، باز هم 
همین تعداد نیز زیاد 
است و نمایشگاه باید 
الغرتر شود

کتاب امسال نسبت به سال قبل، رشد هفت درصدی را 
نشــان می دهد. در واقع، می شــود گفت با وجود افزایش 
قیمت کتاب، تعداد کتاب بیشــتری نسبت به سال های 

گذشته به فروش رفته است. 

نمایشــــــگاه کتاب امســـــــــال از کم حاشـــــیه ترین 
نمایشگاه های برگزارشده بود

 فعالیت های فرهنگی نمایشگاه کاماً حساب شده بود و 
برنامه های اســتانی هماهنگ شده تر صورت گرفت. همه 
به جز بخش دانشگاهی، در فضای مسقف قرار گرفتند.

دســتگاه »پی ســی پــوز« بــا نرم افزار جدیــدی طراحی 
شــد. به کمک این دســتگاه می توان از فروش کتاب های 
یک ناشر در غرفۀ ناشران دیگر جلوگیری کرد. امیدواریم 
که در سال آینده، در کل نمایشگاه از این دستگاه استفاده 
کنیم؛ زیرا این دستگاه تقلب و نقدکردن پول و فروش های 

صوری را متوقف خواهد کرد.
درخصــوص ضعف هــای نمایشــگاه هــم می شــود به 
فربه بــودن آن اشــاره کــرد؛ هرچنــد مــا از عوامــل اجرایــی 
به طور چشمگیری کاستیم و آن ها را از 1350 نفر در سال 
گذشته، امسال به 90۴ نفر رساندیم، باز هم همین تعداد 

نیز زیاد است و نمایشگاه باید الغرتر شود.

آیین نامه ها به شدت نیاز به بازنگری دارند
نکتۀ دیگری که نیاز به بازنگری دارد، بحث آیین نامه هاست. 
نمایشگاه 3۲ سال است که برگزار می شود و این بازنگری 
ضروری اســت. مثاً در خصوص واگذاری غرفه، شــرطی 
که برای ناشــر داریم، این اســت که باید چهل اثر داشــته 
باشد. وقتی فضا محدود است، ناچار به انتخاب هستیم 
و وقتی ناچار به انتخابیم، باید شــاخص بگذاریم و چون 
شــاخص کمّــی راحت تــر از شــاخص کیفــی اســت، پس 
شــاخص کمّی را در نظر می گیریم. زمانی می گفتند اگر 
ناشــری چهل کتاب داشته باشد، می تواند در نمایشگاه 

نکات مثبت و منفی نمایشگاه از دید خودتان چیست؟
نمایشــگاه کتــاب تهران بــدون تردیــد، بزرگ تریــن رویداد 
فرهنگی در کشور بوده و در جهان نیز جزو نمایشگاه های 
معتبر و شناخته شــده است. این نمایشگاه چهار ویژگی 
مثبت دارد. نخست وسعت آن است. دومین ویژگی آن را 
می شود کثرت ناشران شرکت کننده در نمایشگاه دانست. 
فــروش بــاالی کتاب ســومین ویژگــی این رویــداد فرهنگی 
اســت و از کثــرت مراجعــان می شــود به عنــوان چهارمین 

ویژگی این نمایشگاه نام برد.
به هر حال، طبیعی است که هر رویداد فرهنگی قوت ها 
و ضعف هایی داشته باشــد. دربارۀ مزیت های نمایشگاه 
کتاب امسال نیز اگر نکته ای عنوان می شود، به این معنی 
نیســت کــه در ســال های قبل این نــکات وجود نداشــته؛ 
بلکه در نمایشگاه امسال به صورت پررنگ تری نمود یافته 

است.

بارزتریــن ویژگــی نمایشــگاه امســال شفاف ســازی 
درآمدها بود

هماهنگی بسیار خوب بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 
مؤسسۀ نمایشــگاه های فرهنگی ایران و صنف ناشران را 
می شــود جزو قوت های نمایشــگاه امسال دانست. نکتۀ 
دیگــر جهت گیــری صرفه جویانــه در مســائل مالــی و نیــز 
چابک سازی تشکیات برگزارکنندۀ نمایشگاه بود. اما اگر 
بخواهیــم بارزتریــن ویژگی نمایشــگاه کتاب امســال را نام 
ببریم، باید به شفاف سازی درآمدها و هزینه ها اشاره کنیم؛ 
به طوری که هیچ کاری در نمایشگاه امسال بدون مزایده، 

مناقصه و استعام انجام نشد.
ویژگی دوم فروش باال است. وقتی از فروش باال صحبت 
می کنیم، شــاید این موضوع به ذهن بیاید که با توجه به 
افزایش قیمت کتاب، طبیعی اســت که رقم فروش کتاب 
نسبت به سال های گذشته بیشتر باشد؛ اما باید به این 
موضوع اشاره کنم که تعداد تراکنش های مالی نمایشگاه 

نسیم اسدپور

نمایشگاه امسال هم مثل هر سال برگزار شد؛ اما با فرازوفرودهای مختص خودش که بی تأثیر از روزگار سخت معیشتی و 
اقتصادی این روزهای کشور نبود؛ اما با این حال، باز هم فرهنگ دوستان و فرهنگ پروران اجازه ندادند کتاب و کتاب خوانی در 
پیچ وخم های این مشکالت فراموش شود. برای بررسی چگونگی نمایشگاه کتاب تهراِن امسال، به سراغ قادر آشنا، مدیرعامل 
مؤسسۀ نمایشگاه های فرهنگی رفتیم و با او دربارۀ این رویداد فرهنگی به گپ وگفت نشستیم. شرح این گفت وگو را در 

ادامه می خوانید.

قائم مقام سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران:

امسال چابک تر و شفاف تر شدیم 30

پروندۀ ویژه

گفت وگو
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کل درآمدهایمان را به مزایده گذاشتیم 
مُر قانون را عمل کردیم و و در کمیسیون معامات این کار 
را انجــام دادیــم. کل درآمدهــای تبلیغات حدود نه میلیارد 
و هفتادمیلیــون تومان بود. البته درآمد تبلیغات نســبت 
به ســال قبل ســی درصد افزایش پیدا کرده و پول ها کاماً 

به حساب آمده بود.
راجع به مناقصات هم همۀ هزینه هایمان کاماً شفاف 
و روشن بود و االن در حال جمع بندی نهایی هستیم. پس 
از آن، نتیجه را اطاع رسانی خواهیم کرد. ما ناظرانی داریم 
که باید قیمت های اعام شده را بررسی و نظر نهایی خود 

را اعام کنند.

سؤالی دربارۀ تعدادی از غرفه ها مطرح است. بعضی می گویند 
غرفه بندی ها ناعادالنه بود و مثالً راهروهای 29 و 3۰ و 31 خالف 

حروف الفبا بود و در اختیار برخی ناشرین خاص قرار گفته بود.
از ایــن نظــر کــه آن ایــام، ســالِ آغــاز کار مــا بــود و کارهــای 
مهم تری به عهدۀ ما بود، به مسائل غرفه و غرفه بندی وارد 
نشــدیم و این کارها را خود صنف به عهده داشــت. طبق 
اولویت، بخش های دیگری بود که رسیدگی بیشتری الزم 

داشت و بنده به آن ها رسیدگی کردم.

به دلیــل بن نــدادن فشــار زیــادی را متحمل شــدیم. 
بن دادن سال های قبل همه را پرتوقع کرده بود

یکی از مطالبی که جای تقدیر دارد، محدودکردن بن است. این 
را می شــود از نکات مثبت این دوره از نمایشــگاه دانست. دلیل 

این کار چه بود؟
امسال اصاً به کسی بن تحویل داده نشد. اتفاقاً به همین 
دلیــل، فشــار زیــادی را تحمــل کردیم؛ چراکه هر ســال بن 
اداری و... ارائه می شد و رقم آن هم چشمگیر و بیشتر از 

حضور یابد؛ ولی بعدها با پدیدۀ کتاب سازی روبه رو شدیم 
و ناشــرانی به نمایشــگاه راه یافتند که گرچه چهل کتاب 
داشتند، آثارشان ضعیف یا کپی برداری بود. این معیارها 
مــا را دچار مشــکل کــرده اســت. از طرفی اگر مــاک را بر 
مبنای کیفیت قرار دهیم، سر این کیفیت مناقشه خواهد 
بود. بنابراین باید بررسی شود و به جمع بندی برسیم که با 

چه معیاری غرفه ها را تخصیص دهیم. 

فهرســتی از متخلفان نداشــتیم که از ورودشــان به 
نمایشگاه جلوگیری کنیم

نکتۀ منفی دیگر تخلفات اســت. آیین نامۀ تخلفات نیز 
نیاز به بازنگری دارد. مثاً در جلســات، دوســتان ناشــر از 
کسانی اسم می بردند که چند سال است تخلف می کنند. 
این در حالی است که متأسفانه ما فهرستی از متخلفان 
نداریم تا در ســال های بعد، از حضور آن ها در نمایشــگاه 

جلوگیری کنیم یا حداقل به آن ها تذکر بدهیم.
مشکل دیگر، فعال نبودن دستگاه های پوز در نخستین 
روز نمایشــگاه بود. در واقع روز اول، بانک عامل با تأخیر 
مشخص شد و دستگاه های پوز در آن روز مشکل داشت. 
ایــن اشــکاالت نبایــد در دوره هــای بعــدی وجــود داشــته 
باشــد. در بخش اطاع رســانی هم ضعف وجود داشت و 

اطاع رسانی ما با تأخیر آغاز شد. 
اشــکال دیگــری کــه می تــوان نــام بــرد، انتخــاب مکان 
نمایشــگاه بود که انرژی زیادی را از ما گرفت؛ زیرا بخشــی 
از مدیریت شهری با برگزاری نمایشگاه در مصای تهران 
موافق است و بخشی از آن مخالف. از آن طرف، مدیریت 
شــهری در برگــزاری نمایشــگاه ســهیم اســت و مــا انــرژی 
زیادی را برای رسیدن به یک نظر مشترک میان موافقان و 

مخالفان صرف کردیم.

  متأسفانه ما 
فهرستی از متخلفان 

نداریم تا در سال های 
بعد، از حضور آن ها 

در نمایشگاه جلوگیری 
کنیم یا حداقل به 
آن ها تذکر بدهیم

  بخشی از 
مدیریت شهری با 

برگزاری نمایشگاه در 
مصالی تهران موافق 
است و بخشی از آن 
مخالف. از آن طرف، 
مدیریت شهری در 
برگزاری نمایشگاه 

سهیم است و ما انرژی 
زیادی را برای رسیدن 
به یک نظر مشترک 

میان موافقان و 
مخالفان صرف کردیم

امسال چابک تر و شفاف تر شدیم
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یکی از اشکاالتی که خودتان هم فرمودید، فربه بودن نمایشگاه 
اســت. به نظر شــما تعداد عوامل اجرایی چقدر دیگر باید کم 

شود؟
البته نمایشگاه فقط در نیروی انسانی فربه نیست؛ بلکه 
در بسیاری از موارد دیگر هم صدق می کند. بنابراین آنچه 
بایــد مدنظر قرار بگیرد، این اســت که بایــد هرچه زودتر 
تکلیــف رئیس و شــورای سیاســت گذاری اش مشــخص 
شــود؛ چــون بســیاری از هزینه هــای مــادی و معنوی که 
تحمیل می شود، به دلیل کمبود وقت است؛ چون وقتی 
زمان تعیین می شــود، مجبوریم بــا صرف هزینه جریان 
را اداره کنیــم، نــه بــا تدبیر. حتی مجبوریم گاهــی دربارۀ 
تخلفات اغماض کنیم؛ اما وقتی زمان داشته باشیم، در 

چهارچوب قانون عمل می کنیم.
بــه نظــر مــن نمایشــگاه از نظــر تعــداد ناشــران هــم 
فربه اســت؛ چون هرکســی می تواند به عنوان ناشــر وارد 

نمایشگاه شود.
مطلب دیگر اینکه نمایشگاه از لحاظ هزینه ها در اوج 
اســت؛ به طــوری که همین امســال اگر می خواســتیم در 
شــرایط معمول و عادی مانند سال های پیش نمایشگاه 
را اداره کنیم، حدود ۲3میلیارد تومان هزینه می شد؛ اما 
هرطوری که بود، سعی کردیم با کمترین هزینه اداره شود 

و لذا تا حدود زیادی در بیت المال صرفه جویی شد.
معتقــدم در ســال آینــده می توانیــم نمایشــگاه را از 
امســال هــم ارزان تر اداره کنیم. هــم از نظر تعداد نیروی 
انســانی، هــم از لحــاظ هزینــه و هــم از نظــر گســتردگی 

کارهای موجود.

خرید کتاب از نمایشــگاه نســبت به ســال گذشته 
بیشتر بود

گرانی کاغذ و کمبود آن مشــکالتی اســت که وضعیت نشــر را 
خیلی تحت تأثیر قرار داده اســت. به نظر شــما با وجود چنین 
مشــکالتی، نمایشــگاه کتاب در ســال آینده با چه مشــکالتی 

روبه رو خواهد شد؟ 
در حقیقت، ما هم نگران بودیم که با وضع تورم و گرانی 
روزافزون، تعداد مخاطبان و مشــارکت و خرید کتاب کم 
شــود؛ امــا اتفاقــاً برعکــس نه تنها خرید کم نشــد، بلکه 
نسبت به سال گذشته بیشتر هم شد. اما اگر این تورم و 
گرانی نبود، شاید فروش و خرید هم بیشتر می شد. قطعاً 
گرانی کاغذ برای ناشر، فروشنده، خریدار و ما مشکات 
جدی را ایجاد خواهد کرد؛ البته از جمله اقدامات خوب 
دولت آن بود که کاغذ را با کمترین نرخ ممکن توزیع کرد.
یکی از مواردی که دغدغۀ بنده هم هست، این است 
کــه بایــد فرهنگ صرفه جویی در کاغذ را بیــن مردم رواج 
دهیم. امســال در نمایشــگاه کار خوبی که انجام دادیم، 
صرفه جویــی در مصــرف کاغــذ بــود. به عنوان مثــال، هر 
کمیتۀ مستقری یک بولتن برای خودش داشت. تمامی 

یک میلیارد تومان بود. این توقع ایجاد کرده بود؛ اما امسال 
حتی یک ریال بن هم به کسی ندادیم.

 ندادن بن چه مزایایی داشت؟
این پولِ بیت المال اســت؛ منِ مدیر این بن را به کســانی 
مــی دادم کــه دوســت داشــتم و هیچ وقت بن ها بــه افرادی 
نمی رســید که می بایســت کتاب تهیه می کردند و اولویت 
داشــتند؛ مثــل دانشــجویان و طــاب و محققــان و افــراد 
بی بضاعت؛ بلکه بن ها را به دوستان و فامیل و کارمندان 
خودم می دادم که در واقع هیچ کدام اولویت نداشــتند. ما 
امســال حتــی بــه کارمندان امــور اجرایی خودمــان هم بن 
ندادیم و این کار را متوقف کردیم؛ زیرا تا پیش از این، توزیع 
آن عادالنه نبود. افرادی برای اینکه از دوســتان و همکاران 
خــود در عرصه هــا و اداره هــای مختلــف قدردانی کنند، به 

آن ها بن می دادند که این کار پسندیده ای نبود.
و  دهیــم  کاهــش  را  هزینه هــا  کــه  گرفتیــم  تصمیــم 
صرفه جویی کنیم و اقداماتی برای عموم مردم جامعه انجام 
دهیــم و ایــن کار را هــم کردیــم. ایــن کار کم نظیــری بود که 
امسال انجام شد و از کارهای مثبت این دوره از نمایشگاه 

بود.

 تصمیم گرفتیم 
که هزینه ها را کاهش 
دهیم و صرفه جویی 
کنیم و اقداماتی برای 
عموم مردم جامعه 
انجام دهیم و این 
کار را هم کردیم. این 
کار کم نظیری بود که 
امسال انجام شد و 
از کارهای مثبت این 
دوره از نمایشگاه بود

  معتقدم در 
سال آینده می توانیم 
نمایشگاه را از امسال 
هم ارزان تر اداره کنیم. 
هم از نظر تعداد 
نیروی انسانی، هم 
از لحاظ هزینه و هم 
از نظر گستردگی 
کارهای موجود

  باید فرهنگ 
صرفه جویی در کاغذ را 
بین مردم رواج دهیم. 
امسال در نمایشگاه 
کار خوبی که انجام 
دادیم، صرفه جویی در 
مصرف کاغذ بود
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سیاست خارجی مان اولویت هایی داریم. بر اساس قانون 
اساســی، اولویت ما همسایه ها و مسلمانان هستند. در 
سیاســت های جدید ما، محور مقاومــت جز اولویت های 
جدی نظام اســت. ما هم به عنوان کارگزاران نظام باید در 
همین خط حرکت کنیم. بنابراین با همین رویکرد در حد 
توانمــان این سیاســت را دنبال کرده ایم و ان شــاءهللا این 

روند ادامه خواهد داشت.

واســپاری کارهــای نمایشــگاه بین المللــی بــه صنــف نشــر، از 
موضوعات مطرح شده است. امسال چه تغییراتی در واسپاری 

پیش آمده و تا چه حدی انجام شده است؟
حوزۀ فرهنگ یک حوزۀ حاکمیتی است. بنابراین بعضی 
از بخش های اجرایی قابلیت واسپاری دارد و وزیر محترم 

هم در این باره دستور داده اند.
آنچــه امســال اتفاق افتــاده، این اســت که هماهنگی 
خیلی خوبی بین ما و صنف انجام گرفته و مسئولیت ها 
مشــخص شــده اســت. ســعی مــا هــم بــر آن اســت کــه 
هرکس بنا به مسئولیت هایی که دارد، انجام وظیفه کند. 

واسپاری در حد منطقی اش خوب است که انجام شود.
مــن کاماً مخالفم که مؤسســه به طور کلــی کنار برود 
یــا اینکــه صنف را نادیده بگیریم. ســه ضلع برای برپایی 
نمایشــگاه کتــاب الزم اســت کــه هرکــدام نقش بســزایی 
دارند. آن ســه ضلع عبارت اند از صنف، مؤسسۀ مجری 
کــه بــر اســاس قانــون شــکل گرفتــه و تجربۀ بســیاری در 
این زمینه دارد و نیز وزارت ارشــاد. هر ســۀ این ها مکمل 
یکدیگرنــد و بــا وجود این ســه ضلع اســت کــه کار پیش 

می رود.

این هــا را متوقــف کردیــم. در مؤسســه هــم به دنبــال این 
هستیم که این کار بیش از پیش رعایت شود.

در نمایشــگاه اســتانی و خارجی هم به ســمت و سوی 
دیجیتالی شدن خواهیم رفت و به همین شکل، در کاغذ 

صرفه جویی می کنیم.

امســال عده ای از فعاالن فرهنگی مردم را تشویق می کردند که 
به جای نمایشگاه کتاب، از کتاب فروشی های محله خرید کنند 
تا کتاب فروشی های کوچک و محلی هم بتوانند روی پای خود 
بایستند و کمتر با تعطیلی یا تغییر کاربری آن ها مواجه شویم. 

این نظر را درست می دانید؟
مــن قبــول دارم کــه نمایشــگاه کتــاب تهــران بــه برخی از 
کتاب فروشی ها آسیب می زند؛ البته برخی هم خودشان 
ناشر هستند و در نمایشگاه حضور دارند. ما در استان ها 
این مشکل را حل کردیم؛ به طوری که همراه با نمایشگاه 
کتاب دستگاه پوز می دادیم. مردم هم زمان می توانستند 
از آن هــا خریــد کنند. گام دیگری که امســال برمی داریم، 
این اســت که این امکان را برای کتاب فروش های کوچک 
اســتان ها و شهرســتان ها ایجاد کرده ایم که بتوانند طبق 
قواعد تعریف شــده در نمایشگاه کتاب شرکت کنند. اما 
در خصوص تهران، نظر آقای وزیر این است که بازنگری 
انجام شود و این را حتماً در مطالعاتمان قرار خواهیم داد 

تا این نظر لحاظ شود.

برگزاری مراسم و جشن روز مقاومت از اتفاقات مثبت نمایشگاه 
بود. لطفاً دربارۀ رویکرد این اقدام توضیح دهید.

خصــوص  در  ایــران،  اســامی  جمهــوری  به عنــوان  مــا 

  من قبول دارم 
که نمایشگاه کتاب 

تهران به برخی از 
کتاب فروشی ها آسیب 

می زند؛ البته برخی 
هم خودشان ناشر 

هستند و در نمایشگاه 
حضور دارند. ما در 

استان ها این مشکل 
را حل کردیم؛ به طوری 
که همراه با نمایشگاه 

کتاب دستگاه پوز 
می دادیم

امسال چابک تر و شفاف تر شدیم
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  ابتدای نشست 
با سؤال کاغذ 
شروع شد. راستش 
جمع بندی ما را از 
صحبت های دکتر 
محسن جوادی، 
معاون فرهنگی 
وزیر ارشاد خواسته 
باشید، این است 
که فعالً خبر خاصی 
نیست و تا اطالع 
ثانوی، در به همان 
پاشنۀ سابق خواهد 
چرخید

ابتــدای نشســت بــا ســؤال کاغــذ شــروع شــد. راســتش 
جمع بنــدی مــا را از صحبت هــای دکتر محســن جوادی، 
معاون فرهنگی وزیر ارشــاد خواســته باشــید، این اســت 
کــه فعــاً خبــر خاصــی نیســت و تــا اطــاع ثانــوی، در 
بــه همــان پاشــنۀ ســابق خواهــد چرخیــد. بــه هــر حــال، 
جماعت خبرنگار این قدر شامۀ خبری دارند که بفهمند 
از صحبت هــای همین شــکلی معــاون فرهنگی ارشــاد و 
معاون اول رئیس جمهور و بحث های حاشیه ای مشترک 
وزیر ارشاد و وزیر صنعت، چیز زیادی عاید نخواهد شد. 
ایــن را هــم بگوییم که شــب گذشــته، قرار بوده نشســت 
مشــترکی بین وزارتخانه های ارشــاد و صنعت و معدن و 
تجــارت دربــارۀ حل معضل کاغذ برگزار شــود کــه فعاً از 

جزئیات آن خبری در دست نیست.

 اذعان آقای رئیس 
غیــر از این، یکی دیگر از موضوعات بااهمیت نشســت 
خبری، تبلیغات پرحجم انتشارات گاج و برندهای اقماری 
آن یعنــی طاقچــه، گاجینو و گاج مارکت در نمایشــگاه و 
انتقاداتــی بــود کــه اهالــی رســانه و فرهنــگ بــه آن وارد 
می کننــد؛ اینکــه ظرفیت هــا و اســتعدادهای تبلیغــی و 
اجرایی نمایشــگاه باید در اختیار ناشران عمومی باشد، 
نه ناشــران کمک آموزشــی که ســهم چندانی در فرهنگ 
و کتاب خوانــی ندارنــد و در ســایر ایــام ســال هــم چرخــۀ 
مالی شــان برقرار اســت. حاال پاسخ دکتر جوادی، معاون 
فرهنگــی وزارت ارشــاد را کــه ریاســت نمایشــگاه کتــاب 
تهران را هم به عهده دارد، بخوانید به انتقادی که از زبان 
خبرنگار جام جم مطرح شد: »ظرف یکی دو هفتۀ آینده، 

34

پروندۀ ویژه

یادداشت
محمدصادق علیزاده

احتمال تخلف در واگذاری تبلیغات محیطی نمایشگاه کتاب

هاج و گاج!

نشست خبری آقای رئیس قرار بود ساعت 11:30 برگزار شود. ما هم مثل یک خبرنگار و شهروند زمان شناس، سر وقت در 
کمیتۀ تشریفات نمایشگاه کتاب حاضر بودیم؛ غافل از آنکه نشست نیم ساعت به تأخیر افتاده و ظاهراً بازدید معاون اول 
رئیس جمهور از نمایشگاه عامل این تأخیر بود. فارغ از اینکه در نشست چه حرف هایی ردوبدل شد، اجازه بدهید از پاسخ گویی 
رئیس و معاون اجرایی نمایشگاه دربارۀ یکی از موضوعات مهم نشست ذوق زده شویم؛ اتفاقی که معموالً کمتر می افتد. 
هرچه باشد، مسئوالن عالقۀ زیادی دارند در بزنگاه ها که بوی بعضی مسائل به استشمام می رسد، به جاده خاکی بزنند و با 

صحبت های کلی و مبهم، سروته قضیه را هم بیاورند.



شمارۀ 34 و 35
خرداد و تیر 1398

ماهنامۀ شیرازه کتاب

35

 شرکت ریحان فیلم 
قیمت های تبلیغات را 

به گونه ای باال برد که 
باقی ناشران آموزشی 

به این جمع بندی 
رسیدند که در تبلیغات 

شرکت نکنند. از 
نظر ما که قیمت ها 

عامدانه باال رفته بود تا 
دیگران امکان حضور 
در تبلیغات را نداشته 

باشند

کل اطاعــات مالــی نمایشــگاه را اعام می کنیــم. جالب 
اســت بدانیــد پرفروش ترین ناشــر نمایشــگاه یک ناشــر 
عمومی است، نه یک ناشر دانشگاهی یا کمک آموزشی. 
البته همۀ ناشــران برای ما عزیز هســتند؛ اما درخواست 
می   کنــم مقــداری دقیق تــر نگاه کنیــد. نگاه کنیــد که کل 
فروش نشــر کمک آموزشــی ما نسبت به نشر عمومی یا 

دانشگاهی چقدر است؟«
حاال در نشست که فرصتش فراهم نشد؛ ولی همین 
جــا بایــد خدمــت دکتــر جــوادی عــرض کنیم مســئوالن 
نمایشــگاه آمــار فــروش تفکیکــی بخش هــای مختلــف 
را اعــام نمی کننــد و بــه همیــن دلیل مــا نمی دانیم مثاً 
هریــک از بخش هــای ناشــران عمومــی، دانشــگاهی و 
کمک آموزشــی، چــه ســهمی از فروش کلی نمایشــگاه را 
به خــود اختصــاص داده انــد؛ البتــه ظاهــراً دکتــر خودش 
ایــن اطاعــات تفکیکی را در اختیــار دارد: »این هــا را اگر 
نــگاه کنیــد، متوجــه می شــوید حداقــل در زمینــۀ فروش 
این گونه نیســت. خواهش من این اســت که بین فروش 
واقعی نمایشگاه و آنچه در تبلیغات نمایشگاه دیده اید، 
تفاوت قائل شوید.« دکتر جوادی البته این را هم اضافه 
کــرد کــه معاونــت در حال طی مســیری اســت که ضمن 
 احترام برای نشــر آموزشــی، نشــر عمومی تقویت شــود.

 تبانی؟! 
در ادامــه امــا صحبت های معــاون اجرایی نمایشــگاه در 
پاســخ به ســؤال ما و انحصار تبلیغات نمایشــگاه توسط 
گاج و همکاری احتمالی شرکت برندۀ مزایدۀ تبلیغات با 
انتشارات مربوط هم جالب بود. آقای معاون اجرایی گفت: 

»شرکت ریحان فیلم قیمت های تبلیغات را به گونه ای باال 
برد که باقی ناشــران آموزشی به این جمع بندی رسیدند 
کــه در تبلیغــات شــرکت نکننــد. از نظــر ما کــه قیمت ها 
عامدانه باال رفته بود تا دیگران امکان حضور در تبلیغات 
را نداشته باشند.« اسماعیلی همچنین در پاسخ به این 
سؤال ما که احساس نمی کنید این مسئله اتفاقی نیست 
و احیاناً تفاهمی پشت ماجرا بوده است گفت: »از نظر ما 
این بحث درست است.« اسماعیلی همچنین در پاسخ 
بــه ایــن ســؤال که آیا بــرای این کار، تبــادل مالی بین گاج 
و شــرکت مجری تبلیغات نمایشگاه )ریحان فیلم( اتفاق 
افتــاده یــا نــه هم جــواب صریحــی می دهد: »متأســفانه 

همین طور است!«

 تجدیدنظر می کنیم 
رئیس و معاون اجرایی نمایشگاه اما نقدها را قبول دارند. 
اســماعیلی در ادامــۀ توضیحاتــش در نشســت خبــری 
می گوید: »دقیقاً شما دارید حرف ما را می زنید. ما از این 
موضوع دفاع نمی کنیم. شرکت مجری تخلف کرده و این 
موضوع برای ســال آینده هم تجربه ای شــد و باید دربارۀ 
تبلیغــات تجدیدنظر بکنیم.« معاون اجرایی نمایشــگاه 
همچنین دربارۀ واگذاری تبلیغات نمایشــگاه به شــرکت 
ریحان فیلم توضیحی می دهد و می گوید: »امســال برای 
اولیــن بــار تبلیغــات را واگــذاری کردیم؛ البته ســابقۀ این 
موضوع به نمایشگاه سی ام برمی گردد. در آن دوره به دلیل 
اســتقرار در شــهر آفتــاب، قــرار بــود کل بســتۀ تبلیغــات 
و غرفه هــا در اختیار شــهرداری قرار بگیرد. در نمایشــگاه 
سی ام با حمایت معاون فرهنگی وقت توانستیم بخش 

هاج و گاج
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ریحان فیلــم در چه بســتری اتفــاق افتاده اســت: »نکتۀ 
اصلــی شــما درســت اســت کــه ایــن کار بــا روح عدالــت 
ســازگار نیســت؛ منتها این را هم در نظر بگیرید که این 
در بســتر چــه فضایــی اتفاق افتــاد! ما تا روزهــای پایانی 
کار اطمینان نداشــتیم که برای نمایشــگاه بودجه داریم. 
شــک داشــتیم نمایشــگاه را برگــزار کنیم. ما بایــد از چه 
مســیری می رفتیم که این اطمینان را داشــته باشــیم که 
نمایشــگاه برگزار می  شــود یا نه؟! حتــی بودجۀ معاونت 
یکی دو ســاعت مانده به شــب عید تخصیص پیدا کرد. 
در ایــن فضــا چقدر می توان تضمین کرد پولی به دســت 
مــا برســد؟ این هــا را در کنار این موضــوع تصور کنید که 

 شرایط خاص دیگری هم امسال برای ما پیش آمد!« 
باقی نشســت خبــری به صحبت هــای رئیــس و معاون 
اجرایــی نمایشــگاه می گــذرد دربــارۀ بعضــی اتفاقــات و 
تخلف هایی که در نمایشــگاه رخ داده اســت؛ از ناشــران 
گرفته تا جمع آوری بعضی کتاب ها توسط دیگر نهادها! 
بلندگوهــای نمایشــگاه هنــوز دارنــد بــا غلظت و شــدت 
گاجینــو و گاج و گاج مارکــت را تبلیــغ می کننــد؛ مــا امــا 
امیدواریــم وعــدۀ مســئوالن نمایشــگاه بــرای ســال بعد 
محقق شود تا باقی ناشران هم سهمی از بستر مساعد 
حال وهوای این روزهای فرهنگ داشــته باشند؛ ناشرانی 
که برخاف ناشــران دانشگاهی یا کمک آموزشی، نقش 
مستقیم و مهمی در گسترش فرهنگ کتاب خوانی دارند 
و اگــر قــرار اســت اتفاقــی بــرای فرهنگ عمومــی بیفتد، 
توسط این دسته از ناشران است، نه ناشران دانشگاهی 

منبع: جام جمیا کمک آموزشی. به امید آن روز!

تبلیغات را از شهرداری بگیریم. سال گذشته که به مصا 
بازگشــتیم، تبلیغات را کمیتۀ تبلیغات انجام داد و همۀ 
ناشــران هم در آن مشارکت کردند. خروجی کار منحصر 
به ناشران کمک آموزشی نبود و ناشران دیگری هم حضور 
داشــتند. امســال تجربــۀ اول واگذاری بود و مــا هم زمان 
کافی نداشــتیم. ۲۷ اســفند بــود که شــرکت ریحان فیلم 
هزینۀ تبلیغات را به مؤسسۀ نمایشگاه ها پرداخت کرد. 

طبعاً یک سری کارها از دست ما دررفت.«

 مراکز ظاهراً جدا 
و  واگــذاری  شــیوۀ  بــه  کــه  نقــدی  دربــارۀ  اســماعیلی 
منحصرنشــدن تبلیغــات نمایشــگاه به یــک برند خاص 
می شــود هــم می گویــد: »ایــن را در شــرایط و شــیوه نامۀ 
تبلیغات پیش بینی کرده بودیم که هر برندی نهایتاً فقط 
تــا 30درصــد امــکان دراختیارگرفتــن تبلیغــات را داشــته 
باشــد؛ ولــی از نظــر حقوقی در جریان هســتید برندهای 
گاج، گاج مارکت، گاجینو و طاقچه مراکز جدایی هستند؛ 
هرچنــد همــه متعلــق به یــک برند خــاص باشــند. ما به 
این ســهم 30درصــدی قائل بودیم.« اســماعیلی معتقد 
اســت شــرکت ریحان فیلم در این خصــوص تخلف کرده 

است. 

 شک داشتیم نمایشگاه برگزار کنیم 
بحث این قدر مهم و حساس است که رئیس نمایشگاه 
هــم تعریضــی بــه آن داشــته باشــد و ســفرۀ دلــش را باز 
کند که این تخلف و انحراف از شــیوه نامۀ مزایده توســط 

  ما تا روزهای 
پایانی کار اطمینان 
نداشتیم که برای 
نمایشگاه بودجه 
داریم. شک داشتیم 
نمایشگاه را برگزار 
کنیم. ما باید از چه 
مسیری می رفتیم 
که این اطمینان را 
داشته باشیم که 
نمایشگاه برگزار 
می  شود یا نه؟!



یادداشت هایی دربارۀ سی ودومین
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
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بــه خریــد دعــوت می شــوند. حتــی ناشــرانی که خــود را 
مدعــی فرهیختگی می دانند هم در ایــن کارناوال فروش 
حضــور دارند. اتفاقــاً این گروه هیچ ابــزاری را برای فروش 
بیشــتر رها نمی کنند. به همین دلیل، شــاهدیم که تنور 
نمایشــگاه بــا وجــود افزایــش نجومــی قیمت هــای کتاب 
نه تنها ســرد نمی شــود و از رونق نمی افتد، بلکه روزبه روز 

گرم تر می شود.
بســیاری با این استدالل که نمایشگاه کتاب فرصتی 
اســت بــرای اینکــه ناشــران بــرای ادامۀ فعالیت خــود در 
سال پیش رو سوخت گیری و با قوت مسیر را طی کنند، 
از منطق برگزاری نمایشــگاه کتاب به ســبک فروشگاهی 
بزرگ حمایت می کنند؛ ولی بهتر است این سوخت گیری 
را به شوک هایی تعبیر کنیم که به جسم نیمه جان موجود 
روبه موتی داده می شود تا یک ساعت بیشتر زنده بماند؛ 

مــن بــه نمایشــگاه کتــاب تهــران نمی گویــم بزرگ تریــن 
رویــداد فرهنگــی کشــور؛ بلکه معتقدم اینجــا بزرگ ترین 
کتاب فروشــی کشــور است که ســالی یک مرتبه، به مدت 
یازده روز فعال می شــود و تا ســال بعد تعطیل می شــود و 
ناشران و مخاطبان می روند دنبال زندگی خودشان. اصاً 
باید گفت اینجا هایپرمارکتی اســت به بزرگی نمایشــگاه 
کتاب تهران که ســاختار آن، مخاطب را به خرید بیشــتر 
ترغیب و دعوت می کند. قاعدۀ فروشگاه های بزرگ همین 
اســت کــه شــما را از خرید ضــروری و اولیه تــان منحرف و 
حتــی منصــرف می کننــد و اولویت هــای دیگــری را پیــش 
روی شــما قرار می دهند. در نمایشــگاه کتاب تهران که با 
بودجۀ میلیاردی و یارانه های آن چنانی ســالی یک مرتبه 
برگــزار می شــود نیــز مــا شــاهد چیــزی جز این نیســتیم؛ 
یعنی یک فروشــگاه بزرگ که همه بدون پشــتوانۀ فکری 

هایپرمارکت کتاب تهران
حسام آبنوس

38
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39 هایپرمارکت کتاب تهران

ولی این به آن معنا نیست که تمام ابعاد رویدادی به اسم 
»نمایشــگاه کتاب« در بُعد فروشگاهی آن خاصه شود. 
فروشگاهی بودن نمایشگاه کتاب تهران موضوع ناپسندی 
نیســت؛ ولی معتقدم که تمرکز بر فروشِ بیشــتر، زمینۀ 
رقم خــوردن تجربه های منفــی را در میان مخاطبان پدید 
می آورد؛ زیرا وقتی فروش اصالت داشته باشد و به خرید 
بیشتر با کمک ابزارهای مختلف دامن زده شود، مخاطب 
دســت بــه خریدهای هیجانــی می زند؛ ولــی در مراجعت 
از نمایشــگاه بــا کتاب هایــی روبــه رو می شــود کــه ممکــن 
اســت تا ســال بعد یک مرتبــه هم آن ها را بــاز نکند. این 
سبب می شود که در خریدهای بعدی، تصویر کتاب های 
خوانده نشده او را رها نکنند و در تهیۀ کتاب محتاط شود. 
در صورت تکرار این تجربه، شاهد خواهیم بود که خرید 
کتــاب به صفــر میل خواهد کرد و به تبــع آن، مطالعه که 
هدف اصلی برگزاری نمایشگاه کتاب است، کاهش پیدا 
می کند. این را باید گذاشــت در کنار ناشــرنماهایی که در 
محیــط نمایشــگاه پراکنده اند و کافی اســت در تــور آن ها 
گرفتار شوید تا کتاب های شان را با تخفیف های 50درصد 
و بیشتر در کوله تان بریزند تا هیچ وقت سراغ کتاب نروید. 
در نحــوۀ اطاع رســانی نمایشــگاه هــم می بینیم کــه آمار 
تراکنش و فروش در صدر توجه است و به آن ها به عنوان 

نماد اقبال از نمایشگاه تکیه می شود.
ازایــن رو، بهتــر اســت برگزارکننــدگان و آن هایــی که در 
شــورای سیاست گذاری نمایشــگاه کتاب عضویت دارند، 
بــه مدلــی بیندیشــند که ناشــر تمام طــول ســال از بودن 
مخاطــب ســود ببرد، کتاب فــروش از برگزاری یــک رویداد 
فرهنگــی متضــرر نشــود و از همــه مهم تــر، مخاطــب از 
بودن و چرخیدن در فضای نمایشــگاهی که عقانیت بر 

هیجان زدگی غلبه دارد، لذت ببرد.

وگرنه خبری از حیات نیســت. اتاق ایزوله ای اســت که با 
هزینــۀ بســیار از بیمــار مــرگ مغزی نگهــداری می کند تا 
خانواده و خویشان جسم محبوبشان را چند روز بیشتر 
روی خاک ببینند تا با دستانشان وی را زیر خاک نکنند.

دستۀ دیگری که از این مدل برگزاری نمایشگاه کتاب 
دفاع می کنند، آن هایی هستند که در برگزاری پرطمطراق 
نمایشــگاه دنبال منافع خودشــان هســتند. گزارش کار و 
بیــان و پرکــردن روزمــه ازجمله اتفاقاتی اســت کــه از آِب 
گل آلود نمایشگاه کتاب صید می شود و این حداقل هایی 
اســت کــه در این رویــداد در ظاهر فرهنگی نصیب برخی 
می شــود. بمانــد خرج تراشــی هایی کــه از ســال های قبــل 

نمونه های آن را در خاطر داریم.
دســتۀ بعدی نیز کســانی هســتند که خرید به عنوان 
یــک اصل برایشــان موضوعیــت دارد و دوســت دارند در 
محیطــی کــه بــرای خریــدن آمــاده شــده، شــرکت کنند و 
کتــاب بخرند. این ها رویکرد فرهنگی ندارند و تنها خرید 
برایشان موضوعیت دارد. البته باید یادآور شد که خرید 
این طیف کمکی به بدنۀ نشــر کشــور نمی کنــد؛ زیرا این 
طیف اغلب در تور کتاب سازان و ناشران جعلی می افتند 
که ترجمه های دست کاری شده و کتب قاچاق می فروشند 

و جیبشان را خالی می کنند.
امــا در ایــن میــان، صــدای برخــی کــه دنبــال ایده های 
فرهنگی هســتند و به این محیط نگاهی فرهنگی دارند، 
بــه گوش کســی نمی رســد. حتی به مــرور برخــی ذوب در 
قواعد بازار می شــوند و فروش برایشــان تبدیل به مسئله 
شــده و از حواشــی فرهنگی این رویداد غافل می شــوند. 
همیــن جــا باید تذکر بدهم که نگارنــده مخالف فروش یا 
قواعــد حاکــم بر بازار نیســت و حتــی از اینکه اثری تولید 
شــود و به مخاطب آن نیز توجه شــود، حمایت می کند؛ 

 اینجا هایپرمارکتی 
است به بزرگی 

نمایشگاه کتاب 
تهران که ساختار آن، 

مخاطب را به خرید 
بیشتر ترغیب و 

دعوت می کند. قاعدۀ 
فروشگاه های بزرگ 

همین است که شما 
را از خرید ضروری 

و اولیه تان منحرف و 
حتی منصرف می کنند 

و اولویت های دیگری 
را پیش روی شما قرار 

می دهند

 وقتی فروش 
اصالت داشته باشد 

و به خرید بیشتر 
با کمک ابزارهای 

مختلف دامن زده 
شود، مخاطب دست 
به خریدهای هیجانی 

می زند؛ ولی در 
مراجعت از نمایشگاه 

با کتاب هایی روبه رو 
می شود که ممکن 

است تا سال بعد یک 
مرتبه هم آن ها را باز 

نکند
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به دلیــل نــگاه اقتصادی ناشــران و تشــکل های نشــری و 
عادت کــردن بــر روال هــای گذشــته و کهولــت ســن اکثــر 
دست اندرکاران نشر، در بر همان پاشنه چرخیده است.

به نظر می رسد نمایشگاه کتابی با این سابقه از اجرا 
و این همه سال تجربه، نیازمند به کارهای زیر است:

1. ایجاد شورای سیاست گذاری دائمی با حضور افراد 
صاحب نظــر در ایــن حوزه، فارغ از دســتگاه و گروه و باند 

سیاسی؛
۲. تشــکیل هیئت هــای اندیشــه ورز از بیــن جوانــان 

صاحب فکر و خاق و آشنا با حوزۀ نشر و کتاب؛
3. تولیــد فکــر و برنامه هــای متعــدد بــرای برگــزاری 

هر سالۀ نمایشگاه؛
۴. مجزاکــردن اداره و ســاماندهی بخــش اجرایــی از 

بخش برنامه ریزی و تولید فکر؛
5. فراخوان عمومی برای ایده و فکرهای خاقانه؛

۶. داشــتن نــگاه فرهنگــی به نمایشــگاه قبــل از نگاه 
اقتصادی به آن؛

۷. انجام یک کار خاقانه و بزرگ در هر سال که کلیت 
نمایشگاه را متحول کند؛

8. حرکــت به ســمت نمایشــگاه مطلــوب بــا تفکیک 
موضوعی نمایشــگاه و امکان انتخاب آســان و مقایســۀ 

محتواهای تولیدشده؛
9. توجــه واقعــی بــه بخــش بین الملــل و ایجــاد مــوج 
فرهنگی با برگزاری نمایشگاه کتاب، به ویژه در کشورهای 

اسامی و منطقه؛
10. جدی گرفتن سیاست گذاری نمایشگاه و تشکیل 
جلســات ایــن شــورا بافاصلــه پــس از اتمام نمایشــگاه 

کتاب؛
بــا تمام ایــن اوصاف نمایشــگاه کتاب سی وســوم هم 
برگزار می شــود؛ مثل هر ســال و با تأکید بر همان شیوۀ 

اجرایی و با همان سیاق و روش.
 به این امید که شــاید روزی کســی به فکر قوه عاقله 

نمایشگاه کتاب بیفتد. 

نمایشگاه کتاب سی ودوم هم برگزار شد؛ مثل هر سال و 
با تأکید بر همان شــیوۀ اجرایی و با همان ســیاق و روش. 
هرســاله اجــزاء مختلفی بــرای برگــزاری نمایشــگاه فعال 
هســتند. از شورای سیاســت گذاری و شورای برنامه ریزی 
تا شورای اجرایی و کمیته ها؛ اما به نظر می رسد جای یک 
عنصر خالی اســت: تفکــر و تعقــل و برنامه ریزی واقعی 

و خاقانه.
متأسفانه نمایشگاه کتاب سال هاست که با یک تیم 
اجراییِ اکثراً پیر و غیرخاق اداره می شــود. شعار شورای 
برنامه ریــزی بــه اضافۀ ده درصد بودجۀ ســال گذشــته یا 
کاهش بودجه است و توجه چندانی به برنامه و فکرهای 
جدیــد وجــود نــدارد. البتــه کارهای خــوب پراکنــده ای در 

برخی بخش ها وجود دارد که به خوبی دیده نمی شود.
شــورای سیاســت گذاری ابتــدای زمســتان تشــکیل 
می شــود و تا جلســه ای تشکیل شــود و تصمیمی گرفته 
شود و سیاستی اتخاذ گردد، کارهای اجرایی شروع شده 
اســت. بــرای هر تصمیم جدیــدی عماً ایــن جمله تکرار 
می شــود که برای اجرای این موضوع امســال دیر است و 
از ســال بعد اجرایی می شــود؛ البته سال بعد هم اتفاقی 

نمی افتد.
شورای سیاست گذاری عماً برای همراه کردن طیف ها 
و دستگاه های مختلف فرهنگی است که در آن منصوب 
شــده اند. با مرور مصوبات داشــته و نداشــتۀ این شــورا، 
متوجه می شویم که سیاستی در کار نیست و قرار است 

این شورا بر برنامه های بخش اجرا صحه بگذارد.
بــه نظــر مــن شــورای سیاســت گذاری حتــی شــورای 
برنامه ریزی نمایشگاه هم نیست. شورای سیاست گذاری 
به دلیل نداشتن هیئت های اندیشــه ورز و بررسی نکردن 
واقعی قوت ها و ضعف های نمایشــگاه کتاب ســال قبل، 

جرئت سیاست گذاری های جسورانه را ندارد.
نمایشــگاه کتــاب بایــد برگــزار شــود و کســی جرئــت 
دست زدن به ترکیب و ریخت و قیافۀ آن را ندارد. در چند 
سال اخیر، با دخالت دادن ظاهری تشکل های نشری در 
ادارۀ نمایشــگاه کتــاب نیز اتفــاق ویژه ای نیفتاده اســت. 

بدنی با دو دست و دو پا
و بدون عقل

سیّدعارف علوی

  شورای 
سیاست گذاری 
ابتدای زمستان 
تشکیل می شود و 
تا جلسه ای تشکیل 
شود و تصمیمی 
گرفته شود و 
سیاستی اتخاذ 
گردد، کارهای اجرایی 
شروع شده است. 
برای هر تصمیم 
جدیدی عمالً این 
جمله تکرار می شود 
که برای اجرای این 
موضوع امسال دیر 
است و از سال بعد 
اجرایی می شود؛ 
البته سال بعد هم 
اتفاقی نمی افتد
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  به نظرم مهم ترین 
اتفاق نمایشگاه 

امسال، مربوط به 
چند ناشر است که از 

تولدشان در حوزۀ نشر 
چند سالی می گذرد. 
این ناشران شاید با 

اما و اگر وارد این کار 
شده باشند؛ اما حاال 

بعد از چهار یا پنج 
سال از فعالیتشان، 

می شود گفت که 
انقدر مؤثر هستند 

که مخاطبانشان برای 
خرید کتاب های این 

چند نشر به نمایشگاه 
کتاب می آیند و 

منتظرند ببینند ناشر 
موردعالقه شان چه 

کتابی را چاپ می کند

می روند که گاه بقیۀ ناشــران از آن غافل هســتند. چه در 
مســائل دینی و چه در مســائل دیگر، به سراغ سوژه ها و 
موضوعاتی می روند که کمتر درباره شان گفته شده است. 
اگــر قــرار اســت موضوع یا ســوژۀ تکــراری را هــم بگویند، 
سعی شــان این اســت از زاویه ای جدید وارد این داســتان 

بشوند تا مخاطب با یک داستان تازه مواجه شود. 
حتی در حوزۀ خاطرات و ســفرنامه هم با این ناشــران 
وارد حوزۀ جدیدی می شــوید و از کســانی این خاطره ها و 
داســتان ها را می شــنوید که تا به حال نشــنیده اید. مثل 
کتاب جدیدی که کتابستان معرفت در نمایشگاه کتاب 
عرضه کرد و بسیار هم پرفروش شد. کتاب به من گفتند 
تنها بیا خاطرات یک خبرنگار مســلمان آلمانی اســت از 
اتفاقاتــی کــه در عرصــۀ خبــر و مصاحبه هایش با ســران 

داعش و القاعده و طالبان می افتد. 
مطمئناً حضور این ناشــران در کنار ناشــران باســابقه 
و چندیــن و چنــد ســال کارکــرده باعــث می شــود بــرای 
عرضــۀ محتــوای بهتــر رقابت ایجاد شــود. کــه هر کتابی 
چاپ نشــود، هر کتابی نیاید و هر چیزی نوشــته نشــود. 
ایــن ناشــران در ایــن مــدت کم حضــور توانســته اند جزو 
ناشــران برتر نمایشگاه هم قرار بگیرند. پس اگر حمایت 
باشــد، می توانند با همین قدرت حضور داشــته باشند و 
کتاب هایی با محتوای خوب عرضه و مخاطب را از فضای 

مسموم نشر دور کنند.  

ســی ودومین نمایشــگاه کتاب تهران هم با همۀ حواشی 
و اتفاقاتــش به پایــان رســید و همــه در حــال تحلیــل این 
هســتند که چه اتفاقی در نمایشــگاه کتاب افتاد و مردم 
چــه کتاب هایــی خریدنــد و دنبــال چه ناشــری بودند. به 
نظرم مهم ترین اتفاق نمایشــگاه امسال، مربوط به چند 
ناشــر اســت کــه از تولدشــان در حوزۀ نشــر چند ســالی 
می گذرد. این ناشران شاید با اما و اگر وارد این کار شده 
باشــند؛ اما حاال بعد از چهار یا پنج ســال از فعالیتشان، 
می شــود گفت که انقدر مؤثر هســتند که مخاطبانشان 
برای خرید کتاب های این چند نشــر به نمایشــگاه کتاب 
می آینــد و منتظرنــد ببیننــد ناشــر موردعاقه شــان چــه 

کتابی را چاپ می کند. 
نشــر کتاب جمکران، نشــر اســم، کتابستان معرفت، 
ســپیده باوران و نشر اطراف از جملۀ این ناشران هستند 
توانســتند  و  بودنــد  موفــق  امســال  نمایشــگاه  در  کــه 
کتاب هــای خوبــی را به نمایشــگاه بیاورند و همیشــه هم 

جلوی غرفه هایشان صفی برای خرید کتاب بود. 
نکتۀ مهم دربارۀ این ناشران این است که به محتوای 
کتابــی کــه منتشــر می کنند و همیــن طور به نویســنده، 
اهمیــت می دهنــد؛ یعنــی بــه بازاری بــودن نشــر اعتقاد 
ندارند. این طور عمل نمی کنند که هر چیزی که پرفروش 
است، ما هم چاپ کنیم و مهم نباشد که محتوای کتاب 
چیســت؛ فقط شکل بقیه باشــیم! به سراغ موضوعاتی 

این تازه نفس های دوست داشتنی
پروندۀ ویژهعاطفه جعفری 

یادداشت
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و مجموعه هایی حضور داشــته باشــند، به هیچ منطق و 
دلیلــی پذیرفتنــی نیســت. مثــاً در نمایشــگاه امســال، 
شــهرداری تهــران بــا چندیــن غرفه به تفکیــک مناطق و 
رده بندی حضور داشت و غرفه هایش عماً برای نشستن 
مردم یا اســتفادۀ غرفه های کناری آن اســتفاده می شــد. 
این سؤال پیش می آید که شهرداری تهران به عنوان یک 
سازمان خدماتی صرف، در حوزۀ کتاب دقیقاً چه اقدامی 
انجــام می دهد که غرفۀ تخصصی بــا کاربری غیرمرتبط 
داشــته باشــد. یا ســالن فرهنگ ســرای کتاب که امسال 
در نزدیکــی ورودی شبســتان، یک محوطۀ بزرگ و البته 
جــای نســبتاً خوبــی را در اختیار داشــت، عمــاً جز برای 
رونمایــی برخی از کتاب ها هیچ اســتفاده ای از آن نشــد. 
شاید باورتان نشود؛ در این مجموعۀ حدوداً هزارمتری با 
نزدیــک به نود نفر نیروی روزانه، صرفاً خدمات فرهنگی 
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران معرفی می شد؛ 
در حالــی کــه این کار در هر فضای دیگری می شــد انجام 
شود. حتی با یک بروشور و کتابچه و سی دی هم می شد 

خدمات فرهنگی این سازمان را معرفی کرد.
بخــش دیگــری از غرفه هــای ســازمانی، غرفه هایــی 
هستند که انتشارات سازمان ها در راهروهای عمومی در 
اختیار دارند. این دست از غرفه ها نسخۀ واحدی ندارند 
و بعضی هاشــان غرفه داران خسته ای دارند که به زحمت 
ســام مخاطبــان را جواب می دهند؛ چه برســد به اینکه 
بخواهند دربارۀ محصوالت تولیدشدۀ سازمانشان پاسخ 

یا توضیحی ارائه دهند. 
با این وصف، وجود چنین غرفه هایی در نمایشگاه های 
بین المللی، چیزی جز ازبین بردن هزینه و تلف کردن توان 

نیروی انسانی نیست.

هر ســال و در ایام نمایشــگاه های بین المللی کتاب، قرآن 
و مطبوعــات و حتــی دیگــر نمایشــگاه ها، بــا بخش هــای 
جانبی و غرفه هایی مواجه هستیم که عماً کارایی ندارند 
و هیچ گونــه خدمــات تخصصــی ارائــه نمی دهنــد. آن هــا 

هستند، صرفاً برای اینکه باشند. 
اگر بخواهیم با یک دســته بندی کلی به این بخش ها 
نگاه کنیم، می بینیم که همه شان یک وجه اشتراک دارند 
و آن هــم دربــارۀ منبع تأمین هزینه های آن هاســت. بله، 
درست خواندید! این دسته از غرفه ها اصاً برای بودنشان 
در نمایشگاه ها هیچ هزینه ای نمی دهند و عموماً هم برای 
حضورشــان هزینه دریافت می کننــد. هزینه های جانبی 
حضورشــان را ماننــد وعده های غذایی به صــورت رایگان، 
پذیرایی های بعضاً رنگ وارنگ و حتی هدیه هایی که وجود 
دارد، همــه و همــه را یــک منبــع تأمیــن می کنــد؛ منبعی 
که مثل همیشــه، پول دولتی و بودجۀ بیت المال اســت. 
بلــه، این غرفه ها مربوط به ســازمان ها و ارگان های دولتی 

هستند. 
قســمت جالــب و شــاید تلــخ ماجــرا اینجاســت کــه 
آن ها برای این حضور بی اثرشــان در ســاعت های برگزاری 
نمایشگاه، پول هم دریافت می کنند. این یعنی هزینه کرد 
پــول بــرای یــک حضور پولــی و یک جریان بی اثــر دیگر با 

پول مردم.
این حضور بااثر در برخی از نمایشگاه ها توجیه و بهانه 
دارد. مثاً در نمایشگاه مطبوعات، به بهانۀ عنوان روابط 
عمومی که در هر ســازمان یا شــرکتی پیدا می شــود یا در 
نمایشگاه قرآن، به بهانۀ ارائۀ گزارش عملکرد در حوزۀ نماز 

و قرآن و... .
اما اینکه در نمایشگاه کتاب، چنین سازمان ها و نهادها 

  در نمایشگاه 
امسال، شهرداری 
تهران با چندین غرفه 
به تفکیک مناطق 
و رده بندی حضور 
داشت و غرفه هایش 
عمالً برای نشستن 
مردم یا استفادۀ 
غرفه های کناری آن 
استفاده می شد. این 
سؤال پیش می آید 
که شهرداری تهران 
به عنوان یک سازمان 
خدماتی صرف، در 
حوزۀ کتاب دقیقاً 
چه اقدامی انجام 
می دهد که غرفۀ 
تخصصی با کاربری 
غیرمرتبط داشته 
باشد

تنها برای بودن 
سیدمجتبی مومنی

42

پروندۀ ویژه

یادداشت



شمارۀ 34 و 35
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ماهنامۀ شیرازه کتاب

  حاکمیتی که فقط 
خود را موظف می داند 
به دروتخته جورکردن 
و هماهنگی نور و برق 

و دکور و آب و نان 
و... که دوهزار ناشر را 
در قوطی های نسبتاً 
خوشگل ردیف کند 
و راهرو بسازد برای 
قدم زدن ملت میان 
ناشران و کتاب ها و 

هر سال آمار بدهد که 
امسال فالن درصد 
بیشتر بازدیدکننده 

داشتیم و فالن مقدار 
بیشتر فروختیم

  نمایشگاه کتاب 
تهران، آیینۀ تمام نمای 

وضعیت کتاب در 
ایران است. خوب و بد 

کتاب را در نمایشگاه 
کتاب تهران به خوبی 

می بینید: انبوه ناشران 
و عناوین کتاب و ملتی 

سرگرم و سرگردان 
کتاب

نمایشگاه می آیند. چه اینکه ده ها نمایشگاه تخصصی و 
غیرتخصصی دیگر در طول سال در کشور برگزار می شود 
و در هیــچ کــدام چنین ازدحامــی را نمی بینیم. این مردم 

شریف الاقل می دانند کتاب و کتاب خوانی مهم است. 
و حاکمیتــی کــه فقــط خــود را موظــف می دانــد بــه 
دروتختــه جورکردن و هماهنگی نــور و برق و دکور و آب و 
نان و... که دوهزار ناشر را در قوطی های نسبتاً خوشگل 
ردیــف کنــد و راهــرو بســازد بــرای قــدم زدن ملــت میــان 
ناشــران و کتاب ها و هر ســال آمار بدهد که امســال فان 
درصد بیشتر بازدیدکننده داشتیم و فان مقدار بیشتر 

فروختیم و... . تلخ است!
تــا وضعیت نمایشــگاه کتاب این اســت، وضع کتاب 
و کتاب خوانــی هــم همیــن اســت. بگذاریــد یــک جملــۀ 
کلیشه ای بگویم. نمایشگاه کتاب تهران، آیینۀ تمام نمای 
وضعیــت کتــاب در ایــران اســت. خــوب و بد کتــاب را در 
نمایشگاه کتاب تهران به خوبی می بینید: انبوه ناشران و 

عناوین کتاب و ملتی سرگرم و سرگردان کتاب.
***

در دنیــای مــوازی، مرد مســتأصل ابتدای یادداشــت، 
وارد نمایشگاه کتاب شده و از قبل می داند کتاب مربوط 
به زنبورداری، غرفۀ هفتم ســالن »کشــاورزی« نمایشگاه 
کتــاب اســت. وارد غرفه که می شــود، چند کارشــناس از 
وزارت جهاد کشاورزی در نقاط مختلف غرفه ایستاده اند. 
یکــی از کارشناســان به اســتقبالش می آیــد و او را نــزد 
صندوق های زنبورداری چیده شده در کنار کتاب ها می برد 
و شروع می کند به توضیح دادن. مرد آرام است و لبخندی 
روی لبانش است. دارد اطاعات خوبی دربارۀ زنبورداری 
می گیــرد. دوســه کتــاب خــوب هم کاســب می شــود. زن 
و بچــه اش هــم در مجموعــۀ تفریحــی جنــب نمایشــگاه 

مشغول خوش گذرانی اند. چه چیز بهتر از این؟!

چنــد ســال پیــش، کنار در غرفــۀ مجمع ناشــران انقاب 
اسامی در نمایشگاه کتاب ایستاده بودم که کامل مردی 
مستأصل به سمتم آمد. در حالی که نفس نفس می زد، 
از کتابــی دربارۀ زنبورداری ســؤال کــرد. هاج وواج نگاهش 
کردم و سری به اطراف چرخاندم که نمی دانم. مرد بیچاره 
که خشــم و خســتگی توأمان امانش را بریده بود، شروع 
کرد به پایین وباالی نمایشــگاه بدوبیراه گفتن که از شــهر 
دیگری، با ماشین زن و بچه ام را آورده ام اینجا که کتاب مد 
نظرم را بخرم و پیدا نمی کنم و هیچ کس پاسخگو نیست 
و نمی دانم کتاب را از کجا پیدا کنم. ناامید رفت؛ البد به 

پرس وجو از دیگر غرفه ها و غرفه داران! 
کل وضعیــت نمایشــگاه کتاب تهران در بنــدِ اول این 

نوشته خاصه می شود. تمام.
رســانه های عمومــی دائم مــردم را تحقیر می کنند که 
ایرانی هــا اهل مطالعه نیســتند. به مــردم آموخته اند در 
جواب »چرا کتاب نمی خوانید؟« دو جواب بدهند: »گران 
اســت، وقــت نداریــم.« تــا دلتــان بخواهــد، در جلســات 
مختلف از آدم های وزین و نسبتاً وزین شنیده ام که وقتی 
سرانۀ مطالعه در کشور ما دو دقیقه است، فان اتفاق هم 
می افتد، یا نمی افتد! حاال اگر از همان آماردهندۀ محترم 
بپرســی این دو دقیقه که می گویی دقیقاً چیســت، هیچ 
جوابــی ندارد. کســی امــا به فکر راهنمایی درســت مردم 

به سمت کتاب های مورد نیاز و موردعاقه شان نیست. 
وضعیــت نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران بــا آن 
همــه دبدبــه و کبکبــه اش، نســبِت مــردم و حاکمیــت با 
کتــاب را به خوبــی نمایــان می کنــد. مردمی کــه می آیند، 
بــرای دیــدن نمایشــگاه کتــاب می آیند: نمایشــگاهی که 
نمایشــگاه کتاب اســت. همین. گو اینکه حواشی اش پر 
است از جذابیت های غیرکتابی؛ ولی آنچه معلوم و واضح 
اســت، ایــن اســت کــه مردم بــرای دیــدار با کتــاب به این 

سرگرم و سرگرداِن کتاب
پروندۀ ویژهاحمد ذوعلم

یادداشت
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ماهنامۀ شیرازه کتاب

  اتفاقاِت هرساله 
در حال تکرار 
است: وصل نشدن 
کارت خوان  ها تا 
حوالی ظهر روز 
شروع، خالی ماندن 
برخی از غرفه  ها، 
سؤاالت فراوان 
بازدیدکنندگان از 
غرفه  داران دربارۀ 
کتاب های ناشران 
دیگر، اشتباه گرفتن 
شمارۀ درهای مصلی 
به جای شمارۀ 
راهروها، کم بودن 
و دقیق نبودن 
اطالع رسانی، نبودن 
محل کافی و مناسب 
برای استراحت 
بازدیدکنندگان و...

داغ  داغ از روی میــز تدوین و چاپخانه به دســت مخاطب 
برســد؛ امــا امســال کتاب  هــای تــازه خیلی چنگــی به دل 
نمی  زنند و عموماً جمع  آوری کارهای چاپی قبلی در قالب 

کتاب هستند.
ششــم: »خواســتن توانســتن است«، شــعار امسال 
نمایشگاه، از آن تیترهایی است که بوی همشهری جوان 
می دهد. احتماالً 99درصد بازدیدکنندگان نمایشــگاه نه 
این شــعار را شنیده  اند و نه پوستر نمایشگاه را دیده  اند. 
نمایشگاه دیگر به یک قرار ساالنه تبدیل شده که خیلی 
نیازی به هزینه  های اضافی از قبیل تبلیغات محیطی و... 

ندارد. 
هفتم: ســیطرۀ کمیت بر کیفیت، آفتی اســت که ما 
کمابیــش دچــارش هســتیم. چاپ  هــای متعــدد از یــک 
عنوان کتاب که عموماً کارهای پراقبال خارجی هســتند 
و تعــداد زیــاد ناشــران کــه برخــی از آن هــا در طول ســال 
هیــچ فعالیت حرفــه  ای ندارند و به امید فــروش کتاب در 
نمایشــگاه، چراغ نشــر را روشــن نگه داشــته  اند، موجب 
بزرگ شــدن بیــش از حد نمایشــگاه و ســررفتن حوصلۀ 
بســیاری از کتاب خوان  هــای حرفــه  ای می شــود. به نظرم 
وزارت ارشــاد می  توانــد بــا ســخت کردن مقــررات اعطــای 
مجوز نشر و تمدید آن و نیز ادغام کردن غرفه  های ناشران 
کم کار با یکدیگر، به برگزاری نمایشگاهی سرحال  تر کمک 

کند. 
هشتم: گزینش سایت زمانه از گزارش خبرگزاری مهر 
از روز افتتاحیه، در این روزها که نمایشگاه با جنب وجوش 
و نشــاط زیاد به پایان رســیده، خواندنی اســت: »حســن 
روحانی، رئیس جمهوری اسامی، در افتتاحیۀ نمایشگاه 
کتــاب تهــران شــرکت نکــرد. ناشــران چنــدان رغبتــی به 
شرکت در این دوره از نمایشگاه ندارند. ۶0 درصد غرفه  ها 
دســت  نخورده باقــی مانــده و انبوهــی از زبالــه و نخاله در 
مصلی روی هم تلنبار شــده. برخی از کتاب  های ناشــران 

نیز نم کشیده است. یک تصویر نمادین.«

یکم: 3۲ ســال اســت که اردیبهشــِت تهران، رنگ جوهر 
و بــوی کاغــذ دارد. در زمانــه  ای کــه هــر روز آمــار منفــی از 
دقایــق کتاب خوانــی مــردم کشــورمان منتشــر می  شــود، 
نمایشگاه )و فروشگاه( کتاب تهران، به عنوان بزرگ ترین و 
پر  مخاطب  ترین اتفاق فرهنگی سال کشور، رخدادی است 
بس امیدوارکننده پیش چشم دوستداران کتاب؛ بگذریم 
از اینکه برخی وجوه این نمایشــگاه )و فروشــگاه( بزرگ به 

بازار مکاره می  ماند تا نمایشگاه کتاب. 
دوم: چرخــش ماه  هــای قمــری و جلوآمدن مــاه مبارک 
رمضان، دلیلی شد تا نمایشگاه )و فروشگاه( امسال در روز 
آغازین هرساله  اش به پایان برسد؛ در روزهایی که بوته  های 
یــاس شــمال شبســتان هنوز بــه گُل ننشســته  اند. اولین 
تفاوت نمایشــگاه )و فروشــگاه( کتاب امســال با دوره های 

قبل، غیبت رئیس جمهور در آیین افتتاحیه بود.
سوم: اتفاقاِت هرساله در حال تکرار است: وصل نشدن 
کارت خوان  ها تا حوالی ظهر روز شروع، خالی ماندن برخی 
از غرفه  هــا، ســؤاالت فــراوان بازدیدکننــدگان از غرفه  داران 
دربارۀ کتاب های ناشران دیگر، اشتباه گرفتن شمارۀ درهای 
مصلــی به جــای شــمارۀ راهروهــا، کم بــودن و دقیق نبودن 
اطاع رسانی، نبودن محل کافی و مناسب برای استراحت 

بازدیدکنندگان و... .
چهــارم: اندک  انــدک نمایشــگاه جان می  گیــرد، دو روز 
پنجشنبه و جمعه رونقی به کار کارت خوان  ها داده است و 
آمار اعامی 10درصد بیشتر از پارسال است؛ اما نمی  دانیم 
مربوط به 10درصد تعداد کتاب ها است یا مربوط به قیمت 

کتاب ها با لحاظ کردن افزایش قیمت آن ها.
پنجــم: کتاب هــای چــاپ اولِ رســیده بــه نمایشــگاه 
کم  کم رونمایی می شود: چرا سوریه؟، ماجرای فکر آوینی، 
استراتژی و دیگر هیچ، تقی شهرام به روایت اسناد ساواک، 
نامه  هایــی بــه یــک بســیجی، 3۷ ســال و... . تــب مطبوع 
جشنوارۀ فیلم فجر به خواهر خوانده  اش، نمایشگاه کتاب 
تهران هم ســرایت کرده که اولین اکران  ها و اولین چاپ  ها 

نمایشگاهی بدون عطر یاس
جواد شادانلو
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هم جیبم تنگ شده و کتاب گران، هم برای کتاب جدید 
در خانــه جــا ندارم. امســال رکوردی حدود چهار ســاعت 

داشتم برای خرید همۀ کتاب  های موجود در لیستم.
چنددقیقــه  ای که منتظر دوســتم روی پله  های وســط 
شبستان نشسته بودم، مردم را نگاه کردم. خیلی  ها مثل 
همان ســال  های جوانی  ام، بدون هدف و بدون لیست، با 
داشتن چند معیار مشخص مثل موضوع و نویسنده و 
ناشــرهای خوب، ســراغ غرفه  ها می  رفتند و کتاب  ها را از 
الی جمعیــت ورق می  زدنــد و احیانــاً کتابی می  خریدند. 
یــک عــده بــا یک لیســت در دســت، با عجلــه، غرفۀ مد 
نظرشــان را نشــان کــرده بودنــد. یــک عده هــم گروهی با 

دوست  هایشان می  چرخیدند.
اگــر از مــن بپرســند بــاز هم نمایشــگاه مــی  روی یا نه، 
می  گویم می  روم. اگر از ضررهایی که برای کتاب فروشی  ها 
دارد حــرف بزننــد، اگــر دو دو تــا چهــار تــا کننــد کــه آن 
ســاندویچ و آن پول مســیر و وقت و شــلوغی و له شــدگی 

نمی  ارزد، باز می  گویم می  روم.
هــر ســال حوالی اردیبهشــت، بوی کتاب کل شــهر را 
برمــی  دارد. جایــی درســت می  شــود کــه دریایــی از کتاب 
ریخته و این رفتن  های هرســاله، خاطرات اردیبهشــت را 
عــوض می  کند. نمایشــگاه بین المللی کتــاب، یک اتفاق 
تاریخی اســت کــه هویتمان را با کتــاب آمیخته می  کند. 
این نوســتالژی نمایشــگاه کتــاب از کودکــی و نوجوانی تا 
جوانی و میان ســالی، سرمایۀ اجتماعی مهمی برای یک 
ملت اســت. نمایشــگاه کتــاب جــزوی از حافظۀ تاریخی 
ما می  شــود و ما را یک قدم به کتاب خوان شــدن نزدیک 

می  کند.

از آن سال  هایی که سه  چهار روز کامل می  رفتم نمایشگاه 
و تک  تــک راهروهــا را گــز می  کردم، خیلی ســال گذشــته 
اســت. آن روزهــا خبــری از چالــش »بــرای حمایــت از 
کتاب  فروشــی  ها، بــه نمایشــگاه کتــاب نمی  رویــم« نبود. 
نمایشگاه  رفتن خیلی هم نشانۀ فرهیختگی بود. همیشه 
روز افتتاحیه که حسابی خلوت بود، برای دیدن کتاب  ها، 
نه خریدنشــان و برای گرفتن لیســت می  رفتم. رمان  ها را 
ورق می  زدم، یکی  دو تا شــعر از کتاب شــعرها می  خواندم 
و بــا مســئوالن غرفه  هــا گپ مــی  زدم. به بعضــی غرفه  ها 
برای دیدن نویسنده یا شاعر یا آشنا چندبار سر می  زدم. 
عموماً رفاقتی، دونفره یا ســه  نفره، گشــنه و خســته روی 
چمن  ها ولو می  شدیم و ساندویچ  های سرپایی نمایشگاه 

را می  خوردیم.
خیلی  هایمــان خاطراتمــان از ایــن ســنین هم کهنه  تر 
اســت: خاطــرات ســالن کــودک و نوجــوان و غرفــۀ کانون 
پــرورش فکــری و یــک کارتن پــر از کتاب. پــدرم مجموعۀ 
کامل داســتان  های خوب برای بچه  های خوب و کتاب  های 
ســیدمهدی شــجاعی را بــرای خواهــر و بــرادر بزرگ تــرم 
خریــده بــود. تعــدادی هــم کتاب  هــای کودکانه   بــرای من 
که بیشــتر از هر چیزی، عکس  هایشان در خاطرم مانده 
اســت و ســوتی کــه یکی از غرفه  هــا به ما بچه  ترهــا داد و 

باهاش سرسام آوردیم.
حــاال ولــی پســرهایم را پیش کســی می  گذارم و اســم 
ناشــرها را نــگاه می  کنــم تا کتاب  هــای فهرست شــده ام را 
بخــرم. بــه ناشــرهای شهرســتانی حتماً ســر می  زنــم و از 
غرفه  دارها دربارۀ کتاب  های موجود در حیطۀ مطالعاتی  ام 
می  پرســم. دیگر نمی  خواهم هیچ کتــاب اضافه  ای بخرم. 

خاطرات اردیبهشت
زهرا مینایی

  هر سال حوالی 
اردیبهشت، بوی کتاب 
کل شهر را برمی  دارد. 
جایی درست می  شود 

که دریایی از کتاب 
ریخته و این رفتن  های 

هرساله، خاطرات 
اردیبهشت را عوض 

می  کند. نمایشگاه 
بین المللی کتاب، یک 

اتفاق تاریخی است 
که هویتمان را با کتاب 

آمیخته می  کند
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عرفی کتاب را تشکیل می دهد.
پیش از گرانی کاغذ، کتاب معموالً بین 50 تا 70 تومان 
قیمت گذاری می شد و در حال حاضر با این قیمت کاغذ، 
کتاب را بین 100 تا 110 تومان قیمت گذاری می کنند؛ اما 
هستند ناشران دولتی و خصوصی که از صفحه ای 180 
تــا 300 تومــان قیمت گذاری می کننــد. در عین حال، اگر 
ناشــری کاغذ خود را از طریق ســهمیه گرفته و نیازش را 
تأمین کرده باشد، این افزایش قیمت چشمگیر منطقی 

نیست. اینجاست که باید نظارت رخ دهد.
روال بــازار طــوری اســت کــه نظــارت چندانــی روی 
قیمت های برچســبی وجــود ندارد. به نظر می رســد بازار 
کتاب در جامعۀ ما که البته جامعۀ کتاب خوانی نیست،  
روزبــه روز بــه اقلیــت کتاب خــوان بیشــتر ســخت گیری 
می کند. گران یا ارزان بودن کتاب را باید بر اســاس درآمد 
سرانۀ هر کشوری ارزیابی کرد. در ایران، با توجه به درآمد 
سرانۀ ایرانیان، قیمت کتاب گران است و از این نظر یک 

کاالی لوکس به شمار می آید.
باید مقیاســی برای قیمت کم و زیاد داشــته باشــیم 
که این از عهدۀ اتحادیه و تشــکل های نشر برمی آید. به 
عبارتــی، نهادهــای صنفی باید قیمت عرفی کتــاب را در 
بازه های زمانی متفاوت، متناسب با وضعیت تورم تعیین 

کنند و جامعۀ مخاطب بتواند به آن اعتماد کند.
بــدون شــک، نحــوۀ قیمت گــذاری کتــاب عمومــی بــا 
دانشــگاهی و هــر دوی آن هــا بــا کتــاب کــودک متفــاوت 

است.

ســال گذشته سال خوبی برای نشــر نبود ؛ چراکه ناشران 
در تأمین مهم ترین مادۀ اولیۀ خود یعنی کاغذ، با بحرانی 
جــدی مواجــه بودنــد. این بحران بــا ورود وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسامی به ماجرا و ساماندهی واردات، تا حدودی 
موجب سهولت در دسترسی برای ناشران شد،؛ اما حجم 
کاغذهــای وارداتــی آن چنــان نبــود کــه کل نیاز ناشــران را 

مرتفع کند و آرامش را به بازار کاغذ برگرداند .
ســی ودومین نمایشــگاه کتاب تهران نیز از مشــکات 
کاغذ دور نمانده بود؛ چراکه در سایۀ بحران کاغذ، بسیاری 
از ناشــران تولیدات خود را کاهش دادند.  این کاهش هم 
در تعداد عناوین چاپ اول و تجدید چاپی دیده می شود 

و هم در کاهش شمارگان.
در ایــن دوره از نمایشــگاه، بــا گشــتی در راهروهــای 
شبستان مصا به قیمت های نجومی کتاب برمی خوریم 
و بــا ایــن ســؤال مواجه می شــویم که با توجه بــه افزایش 
قیمت کاغذ و متعلقات آن، قیمت های پشت جلد از چه 

فرمول مشخصی تبعیت می کنند. 
محاســبۀ هزینه هــای مســتقیم مانند خریــد کاغذ و 
مقوا، هزینه های حروف چینی، ویراستاری، صفحه آرایی، 
طراحــی، لیتوگرافــی، چــاپ، صحافــی و... و همچنیــن 
هزینه های غیرمستقیم مانند هزینه های دفتری، کارکنان، 
محــل دفتــر و انبار انتشــارات، خدمات عمومی شــهری، 
مالیات، بیمه، حمل ونقل و حتی خواب ســرمایه و مانند 
آن از یــک طــرف و محاســبۀ تخفیف هــای معمــول بــرای 
پخــش و تک فروشــی از طرف دیگــر، فرایند قیمت گذاری 

این افزایش منطقی نیست
سجاد شیرافکن

  روال بازار 
طوری است که 
نظارت چندانی روی 
قیمت های برچسبی 
وجود ندارد. به نظر 
می رسد بازار کتاب 
در جامعۀ ما که البته 
جامعۀ کتاب خوانی 
نیست،  روزبه روز به 
اقلیت کتاب خوان 
بیشتر سخت گیری 
می کند



شمارۀ 34 و 35
خرداد و تیر 1398

ماهنامۀ شیرازه کتاب

  سال هاست که 
تمام این گله  ها و 

حتی بیشتر از این را 
اصحاب رسانه، اهل 
قلم و حتی مخاطب 
عام مطرح کرده اند؛ 

اما متأسفانه نه تنها به 
معضالت و مشکالت 

رسیدگی نشده، 
بلکه هر سال مشکل 
جدیدی به مشکالت 

قبلی اضافه می  شود و 
اگر همان عشق و نیاز 

به کتاب نبود، شاید 
مخاطبان تا به حال 

عطای نمایشگاه را به 
لقایش بخشیده بودند

آن ها می  شود. 
برخی هم مخالف این نظر هستند؛ چون عقیده دارند 
کتاب کاالیی مصرفی است که باید بی  واسطه و با قیمت 
مناســب  تر به دســت مخاطــب برســد و ناشــران فرصتی 
داشته باشند تا درآمد حاصل از فروش را مستقیم و آنی 

دریافت کنند. 
روی صحبــت مــن بــا دســتۀ اول اســت. اول اینکــه با 
توجــه به فراگیرشــدن دنیای مجازی و افزایش ســایت  ها 
و صفحه  های معرفی کتاب، نیاز مخاطب برای آشــنایی 
بــا کتاب برطرف می  شــود. بنابراین حضور در نمایشــگاه 
بــرای مخاطب ضــروری نیســت. دیدار بــا پدیدآورندگان 
اثــر هم منطقی نیســت. با توجه به تعــداد باالی آثار هر 
نشر، چند نفر از نویسندگان و دیگر عوامل کتاب فرصت 
حضــور در نمایشــگاه را پیــدا می  کننــد و چنــد درصــد از 
مخاطبــان شــرایط حضــور در روز مــد نظر را دارنــد؟ و آیا 
اصــاً فرصــت هم  صحبتــی و تبادل نظر بیــن مخاطب و 
پدیدآورنده فراهم خواهد شــد؟ به عاوۀ اینکه مخاطب 
خــارج از تهــران کــه بــه کتاب و کتاب فروشــی دسترســی 

ندارد، چگونه نیازهای خود را تأمین کند؟
ای کاش به جــای بحث  های حاشــیه  ای، کســی فکری 
به حال اوضاع آشــفتۀ نمایشــگاه کتاب می  کرد؛ اوضاع 
نابســامانی مثــل بی  نظمی، مخصوصــاً در روزهــای اول. 
بــه عــاوۀ دورازدســترس بودن مکان  هــای مناســب بــرای 
اســتراحت و نماز و صرف غذا و نبود آبخوری در محوطۀ 

مصا که یکی از معضات بزرگ این مکان است. 
سال هاســت که تمام این گله  ها و حتی بیشــتر از این 
را اصحــاب رســانه، اهل قلم و حتــی مخاطب عام مطرح 
کرده اند؛ اما متأســفانه نه تنها به معضات و مشــکات 
رســیدگی نشــده، بلکــه هــر ســال مشــکل جدیــدی بــه 
مشــکات قبلی اضافه می  شــود و اگر همان عشق و نیاز 
به کتاب نبود، شاید مخاطبان تا به حال عطای نمایشگاه 

را به لقایش بخشیده بودند. 

به جز ســال  های شمســی و قمــری و میادی، ســال  های 
قراردادی زیادی بین مردم رواج دارد؛ مثل ســال خمســی 
و بــرای اهــل کتــاب و اهل قلم، ســال کتابی. این ســال از 
اردیبهشت و با نمایشگاه بین  المللی کتاب آغاز می  شود. 
نفس  کشــیدن در فضایی آکنده از عطر کتاب احســاس 
شــگفت  انگیزی اســت کــه توصیف  کردنی نیســت؛ مگر 
بــرای اهلــش. چیــزی شــبیه عشــق اســت. می  گوینــد تا 
عاشــق نشــوی، نمی  توانــی مفهــوم عشــق را درک کنی و 
وقتی که عاشــق شــدی، فقط می  توانی برای یک عاشــق 
عشق را توصیف کنی. صحبت از کتاب هم چیزی شبیه 
به همین اســت. راه رفتن بین غرفه  هــا و داخل راهروهای 
پرازدحام، ورق زدن صفحات کتاب، جست وجوی ناشران 
و کتاب  هــای جدید و قدیم، افســوس به دلیل تمام شــدن 
چاپ کتابی که قصد خریدنش را داریم و شور و شعف به 
خاطر کتاب جدید نویســندۀ موردعاقه مان. برای کسی 
کــه به جــز کتاب هــای درســی کتــاب دیگــری را در دســت 
نگرفته، همۀ این شور و اشتیاق بی  دلیل است؛ اما کسی 
که عاشق کتاب است، همۀ این خوشی  ها را با گوشت و 

پوست لمس می  کند. 
برخاف آمارها، روزبه  روز به تعداد این عشــاق اضافه 
می  شــود و چــه جایــی بهتــر از نمایشــگاه کتــاب بــرای 
گردهم آمدن ناشر و نویسنده و مخاطب و کتاب در یک 

مکان. 
بــا اینکــه نیــاز بــه ایــن گردهمایــی روزبــه  روز بیشــتر 
احســاس می  شــود، بعد از سی  سال همچنان چگونگی 
برگــزاری نمایشــگاه محــل بحث اســت. عــده  ای مخالف 
فروش کتاب هستند و عقیده دارند که نمایشگاه کتاب 
بایــد ماننــد اکثر نمایشــگاه  ها فقط محــل معرفی کتاب 
باشــد و مکانــی باشــد بــرای دیــدار مخاطــب بــا مؤلــف، 
مترجــم، ناشــر و حتــی ویراســتار و تصویرگــر و... . ایــن 
عــده معتقدنــد برگزاری نمایشــگاه کتاب باعــث ضرر به 
کتاب  فروشی  هاســت و منجــر به تعطیل شــدن تدریجی 

اردیبهشت، نوروز اهل کتاب
پروندۀ ویژهفاطمه سلیمانی

یادداشت
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شمارۀ 34 و 35
خرداد و تیر 1398

ماهنامۀ شیرازه کتاب

  حجم بزرگ 
نمایشگاه کتاب آیا 
حکایت از تنوع و 
گستردگی موضوعات 
و تولیدات در عرصۀ 
کتاب دارد، یا آنکه 
ناشران متعدد در 
فضای شنبه بازارها 
یا به تعبیر با 
کالس ترش، 
هایپرمارکت مآبانه، 
فروش کتاب های 
بازارپسندشان را 
تبلیغ می کنند؟

هایپرمارکت مآبانــه، فــروش کتاب هــای بازارپسندشــان را 
تبلیــغ می کننــد؟ بخش حاکمیتی به غیــر از تدارک چند 
سالن که ناشرانِ خودشان برنامه های خود را در آنجا اجرا 
کننــد، چه تدبیــر ویژه ای را تــدارک دیده اســت؟ چرا آمار 
و خروجی نمایشــگاه به صورت شــفاف و علمی منعکس 
نمی شــود تا محققان از آن بهره ببرند و برایشــان روشــن 
شــود کــه مثــاً کــدام کتــاب پرمخاطب تریــن کتاب هــای 
نمایشگاه بوده است؟ باز هم به عنوان مثال، فرض کنید 
نگارنــدۀ ایــن یادداشــت، عاقه منــد بــه کتاب هــای تاریخ 
معاصــر ایران اســت. چــرا باید مجبور باشــم در محیطی 
شلوغ، بدون کمترین امکانات رفاهی و استراحتی، فضای 
چندهکتــاری نمایشــگاه را متر کنــم تا نهایتاً بــا تازه های 
نشــر در ایــن حــوزه از نزدیک آشــنا شــوم؟ چــه مدیریت 
اســتراتژیک فرهنگــی در ادارۀ نمایشــگاه کتــاب وجــود 
دارد؟ غرفه هایــی کــه نقــش کتاب فروشــی محلــی را ایفا 
می کنند؟! چه تاشی صورت گرفته است تا این فرصت 
فرهنگی ارتقا یافته و ظرفیت های جدید آن کشف شود؟ 
نمایشــگاه کتاب ما لحظه به لحظه عوام ساالرانه تر شده و 
هیچ احساس تاشی برای اصاح رویکردهای نمایشگاه 
احســاس نمی شــود. بیاییم با هــم صادق باشــیم. با این 
وضع مدیریت، سال بعد و سال های بعدتر نیز نمایشگاه 
درست مانند نمایشگاه امسال و سال های قبل تر است و 
پیشرفتش در حد نحوۀ کارت کشیدن، گرفتن بن کتاب و 
نهایتاً ساماندهی گاریچی ها و پارکینگ نمایشگاه خواهد 

بود.

راســتی اگــر نمایشــگاه کتابــی نبــود، چــه می شــد؟ مثــاً 
ایــن همــه ترافیــک در قلــب پایتخــت درســت نمی شــد، 
کتاب فروشــی های محلــی شــاید اوضاعشــان از حالــت 
فاجعــه خــارج می شــد، چنــد میلیــارد بودجــه هزینــۀ 
نمایشــگاه نمی شــد، کلی تغذیۀ بی کیفیت و گران غالب 

خلق هللا نمی شد و... .
امــا روی دیگــر ســکه را هــم بایــد دید. درســت اســت 
کــه اوضاع کتاب فروشــی های محلی )اگر موجود باشــند( 
فاجعه اســت، حــال وروز انتشــاراتی ها نیز دســت کمی از 
احــوال ســایر بخش های فرهنگی کشــور ندارد. بســیاری 
برای نمایشــگاه کتاب لحظه شــماری می کنند تا در سایۀ 
حضــور میلیونــی مخاطبــان، بــه اوضاع و احــوال خویــش 
تنفس مصنوعی بدهند. نباید دانشــجویان شهرستانی 
را فرامــوش کــرد کــه با ســاک های چرخ دارشــان و لیســت 
بلندباالی خود به دل نمایشگاه می زنند و خود را در دریای 
کتاب ســیراب می کننــد. یا مخاطبانی که در جشــن های 
امضا، نویســندگان محبوبشــان را در نمایشگاه می یابند 

و... .
امــا آیــا نمونه های فوق به معنی هوشــمندی مدیریت 
استفاده از بزرگ ترین مانور فرهنگی کشور است؟! بیایم 
با هم صادق باشیم. نمایشگاه امسال با نمایشگاه پارسال 
چه فرقی داشت؟! با نمایشگاه سال قبل ترش چه؟! حجم 
بــزرگ نمایشــگاه کتــاب آیا حکایت از تنوع و گســتردگی 
موضوعات و تولیدات در عرصۀ کتاب دارد، یا آنکه ناشران 
متعــدد در فضای شــنبه بازارها یا به تعبیر با کاس ترش، 

اگر نمایشگاه نبود؟! 
محمد رحمانی
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شمارۀ 34 و 35
خرداد و تیر 1398

ماهنامۀ شیرازه کتاب

  کل تبلیغات 
نمایشگاهِ مثالً فرهنگی 

کتاب تهران، در 
انحصار مؤسسه ای 
قرار می گیرد که در 

ظاهر ناشر و در باطن 
یک مرکز درآمدزایی از 

کنکور است!

  هجوم 
بی حدوحصر 

کارتل های اقتصادی 
با سرمایه هایی بیرون 
از فرهنگ که سرمایۀ 

هرکدامشان برای 
زیروروکردن حوزۀ 

نحیف و بِری بِری زدۀ 
اقتصاد فرهنگ کفایت 

می کند، در درازمدت 
جا را برای همۀ کسانی 

تنگ خواهد کرد 
که با چشم امید به 

فرهنگ پا به اقتصاد 
گذاشته اند؛

که در ظاهر ناشر و در باطن یک مرکز درآمدزایی از کنکور 
است! کمی  آن طرف تر، یکی از برندهای مهم بازار دیجیتال 
به اردوگاه دیجی کاالیی ها می پیوندد که پولش از پارو باال 
می رود. الجرم هم تا مدتی به مدد ســرمایۀ تزریق شده از 
جانــب دیجیِ محترم، چوب حــراج می زند تا با دامپینگ 
بازار، دیگر رقبا به در شــوند. دیگر برند نشر دیجیتال هم 
اخیراً بخشــی از ســهامی همان شبه ناشــری شده که کل 
آپشن های تبلیغاتی نمایشگاه را با افزایش تعمدی قیمت، 
انحصــاریِ خــود کــرده و دیگر رقبــا را رانده گوشــۀ رینگ! 
جوالن اسپانسرشــیپ های برنامه ســازی در رسانۀ ملی و 
ستاره مربع ها و ایضاً وضعیت سینما و سرمایه را هم فعاً 
فاکتور بگیرید که این روزها تشــت رســوایی اش در دادگاه 

بعضی متهمان بانکی، حسابی افتاده پایین! 
ایــن قلــمِ نــه تحلیلگــر مســائل اقتصــادی اســت، نــه 
کارشــناس مدیریت. این قلم خبرنگاری فرهنگی است و 
همین قدر هم شامه اش می فهمد که این زیر بلیت رفتن، 
در درازمدت دودش نه فقط به چشمان کوچک و کم سوی 
فرهنــگ مــی رود کــه بنــای کســب وکارهای نویــن را هــم 
می لرزانــد. یعنی منطق دودوتای اقتصــادی اش هم لنگ 
اســت، اگر کسی بفهمد! هجوم بی حدوحصر کارتل های 
اقتصــادی با ســرمایه هایی بیــرون از فرهنگ که ســرمایۀ 
هرکدامشــان برای زیروروکردن حوزۀ نحیف و بِری بِری زدۀ 
اقتصــاد فرهنــگ کفایت می کند، در درازمــدت جا را برای 
همۀ کسانی تنگ خواهد کرد که با چشم امید به فرهنگ 
پا به اقتصاد گذاشته اند؛ کسانی که نه پشتشان به سرمایۀ 
دیجی  جان گرم اســت و نه چرخۀ مالی آن شبه ناشــری را 
دارند که نافش وصل به رحم ناعادالنۀ کنکور اســت و نه 
از جانب آن مگامال الکچری غرب تهران تأمین ســرمایه 
می شــوند. این هــا هــم در کنــار فرهنــگ له خواهند شــد. 

سرمایه داری خواهد بلعیدمان، اگر فکر نکنیم!

روز بازدید رهبری از نمایشگاه بود. برای پیگیری هم زمان 
بازدیــد ایشــان و کار دیگــری، رفتــه بــودم مصــا. البه الی 
کارهــا تصویــری ثبت کردم از جوالن تبلیغاتــی برندها در 
محوطــۀ بیرونــی مصا. فی المجلس هم اســتوری کرده و 
فرســتادمش توی صفحۀ اینســتاگرام با چنین شــرحی: 
»حلول کاپیتالیسم در مصا!« دوستی به درستی متذکر 
شــد کــه االن زمــان مناســبی برای انتشــار چنین پســتی 
نیســت. حق گفته بود. هم زمانی انتشــار چنین مطلبی 
بــا بازدیــد بلندپایه تریــن مقــام مملکــت کــه از قضــا هــم 
کتاب دوســت اســت و هم ضدســرمایه داری، این تصور را 
بــرای مخاطــب پیش می آورد کــه نکند این قلم هــم دارد 

طعنه می زند؛ ما هکذا الظن به! 
حاال درســت اســت که آن روز به توصیۀ درســت رفیق 
شــفیق، پســت مزبــور را حــذف کــردم؛ ولــی ذهنــم هنــوز 
مشــغول اســت! ســرمایه داری دارد ما و جامعه و فرهنگ 
و کتاب و کتاب خوانی و همه چیز را با هم می بلعد! فاکتور 
می گیــرم نــگاه اقتصاد سیاســی گونه و ایضــاً نگاه های در 
ظاهــر عدالت خواهانــه و در باطــن چــپ را؛ اما نیم نگاهی 
به اتفاقات زیرپوستی همین حوزۀ کتاب و نشر که خیلی 
هــم چــرب و نرم نیســت، آن قــدر نگران  می کنــد آدم را که 
شب و روز ذهنش مشغول شود به اینکه در این روزگار که 
هّم وغم دولت مردان، تأمین مایحتاج اساسی مردم است، 
آیا کسی هم حواسش به این هست که دارد زیر پوست 

فرهنگ چه می گذرد؟!
آن سوی پایتخت، یک مگامال و مجتمع لوکس تجاری 
و فیوزپران راه می افتد. بخشی هم می رود زیر بلیت چیزی 
کــه در ظاهــر، کتاب و کتاب خوانی اســت و در باطن اما... 
. در همیــن محوطــۀ مصــا کــه قــرار بــود نقطــۀ بندگی و 
رفتن زیر بلیت توحید باشد، کل تبلیغات نمایشگاهِ مثاً 
فرهنگی کتاب تهران، در انحصار مؤسسه ای قرار می گیرد 

الغوث فرهنگی
در حلق و بلع کاپیتالیسم

پروندۀ ویژهمحمدصادق علیزاده

یادداشت
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شمارۀ 34 و 35
خرداد و تیر 1398

ماهنامۀ شیرازه کتاب

  ناشران، 
خصوصاً ناشران 
جبهۀ فرهنگی 
انقالب اسالمی، 
با دستانی اگر چه 
نه چندان پر، اما 
آبرومند به نمایشگاه 
آمدند. بی شک، 
تنگناهای اقتصادی 
تعدادی از عناوین 
آن ها را پشت درهای 
بستۀ چاپخانه ها نگه 
داشته بود؛ اما باز 
هم با انتشار بهترین 
کتاب هایشان، 
سعی کرده بودند 
صورتشان را به 
هنرمندانه ترین وجه 
با سیلی سرخ نگه 
دارند

را بیــش از پیــش در دل اهالــی کتاب انداخت تا در ســال 
ســخت 1398، تاششــان را مضاعف کنند. این موضوع 
در گزارشــی تصویری که در ســاعات پایانی نمایشگاه و با 
کمک مدیران نشر و مسئوالن غرفه ها تهیه کردیم، برایمان 

اثبات شد.
اســتقبال مــردم از نمایشــگاه دالیــل مختلفــی دارد 
همچون خرید کتاب های چاپ قدیم و با قیمت مناسب 
و تــرس از افزایــش قیمت ها در چاپ هــای آتی؛ اما به نظر 
می رســد عامل اصلی آن، تولید کتاب های ارزنده از ســوی 
ناشــران و تبلیغات گســتردۀ برخی از آن ها در رســانه ها و 

شبکه های اجتماعی بوده است.
به خاطر داریم چند سال پیش که قیمت کاغذ و چاپ 
جهــش زیــادی کــرد، رضا امیرخانی، نویســندۀ برجســتۀ 
کشــورمان، در بیانی این اتفاق را به نفع بازار نشــر کشــور 
ارزیابی کرد. در نگاه او با افزایش هزینه های تولید کتاب، بر 
کیفیت کتاب ها نیز افزوده می شود. این اتفاق را به خوبی 
می شد در نمایشگاه امسال و در بین تازه های نشر شاهد 

بود.
حاال که نمایشگاه سی ودوم کتاب تهران به خیر و خوبی 
تمام شده، می شود باز هم از همۀ ناشران خواست که در 
تولید کتاب های تازه شــان بیشــتر از هر چیزی به کیفیت 
محتوا بیندیشند و آثاری را روانۀ چاپ و صحافی کنند که 
با ارزش ریالی کتاب ها هم ارزی داشــته یا حتی یک ســر و 

گردن باالتر بایستند.
اوضاع ناشــران در ســال پیش رو بی شــک سخت تر از 
ســال 9۷ نیســت؛ اما به حساســیت های آن حتماً افزوده 

خواهد شد.

بهمن و اســفند ســال گذشــته با افزایش روزبه روز قیمت 
کاغذ، آنچه بیش از هر چیزی اهالی کتاب را نگران می کرد، 
دورنمای رخداد مهم ساالنه در حوزۀ کتاب، یعنی نمایشگاه 
تهران بود. نمی دانستیم با این وضعیت، شاهد کتاب های 
تازه و خواندنی خواهیم بود یا نه؟ برای ناشران دل و دماغی 
می ماند که به نمایشگاه بیایند یا نه؟ همین چند روز پیش 
هــم معاون فرهنگی ارشــاد تصریح کــرد اختصاص ندادن 
بودجــه بــه ایــن معاونــت، نمایشــگاه امســال را تــا مــرز 

برگزارنشدن پیش برده است!
سراســر عیدمــان را همۀ ایــن انرژی های منفی پر کرد و 
امیدی نداشــتیم بعــد از تعطیات بلندمدت نــوروزی، در 
گروه های تلگرامی و شــبکه های اجتماعی، خبر خوشی از 

ناشران و نویسندگان بخوانیم و بشنویم.
اما حاال در حالی این سطرها را می نویسم و می خوانید 
کــه بــه لطــف خــدا، بــاز هــم اوضــاع کتــاب از یــک بحران 
بزرگ رهانیده شــد و ســفارش های رهبر فرزانۀ انقاب در 
بازدیدشان از نمایشگاه، برای رسیدگی به موضوع کاغذ و 

اقام چاپ اثر کرد. 
این خوشحالی از زمانی آغاز شد که فهمیدیم ناشران، 
خصوصاً ناشران جبهۀ فرهنگی انقاب اسامی، با دستانی 
اگــر چــه نه چندان پــر، امــا آبرومند بــه نمایشــگاه آمدند. 
بی شــک، تنگناهای اقتصــادی تعدادی از عناویــن آن ها را 
پشت درهای بستۀ چاپخانه ها نگه داشته بود؛ اما باز هم با 
انتشار بهترین کتاب هایشان، سعی کرده بودند صورتشان 

را به هنرمندانه ترین وجه با سیلی سرخ نگه دارند.
مــردم امــا در ایــن میــان، واقعاً گل کاشــتند. اســتقبال 
عمومی از نمایشگاه و خرید چشمگیرشان از ناشران، امید 

از جیب های خالی
تا سبدهای پر از کتاب

میثم رشیدی مهرآبادی
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  البته این تنوع 
یک ضعف هم داشت 

و آن، نبودِ قصه های 
بومی برای کودکان 
بود. عمدۀ کتاب ها 
حاوی تصاویری از 
برنامه کودک های 

خارجی و قصه هایی 
از همان جنس بود؛ 

قصه ها و تصاویری که 
بعضاً شایستۀ کودک 

ایرانی نبودند!

با توجه به تصاویر کتاب ها می گفتند، بیشتر از قبل شده 
بود. این یعنی به جای حفظیاتی که سیستم غلط آموزشی 
به بچه ها در مدارس تحمیل می کند، در نمایشگاه کتاب 
به یادگیری از نوع بازی آموزش بیشتر توجه می شود. این 
بازی آموزش را می توانستیم در ابزارهای جانبی کتاب ها در 
برخی غرفه ها ببینیم. اتفاقاً این کتاب ها با استقبال بیشتر 

بچه ها و والدینشان مواجه می شد.
۴. اینجا هم موســیقی دســت از سر ما بر نمی داشت. 
در هــر راهــرو یکــی دو غرفه بودند کــه به جای تبلیغ کتاب 
خــوب به مخاطبان نمایشــگاه، با یــک باند و چند آهنگ 
شش وهشــتی که نســبتی با فضای کودک و نوجوان هم 
نداشــت، می خواســتند مخاطبان را به سمت خود جلب 
کنند؛ کاری که بیشتر روی اعصاب حاضران در نمایشگاه 

بود و ذهن آن ها را از انتخاب های صحیح دور می کرد.
5. امــا نکتــۀ آخر دربارۀ حضور نقاش های صورت بود. 
این پدیده از مهدکودک ها شروع شد، در جشن های تولد 
کودکان بسط یافت، بعد به پارک ها رسید و حاال در وسط 
هر راهروی سالن کودک و نوجوان، دو نقاش صورت کودک 
می بینید که مشــغول نقاشــی کودک و نوجوان هستند! 
به نظر می آید آنچه باید در نمایشگاه کتاب برای کودک و 
نوجوان مجذوب کننده باشد، کتاب و کتاب خوانی است؛ 
اما نتیجۀ این رویه فقط دوری از کتاب و توجه به سرگرمی 
و اغواگری است. حداقل آن است که نمایشگاه کتاب جای 

این کارها نیست!

هرســاله با خانــواده برای خرید کتاب به نمایشــگاه کتاب 
مراجعه می کردیم؛ اما امســال به دلیل گران شــدن قیمت 
کاغذ، معنای نمایشــگاه بین المللی کتــاب برایمان دقیقاً 
»نمایشگاه« بود. قیمت ها به گونه ای بود که نمی توانستیم 
برای خودمان کتابی بخریم؛ اما حضور یک دختر سه ساله 
در خانه مان هم ما را مجاب کرده بود که حداقل برای آنکه 
او بــا کتــاب و کتاب خوانــی انس و الفت پیــدا کند، تاش 
کنیم تا برای او کتاب بخریم. حضور ما در بخش ناشران 
کودک و نوجوان اما با چند نکته همراه بود که خوب است 
به آن ها توجه کنیم؛ نکاتی که بعضاً باید اصاح شوند و 

بعضاً تقویت. 
1. تنوع کتاب های کودک و نوجوان به نســبت گذشته 
بیشــتر شــده اســت. داســتان های بیشــتری وجــود دارد 
کــه ویــژۀ کــودکان و نوجوانان چــاپ می شــود و این به طور 
محسوســی در نمایشــگاه کتاب حس می شــد. البته این 
تنــوع یک ضعف هم داشــت و آن، نبــودِ قصه های بومی 
بــرای کــودکان بــود. عمــدۀ کتاب هــا حــاوی تصاویــری از 
برنامه کودک های خارجی و قصه هایی از همان جنس بود؛ 
قصه ها و تصاویری که بعضاً شایستۀ کودک ایرانی نبودند!
۲. افزایــش قیمت کتاب های کودک و نوجوان نســبت 
به رشدی که در کتاب های باقی بخش ها حس می کردیم، 
ملموس نبود و این باعث شده بود بتوانیم چند کتاب برای 

کودکمان بخریم.
3. کتاب هــای مصــور و قصه هایی که خود بچه ها باید 

موزیک، نقاشی چهره
و مقداری کتاب!

پروندۀ ویژهمیکائیل دیانی
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می شود، همه چیز سر جایش قرار دارد؟ اتفاقاً برعکس. 
این اوضاع بخش کودکان نمایشگاه کتاب، تا حدود زیادی 
آینــۀ تمام نمــای نحــوۀ عملکــرد سیاســت گذاران عرصــۀ 
کــودک و نوجــوان اســت. ایــن اوضاع بلبشــو و این حس 
بی صاحب بودن اگر در سایر عرصه های مربوط به کودکان 
بیشــتر نباشد، کمتر نیســت. منظورم از سایر عرصه ها، 
محتــوای تولیدشــده و منتشرشــده در بخــش کــودکان 
اســت. کافی اســت یک چرخ در غرفه های پرسروصدای 
نمایشــگاه کتاب بزنید تا متوجه شــوید خیلی از ناشران 
کــودک، تمــام سرمایه شــان را صــرف ترجمــه می کننــد و 
تألیف، مگر به شکل محدود، وجود خارجی ندارد. البته 
این به خودی خود شــاید ایراد نباشــد؛ اما مشــکل بزرگ 
آنجا است که انگار کسی روی این کتاب ها و محتوای شان 
نظارتی نمی کند. خیلی از ناشرها که نگاهی صنعتی به 
حوزۀ کودک دارند و فقط به فکر سود خودشان هستند، 
هــر کتابــی را ترجمه و روانۀ بازار می کنند. نگاه اقتصادی 
آن ها باعث شده تا خیلی به محتوا توجه نکنند؛ اما این 
هیچ ربطی به وظیفۀ سیاســت گذار ندارد. نحوۀ برخورد 
وزارت ارشــاد با موضوع کودکان به نحوی اســت که انگار 
حــوزۀ کــودکان را رها کــرده و به جای نقــش تنظیم گری و 
سیاســت گذاری، صرفــاً به دســتگاه صــدور مجوز تغییر 
کاربری داده است. برای مثال، در حال حاضر کتاب هایی 
در حوزۀ کودکان منتشــر می شــوند که تناسبی با سبک 
زندگی ایرانی اســامی ندارند یــا در الیه های زیرین خود، 
محتوایــی متعــارض بــا تفکر دینــی را به کــودک منتقل 
می کنند. این وضع، درست در وقتی ایجاد شده که اغراق 
نیســت اگــر بگوییم نــوک پیکان دشــمنان مــا در جنگ 
نرم، به ســمت کودکان نشــانه رفته و همــه هم می دانیم 
کــه آموزه هــای دوران کودکــی چه تأثیــر تغییرناپذیری بر 
دوره هــای بعــدی زندگــی می گــذارد. پــس هــزار ای کاش 
که ســیدعباس صالحی و سایر مســئوالن مربوط، توجه 
بیشــتری بــه تولید محتــوای مناســب و نظارت بر ســایر 

تولیدات کنند.

همه چیــز شــلوغ و به هم ریختــه اســت. مقــداری مصالح 
ســاختمانی در کنــار راهــروی ورودی قــرار دارد. کف زمین 
بــا چنــد مــدل پوشــش پــر شــده و همیــن یعنــی وجــود 
ناهمواری هایــی که ممکن اســت هر لحظه به خاطرشــان 
زمین بخورید. تابلوها هنوز روی غرفه ها نصب نشــده اند 
و بدتــر از همــه، شــمارۀ غرفه هــا از هیــچ نظمــی پیــروی 
نمی کنند. برخاف شبســتان، صدای کرکنندۀ بلندگوها 
فضــای بســته را پــر کــرده و کم کــم دارد افراد را به ســردرد 
مبتا می کند. دنبال یکی از غرفه ها می گردم؛ دریغ از یک 
تابلــو یــا فرد راهنما. نگاهم به کف زمین و مصالحی قفل 
می شــود که در چند بخش دیگر رها شــده اند. در همین 
حیــن، صــدای گریــۀ بچه ای را از پشــت ســرم می شــنوم. 
می چرخم و متوجه می شوم حین بازی و دویدن در سالن، 
پایــش بــه یکــی از همیــن ناهمواری ها گیر کــرده و پخش 
زمین شده است. سعی می کنم این تصویر تلخ را فراموش 
کنم و در راهرو ها بچرخم. هرچه بیشتر موقعیت را برانداز 
می کنم، بیشــتر متوجه عمق فاجعه می شوم. بی نظمی، 
کثیفی و... در بخش کودکان موج می زند. انگار برای کسی 
مهم نیســت اینجا چه وضعی داشــته باشــد. چرا؟ چون 
عکس گرفتن هــا، بازدید هــا و... همگــی در شبســتان رخ 
می دهد و زیبانگه داشتن ویترین کار و رزومه دادن  از همان 

جا برایشان کافی است.
این هایی که گفتم، مربوط به نمایشگاه کتاب در دهۀ 
شصت و هفتاد نبود. این ها توصیف کوتاهی از مشکات 
بخــش کودکان نمایشــگاه بین المللی کتاب امســال بود. 
مشــکاتی کــه حل کــردن اکثرشــان کار ســختی نبــوده و 
نیست؛ اما انگار برای کسی ارزش نداشته تا پیگیری شان 
کند. شــاید هم عامدانه باشــد؛ چون بعید اســت بعد از 
این همه سال که از برگزاری نمایشگاه می گذرد، کسی از 
سر نابلدی چنین ماحصلی را پدید آورد. البته شاید هم 
نباید خیلی سخت گرفت. به هر حال، باید همه چیزمان 
به همه چیزمان بیاید. فکر می کنید این مشــکات اولیه 
استثنا است و در باقی موضوعاتی که به کودکان مربوط 

سرگردانی های کتاب کودک
سیّدمیالد ناظمی

  بی نظمی، 
کثیفی و... در بخش 
کودکان موج می زند. 
انگار برای کسی 
مهم نیست اینجا 
چه وضعی داشته 
باشد. چرا؟ چون 
عکس گرفتن ها، 
بازدید ها و... 
همگی در شبستان 
رخ می دهد و 
زیبانگه داشتن 
ویترین کار و 
رزومه دادن  از همان 
جا برایشان کافی 
است

  کافی است یک 
چرخ در غرفه های 
پرسروصدای 
نمایشگاه کتاب 
بزنید تا متوجه 
شوید خیلی از 
ناشران کودک، تمام 
سرمایه شان را صرف 
ترجمه می کنند و 
تألیف، مگر به شکل 
محدود، وجود 
خارجی ندارد 
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جدیدی را زده اند و از کناره گیری کامل برخی  از ایشان هم 
خبرهایی به دستم می رسید، در کمال تعجب، ناشرانی را 
می دیدم که مثل هر سال و بلکه بیش از سال های پیش، 
با عناوین تازه و متعدد و متنوع و رنگ ووارنگ و با شــمار 

باال به نمایشگاه کتاب آمده اند. 
به راســتی، راز این همه موفقیت در زمینۀ چاپ کتاب  
شــعر در کشــور چیســت؟ این تعداد ناشــر موفق چگونه 
توانســته اند در این آشــفته بازار کتــاب و در این وضعیت 
نابســمان و نگران کننــدۀ نشــر، بــه این خوبــی گلیم خود 
را از آب گل آلــود فضــای فرهنگی کشــور بیرون بکشــند و 
هریک با عناوین متعدد و حتی برخی با ده ها عنوان کتاب 
جدید، به شبستان مصای تهران بیایند؟ واقعاً این همه 
خواهان و خریدار پروپاقرص کتاب شعر از کجا آمده اند؟ 
یعنی ما آن قدر مشــتری جدی داریم که به راحتی دســت 
در جیب می کنند و با خرید همۀ صد عنوان کتاب  جدید 
فان ناشــر و رســاندن پی درپی آن ها به چاپ های بعدی، 
هم هزینه های تولید کتاب او را تأمین می کنند، هم مخارج 
آن نشــر را به دخلش بازمی گردانند، هم با ســود حاصل 
از چنیــن فــروش چشــمگیری، چرخه های صنعت نشــر 
کشور را به گردش درمی آورند و هم خیری به مؤلف بی نوا 
می رسانند و به او برای ادامۀ کار و تألیف آثار بعدی انگیزه 

نمایشگاه کتاب امسال هم به پایان رسید؛ با همۀ خوبی ها 
و بدی هایــش. خوبی هایی از جنس دیدارهای شــیرین با 
دوســتان آشــنا، کتاب گردی هــا و تورق کردن هــا، شــنیدن 
خبرهای کتابی جدید و دیدن اتفاقات تازۀ نشر، تماشای 
شــوق دل نشــین و همچنان زندۀ مردم بــرای خرید کتاب 
و بدی هایــی از ســنخ وحشــت هنــگام دیــدن قیمت های 
عجیب، کاسبی ناشران تاجر، رنج های ناشران شریف برای 
تولید ســالم، بی قاعدگی بازار نشــر، هجمۀ آثار ترجمه ای 
بی ضابطــه بــه ســبد خریــد مــردم، بی درایتــی مســئوالن 

فرهنگی و هزاران نکتۀ ریز و درشِت تلخ و شیرین دیگر.
در این میان اما نکاتی هم بود که شاید به حسب عاقۀ 
هــر بیننده ای بــرای او مهم تــر جلوه کرده باشــد. به عنوان 
مثال، من که بشــخصه عاقۀ بیشتری به شــعر دارم و از 
روی همین عاقه، با کنجکاوی بیشتری در این ده روز به 
غرفه های شعری سرک می کشیدم، نکتۀ عجیبی دیدم که 
حقیقتــاً به نظــرم در نوع خودش جالــب توجه بود. البته 
مسئلۀ جدیدی نبود و متأسفانه سال هاست که گریبان 
نشــر را در حــوزۀ شــعر گرفتــه اســت. ایــن مســئلۀ مهم، 
گســترش چشــمگیر آن در نمایشگاه کتاب امســال بود. 
امســال، در حالی که از برخی دوســتان ناشرم می شنیدم 
کــه به دلیــل مشــکات بــازار کاغــذ، قیــد چاپ هــر کتاب 

ارۀ چرخۀ معکوس و معیوب چاپ کتاب های شعر در فضای نشر کشور درددلی چند درب

مؤلف؛ مشتری یا مشارک؟
پروندۀ ویژهمحمدرضا وحیدزاده

یادداشت
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می دهند؟ به راســتی بازار شــعر کشــور چنین مشتریانی 
دارد؟ اگر چنین اســت که خوشــا شعر و زهازه این فضای 

فرهنگی و ادبی توسعه یافته !
کاش همۀ این هایی که گفتیم، حقیقت می داشــت و 
خیال پردازی هــای ســاده انگارانه نمی بود. کاش به راســتی 
چنین بود و بازار نشر را در حوزۀ  شعر، مشتریانی جدی 
و دست به نقد به پیش می بردند که خود نشان از سامت 
شعر امروز کشور و ارتباط مستحکم آن با زندگی و جهان 
مخاطبانــش می داشــت؛ امــا افســوس و صــد افســوس 
کــه نیســت چنین. حقیقت آن اســت کــه راز ایــن توان و 
انگیــزۀ عجیــب برای چــاپ مــدام کتاب های شــعر، نه در 
بازار گرم این آثار، که متأسفانه در سوی دیگر ماجراست. 
نبض این قصه در دســت مؤلفان است. به عبارت دیگر، 
آنچــه ایــن گــروه از ناشــران ابن الوقــف را به چــاپ بی امان 
کتاب های شعر ترغیب کرده است، نه خریداران  آن ها که 
خــود مؤلفان این آثارند که حاضرند برای چاپ کتابشــان 
به راحتی، با هر پیشــنهادی از ســوی ناشران کنار بیایند و 

هر مبلغی را به ایشان پرداخت کنند. 
برخــی از ناشــران در طــول این ســال ها آموخته اند که 
می تواننــد به جــای تبلیغــات و بازاریابی و توزیع مناســب 
مالــی  مبــادالت  و  کتــاب  فــروش  و  مشــتری  جلــب  و 
حوصله ســربر، یک بــاره و با صرف نظــر از همۀ این مراحل 
پرمشقت، هزینۀ تولید خود را مستقیماً از مؤلفان بگیرند. 
این گونه به آسانی می شود هزینه های یک چاپ کامل را از 
جیب یک شاعر ذوق زده و آرزومند پرداخت کرد و دست 
باال، پنجاه شصت نسخۀ محدود را با هر کیفیتی و با چاپ 
دیجیتالی روی میز فروش گذاشت و به این صورت، دیگر 
نه غصۀ انبار را خورد و نه حرص سروکله زدن با پخشی ها 
را. در عوض می شود با ثبت این عناوین در ارشاد، کارنامۀ 

نشر خود را غنی کرد و از چرب و شیرین یارانه های دولتی 
هم مستفیض شد و چند نسخه ای هم برای خود ارشاد 
و کتابخانه ها فرستاد و باقی هم هرچه فروخت، فروخت؛ 
خدا بدهد برکت. نفروخت هم مهم نیست. ناشر سودش 
را کرده و اکنون به فکر جلب مشتریان، ببخشید، مؤلفان 
جدید و عجول و جویای نام دیگر است. به همین سادگی!
حتی به یاد دارم که در نمایشگاه امسال، بعضاً هنگام 
پرس وجــو از تولیــدات جدید برخی از ناشــران، با آمادگی 
آن ها برای توافق بر ســر قیمت چاپ کتــاب خودم روبه رو 
می شدم. می پرسیدم شما کتاب شعر هم چاپ می کنید؟ 
منظــورم اطــاع از حــوزۀ کاری آن هــا بود. می شــنیدم که 
اگــر هزینــه اش را بدهید، بله! این چنین اســت که شــوق 
انبوهــی متشــاعر جــوان و چنــد شــاعر دســت به جیب، 
موجب گردش معکوس چرخۀ اقتصادی نشــر می گردد 
و کوهی کتاب ناخواندنی ضعیف را، با ضعف های آشکار 
محتوایــی و غلط هــای فاحش ادبی و مشــکات عجیب 
ویرایشــی و فنــی، روانــۀ بازار کتاب می کنــد. در این میان 
هم متضرر اصلی، جامعۀ عاقه مندان واقعی به شعر و 
ادبیات   و از منظری دیگر، خود »شــعر« اســت. مخاطب 
هرچــه تــورق می کنــد و ســر می گرداند، جــز ایــراد وزنی و 
اشکال نحوی و بی معنایی و مهمل گویی، چیزی نمی بیند. 
در نتیجه یا اعتمادش را به این بازار از دست می دهد، یا 
سلیقه و ذوقش، یا هر دو را. طبیعتاً تبعات طوالنی مدت 
این چرخۀ معیوب و فاسد هم، همانند هر فساد دیگری 
که آثار مستقیم و آشکار و غیرمستقیم و پنهان بسیاری 
دارد، بعدها خودش را بیشتر نشان خواهد داد؛ مگر آنکه 
این سرچشــمه را آن ها که باید، با بیل بگیرند که گفت: 
سرچشــمه شــاید گرفتــن بــه بیــل / چو پر شــد نشــاید 

گذشتن به پیل.

  آنچه این گروه 
از ناشران ابن الوقف 
را به چاپ بی امان 
کتاب های شعر 
ترغیب کرده است، 
نه خریداران  آن ها 
که خود مؤلفان این 
آثارند که حاضرند 
برای چاپ کتابشان 
به راحتی، با هر 
پیشنهادی از سوی 
ناشران کنار بیایند 
و هر مبلغی را به 
ایشان پرداخت کنند

 شوق انبوهی 
متشاعر جوان و چند 
شاعر دست به جیب، 
موجب گردش 
معکوس چرخۀ 
اقتصادی نشر 
می گردد و کوهی 
کتاب ناخواندنی 
ضعیف را، با 
ضعف های آشکار 
محتوایی و غلط های 
فاحش ادبی و 
مشکالت عجیب 
ویرایشی و فنی، روانۀ 
بازار کتاب می کند
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عیان کرده است.
متن کوتاه کتاب کودک، غلط اندازترین و آسیب پذیرترین 
متن برای ترجمه است. به نظر می رسد بسیاری از کسانی 
که با یک زبان خارجی آشنایی دارند که در 95درصد موارد 
انگلیســی اســت، ترجمۀ کتاب کودک را به همین دلیل، 
در دســترس و آســان می پندارند. بنابراین در عمل، بدون 
آگاهی به الزامات این ســطح از ترجمه، به راحتی کتابی را 
به دســت می گیرند و فقط با صرف حداکثر چند ساعت، 
ترجمه اش را آماده کرده و به یک ناشر می دهند. معموالً 
مترجم به سبک و زبان پدیدآور اصلی اثر نیز اشراف ندارد 
و چیزی جز ظاهر کلمات چاپ شده را درک نمی کند؛ چه 

برسد به آنکه ترجمه اش کند. 
دســته ای دیگر از کسانی که نامشان به عنوان مترجم 
روی کتاب هــای کودک و نوجوان دیده می شــود، می دانند 
که با زبان اصلی در حد کفایت آشــنا نیســتند؛ اما گمان 
می کننــد بــرای ورود بــه عرصــۀ ترجمــه کتــاب کــودک و 
نوجوان، همان میزان دانش زبانی کافی اســت؛ چراکه به 
ایــن حــوزه عاقه دارند! متأســفانه، تعدد نام های ناآشــنا 
به عنــوان مترجــم روی کتاب هــای ناشــران غیرحرفــه ای و 
حتی بعضاً حرفه ای نشان می دهد این گمان، برای مترجم 
راهگشاســت؛ امــا بــرای مخاطب مظلــوم این آثــار، یعنی 

»چه کسانی می خواهند برای بچه ها کتاب چاپ کنند؟« 
این ســؤال در کاســی آموزشــی برای آمادگی فعالیت در 
حــوزۀ نشــر به عنــوان صاحب امتیــاز، در اتحادیۀ ناشــران 
پرســیده می شــود و به راحتی می شود گفت نیمی از افراد 
حاضــر در کاس، دستشــان را بــه نشــانۀ آمادگــی بلنــد 
می کنند. تجربۀ ملموس نشان داده است که در سال های 
اخیر، عموم ناشرانی که سراغ انتشار کتاب کودک و نوجوان 
رفته اند، روی ترجمه حساب باز کرده بوده اند. شاید همین 
تمایل همه گیر و تصمیم ساده انگارانه، چه از سوی ناشر و 
چه مترجم، باعث شده باشد اوضاع ترجمه برای کودک و 

نوجوان از حالت مطلوبش فاصله بگیرد؛ اما چطور؟ 
پیش از پاسخ به این پرسش و با نگاهی به چند مؤلفۀ 
مؤثر، ذکر این نکته ضروری است که بررسی اوضاع ترجمۀ 
کتاب کودک و نوجوان، مواجهه ای درون بخشی محسوب 
می شــود و در حال حاضر، اســتفادۀ هدفمندی در تقابل 
آن با تألیف ندارد. وضعیت پدیدآوردن اثر برای مخاطب 
زیــر هجــده ســال در ایــران، متأثر از عناصر دیگری اســت 
و آمیختــن آن بــا وضعیــت ترجمــه را به جرئت می شــود 
بی فایده خواند. این ادعای وابستگی تا به امروز در قامت 
پوشش برای گریز از واقع نگری در برابر ضعف و قوت های 
تألیــف و آماده ســازی اثــر ایرانــی، خــود را و پیامدهایش را 
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  دسته ای دیگر 
از کسانی که نامشان 
به عنوان مترجم 
روی کتاب های 
کودک و نوجوان 
دیده می شود، به 
عدم آشنایی کافی 
خودشان با زبان 
اصلی نیز آگاه 
هستند اما گمان 
می کنند برای ورود به 
عرصۀ ترجمه کتاب 
کودک و نوجوان، 
همان میزان دانش 
زبانی کافی است، 
چراکه به این حوزه 
»عالقه« دارند! 

راه باریک اعتماد به ترجمه
فرزانه فخریان
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ذهن ناشــر و مترجم و مشتری/مخاطب ندارد. از همین 
روســت کــه مخاطب/مشــتری، کتــاب ترجمــۀ کــودک و 
نوجوان را صرفاً بر اساس تبلیغ روی عناوین و مجموعه ها 
و آشــنابودن نــام مترجــم انتخــاب می کند که البتــه تکرار 
نامش با حمایت یک انتشارات، لزوماً بر ارزش و کیفیت 

ترجمه اش صحه نمی گذارد.  
اینکه چرا خیل عظیمی از فارغ التحصیان دانشگاهی 
و آموختــگان غیردانشــگاهی زبان هــای خارجــی، به ویــژه 
انگلیسی، ترجمۀ کتاب کودک را بیشتر انتخاب می کنند 
تــا ترجمــۀ یک حوزۀ خــاص علمی یا فنی، دلیل ســاده ای 
دارد: بــرای ترجمــۀ علمــی نیاز به آشــنایی بــا اصطاحات 
تخصصی وجود دارد و هر خطایی، از سوی جامعۀ علمی 
مربوط بازخورد می گیرد؛ در حالی که مخاطب آثار کودک 
و نوجــوان، به اصطــاح بی زبــان اســت و صدای گِلــه اش از 
متن نامناســبی که به او عرضه شــده، به جایی نمی رســد. 
واقعیــت این اســت که به خصــوص در ردۀ ســنی کودکان، 
مخاطب هنوز به شناخت و دانش کافی دربارۀ زبان دست 
پیدا نکرده و عماً در برابر زبان کتابی که مطالعه می کند، 

منفعل و متأثر است.
ترجمه برای کودک و نوجوان یک عرصۀ تجربی شــده 
اســت کــه آســانیِ ورود و مانــدنِ بــدون دغدغــه در آن، هر 
روز عــدۀ بیشــتری را جذب می کنــد. جذابیت های بصری 
و تنــوع شــکل و قالب و موضوع بیــن کتاب های ترجمه با 
هــر کیفیتــی، همچنــان راه باریــک فــروش ایــن آثــار را در 
سخت ترین اوضاع نشر باز نگه داشته و اعتماد والدین و 
مخاطبان اصلی کتاب کودک و نوجوان را با خود همراه دارد. 
پذیرش نیازها و کمبودهای واقعی کتاب ترجمه تا رسیدن 
به تصویر مطلوب و البته ممکن، جرئت و همتی می خواهد 
که جز با تبادل نظر تخصصی مترجمان و همیاری ناشران 

محقق نخواهد شد. 

کــودکان و نوجوانــان، گمراه کننده و پرزیان اســت. این آثار 
معموالً از دقت کافی در ترجمه بهره ای نبرده اند و طبیعتاً 
یک ناشر غیرحرفه ای که باید چاپچی خوانده شود تا ناشر، 
بــرای آماده کــردن متــن آن هــا نیز وقــت و هزینــه ای صرف 

نمی کند.
نبــود ویرایش تطبیقی و حتی صــوری برای آثار ترجمۀ 
کــودک و نوجــوان، مســئلۀ دیگــری اســت کــه گریبان گیر 
و دامن گیــر و حتــی باید گفت »جان گیر« بســیاری از این 
کتاب ها شده است؛ موضوعی که نه فقط از سوی ناشران 
بی نام، بلکه از ســوی ناشــران حرفه ای نیز بســیاری اوقات 
بی اهمیت قلمداد می  شود، یا محدود به اعمال رسم الخط 
مدنظر انتشــارات اســت و بس. وقتی مترجم به قدر نیاز 
یک مترجم به زبان مقصد تســلط ندارد و صرفاً از دارایی 
زبانی روزمره اش استفاده می کند، متن ترجمه از قامت یک 
نوشــتۀ ادبی خارج می شــود؛ اما بررسی دقیق متن و نگاه 
ویرایشــی به ترجمه، هزینه بر اســت و ناشــری که تصاویر 
کتاب را هم رایگان به دســت آورده اســت، چنین الزامی را 

برنمی تابد. 
از سوی دیگر، نیاز به احصای مداوم دایرۀ لغات کاربردی 
و مناســب کــودکان و نوجوانــان، به حــدی در حــوزۀ ترجمه 
مغفول است که بعضی ناشران و مترجمان حتی مفهوم 
آن را نمی داننــد و طبیعتــاً از عمــل به آن نیز خود را معاف 
کرده انــد. جــای خالی چنیــن مرجع به روزشــونده ای باعث 
شــده اســت کــه دربارۀ طرح موضوع کیفیــت زبان ترجمه 
و الزام به ویرایش، توافق عملی صورت نگیرد. ویراســتاری 
کتاب کودک و نوجوان نیاز به ساختار دانش و آموزشی دارد 
که در حال حاضر، پشتوانۀ مدون علمی و دانشگاهی آن 

را همراهی نمی کند.
نقد علمی ترجمه به دلیل کمبود نشریات تخصصی و 
همین طور منتقدان متخصص و مشــغول، جایگاهی در 

راه باریک اعتماد به ترجمه

  برای ترجمۀ علمی 
نیاز به آشنایی با 

اصطالحات تخصصی 
وجود دارد و هر 

خطایی از سوی جامعۀ 
علمی مربوطه بازخورد 

می گیرد. درحالی که 
مخاطب آثار کودک 

و نوجوان، به اصطالح 
بی زبان است و 

صدای گله اش از متن 
نامناسبی که به او 

عرضه شده به جایی 
نمی رسد

  ترجمه برای کودک 
و نوجوان یک عرصۀ 

تجربی شده است که 
آسانی ورود و ماندن 
بدون دغدغه در آن 

هر روز عدۀ بیشتری را 
جذب می کند
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»سرطان بازار کتاب«، این عبارت کوتاه، به نظر دقیق ترین 
توصیفی است که می شود برای نسبت کتاب های ترجمه 
به کلیت بازار کتاب  کودکان و نوجوانان به کار برد؛ سرطانی 
که هر روز بدتر و بزرگ تر می شود؛ تا آنجا که بعید نیست 
با ادامۀ مسیر و دست فرمان فعلی، روزی تمامی این بازار 

را تسخیر کند.
حکایت حضور کتاب های ترجمه در بازار نشر، به ویژه در 
حوزۀ کودک و نوجوان، محدود به چند سال اخیر نمی شود 
و حداقــل تــا آنجــا کــه مــن از دورۀ نوجوانــی خــود در دهۀ 
هشــتاد به خاطر دارم، در همان زمان هم کتاب های هری 
پاتر، سرزمین اشباح، نارنیا و... بیشتر از رمان ها و کتاب های 
داخلی در میان نوجوانان شــناخته شــده بود؛ اما واقعیت 
آن اســت که در این چند ســال اخیر، شــدت ورود ناشران 
مختلف به حوزۀ انتشار کتاب های ترجمه به قدری افزایش 
یافتــه که حــاال بازار عماً در ســیطرۀ کامل ایــن قبیل آثار 
اســت؛ آثاری که بخش عمده ای از آن ها کیفیت به شدت 

نازلی دارد.
بدون شــک، یکی از دالیل اصلی اســتقبال ناشران به 
ترجمۀ آثار به ویژه در حوزۀ کودکان و نوجوانان، نپرداختن 
حقــوق مؤلــف به واســطۀ نبــود قانونی مشــخص در حوزۀ 
کپی رایت است؛ یک تجارت پرسود که ناشر در آن هزینه ای 
بابــت تألیــف کتاب پرداخت نمی کند. ناشــر در بعضی از 
کتاب ها حتی هزینه ای بابت تصاویر و صفحه آرایى کتاب 
نیز نمی دهد و از هرآنچه در نســخۀ اصلی اثر وجود دارد، 

بهره می گیرد.
از ســوی دیگر، به دلیل حجم کم متن و ســادگی زبان و 
ساختار ادبی کتاب های کودک و نوجوان، مترجمان از این 
آثار بیشــتر اســتقبال می کنند. وسوســۀ برخی از ناشران 
برای اســتمرار فعالیتشان و جذب حمایت های دولتی، در 
ترغیب مترجمان به ترجمۀ انبوه و فله ای این قبیل آثار نیز 
بی تأثیر نیست. به این دالیل باید فقدان نگاه تخصصی به 

حوزۀ تألیف کتاب های ویژۀ کودکان و نوجوانان را هم اضافه 
کنید تا دقیقاً متوجه شوید چگونه در حوضی که ماهی ای 

در آن وجود ندارد، قورباغه سپهساالر می شود!
موضوعــی که نه فقــط در حوزۀ کودک و نوجوان، بلکه 
در حوزۀ بزرگ ســاالن نیز به وضوح دیده می شــود؛ تا آنجا 
که با نگاهی به فهرســت ده کتابی که بیش از ســایر آثار 
در نمایشــگاه کتاب امسال جســت وجو شده اند، هشت 
کتاب ازجمله آثار ترجمه ای هســتند و تأســف بارتر اینکه 
اغلــبِ ایــن آثــار، در ردیــف کتاب های »عامه پســند« قرار 
می گیرند. البته ورود کتاب های ترجمه به بازار نشر لزوماً  
مذموم نیست و نمی توان با نگاهی مکانیکی و در اصطاح 
»صفر و یکی« به بررســی آن پرداخت؛ چراکه امســال در 
میان آثار ترجمه شده نیز می شد رد برخی از آثار جدی و 
مهم را هم دید؛ به من گفتند تنها بیا و آنچه اتفاق افتاد از 
انتشارات کتابستان معرفت، چند نمای خواندنی از تاریخ 
درخشان آل سعود! و نبرد برای سارایوو از انتشارات شهید 
کاظمی،  ســینمای امنیت ملی: رابطۀ پنتاگون و هالیوود و 
۴5 کهن الگوی شخصیت: الگوهای اسطوره ای برای خلق 
شخصیت های اصیل از انتشارات ساقی تنها چند نمونه 
از کتاب هــای ترجمه شــدۀ خــوب و باکیفیتــی اســت کــه 
در همین مدت اخیر وارد بازار نشــر شــده اســت. به نظر 
می رسد حداقل اگر قرار است ناشران در زمینۀ ترجمۀ آثار 
غیرایرانی نیز فعالیت کنند، بهتر است دست روی چنین 

آثاری بگذارند. 
با همۀ این ها، آنچه این روزها بیش از همه در بازار کتاب 
خود را نشــان می دهد، فقدان یک برنامه ریزی مشخص 
بــرای چرخــۀ ورود آثــار ترجمــه به بــازار کتاب و نظــارت بر 
محتوا و کیفیت این آثار، به ویژه در حوزۀ کتاب های کودک 
و نوجوان اســت. ســهل انگاریِ در ظاهر ساده ای که بدون 
شــک، در طوالنی مدت هزینه های بسیاری را به صنعت 

نشر و بازار کتاب کشور تحمیل خواهد کرد. 
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یادداشت

 در این چند 
سال اخیر، شدت 
ورود ناشران مختلف 
به حوزۀ انتشار 
کتاب های ترجمه 
به قدری افزایش 
یافته که حاال بازار 
عمالً در سیطرۀ کامل 
این قبیل آثار است؛ 
آثاری که بخش 
عمده ای از آن ها 
کیفیت به شدت 
نازلی دارد

ازار کتاب ار ترجمه به ب چرخۀ معیوب و بدون نظارت ورود آث

سرطان نشر!
احسان سالمی
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  والدین و مربیان 
خودشان به دنبال 

بهترین کتاب ها باشند 
و از سایت های معتبر 
کتاب را انتخاب کنند. 
»کتابنامۀ رشد« یکی 
از منابع مناسب برای 

معرفی کتاب های 
کودک و نوجوان است

البته برخی از ناشرانِ خوب این کار را انجام نمی دهند. در 
هر صورت، کتاب های غیرتألیفی راحت تر چاپ و فروخته 

می شود.
۲. کسی که باید این فضا را کنترل کند، مردم، والدین، 
مربیان و معلمان هستند. آن ها باید به محتوا توجه کنند 
و اگر محتوای غنی را بخرند، دیگر محتوای ضعیف تولید 
نمی شــود. اینکــه از نهادی مثــل دولــت و آموزش وپرورش 
انتظار داشــته باشیم، واقعاً بیجاست؛ چون این ها در کار 
خودشان هم مانده اند و اگر مشکل کاغذ را کنترل کنند، 
واقعاً هنر کرده اند که در این ماجرا هم بی هنری خودشان 
را نشــان داده انــد. دولــت هیچ وقــت بــرای ایــن موضــوع 
محدودیتی تعیین نکرده اســت؛ چــون هرجا محدودیت 
بوده، به نتیجه نرسیده و به بن بست خورده است. بهترین 
راه این است که والدین و مربیان خودشان به دنبال بهترین 
کتاب هــا باشــند و از ســایت های معتبــر کتــاب را انتخاب 
کنند. »کتابنامۀ رشد« یکی از منابع مناسب برای معرفی 

کتاب های کودک و نوجوان است.
  

ارشاد باید در حوزۀ ترجمۀ کتاب 
کودک، بیشتر سخت گیری کند

افســانه شعبان نژاد، شاعر و نویسندۀ 
حوزۀ کودک:

1. البتــه کاً مخالــف ترجمــۀ آثــار 
دیگر نیســتیم؛ چون خوب اســت با ادبیات دیگران آشــنا 
شویم. این هم به نویسنده و هم به مخاطب کمک می کند 
تا با شــیوه های دیگر هم آشــنا شوند. شاید یکی از دالیل 
افزایش ترجمه، بی تعهدی ما به کپی رایت باشد. خیلی از 
ناشــران راحت کتاب های خارجی را بدون اطاع نویسندۀ 
آن وارد و چاپ می کنند. شــاید دلیل دیگر این باشــد که 
نویســندگان مــا در تولیــد و تألیــف کم کاری می کننــد؛ در 

خردســالی، کودکی، نوجوانی و جوانی دوره هایی هســتند 
کــه مراحــل تربیتــی بــر آن هــا مترتــب اســت. یکــی از 
زیرســاخت های اصلــی تربیتــی در این حــوزه، مختص به 
حــوزۀ کــودک و نوجــوان اســت که در ســال های گذشــته، 
به دلیــل بی توجهی مســئوالن فرهنگــی و البته ناشــران و 
نویســندگان، بــه جوالنگاهی برای آثار غربی ترجمه شــده 
تبدیــل شــده اســت. البته، این گونه نیســت که تمــام آثار 
ترجمه شــده بــی ارزش هســتند؛ امــا نگاهــی مختصــر به 
وضعیــت کتاب کــودک و نوجــوان نشــان می دهد فضای 
غالــب در این حوزه، به ســمت ترجمه رفتــه و البته آن طور 
کــه باید و شــاید بــر آن نظــارت نمی شــود. بنابراین، وقتی 
در نمایشــگاه کتــاب به بخــش کودک و نوجــوان می رویم، 
بــا انبوهــی از کتاب هــا در حــوزۀ ســبک زندگــی و تربیــت 
مواجه می شــویم که بر مبنای زندگی غربی نوشــته شــده 
و در بسیاری از بزنگاه ها، تناسبی با فرهنگ بومی و ملی 
ما ندارد. به بهانۀ برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، با برخی 
از فعاالن این حوزه گفت وگو کردیم و دو سؤال مشخص از 
آن ها پرسیدیم: 1. دلیل افزایش بی سابقۀ ترجمه در حوزۀ 
کتاب های کودک و نوجوان چیســت؟ ۲. چه کسی باید بر 

این حوزه نظارت کند؟

بــا  ندارنــد  تمایــل  ناشــران 
نویسندگان داخلی کار کنند

قاسمی، مدیر انتشارات کتابک:
1. یکــی از دالیل عمده این اســت 
کــه برخی از ناشــران خیلی تمایل 
ندارند با نویســندگان داخلی کار کنند و برای نویســنده و 
تصویرگر و ویراســتار هزینه کنند. به همین دلیل، خیلی 
راحت کتاب های خارجی را اســکن و منتشــر می کنند. با  
این حساب، دیگر هزینۀ نویسنده و تصویرگری نمی دهند. 

پروندۀ ویژه

گزارش
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نگرانی ها از افزایش بی سابقۀ ترجمۀ کتاب کودک

کودتای خزندۀ کتاب های ترجمه
مصطفی وثوق کیا
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پروندة ویژه/ گزارش

صورتی که باید بیشــتر فعالیت کنند. در حوزۀ رمان، کار 
تألیفــی خیلی کــم داریم. چند ســال قبل، کانــون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان در اقدامی صد رمــان نوجوان 
تألیف کرد. البته همۀ آن ها رمان های مناســبی نبود؛ ولی 
کارهــای خوبــی در آن وجــود داشــت و کاش ادامــه پیــدا 
می کــرد و ناشــران ایــن راه را ادامــه می دادنــد؛ چــون کانون 
برنامه ریزی خوبی کرده بود و حتی نویسندگان را به سفر 
می برد تا با فضا آشــنا شــوند. اگر ارشــاد و ناشــران در این 
فضا از نویسندگان حمایت کنند، رمان های خوبی خواهیم 

داشت.
 ۲. مسلماً ارشاد باید در این فضا وارد شود؛ چون خیلی 
از کتاب های ترجمه آثار ضعیفی هستند و نیازی نیست 
برای ترجمۀ ضعیف این همه هزینه صرف کنیم؛ در  حالی 
که می توان آثار تألیفی درخورتوجهی در این حوزه منتشر 
کــرد. از دیــدگاه مــن، در حــوزۀ ترجمه ارشــاد باید بیشــتر 
ســخت گیری کنــد؛ در  حالی که االن برعکــس این صادق 
اســت. البتــه ناشــران هم بایــد به مســائل فرهنگی توجه 
کنند و فقط به فکر سود مالی نباشند؛ چون فرهنگ هر 
کشور از این راه به مخاطبان ما، یعنی کودکان و نوجوانان 
منتقل می شود و بهتر است مطالبی تولید و منتشر شود 

که به درد آیندۀ کشور هم بخورد.

ارشــاد کار را در حــوزۀ کــودک و 
نوجوان رها کرده است

عبدالعظیم فریدون، مدیر انتشــارات 
محراب قلم:

 1. دلیــل رشــد بی ســابقۀ ترجمــه 
در حوزۀ کودک خیلی روشــن است؛ چون نویسندۀ حوزۀ 
کودک و نوجوان خانواده و زندگی دارد و نیازمند امرارمعاش 
اســت. اگــر بخواهیــم کتاب هــای جــدی در حــوزۀ کــودک 
نوجوان تألیف شود، باید مدت نوشتن و شمارگان آن را در 
نظر بگیریم. اکثر نویسندگان صاح نمی بینند در این حوزه 
فعالیت کنند؛ چون هر کتاب خوب حداقل شش ماه برای 
نوشــتن وقت می خواهد. تا یک ســال هم طول می کشــد 
ناشــر آن را منتشــر کنــد و در نهایــت، ۴00هــزار تومــان 
حق التحریر به نویسنده تعلق می گیرد. چه کسی یک ونیم 
سال صبر می کند؟ آن هم با این شمارگان اندک! در زمانی 
که مسائل اقتصادی کمرشکن است، نویسندگان ترجیح 
می دهند کتاب های کودک را ترجمه و مشــکل را این گونه 
حل کنند. این راحت تر است. البته نویسندگانِ خوب این 
کار را نمی کننــد؛ ولــی این طیف از گردونــۀ کار دارند خارج 

می شوند. 
۲. بایــد تکلیــف را مشــخص کنیم کــه باالخــره دولت 
در ایــن حــوزه دخالت می کند یا نــه. اگر دخالت نمی کند، 
بگوید تا نویســندگان و ناشــران تکلیفشــان را بدانند؛ اما 
وقتــی دخالــت می کند و خود را متولی نشــر می داند و در 

 شعبان نژاد: 
خیلی از کتاب های 
ترجمه آثار ضعیفی 
هستند و نیازی 
نیست برای ترجمۀ 
ضعیف این همه 
هزینه صرف 
کنیم؛ در  حالی که 
می توان آثار تألیفی 
درخورتوجهی در این 
حوزه منتشر کرد. از 
دیدگاه من، در حوزۀ 
ترجمه ارشاد باید 
بیشتر سخت گیری 
کند

 

 فریدون: باید 
تکلیف را مشخص 
کنیم که باالخره 
دولت در این حوزه 
دخالت می کند یا نه. 
اگر دخالت نمی کند، 
بگوید تا نویسندگان 
و ناشران تکلیفشان 
را بدانند؛ اما وقتی 
دخالت می کند و 
خود را متولی نشر 
می داند و در ادامه 
کار را رها می کند، 
مشخص نیست 
این همه هزینۀ 
صرف شده چه کمکی 
به نشر کشور می کند

ادامه کار را رها می کند، مشخص نیست این همه هزینۀ 
صرف شده چه کمکی به نشر کشور می کند. آن وقت در 
ایــن فضــای رها و بدون متولی، خیلی از ناشــران درشــت 
می شوند و خیلی ها هم الغر می مانند و این مسئله باعث 
دل ســردی ناشــران و نویسندگانی می شــود که قرار است 
کارهــای مانــدگار و اساســی انجام دهند؛ چون احســاس 
می کنند مستقل نیستند و به دولتی وابسته هستند که 
برایش مهم نیست کتاب خوب یا بد تولید می شود. پس 
به طــور طبیعــی می رود به ســمت کاری که ســهل الوصول 
اســت؛ زیــرا کار زودتــر انجام می شــود و او زودتر به پولش 

می رسد.
آیا دولت جرئت می کند در جشنوارۀ فیلم فجر، فیلم 
برگزیده معرفی نکند؟ ولی عجیب اســت که نمایشــگاه 
کتاب بعد از 3۲ ســال برگزاری، ناشــر ســال ندارد. دولت 
خــودش را متولــی می دانــد؛ اما بی توجه اســت. می گوید 
بــرای کاغذ ارز ۴۲00تومانی می دهــم؛ ولی در بازار کاغذی 
نیست و ناشر مجبور می شود چندبرابر قیمت، پول کاغذ 
آزاد بدهــد و نتیجۀ طبیعی این کار، ســرخوردگی اســت. 
کتاب هــای کــودک به صورت چمدانی از خــارج می آید که 
تصویرگری و متن درستی ندارد و به فرهنگ داخلی، ملی، 
دینی و بومی هم توجه نمی کند؛ اما تولید می شود؛ برای 

اینکه تعدادی ناشر را فعال نگه دارد.
در ایــن حــوزه فیلتــر الزم اســت؛ ولــی حــد آن بایــد 
مشــخص شــود. هیچ جای دنیا دولت کار را رها نمی کند. 
دولــت فیلتــر را تعییــن می کنــد و نظــارت مســتقیم هم 
انجام می دهد؛ اما بعداً کار را رها می کند. من برای تولید 
کتابــی پانــزده ســال وقت گذاشــتم؛ امــا این بــا کتابی که 
پانزده روزه تولید می شود، برای دولت هیچ فرقی نمی کند. 
االن تعــدادی از ناشــران قدیمــی باانگیزه هســتند که کار 
خودشــان را می کننــد و کاری هــم به دولــت ندارند. اینجا 
می بینیم روی دیوار غرفه زده اند »سه تا بخر، چهار تا ببر«. 
مشخص است که برای دولت فرقی ندارد؛ بنابراین به جز 
معدود ناشران و نویسندگانی که به دلیل انگیزۀ شخصی 
کار مناسب و جدی تولید می کنند، هیچ حرجی به  بقیه 

نیست که این آثار نازل را تولید می کنند.
 

حــوزۀ کتاب کــودک نقشــۀ راه 
ندارد

مدیــر  سبحانی نســب،  علی رضــا 
انتشارات  جمال:

 1. حــوزۀ کودک و نوجوان اهمیت 
و متولیان متعددی دارد. معتقدم این متولیان برای کودک 
و نوجــوان زحمــت کشــیده اند و اگر بخواهیــم جوایزی در 
ایــن حوزه تعریف کنیم، مدعی زیاد اســت؛ اعم از کانون 
و ارشاد و آموزش و پرورش و بهزیستی و... . ناشران کودک 
هم برای خود سهم فراوانی قائل هستند؛ زیرا در این حوزه 
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فعالیت فراوانی کرده اند و می توانند جوایزی بگیرند. با این 
حال وقتی بررسی می کنیم، می بینیم از دهۀ اول انقاب 
که رد شدیم، کتاب های ترجمه رشد بسیار زیادی یافتند. 
عده ای هم جرئت کردند کتاب هایی را ترجمه کنند که در 
محتوا با فرهنگ ما سنخیت ندارد و گاه مضر است. این 
سؤال مطرح است که چه کسی مسئول کتاب هایی است 
کــه برخــی از آن خنثی و برخی کمتر مفیــد و عمدۀ آن ها 
مضــر و مــروج فرهنگ غرب اســت. ارشــاد اصــاً در حوزۀ 
کتــاب کودک مرام نامه ای ندارد تا ناشــران بدانند طبق آن 
باید کتاب هایشــان ممیزی شــود و حواسشان به این جور 
مسائل باشد. عمدۀ کشورهایی که کتاب های آن ها را وارد 
می کنیم، خودشان وقتی می خواهند کتابی وارد کشورشان 
کنند، ممیزی های جدی دارند. انگلستان، آمریکا، ترکیه و 
خیلی از کشورهای دیگر، خیلی از کتاب ها را قبل از ممیزی 
اصاً وارد کشور نمی کنند. مجوزدادن عمل ثانویه است؛ 
ولــی متأســفانه در ایران، هیچ جایی نیســت تا کتاب های 
واردشده را رصد و مضر و خنثی و مفید را جدا کند. البته 
آموزش و پــرورش ایــن کار را می کنــد، در حدی که آن کتاب 
وارد سیســتم خودش نشــود؛ ولی اگر آن ها کتابی را مضر 
تشخیص دهند، هیچ راهی نیست که از گردونۀ نشر خارج 
شــود. در کانــون و جاهــای دیگر کــه در  این زمینه فعالیت 
می کنند، هیچ سیســتمی نیســت که تشــخیص آن ها را 
مبنی بــر مضربــودن کتــاب اجرایی کنــد. نظارت هــا ظاهراً 
در ایــن حوزه حداقلی اســت. در حوزۀ نوجوان کتاب هایی 
هست که استحاله و تهاجم فرهنگی، اباحه گری و اخاق 
جنســی غربــی را ترویــج می کند. در ســامانۀ کارشناســی 
مجمع ناشــران انقاب اســامی، فهرســتی وجود دارد که 
مشخص می کند این کتاب ها مضر است؛ ولی گزارش های 
ایــن ســامانه را بــا فرافکنــی رد می کننــد و اصــاً بــه آن ها 

توجهی نمی کنند. آنچه از فیلتر ارشاد گذشت، دیگر تمام 
است و به ندرت اتفاق می افتد کتاب مجوزگرفته بازگردانده 
شــود. بــا معیارهای فرهنگی و تربیتی، کتابــی را از چرخۀ 
نشــر خارج نمی کنند و فقط به معیارهای سیاســی توجه 
می کننــد. برخی نویســندگان مــا وقتی دیدنــد کتاب های 
ترجمــه ای با محتــوای خاص مجــوز می گیرند، خودشــان 
دســت به کار شدند تا مشابه آن را بنویســند؛ مثاً در ژانر 
وحشت، در البه الی کارها خیلی آثار نامناسبی وجود دارد.
۲. در حوزۀ کودک و نوجوان متولی زیاد داریم؛ ولی برای 
این همه کتاب نامناسب مروج فرهنگ غرب، پاسخ گویی 
نداریــم و کســی را نمی شناســیم کــه بگوید در ســال های 
گذشته، جلوی این مقدار کتاب نامناسب را گرفته ام. کتابی 
به اسم تعلیم و تربیت صهیونیسم وجود دارد که می گوید 
بنیان گذاران آن به مقولۀ تربیت بیش از سیاست اهمیت 
می دهند و ســن تعلیم وتربیت را از همۀ کشورها پایین تر 
آورده اند. می گویند برای ما مهم اســت که کودک وقتی از 
مدرسه خارج می شود، ضدعرب و ضداسام شده باشد و 
تنفر از تمام داشته های مسلمان در او نهادینه شده باشد. 
آن ها به باورهای بچه هایشان حساس هستند. آنجا کمیتۀ 
بررسی کتاب های کودک در دو مسئله خیلی جدی است؛ 
اول ضدمنافع اسرائیل چیزی نوشته نشود و دیگری علیه 

عرب و اسام مرتب تألیفاتی انجام شود.
بــا ایــن حــال، مــا در خــواب عمیقــی به ســر می بریم و 
کودتای خزندۀ کتاب های ترجمه ما را احاطه کرده اســت. 
البته برخی ناشــران به دلیل طمع اقتصــادی وارد این گود 
شده اند؛ اما برخی از آن ها به دلیل تحول فرهنگی وارد این 
حوزه شــده اند و هزینۀ زیادی هم کرده اند. برخی ناشــران 
این قــدر در ترجمــۀ آثــار مســئله دار جلو رفته انــد که بنده 
سوءظن دارم که از آن سوی مرزها حمایت جدی می شوند. 

  سبحانی نسب:
ارشاد اصالً در 

حوزۀ کتاب کودک 
مرام نامه ای ندارد تا 
ناشران بدانند طبق 

آن باید کتاب هایشان 
ممیزی شود و 

حواسشان به این جور 
مسائل باشد. عمدۀ 

کشورهایی که 
کتاب های آن ها را وارد 

می کنیم، خودشان 
وقتی می خواهند 

کتابی وارد کشورشان 
کنند، ممیزی های 

جدی دارند

  سبحانی نسب: 
در حوزۀ نوجوان 

کتاب هایی هست 
که استحاله و تهاجم 
فرهنگی، اباحه گری و 
اخالق جنسی غربی 
را ترویج می کند. در 
سامانۀ کارشناسی 

مجمع ناشران انقالب 
اسالمی، فهرستی 

وجود دارد که 
مشخص می کند این 
کتاب ها مضر است؛ 
ولی گزارش های این 
سامانه را با فرافکنی 

رد می کنند و اصالً 
به آن ها توجهی 

نمی کنند. آنچه از 
فیلتر ارشاد گذشت، 

دیگر تمام است و 
به ندرت اتفاق می افتد 

کتاب مجوزگرفته 
بازگردانده شود
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پروندة ویژه/ گزارش

اگــر قرار باشــد جایزه دهیم، متولی عرصــۀ کتاب کودک و 
نوجوان زیاد است؛ اما اگر قرار به بازخواست باشد، کسی 
را پیدا نمی کنید. چند ماه اســت که درخواست جلسه با 
یکی از مسئوالن حوزۀ کتاب کودک را داده ام که متأسفانه 
جوابــی نگرفته ام. طرح مشــخصی هم در این حــوزه دارم؛ 
ولــی واضــح اســت نمی خواهنــد کاری شــود. چنــد ســال 
اســت می گویــم چه نقشــۀ راهــی بــرای کــودک و نوجوان 
داریم که ناشران و نویسندگان کمک نکردند. وقتی نقشۀ 
راه نداریــم، ناشــر مــی رود کتــاب پرفروش غربــی را ترجمه 
می کند. باید سیستم فرهنگی را به دلیل نداشتن نقشۀ 

راه در حوزۀ کودک و نوجوان سرزنش کرد.

ترجمــه  کارمنــدان  پدیــدۀ  بــا 
مواجه شده ایم

 حمیدرضــا شــاه آبادی/ نویســنده و 
مدیر انتشارات مدرسه:

1. اولیــن نکتــه ای کــه بایــد بــه آن 
توجــه کــرد، ایــن اســت کــه ادبیــات ترجمــه صرفاً بــه این 
دلیل که ترجمه است، چیز بدی نیست و نباید از تجربۀ 
ملت هــای دیگــر و فرهنگ هــای متفــاوت خــود را محــروم 
کنیم. همان طور که دوست داریم آثار ما در دیگر کشورها 
منتشــر شــود، دربارۀ آثار خارجی هم این مســئله صادق 
اســت. با توجه به اینکه با دنیایی از کتاب ســروکار داریم، 
همیشــه می توانیم بهترین ها را انتخــاب و به فرزندانمان 
عرضــه کنیم. با ماحظۀ همۀ جوانــب فرهنگی، موضوع 
ناخوشــایند، افراط و نوع نگرش به ادبیات ترجمه اســت. 
واقعیت این است که ناشران ایرانی گاهی ترجیح می دهند 
به ترجمه روی بیاورند؛ چون کتاب حاضر و آماده ای با متن 
و تصویر مناســب به دستشــان رســیده و این را می توانند 

بــا قیمت کــم و بــدون پرداخت حق الزحمــه و هزینه های 
معمول تصویرگری منتشر کنند. برخی ناشران متأسفانه 
این کار را به شکل افراطی انجام می دهند؛ یعنی افرادی را 
به عنوان مترجم با حقوق ثابت استخدام و کتاب هایی را که 
از نمایشگاه ها و طرق مختلف تهیه می کنند، برای ترجمه 
بــه آن هــا می دهنــد. در ایــن وضعیــت، در واقع بــا پدیدۀ 
»کارمندان ترجمه« مواجه شده ایم؛ یعنی آنچه قباً وجود 
نداشــت، ولی اکنون هســت. این افراد به شکل ماشینی 
کتاب ها را ترجمه و ناشــران صرفاً با هدف منفعت مالی 
این آثار را منتشر می کنند. چاپ و ترجمۀ این گونه آثار با 
هدف کســب تجربه های ملل دیگر و بازکردن پنجره های 
فرهنگی نیســت و صرفاً دلیلش سود مالی است. قطعاً 
در چنین وضعیتی، ماحظاتی را که در انتخاب کتاب های 
ترجمه باید وجود داشــته باشــد، در نظر نمی گیرند. این 
موجب می شــود با بازاری آشــفته مواجه شــویم. در این 
بازار، آثاری وجود دارد که برای بچه ها مناســب نیســت و 
نتیجه اش این اســت که گرایش به کتاب خوانی را از بین 

می برد.
۲. مثــل هــر پدیــدۀ دیگــری، می توانیــم بــه انصــاف و 
اخــاق افراد تکیه کنیــم و در  عین حال، با اتکا به قوانین 
می توانیــم جلــوی رفتارهــای نادرســت را بگیریــم. گمــان 
می کنم وزارت ارشــاد و سیاســت گذاران فرهنگی با وضع 
قوانینــی می توانند تا حدی جلــو این وضعیت را بگیرند. 
شاید نیاز باشد کپی رایت را رعایت کنیم. در  این صورت، 
آن منفعت های معمول از بین می رود و کمتر به سراغ این 
حوزه می روند. از طرف دیگر، ثبت کتاب های ترجمه شده 
و جلوگیری از تکرار ترجمۀ آن به وســیلۀ ناشــران دیگر، از 
جمله راه های دیگری است که می تواند به جریان ترجمۀ 

کتاب های کودک در کشور نظم و سامان ببخشد.

  سبحانی نسب:
چه نقشۀ راهی برای 
کودک و نوجوان 
داریم که ناشران و 
نویسندگان کمک 
نکردند. وقتی 
نقشۀ راه نداریم، 
ناشر می رود کتاب 
پرفروش غربی را 
ترجمه می کند. باید 
سیستم فرهنگی 
را به دلیل نداشتن 
نقشۀ راه در حوزۀ 
کودک و نوجوان 
سرزنش کرد

  شاه آبادی:
ادبیات ترجمه صرفاً 
به این دلیل که 
ترجمه است، چیز 
بدی نیست و نباید 
از تجربۀ ملت های 
دیگر و فرهنگ های 
متفاوت خود را 
محروم کنیم
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  نبود 
محدودیت های 

کپی رایت جهانی در 
ایران باعث شده است 

که ناشران با دست 
بازتری کتاب  ها را 

انتخاب و ترجمه کنند. 
در غیر این صورت 
باید برای آن هزینه 

می کردیم و دستمان 
برای ترجمه بسته 

می شد

توجه به فرهنگ جامعۀ خود و معیارهای گفته شده، کتاب 
را انتخاب می کند و با بومی سازی آن را روانۀ بازار می کند. 
قطعاً کار با ترجمه و بومی سازی، به جامعه و فرهنگ آن 

نزدیک می شود. 
همچنیــن نبود محدودیت هــای کپی رایــت جهانی در 
ایران باعث شده است که ناشران با دست بازتری کتاب  ها 
را انتخاب و ترجمه کنند. در غیر این صورت باید برای آن 
هزینه می کردیم و دستمان برای ترجمه بسته می شد؛ اما 
در حال حاضر، می توانیم بهترین ها و شاهکارهای ادبیات 
را در موضــوع و تصویرگــری ترجمــه کــرده و بــدون دغدغه 

آن ها را چاپ کنیم. 
بــه نظــر من اگر ما به ترجمه تنها به عنوان یک تهدید 

نگاهــی مختصــر بــه وضعیــت کتــاب کــودک  و نوجــوان نشــان 
می دهد فضای غالب در این حوزه، به خصوص در دوســه ســال 

گذشته، به سمت ترجمه رفته است. دلیل این اتفاق چیست؟
ناشــر از ترجمــه به عنوان یــک فرصت اســتفاده می کند. 
در فرهنــگ عمومــی دنیــا موارد مشــترک بســیاری وجود 
دارد و ما نیز در حوزۀ ادبیات کودک از این موارد استفاده 
می کنیــم. کشــورهای اروپایــی، اســامی، غــرب و حتــی 
کشورهای شرقی در زمینه های مختلف رشد کرده اند و این 
به نوعی فرصت محسوب می شود که باید از آن با توجه به 

شرایط بهره برداری کنیم.
در حــوزۀ ادبیــات نیــز موضوع، پرداختن بــه موضوع و 
تصویرگری از معیارهای مهم به شمار می آید. هر ناشری با 

مهدیس میرزایی اعتمادی

رضا سیدناصری، مدیر نشر و تحقیقات ذکر در گفت وگو با شیرازۀ کتاب

باید بین ترجمه و تألیف تعادل ایجاد شود

رضا سیدناصری، مدیر نشر و تحقیقات ذکر، حدود سی سال است که در حوزۀ ادبیات کودک فعال است و از ترجمه به عنوان 
یک فرصت یاد می کند. او ابتدا کار خود را با چاپ کتاب های عمومی و بزرگ سال آغاز کرد. سپس به دلیل خالء موجود در 
حوزۀ کودک پس از انقالب، با چاپ »کتاب های قاصدک« پا به دنیای کودکان گذاشت. فضای غالب ترجمه در حوزۀ ادبیات 

کودک باعث شد پای صحبت های سیدناصری بنشینیم و نظرهای یک ناشر را دراین باره جویا شویم. 

پروندۀ ویژه

گفت وگو

63
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ماهنامۀ شیرازه کتاب

 هر ناشری در 
سفر خارجی خود، 
با رفتن به یک 
فروشگاه، چمدانش 
را از کتاب های کودک 
پر می کند و پس از 
بازگشت، با کمترین 
هزینه آن را ترجمه و 
چاپ می کند

  آن رویشی که 
در حوزۀ نویسندگان 
باید اتفاق می افتاد، 
رخ نداده است. 
نویسندگانی که پس 
از اوائل انقالب پا به 
عرصه گذاشتند و 
قلمی قوی داشتند، 
در این حوزه کار 
می کنند؛ اما پس 
از آن، رویشی که 
مدنظر بود ایجاد 
نشد

کودک سپرده شد. اتفاقاً متن های خوبی نوشته شد؛ اما 
هنوز نتوانسته ایم آن را به مرحلۀ چاپ برسانیم و مشکل 
ما در حوزۀ تصویرگری است. برای مثال، یکی از داستان ها 
مربوط به حضرت ابوالفضلj(بود. برای تصویرگری این 
داســتان چند پیشــنهاد وجود داشــت؛ چون نمی توانیم 
صورت معصوم را نشان دهیم. یکی از نظرها این بود که 
به جای صورت، هاله ای از نور قرار دهیم؛ اما برخی معتقد 
بودند که بچه ها روی آن هاله نقاشــی خواهند کرد و این 
به نوعی توهین محســوب می شــود. برخی نظر روی محو 
صــورت دادنــد و برخی معتقد بودنــد باید صورت معلوم 
باشد یا از زاویۀ دیگری تصویرگری شود. این اختاف بین 
نویســنده و تصویرگرهــا موجب شــد که کار پیــش نرود و 

اصاً چاپ نشود.
در نهایت، مجبور می شــویم ســطح کار را تنزل دهیم 
و به اصطــاح، کار دم دســتی انجــام دهیم کــه اصاً با این 
موضــوع موافــق نیســتم. در چنــد ســال اخیــر، برخــی از 
ناشــران حوزۀ مذهبــی با انجام کارهای دم دســتی، بایی 
بــر ســر حــوزۀ کــودک آورده انــد که اصــاً صورت خوشــی 
نــدارد. آن هــا به اصطــاح کارهــای کیوســکی را روانــۀ بازار 
نشــر کرده اند که کیفیت نازلی دارند و اصاً کار فرهنگی 

به حساب نمی آیند.
نمونــۀ دیگــر از کارهای دم دســتی، تألیــف دوازده جلد 
کتاب دربارۀ پیامبر گرامی اسام بود که پس از بررسی در 
شورا، متوجه شدیم کتاب فروغ ابدیت آیت هللا سبحانی 
با کمی تغییرات بازنویسی شده است. به نظرم این یک 
فاجعــه در حــوزۀ ادبیــات کودک اســت. حاال من از شــما 
می پرسم، به نظر شما این یک فرصت در حوزۀ تألیفات 

داخلی است؟ قطعاً نه!

نگاه کنیم، راه را اشتباه رفته ایم؛ زیرا با ترجمه سطح آگاهی، 
تصویرگری و داستان نویسی نویسنده ها ارتقا می یابد. اما 
باید در این راه، بین ترجمه و تألیف نیز تعادل ایجاد شود؛ 
یعنی افراط و تفریط نکنیم. این زشت است که ما فقط به 
ترجمه اتکا کنیم. صورت خوشی ندارد. باالخره ما خودمان 

فرهنگ و نویسنده و تصویرگرهای خوبی داریم. 
اما در پاسخ به این سؤال که چرا ناشران رغبت بیشتری 
بــرای ترجمــه دارنــد، باید گفت چــون راحت تریــن کار این 
اســت. هر ناشــری در ســفر خارجی خود، با رفتن به یک 
فروشگاه، چمدانش را از کتاب های کودک پر می کند و پس 
از بازگشت، با کمترین هزینه آن را ترجمه و چاپ می کند. 
عاوه بر این، چون در این ســیر رقابت وجود دارد، ناشــران 
بــرای به دســت آوردن بــازار تاش می کننــد؛ چراکه ممکن 

است یک کتاب را چندین ناشر ترجمه و چاپ کنند. 
یکــی از مشــکات مــا این اســت که آن رویشــی که در 
حــوزۀ نویســندگان باید اتفاق می افتــاد، رخ نداده اســت. 
نویسندگانی که پس از اوایل انقاب پا به عرصه گذاشتند 
و قلمی قوی داشتند، در این حوزه کار می کنند؛ اما پس از 

آن، رویشی که مدنظر بود ایجاد نشد.
عــاوه بــر معضلــی کــه در حیطۀ نوشــتن داریــم، باید 
به ســختیِ حــوزۀ تصویرگری نیز اشــاره کنیم. تصویرگری 
یک کتاب چندین ســال به طول می انجامد و تصویرگر به 
بهانه های مختلف این کار را انجام می دهد. همچنین پس 
از تحویل کار، خیلی کم پیش می آید که تصویرگر ایرادات 
وارده از طرف شورا، نویسنده یا مدیر هنری را رفع کند و از 

این موضوع به نحوی شانه خالی می کند. 
بــرای مثــال، در مجموعه ما یک کار تألیفــی در ارتباط 
بــا چهارده معصــوم، به یکی از نویســنده های خــوب حوزۀ 
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  در حیطۀ کودک، 
وفاداری به اصل متن 

زیاد مهم نیست. 
یعنی داستان با 

واژه سازی و با نثری 
روان نوشته می شود. 

این تغییرات ایجاد شده 
اصالً بی صداقتی در 

برابر اصل کار نیست.
عالوه بر واژه سازی، 

تصویرگری معیار 
دیگری است که 
در کتاب کودک 

ارزش گذاری می شود. 
اگر تصویرگری کتاب 
کودک خوب نباشد، 

نمی توان حسابی روی 
آن باز کرد

  در حوزۀ کودک 
این پدر و مادر هستند 

که نقش پررنگ تری 
دارند. بچه ها بیشتر 

کتابی را انتخاب 
می کنند که تصویرگری 

خوبی دارد و به نوعی 
خوش آب و رنگ تر 

است؛ اما در نهایت 
این پدر و مادر هستند 

که با هر ترفندی 
کتابی را می خرند 

که خودشان انتخاب 
کرده اند

در بین صحبت ها اشاره به بومی سازی کتاب ها کردید.خیلی از 
مواقــع زیــاد به ایــن موضوع توجه نمی شــود و کتاب ها به همان 
صورت ترجمه می شوند. به نظر شما چه کسی یا چه نهادی باید 

بر این موضوع نظارت کند؟
این در حوزۀ رمان صادق است؛ اما در حوزۀ کودک چنین 
نیســت. حــوزۀ کــودک، بــا توجه بــه کم بودن حجــم متن، 
هرکسی که دیپلم یا لیسانس داشته باشد، حتی با یک 
دیکشنری می تواند ترجمه کند. عاوه بر این، نرم افزارهای 
ترجمــه ای نیــز به ایــن کار کمک می کنند. اما ناشــران کار 
ترجمه را به نویسندۀ کودک می سپارند؛ نویسندۀ کودکی 
که می تواند واژه ســازی کند. مثاً خانم مژگان شــیخی که 
یکــی از نویســندگان ســرآمد حوزۀ کــودک اســت، در این 
خصــوص می گویــد پــس از خوانــدن متن، بــا فاصلۀ یک 
هفتــه شــروع به نوشــتن می کنــد. در واقــع، او بــا این کار 
مضمون داســتان را با واژه سازی و بومی سازی می نویسد. 
در حیطۀ کودک، وفاداری به اصل متن زیاد مهم نیست. 
یعنی داستان با واژه سازی و با نثری روان نوشته می شود. 
این تغییرات ایجاد شــده اصاً بی صداقتی در برابر اصل 

کار نیست.
عاوه بر واژه سازی، تصویرگری معیار دیگری است که 
در کتاب کودک ارزش گذاری می شود. اگر تصویرگری کتاب 

کودک خوب نباشد، نمی توان حسابی روی آن باز کرد. 
در این حوزه ارشاد و ادارۀ کتاب نظارت دقیقی می کنند. 
برای مثال، تصویر ســگ نباید داخل منزل باشــد؛ اما در 
بیرون اشــکالی ندارد یا حتی در زمینۀ لباس نیز تصاویر 
به دقت بررسی می شوند. اتفاقاً ارشاد در این زمینه بسیار 

سخت گیری می کند.

پــس با توجه به صحبت های شــما، نظــارت در این زمینه وجود 
دارد. اما ما شاهد ترجمۀ کتاب هایی مثالً در زمینۀ هالووین و... 
هســتیم. این ورود فرهنگ غربی در قالب ترجمه نیســت؟ نظر 

شما دراین باره چیست؟
هالووین یک مراســم است و مشکلی ندارد. نمی توان آن 
را شبیه سازی کرد. ما نیز مراسمی چون چهارشنبه سوری 

داریم که خیلی ها با آن مخالف اند.
در واقع، زمانی که ما به دنبال فرهنگ ســازی هستیم، 
این حرف شما درست است؛ اما زمانی که به دنبال ترجمه 

و داستان هستیم، چنین مسئله ای صدق نمی کند. 
برای مثال، کتابی از یک نویسندۀ سنگاپوری در حوزۀ 
روان شناســی کــودک انتخــاب و ترجمــه کردیــم. ایــن کار، 
تحقیقــی بــود و دربارۀ احساســات خوب و بد، احســاس 
ترس، خجالتی بودن و... نوشــته شــده بود. در ترجمۀ این 
کتاب، اسم ها معادل سازی شد و ما از اسم های ایرانی برای 
آن ها استفاده کردیم که موقع نظارت ارشاد رد شد. ارشاد 
عقیده داشت چون تصاویر و فضا مربوط به فرهنگ خارج 
از کشور است، اسم ها نباید معادل سازی شوند و بچه ها 

بایــد متوجه شــوند که مربــوط به فرهنگ دیگری اســت. 
اتفاقاً از این کار اســتقبال شــد و ما بازخوردهای خوبی از 

والدین دیدیم. 

با شرایطی که گفته شد، به نظر می رسد کفۀ ترازو به نفع ترجمه 
سنگینی می کند. نظرتان دراین باره چیست؟

بله. همان طور که عرض کردم، پس از نویسنده های نسل 
اول انقــاب که شــروع به کار کردنــد و در این زمینه موفق 
هم بودند، نویسنده های کمتری رویش کردند. نویسنده ای 
که کار قوی عرضه کند، کم است. نویسنده های بسیاری 
به ما مراجعه می کنند؛ اما متأسفانه همۀ کارها تقلیدی و 
ضعیف است. نهایت کار آن ها این است که اسم های یک 
رمان را جابه جا می کنند. نوقلم ها با ما تماس می گیرند تا 
کتاب های شــان را چاپ کنیم؛ اما هر نوشــته ای استاندارد 
چاپ ندارد. برای نمونه، نویســنده ای از جنوب کشــور که 
بیشتر کارهایش در کیهان بچه ها و... چاپ شده و جوایز 
متعددی نیز به دســت آورده اســت، مجموعه داستانی با 
موضوع اوایل انقاب برای چاپ آماده کرده بود که تقریباً 
هزار نســخه چاپ خورد؛ اما کســی طالب آن نیســت. در 
صورتی که کتاب بسیار خوبی است و با نثری شیوا نوشته 

شده است. 

آیــا در حــوزۀ کــودک، کارهای خوب تبلیغ می شــوند؟ چه در آثار 
ترجمه ای و چه در تألیفات داخلی.

نمایشگاه فقط یکی از ویترین های ما برای تبلیغ محصول 
اســت. در حوزۀ کودک این پدر و مادر هســتند که نقش 
پررنگ تری دارند. بچه ها بیشتر کتابی را انتخاب می کنند 
کــه تصویرگــری خوبــی دارد و به نوعــی خــوش آب و رنگ تر 
اســت؛ امــا در نهایــت ایــن پــدر و مادر هســتند کــه با هر 

ترفندی کتابی را می خرند که خودشان انتخاب کرده اند. 
برخاف کودکان، نوجوانان خودشان انتخاب می کنند و 
کتاب می خرند. گاهی اوقات خانواده ها مجبور به معامله 
با بچه ها می شوند و در کنار کتاِب انتخابی بچه ها، سعی 

می کنند یک کتاب علمی نیز تهیه کنند. 
آنچه در ادبیات نوجوان مهم اســت، کشش داستانی 
اســت کــه کتابــی مثــل خیابــان وحشــت به خوبــی از آن 
برخوردار است؛ اما اگر کتابی این کشش را نداشته باشد، 
حتی اگر آن را به شما هدیه دهند یا رایگان در اختیار شما 

بگذارند، شما برای خواندن آن هیچ میلی ندارید.
کتاب خیابان وحشت طوری این کشش و جذابیت را 
بــا خود یدک می کشــد کــه بچه ها آن را بــه یکدیگر اجاره 
می دهنــد. حتی برای اولیــای یکی از دانش آموزان ســؤال 
بــود کــه این کتاب چــه دارد که پســر او را به کتاب خواندن 
عاقه منــد کرده اســت. اگر کتاب این کشــش و جذابیت 
را نداشــته باشــد، خریدار هم نخواهد داشــت. در یکی از 
جشــنواره های رشــد، در ویدئویی یکی از کارشناسان امور 

باید بین ترجمه و تألیف تعادل ایجاد شود
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تربیتــی بــه نکتۀ خوبی اشــاره کرد و با مخاطب قــرار دادن 
ناشــران گفت که چــرا به دادن اطاعــات عمومی در قالب 
یــک کتاب اصرار دارید. بگذارید جوانــان و نوجوانان رمان 
بخوانند. خواندن رمان قدرت تخیل بچه ها را رشد می دهد 
و به دنبال آن، آن ها را به خواندن کتاب عاقه مند می کند. 

بــه نظــرم داســتان بایــد در یــک چهارچوب مشــخص 
باشد. کتابی مانند خیابان وحشت در عین ترجمه ای بودن، 
به خوبی این ویژگی را دارد و به نظرم این یک فرصت برای 
همه اســت. پس ناشــران به ســمت ترجمه می روند؛ چون 
سطح مطالعۀ رمان از دبیرستان به دبستان رسیده است. 
برای همین است که به نظرم کار خوب و بد را باید خارج از 

چهارچوب ایرانی بودن یا خارجی بودن اثر دید و شناخت.
اما همان طور که اشاره کردم، ویترین مهم ترین مسئله 
اســت که بســیاری از ناشــران از آن محروم هســتند. تنها 
تعداد محدودی از ناشــران آموزشــی هســتند که با هزینۀ 

باالیی در رسانۀ ملی تبلیغ می کنند. 
انجمن فرهنگی ناشــران با راه اندازی »ماه پیشونی« در 
این مسیر گام برداشته است. ولی در نهایت اگر هر ناشری 

ویترین خود را داشته باشد، موفق تر عمل خواهد کرد. 

به نظر شما چه کسی باید به این دیده شدن کمک کند؟
طرح هــای مختلفــی وجــود دارد. شــهرداری ها بــا کاربــری 
فرهنگــی می توانند به دیده شــدن کتاب های خوب کمک 
کننــد. بــرای مثــال، فروشــگاه های بــزرگ در حــال احــداث 
می تواننــد بخشــی از فضــای خــود را بــه ایــن کار فرهنگی 

اختصاص دهند. 
از طرفی، وزارت ارشاد نیز می تواند با تسهیات و وام های 
کم بهره مؤثر باشد. بنیاد مستضعفان نیز ساختمان هایی 
دارد که بی استفاده هستند. همۀ این ها به نظرم به داشتن 

ویترین فرهنگی کمک می کند. 

در آشفته بازار کتاب کودک، خانواده ها چطور می توانند کتاب های 
مناسب را برای فرزندان خود پیدا کنند؟

یکی از راه های تشخیص انتخاب کتاب های برتر و برگزیده 
از ســوی »رشــد« اســت. در ادارۀ کل رشد کتاب ها بررسی 
می شوند و برگزیدۀ آن ها به دانش آموزان و معلمان معرفی 

می شود.
»الک پشــت پرنده« نیز نشــانی اســت که شــهر کتاب 

مرکزی به کتاب های برگزیده اعطا می کند. 
داشتن نشان رشد و الک پشت پرنده و برگزیدۀ کتاب 
سال، ارزش هایی هستند که خانواده ها می توانند با اتکا به 
آن انتخــاب کنند. در این بیــن، خود خانواده ها نیز تفاوت 
کار کیوسکی و کار فرهنگی را به خوبی تشخیص می دهند؛ 
چراکــه دغدغــۀ بچه هــا را دارند و در انتخابشــان به ناشــر، 

نویسنده و... توجه می کنند. 
در نمایشــگاه کتــاب هــم به وضــوح دیــده می شــد کــه 

خانواده ها با وجود مشــکات اقتصادی و...، با چه میزان 
دقتــی کتاب انتخــاب می کردند و به دنبال کتــاب خوب از 
ناشر خوب بودند. این نوعی ارزش است که دولت و نظام 
مــا بــه آن اهتمــام دارد و ناشــران را از مالیــات معــاف کرده 
اســت؛ زیرا مســئوالن و علمای ما فرهنگی هســتند و به 

کتاب خوانی توجه ویژه ای دارند. 

به نظر شما کتاب های ترجمه ای بر اجتماع و فرهنگ ما چقدر 
تأثیر داشته است؟

ما باید به دنبال بهترین ها باشیم. باید موضوعات مشترک 
فرهنگی و اجتماعی را که به بهترین نحو درباره شــان کار 
شــده اســت و تصویرگــری خوبــی دارد، انتخــاب و ترجمه 
کنیم؛ برای مثال کلیله و دمنه. اصل این کتاب مربوط به 
هند است و به زبان های مختلفی ترجمه شده و در نهایت 
به فارسی ترجمه شده است. ما مجموعه ای از این کتاب 
را ترجمه کردیم و مخاطبان بسیاری را جذب کرد. این در 
حالی بود که افراد زیادی کلیله و دمنه را ایرانی می دانند؛ در 

صورتی که کتابی شرقی و ترجمه شده است. 
کار دیگری در حوزۀ ادبیات کودک به نام گیلی کوچولو 
و شــاه از زبان فرانســه به چاپ رســید که در بازار به خوبی 
فروش رفت. داستان تاجی بود که هر حیوانی در جنگل آن 
را بر ســر می گذاشــت، احساس قدرت می کرد و رفتارهای 
ناهنجاری با حیوانات جنگل داشت. این داستان به شکلی 
کودکانه روایت شده است و با همان زبان کودکانه، به شما 
می گوید با داشتن جایگاه، نباید پایتان را از گلیمتان درازتر 

کنید. 
این ترجمه یک فرصت بود و ما با آن، کار خوب و بد را 

نشان دادیم و رابطۀ ظالم و مظلوم را  به تصویر کشیدیم.
 

بــا توجــه به صحبت هایی که شــد، شــما ترجیــح می دهید یک 
کار خوب را در حوزۀ کودک ترجمه کنید تا تألیف کردن یک کار 

دم دستی.
بلــه، قطعــاً همیــن طور اســت؛ اما مــا به عنــوان جمهوری 
اســامی ایــران بایــد قوانین مربــوط به خودمان را داشــته 
باشیم. این قانون باعث می شود هرکسی نتواند هر کاری 
را ترجمــه و چــاپ کنــد. در حــال حاضر، خریــد کپی رایت 
به عنــوان یک ارزش و پدیدۀ مبارک، اتفاق افتــاده و وزارت 
ارشــاد نیــز بــه آن دامــن زده اســت؛ بدیــن صــورت که هر 
ناشــری کــه کپی رایت اثــری را بخرد، ناشــر بهتری معرفی 
می شــود و ناشــر دیگــری نمی تواند رایــت آن اثــر را دوباره 
بخرد. با خرید رایت، فایل اثر تهیه می شود و ناشر بدون 
هزینۀ تصویرگری، می تواند کتاب را ترجمه و روانۀ بازار کند. 

 هزینــۀ تولیــد کتاب کودک با هزینۀ ترجمۀ کتاب کودک چقدر 
تفــاوت دارد؟ آیــا این موضوع ناشــران را بــه ترجمۀ کتاب کودک 

ترغیب می کند؟

 ویترین مهم ترین 
مسئله است که 
بسیاری از ناشران از 
آن محروم هستند. 
تنها تعداد محدودی 
از ناشران آموزشی 
هستند که با هزینۀ 
باالیی در رسانۀ ملی 
تبلیغ می کنند

  یکی از راه های 
تشخیص انتخاب 
کتاب های برتر و 
برگزیده از سوی 
»رشد« است. 
در ادارۀ کل رشد 
کتاب ها بررسی 
می شوند و برگزیدۀ 
آن ها به دانش آموزان 
و معلمان معرفی 
می شود

پروندة ویژه/ گفت وگو
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بلــه. مؤلــف یــک کتــاب معمــوالً حق التألیــف می گیــرد. 
کتــاب،  یــک  تیــراژ  ضــرب در  جلــد  پشــت  ده درصــد 
حق التألیــف مؤلــف اســت؛ اما در ترجمۀ یــک کتاب، اثر 
انتخابی از سوی ناشر، به مترجم سپرده می شود و تنها 
حق الترجمه پرداخت می شــود. برای همین است که هر 
ناشری پس از بازگشت از سفر یک چمدان کتاب با خود 

می آورد. 

تفاوت ترجمۀ خوب را با ترجمۀ بازاری از کجا می توان فهمید؟
از  یکــی  در  اســت.  آن  مترجــم  بــه  ترجمــه  تفــاوت 
نمایشــگاه های خارج از کشور، کتابی با عنوان انگلیسی 
Big Family خریدم. پس از مدتی، متوجه شدم که این 
کتاب با عنوان پاگنده ها روانۀ بازار شده است. این یعنی 
ترجمۀ خوب. اگر بخواهیم لفظ Big Family را به فارسی 
ترجمــه کنیم، »خانــوادۀ بزرگ« خواهد بــود؛ اما مترجم 
خــوب و حرفــه ای با واژه ســازی، آن را »پاگنده ها« ترجمه 

کرده است که به مراتب جذابیت بیشتری دارد. 
ویراستاری کتاب را نباید فراموش کرد. نثر یک کتاب 
باید روان باشــد.گاهی اوقات ترجمه ها سنگین هستند؛ 
در صورتی که نثر روان و کشش داستانی و واژه سازی، به 

جذابیت یک کتاب اضافه می کند. 

در بــازار ترجمــۀ کتــب کودک و نوجوان، ناشــران بیشــتر به چه 
موضوعات و چه کشورهایی بیشتر عالقه نشان می دهند؟

در حوزۀ ترجمۀ کتاب کودک، تصویرگری برجسته است 
و ســایۀ آن ســنگینی می کند. اگر کتابی از تصویر خوبی 
برخوردار باشد، برای متن آن می توان چاره ای اندیشید؛ 
امــا اگــر متن قوی باشــد و تصویرگری اش کیفیــت الزم را 
نداشته نباشد، نمی توان کاری کرد. در این حوزه بیشتر 

ناشران از کتاب های انگلیسی استقبال می کنند و ممکن 
است یک کتاب را چندین ناشر منتشر کرده باشند؛ اما 
در کنــار انگلیســی، کتاب هــای حوزۀ کودک کشــورهایی 
چون آلمان، ایتالیا و فرانســه نیز ترجمه می شــود. کشور 
فرانســه به دلیل تصویرگری عالی، طرف داران خاص خود 
را دارد. بشــخصه مــن بیشــتر طــرف دار کارهــای شــرقی 
هستم. آن ها هم از کشورهای پیشرفته تقلید می کنند؛ 

اما کتاب های خوب در بین کارهای شان دیده می شود.
 دربــارۀ موضوعات در حوزۀ کودک و پیش دبســتانی، 
چنــد موضــوع اولویت دارد کــه اولین آن آموزش اســت. 
بچه ها ابتدا باید حواس پنج گانه، رنگ و... را یاد بگیرند، 

سپس مفاهیم علوم و ریاضی را. 
بعد از آموزش، داســتان و ادبیات داســتانی است که 
ناشــران طــرف دار آن هســتند. قصه هایی بــرای بچه های 
یک تا شــش ســال بوده و در این حوزه عاوه بر ترجمه، 

تألیف کتاب صورت می گیرد. 
موضــوع بعــدی کــه بــرای بــرای خانواده هــا از اولویت 
هســتند.  روان شناســی  موضوعــات  اســت،  برخــوردار 
احساسات و رفتار، مهارت های زندگی، رفتارهای اخاقی 
و اجتماعــی تــا ترافیــک و...، همــه مهارت هــای زندگــی 

هستند که با نقاشی به تصویر کشیده شده اند.
بــرای نمونــه مجموعــه ای هجده قســمتی به نــام پیپر 
فســقلی را چــاپ کرده ایــم و تمامی کارهای کــودکان را در 
قالب پسربچه ای به نام »پیپر« به تصویر کشیده ایم: پیپر 
زیاد تلویزیون نگاه می کند، پیپر دندان هایش را مســواک 
نمی کنــد و... . خانواده هــا از ایــن نــوع کتاب ها اســتقبال 
می کننــد. بیشــترِ تمرکز کتاب هــای خارجی بــر روی این 
موضوعات اســت و کارهای خوبی نیز صورت گرفته و به 

فارسی ترجمه شده است. 

  در ترجمۀ یک 
کتاب، اثر انتخابی از 

سوی ناشر، به مترجم 
سپرده می شود و تنها 
حق الترجمه پرداخت 
می شود. برای همین 
است که هر ناشری 
پس از بازگشت از 

سفر یک چمدان کتاب 
با خود می آورد

  در حوزۀ 
ترجمۀ کتاب کودک، 
تصویرگری برجسته 

است و سایۀ آن 
سنگینی می کند. 

اگر کتابی از تصویر 
خوبی برخوردار باشد، 
برای متن آن می توان 
چاره ای اندیشید؛ اما 
اگر متن قوی باشد و 

تصویرگری اش کیفیت 
الزم را نداشته نباشد، 

نمی توان کاری کرد
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بسیاری از ناشران کیوسکی هستند و نقشۀ راهی ندارند. نظر 
شما دراین باره چیست؟

 انتشــارات یــک بنگاه فرهنگــی و در کنــار آن یک بنگاه 
اقتصادی اســت. اگر اقتصادی نباشــد، قطعاً در این راه 

شکست خواهد خورد. 
در ایــن حــوزه یــک ســری از کارهــا اعتقــادی و دلــی 
هســتند و ناشــر بــدون توجــه بــه ســود و زیــان آن کار 
می کنــد. در کنــار ایــن، ممکن اســت ناشــر کتابی چاپ 
کند که معرفی و برگزیده شــود و جوایز متعددی کسب 
کنــد؛ امــا در بــازار فروش جایگاهی نداشــته باشــد. این 
نــوع کتاب هــا اعتباری هســتند. عاوه بر این، دســته ای 
از کتاب ها هســتند که اقتصادی هســتند و هرکسی در 
بــازار نشــر به نحــوی روی آن کار می کند. در حال حاضر، 
ناشران به ناشران کم کتاب و پرکتاب تقسیم می شوند که 
برای تعدادی از آن ها مسائل اقتصادی خیلی پررنگ تر از 

مسائل اعتقادی و دلی یا حتی اعتباری است. 

گرانی کاغذ را چطور ارزیابی می کنید؟
 آســمان همه جــا یــک رنــگ اســت؛ امــا گرانــی کاغــذ 
وحشــتناک اســت. با وجود مشــکات موجــود، جامعه 
پیــش مــی رود، کتــاب چــاپ می شــود و مــردم کتــاب 
می خواننــد. برخــاف نظــر برخــی مبنــی بــر بی تدبیری 
دولت، معتقدم ســودجویی تاجــران در بازار کاغذ باعث 

چنین بحرانی شده است. 
از ابتدای تحریم های جدید، تاجران با تفکر جنگ و 
تحریــم، به صورت قطره چکانی کاغــذ را وارد بازار کردند. 
وقتــی تعــادل از بیــن مــی رود، دولــت نمی توانــد کاری را 
پیش ببرد. االن شــاهد این هستیم که تاجران قیمت را 
مدیریــت می کنند و منتظر اوج گرانی هســتند تا کاالی 

خود را روانۀ بازار کنند.

در حوزۀ مذهبی و اسالمی وضعیت ترجمه چگونه است؟
کار خوب نیز در بین آثار عربی دیده می شود؛ اما تعداد آن 
انگشت شمار است. بیشترِ کارهای آن ها ترجمه و تقلید از 
خارج بوده که با کیفیت پایین تصویرگری به چاپ رسیده 
است. برای مثال، مجموعه ای از نمایشگاه عمان تهیه کردم 
و به نویسندگان حوزه برای ترجمه دادم. معتقد بودند که 
اثر ارزش چاپ کردن ندارد و اگر ایدۀ همین موضوعات را به 
نویسندگان داخلی بدهیم، خیلی بهتر می توانند درباره اش 

بنویسند. 
ایده گرفتــن هم می تواند به پیشــرفت کار کمک کند. 
کشــورهایی که در حال توســعه هستند و رشــد کرده اند، 
ابتدا تقلید می کنند. شما در بازاری رقابتی قرار می گیرید 
و به دنبال آن، از ابزار و ایده های رقیب برای رشد استفاده 

می کنید. 

با وجود مشکالت و اوضاعی که گفته شد، آیا کتاب هنوز در سبد 
خانوارها احساس می شود؟

در نمایشگاه امسال به چشم دیدیم که بله. اولین کاالیی 
که در فشار اقتصادی از سبد خانوار حذف می شود، کتاب 
اســت؛ اما در این نمایشــگاه شــاهد بودیم که مردم هنوز 

طالب کتاب هستند. 

در سفرهایی که داشتید، وضعیت ترجمۀ کتاب های ایران را در 
کشورهای غربی و شرقی چگونه ارزیابی کردید؟

قدم هایی در این خصوص برداشته شده است. همان طور 
کــه رایــت خریداری می شــود، رایت هم فروخته می شــود. 
بــرای فروختــن رایــت هم بایــد کار باکیفیت عرضه شــود. 
برای این کار بنگاه هایی راه اندازی شده است تا پل ارتباطی 
بین ناشــران داخلی و خارجی باشــد. باالخره کار خوب، با 

تصویرگری های خوب دیده می شود.

 ایده گرفتن هم 
می تواند به پیشرفت 
کار کمک کند. 
کشورهایی که در 
حال توسعه هستند 
و رشد کرده اند، ابتدا 
تقلید می کنند. شما 
در بازاری رقابتی قرار 
می گیرید و به دنبال 
آن، از ابزار و ایده های 
رقیب برای رشد 
استفاده می کنید

  از ابتدای 
تحریم های جدید، 
تاجران با تفکر جنگ 
و تحریم، به صورت 
قطره چکانی کاغذ 
را وارد بازار کردند. 
وقتی تعادل از 
بین می رود، دولت 
نمی تواند کاری را 
پیش ببرد. االن 
شاهد این هستیم 
که تاجران قیمت را 
مدیریت می کنند 
و منتظر اوج گرانی 
هستند تا کاالی خود 
را روانۀ بازار کنند
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یکی از دغدغه های والدینی که دوســت دارند فرزندانی باایمان داشــته  باشــند، 
آشناکردن کودکانشان با معصومینD است.

 ،fدر این کتاب ســعی شــده اســت مباحثی نظیر چگونگی والدت امام زمان
 fمعرفــی مادر ایشــان و ویژگی های شــخصیتی آن بانــو، دوران کودکــی امام زمان
نزد پدر بزرگوارشــان امام حســن عسکریj، چگونگی رسیدن به مقام امامت در 
زمان کودکی، عائم ظهور حضرت، چگونگی قیام امام زمانf و اهداف قیام ایشان 
و شــاید بتوان گفت از همه مهم تر، وظایف دوســتداران و منتظران ایشــان در زمان 
غیبت، به زبانی ساده به همراه تصاویری متناسب با ردۀ سنی ۷ تا 10 سال ارائه شود.

در بخشی از کتاب می خوانیم: »امام زمان در بین ما نیستند؛ اما کارهای زیادی است که ما باید آن ها را انجام بدهیم 
تا ایشان از ما راضی باشند: ما باید از دستورات دین اسام که توسط پیامبرl به ما معرفی شده است اطاعت کنیم؛ 

به بزرگ ترها به خصوص پدر و مادر احترام بگذاریم؛ به نیازمندان کمک کنیم؛ برای کسب علم و دانش تاش کنیم و...«

fامام زمان
زهرا عبدی

کتاب جمکران

در میــان ســیرۀ معصومیــنD کــه همگی نور واحد هســتند، بعضــاً در نگاه 
نخســت، اختافاتی در عملکرد مشــاهده می شــود. شــاید بتوان گفت بیشترین 
اختــاف عملکــرد در میان حضرات معصومین، مربوط به شــیوۀ مواجهۀ حضرت 
امام حسن مجتبیj در مقایسه با شیوۀ مواجهۀ حضرت سیدالشهداj است 
که هر دو به حسب ظاهر، با دستگاه فاسد اموی درگیر بودند. یکی صلح می کند؛ 
صلحــی کــه بــا اعتراض حتــی برخــی از نزدیک ترین اصحابشــان مواجه می شــود 
و دیگــری قیــام می نمایــد؛ قیامی که با نهی حتی برخی از نزدیک ترین خویشــان و 

دوستدارانشان مواجه می شود. اما سرّ مطلب در چیست؟
حضرت آیت هللا خامنه ای که از دوران جوانی دربارۀ سیرۀ سیاسی معصومینD به طور گسترده مطالعه می کنند، با 
ابداع تعبیر »انسان ۲50ساله«، این بزرگواران را یک شخص واحد می دانند که در موقعیت های مختلف در طول ۲50 سال، 

با انتخاب راهکارهای گوناگون برای حفظ اسام ناب و دستیابی به رهبری سیاسی جامعه تاش نموده اند.
اثر حاضر مشتمل بر شش گفتار از ایشان است که در سال های 1351 تا 135۲ با محوریت تحلیل عملکرد سیاسی 
حسنینC بیان شده است. نوع نگاه معظّم له در این شش گفتار، بسیار بدیع است و با اینکه در زمان ایراد این بیانات 

3۲ و 33ساله بوده اند، به طور گسترده از منابع تاریخی و روایی شیعه و سنی بهره گرفته اند.

دو امام مجاهد
مؤسسۀ پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمی

انقالب اسالمی



شمارۀ 34 و 35
خرداد و تیر 1398

ماهنامۀ شیرازه کتاب

71 کتاب خوان  ماه

راســتی تصویر روزهای انتظار و بی تابی های عاشــقانه که رنگی از امید و اشــتیاق 
وصل را هم به همراه داشته باشد، در کدام آینه می تواند انعکاس بیابد؟

روزهای بی آینه تصویر روزهایی است که زنی آیینه اش را در برابر ندارد. او تصویر 
تمام این لحظات را تنها در آیینۀ دل و گنجینۀ خاطراتش ثبت کرده است.

ایــن کتــاب روایتگر ناگفته هایی اســت از جنگ تحمیلی و کمتر شــنیده هایی از 
مادران و همســران شــهدا و آزادگان. ماجرای انتظاری دیرپاست که هرچه به افق آن 
بیشتر می نگری، دل تنگ تر می شوی. کتاب روزهای بی آینه قصۀ تازه ای است از یک 
زندگی واقعی، روایت متفاوتی است از یک انتظار طوالنی... . منیژه لشگری، همسر شهید حسین لشگری، حرف های 
تازه ای دارد از این فراغ و انتظار هجده ساله. او در نبود همسرش، با به دوش کشیدن بار زندگی، فرزند چهارماهه اش را زیر 

بال وپر می گیرد و به همراه علی، یادگار همسرش، چشم به راه بازگشت »حسین« می نشینند.
ایــن کتــاب ماجــرای هجــده ســال دوری و انتظــار بوده که چهارده ســال آن با بی خبری مطلق همراه اســت. مــرد او که 
همچون شاهینی تیزپرواز برفراز آسمان های بی نهایت پرواز می کرد، در یک مأموریت مرزی هواپیمایش هدف قرار می گیرد 
و به اسارت دشمن درمی آید. از او هیچ رد و نشانی نمی یابند و حدس ها و گمان ها مبنی بر شهادت اوست. منیژه لشگری 
اما ناامید نیست و نگاهش به آسمانی است که روزی همسرش را به سوی خود فراخوانده است. او تمام لحظات سخت 
جدایی را با امیدی روشن پشت سر می گذارد. این کتاب روایتگر همین لحظات است. نویسندۀ کتاب، گلستان جعفریان، 
خاطرات منیژه لشگری را از سال های پیش از ازدواج، خانۀ پدری، آغاز آشنایی و ازدواجش با شهید لشگری تا سال های 
سخت اسارت همسرش، بیم ها، امیدها و شوق ها و بالیدن فرزندش، تا لحظۀ با شکوه بازگشت همسر و سرانجام، پرواز 

آخرینش به سوی آسمان، به زیبایی به تصویر کشیده است.

روزهای بی آینه
گلستان جعفریان

سورۀ مهر

کتاب شعر پارسی سرگذشت شعر فارسی را از زایش و خاستگاه آن و سیر تکامل 
و تحول آن تا به امروز در مقابل چشم خواننده قرار می دهد.

محمدکاظم کاظمی که خود شــاعری تواناســت، در این اثر می کوشــد تا ضمن 
ارائۀ تاریخچه ای از شعر فارسی، شاعران مطرح و آثار شاخص آن ها را به مخاطب 
معرفی نماید. این کتاب سعی می کند تا گزیده ای مختصر و در عین حال جامع از 
شعر فارسی باشد، همراه با سیری گذرا بر تحوالت این شعر و آشنایی با شاعران 
فارسی زبان. به گفتۀ نویسنده، مخاطبان این کتاب کسانی هستند که می خواهند بدون نیاز به منابع گوناگون تاریخ 

ادبیات و دیوان ها و مجموعه شعرهای شاعران، با نمونه های برجستۀ شعر فارسی و سیر تحول آن آشنا شوند.
کتاب آموزشی روزنه از همین نویسنده، مخاطب را با عناصر و سبک های شعری آشنا می کند. کتاب شعر پارسی 

نیز به عنوان مکملی بر این کتاب، شاعران را به همراه نمونه های اعای شعرشان معرفی می نماید.
در آغــاز، شــعر فارســی، عناصــر و انــواع ابتدایــی آن به همــراه ادوار تاریخی، ویژگی ها و شــاعران شــاخص هر دوره 
معرفی می شوند. پدر شعر فارسی، رودکی، در آغاز دفتر عرصه را برای حضور شاعرانی چون حکیم فردوسی، فرخی و 
منوچهری، ناصرخسرو، خیام، نظامی، عطار و دیگر شاعران و سخنوران باز می کند و هرکدام از این شاعران به تناسب 
دورۀ تاریخی به مخاطبان معرفی می شــوند. آشــنایی با ســبک ها، رویدادهای تاریخی و جریان های اثرگذار بر شــعر 
فارسی نیز از مباحث مهم این کتاب به شمار می آید. شعر افغانستان و تاجیکستان هم به سبب حضور زبان فارسی 
در این سرزمین ها بررسی می شود. در پایان، دفتر شعری گردآوری شده که گلچینی از شعر شاعران پارسی است. این 

دفتر گزینشی از باغ شعر پارسی است به ذوق و سلیقۀ محمدکاظم کاظمی.

شعر پارسی
محمدکاظم کاظمی

سپیده باوران
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این کتاب مجموعۀ هفت جلسه گفت وگوی محمدحسن روزی طلب با ناصر 
رضــوی، کارشــناس امنیتــی، دربــارۀ ســازمان مجاهدین خلــق )منافقین( اســت. 
ناصر رضوی از مسئوالن اطاعاتی امنیتی در نهادهای عمدۀ کشور، اعم از سپاه 
پاسداران انقاب اسامی و وزارت اطاعات جمهوری اسامی بوده است که بیش 
از سی سال عمر خدمتی خویش را صرفاً در حوزۀ  التقاط و به طور اخص در مبارزه 

با سازمان مجاهدین خلق )منافقین( طی کرده است.
احاطــۀ  رضــوی زمینه های متعــددی را در بر می گیرد کــه از آغاز فاز به اصطاح 
سیاســی ســازمان مزبور شروع شــده و دوره های متعدد، متنوع و زیگزاگ گونۀ  فاز 
نظامی را هم شامل می شود. بخشی از رویدادهایی که رضوی در آن ها به عنوان نیروی اطاعاتی و امنیتی حضور فعال 
و ســازنده داشــته اســت، به این شرح است: راهپیمایی براندازی 30خرداد13۶0 تا انفجارهای بزرگ اولیه در ساختمان 
مرکزی حزب جمهوری اسامی و نخست وزیری، حمات جمعی توهم آلودی چون راهپیمایی مسلحانۀ  5مهر13۶0 و 
حضور مســتقیم در ضربه به مرکزیت ســازمان منافقین در ایران در بهمن 13۶0، ضربه های هولناک و ســازمان برانداز 
اردیبهشت و خرداد 13۶1 که از قضا منتهی به »عملیات مهندسی« شد و شکنجه های ضدانسانی که منجر به شهادت 

چندین نفر از جمله سه پاسدار گشت.

استراتژی و دیگر هیچ
محمدحسن روزی طلب

یازهرا)س(
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کتاب زمان ایستاده بود، به طور تخصصی و برای اولین بار، به موضوع لحظۀ اسارت 
۶1 نفر از آزادگان می پردازد؛ موضوعی که سال هاست از نگاه اهالی دفاع مقدس 
دور مانده است. از این منظر می شود آن را کتاب کم نظیری در عرصۀ دفاع مقدس 
نامید. زمان ایستاده بود، نشان دهندۀ بخش کوچکی از دردناک ترین تجربه های 
جنگی است؛ تلخ ترین لحظۀ زندگی غیورمردانی که در نابرابری اوضاع به اسارت 

درآمدند؛ ولی آزاده شدند.  
تنوع در انتخاب افراد و عملیات، توجه به گویش های مختلف و  سادگی زبان 

و قلم نویسنده، موجب خستگی خواننده نمی شود.
»صدای پایشان دیگر خیلی نزدیک شده بود؛ با خود گفتم اِی ی ی ی ی ... روزگار! سرنوشت، عباس روزخوشِ که 
نه تِفنگی بی و نه فشنگی بی، تو قفسۀ کمد مچاله کرده بی. اگه تِفنگمُ فشنگم بی، به شما نشون میدا، که یه من 

ماست، چقد کره دارَ. نِمونِم، ئی کوفیای اَخدابی خبر چه بر سر ئی پیرمردِ مچاله بیارن.
از بخت بدم خنده ام گرفته بود. یکی از عراقی ها که از غول بغداد هم نخراشیده تر بود، عربده کشان خیز برداشت 
و با تنه اش محکم کوبید به در کمد. صدای شکستنِ قفل و چوب های پوسیدۀ کمد بلند شد. به در کمد لگد می زدند 

و فریاد می کشیدند: "بیا بیرون!" در کمد شکسته شد و افتاد زمین ... .«

زمان ایستاده بود
فرزانه قلعه قوند

پیام آزادگان

شمارۀ 34 و 35
خرداد و تیر 1398

بستۀ پیشنهادی خرداد و تیر

این کتاب، مشــتمل بر دویســت برگ سند منتشرنشده و در ده فصل، تحقیقی 
همه جانبــه دربــارۀ  تقــی شــهرام اســت کــه اهــم موضوعات مرتبــط بــا وی را در بر 
می گیرد؛ از جمله دوران قبل از زندان و ضربۀ  شهریور 1350، دوران زندان در اوین 
و قصر و ســاری، داســتان فرار شــهرام از زندان با ذکر جزئیات به نقل از خودش و 
ستوان احمدیان، ورودش به سازمان مجاهدین خلق پس از فرار و دوران تعاملش با 
مصطفی شعاعیان و کادر قدیمی سازمان، ورودش به مرکزیت و سه شاخه ای کردن 
ســازمان، فراینــد تغییــر ایدئولــوژی و خــروج از مذهب در بیش از نیمــی از اعضا، 
تصفیه ها و ترورهای داخلی، ترورهای سیاســی و نحوۀ تعامل با شــوروی، ســلطۀ 
غیابی بر شــاخۀ  خارج از کشــور، دوران های نشــیب و فراز رهبری در ســازمان و نهایتاً اخراج و استعفاء، دوران زندان در 
جمهــوری اســامی و ماجراهایــی که در این دوران از ســر گذراند، ماهیت شــکایت هایی که علیه وی بــه دادگاه انقاب 
اسامی ارائه شد، بررسی روند برگزاری دادگاه و رد صاحیت آن توسط وی، واکنش گروه های مختلف از جمله مجاهدین 

خلق و پیکار به محاکمۀ  تقی شهرام و سرانجام صدور رأی و اعدام.

تقی شهرام به روایت اسناد
احمدرضا کریمی 

مرکز اسناد انقالب اسالمی
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طعم کتاب/ معرفی کتاب

در ســال های پــس از انقــاب اســامی، دولت هــای مختلف با شــعارهای گوناگون و 
رویکردهــای مختلفــی بر ســر کار آمده  اند؛ اما هیچ  کدام نتوانســته  اند تحقق بخش 
آرمان های اصیل انقاب در توجه به محرومان، گســترش ســبک زندگی اســامی، 
صدور تفکر انقاب اســامی و پاســخ گوی مناسب دغدغه  های مردم باشند. به این 
ترتیب، یکی از سؤاالت مهم و دغدغه  های امروزین مردم، چرایی تحقق نیافتن بسیاری 

از آرمان های انقاب اسامی در پیشرفت کشور و حل اساسی مسائل مردم است.
اما شاید آنچه بسیاری از مردم و به خصوص جوان ترها در میان هیاهوی بدون عمق 
رسانه ها و مسئله  سازی های انحرافی ندانند، این باشد که این جام جم در درون خودِ آن ها و پدران جهادگر سرزمین آن ها 
نهفته است. در روزگاری نه چندان دور در محیطی به نام »جهاد سازندگی«، بال انقابی پیشرفت و سازندگی کشور پا گرفت، 
رشد کرد و البته به دلیل منافع فردی و گروهی، در مقابل نظام دیوان ساالر کشور بر زمین کوبیده و با ذکر بسم  هللا ذبح شد! 

زنده باد جهاد
سعیدحســین رفیعی، سیدعلی رضا طباطبایی، سیدمجتبی 

قافله باشی
الگونگار پیشرفت

ایــن کتــاب اولیــن رمان اکرم صادقی اســت که به عنوان فیلمنامه نویس شــناخته 
می شــود. داســتان دربــارۀ دورانــی اســت که اعــراب جاهلی پیش از ظهور اســام، 
نــوزادان دختــر خــود را زنده به گــور می کردنــد. در این رمان زندگــی زن و مرد عربی 
روایت می شود که در عربستان آن زمان زندگی می کنند. یکی از شهر و دیگری از 
بیابان آمده؛ اما عشق باعث پیوندشان به یکدیگر شده است. بخشی از روزهای 
عاشــقانۀ این دو، مصادف با حضور حضرت محمدl در شــهر مکه اســت. زن 
در انتظار میاد نوزادش است. شغل مرد نیز که در صحرا بزرگ شده، پیداکردن 
نشــانه و اصطاحاً »ردزدن« اســت. او باید برای مأموریتی رد رســول خدا را بزند و 

طی این مأموریت با ایشان مواجه می شود.
داستان این کتاب در هشت فصل و با رویکرد سفرنامه ای و ماجراهای تعقیب و گریز نوشته شده است.

فرار از شب
 اکرم صادقی

کتاب جمکران 

همیشه خواندن خاطرات کسانی که یک شبه مسیر زندگی شان عوض می شود و 
از بی راهه به راه درست می رسند، جذاب و آموزنده  است. محمد عرب کسی است 
که جوانی اش در لس آنجلس و گشــت وگذار در حال وهوای یکی از شــهرهای بزرگ 
آمریکا گذشته و حاال برای تکمیل کردن مجموعۀ خوشی هایش، راهی ریودوژانیروی 
برزیل می شود تا شرکت در کارناوال رقص و موسیقی برزیلی ها هم آلبوم خاطراتش 

را پر کند.
اما درست در همین لحظات حضور در برزیل و در سروصدای یکی از گروه های 

موسیقی، جرقه ای ذهن محمد را تکان می دهد و مسیر زندگی اش را تا به امروز عوض می کند.
»چند  آیۀ دیگر خواندم و جلو رفتم. تا آیۀ  ۲3 و ۲۴ ســورۀ بقره. حس خاصی نداشــتم. برای همین قرآن را بســتم و 
گذاشتم کنار. چراغ را خاموش کردم و خوابیدم. چندلحظه ای که گذشت، یک  دفعه با خودم فکر کردم که معنی  این 

جمله هایی که خواندم چه بود؟ همان اول کار می گوید: "این است کتابی که راهنمای پرهیزکاران است."« 

تولد در لس آنجلس
 بهزاد دانشگر

 عهدمانا
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ایــن کتــاب از جمله کتاب های مجموعۀ »گنجینۀ تاریخ ادبیات کــودک و نوجوان« 
اســت کــه بــا هــدف بازخوانی آثار قدیمــی ادبیات فارســی برای کودکان خلق شــده 
است. این کتاب در سال 1305 قمری با هدف آموزش کودکان و با توجه به اوضاع 
اجتماعی دورۀ قاجار و بر پایۀ اندیشه های ترقی خواهانه نوشته شده است. افزودن 
مقدمه هایــی توســط حمیدرضــا شــاه آبادی، پژوهشــگر این کتــاب، خوانــدن آن را 
راحت تر می کند. همچنین این کتاب خواننده را با مباحثی چون وضعیت کودکان 
ایرانی در دورۀ قاجار از منظر آموزش و تربیت و زندگی و زمانۀ نویســندۀ اثر آشــنا 

می کند.
مجموعۀ »گنجینۀ تاریخ ادبیات کودک و نوجوان ایران«، مجموعه ای بیســت جلدی اســت که عمدتاً نخســتین بار 
در دورۀ  قاجار به چاپ رســیده اند. انتشــارات مدرســه این مجموعه را با همکاری نویســندگان و پژوهشــگران معاصر و 

به شیوه ای جدید بازنشر کرده است. کتاب احمد دوازدهمین جلد این مجموعه است.

کتاب احمد
عبدالرحیم بن ابوطالب تبریزی 

مدرسه

این کتاب رمان مســتندی دربارۀ ســردار شــهید علی قُمی، قائم مقام لشــکر ویژۀ 
شهدای کردستان و معاون شهید محمود کاوه است که در سال 13۶3 به شهادت 
رسید. شهید علی قمی از شهدای دوران دفاع مقدس و از معدود سرداران جبهۀ 
غرب اســت. علی متولد ســال 1339 در شــهر مقدس قم، در خانواده ای محروم و 
متوسط اما روحانی و مؤمن بود که در دامان پدری پارسا و مادری پاکدامن و مهربان 
رشــد و تربیت یافت؛ اما قصۀ زندگی او از زبان نســلی بیان می شــود که سال های 
سال است در خانوادۀ شهید قمی زندگی می کند، جزو نسل امروز است و انقاب 
و دفاع مقدس را درک نکرده است. قصۀ زندگی شهید قمی داستان متفاوتی دارد 
و برادرزادۀ شهید با انجام مصاحبه با آشنایان و هم رزمان شهید و کنار هم قرار دادن دست نوشته های مادر شهید، با 

نثری داستانی به حالت دل نوشته این داستان را تعریف می کند.

او عموی من است
زهرا قمی

رسول آفتاب

راســتی چه چیز جوانان مســلمانی را که در اروپا زندگی می کنند، جذب گروه های 
تروریســتی می کنــد؟ ســعاد مخنت بــرای یافتــن جواب ایــن ســؤال، ماجراجویی 
خطرناکــی را آغــاز کــرد. او کــه خود به عنــوان روزنامه نگاری مســلمان در آلمان کار 
می کرد، بارها آن بیگانگی و خشمی که همتایانش را به جهاد می کشاند، چشیده 
بود؛ اما تصمیم گرفت به جای پیوستن به آن ها، با سفر به قلب درگیری های جهادی 

و ترتیب دادن مصاحبه هایی خطرناک، نشان دهد در ذهن آن ها چه می گذرد.
ســعاد مخنت درخواســت کرده بود تا با یکی از رهبران داعش مصاحبه کند. 
تقاضای او برای مصاحبه در طول روز و در مکانی عمومی رد شد. به جای آن باید 
ســاعت 11:30 شــب، در مرز ترکیه و ســوریه، ســوار ماشینی می شد که یکی از فرماندهان ارشد داعش در آن نشسته 
بــود. مخنــت بــر تردیدهایــش غلبه کرد و بــرای مصاحبه رفت و با مــرد جوانِ تحصیل کرده ای مواجه شــد که خیلی از 

ویژگی هایش او را یاد برادر کوچک خودش می انداخت.

به من گفتند تنها بیا
سعاد مخنت

کتابستان معرفت
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برای یادگرفتن نحوۀ سفر، نیازمند یک راهنما و الگو هستیم. با دیدن الگو و 
توجه به رفتار او یاد می گیریم که در سفر چگونه رفتار کنیم تا طی مسیر برای ما 
آسان شده و مشکلی برای مان پیش نیاید. زندگی ما نیز یک سفر است. قرآن و 
احکام، نقشۀ سفر هستند. با مطالعۀ اخاق پیامبر اکرمl و اهل بیت ایشان، 
نحــوۀ ســفرکردن در مســیر زندگــی را می آموزیم؛ پیامبری که زیباتریــن زندگی را 

داشته و همه عاشق اخاق او بوده اند.
در کتاب بچه های خوب، زندگی خوب، نویسنده با استفاده از کتاب سنن النبی 
که سیرۀ شخصی و اجتماعی پیامبر اعظمl و نوشتۀ عامه طباطبایی است، 
به روش پرسش از پیامبر اکرم، 5۲ روش زندگی آن حضرت را به زبان ساده برای کودکان و نوجوانان تألیف کرده است. 
این 5۲ پرسش در چهار حوزۀ زندگی یعنی ارتباط با خدا، ارتباط با خویش، ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت تنظیم 

و ارائه شده است. 

بچه های خوب، زندگی خوب
علی شعیبی

قدر والیت

این کتاب در زمرۀ کتاب های تازه چاپ مدرســۀ رمان مؤسســۀ شهرستان ادب 
 j با روایتی تاریخی از صدر اسام است. پس از بیست سال از دوران امام علی
آغاز و به حادثۀ عاشورا و پس از آن ختم، اما محوریت آن در بازۀ تاریخی جنگ 
صفین روایت می شود. سلمان کدیور دربارۀ اثر هفتصد صفحه ای خود که چهار 
ســال نــگارش آن به طــول انجامیــده، پیش از ایــن گفته بــود: »صفین مهم ترین 
نقطه ای از تاریخ است که دو نوع قرائت از اسام با هم درگیر می شوند. به عقیدۀ 
من صفین از کربا مهم تر است و یکی از اتفاقات جهان اسام است که جا افتاده 
و مــورد غفلــت واقع شــده. اتفاقی کــه در کربا می افتد، ریشــه در وقایعی مانند 
صفین دارد. روایت داریم که امام علیj می فرماید: "در حقانیت این نبرد اگر کسی شک کند، در حقانیت خدا و 
نبیl شک کرده است." یکی از علت هایی که به این قسمت از تاریخ اسام پرداختم، این بود که یک پردۀ مغفول 

از تاریخ تشیع را با زبان داستان روایت کنم.«

پس از بیست سال
سلمان کدیور

شهرستان ادب

ادبيــات و ســينما وامــدار يكديگرنــد. مــا در ایــن حوزه کــم کوشــیده ایم. نوجوانان 
دوستداران واقعی جهان داستانی هستند؛ وظیفه ای که سال ها به عهدۀ مادربزرگ ها 
بــوده اســت. امــا اوســنۀ گوهرشــاد ســراغ رويــدادی مــی رود که بــا یک فانتــزی ایرانی 
به روزرسانی شده است. این کتاب، داستانی نو و مبتنی بر حقیقت و متمایل به فانتزی 

دربارۀ گوهرشاد بیگم است و مسجدی که وی ساخته و قرار است ویران شود.
گوهرشاد بیگم بعد از هزار سال به جایی می آید که خود ساخته است و حاال با 
ملکه ای روبه رو می شود که قرار است آنچه او ساخته، یعنی مسجد گوهرشاد، ویران 
کند و این آغاز رمان فانتزی تشکری است که یک سویش حقیقت است و سوی دیگرش فانتزی با ادبیاتی تصویری و خاق!

اوسنۀ گوهرشاد
سعید تشکری

به نشر
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شــناخت ایــن آدم هــا و دوست داشتنشــان باشــد. مــن 
خودم را هرگز نویســندۀ کتــاب نمی دانم؛ بلکه یک راوی 
ســاده بودم. کار اصلی را خود شــهدا و شــخصیت  آنان 

به ثمر رساندند.«

برای نوشتن کتاب بارها با اصرار شهید مواجه شدم
فرشته ملکی، همسر شهید نیز در این نشست گفت: 
»روزی کــه خانــم بــرادران برای مصاحبــه و نگارش کتاب 
تمــاس گرفتنــد، مخالفــت کــردم و نپذیرفتــم؛ امــا بارها 
منوچهر را در خواب دیدم و با اصرار او مواجه شدم؛ اما 
باالخــره پذیرفتــم و تبدیل به کتابی شــد که امــروز از آن 
استقبال شــده است. خوشحالم که این کتاب توانسته 

بین جوان ها جا باز کند.«
گفتنی است در پایان مراسم، جشن 1۲0هزارتایی شدن 
کتاب شهید منوچهر مدق با بریده شدن کیکی به همین 
مناسبت، با حضور عاقه مندان در نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران برگزار شد.

اعالم آمادگی برای انتشار کتاب »خاطرات سفیر2«
ســفیر  خاطــرات  کتــاب  1۲0هزارتایی شــدن  جشــن 

عشق واقعی را در کتاب شهید ببینید
جشــن  و  ســی ویکم  چــاپ  از  رونمایــی  نشســت 
1۲0هزارتایی شدن کتاب زندگی نامۀ شهید منوچهر مدق 
نوشتۀ مريم برادران، با حضور نویسنده و فرشته ملکی، 
راوی کتاب و همسر شهید، در نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران برگزار شد.
در این نشســت مریم برادران دربارۀ این کتاب گفت: 
»بــه نظــرم رابطــه و عشــقی که در کتاب شــهید منوچهر 
مــدق ترســیم شــده، عشــقی واقعی اســت که اگــر نمود 
عینــی پیــدا کنــد، به واقع خواهید دید که اتفاقاً عشــقی 
عجیب نیست. حدود پانزده سال از زمان چاپ این کتاب 
می گذرد و به نظرم معجزۀ عشق این کتاب، محک خود 
را خورده و شــاهد عشــقی پایدار و اعجاز در آن هستیم. 
این خوشبختی برای منِ نویسنده است که در این کتاب 

رابطۀ عشق و شهید و همسرش را دیده ام.«
برادران تأکید کرد: »ما به عنوان مخاطب این آثار، باید 
ســراغ آدم های واقعی این زندگی ها و روابطشان برویم تا 
بفهمیم معنای عشــق چیســت که این گونــه نمود یافته 
و پایــدار شــده اســت. اگر لذتی هــم از خواندن این کتب 
می بریم، باید باعث ترغیب ما برای یادگرفتن این روابط، 

78

خانوادۀ نشر

گزارش

سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، میزبان چند نویسندۀ جبهۀ فرهنگی انقالب و برگزاری »جشن پرفروش« 
برای کتاب های آن ها بود. خاطرات سفیر، دعبل و زلفا، رؤیای نیمه شب، سالم بر ابراهیم1، سرباز کوچک امام و شهید منوچهر 
مدق از جمله کتاب هایی بودند که جشن پرفروش شدنشان برگزار شد. در این جشن ها که نویسندگان و ناشران این 
کتاب ها نیز حضور داشند، ضمن سخنرانی و بیان کوتاه نظرات دربارۀ کتاب ها، کیک جلد کتاب ها نیز بریده شد. در ادامه 

خالصه ای از گزارش جشن ها را می خوانید. 

فاطمه قربان نیا

  برادران: به نظرم 
رابطه و عشقی که در 
کتاب شهید منوچهر 
مدق ترسیم شده، 
عشقی واقعی است 
که اگر نمود عینی 
پیدا کند، به واقع 
خواهید دید که 
اتفاقاً عشقی عجیب 
نیست

نگاهی دوباره به کتاب های پرمخاطب

به افتخار پرفروش ها



شمارۀ 34 و 35
خرداد و تیر 1398

ماهنامۀ شیرازه کتاب

79

برای چا پ »خاطرات سفیر2« آمادگی داریم
در ادامه این نشست نیز عبدالحمید قره داغی، مدیرعامل 
انتشــارات ســورۀ مهــر، دربــارۀ رونــد چاپ خاطرات ســفیر 
و احتمــال عرضــۀ نســخه جدیــدی از آن گفــت: »جــای 
خوشــحالی اســت کــه این کتــاب بعد از دو ســال بــه تیراژ 
1۲0هزارنسخه ای رسیده است و برای چا پ نسخه های دیگر 
کتاب نیز این آمادگی وجود دارد. زمانی که خاطرات سفیر 
برای چاپ به دفترهای کارشناسی حوزۀ هنری رفت، ابتدا 
به دلیل اختاف نظر در نثر کتاب باعث شد تا حتی خود 

نویسنده نیز متن را در چند نسخه آماده کند.«
مدیرعامــل انتشــارات ســورۀ مهــر ادامــه داد: »همیــن 
اختاف سلیقه میان کارشناسان باعث شد که دوسه سالی 
کتــاب در کش و قــوس چــاپ بماند، تا اینکه در ســال 139۶ 
کتاب در تیراژ بســیار محدودی عرضه شــد؛ اما باورکردنی 
نبود که چنین استقبالی را به خود ببیند. سال گذشته نیز 
پرتیراژترین کتاب در نشــر ســورۀ مهر بود و با بیش از سی 

چاپ، رکوردی نیز برای چاپ کشور محسوب می شود.«
قره داغــی دربــارۀ چاپ خاطرات ســفیر۲ اعام کــرد: »تا 
زمانــی که مخاطب با محتوای کتاب ارتباط برقرار می کند، 
چاپ خاطرات سفیر می تواند ادامه یابد که البته برنامه ریزی 

بهتری می طلبد؛ ولی ما آمادگی الزم را داریم.«

نویســندۀ رمــان »رؤیــای نیمه شــب«، رکــورددار رمان 
دینی

در نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران، شــاهد جشــن 
۴۶۶00تایی شدن کتاب دعبل و زلفا اثر حجت االسام مظفر 

ساالری بودیم.
مظفر ساالری، نویسندۀ کتاب پرفروش رؤیای نیمه شب 
و دعبل و زلفا، به استقبال چشمگیر مردم از نمایشگاه در 
این اوضاع سخت اقتصادی اشاره کرد و گفت: »من تصور 
می کردم که امروز به عنوان روز اول هفته، اســتقبال خوبی 

و  نویســنده  حضــور  بــا  شــادمهری،  نیلوفــر  نوشــتۀ 
عبدالحمیدقره داغــی، مدیرعامــل انتشــارات ســورۀ مهر 
و جمعــی از عاقه منــدان بــه کتــاب و کتاب خوانــی در 
سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشســت شــادمهری، نویســندۀ کتاب 
عنوان کرد: »این کتاب بخشی از خاطرات اجتماعی بنده 
در سال اول دورۀ تحصیل دکتری در فرانسه است؛ البته 
صرفــاً بخشــی از خاطراتــم را در ایــن کتاب جــای داده ام. 
کتابی که االن می بینید، در واقع بدون هیچ گونه دخل و 
تصرف و حذفیاتی اســت. گرچه کتاب را ســه بار نوشتم؛ 
به طوری که بار اول کاماً ادبی بود. بار دیگر آن را عامیانه 

نوشتم؛ اما نسخه فعلی حالت بینابینی است.«

خاطرات و دیالوگ های »خاطرات سفیر« صددرصد 
واقعی است

شادمهری با این حال افزود: »قرار نیست دیگر تغییری 
در کتاب ایجاد کنم؛ مگر اینکه بخواهم بخشــی دیگر را 
اضافــه کنــم و نه حذف؛ هرچند منطقی تر این اســت که 
خاطــرات چاپ نشــده، الاقــل برای جلد دیگــری از همین 
کتــاب بمانــد. خیلی از مطالبی را که به عنوان نقد منفی 
بر خاطرات سفیر گفته یا نوشته اند، گاه همان را به عنوان 
نقــد مثبت بر این کتــاب وارد می کننــد؛ خصوصاً اینکه 
معتقدنــد به خاطــر نوع نثر کتاب می تــوان آن را حتی در 

چهار ساعت هم خواند.«
نســخه های  انتشــار  و  نــگارش  احتمــال  دربــارۀ  وی 
کــرد: »مــن  اعــام  کتــاب خاطــرات ســفیر  از  جدیــدی 
مجموعــه ای دست نوشــته دارم که به شــکل روزنگاشــت 
است. همین االن هم این کار را انجام می دهم؛ زیرا شاید 
چندین ســال بعد بخواهم همین نوشته ها را چاپ کنم. 
برای خاطرات سفیر۲ هم نیاز به نوشتن ندارم و فقط باید 

این ها را تحویل دهم.«

  شادمهری: 
خیلی از مطالبی را که 

به عنوان نقد منفی 
بر خاطرات سفیر 

گفته یا نوشته اند، گاه 
همان را به عنوان نقد 

مثبت بر این کتاب 
وارد می کنند؛ خصوصاً 

اینکه معتقدند 
به خاطر نوع نثر کتاب 
می توان آن را حتی در 
چهار ساعت هم خواند

  قره داغی: خاطرات 
سفیر بعد از دو سال به 
تیراژ 12۰هزارنسخه ای 

رسیده است و برای 
چا پ نسخه های دیگر 
کتاب نیز این آمادگی 

وجود دارد

به افتخار پرفروش ها
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از نمایشــگاه صــورت نگیــرد؛ امــا جمعیت چشــمگیری را 
مشاهده می کنیم و من از مردم فهیم و کتاب دوست ایران 

تشکر و قدردانی می کنم.«
وی در خصوص علت نوشتن این داستان گفت: »دعبل 
خزاعی یکی از شــاعران نام آشــنای اهل بیت اســت و مزار 
او در شــوش دانیــال قــرار دارد. می توان بــه او عنوان مدافع 
حریم والیت را داد. داستان این کتاب سرگذشت آشنایی 
این شــاعر توانا و صریح اللهجه با همســر خود زلفا است. 
این داســتان را بهانه ای برای شــناخت امام موسای کاظم و 
امام رضاC قرار دادم و راجع به آن بازۀ تاریخی نوشــتم. 
این داستان حاصل شش ماه پژوهش مستمر بنده دربارۀ 
آن مقطــع تاریخــی اســت. تمامــی اطاعــات تاریخی این 
داســتان بر اســاس مطالعات و مســتندات تاریخی است. 
خألهایی وجود دارد؛ اما من با اعتقادی که به متد "از خاطره 
تا داستان" دارم، تاش کردم این خألها را با تخیل پر کنم.«
این نویســنده که رکورددار رمان دینی در کشــور اســت 
گفت: »رمان رؤیای نیمه شب هشتاد بار تجدید چاپ شده 
اســت. با تهیه کننده ای صحبت کرده ایم و قرار اســت یک 
سریال با محوریت این کتاب ساخته شود. ما داستان خوب 
که به فیلم تبدیل شود کم داریم. امیدوارم این رمان ها زمینه 

را برای ساخت فیلم ارزشی فراهم کنند.«
ساالری علت پرفروش شدن کتب خود را مطالعۀ زیاد 
داســتان و قصــه عنــوان کرد و گفــت: »مــن از نوجوانی در 
کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان عضو بودم. قصه 
و داستان های زیادی مطالعه و از آن ها نت برداری می کردم. 
بعد از آن برای دوستانم انشا می نوشتم؛ طوری که روزانه ده 
انشــا از من دریافت می کردند. بعد از دبیرســتان به حوزه 
رفتم. با شروع جنگ با دوستان هم حجره ای به جبهه رفتیم. 
ســه نفــر از آن ها به شــهادت رســیدند، یک نفر به اســارت 
گرفته شــد و فقط من بودم که توفیق شــهادت و جانبازی 
نداشــتم. پس از پایان جبهه، به قم بازگشــتم و توفیق ۲5 
ســال کار مطبوعاتــی در نشــریات مختلــف برای کــودکان 

داشتم. داستان های زیادی برای کودکان خواندم و اصاح 
و نکته برداری انجام می دادم. کاس های داستان نویسی و 
نمایش نامه نویسی برگزار می کردم. کتاب گشایش داستان 

که به قلم بنده است، دیروز در نمایشگاه رونمایی شد.«
در پایان این مراسم حجت االسام مظفر ساالری کیک 

۴۶۶00تایی شدن این کتاب را برید.

»رؤیای نیمه شب« 1۵۰هزارتایی شد
جشــن 150هزارتایی شدن رمان رؤیای نیمه شب اثر مظفر 
ساالری، از جمله برنامه هایی بود که در نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران برگزار شد.
در ایــن برنامه حامد اشــتری، مدیــر تولید بخش رمان 
انتشــارات کتابســتان معرفــت، در خصوص فراگیرشــدن 
مــوج رمــان دینــی در کشــور و اقبــال مــردم بــه ایــن حــوزه 
گفــت: »رؤیــای نیمه شــب پرفروش ترین رمــان دینی دهۀ 
نــود اســت. امروز کیک ایــن رمان را می برنــد؛ در حالی که 
در خیلی از مجامع گفته می شود مردم رمان های دینی را 
دوست ندارند. اگر کسی بتواند هنرمندانه باورهای دینی 
را دراماتیزه کند، مردم به آن اقبال نشــان می دهند؛ حتی 
اگــر اوضاع اقتصادی ســخت شــده باشــد. نه تنهــا رؤیای 
نیمه شــب، بلکه شــعلۀ رمان دینی گُر گرفته و الحمدلله 
افرادی مثل مظفر ساالری به درستی قالب رمان و داستان 
دینــی را شــناخته اند. حتــی فیلم ســازان متوجــه اهمیت 

موضوعات دینی شده اند.«
وی در ادامــه افــزود: »مظفــر ســاالری در ایــن کتــاب و 
کتاب هــای دیگر حس وحال خــوب و ویژه ای را به مخاطب 
القا می کند. مخاطب کف جامعه وقتی این اثر را می خواند، 
بــا داســتانی بــدون تکلــف و پیچیدگــی مواجه می شــود. 
ساالری ساده و روان داستان را پیش می برد و رعایت حال 
مخاطب را می کند که این از امتیازات ویژۀ این کتاب است. 
داستان کتاب آن قدر جذاب هست که مخاطب حس کند 
داســتان خوب و ارزشمندی را خوانده است. در این کتاب 

  ساالری: داستان 
دعبل و زلفا حاصل 
شش ماه پژوهش 
مستمر بنده دربارۀ 
آن مقطع تاریخی 
است. تمامی 
اطالعات تاریخی 
این داستان بر 
اساس مطالعات و 
مستندات تاریخی 
است. خلأهایی 
وجود دارد؛ اما من با 
اعتقادی که به متد 
"از خاطره تا داستان" 
دارم، تالش کردم 
این خلأها را با تخیل 
پر کنم

اشتری: اگر کسی 
بتواند هنرمندانه 
باورهای دینی را 
دراماتیزه کند، مردم 
به آن اقبال نشان 
می دهند؛ حتی اگر 
اوضاع اقتصادی 
سخت شده باشد 
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  جوکار: متأسفانه 
برخی از مردم لذت 

مطالعه را نچشیده اند. 
اگر کسی لذت مطالعه 

را بچشد، کتاب خوان 
می شود. ما کتاب هایی 
را که لذت مطالعه را به 

مخاطب بچشاند، به 
مردم عرضه نکرده ایم. 

خیلی از مخاطبان 
ما در کتابستان با 

مطالعۀ رؤیای نیمه شب 
کتاب خوان شدند

  یوسف زاده: 
سنگین ترین بار 
اسارت بر دوش 

هفده ساله های اسارت 
بود. چون باید تبلیغات 

فرهنگی دشمن را 
خنثی می کردند. 

مهدی طحانیان یکی 
از آن ها بود که مرزهای 

کودکی، نوجوانی و 
بزرگ سالی را به هم 

ریخت

خاطرات از کودکی تا بعد از اسارت گذشت و بخش دوم آن 
مکتوب کردن، قرائت و تصحیح و اضافۀ نکات فراموش شده 

به این خاطرات بود.«
در ادامۀ این برنامه احمد یوسف زاده، نویسندۀ کتاب های 
آن ۲3 نفر و اردوگاه اطفال با ذکر سختی های دوران اسارت 
بیان کرد: »من همیشــه می گویم سنگین ترین بار اسارت 
بر دوش هفده ســاله های اســارت بــود. چون باید تبلیغات 
فرهنگی دشمن را خنثی می کردند. مهدی طحانیان یکی 
از آن هــا بــود که مرزهــای کودکی، نوجوانی و بزرگ ســالی را 
به هم ریخت. من اقرار می کنم او با اینکه ســنی نداشــت، 
از بزرگ تر های خودش شجاعت بیشتری نشان داده بود. 
من حدود چهار ســال با مهدی در اســارت بودم. امیدوارم 
که این اسطورۀ مقاومت و پایداری همیشه سربلند بماند و 

به عنوان یک الگو برای جوانان مطرح باشد.«
در پایان مهدی طحانیان، راوی کتاب سرباز کوچک امام، 
ضمن تقدیر و تشــکر از شــرکت کنندگان و آزادگان حاضر 
در ایــن برنامــه گفــت: »همــه می دانند که جنــگ به پایان 
نرسیده است. دستاوردهای جنگ هم تمام نشده است. 
مگر ما برای به دست آوردن این تجربه ها کم هزینه دادیم؟ 
این تجارب به درد نسل امروز ما می خورد. شهدا وجاهت 
و نجات بخشــی خود را به ما نشــان دادند و این وظیفۀ ما 
است که به مسیر جهاد و شهادت کمک کنیم. من واقعاً 
خــود را هیــچ نمی دانــم. بــدون آن آرمان هــای بــزرگ، ما در 
برابر دشــمن چیزی برای گفتن نداشــتیم. اگر آن اعتقاد و 
عزت نفس نبود، دشمن به راحتی می توانست مقاومت ما 
را بشکند. چیزی که ما را در این مسیر یاری کرد، تجربیاتی 
بود که به مرور زمان در دفاع مقدس شاهد آن بودیم و باور 
کردیم. ما دست یاری خدا را در لحظه لحظۀ حضورمان در 
جنــگ حــس کردیم. دیدم کــه باورهای ما به ما مقاومت و 
شجاعت و استقامت بخشید. ما هرچه داریم، از باورها و 

ارتباط خوبی با مخاطب ایجاد شده و شاهد خلق یک رکورد 
در داستان دینی هستیم. در داستان پردازی مظفر ساالری 
شــکی نداریــم؛ نویســنده ای که ســال ها آموزش دیــده و با 

تجربه وارد این عرصه شده است.«
در ادامه این برنامه، مهدی جوکار، مدیرعامل انتشارات 
کتابستان معرفت، به ارزشمندی رمان های دینی از جمله 
رؤیای نیمه شــب اشــاره کرد و گفت: »متأســفانه برخی از 
مردم لذت مطالعه را نچشیده اند. اگر کسی لذت مطالعه 
را بچشــد، کتاب خوان می شــود. ما کتاب هایــی را که لذت 
مطالعه را به مخاطب بچشاند، به مردم عرضه نکرده ایم. 
خیلــی از مخاطبــان مــا در کتابســتان بــا مطالعــۀ رؤیــای 
نیمه شب کتاب خوان شدند. در حال حاضر 150هزار رؤیای 
نیمه شب فروخته شده است. الحمدلله در دوره ای پویش 
"کتاب و زندگی" برای کتاب رؤیای نیمه شب برگزار شد که 
در پــی آن، در شــش مــاه این تعداد کتــاب را چاپ و توزیع 
کردیم. فروش باالی این کتاب هم به علت قابلیت باالی خود 
این کتاب و هم به خاطر زحماتی بود که دوســتان "کتاب و 

زندگی" کشیدند.«

ســنگین ترین بــار اســارت بــر دوش هفده ســاله های 
اسارت بود

جشن 100هزارتایی شدن کتاب سرباز کوچک امام با حضور 
مهــدی طحانیــان راوی، فاطمــه دوســت کامی نویســنده و 
احمد یوسف زاده نویسندۀ کتاب آن ۲3 نفر برگزار شد. در 
ابتدای این نشست، فاطمه دوست کامی به سیر تدوین این 
کتاب اشاره کرد و گفت: »دربارۀ کار مستند سرباز کوچک 
امام باید بگویم که مصاحبه های کتاب تقریباً 1۶1 جلسه 
به طــول انجامید و ما به صورت فشــرده هــر روز در خدمت 
آقای طحانیان بودیم. در مجموع، از این مصاحبه ها حدود 
350 ساعت صوت تولید شد. بخش اول این کار به بازگویی 
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مکتب بزرگمان است. ما اگر این اعتقادات را حفظ کنیم، 
می توانیم به ساحی مجهز شویم که در تمام عرصه ها در 
مقابل دشمن بایستیم. با این نگاه شک ندارم که می توانیم 

پشت همۀ دشمنان را به خاک مذلت بمالیم.«

»سالم بر ابراهیم1«؛ کتابی که به تیراژ 11۰۰۰۰۰ نسخه 
رسید

جشــن یک  میلیون  وصدهزارتایی شــدن کتــاب ســام بــر 
ابراهیم1 با محوریت زندگی نامه و خاطرات شــهید بزرگوار 
و مفقوداالثر ابراهیم هادی، در نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران برگزار شد.
در این نشســت محسن عمادی، مدیر مؤسسۀ فرهنگی 
شــهید ابراهیم هادی و یکی از نویســندگان کتاب سام بر 
ابراهیم1، دربارۀ این کتاب گفت: »این کتاب دربرگیرندۀ ۷۲ 
داســتان دربارۀ شــهید است؛ شــهیدی که عاقه نداشت 
چیزی از او بماند؛ اما ارادۀ خداســت که بعد از ۲5 ســال از 
شهادتش، با افتخار کتاب او به چاپ صدوپنجاهم و تیراژ 

یک میلیون وصدهزار نسخه برسد.«

شهیدی که الگویی برای شیعیان کشمیر است
مدیر مؤسســۀ فرهنگی شــهید ابراهیم هادی دربارۀ روند 
انتشار کتاب در دیگر کشورها نیز یادآور شد: »دو سال بعد 
از انتشــار کتاب در ایران، از کشــمیر با ما تماس گرفتند و 
می خواستند با ترجمه و چاپ این کتاب، ابراهیم را به عنوان 
الگویی برای شیعیان آنجا معرفی کنند؛ چنان که این کتاب 
چندین بار در آنجا تجدید چاپ شد و حتی جوایزی را هم 

به نام او برگزار کردند.«
به گفتۀ عمادی، این ترجمه ها را ایرانی ها انجام نداده اند؛ 
بلکه خود خارجی ها به این نوع آثار احساس نیاز کرده اند 
و بر همین اساس نیز سام بر ابراهیم تاکنون در کشورهای 
عربی تا ترکیه و آلمان منتشر شده است. این کتاب از جمله 

کتب پرفروش در برخی کشورها مثل لبنان هم بوده است.
این نویســنده با اشــاره به ارادت مردم به شــهید هادی 
عنوان کرد: »در همین سال گذشته، باالی چندده جشن 
تولد برای او در شــهرهای مختلف برپا شــد. این اتفاقات 
تأکیدی است بر اینکه او نه تنها دیگر گمنام نیست؛ بلکه 
جــای خــود را میــان مردم باز کرده اســت. بعد از شــهادت 
او بارهــا شــنیدیم که به خاطــر کرامت این شــهید بزرگوار، 
اتفاقات عجیبی رخ داده است که این اتفاقات نیز در جلد 
دوم کتاب به اضافۀ برخی خاطرات جدید ذکر شده است. 
هم اکنون جلد دوم در 310هزار نسخه و بالغ بر سی چاپ 

روانۀ بازار نشر شده است.«

بازیگرانــی را معرفــی کردنــد که چندان علیه الســالم 
نبودند

وی دربارۀ روند انتشــار کتاب نیز خاطرنشــان کرد: »ســال 
138۶ بــا گروهــی ده نفره شــروع به کار کردیم کــه دو نفر از 
این ها نیز امروز از شهدا هستند. من مسئولیت انتشارات 
شــهید هــادی را به عهــده دارم و بــه همین دلیــل نیز نگاه 
رسانه ای به سمت من است؛ در حالی که گروهی مشغول 
ایــن کار بوده انــد؛ امــا نمی خواهنــد اســمی از آنــان بــرده و 

نامشان مطرح شود.«
وی با بیان اینکه شــهید از شاگردان موردعاقۀ عامه 
جعفــری بوده اســت، دربارۀ روند ســاخت فیلم و ســریال 
دربــارۀ کتــاب گفــت: »از ســال 1390 تاکنــون گروه هــای 
مختلفی مراجعه کرده اند. چند مستند هم ساخته شده 
است. برای بازیگر فیلم و سریال هم تأکید کرده ایم الاقل 
بازیگری باشد که حداقل شباهت هایی را با شهید داشته 
باشد؛ اما اشخاصی را معرفی کردند که چندان علیه السام 
نبودنــد. البتــه بهروز شــعیبی و بســیج صداوســیما برای 
ساخت سریال اعام آمادگی کرده اند که ساخت سریالی 

دربارۀ شهید هادی را به سرانجام برسانند.«

  عمادی: دو سال 
بعد از انتشار کتاب 
در ایران، از کشمیر 
با ما تماس گرفتند 
و می خواستند با 
ترجمه و چاپ این 
کتاب، ابراهیم را 
به عنوان الگویی برای 
شیعیان آنجا معرفی 
کنند؛ چنان که این 
کتاب چندین بار در 
آنجا تجدید چاپ 
شد و حتی جوایزی 
را هم به نام او برگزار 
کردند
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در ادامــه بــه توضیحاتی در خصــوص اهمیت نامه نگاری 
پرداخت و گفت: »پدرم در شهر زاهدان دانشجوی تاریخ 
بودند. گاهی کاغذهای صورتی و سبز رنگی به دست مادرم 
می رســید. مــادرم بــه آن ها زل می زد و اشــک می ریخت و 
آن کاغذهــا را در جعبــه ای نگــه داشــته بود. بعدهــا به آن 
صندوقچه دستبرد زدم و فهمیدم که نامه های پدرم بوده 
اســت. همۀ آن نامه ها با »فاطمۀ من« شــروع می شــد. از 

همان موقع فهمیدم که نامه مسئولیت سنگینی دارد.«
این شــاعر و نویسنده در ادامه تصریح کرد: »همیشه 
به نامه نگاری عاقه داشتم. اوایل ازدواج که دنیای مجازی 
و اینترنــت نبــود، برای همســرم نامه می نوشــتم. اگــر ذرۀ 
کوچکی در ادبیات هستم، آن را به واسطۀ پدر کتاب خوانم 
به دست آوردم. من نسخه ای از عشق ایرانی را با رگه های 
دینی و مذهبی ارائه کردم. می شود خدا را دوست داشت 
و یکی از مخلوقات خدا را هم دوست داشت. می توان هم 
وطن را دوست داشت، هم زن را. این ها همه هم قافیه اند.«
داعیــۀ  عنــوان  هیــچ  بــه  »مــن  گفــت:  عســکری 
داستان نویسی ندارم. این کلمات و این کتاب حاصل طبع 
مــن بــود، نه دانش مــن. بزرگان ادبیــات و تاریخ کتاب من 
را قضــاوت خواهنــد کــرد. جلــد و فیزیک کتــاب احترامی 
اســت که ناشــر برای مخاطب قائل است. خواننده هم در 
این اوضاع اقتصادی که کتاب را مطالعه می کند، به ناشر 

محسن غالمی

داعیۀ داستان نویسی ندارم
جشن امضای کتاب پریدخت به قلم حامد عسکری، شاعر 
و نویسندۀ جوان کشورمان، از جمله جشن امضاهایی بود 

که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.
در ابتدای این برنامه حسام آبنوس، خبرنگار فرهنگی 
و کارشــناس کتاب، به نو و بدیع بودن پریدخت اشــاره کرد 
و گفت: »حامد عســکری در ســال 139۷ حرکت جدیدی 
را شــروع کرد و وارد فضای نثر شــد. به محض مطالعۀ این 
کتاب، چند کتاب نامه نگاری دیگر در ذهنم آمد؛ از جمله 
کتاب هــای از بــه و طوفان دیگــری در راه اســت. اما من این 
کتاب ها را در سطح باالیی از نامه نگاری ندیدم. در پریدخت 
فضاسازی، شخصیت پردازی و روایتگری از روزگار آن زمان 

به خوبی و هنرمندانه انجام شده است.«
وی افــزود: »من به یاد حرف هوشــنگ مــرادی کرمانی 
افتادم که گفت اگر کتاب من به سه چهار چاپ برسد، یعنی 
هوشنگ مرادی کرمانی فروخته است؛ اما اگر بیشتر از این 
بفروشد، یعنی این کتاب ارزش داشته و متن و محتوای آن 
فروخته است. نکتۀ دوم اینکه می توان عاشقانه نوشت و 
عفیف بود. حامد عسکری عاشقانه نوشت و »پریدخت« 
عفیفی را توصیف کرد. این جای تقدیر دارد که برای فروش 

کتاب به سمت اباهه گری نرفت.«
حامــد عســکری، شــاعر و نویســندۀ کتــاب پریدخت، 

سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، میزبان برگزاری جشن امضای سه کتاب بود. پریدخت به قلم حامد عسکری، 
مجید بربری نوشتۀ کبری خدابخش دهقی و نفس اثر بهزاد دانشگر، سه کتاب از آثار جبهۀ فرهنگی انقالب بودند که جشن 

امضای آن ها در این نمایشگاه برگزار شد. در ادامه، گزارش برگزاری این مراسم ها را می خوانید.

خانوادۀ نشر

گزارش

83

گزارشی از جشن امضای سه کتاب »پریدخت«، »مجید بربری« و »نفس«

کتاب هایی از جنس مردم
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و نویسنده لطف می کند. سعی کردیم در این کتاب ظاهر 
نامه هــای پریدخــت و ســیدمحمود بــا هم تفاوت داشــته 
باشــد. ســیدمحمود از فرانســه نامه می نویســد و نوشتار 
مــدرن و زمخت تــری دارد؛ امــا پریدخــت بــا قلــم نــازک و 
دخترانه تری می نویسد. خواننده با ریزبینی به این تفاوت 

می رسد.«

»مجید بربری« 2۰هزارتایی شد
مراســم رونمایــی کتــاب مجیــد بربری با محوریت شــهید 
مجیــد قربانخانی، در نمایشــگاه بین المللی کتــاب تهران 

برگزار شد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور خانــواده شــهید مجیــد 
قربانخانی برگزار شد، احمدی، مدیر انتشارات دارخوین، با 
اشاره به حیرت انگیزبودن فروش این کتاب گفت: »خدا را 
شاکرم که توفیق میزبانی خانوادۀ معزز شهید قربانخانی 
را داشتم. حقیقت این است که انتشارات ما در اصفهان 
اســت و شــهید قربانخانی اهل یافت آباد تهران. خودمان 
هم نمی دانیم این کتاب چگونه سر از انتشارات ما درآورده 
اســت. فقط این موضوع مســلم اســت که ورود این کتاب 
به انتشارات ما، باعث رشد انتشارات بوده است. این یک 
اتفــاق بی ســابقه بوده که حــدود چهارهزار نســخه از یک 

کتاب را تک فروشی کردیم.«
در ادامــۀ ایــن برنامــه، پــدر شــهید با تشــکر از ناشــر و 
نویسندۀ این کتاب افزود: »مجید واقعاً شهید شاخصی 
اســت. سیستم کاری این شهید با تمام شــهدا فرق دارد. 
به همین دلیل به این شــهید »حر شــهدای مدافع حرم« 
می گوینــد. مجیــد پســری دســت ودل باز و باعاطفــه بــود. 
تمــام حقوقــش را خرج افراد ضعیف و نیازمند می کرد. به 
مجیــد حســودی ام می شــود کــه از کجا به کجا رســید. ما 
خوشــبخت ترین آدم هــای کرۀ زمین هســتیم. یک پســر 
داشــتم که به اهل بیت هدیه کردم. اگر ده پســر دیگر هم 

داشتم، باز هم این کار را می کردم.«
وی ادامــه داد: »مجیــد عاقبت به خیــر شــد. هــر پدر و 
مــادری آرزوی عاقبت به خیری فرزند خــود را دارد. به نظرم 

نان حال و شــیر مادر در تربیت و عاقبت به خیری فرزند 
مؤثــر اســت. معتقــدم که دســت به خیربودن مجیــد او را 
نجــات داد. مــن به مجید افتخار می کنم و بــه او می نازم. 
االن هــم مجیــد مــن را رهــا نکرده اســت. خــوش به حال 
مجید که ره صدساله را یک شبه طی کرد. به تیپ مجید 
همه چیز می آمد به جز شهادت. این عنایت ویژۀ اهل بیت 

به مجید بود.«
مادر شهید قربانخانی هم ضمن ابراز تشکر و قدردانی 
از عوامــل تهیــه و تدویــن کتــاب گفــت: »داداش مجیــد 
همه چیــز من بــود. مجیــد بــدون خداحافظی به ســوریه 
رفــت و حســرت خداحافظی بــا او به دل من مانــده بود و 
باور نمی کردم این طوری برگردد. در این ســه ســال منتظر 
بــودم کــه برگردد. برای یک مادر خیلی ســخت اســت که 
با اســتخوان های ســوختۀ فرزنــدش مواجه شــود. مجید 
حضــرت زهــرا را در خــواب دیده بــود و حضرت به او گفته 
بود مهمان خودم هســتی. دوســتان مجید به من گفتند 
که پهلوی مجید تیر خورده. من وقتی مجید را دیدم، یک 
لحظــه مجیــد را فراموش کــردم و یاد حضرت زهــرا افتادم 
که مثل ایشان پهلویش ضربه خورده و سوخته بود. من 
بعد از دیدن مجید فهمیدم شهادت چقدر می تواند زیبا 

باشد.«
مادر شهید در ادامه افزود: »یک روز در برنامۀ زنده ای 
بــودم. از مــن پرســیدند چــه از مجیــد می خواهی؟ گفتم 
هیچی، فقط می خواهم که برگردد و از زیر قرآن ردش کنم. 
مــن مجیــد را به حضرت علی اکبر هدیه کــردم و در کربا 
از امام حســین خواســتم که مجید را در خواب ببینم. آقا 
امام حسین هم مجید را در روز تولد علی اکبرj به من 

هدیه کرد و در روز والدت حضرت رقیه تشییع شد.«
در پایان این مراسم، کیک رونمایی کتاب مجید بربری 

را پدر و مادر این شهید بزرگوار بریدند.

در رمان نویســی حرفــی بزنیــم که از جنــس نیازهای 
مردم باشد

جشن امضای کتاب نفس نوشتۀ بهزاد دانشگر، با حضور 
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مخاطب پســند نخواهد شــد. جای خوشــحالی است که 
نویسندگانی مثل بهزاد دانشگر، مخاطب را فراتر از جوایز 
می دانــد و حرفــی را می زنــد کــه از جنــس نیازهــای مــردم 

باشد.«
در ادامۀ نشســت نیز بهزاد دانشــگر، نویســندۀ کتاب 
نفس گفت: »زندگی نگاره که به اسامی دیگری هم مطرح 
می شود، یک ژانر در روایت است؛ هرچند که دوستان این 
را به عنوان گونۀ ادبی نمی دانند. این منِ نویسنده هستم 
کــه بــرای بیان حرفم دســت به انتخــاب یک ژانــر می زنم؛ 
همچنان که نفس لزوماً زندگی نامۀ داستانی نیست. حتی 
رمان هم نیست. فضای مستند کتابم بر داستانی بودنش 
غالــب اســت. فضــا و شــخصیتش واقعــی اســت و تنهــا 
رگه هایی را که باعث می شود مخاطب، شخصیت ها را در 
عالم واقعیت بشناسد، به سمت داستان برده ام. در واقع 
فضای داستانی را برای جذاب ترکردن روایت به کار گرفتیم؛ 

اما اصل محتوای کتاب را واقعی بدانید.«

همســر شــخصیت داســتان، تعهــد کتبــی داده کــه 
»نفس« را نخواند

دانشــگر دربارۀ فضا و شخصیت واقعی اما مکتوم نفس 
یــادآور شــد: »لیــا .غ یکــی از همیــن آدم هایی اســت که 
اطــراف مــا زندگی می کند. مدت ها بود دنبال شــخصیتی 
بودم که بتوانم تحوالتی خاص از زندگی او را بنویسم. او را 
از این بابت که داستان زندگی اش را در اختیار من گذاشته، 
شــخصیتی خاص می دانم. همســر و شخصیت اصلی و 
قهرمــان داســتان کــه زندگــی اش را روایــت کــرده ام، تعهد 
کتبی داده که کتاب نفس را نخواند؛ صرفاً از این جهت که 

همچنان شخصیت او محفوظ بماند.«
نویســندۀ کتــاب ادواردو دربارۀ اســتقبال از کتــاب تازۀ 
خــود بیــان کــرد: »تاکنــون واکنش های مقبولی از ســمت 
خواننــدگان نفس گرفتــه ام؛ هرچند هنوز قضــاوت دربارۀ 
آن زود اســت. البته امیدوارم در درازمدت کتابی اثرگذار و 
موج ساز باشد و گوشه ای از مشکات جامعه را حل کند.«

نویســندۀ کتــاب، وجیهــه ســامانی منتقــد ادبــی و میثم 
رشیدی مهرآبادی مجری و کارشناس این برنامه در غرفۀ 

ناشران انقاب اسامی برگزار شد.
رشیدی مهرآبادی دربارۀ کتاب نفس گفت: »این رمان 
فراز و نشیب های شخصیت زنی را روایت می کند و واقعاً 
خواندنش جذاب است؛ کتابی که در چاپ اول با استقبال 
خوبی هم روبه رو شده و گویا قرار است در نسخه ای ارزان تر 

نیز منتشر شود.«
در ادامــه، وجیهه ســامانی، از داستان نویســان کشــور 
که به عنوان منتقد در نشست حضور داشت، دربارۀ آثار 
بهزاد دانشگر گفت: »چند کتابی که از ایشان خوانده ام، 
هم جریان ســاز بوده اند و هم مخاطبان از آن ها اســتقبال 
کرده انــد. دربــارۀ ژانــر رمــان نفس بایــد بگویم ایــن کتاب، 
زندگی نامــۀ داســتانی اســت کــه دارای قدمــت زیــادی در 
ادبیات داستانی دنیاست. زندگی نامۀ داستانی را در دورۀ 
ساسانیان هم می توان دید؛ به خصوص دربارۀ شرح حال 
شاهان و همین را می توان در شاهنامه نیز مشاهده کرد. 
در دوره ای در کشورمان از زندگی نامۀ داستانی غفلت شد 
تا اینکه در این یک دهۀ اخیر، آثار خوبی را در این ژانر در 

ادبیات دفاع مقدس می بینیم.«

مخاطب را فراتر از جوایز بدانیم
این نویسنده با اشاره به تفاوت ژانر داستان و زندگی نامۀ 
داســتانی  كــه  موضــوع  همیــن  »اگــر  افــزود:  داســتانی 
مضمون محور است، قرار بود در قالب داستان دربیاید، كار 
بســیار ســختی بود و برای باورپذیركردن و اقناع مخاطب، 
نویسنده باید تاش زیادی می كرد. پیرنگ و چهارچوب در 
داســتان باید منطقی باشــد و باورپذیرکردن روابط علی و 
معلولی در داستانی عرق ریزی روحی زیادی می خواهد؛ اما 
در زندگی نامۀ داســتانی چون اصل بر واقعیت اســت، كار 

نویسنده راحت تر است.«
این نویســنده اعتقاد داشــت: »اگر در داستان نویسی 
بــه دنبــال گرفتن جوایز و جشــنواره ها باشــیم، دیگــر آثار 
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کتــاب جمکــران گفــت: »مجموعۀ یــخ در بهشــت از آن 
آثاری است که همیشه به آن افتخار می کنم و در نتیجۀ 
تهیــۀ ایــن مجموعه، دوســتی های بســیار خوبی شــکل 
گرفت. این کتاب یکی از بهترین تجربیات من در تعامل 
با نویســندگان بود. این مجموعه به پیشنهاد انتشارات 
کتــاب جمکــران به من ســپرده شــد و این نشــان از دید 
عمیــق این انتشــارات دارد کــه به زنان نویســنده و دفاع 
مقدس بپردازد. مجموعۀ یخ در بهشت مجموعۀ دوازده 

داستان از یازده نویسندۀ زن است.«
وی افزود: »تمامی این بانوان قباً در ژانر دفاع مقدس 
ســابقۀ داستان گویی و داستان نویسی داشته اند. من با 
شــناختی که از دوســتان داشــتم، در طول زمان با آن ها 
مرتبط شدم و این مجموعه جمع آوری شد. شاید بتوان 
گفت این داستان ها از بین حدود پنجاه داستان گزینش 
و انتخاب شدند و فکر می کنم توانسته از زوایای مختلف 
به موضوع زنان و دفاع مقدس بپردازد. تنوع داستانی و 
اقلیمی در این کتاب درخور توجه بوده و فکر می کنم اگر 

مطالعه کنید، این موضوع را تأیید خواهید کرد.«
رقیه کریمی، سمیه حسینی، معصومه میرابوطالبی، 
مونا اســکندری، ســیده فاطمه موســوی، زهره شریعتی، 
محبوبــه حاجی مرتضایــی، معصومــه عیوضــی، مهیــن 
ســمواتی، فاطمــه نفــری و مرضیــه نفــری نویســندگان 

داستان های این کتاب هستند.

حاتم ابتسام، مدیر ادبیات داستانی نشر کتاب جمکران 
در برنامه رونمایی کتاب یخ در بهشت، ضمن معرفی این 
مجموعه به دبیری عذرا موسوی و نویسندگی جمعی از 
بانــوان گفــت: »بعــد از رصدی کــه در بازار کتــاب کردیم، 
متوجه شدیم یکی از حلقه های مفقوده در حوزۀ کتاب، 
نقــش زنــان در فعالیت هــای دفــاع مقــدس بوده اســت. 
بــا توجه بــه اینکه انتشــارات کتــاب جمکران بــه معرفی 
الگوهای جامعه اهتمام دارد، به حوزۀ دفاع مقدس وارد 
شــدیم. زحمت این کار را به خانم موســوی ســپردیم و با 
سپردن اختیارات کار به ایشان، کار شسته ورفته و کاملی 

تحویل گرفتیم.«
ابتســام تصریــح کــرد: »از طــرف این انتشــارات توقع 
داریــم کــه دوســتان نویســنده نمایندۀ این کتاب باشــند 
و تــاش کننــد تــا یخ در بهشــت در حــد خودش بــه بازار 
عرضــه شــود. ما هم نهایــت تاش خــود را می کنیم تا با 
وجود تمامی مشــکاتی کــه داریم، از قبیــل گرانی کاغذ 
و...، این کتاب خوب دیده شود. نکته ای که مغفول مانده، 
این اســت که ما برای اینکه یخ در بهشــت به نمایشــگاه 
برســد، کتــاب را بــا کیفیــت پایین تر و کیفیــت دیجیتال 
عرضه کردیم؛ اما در آینده با فهرست و کاغذ خوب چاپ 

و عرضه خواهد شد.«
در ادامــۀ ایــن مراســم، ســیده عذرا موســوی، دبیر این 
مجموعه، با اشاره به همکاری سازنده و مثبت انتشارات 

»یخ در بهشت« انتشارات جمکران رونمایی شد

فرصتی دوباره
برای زنان نویسندۀ دفاع مقدس 86

خانوادۀ نشر

گزارش

  مجموعۀ 
هفت جلدی بنده 
یک مجموعۀ 
پژوهشی است که 
تقریباً چهار سال 
روی آن کار شده و 
برای اولین بار در این 
مراسم رونمایی شد
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این محور کار نویسندۀ رمان شب صورتی است که قادر 
است اشراف مقبولی بر مخاطب داشته باشد.«

شــرفی خبوشــان عنوان کرد: »آقای ساالری به دنبال 
نوشــتن رمــان دینــی اســت و ایــن را اثبــات کرده اســت. 
دغدغــۀ اصلــی او نه مخاطب یابی، بلکــه هدف متعالی 
دینی است؛ اما شایان تأمل است که به راحتی توانسته 

مخاطبش را جذب رمان خود کند.«
بــه گفتــۀ وی، برخــی نویســندگان تمــام و کمــال در 
خدمــت مخاطــب هســتند؛ یعنــی ابتــدا می بیننــد که 
مخاطــب چــه دوســت دارد و بعــد منطبــق با ســلیقۀ او 
رمانشــان را می نویســند؛ امــا نویســندۀ شــب صورتی از 

داستان نویســان  از  خبوشــان،  شــرفی  محمدرضــا 
شناخته شده، در نشست رونمایی تازه ترین رمان مظفر 
ســاالری با عنوان شــب صورتی گفت: »نویســندۀ کتاب 
می دانــد چطــور هدف دینی خود را با داســتان جلو ببرد. 
فرامــوش نکنیــم که امروز، کیفیت خود آثار اســت که در 
مخاطب یابــی حــرف اول را می زند. کتابــی که به چندین 
چــاپ رســیده اســت، حتمــاً ظرفیــت باالیــی دارد؛ پــس 

نمی توان همه را منتسب به تبلیغات خوب دانست.«
وی با اشــاره به رمان مظفر ســاالری افزود: »رمانی که 
صــد جلــدش در اولیــن روز از انتشــار به فــروش رســیده، 
نشان دهندۀ این است که توانسته مخاطبش را بشناسد. 

در مراسم رونمایی رمان »شب صورتی« مطرح شد:

ترجمۀ لجام گسیخته
به ادبیات ما ضربه زده است

خانوادۀ نشر

گزارش
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مثبت را بیان کرده است.«
این نویسنده گفت: »علما و قدمای ما نیز از داستان 
و قصــص بــرای بیــان گفته هــای مانــدگار خود اســتفاده 
می کرده انــد. در جهــان امــروز نیــز همیــن گونــه اســت؛ 
پــس بایــد بــه ایــن ابــزار توجــه کــرد. متأســفانه ترجمــۀ 
لجام گسیخته به ادبیات ما ضربه زده است. این جریان 
ترجمه با مذاق کودک و نوجوان ما سازگاری ندارد و مثل 
ســم مهلک اســت؛ چون به فرهنگ و ســبک زندگی ما 

آسیب می زند.«
خــود  تــازۀ  رمــان  دربــارۀ  پایــان  در  ســاالری  مظفــر 
افــزود: »در کنــار منبــر و کارهای علمــی تخصص خودم 
مثــل دانشــنامۀ قرآنــی کــه چهــارده جلــد خواهــد بــود، 
داستان نویســی را ادامــه می دهــم. آثــاری کــه در زمینــۀ 
داستان نوشته ام، دینی است؛ اما قبل تر از آن، داستان 
اســت؛ چون این زبان را می شناسم. من روی رمان شب 
صورتی یک ســال کار کردم. گاه حتی چند ســاعت روی 
یک جمله فکر می کنم. ای کاش وضعیت نشر و کتاب 
نیز از وضعیت نامساعد امروز خارج شود تا سیل ترجمه 
و تخریبش را متوقف کنیم. امیدوارم شاهد جریانی قوی 

در حوزۀ داستان های دینی باشیم.«

ادبیــات داســتانی به عنوان ابــزاری برای نمایــش و ترویج 
اهــداف متعال دینی اســتفاده می کنــد. بنابراین خودش 
را اســیر حواشــی نمی کند. این نگرشی ریشه دار، کهن و 

محترم است.

می دانم چه بنویسم که مخاطب استقبال کند
در ادامــۀ ایــن نشســت مظفر ســاالری، نویســندۀ شــب 
صورتی گفت: »من دفعتاً احســاس مســئولیت نکرده ام 
کــه صرفــاً به دلیــل اینکــه در لبــاس روحانیــت هســتم، 
وارد داستان نویســی شــوم؛ بلکــه از نوجوانــی بــا کتــاب و 

کتاب خوانی سروکار داشته ام.«
وی افــزود: »در کنــار آن، بولتن نویســی و ســال ها کار 
مطبوعاتی، آن هم در حوزۀ داســتان انجام داده ام. بدین 
ترتیب نیز بعد این همه ســال، می توانم بگویم که واقعاً 
می دانــم چــه بنویســیم که مخاطــب هم اســتقبال کند. 
داستان، یک مدیوم و رسانۀ عالی است. شاید در جهان 
هیچ رســانه ای برای صحبت با دیگران به اندازۀ داســتان 
توانا نباشد. در عین اینکه داستان را نباید محصول غرب 
دانســت؛ همچنان کــه بایــد معجزه ای دانســت کــه قرآن 
1۴00 سال قبل برای همین مدیوم داستان، دوازده ویژگی 
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امــا زمانــی هــم اهــل کوفــه مامــت شــدند. اینکــه چه 
اتفاقی می افتد و در چه بستری مردم کوفه و لشکریان 
حضرت امیر به این نقطه از بی والیتی می رسند، جای 
بحث بسیار دارد. تنها شهر جهان اسام که به صورت 
جــدی از حســینj حمایــت می کنــد، چطــور تغییــر 
مسیر داد که مردم آن به بی وفایی مشهور می شوند؟«
در ادامــه، دکتــر رجبی دوانی، نویســندۀ ایــن اثر، با 
اشــاره به نکاتی در خصــوص ترتیب بندی مباحث این 
کتاب و شیوۀ نگارش آن گفت: »در بین مردم ما مطرح 
اســت کــه برای بیــان والیت مــداری می گوینــد "ما اهل 
کوفــه نیســتیم، علــی تنها بمانــد". با توجــه به فرهنگ 
مــا، کوفی بــودن منشــأ سســت عنصری و پشــت کردن 

اثــر دکتــر  اثــر  کوفــه  کتــاب  رونمایــی  ایــن مراســم  در 
حامــد  حجت االســام  دوانــی،  رجبــی  محمدحســین 
کاشــانی بــا ایــراد ســخنانی در خصــوص وضعیت کلی 
شــهر کوفــه از زمــان صدر اســام تــا زمان خافــت ائمه 
گفت: »شهر کوفه از جهات مختلف قابل توجه است و 
این کتاب به این مســائل پاســخ داده است. یکی اینکه 
این شــهر یکی از شــهرهای مهم در جهان اسام است 
که شناخت آن به شناخت سیرۀ اهل بیتD کمک 
 Dمی کند. ما همواره به دنبال نسبت خود با اهل بیت
هســتیم. بســیاری از تصمیمات امام علــیj در کوفه 
گرفته شــده اســت. روزگارانی از کوفه تعاریف بســیاری 
کرده انــد و حضرت امتیازات زیــادی به کوفیان داده اند؛ 

رجبی دوانی در مراسم رونمایی کتاب »کوفه«:

کوفه بعد از واقعۀ عاشورا
89کانون انقالب ها شد

خانوادۀ نشر

گزارش
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شــیعیان شــد؛ به طوری کــه کمیت و کیفیت شــیعیان 
در کوفه نســبت به مدینه چشمگیر بود. فلذا حضرت 
امیــرj بــا حســاب و کتاب کوفه را انتخــاب کردند. از 
طرفی مدینه نسبت به دوران حضرت رسول، این شهر 
تباه شــده بود. در نامــه ای که امیرالمؤمنینj قبل از 
ورود بــه کوفــه بــرای کوفیــان نوشــتند، آن شــهر را "قبة 
االســام"خطاب کردند و علت بازنگشــتن بــه مدینه را 
این گونه بیان کردند که این شهر از دوران مدینة  النبی 

دور شده و به فساد و تباهی رسیده است.«
نویســندۀ کتاب کوفه ضمن برشماری علت تشتت 
معتقــدم  »مــن  کــرد:  خاطرنشــان  کوفــه  مــردم  آراء 
قرآن هایــی کــه در جنــگ صفیــن به نیزه کشــیده شــد، 
بهانــه ای بــرای مــردم کوفــه بــرای پایــان دادن بــه جنگ 
بود؛ چون آن ها می دانســتند کــه در صورت پیروزی در 
جنگ، غنیمتی به آنان نخواهد رسید و به بهانۀ اینکه 
ما با قرآن جنگ نداریم، خواستار توقف جنگ شدند. 
لذا می بینیم به امام حسنj چنان خیانتی می کنند 
کــه به معاویه می گویند حســنj را مرده می خواهی 
یــا زنده. همین باعث حکومت بیست ســالۀ معاویه بر 
مســلمانان شــد. پــس از دالیــل یاری نشــدن حکومت 

حق، دنیاطلبی و دنیازدگی کوفیان بود.«

به والیت اســت؛ اما چنین نیســت. بنده در این کتاب 
ســعی کــردم با اســتناد بــه منابــع تاریخــی حقیقتی را 
ارائــه دهــم. بــا خواندن ایــن کتاب می بینیم که ســرآمد 
مــردم مســلمان در قــرن اول و دوم و ســوم هجــری و 
برجســته ترین و مؤثرترین شــخصیت های عالم اسام، 
کوفیــان بودند؛ اما چه شــد که کوفیان با چنین ســابقۀ 
مهمــی، به مظهر بی وفایی و خیانت و سســت عنصری 

تبدیل شدند؟«
وی افزود: »در کوفه قبایل متعددی حضور داشتند. 
یکــی از دالیل بی ثباتی کوفیــان تنوع قبایل یا به تعبیر 
مــا حزب بازی بــود. این قبیله گرایی باعث ضربه به خط 
اصیــل مــردم شــد. بنابرایــن یکــی از مســائل مهــم در 
نداشتن ثبات آراء مردم کوفه، ترکیب ناهمگون مردم و 

جریانات سیاسی این شهر بود.«
این پژوهشگر تاریخ اسام با توصیفاتی از وضعیت 
سیاســی مــردم کوفــه بعــد از خلفــای چهارگانــه افــزود: 
»علــیj بعــد از شکســتن فتنه هــای پیمان شــکنان، 
بــه مدینــه که در گذشــته مرکز خافت بود، برنگشــتند 
و در کوفه مســتقر شــدند. کوفه یکی از مراکز مهم برای 
شــیعیان بــود. در زمــان خلیفــۀ دوم، عمــار  یاســر یــک 
ســال فرمانروای کوفه شــد و این باعث فزونی جمعیت 
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وی افــزود: »پتــوی پرنــده کاری فانتــزی اســت کــه 
دنیایــی ادغام شــده از واقعیات یــک کودک را با جهان 
ساختگی او ترکیب می کند و نگاهی هم به تولید ملی 
دارد. معتقــدم خیلــی از مســائل اجتماعــی را بایــد از 
دوران کودکی و به شکل زیرپوستی در قالب داستان و 

امثال آن به کودکان آموزش داد.«
رسولیان اشــاره کرد: »قرار است کتاب های دیگری 
هــم از ایــن جنــس آثــار بنویســم. متأســفانه درصــد 
باالیی از کتب کودک بازار نشــر، ترجمه اســت و جای 

بنفشــه رســولیان در مراســم رونمایی رمان پتوی پرنده 
کــه بــا محوریــت حمایــت از کاالی ایرانــی و در فضایی 
فانتــزی و کودکانــه به نــگارش درآمــده اســت، گفــت: 
بادغدغــه ای  ناشــران  کــه  اســت  خوشــبختی  »جــای 
همانند مدیران نشــر قبســات وجود دارند که در حوزۀ 
کودک و نوجوان بسیار متفاوت کار می کنند. این رمان 
نیــز جــز گل تریــن کتاب هایــم در بین حــدود 1۷0 اثری 
اســت که در این بیســت وچند ســال اخیر، از من روانۀ 

بازار نشر شده است.«

مراسم رونمایی رمان »پتوی پرنده« برگزار شد

91داستان خانگی یک پتوی پرنده 

خانوادۀ نشر

گزارش
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منتشر کرده ایم و این روند ادامه دارد.«
وی افزود: »تولید محصوالت هنری و رسانه ای برای 
خانواده هــا را در پیــش گرفته ایــم و یکــی از مخاطبــان 
مهم این حوزه نیز کودکان هستند. معتقدم که بیش 
از ۷0درصــد کتــب کــودکان از وادی ترجمــه می آید که 

فرهنگ دیگری را به کودکان ما آموزش می دهد.«
ســیداحمد حســینی تأکید کرد: »ما نویسندگان و 
تصویرگرانــی قــوی در کشــور داریــم و تنهــا الزم اســت 
که کارشــان عرضه و دیده شــود. اگر آثار شکیل تولید 
شــود، بچه هــا نیــز حتماً اســتقبال خواهند کــرد. ما با 
دغدغــۀ تولیــد محصــول برای خانواده وارد شــده ایم و 
گــروه کــودک مدنظرمــان اســت و در ایــن زمینــه، روی 
سبک زندگی اسامی و ایرانی و چندین موضوع دیگر 

کار خواهیم کرد.«
مدیر تولید انتشارات قبسات با بیان اینکه کودکان 
آثــار طنــز و فانتــزی را می پســندند، گفــت: »ناشــران 
قــوی می داننــد کــه در وهلــۀ اول باید روی ســرگرمی و 
لذت بــردن کــودک از نگارش کتاب کار کرد و در مرحلۀ 
بعــد در قالــب داســتان، همیــن موضــوع مهارت هــای 

زندگی مثل خرید کاالی ایرانی را آموزش داد.«

خالــی کتاب هایــی از جنــس زندگــی و فرهنــگ ایرانــی 
بــرای کودکانمــان خالــی اســت. فضای زندگــی ایرانی و 

اسامی واقعاً در داستان ها کمرنگ است.«
وی تأکیــد کــرد: »پتــوی پرنــده می توانــد یــک آغــاز 
جالب در نگارش داستان های ایرانی و به قولی خانگی 
بــرای کــودک باشــد. بــا ایــن داســتان ها و کتاب هــای 
کودکانــه، ســعی خواهیــم کــرد کــه بچه هــا را نیــز وارد 
مســائل اجتماعی مثل حمایــت از کاالی ایرانی کنیم؛ 
ایــن مســائل را به طــور زیرپوســتی و در قصــه  البتــه 
باکــودکان در میــان می گذاریــم تا در عمــل نمود عینی 

پیدا کند.«

و  دغدغه محــور  کــه  می کنیــم  چــاپ  را  کتبــی 
پاسخ گوی سؤاالت مردم باشد

نیــز حســینی، مدیــر تولیــد  ایــن نشســت  در ادامــۀ 
کتــب  انتشــار  بــه  ورود  دربــارۀ  قبســات،  انتشــارات 
کــودک گفــت: »مــا دغدغــۀ انتشــار کتــاب خانــواده را 
داریــم. در ایــن زمینه نیز کتاب هایــی را چاپ می کنیم 
کــه کلی گویــی نکنــد؛ بلکــه دغدغه محــور و پاســخ گوی 
سؤاالت مردم باشد؛ بدین شکل بیش از بیست کتاب 
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ضمــن تشــکر از دکتــر وحید یامین پــور به دلیــل تدوین 
کتاب ماجرای فکر آوینی گفت: »من فکر می کنم عنوان 
کتاب به طور تصادفی انتخاب نشده است. قطعاً مؤلف 
ایــن کتــاب، دکتر یامین پــور، قائل به ماجرایــی در فکر و 
اندیشۀ شهید آوینی است. ما در نشر معارف، ماجرای 
زندگــی شــهید آوینــی را منتشــر کردیــم بــه نــام زندگــی 
زیباســت. این کتاب ادبیات داســتانی و جالبی دارد. در 
کتاب زندگی زیباست ماجرای زندگی ایشان روایت شده 

رونمایی کتاب ماجرای فکر آوینی، گفتارهایی در شناخت 
تفکر بنیادین شهید سیدمرتضی آوینی، برگزار شد. در 
این برنامه با حضور وحید یامین پور نویسندۀ این کتاب، 
آیت هللا قائم مقامی، حجت االسام رستمی رئیس نهاد 
رهبری در دانشــگاه ها و محســن مؤمنی شــریف رئیس 
حــوزۀ هنری انقاب اســامی، در خصــوص زندگی و آثار 

سید شهیدان اهل قلم بحث و تبادل نظر شد.
در این مراسم مسعود پیرمرادیان، مدیر نشر معارف، 

نویسندۀ کتاب »ماجرای فکر آوینی«: 

آوینی لحن و زبانی دارد
93که بر آیندگان تأثیر می گذارد

خانوادۀ نشر

گزارش
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با تفکرات امام و انقاب آشنا شود. آوینی یک منظومۀ 
فکــری دارد. بــه همیــن دلیــل، صاحــب لحــن و زبانــی 
می شود که بر آیندگان تاثیر می گذارد. خیلی از منتقدان 

سینما به زبان آوینی سخن می گویند.«

هیچ سنخیتی بین آوینی و سروش نبود
آیت هللا ســید محمد قائم مقامی، از دوســتان و نزدیکان 
شهید سیدمرتضی آوینی، از دیگر سخنرانان این مراسم 
بــود که ضمــن بیان خاطراتی از همراهی و مجالســت با 
وی گفت: »آوینی کسی بود که واقعۀ شگفت آور عصر 
ما، یعنی انقاب اســامی را به نحوی حاکمانه، عارفانه، 
روشــن فکرانه و هنرمندانه درک کرد. او فهمید که هدف 
از انقــاب چــه بود. قبــل از انقاب، غــرب و دنیای غرب 
را می شــناخت. در زمانــی که برخی افــراد فکر می کردند 
می تواننــد فضیلــت و عدالــت را در غرب پیدا کنند، این 
مفاهیــم را در انقــاب اســامی یافــت. بــا وقــوع انقاب 
بــه ایــن نتیجه رســید که بــه تمام چیزی کــه می خواهد، 

می تواند در همین انقاب دست پیدا کند.«
آیــت هللا قائم مقامی افــزود: »انقاب به معنای کلمه 
همــان چیــزی بود که روشــن فکران بــه دنبــال آن بودند. 
خــط آوینی از خط روشــن فکران التقاطی جدا بود. هیچ 
ســنخیتی بین ایشــان و ســروش و امثالهم نبود. آوینی 
معتقد بود اگر بخواهیم وارد ســینمای داستانی شویم، 
باید با احتیاط به این عرصه وارد شویم. این طور نیست 
کــه بــه ســاختار داســتان های غــرب بــا خیــاالت غربــی 
رنگ و بوی اسامی دهیم. او می دانست که درام از منظر 

غرب با درام از منظر اسام تفاوت ماهوی دارد.«

و در این کتاب فعلی، ماجرای فکر شهید آوینی به رشتۀ 
تحریر درآمده است. نکتۀ ارزشمندی که در بیان تفکرات 
شــهید آوینی جالب توجه اســت، این اســت که تقابل و 
تضاد و تعارض ایشان با فرهنگ استعماری به خوبی در 

این کتاب ارائه شده است.«
در ادامۀ این برنامه، دکتر وحید یامین پور، نویســندۀ 
کتــاب ماجــرای فکر آوینی، دربارۀ نقش تأثیرگذار شــهید 
آوینی در شــکل گیری افکار و اعتقاداتش گفت: »من با 
شهید آوینی و شهید مطهری توأمان آشنا شدم. در دورۀ 
جوانی، آثار هر دو بزرگوار را به طور جدی مطالعه می کردم. 
آن چــه آوینــی را بــرای من برجســته کرد، مســائلی بود که 
آوینــی بــا آن مواجــه بــود. بســیاری از کتاب های شــهید 
مطهری به قبل از انقاب مربوط اســت و به ســؤاالت آن 
زمان پاسخ می دهد؛ اما آوینی به نیاز امروز جامعه پاسخ 
می دهد. البته ممکن اســت ســؤال ایجاد شود که کسی 
که به مسائل متنوع بپردازد، ممکن است آدم کم عمقی 
باشــد؛ امــا مســئلۀ مهــم این جاســت کــه او در تمامــی 
موضوعاتی که صحبت کرده اســت، بهترین اطاعات را 

به جوان مخاطب خود داده است.«
یامین پــور، رئیــس پژوهشــگاه فرهنــگ و هنــر حــوزۀ 
هنری گفت: »آوینی از یک راه طی شده می گوید. بخشی 
از زندگی او در ســاحت طاغوت گذشــته اســت؛ طاغوتی 
کــه می تواند هر فــردی را زمین گیر کند. بســیاری از افراد 
ایمــان بــه خــدا دارند؛ اما کفر بــه طاغوت ندارنــد. آوینی 
مانند سیاوش به آتش زد و سالم از آن آتش بیرون آمد. 
نکتۀ مهم تر تمســک او به مبانی اصیل دینی اســت که 
اعجــاب آور اســت. ما نمی دانیم ایــن فرد کی فرصت کرد 
عرفان اســامی را بشناسد، فلســفۀ اسامی را بفهمد و 
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و داستان مذهبی را با زبان وصف حال بیان کردم؛ بدون 
اینکه از مسلمات مذهبی خارج شوم. من یک زاویه دید 

تلفیقی را برای روایت داستان پیامبر انتخاب کردم.«
وی گفــت: »اقتضای داســتان ایجاب می کنــد که وارد 
احساسات و افکار پیامبرl شویم؛ اما محدودیت های 
مذهبی این اجازه را نمی دهد. من با استفاده از زاویه دید، 
رشــتۀ کام را بــه شــخص دیگری ســپردم تــا وارد خطوط 
سوم نشوم. شگرد سوم این است که معصومان را از زبان 
دیگران معرفی کنیم. در این شگرد امکان کم و زیادشدن 
و لغزش هم وجود دارد. مجموعۀ این عوامل به نویسنده 
جرئت داستان نویســی می د هد و دســت او را باز می کند. 
زاویه دید تلفیقی در شعر و متونِ داستانی رایج بوده است. 
حتــی می تــوان از قرآن به عنــوان نمونۀ بزرگــی از زاویه دید 
تلفیقــی نــام بــرد. چیــزی که مخاطــب را جــذب می کند، 

زیبایی بیان است. محتوا کام را بسط می دهد.«
نویســندۀ کتــاب اینــک آن یتیــم نظرکــرده با اشــاره به 
واردنشــدن رمان نویســان بــه موضوعــات دوران پهلــوی 
تصریــح کــرد: »یــک اشــتباه رمان نویســان این اســت که 
بــه دوران پهلــوی وارد نمی شــوند. در زمــان پهلــوی، بــه 
نویسندگان برای نوشتن دربارۀ قاجار پول می دادند؛ مثل 
شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری. نمی دانم چرا االن 
کسی راجع به پهلوی ها نمی نویسد. حکومت پهلوی ها در 
زندگــی ما تأثیرگذار بوده اســت. مردم مــا از آن زمان چیز 
زیــادی نمی داننــد. توقــع داریــم از آن ها اطاعــات زیادی 
هم داشــته باشند. وقتی قاجار را منفور نشان می دهند، 
مخاطب می گوید خدا پدر پهلوی ها را بیامرزد که ایران را 
از دست آن ها نجات داد و این باعث شکل گیری نگاهی 
مثبت دربارۀ پهلوی می شود. البته استاد گودینی چند اثر 

در این موضوع دارند.«

محمدعلی گودینی در مراسم رونمایی مجموعه کتاب های 
استاد محمدرضا سرشار با تأکید بر تأثیرگذاری نثر استاد 
سرشار گفت: »صحبت کردن از استاد سرشار هم سخت 
اســت، هم آســان. سخت از این نظر که استاد شخصیت 
پیچیــده ای دارد و در هــر زمینــه ای می توانــد وارد بحــث و 
مناظره شــود. آســان از این نظر که چون شخصیتی ادبی 
و فرهنگــی و انقابــی اســت، در موضع گیری هایــی که در 
عرصــۀ هنــر دارد، با صراحتِ بیان فضــا را برای مخاطبان 

روشن می کند.«
نویســندۀ کتــاب تــاالر پذیرایــی پایتخــت بیــان کــرد: 
»قصه هــای گذشــتگان در هــر زمینــه ای بــه نانوشــته ها و 
نادیده های تاریخ برمی گردد. این داستان ها به اندازۀ کافی 
جذابیــت و کشــش دارد. داســتان مذهبــی اســتاد دارای 
ظرافــت و بــه دور از تعصب و قصه پردازی های جانب دارانه 
اســت. تعصب بی دلیل ممکن اســت حساسیت برانگیز 

باشد.«
محمدرضا سرشار، نویسنده و منتقد ادبی، سخنرانی 
خود را با روایتی از یکی از کتاب های خود آغاز کرد و گفت: 
»مــا حــق داریــم واقعیت هــای زمان ائمــه و بزرگان خــود را 
بخوانیم. تاریخ، ذکر جزئیات و احساســات نیســت؛ بلکه 
بــه افکار می پــردازد. بــه توصیف منظره، مــکان و طبقات 
اجتماعــی کاری نــدارد. بنابرایــن وقتــی نویســنده دربــارۀ 
حضــرات آل هللا می نویســد، با مشــکاتی مواجه خواهد 

شد.«
سرشــار بیــان کــرد: »ســه نکته به مــن جرئــت داد که 
بتوانم وارد حوزۀ داستان دینی شوم و از مسلمات تاریخی 
و مذهبــی فاصلــه نگیــرم. وعــاظ مذهبــی وقتــی روضــه 
می خوانند و در مناسبت های مختلف صحبت می کنند، 
وصف حال بیان می کنند. من از این فرصت استفاده کردم 

در رونمایی مجموعه کتاب های استاد محمدرضا سرشار مطرح شد:
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مــن بــا ناراحتی می گفتند چــرا کاری کرده ایم که بعضی 
به اسارت درآمدند. در عین اینکه حقایقی نیز برای من 
هم ناگفته مانده بود و تلنگری شد که به سمت نگارش 

این کتاب بروم.«
قلعه قونــد توضیح داد: »در زمان ایســتاده بود ســعی 
کــردم هــر قشــری را درگیــر کنــم و فقط ســراغ مشــاهیر 
نرفتم؛ بلکه افرادی گمنام از مناطق مختلف و ۶1 روایت 
را در ایــن کتــاب خواهیــد دیــد. بخشــی از ایــن خاطرات 
در آرشــیو موجــود بودند؛ اما کافی نبودنــد؛ چون نیاز به 
جزئیات بیشــتری داشــتم. برای ثبت خاطرات سراغ ۶1 
نفر رفتم؛ هرچند که جمع آوری این خاطرات کار آسانی 

فرزانــه قلعه قوند دربارۀ چگونگی روایت اســرای دفاع 
مقدس در کتاب زمان ایســتاده بود  در نشســت رونمایی 
ایــن کتــاب گفت: »وقتــی به همۀ جنگ هــای دنیا رجوع 
می کنیم، همه متفق القول اند که اســارت ســخت ترین و 
رنج آورترین موضوع جنگ اســت؛ دوره ای مبهم که خود 
اســیر هم نمی داند قرار اســت چه اتفاقی برایش بیفتد. 

انگار که دنیا برای اسرا تمام شده و زمان می ایستد.«

چرا کاری کرده ایم که برخی به اسارت درآمدند!
وی افــزود: »خــودم از خانــوادۀ دفاع مقدس هســتم؛ اما 
با شــرمندگی اســارت را ندیدم و نمی شناســم. برخی به 

رونمایی »زمان ایستاده بود« با خاطرۀ خاص یک آزادۀ دفاع مقدس
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97 خانوادة نشر/ گزارش

مــرا بکشــد. چشــمم را بســتم و اشــهدم را هــم خواندم 
که شــلیک کند. واقعاً لحظۀ ســختی بود. تا یک قدمی 
شــهادت رفتم. چشمم را که باز کردم، متوجه بگومگوی 
دو ســرباز عراقی شــدم سر اینکه مرا بکشند یا نکشند. 
ایــن یکــی دو دقیقه ســخت ترین لحظۀ زندگــی من بود؛ 

یک باتکلیفی که آیا قرار است مرا بکشند یا نه؟!«
ایــن آزاده بــا ذکر این خاطره افزود: »وقتی نتوانســت 
شــلیک کند، پایش را روی پای شکســتۀ من گذاشت و 
تا توانســت زجرم داد. وقتی آن ســرباز رفت، دیگری که 
سپر بای جان من شده بود، خودش را مسلمان و شیعه 
معرفی کرد و حتی اسم امام را با احترام بر زبان آورد. اگر 

او نبود، همان لحظه کشته شده بودم.«

در نهایت ناچاری به اسارت تن می دادیم
ایــن رزمنــده دوران دفــاع مقــدس گفــت: مــا در نهایــت 
ناچــاری بــه اســارت تــن می دادیم؛ برعکــس بعثی ها که 
سریع پیراهن درمی آورند و تسلیم می شدند. ما رسالتی 
 B را که برعهده داشتیم، با الگوی صبر حضرت زینب
انجــام دادیــم. امروز دشــمن با انواع کانال ها و شــبکه ها 
سعی در محاصره ما دارد و این کار را هم به خوبی انجام 
می دهد. به قول حضرت آقا باید حواسمان به شبیخون 
فرهنگــی دشــمن باشــد و افســران جنگ نــرم و آتش به 
اختیــار باشــیم. بایــد در صحنه فضای مجــازی با قدرت 

حضور بیابیم و ترفند و شایعات دشمن را خنثی کنیم.

نبود. در این کتاب حتی روایت خود راویان را نیز به زبان 
و برحســب فرهنــگ بومی شــان نوشــته ام تا خواننــده از 
خواندن خاطراِت یکدست خسته نشود و تنوع را در زمان 

ایستاده بود ببیند.«

 فکــر می کننــد ما اســرا بدون هیچ مقاومتی ســریع 
دستمان را باال می بردیم

در ایــن نشســت همچنین ســعید نفــر، از اســرای دوران 
دفــاع مقــدس و از راویــان زمان ایســتاده بود گفــت: »این 
کتــاب قلمی رســا دارد. ایــن آثار برای روشــن کردن اذهان 
مردم و خصوصاً قشر جوان دربارۀ جبهه و جنگ تحمیلی 
از جمله مسئلۀ اسارت رزمندگان مفید است. من هفت 
ســال در اردوگاه های موصل اسیر بودم. متأسفانه برخی 
مخصوصــاً نســل جــوان کــه آن دوره را ندیده انــد، فکــر 
می کنند ما اسرا مثل تصویری که فیلم ها از ما ساخته اند، 
بدون هیچ مقاومتی و برای حفظ جان ســریع دســتمان 
را بــاال می بردیــم؛ در حالــی که تا آخرین نفــس و آخرین 
فشنگ مقاومت می کردیم. حتی بسیاری از ما در حالت 

مجروحیت اسیر می شدیم.«
ایــن آزادۀ دوران دفــاع مقــدس در خاطــره ای دربــارۀ 
نحوۀ اســارت خود گفت: »من هجده ساله بودم که اسیر 
شــدم. زخمــی بــودم و چندین ســاعت از من خــون رفته 
بود. وقتی مرا با این حالت گرفتند، تا توانستند مرا زدند. 
ســرباز بعثی اسلحه را روی پیشــانی ام گذاشت که واقعاً 
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او جان خود را برای امت فدا کرد
در ادامۀ این برنامه، همســر شــهید جونی ضمن تشکر 
از ترجمــۀ ایــن کتــاب بیــان کــرد: »بایــد بــر ارث و میراث 
شــهدا و حفاظــت از این هــا تأکیــد کرد؛ به ایــن امید که 
بتوان از مکتب و ســیرۀ شــهدا بهره برد. محمد از عصر 
خمینی e نبود؛ اما حقا که مفهوم والیت را فهمید و از 
امام الگو گرفت. او اولویت خودش را بر اساس وضعیت 

کنونی تعیین کرد.«
وی افزود: »او برای دورۀ دکتری به انگلیس رفت؛ اما 
بعد از اینکه متجاوزان عربستانی به یمن حمله کردند، از 
تصمیم خود عقب نشست. چون برایش مملکت اسام 
مهم تر بود؛ بنابراین به مقاومت پیوســت تا به مبارزه با 
تکفیری ها بپیوندد. جان خود را برای امت فدا کرد؛ همان 

طور که بقیۀ شهدا نیز چنین مسلکی داشتند.«

یوســف سرشــار، مترجــم کتــاب منتصــر، از دیگــر 
سخنرانان این مراسم بود که در بیاناتی گفت: »ترجمۀ 
کتاب منتصر را توفیقی برای خودم می دانم. از روزی که 
با شــهید جونی آشــنا شــدم، عماً به بخشــی از وجودم 
تبدیل شد؛ به طوری که مجبور شدم در دورۀ کوتاهی نیز 

آن را ترجمه کنم و با او خندیدم و گریه کردم.«
وی افزود: »شهید جونی از نسل دهۀ شصت است 
که امام را ندیده و فقط از ایشــان خوانده و شــنیده؛ ولی 
به واقع سربازی برای امام بوده است. یکی از ویژگی های 
بــارز او بی نقص بودنــش در زندگــی شــخصی اســت؛ از 
تحصیات عالی گرفته تا حضور در مقاومت و حزب هللا 
و تبلیغات فرهنگی که انجام می داد. گرچه در ۲۶سالگی 

شهید شد، الگویی برای نسل ما خواهد بود.«

محسن مؤمنی شریف، رئیس حوزۀ هنری، در نشست 
رونمایــی کتــاب منتصــر کــه ســیری در زندگــی شــهید 
محمدحسین جونی از شهدای مدافع حرم لبنان است، 
دربارۀ روند ترجمه و انتشار کتاب گفت: »مهم تر از تولد 
و انتشــار ایــن کتــاب، اتفاق بزرگی اســت کــه در ادبیات 
مقاومــت لبنــان افتاده و آن این اســت کــه امروز چرخۀ 
ادبیــات حــزب هللا تکمیــل شــده اســت.« رئیــس حوزۀ 
هنــری تأکید کرد: »کتابی مثل منتصــر اتفاق بزرگی در 
حوزۀ نشــر مقاومت اســت. باعث خوشحالی است که 
تجربــۀ مــا در حوزۀ نشــر و آموزش نویســندگی به دیگر 
کشــورها منتقل شــده است و این را امروز با کتبی مثل 
منتصــر می بینیــم. با ایــن آثار دیگر ادبیــات مقاومت و 

حزب هللا تحریف نخواهد شد.«
در ادامۀ این نشست نیز سیدعبدهللا صفی الدین، 
نماینــدۀ حــزب هللا لبنان در ایــران گفت: »اســرائیل در 
مقابل فرزندان والیت در لبنان شکســت خورده است. 
یکــی از الگوهای مقاومت همین شــهدایی هســتند که 
شــما در دفاع مقدس تقدیم کرده اید. معرفی شــهدای 
بزرگوار شــما به جامعۀ لبنان اقدامی اســت که به لطف 
دوســتان مــا در ایــران از جملــه حوزۀ هنری انجام شــده 

است.«
وی با بیان اینکه انتشار این کتب و پشتیبانی حوزۀ 
هنــری، مــا را امیدوار به تبادل فرهنگی با جهان اســام 
می کند، گفت: »امیدوارم انتشار و ترجمۀ چنین کتبی 
ادامه یابد. ما از چندین ســال قبل، ســراغ ترجمۀ کتب 
فرزندان و شهدای ایران رفته ایم که اثر خودش را نیز در 
لبنان گذاشته و نمونۀ آن پایی که جا ماند است. این ها 

مهم تر از ابزار نظامی هستند.«

رونمایی از کتاب »منتصر«:
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در جمــع آوری اطاعــات برای نگارش این کتاب اشــاره کرد 
و گفت: »ما به عنوان رمان نویس نباید راجع به موضوعی 
که قطعی نیست، با قاطعیت بنویسیم؛ چون مخاطب با 
ما همراه نمی شود و برایش پذیرفتنی نیست. اسم کتاب 
جذابیــت خاص خــودش را دارد. به نظرم مردم معموالً به 
داســتان های رازآلــود عاقه مند هســتند. در این داســتان 
شــاهد دو خط موازی جنگ وصلح هســتیم که نویســنده 

به زیبایی به موازاتِ هم روایتشان می کند.«
در ادامۀ این مراســم حامد اشــتری، نویســندۀ این اثر، 
به انگیزه های خود برای چاپ این رمان اشاره کرد و گفت: 
»بعد از گذشت یک هفته از شروع نمایشگاه ما به سختی 
توانســتیم مجوز کار را بگیریم و آن را به نمایشــگاه کتاب 
تهران رســاندیم. مــن در این رمان دغدغۀ خــودم را مطرح 
کردم. یکی از مســائلی که بنیان های وجودی من را درگیر 
کرده بود، انقاب مشروطه بود. زمانی که قاجار رو به افول 
و فروپاشی بود، اتفاقات و مناسباتی که در جامعۀ آن زمان 
مطرح بود، نظر من را جلب کرد. چیزی که آن زمان مطرح 
بود، توسعه بود که قصد رویارویی با سنت و دین داشت. 
این بود که من مطالعاتم را چند برابر کردم و به دنبال نمادها 
و آثار تهران قدیم رفتم. به دنبال خانۀ شــیخ فضل هللا در 
تهران قدیم رفتم؛ اما با یک ویرانه مواجه شدم. اگر اتفاقات 
گذشته و پیچ های تاریخی را ندانیم، آینده را هم نمی توانیم 
تحلیل کنیم. من امیدوارم که داســتان جذاب و اثرگذاری 
خلق کرده باشم که مخاطب با مطالعۀ آن احساس مال 

و خستگی نکند.«

کتاب قربانی طهران با حضور حامد اشتری، نویسندۀ این 
کتــاب و هــادی خورشــاهیان، شــاعر و نویســنده، از جمله 
کتبی بود که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی 
شــد. ایــن اثــر بســتری تاریخــی دارد که از آن بســتر، یک 
شخصیت طلبۀ عدالت خواه حکایت می شود و قصه هایی 
شنیدنی دارد. قربانی طهران اولین اثر حامد اشتری است 

که دفتر نشر معارف آن را چاپ کرده است.
در ابتدای این برنامه، هادی خورشاهیان، از نویسندگان 
و منتقــدان مطــرح ادبیــات داســتانی کشــور، ضمن طرح 
نکاتــی در خصــوص محتــوا و متــن این کتاب گفــت: »در 
طول تاریخ، روحانیان قشر تأثیرگذار و جریان سازی بودند. 
دکتر شریعتی در جماتی می گوید هیچ قرارداد ننگینی را 
ندیدم که امضای روحانی شیعه پای آن باشد. روحانیت در 

ادبیات هم نقش مؤثری داشتند.«
وی افــزود: »موضوعــی کــه بــرای کتاب انتخاب شــده، 
موضوعی تردیدبرانگیز است. این تردیدها برای تاریخ  نگاران 
نیز وجود داشته است. در این رمان نویسنده نظر خود را 
به مخاطب تحمیل نکرده است. به همین دلیل، مخاطب 
کتــاب را بــدون پیش فــرض و قضــاوت می خوانــد. در ایــن 
داســتان بــا یــک واقعۀ تاریخــی روبه رو هســتیم که دقیقاً 
از ســال آن رخداد، اطاعاتی نداریم. شــاید به نظر برســد 
مربوط به صد سال پیش است. در ضمنِ اتفاقات تاریخی، 
با احساســات و عاشــقانه هایی روبه رو هســتیم که به طور 

هوشمندانه ای روایت شده است.«
خورشاهیان به تاش و مطالعۀ گستردۀ حامد اشتری 

رونمایی کتاب »قربانی طهران«، روایتگر تاریخ مشروطه
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دربــارۀ  را  نمی توانــد حــق مطلــب  قلمــی  هیــچ 
شهدا ادا کند

محمدرضــا مهدی زاده، از نویســندگان کشــور که در 
ایــن نشســت حضــور داشــت، گفــت: »ویرایش این 
کتــاب بــر عهدۀ من بود؛ هرچنــد که چندان هم نیاز 
بــه ویرایــش نداشــت. نوشــتن از شــهدا کار بســیار 
ســختی اســت؛ چراکه یک شــهید آخرین برگ دفتر 

زندگــی خودش را بــا خون امضا می کند.«
اســت  مــن  عمــوی  او  کتــاب  دربــارۀ  مهــدی زاده 
گفت: »عنوان کتاب جالب توجه اســت. هم ســراغ 
ماجــرای کربــا مــی رود و هــم طــوری روایــت می کند 
که مشــخص اســت خود نویســنده برادرزادۀ شــهید 
اســت. ایــن تعلیقــات می توانــد ورود جالبــی بــرای 
کتــاب باشــد. دیگــر اینکــه نویســنده به عنوان راوی، 
به گفت وگو با شــهید می نشیند و شهید زندگی اش 

را به زیبایــی برای او روایت می کند.«
در  را  شــهید  به واقــع  »مــن  کــرد:  تأکیــد  وی 
سطرســطر این کتاب دیدم. ســخت اســت کسی که 
شــهید و حال وهــوای دوران دفــاع مقــدس را ندیده، 
این گونــه در حــوزۀ ادبیــات دفــاع مقــدس بنویســد. 
نــگارش و انتشــار ایــن نــوع کتاب هــا جــای تبریــک 

دارد.«
نمایشــگاه  در  کــه  کتــاب  ایــن  اســت  گفتنــی 
بین المللــی کتــاب تهــران رونمایــی شــد نوشــتۀ زهرا 

قمی و محصول انتشــارات رســول آفتاب است.

رحیــم مخدومــی، مدیــر مؤسســۀ فرهنگی هنــری رســول 
آفتاب در نشست رونمایی کتاب او عموی من است گفت: 
»نویسندگان ادبیات دفاع مقدس غالباً رزمندگانی بودند که 
ساح دفاع مقدس را بر زمین گذاشتند و امروز دست به قلم 
شده اند. این نشانۀ تکلیف شخصی آنان است که به سمت 

ماندگارکردن ارزش های دفاع مقدس در ادبیات رفته اند.«
وی افــزود: »با نســلی مواجهیم کــه رویش های انقاب 
هســتند؛ یعنــی نــه انقــاب را دیده انــد و نــه جنــگ را. 
نویســندگانی را می بینیــم که آن چنان حرفــه ای به ادبیات 
دفــاع مقــدس وارد شــده اند کــه آثارشــان شــاخصه های 
بین المللی شــدن را داراســت؛ خصوصاً در خاطره نگاری که 
رغبت عمومی را در داخل برانگیخته اند و آثارشان در حال 

ترجمه به دیگر زبان هاست.«
مخدومــی دربــارۀ روند انتشــار آثاری هماننــد او عموی 
من اســت یادآور شــد: »ما برای نســلی که جنگ را ندیده، 
دوره هایــی برگزار می کنیــم و از دل این ها نیز آثاری در حال 
انتشــار اســت؛ مثــل کتــاب او عمــوی مــن اســت کــه اثری 
خوش قلم است. در سال آینده نیز قصۀ فرماندهان را ادامه 

خواهیم داد تا چندین اثر دیگر در این زمره نوشته شود.«
زهرا قمی، نویســندۀ این کتــاب، دربارۀ کتابش توضیح 
داد: »برای نگارش کتاب هم با آشــنایان شــهید مصاحبه 
کــردم و هم ســراغ خاطرات هم رزم شــهید رفتم. همچنین 
دست نوشــته های مادر شــهید کنار هم قرار گرفت و کتاب 
را تشــکیل داد. امیدوارم بقیه نیز از خاطرات عمویم لذت 

ببرند.«

در نشست رونمایی کتاب »او عموی من است« مطرح شد:

شاخصه های بین المللی شدن
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مــادر شــهید همیشــه دوســت داشــت مظلومیت 
دخترش را ثبت کنیم

وی افزود: »چند روزی از حضور ما در آن فضا نگذشته بود 
که خبر دادند خواهر کمایی، یعنی زینب چهارده ســاله، 
در اصفهان و دور از جنگ مظلومانه به شــهادت رســیده 
اســت. از آن زمــان بــود کــه خاطــرات او را از دوســتان 
می شــنیدم. همیشــه هــم مادر شــهید دوســت داشــت 
مظلومیت او را ثبت کنیم؛ تا زمانی که از من خواســتند 

خاطرات او را بنویسم و آرزویش را برآورده کنیم.«

معصومه رامهرمزی نویســنده کتاب من میترا نیســتم 
در مراســم رونمایــی ایــن کتــاب کــه با محوریت شــهید 
زینــب کمایــی نوشــته شــده اســت در خصــوص نحوۀ 
آشــنایی بــا شــخصیت این کتــاب گفت: »مــن و خانم 
کمایــی، خواهــر شــهید، در بیمارســتان های شــهرهای 
جنگــی کار می کردیم. در ســال 13۶1 و هنگام عملیات 
فتح المبین، در بیمارســتان شوش خدمت می کردیم و 
برای رســیدن به عملیات ذوق زده بودیم و همه نیز تب 

شهادت داشتیم.«

نویسندۀ من »میترا نیستم« در نشست رونمایی کتاب:

101از زندگی شهدا الگو بگیریم؛ نه سلبریتی ها

خانوادۀ نشر
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خانوادة نشر/ گزارش102

بهتر که از سبک زندگی شهدا الگو بگیریم.«
 

متأسفانه ناشر »راز درخت کاج« دولتی بود و دغدغۀ 
کتاب را نداشت

در ادامه نیز مینا کمایی، خواهر شهید گفت: »وقتی کتاب 
راز درخــت کاج را منتشــر کردیــم، از جاهای مختلف برای 
دریافــت کتاب تمــاس می گرفتند؛ خصوصــاً اینکه جای 
خودش را بین نوجوانان پیدا کرده بود. اما متأسفانه ناشر 
کتاب، دولتی بود و دغدغۀ کتاب را نداشت. ما نیز شرمندۀ 
مخاطبان می شدیم که نمی توانستند کتاب را تهیه کنند.«
وی افزود: »حتی من نیز برای تهیۀ شخصی این کتاب 
با مشــکل روبه رو می شــدم. بنابراین بــه فکر کتابی دیگر 
افتادیم تا در ســاختاری جدید بتوانیم آن را نشــر دهیم. 
دوباره نگارش کتاب را به خانم رامهرمزی سپردیم و از سوی 
انتشــارات آوای کتاب پردازان منتشــر شد. در عین اینکه 
ســؤاالتی دربارۀ شــهید و ابهامات موجود باعث شــد که 
تمایل ما به سمت نگارش من میترا نیستم بیشتر شود.«
شــهادتش  از  قبــل  »تــا  کــرد:  اعــام  کمایــی  مینــا 
نمی دانســتیم کــه واقعــاً چــه شــخصیتی دارد. بــه نظرم 
او برگزیــده شــده بود. حتــی قبل از انقاب و قبل از ســن 
تکلیــف، در شــهر اروپایی وار آبادان دنبــال حجاب بود و 
تکالیفش را انجام می داد. چنین فردی لیاقت شــهادت 

را داشت.«

رامهرمزی توضیح داد: »وقتی مادر شهید خاطرات زینب 
را می گفــت، از حالــت خــود خــارج می شــد؛ به طــوری کــه 
می ترسیدیم باعث وخامت حال او شود؛ اما حال او با این 
گفت وگوها بهتر هم می شــد و پیگیر ماجرا بود که به ثمر 
بنشــیند. مایۀ خوشحالی اســت که کتابی دربارۀ تاش و 

مظلومیت این شهید به یادگار مانده است.«
رامهرمــزی به اســم »میترا« در عنوان کتاب نیز اشــاره 
کــرد و گفــت: »زینــب به بلوغــی فکری و معنوی رســید و 
می خواســت زینب وار باشد؛ البته این به معنای جسارت 
ما به خانم هایی که اسم میترا دارند، نیست. من معتقدم 
حتی اسممان نیز دستگیر ما در قیامت می شود. به خاطر 
ارادت شــهید بــه بانــوی کربــا بــود کــه او دوســت داشــت 

اسمش زینب باشد.«
وی دربارۀ نگارش نمایشــنامه ای برای این کتاب افزود: 
»نمایشنامه ای که از کتاب برداشت شده، برساختۀ ذهن 
نویسندۀ محترم و روایتی از مجادلۀ زینب و دو تروریست 
در زمان شهادت است. متن آن نمایی از بنیان فکری اوست 
که البته به عینه در کتاب نیامده است؛ اما باید از نویسنده 
تقدیر کرد. مطمئنم این کتاب در آینده برکات زیادی برای 
تولید دیگر آثار خواهد داشت. ما به شدت نیازمند الگویی 
سالم هستیم؛ چیزی برعکس فعالیت امروز سلبریتی ها. 
فعالیت های ایشان واقعاً ناکارآمد است و عملکردشان نیز 
ارتباطی با مؤلفه های اســامی و ایرانی ما ندارد. پس چه 
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فــرق دارد؛ چــون خــودش و افــکار شناخته شــده بودند. 
طبعــاً شــریعتی اهــداف و برنامه های خــود را در اختیار 
ســاواک قرار نمی داد. در نتیجه به اســنادی که ســاواک 
از بازجویی ها و شکنجه ها دارد، نمی شود استناد کرد.«

وی افــزود: »آنچــه بــرای مــا مهم و شــایان توجه بود، 
نحــوۀ شــهادت وی بــود. وقتــی ســاواک متوجــه خــروج 
ایشــان از کشــور شــد، به طور مــداوم با منــزل ما تماس 
می گرفــت و در خــارج از کشــور هم برای یافتن او افرادی 
را مأمــور کــرده بــود. دکتر هجده ماه در کمیتۀ مشــترک 
ضدخرابکاری، شــاهد اتفاقاتی بود که اگر آن مســائل و 
دیده هایــش را فــاش می کرد، می توانســت دنیــا را تکان 
دهد. این مسائل در کتاب نیامده است؛ چون در اسناد 

دکتر احســان شــریعتی در نشســت کتاب شــریعتی به 
روایت اسناد از انتشارات مرکز اسناد انقاب اسامی با 
اشــاره به نقص مدارک و اســناد موجود در کتاب گفت: 
»این کتاب نسبت به کارهای قبلی که منتشر شده، وضع 
بهتری دارد. یکی از شــرایط علمی شــدن کار، دسترســی 
پژوهشــگران به آثار و اســناد و مدارک اســت. مهم ترین 
نکته در اســناد علمی این اســت که ساواک اسم دکتر را 
بــه انحاء گوناگون به کار برده اســت. جایــی از او با عنوان 
"محمدعلی شریعتی" یا "علی مزینانی" اسم می برند. به 
تصویری که رژیم گذشته از مخالفان خود دارد، از اساس 
نمی شــود اعتماد کرد؛ چون مبارزان به ساواک اطاعات 
غلــط می دادنــد؛ اما دربارۀ شــریعتی، مقــداری موضوع 

نشست بررسی کتاب  »شریعتی به روایت اسناد« برگزار شد

103مشاهداتی که می توانست دنیا را تکان دهد

خانوادۀ نشر

گزارش
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منفــی داشــتند کــه آن هــم به دلیــل القائــات مختلــف 
توســط افــراد گوناگــون بــود. چــون ســاواک از روش های 
مختلف برای زدن دکتر استفاده می کرد. دکتر وقتی وارد 
حسینیۀ ارشاد شد، به سمت کار فرهنگی رفت. معموالً 
نهضت هــا وقتــی از تغییــر سیاســی ناامیــد می شــوند، 
به سمت تغییر فرهنگی می روند. بنابراین خود حسینیۀ 
ارشــاد، دکتــر را به عنــوان یــک نیــروی مؤثر بــرای تبلیغ 

انتخاب کرد.«
معادی خواه تصریح کرد: »البته به نظرم در حسینیه 
کسانی بودند که برای اصاح مسائل تاش نمی کردند. 
بــه هــر حــال بخشــی از علمــای ســنتی بــا انگیزه هــای 
مختلــف بــه ایشــان نــگاه منفی داشــتند؛ بــدون اینکه 
متن ســخنرانی های ایشــان را بخوانند. گــروه فرقان هم 
به شــدت با دکتر شــریعتی مشــکل داشتند. همچنین 
مارکسیست ها که دکتر را مانع بزرگی برای شکار جوانان 
می دانستند. دکتر شریعتی در نجات بسیاری از جوانان 
از الحاد و جلوگیری از افتادن آن ها در مسیر ضدیت با 

ارزش های معنوی اسامی نقش مهمی داشت.«

طبقه بندی شدۀ ساواک نیست. موضوع دیگری که اول 
انقاب نظر ما را جلب کرد، جمع آوری فتاوای علما علیه 
دکتر شریعتی توسط ساواک بود. به این پروندۀ مهم هم 

کامل پرداخته نشده است.«
 در ادامــۀ این نشســت، حجت االســام عبدالمجید 
معادی خــواه نیــز با اشــاره به ایــن موضوع که نمی شــود 
به طور مطلق به این اســناد و مدارک اســتناد کرد افزود: 
»این اســناد و مدارک گزارش های رده های پایین ساواک 
اســت؛ امــا از یک حــدی باالتر نرفته اســت؛ مانند آنچه 
بین مســئوالن ســاواک معروف بوده اســت. در مجموع، 
ایــن گزارش هــا از پاییــن بــه باال بــوده اســت و یک جایی 
متوقف شده است. هیچ کدام از متهمان، اصول و مبانی 

مبارزات خود را در اختیار ساواک قرار نمی دادند.«
وی افــزود: »مــا جــزو طلبه هــای جــوان و متهــم بــه 
طرف داری از دکتر بودیم. از طرفی هم جریان طرف داران 
دکتر ادعا داشتند که شما از ایشان حمایت نمی کنید؛ 
اما این بدیهی بود که نسل جوان حوزوی هوادار انقاب، 
شــیفتۀ دکتر بود. البته بین علمای ســنتی عده ای نگاه 
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که فرهنگ رایجی شکل نگرفته یا هزینه های مضاعفی 
باشد که در قیاس با آثار مصور معطوف خود می کند. به 

همین دلیل سراغ آثار بازارپسندتری رفته اند.«

جهت گیــری مــا انتقــال معــارف و تاریخ اســالم در 
قالب پی نماست

این ناشر با این حال تأکید کرد: »به هر حال، عده ای باید 
خاک آغاز این راه سخت را بخورند. جهت گیری ما نیز در 
این صنعت، انتقال معارف و تاریخ اسام و مطالب دینی 

عبــاس خواجه پیــری، مدیــر نشــر آثار ســبز در نشســت 
مراسم رونمایی کتاب مصور غدیر؛ دست در دست عشق، 
دربارۀ این کتاب گفت: »شــاید صنعت پی نما یا کمیک 
در ابتدای کار باشد و زمان زیادی ببرد که بتواند به عنوان 
یک شــیوه، منطبق با ســلیقۀ اشــخاص شکل گیرد و در 
جامعۀ ما رونق پیدا کند؛ اما به هر حال باید در مقطعی 

شروع شود.«
وی افزود: »ناشران و مؤسسات اندکی به این صنعت 
روی آورده انــد. یکــی از دالیلش ممکن اســت این باشــد 

در نشست رونمایی کتاب »غدیر؛ دست در دست عشق« مطرح شد:

105به دنبال مخاطب بین المللی

خانوادۀ نشر

گزارش
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نیز به سمت آن رفته اند.«

 پی نما مخاطب و بازارش را به دســت آورده اســت؛ 
ناشر هم نباید عقب بماند

محمد مسعودی، رئیس خانۀ پی نمای ایران نیز در ادامۀ 
این نشست گفت: »خوشبختانه برعکس یکی دو سال 
قبل، امسال با رشد در کمیت، شاهد الاقل بیست کتاب 
تألیفی در حوزۀ پی نما در نمایشگاه هستیم؛ پس پی نما 
مخاطب و بازارش را به دست آورده است. ما هم نباید از 

مخاطب و صنعت جا بمانیم.«
وی ادامه داد: »اتفاقات بهتری می تواند برای صنعت 
پی نما بیفتد؛ به شــرطی که متوجه ســه موضوع باشیم؛ 
اعم از به رسمیت شناختن سلیقۀ مخاطب که متأسفانه 
کمتــر بــه آن توجه داریم. دیگر اینکه بچه ها کمتر کتاب 
می خواننــد. پــس باید ســراغ روش های جدیــد بازاریابی 

برویم.«
مسعودی همچنین گفت: »نکتۀ سوم این است که 
بازار کمیک امروز چندان بزرگ نیست؛ اما در این راه که 
هزینۀ تولیداتش هم زیاد است، باید به راه میان بُر فکر 
کنیــم؛ یعنــی آثاری تولید کنیم که قابلیــت صادرات هم 
داشــته باشــد. حتی در کشوری مثل ژاپن هم می توانیم 

حرف اول را بزنیم.«
وی در عیــن حــال تأکیــد کرد: »صنعــت پی نما البته 
می توانــد در خدمــت دین ما درآید که نمونۀ همیشــگی 
آن معرفی تاریخ و مفاهیم آن است؛ اما باید روی معرفی 
واقعیت اسام در آثار کمیک کار کرد؛ خصوصاً در زمان 
فعلــی که دیگر کشــورها ســعی در ترویج اسام هراســی 
دارنــد. در عیــن اینکه کمیک باید بســتری برای معرفی 

سبک زندگی اسامی باشد.«

در قالب پی نماســت که کار ما را نیز دوچندان ســخت تر 
می کند. تاش می کنیم در نویســندگی، کســانی را به کار 
گیریــم کــه واقعــاً توانایــی آماده کردن متونی بــرای پی نما 

داشته باشند.«
خواجه پیــری اعام کرد: »در ســال گذشــته نیز کتاب 
دادخــواه نینــوا یــا مختــار را رونمایی کردیم کــه از هر دوی 
این کتاب ها استقبال شد. در این دو سال اخیر نیز روی 
داستان مصور غدیر، نوشتۀ آقای بهمن پور و تصویرگری 
مهرداد شــاهوردی کار کردیــم. زندگی نامه امام رضاj و 

کتب دیگری نیز به شکل پی نما در حال تولید است.«
وی همچنیــن بــه وجــود نشــریه ای در صنعت پی نما 
اشــاره کــرد و گفــت: »ماهنامۀ پیــام گردونه را نیــز در این 
زمینــه طرح ریــزی کرده ایــم و بــا کامل ترشــدنش، آن را 
به صــورت کاغــذی در اختیــار مخاطــب قــرار می دهیــم. 
سعی ما ترویج فرهنگ اسامی در قالب صنعت جدید 

تصویرسازی است.«
می توانیــم بــا پی نمــا بــه تاریخ مصــوری از اســام هم 

برسیم
در ادامــه نیــز دانــش، از متخصصــان حــوزۀ صنعــت 
پی نمــا گفــت: »زمانــی شــاید بــرای وقت گذرانــی ســراغ 
ایــن شــیوه ها می رفتنــد؛ اما امــروزه این صنعــت پذیرای 
قالب های مختلف ادبی اســت و یکی از این قالب ها نیز 

می تواند قصه های تاریخی باشد.«
وی ادامــه داد: »در یک کتاب پی نما می توان مفاهیم 
زیــادی را بــا جمــات کم و القای موضوع به شــکل مصور 
نشان داد. اگر سراغ این کتب برویم، می توانیم به تاریخ 
مصــوری از اســام هــم برســیم کــه مثــال آن نیــز همیــن 
کتب داســتان عاشــورا یا مختار اســت. خوشــبختانه این 
صنعتی نو برای نشــر ماســت و کتب طنز یا ورزشــی و... 
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تحت عنوان »روایت عشق« روانۀ بازار کرده است.
در پایــان هــر کتــاب نیز مجموعــه ای از تصاویر شــهید 
به چــاپ رســیده اســت. در ادامه به معرفــی این مجموعه 

می پردازیم.

شیر زیتان
شــیر زیتــان یــک کتــاب از ایــن 
مجموعــه اســت کــه بــه تقریظ 
رســیده  رهبــری  معظــم  مقــام 
اســت. ایــن کتــاب زندگی نامــۀ 
شــهید مدافــع حرم، ســرهنگ 
مجتبی ذوالفقارنسب است که 
به قلم مهدی فصاحت به رشته 
تحریر درآمده است. انتشارات سورۀ سبز این جلد را در پنج 

فصل و ۷8 صفحه منتشر کرده است.
در قســمتی از کتاب می خوانیــم: »نزدیک ظهر کاس 
تمــام شــد. همــه آمــادۀ نمــاز جماعــت شــدند. حاج آقــا 
وســط نمــاز دعا کــرد همۀ بچه ها صحیح و ســالم به وطن 
برگردنــد. مجتبی گفت: "حاج آقا، چرا شــما همیشــه دعا 
می کنید که ما ســالم برگردیم؟" حاج آقا گفت: "چون شما 
در شــهرتان کارهــای ناتمام دارید. من هــم در قم هنوز کار 
دارم که بایدانجام بدهم. کتابم را باید چاپ کنم." مجتبی 
گفت:"شــما بــرای شــهادت مــا دعــا کنیــد، مــا هــم بــرای 

سالم برگشتن شما."«

کاری می کنم که به من افتخار 
کنید

کاری می کنــم کــه به مــن افتخار 
کنیــد روایــت داســتانی زندگــی 
شهید سروان مجتبی یداللهی 
شــهید  جوان تریــن  منفــرد، 
مدافع حرم ارتش است. شهید 
یداللهــی متولــد دهۀ ۷0 اســت 
و خواندن این کتاب خصوصاً به جوانان توصیه می شــود؛ 

مهدیس میرزایی اعتمادی

زندگی و فرصت آن کوتاه تر از آن چیزی است که بتوانیم 
همه ی کتاب ها را بخوانیم. اما می توانیم همه ی کتاب های 
خوب را بخوانیم. تقریظ  مقام معظم رهبری مهر تاییدی 
اســت بر بعضی از کتاب ها برای خوب بودنشــان تا کتاب 

خوان ها به سراغ آن رفته و پی به ارزشمندی آن ببرند.

مدافعان حرم، روایتی از عشق
چند سالی می شود که سربازان وطن، در جایگاه مجاهدان 
بی مرز در جبهۀ اسام، به دفاع از ارزش های ناب محمدی 
می پردازند. همین موضوع مجالی است برای معرفی سبک 
زندگــی این مجاهدان که از جنــس زمانۀ خودمان بودند و 
هســتند؛ افرادی که در زمان حال در کنار ما قد کشــیدند، 
بــزرگ شــدند و بــا شــهادت و فــداکاری خــود، ردی بر جای 
گذاشــتند تــا شــاید ما هم بتوانیم از ســبک زندگــی آن ها 

بهره ای ببریم.
در ایــن میــان، تقریظ رهبری بر این کتاب ها حکایت از 
ایــن دارد کــه باید زندگی این افراد خوانده، دیده و شــنیده 

شود و در نهایت معرفی گردد. 
مؤسسۀ فرهنگی هنری و انتشــارات سورۀ سبز در این 
راســتا مجموعه کتاب های »روایت عشــق« را با محوریت 

زندگی نامۀ شهدای مدافع حرم چاپ کرده است.
دکتــر محســن صادق نیــا، مدیــر انتشــارات، در ایــن 
خصوص به منانشــر گفت: »"روایت عشــق" مجموعه ای 
هشــت جلدی و دربرگیرندۀ زندگی نامۀ تکاوران و نیروهای 
ویژه و تک تیراندازان نیروی زمینی ارتش است که به عنوان 

مدافعان حرم به مقام رفیع شهادت نائل شدند.«
وی با اشاره به زمینۀ داستانی حاکم بر محتوای هشت 
کتاب، اضافه کرد: »در این هشت کتاب سعی شده است 
هرچند مختصر، به همۀ ابعاد زندگی شهید پرداخته شود. 
برای این موضوع بیشتر از دو سال برای جمع آوری اطاعات 

و مصاحبه ها زمان صرف شده است.«
مأموریت مخصوص، ببر بلندی های جوالن، سفیر ثامن، 
کاری می کنم که به من افتخار کنید، حاجت روا، شیر زیتان 
و تکاور عناوین هشت جلد کتابی است که این انتشارات 

شهدای مدافع حرم ارتش در قاب کتاب
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به دوش گرفته بود، تمریناتش در دورۀ چتربازی، روزهای 
سخت دوره های رنجر، کوهستان، باتاق، کویر، خنده های 
برادرش مصطفی و اخم های کودکانه و شیرین مجتبی، 
صحنۀ خداحافظی و اشــک هایی که از چشــم های مادر 

سرازیر شده بود و ... .«

شهید همتی؛ سرباز مادرزاد
روایت عشق با ســرباز مادرزاد، 
زندگی نامــۀ داســتانی شــهید 
مدافــع حــرم، ســروان حســین 
همتــی، خواندنی تــر می شــود. 
ایــن شــهید در تابســتان 13۶9 
به دنیــا آمد و در فروردین 139۴ 
در منطقۀ زیتان، واقع در حلب 

سوریه، به شهادت رسید.
زندگی نامۀ شهید همتی به قلم حمید گله داری است 
و در ال بــه الی کتــاب از زبــان شــیرین آذری شــهید بــرای 
نوشتن داستان زندگی اش کمک گرفته است. این کتاب 

هم در 8۴ صفحه و در نُه فصل نگاشته شده است. 
در قســمتی از کتــاب، فداکاری این مجاهــدان بی مرز 
را می بینیــم: »فروتــن کــه حاال جانش را مدیون حســین 
همتی بود، پس از درگیری شدید در زیتان مجروح شده 
و بیــن تپه هــا افتاده بــود. از او پرســیدند: "چرا ســروصدا 
نمی کــردی تــا پیدایت کنیم؟" گفت: "فکــر کردم منطقه 
ســقوط کــرده و دســت تکفیری هــا افتــاده. صداهایــی رو 
می شنیدم که عربی حرف می زدند. فکر کردم تکفیری ها 
هســتند. صــدای صلوات و عجــل فرجهم آخــرش رو که 
شــنیدم، مطمئــن شــدم بچه هــای خودمــون هســتند و 
فشــنگی رو کــه نگاه داشــته بــودم تا پیش از اسیر شــدن 
خــودم رو بزنــم، هوایی شــلیک کردم؛ آخــه قبل از حملۀ 
تکفیری ها، با بچه ها هم قسم شده بودیم که اسیر نشویم 
تا نتوانند علیه نیروهای ارتش ایران، تبلیغات رســانه ای 

راه بیندازند."«

ببر بلندی های جوالن
زندگی نامــۀ داســتانی شــهید 
مدافع حرم، ستوان سوم محمد 
مرادی، یکی دیگر از کتاب های 
مجموعۀ »روایت عشق« است 
که به قلم فاطمه دانشور جلیل 
در انتشارات سورۀ سبز منتشر 

شده است. 
نویســنده بــا انتخــاب دوم شــخص بــرای روایتگــری 
در فصــل ابتدایــی، مخاطــب را بــا خــود غــرق در زندگــی 
خانوادگی شهید می کند. در ادامه، زندگی شهید از زبان 
همســر ایشــان روایت می شــود و در نهایت، همرزم او به 

چراکــه شــهید درســت در همیــن زمانــه و روزگار زندگــی 
می کرده است؛ زمانه ای که این روزها همۀ ما به نوعی درگیر 
زندگی و فشار ناشی از مشکات آن هستیم؛ اما هیچ کدام 
از این ها با عث نشد تا مجتبی از شهادت فاصله بگیرد. 

این کتاب روایت کنندۀ سبک زندگی جوانی است که 
در مقطع کوتاه زندگی خود، خوب زیستن را آموخت و با 
شهادتش گواه این موضوع شد. دوران افسری تا شهادت 
وی در ســوریه زیــاد طول نکشــید؛ امــا در دل همین زمان 
کوتــاه هــم ماجراهــای زیــادی بــرای مجتبــی پیــش آمد و 
مجتبی حبیبی، نویسندۀ کتاب، با قلمی شیوا راوی زندگی 

او شده است. 
این کتاب در ۷۴ صفحه نوشته شده است و در انتهای 

کتاب، تصاویری از این شهید جوان به چشم می خورد. 
مقــام معظــم رهبــری دربــارۀ شــهید ســروان مجتبــی 
یداللهی منفــرد فرمودند: »این شــهید واالمقام نمونه ای 
درخشــان از رویش هــای انقــاب اســت کــه این چنیــن 
درخشــید و همچــون حجتــی در مقابــل چشــم همــگان 
قــرار گرفــت. امروز بســیاری از جوانان، با انگیــزه و ایمانی 
باورنکردنــی به دنبــال آن انــد کــه از همه چیز خودشــان، از 
خانواده شــان، پــدر و مــادر و همســر و فرزنــد دل بندشــان 
بگذرنــد تــا ما در امنیت و آســایش و اقتــدار کامل زندگی 

کنیم.«

مأموریت مخصوص
در  مخصــوص  مأموریــت 
مجموعــۀ »روایــت عشــق« بــا 
صادق نیــا  محســن  روان  قلــم 
در 9۷ صفحــه به رشــتۀ تحریــر 
نویســنده  اســت.  درآمــده 
عهــدۀ  از  پرگویــی،  از  بــه دور 
روایــت ماجرا خــوب برآمده و با 
کش وقوس دادن و استفاده از جمات کوتاه، خواننده را با 

خود همراه می کند. 
شــهید قوطاســلو متولــد بهمــن ســال 13۶9 بــود و در 
۲1فرودین1395، مصادف با سالروز شهادت شهید صیاد 
شیرازی، به درجۀ رفیع شهادت نائل گشت. او نیز در اوج 

جوانی روایتگر عشق شد. 
در قســمت پایانی کتاب، نویســنده به خوبی تصویرگر 
لحظــات خوشــی شــده اســت کــه یــک انســان می توانــد 
در دوران حیاتــش تجربــه کنــد و شــهید قوطاســلو از آن 

خوشی ها در اوج جوانی دل می کند.
»محســن از البــه الی شــاخه های درختچــه  روی زمین 
افتاد و زیر ســایۀ آن، تمام خاطراتش یکی پس از دیگری 
از مقابــل چشــم هایش گذشــت: کودکــی اش، روزی کــه 
سربند یا زینبh به پیشانی اش بسته بود و مقابل پدر 
کــه خبردار ایســتاده بــود و پرچم لبیک یا حســین j را 
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زندگــی ســاده و بی تکلف، کم توقعــی، صبوری و تحمل 
ســختی، وفــاداری، ادب و ســخاوت به معنــی واقعی کلمه، 
همۀ چیزهایی هســتند که با »ســرباز وطــن« عجین اند و 
خودبه خود به ذهن متبادر می شوند و مرتضی زرهرن نمونۀ 

کاملی است از این کلمه. 
در قسمتی از این کتاب، ارادت شهید را به مقام معظم 
رهبری می بینیم: »وقتی آن ها زنگ زدند و اطاع دادند که 
برای دیدار با حضرت آقا می روند، سر از پا نمی شناختند. با 
خودش گفت: "حتماً کار خود مرتضی است." می دانست 
نشانه ای است برای حضور مرتضی. می دانست مرتضی 
چقدر عاشق آقا بود و آرزوی دیدار ایشان را داشت. زمانی که 
تهران بودند، هر وقت از نزدیکی بیت رهبری رد می شدند، 

اشاره ای به سمت بیت آقا می کرد و سام می داد.«

تکاور
امــروزی  عشــق  روایــت  تــکاور 
زندگی نامــۀ  روایتگــر  اســت. 
داســتانی شــهید مدافــع حــرم، 
ثریــا  ســروان صــادق شــیبک، 
منصوربیگی اســت که با قلمی 

روان به آن پرداخته است. 
تکاور قصۀ عاشــقانۀ زندگی 
مهدیه و صادق به همراه دخترشــان یســنا است. خواننده 
پابه پای مهدیه و دخترش در روزهای سخت دوری از صادق 
قرار می گیرد: اینکه چگونه پدر جوانی در اوج شیرین زبانی 
دخترکش، ترک دیار و زمین می کند به سوی شهادت. این 
کتاب در 80 صفحه به زندگی این شهید واالمقام می پردازد. 
در قسمتی از این اثر می خوانیم: »صادق بی سیم ام ان 
اجی را برداشــت و موقعیت منطقه را گزارش داد. ســپس 

نگاهی به حسین انداخت. 
-انگار خبری نیست.

-خــدا امروزم را به خیر بگذرونه. این حالت آماده باش و 
چشم انتظاری خیلی سخته. 

-سخت تر از اون، چشم انتظاری برای دیدن خونوادته و 
اینکه با خودت فکر می کنی دوباره می تونی اون ها رو ببینی 
یــا نــه. نمی دونم چــرا امروز یه لحظه چهرۀ یســنا از جلوی 
چشــمام کنار نمــی ره! امــروز یه طور عجیبی دل تنگشــون 

هستم.
آتش دشــمن خفه شــده بود که ناگهان صادق متوجه 
تانکی شد که خاف جهتی که آن ها ایستاده بودند، به خانه 

نزدیک می شد. صادق باعجله به طرف حسین برگشت.
-مقر ما لو رفته. باید ساختمون رو ترک کنیم. 

به طرف در دویدند. حسین همتی از در هال خارج شده 
بــود، صــادق در حیــن خارج شــدن که تانک شــلیک کرد. 
سروصورت صادق متاشی شد و دست حسین همتی از 

بدنش جدا و ترکش صورتش را شکافت.«

روایتگری می پردازد. این کتاب در 80 صفحه نوشته شده 
و در انتهای کتاب نیز تصاویری از شــهید به چاپ رســیده 

است.
شــهید مرادی با وجود داشــتن علی اکبر سه ســاله، از 
ســوی ارتش جمهوری اســامی در دفاع از حرم اهل بیت 
به سوریه اعزام شده و در سال 1395 به شهادت می رسد. 
در قسمتی از کتاب با همسر شهید همراه می شویم: 
»حرف هایشــان را ناخواســته می شــنیدم. محمد را دیدم 
کــه ســرش را بلند کرد و به مصیب خندیــد و گفت: "این 
ســر فــدای اهل بیتــه." جوابــی را کــه بــه مــا داده بــود، بــه 
پسرعمه اش هم داد و گفت: "همیشه دلمون می خواست 
 jو افســوس می خوردیــم کــه کاش زمــان امام حســین
بودیم و توی کربا شهید می شدیم. االن همون زمونه. االن 
امام حسین j و حضرت ابوالفضلj  یاری می خوان. 

باید برم."«

سفیر ثامن
دفــاع از حــرم بهانــه ای شــد تــا 
ستوان ســوم سیدمهدی جودی 
ثانــی بــا ســر بریدۀ خود ســفیر 
ثامن شود. سمانه خاکبازان این 
بــار راوی زندگی مهدی شــده تا 
مــا را بــا این شــهید مدافع حرم 

آشنا کند. 
این کتاب هم در 10۴ صفحه نوشته و روانۀ بازار شده 

است.
در قســمتی از کتاب ســفیر ثامــن می خوانیم: »پاکت 
را برگردانــد و ســمت چپــش نوشــت: "فرســتنده: هدیــۀ 
امام رضــا." بــه پاکــت نگاهی کــرد. با خودش گفــت: "فردا 
که برای مراســم صبحگاه بره بیرون، می ذارم تو ســاکش. 
شــاید قســمت شــد و این هفته تونســت خونواده اش رو 
ببینــه." یــاد حدیثــی از امام رضاj افتــاد: "پنهان کنندۀ 
کار نیک پاداشــش برابر با هفتاد حســنه است." روزهای 
بعــد پاکت هــای ســفید زیــادی داخــل ســاک ســربازهای 
وظیفه می رفت. هیچ کس خبر نداشت سفیر امام هشتم 

کیست.«

حاجت روا
زندگــی  داســتان  حاجــت روا 
شــهید ســرهنگ دوم مرتضــی 
زَرهَرَن اســت که زینب گودینی 
به خوبی آن را روایت کرده است. 
نوشــته  صفحــه  در83  کتــاب 
شــده و بیشتر حجم آن مربوط 
بــه حضــور شــهید در ســوریه و 

اتفاقاتی است که خواننده را با خود همراه می کند. 
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شــیرینی مطالعه را باید به کودکان بچشانیم، در کار خود 
موفق عمل کرده و توانسته است تا به خوبی این شیرینی 

را در کت ولیعهدی با چاشنی طنز به نوجوانان بچشاند. 
کت ولیعهدی مجموعۀ شش داستان برای گروه سنی 
نوجوان با رگه های طنز و با موضوع انقاب اسامی است 
که به وقایع و داســتان های دورۀ پیش و بعد از ســال 135۷ 

می پردازد.
»پســرعموها«، »آزادی«، »جان«، »سمندر«، »صدای 
بهار« و »کت ولیعهدی« نام داستان های کوتاه کتاب است 
کــه نویســنده در بعضــی از آن ها به خوبی عمل کــرده و در 
بعضــی از آن هــا، خواننــده در کوچه پس کوچه های انقاب 

سرگردان می شود. 
در کتــاب کــت ولیعهــدی تقابــل قدرت، تســلیم بودن و 
مقاومــت را به خوبی می تــوان درک کرد و در نهایت وحدت 

را به چشم دید. 
تصویرگــری مقبــول مجید صابری نــژاد را نیــز در کتاب 

شاهد هستیم که اثر را از یکنواختی نجات داده است.

پسرعموها
»پســرعموها« داســتان وحید و پســرعموهایش فرشــید، 
فرشــاد و فربد اســت که ضمن شعارنویســی، در تظاهرات 
ضدنظام هم شرکت می کنند. در این داستان، دو خانواده 
ً متفــاوت به تصویر کشــیده  بــا دو سیســتم تربیتــی کاما
می شــوند. یکــی نمایندۀ قدرتی اســت که گرچــه به دنبال 
ایجــاد رعــب و وحشــت اســت تا قــدرت رو به زوال خــود را 
حفظ نماید، کاری از پیش نمی برد. خانوادۀ دیگر نمایندۀ 
افــرادی اســت کــه هنوز اعتمــاد الزم را برای تغییــر در نظام 
حاکم نپذیرفته اند. راوی و پسرعموهایش نیز نمایندۀ افراد 

انقابی جامعه اند.
اما در نهایت هر دو به یک نقطه، یعنی وحدت و شرکت 
در تظاهرات می رســند. در این داســتان نویسنده به خوبی 

انقاب اسامی و جنگ تحمیلی یکی از حوزه های گسترده 
برای ظهور و بروز عرصه های مختلف هنر است. در این بین، 
ادبیات، داستان، شعر و... از جایگاه باالیی برخوردار بوده و 

در این مدت خوش درخشیده اند.
در واقع می شــود گفت انقاب و جنگ بهانۀ خوبی در 
دســت نویسندگان اســت تا بتوانند جامعه و اوضاع آن را 

ترسیم کنند. 
حتــی می شــود گفــت قبــل از وقــوع انقــاب بــود کــه 
نویسندگان دست به قلم بردند و آثاری نوشتند که در این 
عرصه ماندگار شــد؛ اما با گذشــت چهار دهه از آن دوران، 
نوشتن از فضای انقاب از نفس نیفتاده و حتی این شاخه 

از ادبیات، پربارتر شده است. 
با فاصله گیری از انقاب اســامی، نویسندگان فراوانی 
پا به عرصۀ کودک و نوجوان گذاشتند تا بتوانند نسل های 
فاصله گرفته از انقاب را با مفاهیمی چون آزادی، استقال 
و آرمان خواهی آشــنا کنند و کم نبوده اند نویســندگانی که 
در این عرصه موفق عمل کرده اند؛ اما هنوز هم جای خالی 
زیادی وجود دارد و هنوز تمام میوه های این درخت تنومند 

به ثمر نرسیده است.
رفیع افتخار از آن دست نویسندگانی است که از همان 
دوران دســت به قلم شده و در حوزه های مختلف دستی بر 
ســر و روی ادبیات کشــیده اســت. افتخار متولد 1339 در 
تهران و كارشناس ارشد كشاورزی است. او تأليف و ترجمه 
برای نوجوانان را از سال 13۶9 آغاز كرده است. ترسو، رمانی 
طنزآلود در حوزۀ داســتان انقاب، به قلم او نگاشــته شده 
اســت. همچنین می شــود به رمان تپش او در حــوزۀ دفاع 
مقــدس اشــاره کرد کــه در دومیــن دورۀ جایزۀ کتاب ســال 
سبک زندگی کودک و نوجوان، در بخش داستان انقاب و 

دفاع مقدس، به عنوان اثر برگزیده معرفی شد. 
کت ولیعهدی، دیگر اثر او در حوزۀ انقاب، برای ردۀ سنی 
کودک و نوجوان نوشته شده است. افتخار که معتقد است 

»کت ولیعهدی« 
کتاب انقالب با چاشنی طنز
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 در کتاب کت 
ولیعهدی تقابل 
قدرت، تسلیم بودن و 
مقاومت را به خوبی 
می توان درک کرد و 
در نهایت وحدت را 
به چشم دید
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  چه دل و جرئتی! 
جگرش را نداشتم؛ 

وگرنه می پریدم و 
محکم جلوی دهانش 

را می گرفتم. حدسم 
درست بود

  داستان 
آزادی، روایتگر 

شایسته ساالرنبودن 
دوران است که چگونه 

در الیه های مختلف 
اجتماع، حتی در 
سیستم آموزشی 
رسوخ یافته است

خشــونت روانی به نمایش گذاشــته اســت؛ خشونتی که 
شاید برخاسته از نژادپرستی و برتری پیت به زعم خودش 

باشد.
راوی در این داستان از عاقه مندی خود برای آشنایی با 
خارجی ها می گوید: »تا آن وقت، یک پسر بچۀ خارجی را 
که هم سن وسال خودم باشد، از نزدیک ندیده بودم. از آن ها 
تصاویری زیبا و رویایی ساخته بودم که همۀ ذهنم را اشغال 
می کردنــد. هربــار کــه در صفحــۀ سیاه وســفید تلویزیــون 
می دیدمشــان، دلم قیلی ویلی می رفت و آرزو می کردم ای 
کاش در آمریکا یا اروپا متولد شــده بودم. راســتش مدتی 
بود که مثل آن ها لباس می پوشیدم یا هروقت به سلمانی 
می رفتم، از آرایشــگر می خواســتم که موهایم را مدل موی 
آن هــا اصــاح کنــد. در حســرت آشــنایی بــا یــک خارجی 

می سوختم.«
این جمات به خوبی نمایانگر تأثیرگذاری سبک زندگی 
غربی بر جامعه است. تا جایی که راوی می گوید در حسرت 
این دوســتی اســت؛ اما در نهایت، با غیر از آنچه در تصور 
داشته است مواجه می شود و آن، احساس حقارتی است 

که از ماجرا به او دست می دهد.
»آرزوهــای قشــنگ و رنگــی ام خراب شــده بودند. تمام 
افکارم به هم ریخته بود. پســره من را دســت انداخته بود! 
هنــوز هــم نمی توانــم آن ماجرا را بــاور کنم! هیچ کس نمی 
داند که آن روز چقدر تحقیر شدم، چقدر احساس حقارت 

کردم!«

سمندر
داســتان بعدی »ســمندر« نام گرفته اســت. این داســتان 
همــان  جنــس  از  بهــار«،  »صــدای  بعــدی،  داســتان  و 
داستان هایی است که به نظر می رسد خواننده در البه الی 
داســتان رها شــده است. شــروع و پایانی دارد که خواننده 
را سردرگم می کند و به نظر می رسد هیچ یک از فاکتورها و 
انسجامی که در سه داستان قبل به چشم می خورد، در این 

دو داستان وجود ندارد. 
»سمندر« روایتگر داستان فردی است که به دنبال یک 
خیز بلند است؛ اما در سلولی که از طرف دوستش در آن 
گرفتــار شــده و کاری از پیش نمی بــرد. رفاقتی که به خاطر 
اعتمادی بیجا شکل گرفته و در نهایت به زندانی شدن او 

می انجامد. 
»ســمندر« پســری را روایــت می کنــد که با پــدر و مادر 
خود زندگی می کند و درگیر مشــکات خانوادگی اســت. 
در تنهایی خود فرومی رود و برای فرار از آن، دست به دامن 
دوســتی می شــود که در پایان داستان متوجه می شویم از 
عوامل ساواک است. در این داستان پسر برای آن دوست 
درددل می کند: »دردل کرد، همۀ آن چیزهایی را که در دل 
داشت، بیرون ریخت. دوستش یک کلمه هم نگفت. فقط 
گوش داد. باز هم چیزهایی در چنته داشــت؛ اما فکر کرد 

اوضاع حاکم بر خانواده را در تقابل با نظام بیرونی به تصویر 
کشیده است.

آزادی
داستان دوم کتاب، »آزادی« است و رفیع افتخار چه خوب 
توانسته از عهدۀ کار برآید؛ آنجا که حرکت و جنبش علیه 

نظام سلطه را روایت کرده است.
آزادی داســتان انتخاباتی اســت که نتیجه اش از پیش 
تعییــن شــده و قرار اســت افجه ای کــه پدری ارتشــی دارد، 
به  عنــوان نماینــدۀ دانش آمــوزی حــزب رســتاخیز معرفــی 
شود؛ اما راوی و دانش آموزی به نام محمود رضوان بندری، 
ایــن نمایش فرمالیتــه را بر نمی تابند و برخــاف میل آقای 
حجاریان، ناظم دبیرستان، به عنوان کاندید خود را معرفی 
می کننــد. در اینجــا تقابــل ســه ضلــع قــدرت، مقاومــت و 
تسلیم شدن به خوبی دیده می شود. راوی از ترس حجاریان 
کــه نماینــدۀ قــدرت اســت، از نامــزدی منصــرف می شــود؛ 
ولی رضوان بندری نمایندۀ قشــری می شــود که تســلیم را 

نمی پذیرند و همچنان مقاومت می کند.
در نهایــت رأی گیری انجام می شــود و بار دیگر موضوع 
وحدت به میان می آید؛ نقطه ای که افجه ای فقط با یک رأی 

نماینده می شود.
در قســمتی از ایــن داســتان می خوانیــم: »چــه دل و 
جرئتی! جگرش را نداشتم؛ وگرنه می پریدم و محکم جلوی 
دهانش را می گرفتم. حدســم درســت بود. آقای حجاریان 
چشــم هایش را برایــش ریــز کرد و ســرد و بی رحم نگاهش 
کرد: "پسرۀ زبان دراز بی سروپا، خودت را با آقاکامبیز افجه ای 

مقایسه می کنی؟"
قُدبازی رضوان بندری تمامی نداشــت: "آقا اجازه؟ مگه 
چی ما از او کمتره؟ تازه، هم درسمان بهتره و هم معدلمان 

بیشتره."«
داستان آزادی، روایتگر شایسته ساالرنبودن دوران است 
که چگونه در الیه های مختلف اجتماع، حتی در سیستم 

آموزشی رسوخ یافته است. 
»آقای ناظم داد کشــید: "زود باشــید. رأی هایتان را روی 
یــک تکه کاغذ بنویســید. همه به افجــه ای رأی می دهید. 

شیرفهم شدید؟"« 
این جمات به روشنی جامعه ای را نشان می دهد که در 

آن شایسته ساالری از هیچ جایگاهی برخوردار نیست.

جان
»جان« داستان سوم کتاب است. افتخار در این داستان نیز 

به مثابۀ دو داستان قبلی راوی خوبی بوده است. 
جان داســتان آشــنایی راوی و پســر آمریکایی در شــهر 
اهواز اســت. راوی که دوســت دارد با پســری خارجی به نام 
پیت آشنا شود، رفتاری خشونت آمیز از وی می بیند. پیت 
ســگش را به جان راوی می اندازد. در این داســتان به خوبی 
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 و داستان زمانی 
جالب تر می شود 
که چون بچه ها 
دستشان به ولیعهد 
نرسیده بود، به 
سمت راوی رفته و تا 
می توانستند، خشم 
نهفته و اعتراضشان 
را از بی رغبتی 
ولیعهد نثار او کردند

لباس هایــی نو به پیشــواز ولیعهــد می روند؛ امــا در نهایت 
پس از ساعت ها انتظار در گرمای طاقت فرسا، با منظره ای 
غیرمنتظره روبه رو می شوند. ولیعهد آن ها را قابل ندانست 
که از هلی کوپتر پایین بیاید و در کنارشان باشد و فقط به 

دست تکان دادن از هلی کوپتر اکتفا کرد. 
»صــدای آقای مدیــر دوباره اومــد. این دفعه ضعیف تر. 
می خواست یخمون بشکنه. یهو همه چیز به هم ریخت و 
بچه ها از زمین کنده شــدند. جوری گذاشــته بودند دنبال 
هلی کوپتر، انگار که بخوان بگیرنش و با دستاشون بیارنش 
پاییــن. خیلی دیوونه شــده بــودن... اما هلی کوپتــره اونا رو 

نمی دید. صدای قیل و قالشونو نمی شنید.«
و داســتان زمانــی جالب تــر می شــود کــه چــون بچه هــا 
دستشان به ولیعهد نرسیده بود، به سمت راوی رفته و تا 
می توانســتند، خشم نهفته و اعتراضشــان را از بی رغبتی 

ولیعهد نثار او کردند.
»نشستم رو زمین، بلندم کردن. آقامدیر فکر کرد دعوا 
شده. اومد سوامون کنه، زورش نرسید. نزدنم. شروع کردن 
بــه درآوردن لباســام. کــت و شــلوار کفش و پیراهن ســفید 
تترون. همه رو از تنم درآوردن و پرت کردن رو خاک، خاکای 
کنار جاده و لگدشون کردن. با پاهاشون می رفتن رو لباسام. 
حرصشون که وانشست، ولم کردن. با شورت و زیرپیرهن 
عین ســگ کتک خــورده چارچنگولی نشســته بــودم روی 

زمین. نگاهم چسبیده بود به کت ولیعهدی!«
گفتنی است کت ولیعهدی از مجموعه کتاب های »در 
هــوای انقاب«، به نویســندگی رفیع افتخــار و تصویرگری 
مجید صابری نژاد از سوی انتشارات به نشر روانۀ بازار کتاب 

شده است.

شاید دوستش نکشد. سه بار خمیازه کشید. ترجیح داد 
موضوعی را با او در میان بگذارد. دوستش فوری استقبال 

کرد. از پیشنهادش هیجان زده شده بود.«
در ایــن قســمت از داســتان کــه حلقــۀ مفقوده اســت، 
نویسنده ننوشته است که پسرک دربارۀ چه چیزی درددل 
کرد و چه موضوعی را با دوستش در میان گذاشت. شاید 
میــل، امید، شــوق به فــردا و به پاخاســتن در میــان درددل 
پنهان بوده باشــد؛ اما گویا نویســنده نتوانســته مفهــوم را 

به درستی بیان کند.
»حضور پررنگ و سمج زمان را با تمام وجودش احساس 
می کرد. زمان همانند کیســه بوکس پرزوری با هر مشتی، 
جزئی تکان می خورد. آشکارا میل داشت با مشت هایش 
آن کیســه بوکــس را نیســت و نابــود کنــد و زمــان را کــه 
الک پشــتی جلــو می رفت، از کار بیندازد. دوســت داشــت 
در چشــم به هم زدنی فردا آمده باشــد و مردی کامل باشد. 
دوســت داشت ســوار بر موج زمان، با یک خیز بلند بزرگ 

شود.«

صدای بهار
»صدای بهار« عنوان داســتان بعدی اســت. این داســتان 
روایتگر مَشتی یدهللا باغبانی است که آمدنش حکایت از 

آمدن بهار دارد. 
در ایــن داســتان پــرش چهارســالۀ زمــان را می بینیــم، 
جزئیات به فراموشی سپرده شده است و درنهایت، پسری 
نوجوان را می بینیم که با آمدن بهار، با سردادن شعار »مرگ 

بر شاه«، سربازی خونش را می ریزد.
 در اینجا آمدن بهار و شهادت، پیوندی عمیق با یکدیگر 
می خورنــد؛ اما نویســنده در القــای این مفهوم موفق عمل 

نکرده است و فقط راوی خاطره ای گنگ است. 

کت ولیعهدی
کت ولیعهدی با داستان »کت ولیعهدی« به اوج می رسد. 
چاشــنی طنــز و فانتــزی در این داســتان بســیار به چشــم 
می خورد. این داســتانِ فردی اســت به نام رضا که از ســوی 
پدرش، »ولیعهد رضا« نام گرفته اســت. داســتان تا جایی 
پیش می رود که راوی خود را در ظاهر و باطن شبیه ولیعهد 
می کند و حتی در خیاالتش با او شیرینی خامه ای می خورد:
»شــبا کــه می خواســتم بخوابــم، می رفتــم تــو نخش و 
خوابشو می دیدم. حرفای بامزه و خنده دار می زدیم. لطیفه 
و جوک واسه هم تعریف می کردیم، با هم بازی می کردیم و 
کیک خامه ای های چاق و خیلی گنده می خوردیم. بعد اون، 
نوبت تفریح می شد. دونفری می نشستیم عقب ماشین 
خوشــگلش و یــه چنــد ســاعتی تــو شــهر چــرخ می زدیم. 

نمی دونی چه کیفی داشت!«
داســتان »کت ولیعهدی« از شــوق مردمان و کودکانی 
می گوید که شــهر را آذین بســته و دانش آموزان مدرســه با 


