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امروز با کتاب
جواد ماه زاده

در عين حال

سوزان سانتاگ
ترجمه رضا فرنام
نشر ثالث
اول – 1393
اين آخرين کتاب سوزان سانتاگ،
نويسنده ،منتقد و روشنفکر امريکايي
اس��ت يا به قول پسرش ،جمع بندي
آثار و ختم کالم اوس��ت .سانتاگ در
طول زندگي حرف��هاي اش مقاله ها،
داستانها و نقدهاي پرشماري نوشت.
از جمله روشنفکران مستقلي به شمار
ميرفت ک��ه در يک عرص��ه محدود
نماند و درباره مسائل بسياري از ادبيات
و س��ينما و تئاتر گرفته ت��ا جامعه و
جهان و سياست ،ديدگاههاي منتقدانه
و موشکافانه داشت .باز به قول پسرش
ديويد ريف که مقدم��ه کتاب به قلم
اوس��ت« :او ميخواس��ت همه چيز را
تجرب��ه کند ،همه چيز را بچش��د ،به
همه جا سر بزند و همه کار بکند ».او
حتي از سفرها و اشياي خانه اش نيز
دستمايه هايي براي نوشتن ميساخت.
و در دو سال آخر عمرش که به دليل
ابتال به سرطان خون بستري بود ،باز
از کوشش دس��ت نميکشيد و بر آن
بود تا کارهاي نيمه تمامش را به پايان
برساند .اين کتاب شامل شانزده مقاله
از او درباره موضوعاتي متنوع اس��ت.
درباره ادبيات روس��يه (داستايفسکي،
پاس��ترناک و ،)...آزادي در ادبي��ات،
مس��ئوليت رمان نويس ،شکنجههاي
گوانتانام��و و ابوغريب ،حادث��ه يازده
س��پتامبر ،توس��عه اقتص��ادي هند،
تجاوز جنس��ي در زندان ه��ا ،ارزش و
ماهيت کلم��ه و موضوعاتي که قطعاً
دوس��تداران فرهنگ و ادبيات ،آنها را
ناب و ارزش��مند تلق��ي خواهند کرد.
او در بررس��ي هايش به نويسندگان،
ش��اعران ،رمانها و کتابهايي خاص
ه��م توجه ک��رده و مخاطب��ش را به
خوانش دقيق آن آثار و فهم چگونگي
دستيابي آنها به جايگاهي واال در تاريخ
ادبيات دعوت کرده است.

عکسهاي فوري

سهيال بسکي
انتشارات ققنوس
چاپ اول 1394
قرار گرفتن  36داس��تان در 135
صفحه نشان ميدهد کار سختي براي
خواندن اين کتاب نخواهيد داش��ت.
داستانهاي کتاب از زبان راوي هايي
ريزبي��ن و توصيفگ��ر نوش��ته ش��ده
است؛ گويي در موقعيتهاي مختلف
دوربيني در دست داشته و همه زوايا
و نقوش را که ش��ايد به چش��م عادي
نيايد ثبت کرده باش��د .ميتوان گفت
هر داس��تان اين مجموعه يک قطعه
عکس است و کل کتاب يک عکسخانه
با عکسه��اي جورواجور .نويس��نده
کتاب ،نوش��تن را براي ثبت تصاوير و
مکانها به کار گرفته است تا از رهگذر
توجوي
توصيفهاي عيني به جس�� 
هويت اشيا ،مکان ها ،شهرها و آدمها
برود .ش��ايد مقصود اين باش��د که ما
هماني هستيم که مينماييم يا اينکه
هر آنچه را هستيم و زندگي ميکنيم
خوب و دقيق ببينيم .تصويرسازيهاي
نويسنده در اين داستان ها ،گاه به کار
هنرمندانهقاليبافهايامينياتوريستها
شبيه ميشود.
کمت��ر نويس��ندهاي اي��ن روزها
اطرافش را از پس شيش��ههاي رنگي
قديمي ميبيند .س��هيال بس��کي که
س��الها تجربه نوش��تن و ترجمه را
دارد ،مجموع��ه «عکسهاي فوري»
را ب��ه مجموع��هاي از درنگه��ا ب��ر
جزئيات و محيط تبديل کرده است.
با داس��تانهاي اين کت��اب ميتوان
به س��فرهايي کوتاه ،ب��ه مکان هايي
افسونگر و به چش��مان عميق آدمها
رفت .با خواندن داس��تانهاي کتاب،
راه��ي مکانهاي تاريخي در ش��يراز،
ته��ران ،زواره و خياب��ان ه��ا ،باغ ها،
بازار ،س��ينما ،مس��جد و ...ميشويم
که هر يک رن��گ و بوي خود را دارد.
ميتوان گفت نويسنده همچون يک
مس��تندنگار داس��تاني عمل کرده و
به آث��ارش عالوه ب��ر خصلت زيبايي
شناسانه و نوستالژيک ،وجهي جامعه
شناختي داده است.
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ëëبه طور مختصر ب�راي ما بگوييد
كه چگونه شخصيتها و داستانها
به ذهنتان راه پيدا میکند؟
داستانها را از محيط اطرافم دريافت
ميكنم ،بهواس��طه صحبت ب��ا افراد و
چكيده خبرهايي كه ميخوانم ،مطالبي
در ذهن��م نق��ش ميبندد ك��ه از آنها
استفاده ميكنم .گاهي شخصيتهايي
به طور مجزا به ذهنم راه پيدا ميكنند،
سپس اين شخصيتها را به هم مرتبط
و به هم گره ميزنم .ش��ايد «من پيش
از تو» مفهوميترين و انديشهمدارترين
رماني باشد كه تاكنون نوشتهام .درباره
اي��ن كتاب ميتوانم بگوي��م از آنجا كه
دو تن از نزديكان خودم به مراقبتهاي
ش��بانهروزي ني��از دارن��د« ،كيفي��ت
زندگي» مهمترين نكته در ذهنم براي
ن��گارش اين كتاب ب��ود .ميتوان گفت
آنه��ا نيز با ش��رايطي روبهرو هس��تند
ك��ه ميتوانن��د انتخاب��ي ب��راي خود
داشته باشند.
ëëدر رم�ان «م�ن پيش از ت�و» با
كدامي�ك از ش�خصيتها بيش از
همه ارتباط برقرار ميكنيد؟
شايد بشود گفت لوسيا .خودم وقتي
بچه بودم عاش��ق جورابشلواري راهراه
بودم .اما فكر ميكنم يك نويسنده بايد
با تمام شخصيتهاي داستانش همدلي
داش��ته باش��د و خ��ودش را جاي تك
ت��ك آنها بگذارد ،اگر غير از اين باش��د
نميتوان��د بدرس��تي ش��خصيتهايش
را بپروران��د .از طرف��ي ميتوانم بگويم
تا ح��دودي هم ب��ا ش��خصيت كاميال
ارتباط برق��رار كردم .من به عنوان يك
م��ادر نميتوانم تصور كن��م كه چگونه
ميتوان براي موضوع��ي به اين مهمي
تصميمگي��ري ك��رد .فك��ر ميكنم در
چنين شرايطي بايد به دور از هيجان و
احساسات تصميم خود را گرفت.
ëëچه ش�د كه در رم�ان «من پيش
از تو» ش�هر تاريخ�ي كوچكي را با
مركزيت يك قلعه انتخاب كرديد؟
ب��راي ن��گارش اي��ن كتاب م��وارد
متع��ددي را امتح��ان كردم .ب��ه تمام
اس��كاتلند س��فر كردم تا قلعه و ش��هر
كوچك��ي بيابم كه مناس��ب داس��تانم
باش��د .ضروري بود كه لوس��يا متولد و
بزرگش��ده يك شهر كوچك باشد .من
خودم متولد يك ش��هر كوچك هستم
و ميدانم كه بزرگش��دن در يك شهر
كوچ��ك ميتواند چق��در آرامشبخش
باش��د و در عي��ن ح��ال ب��ه ط��رزي
باورنكردن��ي خفقانآور .قلعه را انتخاب
كردم چون در مقابل مردم عادي مثال
خوب��ي از ث��روت و داراي��ي روزگاران
گذش��ته اس��ت .در بريتاني��ا هن��وز با
موضوعي مثل طبقه اجتماعي برخوردي
تنگنظرانه ميش��ود و م��ا فقط زماني
متوجه آن ميش��ويم كه به جايي مثل
امريكا يا اس��تراليا كه چنين برخوردي
وجود ندارد ،س��فر كنيم .در داس��تان
«م��ن پيش از تو» مجبور بودم اختالف
طبقات��ي بين لوس��يا و وي��ل ترينر را
نشان دهم.

گفتوگو با جوجو مویز ،نویسنده و روزنامهنگار

احساسات موضوع خوبی
برای پرداختن است
مترجم :مریم مفتاحی

جوجو مويز ،نويسنده و روزنامهنگار متولد  4اوت  1969لندن است .وي از سال  2002به تأليف رمانهاي
س برانگيز و رمانتيك روي آورد .جوجو مويز يكي از معدود نويسندگاني است كه موفق شد دوبار
احسا 
جايز ه انجمن رماننويسان رمانتيك را از آن خود كند .رمانهاي او به زبانهاي متعددي در دنيا ترجمه
شدهاند .پولين سارا جوجو مويز در دانشگاه لندن تحصيل كرده است ،وي در سال  1992بورس تحصيلي
روزنامه اينديپندنت را براي تحصيالت تكميلي در دور ه روزنامهنگاري دانش�گاه س�يتي دريافت كرد و
س�پس به مدت  10س�ال براي اينديپندنت مقاله نوشت .مويز مدتي نيز ب ه مقالهنويسي در ديليتلگراف
پرداخته است .جوجو مويز از سال  2002به طور تمام وقت به رماننويسي روي آورد و رمانهايش در زمر ه
ك تايمز قرار گرفتند .جوجو مويز با همسرش چارلز آرتور ،روزنامهنگار و سه فرزندش
پرفروشهاي نيويور 
در مزرعهاي در ساس�كس انگليس زندگي ميكند .رمان «من پيش از تو» كه در س�ال  2012منتشر شد،
خيلي زود در فهرس�ت پرفروشهاي نيويوركتايمز قرار گرفت و به زبانهاي متعددي ترجمه شد .آنچه
می خوانید ترجمه گفت و گویی در خصوص همین رمان است.

ëëم�ا ش�يفته نحو ه پردازش ش�ما
در نش�اندادن اختلاف طبقات�ي
بي�ن لوس�يا و وي�ل ترينر ب�ا آن
پيشزمين ه س�طح باالي�ي كه اين
مرد داش�ت ،ش�ديم .آيا ب�ه طور
تعم�دي جنبههاي�ي طنزآمي�ز
وارد داس�تان كرديد ت�ا اندكي از
حالوهواي غمانگيز آن بكاهيد؟
بله ،قطعاً همينطور اس��ت .من فكر
كردم به ط��ور بالقوه ان��دوه و نوميدي
در داس��تان وج��ود دارد ،ب��راي همين
بد نيس��ت كمي طنز وارد آن ش��ود .از
طرفي اين طنز كش��مكش خوبي را به
داس��تان اضافه ميكند .برقراري توازن
بين جو صميمي و در عين حال زندگي
آش��فته خانوادگي لوس��يا و جو خشك
و رس��مي روابط ويل ب��ا والدينش .اين
نكته دليل ديگري بود براي لوس��يا تا با
ورود به خانه آنها احس��اس كند چنين
زندگ��ي خانوادگي و روابط��ي خارج از
فهم اوس��ت .از نظر خواننده ،ش��رايط
خانوادگي ويل ميتواند نوعي برتري به
حس��اب بيايد ،البت��ه در صورتي كه به
ويل نگاه ترحمآميزي نداشته باشد و او

اگر خودم موقع نوش�تن
ي�ك صحن�ه حس�اس
احساس�ي و پرهيجان به گريه
نيفت�م ،ميفهم�م صحن�ه را
بهخوبي پ�ردازش نكردهام .هر
وق�ت ميخواه�م در خوانن�ده
هنگام خواندن حسي برانگيخته
شود ،اول از همه اين حس بايد
در خ�ودم برانگيخته ش�ود .اگر
اين در حس خ�ودم برانگيخته
ش�ود ،ميفهم�م از عه�ده كار
برآمدهام ،اي�ن روش من براي
ارزيابي نوشتههايم است

را برابر با لوسيا ببيند.
ëëكتابهاي ش�ما غالب� ًا قصههاي
عش�قي س�وزناك و تكاندهن�ده
دارن�د ،چ�ه چي�زي در اي�ن
موضوعه�اي هيجاني و احساس�ي

اقتدار فرهنگي
در سايه فرهنگ مدارا و تحمل
اقت��دار فرهنگ��ي در
س��ايه اتفاق نظر عناصر
فرهنگي در كشور شكل
ميگيرد .سرمنشأ حاكم
ش��دن سياس��تهاي
س��ليقهاي ن��ه از خ�لأ
قانون��ي بلك��ه ناش��ي از
حسين نوشآبادي اخت�لاف س��ليقهها و
سخنگوی وزارت ارشاد ديدگاههاي��ي اس��ت كه
مبن��اي سياس��ي دارد.
اگر ام��روز انتظ��ارات اهالي فرهن��گ برآورده
نميش��ود عامل آن نامشخص بودن سياستها
و برنامهريزيهاي شفاف از سوي اين وزارتخانه
يا حتي محدوديتهاي مالي نيس��ت كه اتفاقاً
ب��ا وج��ود محدوديته��ا تم��ام برنامهها طبق
زمانبندي در حال اجرايي ش��دن است .ممكن
اس��ت گاهي ب��ه خاطر تنگناه��اي اقتصادي از
گس��تره كار و تعدد برنامهها كاس��ته ش��ود اما
هي��چ برنامهاي تعطيل نش��ده اس��ت مش��كل
م��ا برنامههايي اس��ت كه ب��ا برخ��ورد عناصر
غيرفرهنگي به تعطيلي كش��يده ميش��وند .در
واقع آنچه امروز اس��باب نگراني اهالي فرهنگ
و مانع اقتدار الزم در حوزه فرهنگ ش��ده است
واكنشها ،جبههبنديها و مواضع برخي خواص
و جريانات با هدف زمينگير كردن فعاليتهاي
فرهنگي است.
حوزه فرهنگ براي رسيدن به جايگاه ممتاز
و مطلوب نيازمند همفكري ،مشاركت و فرهنگ
مدارا و تحمل است اما متأسفانه امروز خيليها
تحمل برنامههايي را كه ممكن اس��ت با نظرات
ش��خصي آنها مطابقت نداش��ته باش��د ،ندارند.
مانعتراش��ي ميكنند ،جوس��ازي و هوچيگري
را دام��ن ميزنند ،اخب��ار دروغ و جعلي توليد
ميكنن��د و تحليله��اي ناروا ارائ��ه ميدهند.
برخوردهاي��ي كه اين روزه��ا در حوزه فرهنگ
ص��ورت ميگيرد نه از جن��س فرهنگ بلكه از
جنس نگاههاي امنيتي و سياسي عدهاي است
كه ب��ا ديدگاه��ي بدبينان��ه و پيشداوريهاي
شتابزده به مسائل حوزه فرهنگ نگاه ميكنند
و اجازه نميدهند برنامههاي هنري و فرهنگي
اجرايي ش��ود تا ش��اهد بازتاب آن در رش��د و
اعتالي فرهنگ عمومي كش��ور باش��يم .حوزه
فرهن��گ و هن��ر كش��ور خيل��ي مظل��وم واقع
شده است.

وزارت ارش��اد به هركاري اقدام ميكند يك
ع��ده صدايش��ان بلن��د ميش��ود و هجمهها را
آغاز ميكنن��د در حالي كه بر اس��اس موازين
و مأموريته��اي تعريف ش��ده قانوني خودش
حرك��ت ميكند و اينگونه نيس��ت كه بخواهد
ترازه��اي فرهنگي را بر ديدگاههاي س��ليقهاي
منطبق كند .وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي
بر اس��اس قانون متولي اصلي دستگاه فرهنگي
كش��ور اس��ت .چطور ميش��ود يك دستگاهي
متولي ،پاس��خگو و مس��ئول باش��د اما ديگران
باي��د برايش خط مش��ي تعيين كنن��د .اگر از
س��وي قانون ب��ه ما اختي��ار داده ش��ده اجازه
دهند كارهايم��ان را انجام دهيم ،اگر برنامهاي
اجرا ش��د و به زعم برخي بازتاب منفي داشت،
آن موق��ع خودم��ان برخورد ميكني��م ،وزارت
ارش��اد و عناصر مديريتي آن بيگانه از شناخت
مس��ائل ديني و قانوني نيس��تند .هم تجارب و
اندوختههاي علمي و هم دانش ديني و قانوني
دارند و ميدانند به چه مسائلي بها بدهند ،چه
مسائلي را ترويج كنند و مانع كدام مسائل شوند.
نميش��ود برنامهاي كه هم��ه اتفاقنظر دارند و
از سوي ش��وراي تأمين هر اس��تان متشكل از
مديران عاليرتبه استان در حوزههاي اجرايي،
نظام��ي ،انتظام��ي ،امنيت��ي و قضاي��ي مجوز
گرفته اس��ت با مخالفت يك مسئول جزء ،زير
سؤال رود .يك مس��ئول جزء ،در يك شهر كه
نباي��د به نمايندگي از م��ردم تصميم بگيرد در
حال��ي كه همان مردم ب��ا تصميماش مخالفند.
اگ��ر احيان��اً قرار ش��د برنامه لغو ش��ود بايد از
هم��ان مرجع��ي ك��ه صادركننده حك��م بوده
تجديدنظر شود.
اس��تقالل قواي س��هگانه و عدم دخالت در
قواي ديگر در قانون اساسي به رسميت شناخته
ش��ده اس��ت .تنها مرجعي كه ح��ق دخالت و
تنظيم روابط بين قواي سهگانه را دارد رهبري
اس��ت .همانطور كه ما به ق��واي ديگر احترام
ميگذاريم و دولت در ش��ئون و مس��ائل قواي
ديگر دخال��ت نميكند انتظار احترام متقابل را
به تصميمات و برنامههاي وزارت ارش��اد داريم.
تبع��ات منفي اين اتفاق��ات فقط متوجه وزارت
فرهنگ و ارش��اد اس�لامي نميشود و اينگونه
نيس��ت كه صرف��اً دول��ت زيرس��ؤال رود بلكه
دستگاههاي مداخلهكننده هم مصون نخواهند
بود و بايد پاسخگو باشند.

وجود دارد كه ش�ما را برميانگيزد
از آنها بنويسيد؟
دليل خاصي ن��دارم .من در زندگي
واقع��ي خ��ودم آدم چندان احساس��ي
نيستم .اما معتقدم عشق عنصري است
كه ما را واميدارد دس��ت ب��ه كارهاي
خارقالع��ادهاي بزني��م .احساس��ات
ميتواند فراز و نشيبها را به زندگي ما
وارد كند ،يا تحول و دگرگوني به همراه
داش��ته باش��د .به نظرمِ ،
نهايت حس و
احساسات ميتواند موضوع خوبي براي
پرداختن باشد.
ëëهيچوق�ت پي�ش آم�ده موق�ع
نوشتن خودتان به گريه بيفتيد؟
هميشه .اگر خودم موقع نوشتن يك
صحنه حساس احساسي و پرهيجان به
گريه نيفتم ،ميفهمم صحنه را بخوبي
پردازش نكردهام .هر وقت ميخواهم در
خواننده هنگام خواندن حسي برانگيخته
شود ،اول از همه اين حس بايد در خودم
برانگيخته شود .اگر اين در حس خودم
برانگيخته ش��ود ،ميفهمم از عهده كار
برآمدهام ،اين روش م��ن براي ارزيابي
نوشتههايم است.

ëëآيا ساعت خاصي را براي نوشتن
تعيين كردهايد ي�ا اينكه هر وقت
چيزي به ذهنتان رسيد و الهاماتي
داشتيد ،قلم به دست ميگيريد؟
براي خ��ودم س��اعت كاري تعيين
كردهام ،ولي با س��ه فرزن��د و حيواناتي
كه نگه��داري ميكنم ،چ��ارهاي ندارم
جز اينكه كمي انعطافپذير باش��م .اگر
مشكلي وجود نداش��ته باشد ،صبح كه
از رختخ��واب بي��رون ميآي��م ميروم
پش��ت ميز كارم مينش��ينم و مشغول
نوش��تن ميشوم؛ از س��اعت  6تا 7:30
صبح .بعد وقت��ي كارهايم را انجام دادم
دوباره برميگردم از ساعت  10تا 2:30
بعدازظهر مينويس��م .زمان ايدهال من
ساعت  3بعدازظهر تا  10شب است ،اما
متأسفانه فقط زماني ميتوانم اين كار را
انج��ام دهم كه بروم هتل و خودم را در
آنجا پنهان كنم.
ش�خصــيتهاي
ëëوقــت�ي
داس�تانهايتان را مينويس�يد،
آي�ا از آدمه�اي دور و اطرافت�ان
الگوبرداري ميكنيد؟
بل��ه ،ول��ي اغل��ب خ��ودم متوج��ه
آن نيس��تم .خوش��بختانه وقت��ي يك
ش��خصيت منفي را مينويس��يد ،افراد
به ندرت ميفهمن��د از آنها الگوبرداري
شده است .البته در بيشتر موارد خودم
چيزهاي��ي اضاف��ه ميكنم ك��ه كمكم
ش��خصيت مس��تقلي ايجاد ميشود و
هوي��ت خودش را ميياب��د ،براي مثال
لوس��يا ش��خصيتي بود كه اگ��ر من با
م��ردي كه در هفده س��الگي با او نامزد
ش��ده بودم ،ازدواج ميكردم ،تبديل به
چنين آدمي ميش��دم .زندگيام كام ً
ال
فرق ميكرد.
ëëدوست داريد با كدام نويسندگان
مالقات كنيد؟ كجا بنشيند و درباره
چه موضوعهايي صحبت كنيد؟
اگ��ر ميتوانس��تم از مي��ان زندهها
و درگذش��تگان انتخاب كنم ،ارنس��ت
همينگ��وي ،اني��س نين ،كس��نوفون،
هاروكي موراكامي ،جس��يكا ميتفورد و
نورا افرون و در يكي از كافههاي پردود
پاري��س ،من ه��م فقط مينشس��تم و
گوش ميدادم.
ëëس�اير نويس�ندگان براي ش�ما
الهامبخش بودهاند يا نه؟
من عاش��ق خالقي��ت و ابتكار كيت
اتكينسن هس��تم ،چون شما به عنوان
خوانن��ده به همه جا ميرويد و س��ر از
همه جا درميآوريد .پايان داستانهايش
غيرمنتظ��ره و رضايتبخش هس��تند.
بارب��ارا كينگس��ولور را ب��ه خاطر قلم و
ادبيات��ي ك��ه دارد ،دوس��ت دارم .نورا
اف��رون را ه��م ب��ه خاط��ر نبوغ��ش و
ش��يوهاي كه به مقوله عشق ميپردازد.
گاهي خوان��دن آثار نويس��ندگاني كه
براي ش��ما الهامبخش هس��تند ،براي
آدم پردردس��ر ميش��ود ،چ��ون گاهي
ك��ه كارهاي آنها را ميخواني از خودت
نوميد ميش��وي و ترجيح ميدهي قلم
را زمین بگ��ذاري و به جايش بروي در
كارخانه كار كني.

سرزمين ستارههاي
درخشان اما دور از هم
 .1از زماني که به ياد
دارم کت��اب ميخواندم.
اينط��ور نب��ود که يک
اتفاق يا آشنايي با کتابي
خاص عامل مؤانست من
با کتاب ش��ده باشد .در
خانواده ما کتاب خواندن
يک اص��ل بود .همه اهل
خسرو سينايي
کارگردان و فيلمنامهنويس کت��اب بودن��د و من هم
يک��ي از اعض��اي همين
خانواده .يادم هست در دوره نوجواني کتابهايي
را ب��ه قيم��ت روز مث ً
ال  15توم��ان ميخريدم و
در اي��ام تابس��تان ميخواندم و س��ريع آن را به
کتابفروش��ي ميبردم و ب��ه ازاي آن کتابي 13
توماني ميخريدم که هفته بعدش ميشد با آن
کت��اب  11توماني خري��د و ...و اين چرخه ادامه
داش��ت تا اينکه پول کتاب ته ميکشيد و دوباره
اين ماجرا از سر گرفته ميشد.
 .2من رويگرداني از کتاب را منحصر به نسل
جوان نميدانم ،که کتاب نخواندن را در نسلهاي
باال بيش��تر ديدهام .ديدهام اف��رادي را با عناوين
دانش��گاهي پر طمطراق که ج��ز کار تخصصي
خودش��ان اص ً
ال کت��اب ديگ��ري نميخوانند يا
اطالع��ات چنداني ندارند .يک��ي از اين نمونهها
يک اس��تاد دانشگاه حدوداً  50ساله است که به
تازگي با او مالقات داش��تم .ايشان که تخصص
دانش��گاهي داش��تند و احتماالً در دانشگاه هم
تدريس ميکنند اينگونه برايم تعريف ميکردند
که بعد از اين همه س��ال به پيش��نهاد و توصيه
دخترش کتابي مث ً
ال بينوايان را به دست گرفته
اما با خواندن تنه��ا چند صفحه به قول خودش
حوصلهاش سر رفته و آن را کنار گذاشته است.
به نظر ميرسد مس��أله کتاب خواندن به عنوان
دستاوردي فرهنگي و به منظور کسب اطالعات
عموم��ي هي��چ وقت چي��ز بس��يار متداولي در
جامعه ما نبوده اس��ت .اما اتفاق تازهاي که امروز
نس��ل جوان را به نوعي ديگر متأثر کرده اس��ت
جمعآوري اطالعات از طريق وبگردي ،اينترنت
و ش��بکههاي اجتماعي و ...اس��ت .جمع کردن
اطالع��ات با خواندن کتاب و تعمق در آن خيلي
فرق دارد .شايد در نگاه اول حجم زياد و انبوهي
از اطالعات جمعآوري شده جلب نظر کند ولي
چقدر اي��ن اطالعات هر چند زي��اد؛ اما کوتاه و
سطحي بر وجود و تفکر و بينش انساني آنها تأثير

دارد؟! جمعآوري اطالعات يک طرف ماجراست
و اينکه چقدر همه اين دانستهها به بينش تبديل
ميشود سوي ديگر آن و اين همان نکتهاي است
که بايد به آن توجه شود .با خواندن يک داستان
کوتاه و رمان با سرنوشتهاي انساني طي تاريخ
آشنا ميشويد و آن وقت ممکن است به انسان،
زندگي انس��ان و جايگاه انسان در جامعه بشري
نگاه ديگري پي��دا کنيد .و اين ماجرا کام ً
ال فرق
دارد با اينکه اطالعات فراوان داشته باشيد و آن
را مثل يک خورجين به همراه داش��ته باشيد و
کوچکترين تأثيري در ش��خصيت ،روان و منش
شما نداشته باشد.
 .3تصور هميش��گي من از فضاي فرهنگي
و هنري جامعه ايراني در طول تاريخ ،آس��ماني
است از ستارههاي درخشان بسيار اما دور از هم.
ستارههايي که هر چند نقاطي بسيار درخشان از
منظومه فرهنگي اين سرزمين شدهاند اما فضاي
بين آنها هميشه خالي بوده است .اين تصوير در
همه احوال فرهنگ��ي و هنري جامعه ما بازتاب
دارد .ش��خصيتهاي ممتاز و شناختهش��ده از
حاف��ظ گرفته تا ابن س��ينا و فارابي و غيره تک
ستارههاي درخشان هس��تند ولي آنچه آنها به
جامعه ارائ��ه کردهاند متأس��فانه طي قرنها به
يک فرهنگ عمومي تبديل نش��ده است .گرچه
حافظ خوانده ميش��ود ،گرچ��ه به حافظ حتي
تفأل زده ميش��ود و ...اما عمق تفکر او کمتر در
ش��خصيت افراد جامعه بازتاب دارد .تعبير تک
ستارههاي درخش��ان نه تنها در خصوص افراد
بلکه در مورد اماکن فرهنگي هم سنخيت دارد.
کافي اس��ت گذري به ش��هرهاي مختلف ايران
داشته باشيد ،در نقاط بسيار دور از هم بناهايي
را ميبينيد که از نظر معماري ش��اهکارند ولي
به هيچ وج��ه تأثيري از آنه��ا در معماري کلي
ش��هرهاي اين س��رزمين ديده نميشود .چند
روزي اس��ت تابلوهايي از نقاش��ان بزرگ ايران
و جه��ان در بزرگراهها نصب ش��ده اس��ت .اين
رويک��رد تازه اتفاقي مبارک اس��ت چراکه ديد
افراد را نس��بت به معيارهاي زيبايي تا حدودي
تربي��ت ميکند و برخي اوق��ات در واقع جريان
اعجابآوري ميشود .باور کنيم که هنر ميتواند
در تربيت ناخودآگاه فرهنگي افراد مؤثر باش��د.
همين کارکرد را برگزاري نمايشگاه کتاب دارد.
به ش��خصه از هر نوع نمايشگاهي که به توسعه
فرهنگي بينجامد استقبال ميکنم.

ویژه نمایشگاه
کتاب تهران
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یک چهره یک شعار
به بهانه بيست و چندمين نمايشگاه کتاب تهران

اجازه؟! انشاي ما درباره نمايشگاه کتاب

رقم چاپ کتاب در اين اواخر به عدد وحش��تناک
 300نس��خه نيز رسيده اس��ت .آيا اين تعداد کتاب
دردي از ناشر دوا خواهد کرد؟ آيا در اين ميان کسي
«س��ود» خواهد کرد؟ در اين مجال فرصت پرداختن
به ريشههاي بيريشه شدن نشر کتاب در کشورمان
را نداري��م .بهانه برگزاري دوره ديگري از نمايش��گاه
کتاب کافي اس��ت که خودمان را به ندانستن بزنيم و
از برگزاري اين نمايشگاه لذت ببريم .خيلي ميپرسند
شاهپور عظيمي
با اين اوضاع کتاب ،نمايش��گاه ميخواهيم چه کار؟!
نمايشگاه کيلويي چند است؟ اص ً
ال چه کسي به کتاب
نيازي دارد؟ اين قدر س��من داريم که ياس��من در آن گم ميشود .نبايد به اين
اباطيل!! گوش سپرد .آنهايي که اينطور به کتاب بيحرمتي ميکنند؛ نميدانند
که از کجا دارند ميخورند! من کاري به اين ندارم که نمايشگاه کتاب ،نمايشگاه
نيست و فروشگاه بزرگي است که هر سال در ارديبهشت ماه در تهران تشکيل
ميش��ود .کاري به اين ندارم که ما پول خريدن هر کتابي را که دلمان بخواهد
نداريم .دوس��ت ندارم اص ً
ال به مشکالت چاپ و نشر و مميزي فکر کنم .اينها
بماند براي آنهايي که مدار غم و غصهشان بر اين چيزها ميچرخد .نمايشگاه
کتاب براي من يک آيين است .آييني که بيست و چند سال است در آن شرکت
ميکنم .گاهي پولي براي خريد کتاب نداش��ته و تنها به چندتايي کتاب اکتفا
کردهام .گاهي با جيب پر از پول به ميهماني کتاب رفته و دهها کتاب با خودم
از اين بهش��ت هر س��اله به خانه آوردهام .برايم هيچ وقت فرقي نداشته که آيا
ميتوانم از اين باغهاي رنگارنگ ميوهاي بچينم يا نچينم .در طول اين سالها به
يک استراتژي پناه بردهام که برايم وصف العيش است .چرا اينها را مينويسم؟
آيا ميخواهم مظلوم نمايي کنم و به در بگويم تا ديوار بش��نود که بخت س��ياه
اهل هنر به قول صائب تبريزي سبز نخواهد شد؟ هرگز! دارم به خوانندگان اين
يادداشت ياد ميدهم که چگونه از يک خوان گسترده بهره ببرند و گاهي حتي
الزم نيست يک ريال هزينه کنند.
من خودم هر وقت که نمايشگاه شروع ميشود ،راه ميافتم و تقريباً به همه
غرفهها سر ميزنم .ابتدا با کتابها معانقه ميکنم! لمسشان ميکنم .ورقشان
ميزنم و با آنها حرف ميزنم .خوب که سيراب شدم ،از غرفهدار سراغ فهرست
کتابهايشان را ميگيرم .ميتوانم بگويم همهشان فهرست دارند و با کمال ميل
آن را ارائه ميکنند .در انتهاي گشت و گذارم در شبستان مصلي؛ ناگهان حس
ميکنم که چقدر کيس��ه پالستيکي که در دست دارم ،سنگين شده است .در
دلم قند آب ميشود انگار.
پيداس��ت که تعداد زيادي فهرس��ت گ��ردآوري کردهام .با وج��ود درد پا و
خس��تگي؛ آهنگ رفتن کرده و به خانه ميروم .بخش اول ضيافت من و کتاب
آغاز ميشود .تا پاسي از شب فهرست ناشران شناخته شده يا حتي کمتر آشنا
را تورق ميکنم .نميدانيد چه حظي دارد برخورد کردن به نام کتابهاي تازه
منتش��ر شده و ديدن قيمتش��ان و نام نويسندهها و مترجمها و ...واي اينجا را
نگاه کن ...اين کتاب درآمده اس��ت .انگليسياش را داشتم .چقدر دست دست
کردم ترجمهاش کنم .واي اين يکي را ببين .چقدر خوب که اين کتاب باالخره
ترجمه شد .بله بله ديديمت!...تو هم منتشر شدهاي .حس غريب غلت زدن در
ميان فهرست کتابهاي ناشران داخلي و خارجي هيچ کم از خريد انبوه کتاب
ندارد .ش��ما که غريبه نيس��تيد .دس��ت آخر دو حالت پيش ميآيد .يا آهي در
بساط هست که کتابهايي ابتياع بشود يا نيست .راستش فرقي هم نميکند.
گاهي خوب است به کوچکترين بهانه براي شاد زيستن متوسل شويم .نمايشگاه
بينالمللي کتاب برايم يکي از بهانههاي خوب زيستن است .چطور دلتان ميآيد
اين قدر بد دربارهاش بگوييد؟ حيف نيس��ت يکي از بهانههاي شاد زيستن را از
ماها بگيريد؟ جان من نکن اين کار را برادر!...

دیدگاه ـ 1

چند نفر از آن  5میلیون نفر؟

س��ال گذش��ته ك��ه زن��گ اختتاميه نمايش��گاه
بينالمللي كتاب تهران را زدند ،مس��ئوالن نمايشگاه
اعالم كردند حدود  5ميليون نفر از نمايشگاه بيست و
هفتم بازديد كردند .واقعيت اين است كه اين جمعيت
صرفاً براي بازديد و تماش��ا ميآيد ،از خانهنشيني كه
خس��ته ميشود ،سري هم به نمايش��گاه ميزند .اگر
اين جمعيت فقط يك درصد كتابخوان بودند و كتاب
غالمحسين سالمي
ميخريدند ،حداقل تيراژ كتاب بايد  50000نس��خه
مترجم
باشد ،چنان كه در كشورهايي مثل مصر تيراژ متوسط
كتاب  70000نسخه است.
در تم��ام نمايش��گاههاي معتبر دنيا ،مكان مخصوصي در نمايش��گاه كتاب
به نويس��ندگان اختصاص ميدهند تا نويس��ندگان جوان و نويسندگان گمنام
آثارش��ان را در معرض ديد و داوري ناش��ران قرار دهند و باب آشنايي و مراوده
با ناش��ران را باز كنند و اين آثار پس از بررس��ي توسط ناشران و قبول آن براي
چاپ ،اقدامهاي بعدي مثل چاپ و توزيع آن در دس��تور كار قرار ميگيرد .اما
در ايران چنين مكاني در نمايشگاه براي نويسندگان شهرستاني و نويسندگان
جوان و گمنام وجود ندارد .ناگزير نويسنده وقتي اثري را خلق كرده بايد به هر
دري بزند تا مبلغي را قرض كند تا كتابش را چاپ كند ،وقتي كتاب چاپ شد
در  300تا  500نس��خه در اماكني مثل نمايش��گاه اقبال فروش پيدا نميكند
چون نويسنده ناشناس است.
پس نويس��نده مجبور ميش��ود اي��ن كتابها را به خان��ه منتقل كند و به
اي��ن و آن هديه بدهد .نتيجه اين ضرر و زيان اين ميش��ود كه آن نويس��نده
كه گرفتار بدهي ش��ده ،هرگز گرد كتاب و كتابخواني و نوشتن نميرود .وقتي
پديدآورن��ده در اي��ران پول قرض كند و كتاب چاپ ميكند و س��رانجام وقتي
نتواند كتابهايش را بفروش��د و كتابفروشيها هم حتي به صورت اماني حاضر
نيس��تند ،اين دس��ته از كتابها را در قفسه يا پش��ت ويترين بگذارند ،موجب
سرخوردگي اين گروه از نويسندگان ميشود.
ش��ما به آن جمعيتي كه در داخل شبستان دور دور ميكرد ،نگاه كنيد .در
دستهاي چند نفرشان هنگام خروج از نمايشگاه كتاب ميبينيد؟

دیدگاه ـ 2

نمايشگاهبيهنگام

نمايشگاه بينالمللي تهران رويدادي خجسته است
براي دوس��تدار کتاب .در کنار مزيتهاي بيش��مار
اين رويداد ،بهتراس��ت به عيب عمدهاش توجه کنيم.
ارديبهشت زماني بسيار نامناسب براي برگزاري است،
به چند دلي��ل :اول اينکه اس��فند و فروردين دو ماه
پ��ر هزينه براي خانوادههاي ايراني اس��ت و با درآمد
نوروز
يا حق��وق فروردين چالههاي حاص��ل از خرج
محمدقاسمزاده
را پ��ر ميکنن��د و ديگر در جيب ش��ان نميماند که
نويسنده
براي کتاب هزينه کنند .دوم اينکه در فصل زمستان
چاپخانهها درگير چاپ سررس��يد يا آثار چاپي مختص نوروز وسال نو ميشوند
و کمتر به کتاب ميپردازند.
تازه از اسفندماه آرامآرام به کتاب توجه ميکنند .سومين دلیل بيتناسبي،
به تعطيالت نوروز بر ميگردد و از آنجا که اکثر کارگران چاپخانههاي خصوصي،
مهاجرند و پانزده روز آغاز س��ال را فرصتي ب��راي ديدار خانواده ميدانند ،پس
عم ً
ال دو هفته کتاب و چاپ آن در محاق ميماند.
ناشران به اين صورت بايد در کمتر از يک ماه بين نوروز و آغاز نمايشگاه
به ش��تاب کار کنند .ظاهراً بهترين زمان براي برگزاري ،آبان ماه اس��ت .چرا
که در ايام تابستان فراغت کافي براي چاپ کتاب وجود دارد و چاپخانهها از
رخوت بيرون ميآيند .در ش��هريور و مهر ماه کار ثبتنام مدرس��ه و دانشگاه
تمام ش��ده و مردم با آس��ايش بيش��تر به نمايش��گاه ميپردازند و رونق اين
رويداد ،بيشتر ميشود .باشدکه پس از بيست و هشت سال برگزاري ،با چشم
بازتر به آن نگاه کنيم.

