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کاهش اعتماد مردم
به آثار ایرانی

مهدیرجبی،نویسندهمطرحادبیاتکودکونوجوانبابیاناینکهچاپکتابهایتالیفیبیکیفیتباعثکاهشاعتمادمردمبهآثارایرانیشدهاستمیگوید:
«خود ما مخاطبان را به سمت ترجمه ُهل دادهایم ».این نویسنده در گفت و گو با ایسنا ،گفت« :نویسندههای خارجی معموال چهار سال صبر میکنند تا یک رمان
بنویسند اما در ایران نویسندهها میخواهند با عجله کتاب چاپ کنند که این موضوع باعث افت کیفیت کتابهایشان میشود».

گفت وگو با برگزیده جایزه ادبی جالل و کتاب سال ،محمدرضا شرفیخبوشان نویسنده مطرح خراسانی

باید به جایی برسیم که خواندن رماندرما نهادینه شود
گروه ادب و هنر -محمدرضا شرفی خبوشان نویسندهای
که فقط به فکر نوشتن است و بعد از نوشتن های متعدد و
برنده شدن در جشنواره های مختلف امسال توانست دو
جایزه بزرگ ادبی کشــور را از آن خود کنــد ،او که چندی
پیش توانســته بود برگزیــده دهمین جایــزه ادبی جالل
از مجموعههای تان که تا به حال به چاپ رسیده بگویید؟
«مجموعه داســتان بــاالی ســر آبها» ازســوی انتشــارات
امیرکبیر به تازگی به چاپ سوم رسیده که این کتاب در سال
 88و  89اثر برگزیده در بخش دفاع مقدس شد .امسال هم
نشرعلمیفرهنگیچاپسوم«موهایتوخانهماهیهاست»
را منتشر کرده اســت که این کتاب هم در جشنواره داستان
انقالب در بخش رمان نوجوان برگزیده شــد و کتاب «رمان
عاشقی به سبک ونگوک» هم قرار است به چاپ دوم برسد و
انتشارات شهرستان ادب مشغول تدارک مقدمات آن است و
این کتاب نامزد در دوره هشتم جایزه جالل ،جایزه قلمزرین
و جایزه شهید غنیپور شده بود.
چه شد از کتاب «رمان عاشقی به سبک ونگوک» در گونه
عاشقانه به «بی کتابی» درگونه تاریخی رسیدید؟
دســته بندی رمان به عاشــقانه و تاریخــی زیاد متناســب با
فضای رمان نیســت! موضوع اصلی همه رمان ها سرشــت
آدمی و رفتار آدم ها در اجتماع است .همه رمان ها با موضوع
انسانیت نوشته می شوند ولی گاهی ممکن است در فضاها
و مکان های مختلف باشند.
برای نوشتن رمان تاریخی مثل «بی کتابی» چقدر مطالعه
تاریخی داشتید؟
هر رمان نویس در حالی که یک نویسنده است یک پژوهشگر
هم هست .هر رمان نویس بنا بر اقتضا های رمانی که در حال
نوشــتن دارد باید درباره آدم ها ،فضا و مــکان ،زبان و حتی
نثر دوره های مختلف رمان اطالعاتی داشــته باشــد و برای
داشتن این اطالعات باید تحقیق و پژوهشی کند .رمان «بی
کتابی» نیاز به تحقیق زیادی داشت و مجبور بودیم برای این
تحقیق به اســناد و منابعی که درباره رمان به وجود می آمد
مراجعه و یادداشت برداری کنیم.
شــما در تحقیقاتی که در زمینه تاریخ بــرای «بی کتابی»
داشتید ،آیا به فرهنگ بیتوجهی شده است؟
در برهههایی از تاریخ مملکت ما نگاه به فرهنگ نگا ِه ابزاری
بوده ،نگاه تمامیتخواهی بوده ،نگاه هر چیــز را از آن خود
کردن بوده ،دقیق ًا اتفاقی که در دوره قاجاریه میافتد ،کاری
که ناصرالدینشاه دارد با فرهنگ انجام میدهد ،نگاهش

شــود ،دو روز قبل جایزه کتاب ســال را هــم در بخش نثر
معاصر برای کتاب «بی کتابی» از آن خود کرد .شرفی که
در عرصه شعر نیز کارهایی داشته است قبل از کتاب «بی
کتابی» چند اثر دیگر نیز منتشر کرده و در هشتمین دوره
جایزه جالل برای کتاب «رمان عاشقی به سبک ونگوک»
کام ً
ال یک نگاه ابزاری و تفننی به فرهنگ اســت ،فرهنگ را
آن خودش کند .این باعث میشــود که همان
میخواهد از ِ
داشــتههای ما هم به یغما بــرود یعنی همان چیــزی هم که
داریم براساس تفکر اشتباه از بین برود و این منجر میشود
تاثیرش را روی بخشهای دیگر زندگی ما بگذارد.
با وجود برگزیده شدن «بی کتابی» در دو جایزه ادبی مهم
و مطرح کشــور هنوز اقبال عمومی از ایــن کتاب صورت
نگرفته است .به نظر شما چرا کتاب «بی کتابی» با اقبال
عمومی مواجه نشده است؟
بی کتابی در حال انتشــار چاپ چهارم است که البته بازهم
خوب نیست وقتی شمارگان هر چاپ هزار نسخه باشد و این
که شمارگان کتاب ها افزایش پیدا کند نیاز به یک فرهنگ
جمعی دارد و مردم باید دغدغه خواندن کتاب را داشته
باشــند و نمی شــود از نهاد خاصی انتظار داشت که
شــرایط را برای مطالعه ایجاد کند بلکه باید مردم
خودشان این احساس نیاز را تجربه کنند .این نیاز
به آگاهی و کنجکاوی را باید مردم در خودشــان
تقویت کنند و باید بدانند که ادبیات داســتانی
خیلی در زندگی ضــرورت دارد و مــی تواند در
زندگی به آن ها کمک کند .ما در واقع باید به جایی
برسیم که خواندن رمان و توصیه آن در ما نهادینه شود.

هم نامزد دریافت جایزه در بخش رمان شده بود .به بهانه
برگزیده شدن رمان «بی کتابی» در جایزه ادبی جالل آل
احمد و کتاب سال جمهوری اسالمی سراغ این نویسنده
موفــق و پرکار قوچانــی رفتیــم کــه در ادامه نتیجــه این
گفت و گو را خواهید خواند.
چندم برسد؟
شــرایط زیادی در این موضوع دخیل اســت .بعضــی از این
شــرایط را اگر که بخواهــم بگویم ،حمــل بر تعریــف از خود
میشود و از آنها فاکتور میگیرم؛ فقط شرایطی را میگویم
که شامل همه کتابها میتواند بشــود .یکی از این شرایط
که مهمترین شــرط است ،خود ناشر اســت .تخصص ناشر،
مخاطبیابــی ،شــناخت بــازار ،نحوه انتشــار و پخــش آن و
همه اینها به ناشــر برمیگردد .اگر ناشــر بتواند یک اثر را
خوب عرضه کند ،مخاطبها را بشناسد و بهموقع به دست
مخاطب برســاند و در جاهایی مثل ســایتهای مخصوص
کــه مخاطــب وجــود دارد و شــرایط ارســال کتــاب را برای
مخاطــب فراهــم میکنند ،بــا اینها
در ارتبــاط باشــد؛ یعنــی یک
شبکه منظم حسابشده
و تخصصی در کیفیت
چاپش در این زمینه
داشته باشد ،باعث
میشــود کتــاب
عرضــه شــود .امــا
یک اثر هر چقدر هم

درحالی که مشکالت چاپ و نشر و گرانی
کاغذ و ...هست ،چه عامل مهمی
وجود دارد که باعث میشود
کتا بهایــی بــه چــاپ

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد

روزنامه خراسان
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بعد از ناشر خوب و متخصص ،چه شــرایط و ویژگیهای
دیگری در چاپهای متعدد یک کتاب تاثیرگذار است؟
بعد از ناشــر ،کیفیت اثر ،مالک مهم دیگــری در چاپهای
بعدی یک کتاب اســت؛ یعنی خــود اثر جــدای از این که در
قالب شعر ،داســتان کوتاه یا رمان نوشته شــود ،باید بتواند
برای شــمار زیادی از مخاطبان در آن موضــوع موردعالقه
نوشته شده باشد .عالقهمندانی همیشه در این حیطههای
ادبی هســتند .اگر نویســنده بتواند ،شــکل اثر محتــوا را با
کیفیت ارائــه دهد که مخاطبان زیادتری شــاملش شــوند،
طبیعتا نیاز در جامعه ایجاد میشــود و کتــاب به چاپهای
بعدی خواهد رسید.
نقش جشنوارهها و جوایز ادبی را در معرفی یک کتاب و
تجدیدچاپ آن موثر میدانید؟
بله ،ذات جوایز ادبی و جشنواره ها برای همین است که راه

یک کل اجتماعی از
اجزا شکل می گیرد
واین اجزا هستند
که با عملکرد جزئی
خودشان می توانند در
کل تاثیر گذار باشند
و راه نجات این برون
رفت از مطالعه اندک و
پایین بودن شمارگان
کتاب را باید در
خودمان
جست و جو
کنیم.

آیا با شرایط موجود کشور و تبلیغ رسانه ها درباره کتاب،
امید به اضافه شدن شمارگان کتاب دارید؟
فروش کتاب بستگی به تالش فردی و نهادینه شدن فرهنگ
کتاب خوانی در درون ما دارد والبته زمانی موفق به تشویق
مردم به کتاب خوانی می شــویم که مطالعــه کردن و کتاب
خوانی را یک کار لذت بخش و تاثیر گذار کنیم و باید کاری
کنیم که افراد خودشــان به این مسئله برسند که کتاب یک
موضوع الزم و حیاتی است و زمانی این امر محقق می شود
که دست از شعار برداریم و شروع به کار کنیم و باید این کار
در خانواده توسط پدر و مادر شروع شود.
آن هــا بایــد در کنــار تفریحات جانبــی و گشــتن در فضای
مجــازی زمانــی را بــه در دســت گرفتــن کتــاب و مطالعــه
اختصــاص دهند تــا هم از لــذت کتــاب خواندن بهــره مند
شــوند و هــم الگویی باشــند برای فرزندان شــان کــه قطعا
در آینده تاثیر آن را روی فرزندان شــان خواهنــد دید .باید
یادمان باشــد که یک کل اجتماعی از اجزا شکل می گیرد
واین اجزا هستند که با عملکرد جزئی خودشان می توانند
در کل تاثیر گذار باشند و راه نجات این برون رفت از مطالعه
انــدک و پایین بودن شــمارگان کتــاب را بایــد در خودمان
جست و جو کنیم.
وظیفه نویسنده ها در این زمینه چیست؟
خوشــبختانه ادبیات ما حرف های زیادی برای گفتن دارد
و نویســندگان ما دارند تمام تالش خودشــان را می کنند تا
بتوانند با توجــه به دغدغه های جامعه پیــش بروند .در   این
میان خود مردم هســتند که می توانند با خواندن کتاب این
چرخه را رشد دهند.
مردم می توانند با عملکردشان ادبیات را رشد دهند و مردم
هستند که تعیین می کنند چه آثاری مایلند داشته باشند و
بخوانند.
آن ها هســتند که مشــخص می کنند چه تعدادی نویسنده
مطرح وجود داشته باشد .یادمان نرود که چیزی در بیرون از
این اجتماع نیست و هرچه هست در خودمان است.

ممکــن اســت روزی ما بــه شــمارگان  5000نســخه ای
ومیلیونی برسیم ؟
قطعا این اتفاق دور از دســترس نیست فقط به شرط این که
تک تک افراد جامعه این مطالبه را در خود جست و جو کنند و
مطمئن باشید در صورت نهادینه شدن این امر به بیش از این
ها هم خواهیم رسید فقط باید ارزش های ما کمی تغییر کند
و باید ارزش ها به سمت نفع جمعی حرکت کند نه فردی.
کتاب «بی کتابی» برگزیــده ادبی جالل آل احمد و کتاب
سال شد .به نظر نویسنده خود کتاب چه ویژگی هایی در
این کتاب وجود دارد؟
کتاب رویکردی به بخشــی از تاریخ کشــور داشــته که هنوز
جای کار دارد و آن هم دوره مشروطه است که بخش هیجان
انگیز و تامل برانگیز تاریخ است که ظرفیت های باالیی دارد
برای ادبیات داستانی .از ویژگی های دیگر کتاب ،موضوع
فرهنــگ و کتــاب و برخورد بــا پدیده هــای نوظهور اســت و
دریافتن این که چگونه یک عمــل فردی می تواند در جامعه
تاثیر گذار باشد .به عهده گرفتن عملی که انجام می دهیم و
اعتراف کردن به آن چه انجام مــی دهیم نیز از ویژگی های
دیگر کتاب «بی کتابی» است.
در پایان بگویید آیا کتاب جدیدی در حال نوشتن دارید؟
رمانیدرحالنوشتندارمدرزمینههایتاریخیبدوانقالبکه
هنوزبرایاسمشتصمیمینگرفتهامومتاسفانهبهدلیلتحلیل
وپژوهشزیادیکهداردبهنمایشگاهکتابهمنمیرسدوممکن
استنوشتناشچندسالیبهطولبینجامد.

نگاهیمتفاوت
وطنز
بهاخبارکشور
درستونرادیواآلن





خوب باشــد ،ولی ناشــر توان این را نداشته باشــد که اثر را
معرفــی و ارائه کنــد ،طبیعتــا کتــاب در چــاپ اول متوقف
میشود.

مردم برای انتخاب خرید کتاب را هموار کند و همین نشان
از اهمیت جوایز ادبی در تبلیغات اســت؛ ما اگر جوایز ادبی
معتبر بــا داوری تخصصــی ،همهجانبــه و به دور از مســائل
حاشیهای داشته باشــیم ،به طوری که اثری توسط عده ای
کارشــناس مورد ارزیابی قرار گرفته و به مردم معرفی شود
میتواند عاملی برای جلــب مخاطب به کتاب و تقاضای آن
در بازار باشد و باعث شود که شــمارگان کتاب باالتر برود و
به چاپ بعدی برسد.
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تقدیرظریف از«بهوقتشام»وتوضیحاتمهدویاندربارهتخریبشاهنامهای!
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وقتی«هشت»نرفتهبرگشت!
علــی کریمی ،ســرمربی ُپرحاشــیه ایــن روزهای
سپیدرود رشت روز گذشته با انتشار متن نامهای
که شبیه اســتعفانامه بود در اینستاگرامش سعی
کرد تا دســت مدیــران ســپیدرود را باز بگــذارد تا
اگر میخواهند او را از کار برکنار کنند .البته این
اســتعفای صــوری و ضمنی بــا مخالفــت مدیران
باشــگاه رو به رو شــد .کاربری در فضــای مجازی
نوشت« :آقای کریمی شــما اسطورهاید و محبوب
اما یادتــان نرود باختهای پیاپی و شکســتهای
ُپر گل صدای اعتراضتان را خفه میکند .به فکر
تیمتــان باشــید ».و کاربری هم نوشــت« :هشــت
اسطورهای همیشــه در قلب مایی .تنها راه نجات
ســپیدرود فقــط ماندن توســت .بمان و بــه تیمت
کمک کن».

توضیحاتمهدویاندربارهتخریبشاهنامهای!

بعــد از انتشــار کلیــپ
صحبتهــای مهدویــان در
برنامه «هفــت» و تخریبها
و توهینهــای متعــدد ،این
کارگردان در صحبتهایی
ضمــن عذرخواهی از یک ســوءتفاهم یا شــیطنت
رسانهایسخنگفت.اوگفت«:منآنجایکجمله
شرطی گفتم و آن اینکه به این معنا که شما دارید
میگوییددرموردفیلممن،شاهنامهراهممیتوان
همچین تعبیری از آن کرد ».کاربری نوشت« :این
همهالکیاینبندهخداروزدینکهچرابهفردوسی
گفته فاشیســت و شــاهنامه رو فاشیستی معرفی
کرده،دیدینهمهاشیکشیطنترسانهایبوده».
وکاربریهمنوشت«:حاالاوناییکهبهاینبندهخدا
حملهکردنچکارمیکننازخجالت؟!»

11.4
32.5

اشتباهنروژیدربارهتخممرغرویایی
مســئوالن تیم المپیک زمســتانی نــروژ در پیونگ
چانگبهدلیلاشتباهایجادشدهدرترجمهبهجای
ســفارش دادن 1500تخم مرغ برای ورزشکاران
خود 15هزار تخم مرغ ســفارش دادند! اتفاقی که
شــوخی کاربران فضای مجــازی را در پی داشــت.
کاربریدراینخصوصنوشت«:بابااینامثلاینکه
حالیشــون نیســت تخم مرغ تو ایران حکــم طال رو
داره!» و کاربری هم مدعی شــد« :فکــر کنم اونجا
تخم مرغ ارزون باشــه .بریم تو کار واردات تخم مرغ
ازکر هجنوبی».

تقدیر ظریف از «به وقت شام»
«ظریف« :به وقت شام» حاتمیکیا بینظیر است».
جملهای از وزیر امور خارجه که در فضای مجازی
دست به دست چرخید .کاربری در واکنش به این
صحبتظریفوتقدیرشازفیلمحاتمیکیانوشت:
«خدا رو شکر از االن جایزه نگاه ملی جشنواره
مشخص شد به این فیلم میرسه .فیلمای بدبخت
دیگه برن واسه بخشای دیگه دست و پا بزنن ».و
کاربری نوشت« :به نظر منم به وقت شام شاهکاری
قالعادهبود .با ظریف موافقم ».و کاربری نوشت:
فو 
«کاش قبل از پایان جشنواره ظریف این اظهارات را
نمیکردندتافرداشائبهایبهوجودنیاید».

82.3

شوخی سیبیلی مدیری با «بانی»!
ب ــه ــن ــام بـــانـــی مــهــمــان
دورهـــمـــی در پــاســخ به
ســـوال مــدیــری کــه از او
پــرســیــد عــاشــق شــدیــد،
ادعـــــا کــــرد در جــوانــی
کسی را دوســت داشته اســت .مدیری هم به او
گفت« :البد طفلک از سیبیلهات ترسیده که
رفته»! شوخی که در فضای مجازی مورد توجه
کاربران قرار گرفته است و کاربری در این باره
نوشت« :خداییش سیبیالش قشنگه .من از
سیبیالش خوشم میاد ».و کاربری هم یــادآور
شد« :شوخیهای سخیف مدیری برای خنداندن
مردم در شان او نیست».

52.7

حمایت ضرغامی از رابعه اسکویی
عــز تا ...ضرغامی رئیس سابق صدا و سیما با
حمایت از رابعه اسکویی ،بازیگر تازه از شبکه جم
برگشته به ایــران در اینستاگرامش نوشت« :او
دچار سوءتفاهم شده بوده و تصور میکرده که
فعالیتش در ایران ممنوع شده است ...کارهای او
را پیگیری میکنم .ایران متعلق به همه ایرانیان
است ».کاربری نوشت« :کارتان قابل احترام است
و یکی از مصداقهای جذب حداکثری است ».و
کاربری هم نوشت« :آقای ضرغامی زمانی که شما
در صدا و سیما بودید هم خیلیها فراری شدند.
چرا آن زمان کاری نکردید؟»
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