ادبیات وهنر

چهار شنبه  27تیر  4. 1397ذی القعده .1439شماره 19868

حال هوشنگ ابتهاج
خوب است

یلدا ابتهاج ،فرزند امیرهوشنگ ابتهاج (سایه) ،از حال مساعد پدر خبر داد .در چند روز گذشته خبری منتشر شد مبنی براین که امیرهوشنگ شعر
ایران به کشور بازگشته است و حال مساعدی ندارد .یلدا ابتهاج در گفتوگو با ایبنا از حال مساعد هوشنگ ابتهاج خبر داد و خبر بیماری پدرش را
تکذیب کرد« .بانگ نی» جدیدترین اثر این شاعر است که در آبان ماه سال  95از سوی انتشارات کارنامه راهی بازار نشر شد.

...

در ماجرای نشر و کتاب های شعر درجه چندم هم پای پول در میان است

لذت شعر
قول دادم به کسی غیر تو عادت نکنم
از غم انگیزی این عشق شکایت نکنم
من به دنبال تو با عقربهها میچرخم
عشق یعنی گله از حرکت ساعت نکنم
عشق یعنی که تو از آن کسی باشی و من
عاشقت باشم و احساس حماقت نکنم!
چه غمی بیشتر از این که تو جایی باشی
بشود دورو برت باشم و جرئت نکنم...
عشق تو از ته دل عمر مرا نفرین کرد...
بیتو یک روز نیامد که دعایت نکنم!
بیتو باران بزند خیسترین رهگذرم
تا به صد خاطره با چتر خیانت نکنم
بیتو با خاطرهات هم سر دعوا دارم...
علی صفری
قول دادم به کسی غیر تو عادت نکنم !
***
پرندگان پشت بام را دوست دارم
دانه هایی را که هر روز برایشان میریزم
در میان آنها
یک پرنده بیمعرفت هست
که میدانم روزی به آسمان خواهد رفت
و برنمی گردد،
گروس عبدالملکیان
من او را بیشتر دوست دارم !
***
میتوانم در یک شعر توفانی
دل تان را
پر از پرنده کنم
از عقابها ،کبوترها ،یاکریمها،
گنجشکها ،قناریها ،سهرهها
اما حواستان باشد
یک جایی این توفان تمام میشود
و قلب شما
مثل یک کشتی خسته
فریاد ناصری
د
در سرزمینی دوربه گل مینشین 
***
این کهکشان کشالهای از رد پای ماست
وقتی که میرویم و جهان در قفای ماست
ماادعای رفتن این گونه کردهایم
صحرای پشت سر سند ادعای ماست
بیم از هراسناکیجنگل مبادمان
جنگل غذای آتش وآتش غذای ماست
دستی به من بده که ببینی بهبرکتش
فردا چراغ معجزه در دستهای ماست
با من صدا بزن همه اصحاب خوابرا
تنها صدای زنده نشستن ،صدای ماست
امروزمان مبین که به جادوی آسمان
چیزی که اعتبار ندارد دعای ماست
فردا اگر چنان که خدا گفته ،برشویم
ما کدخدا وهرچه زمین ،روستای ماست
محمد کاظم کاظمی


...
ادبی

فروش کتاب «دختر شینا» از  220هزار
نسخه گذشت
کتاب «دختر شینا» خاطرات
قــدم خیر محمدی کنعان
از زنـــدگـــی مــشــتــرک با
همسر شهیدش حاج ستار
ابراهیمی هژیر ،همچنان
بـــا اســتــقــبــال مــخــاطــبــان
روبه روست ،به طوری که این
روزها چاپ هشتاد و هشتم آن روانه بازار کتاب شده است.
بــه گ ــزارش پایگاه خبری انــتــشــارات ســوره مهر ،بهناز
ضــرابــی زاده از دل خاطرات قــدم خیر محمدی کنعان
از همسر شهیدش ،حاج ستار ابراهیمی هژیر ،کتابی
نگاشت با عنوان دختر شینا که مورد تحسین خاص و عام
قرار گرفته است.
دختر شینا در  19فصل روایــت شده است که از دوران
کودکی قدم خیر آغاز می شود؛ از زمانی که نامش را به
خاطر قدم خوشی که داشت «قدم خیر» گذاشتند تا زمانی
که حماسه زندگی اش را در پشت جبهه ها رقم زد و نامش
به عنوان همسر شهید حاج ستار ابراهیمی هژیر در تاریخ
این کشور ماندگار شد.

فضای مردساالرانه بر ادبیات حاکم است
بانوی شاعر و نویسنده جوان کشور و برنده جایزه ادبی
پروین گفت :هنوز فضای مردساالرانه برادبیات حاکم است
و زنان هنوز باید برای دیده شدن دوپینگ کنند.
اعظم سعادتمند در گفت وگو با ایرنا افزود :جنسیت و مرد
و زن بودن اثری در نویسندگی ندارد و آن چه مهم است
انسانیت و انسانی نوشتن است.
به اعتقاد وی ساکن پایتخت بودن امتیاز بزرگی ا ست و
شاعران متوسط ساکن تهران بیشتر از شاعران خوب دیگر
شهرها مورد توجه قرار میگیرند.
وی درباره نویسندگی و فعالیت شعری زنان گفت :زن بودن
یکسری شاخص هایی به همراه دارد که مرد بودن ندارد
مثال یک زن احساس مادر بودن را تجربه میکند چیزی که
مختص زن است.
برنده هشتمین جایزه ادبی پروین افزود :هرچه هم شرایط
در جامعه آماده شده باشد ،به شکل طبیعی چون زن ها
یک سری مسئولیت های دیگر هم دارند ،محدودیت هایی
برایشان ایــجــاد مــی شــود .از ســوی دیگر بــا وجــود بهتر
شدن فضا و شرایط بعد از انقالب ،هنوز فضا به ویژه در
شهرستانها مردساالرانه است.
وی افــزود :در شهرستان ها محدودیت ها بیشتر حس
می شود ،اگر یک زن بخواهد یک جلسه شعر و نقد برگزار
کند ،با سختی هایی مواجه است چون باید مردان در راس
کار را قانع کند که میتواند.
کتاب «لیلی آذر» ســروده اعظم سعادتمند از انتشارات
شهرستان ادب در هشتمین جایزه ادبی پروین اعتصامی
شایسته تقدیر شناخته شد.
«گنجشک های پاییز» و «باران پس از برف» از دیگر غزلیات
این نویسنده و شاعر جوان کشور است.

چند میگیری شاعرمکنی؟ !
اکرم انتصاری-درباره چرخه پول و شاعر و ناشر
زیاد شنیده بودیم .برخی می گفتند برای چاپ
کتاب شعرمان از ما قول معرفی چند شاعر دیگر
را گرفتند و برخی مدعی می شدند ،انتشاراتی ها
از آن هــا پول گرفته اند .بــرای شــروع این پرونده
خودمان دست به کار شدیم و با چند انتشارات که
در حوزه شعر فعالیت دارند ،تماس گرفتیم .از آنها

دربــاره چگونگی چاپ مجموعه شعر پرسیدیم
و پاسخ های مختلفی گرفتیم .پاسخ هایی مثل
این که«تا بررسی نشود معلوم نیست»« ،دیگر
در حوزه شعر کار نمی کنیم چون ریسک باالیی
دارد»« ،از انتشارات دیگری که میدانیم انتشارات
خوبی است بپرسید» و البته پاسخ جالب دیگری.
پاسخ برخی انتشارات این بود که بعد از بررسی

در گفت و گو با حامد عسکری ،شاعر

شاعرخودش را خط نزند ،زمانه او را
خط می زند
حامد عسکری شاعر کتاب «سرمه ای» و «خانمی که شما
باشید» است .این شاعر بمی ،می گوید سودای شاعری
یک تندیس زیباست اما شاعر نباید به خاطر این سودا
دست به هرکاری بزند .هرچند معتقد است بازار نشر هم
در ایجاد این آشفته بازار بیتقصیر نیست.
▪کتاب اولیها را تب دیده شدن میگیرد

بحث کتاب ،به ویــژه در حــوزه شعر در نگاه اول اتفاق
مبارکی است .آرزوی هر شاعری است که شعرهایش
جمع آوری ،حــروف چینی و چــاپ شــود و بــه دست
مخاطبش برسد .اما وقتی به این مجسمه از دور قشنگ
نزدیک و دقیق می شوید ،درمی یابید نقص های زیادی
دارد .یعنی شاعر و تولید کننده محتوای ادبــی باید
حواسشباشدکهاولینکتاب،جزومهمتریننقشهایی
است که از خودش در ذهن مخاطب بر جای می گذارد.
به طوری که اگرکتاب اول ضعیف باشد ،مخاطب کتاب
دوم را نمی گیرد و اگر کتاب اول قوی باشد و کتاب
بعدیاش ضعیف به واسطه قدرت کتاب اول ،این کشش
را دارد که حداقل مخاطب کتاب را بخرد و بعد بگوید
خوب نبود .حتی همین زمینه ساز پیشرفتش می شود
چون در انتخاب اشعارش وسواس پیدا میکند و تالشش
برای شعر خوب گفتن بیشتر می شود .موضوع مهم تب
دیده شدن است .تب فراگیری که همه جامعه ما ،تحت
عنوان دیده شدن دارد .تب «در چشم بودن» در میان
اهالی فرهنگ و هنر هم شایع شده است .فردی شش
ماه در انجمن ادبی فعالیت می کند و در نهایت تعداد
شعرهایش به  150رسیده ،تصمیم می گیرد تعداد
زیادی از آنها را به چاپ برساند تا او هم دیده شود.
▪ناشرهای تاجر ،به نشر تعهدی ندارند

شاعر است؛ کتاب اولی است و به دنبال ناشر .آن هم
در دنیایی که بسیاری از ناشرهای ما تاجرند و بیشتر به
ُبعد مادی قضیه فکر کنند .سفارش می پذیرند و کتاب
چاپ می کنند مانند کابینت سازی ،سفارش نرده و....
برای ناشری که اهل تجارت است ،مهم نیست موضوع
کتاب آموزش تنیس روی میز است یا شعر .مهم نیست
دارد فرهنگ و ادبیات را ترویج می دهد یا پرورش زنبور
عسل .پولش را می گیرد و چاپ می کند .نه تعهدی
به نشر و پخش دارد و نه به کیفیت .می گوید با این
اوضاع کاغذ ،سرمایه ام را گذاشته ام و می خواهم سود
کنم.من میگویمای کاش ،کسانی که تشنه دیده شدن
هستند به ویژه کتاب اولی ها ،به قدری مطالعه کنند،
خوب بنویسند و در
شعرشانپیشرفت
کنند کــه بر سر
آنها بین ناشرها
دعــوا باشد و

این سیکل ،معکوس شود .نه
این که شاعر در خیابان های
انقالب راه بیفتد تا با اصــرار و
قسم دادن به این و آن کتابش
را چــاپ کــنــد .شــاعــر بــایــد در
خانه اش بنشیند و در خانه را
ناشرها از جای دربیاورند.

راســتــش مــن شــاعــران کتاب
اولی را بیشتر مقصر می دانم.
نــاشــرهــا دارنــــد ک ــارش ــان را
می کنند ،هرچه قدر اشتباه و
بی انصاف .به هر حال اوضاع
کاغذ بسیار بحرانی است اما
انصافی هــم در کــار نیست.
بی انصافی است برای شابک
یــک کتاب 500هــزارتــومــان
از نویسنده گرفته شــود ،نشر
به طــرح و جلد و جنس کاغذ
بی توجه باشد و فقط از عطش
دیـــده شـــدن کــتــاب اولــی هــا
استفاده کند .او می گوید این
آثار باالخره تا زمانی ،خوانده
میشود،شبیهبچهایکهتایک
مقطع سنی کتک می خورد و
بعد به بلوغ می رسد .مخاطب
شعر ممکن اســت اول هزینه
بــدهــد امـــا کـــم کـــم بـــه بــلــوغ
می رسد .اگر خاطرتان باشد
در اواخـــر دهــه هفتاد کسی
پر سر و صداتر و پر فروش تر
از«مریم حیدرزاده» نبود .همه
کتاب هایش در چشم به هم
زدنــی به فــروش می رفت ولی
االن یــک مــصــرعــش ک ــو؟ در
یک مقطع زمانی ،یک سری
هیجان های ادبی هستند که
به واسطه رسانه ،شبکه های
اجتماعی ،گرافیک و دکلمه
پــرطــرفــدارنــد و مخاطب ها
برایش سر و دست می شکنند
اما بعد از هشتصد سال هنوز
حافظ پرفروش اســت .کسی
کــه حتی یــک عکس هــم از او
ندیده ایم .ما شاعرها باید یاد
بگیریم خودمان را خط بزنیم،
اگر خودمان ،خودمان را خط
نزنیم و هرچیزی را که نوشتیم
منتشر کنیم ،در آینده زمانه
خطمان خواهد زد.

▪شاعر گاهی مجبور است شعرش را بفروشد

چاپ کتاب پولی ،تنها راه زنده ماندن
بعضی نشرهاست

مهــدی فرجــی ،برنده ســیمرغ
بلوریــن شــعر جشــنواره فجــر
کتاب هایی که این گونه چاپ می شود
سطح شعر و سلیقه مخاطب را پایین
مــــی آورد .ایــن شعرها باعث می شود
مخاطب شعر خوب را کــم کم فراموش
کندوبهشعرسطحپایینرویبیاورد.این
شعرهابذرشعربیهویترامیپاشدوبه
ادبیاتضربهمیزند.شاعریکهاینطور
شعرهایش را به چاپ می رساند ،باعث
آفــریــنــش شعرهای
پــوچ در شاعران
مــــــیشــــــود.

این انتشارات کناری برای چاپ کتاب های شعر پولی
بی کیفیت استفاده می کنند تا نه به اســم و برند نشر
اصلی شان ضربه بخورد و نه از آورده مالی آن بی بهره
باشند .مثال االن پنج میلیون تومان می گیرند و به
شاعر می گویند از هزار نسخه کتاب 500 ،جلد را نشر
میفروشدوتوزیع 500جلددیگرشبهعهدهشاعراست.
شاعرکهتوانتوزیعدراینحدراندارد،همهرابهانتشارات
میسپارد .انتشارات هم برخالف قرارداد  200نسخه از
کتاب را منتشر می کند و حتی همان به فروش نمی رود.
جریان به این جا ختم نمی شود و چند ماه بعد به شاعر
می گویند چاپ اول کتاب تمام شد و با دو میلیون دیگر،
چاپ دوم کتاب را منتشر میکنیم .اوضاع بازار نشر االن
خندهدارشدهاست.بازارنشراینروزها،تجارتبازارشده
است.قبلترناشربهدنبالمولفبودواالنمولفبایددربه
دربهدنبالناشرباشد.اینموضوع،وضعیتکارنویسندهو
شاعرهایدرجهدوراهمسختکردهاستچونحاالآنها
همبایدبرایچاپکتابهایشانپولبپردازند.درحقیقت
برخیازنشرهایماتاجرند،ناشرنیستند.اینقضیه،بعد
دیگری هم دارد.برخی پول میدهند تا شاعرها برایشان
شعربسرایندوکتابرابهاسمخودشانچاپکنند.قبلتر
کهوضعیتمالیخوبینداشتممجبوربودمبرایدیگران
شعر بنویسم و پولش را بگیرم .االن هم ،همین طور است،
یک میلیون بدهید شعر مزخرف تحویلتان میدهند و ده
میلیون تومان بدهید شعرهای شسته رفته تری .دروغ
نیست اگر بگویم  40درصد کتابهای شعر چاپ شده به
اسم دیگران ،کار شاعرهایی است که االن جزو شاعرهای
خوبکشورمانهستند.

ناشر و سه شاعر رفتیم و از آن ها درباره نشرهایی
که کارشان تجارت شده و شاعرانی که کارشان
باج دادن به انتشاراتی ها شده است و از آفت های
ایــن چرخه پرسیدیم و حتی متوجه شدیم که
عدهای پول میدهند به شاعران تا به نام آنها شعر
بگویند .برای دریافتن ایرادهای این چرخه معیوب
این مطلب را از دست ندهید.

گفت و گو با عابس قدسی ،مدیر انتشارات سپیده باوران درباره اوضاع آشفته چاپ شعر

▪از حافظ عکسی ندیدیم
اما هنوز پرفروش ترین شاعر
است

بازار نشر ،تجارت بازار شده است

ناشرها پول می گیرند و کتاب چاپ می کنند .برخی
از نشرها به پولی که می گیرند بسنده نمی کنند .آن ها
انتشارات دیگری هم دارنــد که ما در اصطالح به آن ها
«انــتــشــارات کــنــاری» می گوییم .شاعر نمی داند این
انتشارات وابسته به انتشارات دیگری
اســـت .وقــتــی بــه انتشارات
اصــلــی مــراجــعــه می کند
بـــه او مــی گــویــنــد ایــن
انــتــشــارات (انــتــشــارات
کناری خودشان) خوبی
اســت .کتاب اولــت را آن
جا چاپ کن و اگر کتاب
موفقی بود ،ما آن را در
انتشاراتمانچاپ
م ــیک ــن ــی ــم.
آن هـــــــا از

پتانسیل قلم شاعر ،برای حمایت از مولف (که در
این جا خودتان هستید) می خواهیم  300جلد
از کتاب خــودش را با قیمت پشت جلد و کمی
تخفیف در واقع پیش خرید کند و بقیه اش را به
انتشارات بسپارد»  .آن هم وقتی معلوم نیست که
واقعا شمارگان اصلی کتاب چند نسخه است و
چطور توزیع می شود .در این پرونده به سراغ یک

نمونههاییازشعرهایچاپشدهدربعضیازکتابها

در گفت وگو با «سابیرهاکا» برنده جایزه شعر کارگری ایران

سابیرهاکا ،با شعرهای کارگری به شهرت رسید .سابیر
معادل صابردر زبان کردی است و هاکا یعنی هر لحظه
احتمال دارد .شعرهای ایــن شاعر ُکــرد دردمندانه
و صمیمانه اســت .کتاب های «مــی ترسم بعد از مرگم
هم کارگر باشم» و «دلــهــره مــدام گریختن» عنوان دو
کتاب محبوب اوســت .او می گوید زمانی که کسی او را
نمی شناخت ،بــرای دیگران شعر می نوشت تا روزگــار
بگذراند .در ادامه صحبتهای او را درباره شاعران پولی
میخوانید.
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قبــل از ایــن کــه بــه ســراغ
عابــس قدســی (مدیــر نشــر
ســپیده بــاوران) برویــم ،بــا
چنــد نشــر دیگــر تمــاس
گرفتیــم .نشــرهایی کــه
بیشــتر در حــوزه چــاپ شــعر
فعالیــت می کننــد .پاســخ
بیشــتر نشــرها بــه یــک نکتــه
ختــم می شــد« :حــق تالیــف
نمی دهیــم .بــرای حمایــت
از کتــاب بایــد یــک ســوم
جلــد از کتــاب منتشــر شــده
را خودتــان بخریــد»  .بعــد
از ایــن تماس هــا ،بــه ســراغ
انتشــارات ســپیده بــاوران
کــه در حــوزه چــاپ شــعر هــم
فعالیــت می کنــد ،رفتیــم و
دربــاره درســت یــا نادرســت
بودن ایــن موضوع پرســیدیم و
پــای بحث هــای جالــب
دیگــری هــم بــه موضــوع بــاز
شــد کــه در ادامــه می توانیــد
آن را بخوانیــد.
 ▪بعضــی نشــرها بــه جــای
پرداخــت حــق تالیــف بــه
نویســنده می گویند مولــف
بایــد پــول بپــردازد .چــرا
بــازار نشــر بــه ویــژه در حــوزه
چــاپ شــعر ایــن قــدر بــه
بیراهــه رفتــه اســت؟

خاطــرم اســت ســال اولــی کــه
وارد حــوزه نشــر شــدم ،برخــی
همــکاران و کارکنــان وزارت
ارشــاد ،مــن را مــورد ســوال
و چــه بســا در لفافــه مــورد
تمســخر قــرار می دادنــد.
می گفتنــد چــه دلیلــی دارد
کــه هــم کتــاب شــاعر را چــاپ
می کنــی و هــم بــه یــک شــاعر
جــوان حــق تالیــف می دهــی.
مــا بــه آثــار ویــژه حــق تالیــف
می دادیــم ،حتــی اگــر یــک
شــاعر کتــاب اولــی بــود .حــق
تالیــف در آن زمــان اغلــب
معــادل  10درصــد پشــت
جلــد بــود .مثــا اگــر 1000
جلــد کتــاب هزارتومانــی
چــاپ می کردیــم ،صــد
هزارتومــان حــق تالیــف
می پر د ا ختیــم .
 ▪پاســخ و اســتدالل تان چــه
بــود؟

می خواســتم حرفــه ای عمــل
کنــم .در همــان زمــان ،یکــی
از همــکاران معــروف مــا در
حــوزه چــاپ شــعر ،انبــارش
را حــذف کــرد .حــذف انبــار
بــه ایــن معناســت کــه کتاب هــای چــاپ شــده توســط
انتشــارات را بــه طــور کلــی در اختیــار مولف قــرار دهیم
تــا خــودش آن هــا را توزیــع کنــد .یــک ناشــر می توانــد
بفهمــد کــه ایــن موضــوع چقــدر ترســناک اســت .چــون
اگــر ناشــری بگویــد از پانصــد جلــد کتــاب چــاپ شــده
بایــد  300جلــد توســط خــود مولــف فروختــه شــود،
مفهــوم دارد امــا ایــن نــه .حــذف انبــار یعنــی عطــش یک
ســری جــوان را کــه دوســت دارنــد شــاعر ،نویســنده یــا
مترجــم شــوند ســیراب می کنــم و در کنــارش درآمــدی
هم کســب می کنــم .متاســفانه االن ایــن اتفــاق در بازار
نشــر بســیار پررنــگ اســت .یعنــی اگــر بــرای امتحــان
هــم کــه شــده اســت بــا چنــد انتشــارات دیگــر تمــاس
بگیریــد ،بــه همیــن نتیجــه می رســید؛ بــه ویــژه در
حــوزه ادبیــات.
 ▪اتفاقا این کار را کردیم
وحــــرف بیشتر شان
هــمــیــن بـــــود .چــرا
حوزه ادبیات آسیب
بیشتری می بیند؟

کسی که می خواهد
کـــتـــاب اقـــتـــصـــادی
بـــــنـــــویـــــســـــد،

ـی اقتصــادی دارد .امــا در حــوزه
باالخره یــک پایــه علمـ ِ
ادبیــات چنیــن چیــزی وجــود نــدارد .از طرفــی در
ایرانی هــا میــل بــه شــاعر شــدن بســیار زیــاد اســت.
همیــن چنــد وقــت پیــش ،دیــدم کتــاب روزنــه کــه در
حــوزه آمــوزش شــعر چــاپ کردیــم ،بــه چــاپ هشــتم
رســیده اســت .کتابــی کــه شــمارگان چاپــش در چــاپ
اول و دوم پنــج هــزار و ســه هــزار جلــد بــود .حــاال اگــر
فــرض بگیریــم هــر بــار ،فقــط هــزار جلــد چــاپ شــده
اســت یعنــی االن 8000نفــر بــه صــورت بالفعــل
می خواهنــد و دوســت دارنــد شــاعر شــوند .ایــن رقــم
قابــل توجهــی اســت و شــامل کســانی اســت کــه تــازه
می خواهنــد شــاعر شــوند نــه کســانی کــه از قبــل اهــل
شــعر و شــاعری بودنــد.
 ▪چــاپ شــعر هــم کــه در ایــن بــازار پــول زیــادی
می طلبــد ؟

معمــوال ایــن طــور اســت کــه بــا هزینــه کــردن هــم اتفــاق
خاصــی نمی افتــد .بــرای مثــال نشــرهایی کــه گفتیــد
هزینــه چــاپ مثــا  1000نســخه را از طــرف مقابــل
می گیرنــد ،در حالــی کــه معمــوال ایــن تعــداد توزیــع یــا
چــاپ نمی شــود و اگــر هــم شــود ایــن نشــرها طــوری از
شــما پــول می گیرنــد کــه اگــر نتوانســتند آن نســخه ها
را توزیــع کننــد بــا خمیــر کــردن آن ضــرر کــه هیــچ،
دوبــاره ســود کننــد .یــا در نهایــت آن هــا را ســه مــاه در
انبــار نگــه می دارنــد و هدیــه می کننــد بــه جایــی.
بعضــی اوقــات هــم تعــداد شــمارگانی را در شناســنامه
کتــاب می نویســند کــه واقعــی نیســت امــا هــم مخاطــب
آن را بــاور می کنــد و هــم نویســنده کتــاب.
▪با این حساب ،تخلف های زیادی در بازار نشر وجود
دارد.

بــازار نشــر هــم ماننــد بازارهــای دیگــر بــازار مــکاره
خــودش را دارد .در هــر زمانــی راه بــرای تخلــف و
فســاد در ایــن حــوزه وجــود داشــته اســت .بــرای مثــال،
زمانــی کــه کاغــذ ،دولتــی بــود ،برخــی ناشــران
از چاپخانه اعــام وصــول چــاپ 100هزارتایــی
می گرفتنــد در حالــی کــه تعــداد واقعــی چاپشــان،
ده هــزار جلــد بــود .بــا ایــن تخلــف ،بقیــه کاغذهــا را در
بــازار آزاد می فروختنــد و یــک شــبه بــه ســود بزرگــی
می رســیدند .کاغــذ دولتــی کــه حــذف شــد ،ماجــرا
برعکــس شــد .یعنــی ممکــن اســت شــخصی کتابــش
را بــه دلیــل حــق تالیــف کمتــر در  10هــزار جلــد چــاپ
کنــد امــا در اصــل و شناســنامه کتــاب ذکر کنــد1000
جلــد .در واقــع نظارت هــای وزارت ارشــاد بــه ســمت
موضوعاتــی اســت کــه نبایــد باشــد.
 ▪در حــوزه چــاپ کتــاب شــعرهای درجــه چنــدم ،چه
کســی مقصــر اســت؟

اوضاع کشورهای دیگر را نمی دانم اما سودای مولف
شدن در کشور ما بسیار فراگیر است .قسمتی از آن به
ضعف قوانین برمی گــردد .االن وضعیتی وجود دارد
که هر فردی با چاپ کتاب (محتوایش هر خزعبالتی
باشد) می تواند از بیمه نویسندگی استفاده کند .مثال
یک اداره ای برای پرسنل خودش کتاب سازی کرده
بود تا همه شان از بیمه اش استفاده کنند یا این که از
یک منبع موثق شنیدم که انتشاراتی در تهران گفته بود
برای کودک در آستانه تولدتان کتاب چاپ کنید .یا بدتر
از این ها ،یک خانم جوان تمام آثار معروف کالسیک
آلمانی ،اسپانیایی و روسی و ...را ترجمه کرده بود ،بعضا
کتاب هایی که مترجم های بزرگی قبال آن را ترجمه
کرده اند .وقتی سراغ این مترجم جوان را از ناشر گرفتم
او وجود نداشت! بعضی اوقــات بازنویسی هم صورت
نمیگیرد کتاب کلمه به کلمه رونویسی یا افست میشود
و اسم مترجم عوض میشود.
 ▪ایــن طــور کــه بــه ضــرر ناشــرها تمــام می شــود .چــرا
نشــرها ایــن موضــوع را پیگیــری نمی کننــد؟

چــون معمــوال پیگیری هــا بی نتیجــه اســت .مثــا
تعــداد زیــادی از کتاب هــای نشــر آمــوت را افســت
کردنــد و بــا ایــن کــه ناشــر بارهــا آن را پیگیــری کــرد،
بــه نتیجــه ای نرســید .مثــل ایــن می مانــد کــه خانــه ات
را چنــد بــار دزد بزنــد و دیگــر بــه پلیــس اطــاع ندهــی
و در دلــت بگویــی مگــر چنــد بــار قبــل بــه کجــا رســید
کــه ایــن بــار برســد .در حــوزه نشــر ،حساســیت ها
فقــط در قســمت ممیــزی اســت .طوری شــده اســت
کــه اگــر ناشــری بخواهــد ســالم و قانونــی کار کنــد
پوســتش کنــده می شــود و اگــر بخواهــد غیــر قانونــی
کار کنــد راه بــرای تخلف هــای زیــادی ،بــاز اســت .هــر
انتشــاراتی ،ممکــن اســت از بیــن صــد کتابــش یکــی
گل کنــد و بخواهــد جــور ده هــا عنــوان کتــاب در انبــار
مانــده اش را بکشــد .وقتــی کتاب هــا بــه ایــن راحتــی
افســت و رونویســی می شــوند نشــرها راه دیگــری بــرای
زنــده نگــه داشــتن خــود بــه جــز چــاپ کتاب هــای شــعر
ســطح پاییــن در قبــال هزینــه ای کــه صحبــت کردیــم،
ندارنــد .راهــی کــه منتهــی می شــود بــه کارخانــه تولیــد
انبــوه کتاب هــای بی محتــوای درجــه چنــدم.

...

گفت و گو

امین فقیری پژوهشگر ،نمایش نامه نویس
و نویسنده ایرانی بیان کرد

بی توجهی نویسنده ها به جغرافیا
و زیست بوم
امین فقیری می گوید :نویسنده های ما به جغرافیا کمتر
توجه دارند که به دلیل کم بودن تجربه است ،در حالی
که نویسنده های قدیمی تر به فرهنگ ،ادبیات بومی و
جغرافیا توجه زیادی داشتند.
این نویسنده دربــاره توجه به جغرافیا و زیست بوم در
داستان ایرانی با توجه به امکان فضاسازی که به نویسنده
می دهد ،اظهار کرد :یکی از ضعف های ادبیات داستانی
توجه نکردن به جغرافیا و زیست بوم است .نویسنده های
ما به این موضوع کمتر توجه دارند یا این که بی توجهند .به
نظر من این موضوع به دلیل کم بودن تجربه نویسندگان
است.
نویسنده بیش از بیست عنوان کــتــاب در ادامــه بیان
کرد :من به عنوان نویسنده روستایی نویس ،اقلیمی
از وطن خود را که روستایی بین کرمان و فارس است،
در کتاب هایم آورده ام .امــا کسی که در تهران زندگی
می کند تجربه ای در این زمینه نــدارد ،به همین دلیل
ادبیاتش آپارتمانی می شود و در تک و توک داستان هایی
ممکن است بدرخشد .هر روز شمارگان کتاب های ما کم
می شود ،این هم به دلیل جریانی است که به جغرافیا
کمتر توجه می شود .البته توجه به جغرافیا و بوم در کار
نویسنده های شهرستانی قوی تر است.
بــرنــده لـــوح زریــــن بــهــتــریــن نــویــســنــده بــیــســت ســال
داســتــان نــویــســی ایــــران در ســـال  1376دربــــاره
تــقــســیــم بــنــدی هــایــی مــانــنــد روســتــایــی نــویــســی و
شهری نویسی نیز به ایسنا گفت :چند کتاب اول من از
روستا بود و به همین دلیل به روستایی نویس مشهور
شــدم .امــا داســتــان هــای جدید من در حاشیه شهر یا
خود شهر می گذرد و دیگر درباره این که درباره روستا
و یک منطقه خاص بنویسم ،تعصبی ندارم زیرا از روستا
بیرون آمــده ام و در شهر زندگی می کنم .اعتقاد دارم
نویسنده باید تجربه زندگی در محیط را پیدا کند تا بتواند
آن را در داستان هایش بیاورد .نویسنده های جوان ما
خیلی این تجربه ها را ندارند و نمی توانند درباره آن
بنویسند .نویسنده هایی که فرهنگ عامه و جغرافیا را در
کارهایشان می آورند ،نویسنده هایی هستند که از محیط
کوچک برآمده اند.

...

موسیقی
چند کنسرت در 3ماه نخست امسال مجوز
گرفت؟
مجوز  123عنوان اجــرای
صــــحــــنــــه ای مــوســیــقــی
(کــنــســرت) در س ــه مــاهــه
نخست سال  1397صادر
شد.
بــه گـــزارش روابـــط عمومی
دفتر موسیقی ،در سه ماه
نخست امسال  123عنوان اجــرای صحنه ای موسیقی
(کنسرت) با تعداد  260بار اجرا ،از دفتر موسیقی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز گرفته است.
همچنین در این سه ماه  91آلبوم موسیقی ،سه آلبوم
تصویری موسیقی 277 ،تک آهنگ 60 ،نماهنگ26 ،
کتاب گویا و  30استودیوی صدابرداری و مرکز تهیه و تولید
آثار صوتی و تصویری از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی مجوز گرفتند.
در سه ماه نخست امسال یک هزار و  618شعر و ترانه نیز از
شورای شعر این دفتر ،مجوز گرفته است.

طنین آواها و نواهای رضوی در استان تهران
سومین جــشــنــواره آواهـــا و
نواهای رضوی از  28تیرماه
 1397به میزبانی استان
تــهــران آغــــاز م ــی ش ــود .به
گزارش باشگاه خبرنگاران
پـــویـــا ،در نــخــســتــیــن روز
جشنواره اجــراهــا در چهار
شهرستان استان تهران برگزار میشود.
آیین پایانی نخستین جشنواره آواهــا و نواهای رضوی،
شنبه  30تیرماه امسال از ساعت  17درتاالر وحدت تهران
برگزار میشود.

جشنواره شب های موسیقی برگزار می شود
جــشــنــواره شــب هــای موسیقی تــا 9شــهــریــور در سالن
استاد شهناز خانه هنرمندان ایــران برگزار می شود .به
گزارش فارس ،جشنواره شب های موسیقی با همکاری
خانه هنرمندان ایران و شرکت آوای حنانه تا 9شهریور در
سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
کامران همت پور ،مدیرعامل شرکت آوای حنانه ،با بیان
این که سومین دوره جشنواره شب های موسیقی در خانه
هنرمندان ایــران با دو دوره گذشته تفاوت دارد ،افزود:
تفاوت ایــن دوره با دو دوره قبلی در ایــن اســت که سال
گذشته ما اجراها و گروه هایی با مخاطب خاص را برای
جشنواره برگزیدیم ،اما امسال طیف بیشتری از مخاطب
را در نظر گرفته و با توجه به تمامی سالیق از تمامی ژانرها
بهره بردهایم.
سومین جشنواره «شــب هــای موسیقی» با همت خانه
هنرمندان ایران و شرکت آوای حنانه تا 9شهریور در سالن
استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
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