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نشریه روزانه

کتاب ایران می تواند جهانی شود
شکیبا ،نا شکیبا شد!
غوغای افغانستان در طبقه دوم شبستان
فرهاد فخرالدینی :مدیون کتاب ه
از قافله نشر الکترونیک عقب نمانیم
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برگ اول

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

نمایشگاه کتاب تهران؛
نمایشگاه یا فروشگاه
امیرمسعود شهرام نیا؛ قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران
بار دیگر با فرا رســیدن ماه اردیبهشــت،
بهار کتابخوانها ،نویســندگان و ســایر
اهالی صنعت نشر فرا رسید .با وجود اینکه
امسال بیســت و هفتمین دفتر نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهــران ورق میخورد،
ولی هنــوز بحثهــا و گفتگوهــا درباره
ماهیت و اهداف این نمایشگاه پابرجاست.
کســانی که فرصت بازدید یا مطالعه نمایشگاههای بینالمللی کتاب
در دنیا را داشــتهاند ،نیک میدانند که این نمایشگاهها دو دستهاند؛
دسته اول نمایشگاههایی همچون لندن ،پاریس و بولونیا که نمایشگاه
تخصصی با مخاطب خاص هستند و هدف اصلی آنها آشنایی ناشران
دنیا بــا یکدیگر ،اطالع از آثار هم و احیانــاً تفاهم برای خرید و فروش
کپیرایت این آثار یا توزیع و فروش آنها در بازارهای طرف مقابل است.
در این دســته از نمایشــگاهها مراجعه مخاطب عام و خرید و فروش
کتاب مطرح نیست و بازدید عموم صرفاً جنبه اطالعرسانی و آشنایی
دارد .اما دسته دوم نمایشــگاهها همچون نمایشگاه کتاب دهلینو و
بیروت ،عالوه بر نمایشگاهی بودن ،جنبه فروشگاهی هم برای عموم
مردم دارند .لذا ناشــران حاضر که اغلب آنها را ناشران بومی و همزبان
تشــکیل میدهند بیشــتر به دنبال فروش آثار خود در نمایشــگاه
هستند .برخی نمایشــگاهها همچون نمایشگاه کتاب فرانکفورت هم
کوشیدهاند وجه الجمعی از این دو ویژگی را لحاظ کنند و روزهایی را
به متخصصان و یک یا دو روز را به عموم مردم اختصاص دهند (اگرچه
وجه فروش کتابها بســیار کمرنگ و محدود به روز آخر اســت) اما
نمایشــگاه کتاب تهران اگرچه ماهیتاً به گروه دوم شــبیه است ،ولی
عم ً
ال به یک فستیوال بسیار بزرگ و بسیار فراتر از یک نمایشگاه صرف
یا حتی یک بازار بزرگ تبدیل شده است .حضور چندهزار ناشر ،صدها
موسسه و سازمان بهعالوه میلیونها بازدیدکننده ،جشنواره عظیمی
را رقم زده اســت که در آن وجه نمایشــگاهی با برنامههایی همچون
بازار جهانی کتاب ،غرفههای نمادین کشورها ،انجمنهای دوستی در
بخش خارجی و ســازمانها و نهادها در بخش داخلی رقم میخورد و
وجه فروشگاهی با حضور چند هزار ناشر داخلی و خارجی ،نمایشگاه
را به بازار بزرگی برای خرید و فروش کتاب تبدیل کرده اســت .وجه
جشــنوارهای ،ســرگرمی و آموزشــی آن هم در قالب صدها برنامه
جنبی از نشســتهای آموزشــی و علمی مختلف ،برنامههای جذاب
و سرگرمیهای متنوع ،جنگهای شــادی و . . .تا فضاهای گردشی و
غرفههای اغذیه فروشی شکل گرفته است.
اگرچــه این تنوع و چندگانگی کارکرد نمایشــگاه فیالذاته حســن
محســوب میشــود و فرصت فرهنگی بزرگی اســت که به راحتی
نمیتوان از آن صرفنظر کرد ،ولی عم ً
ال جای یک نمایشگاه تخصصی
کتاب با حضور جدی ناشران ،نویسندگان و موزعان داخلی و خارجی
برای گفتگــو و همکاری در جهت تقویت صنعت نشــر ،خصوصاً بُعد
بینالمللی آن خالی است.
امید است با تدبیر و بازبینی عملکرد  27ساله این نمایشگاه در دولت
تدبیر و امید ،راهکاری بهینه برای توجه به هر سه بعد آن فراهم شود.
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کتاب ایران
می تواند جهانی شود

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با اشــاره به تاکید همیشگی امام
معرض دید بازدیدکنندگان گذاشته شده است.
راحل (ره) بر صدور انقالب اســامی به خــارج از مرزها ،یکی از
وی خواستار آن شــد که اطالعات مربوط به این کتابها در سال
راههای تحقق این مســاله را ،ترجمه آثار ایرانی به زبانهای دیگر
آینده در قالب لوح فشرده به مردم عرضه شود و حتی آنها بتوانند
دانست.
این آثار را رایگان دانلود کنند.
در دومین روز نمایشــگاه کتــاب تهران،
جنتــی تاکید کرد :کشــورهایی
علی جنتــی ،از ســالن ترجمــه که در
مانند اندونزی و مالزی که بالغ بر
شبستان مصلی برپا شده ،بازدید کرد و در
 200میلیون نفر جمعیت دارند،
جریان فعالیتهای آن قرار گرفت.
فرصت مناســبی برای ما هستند
اســت
ممکن
کتاب
یــک
گاهی
سخنان
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در
تا کتابهایمان را به زبان آنها که
ترجمه
اگر
اما
باشــد
ارزشمند
خود ابتدا به پیشینه تمدنی و غنای ادبی
ماالیی اســت ،ترجمه و منتشــر
ایران اشــاره و تاکید کرد :ما باید بتوانیم
کنیم.
خوبی از آن ارائه نشود ،ارزش
گنجینــه عظیــم ادبیات واندیشــه این
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی
خــود را از دســت خواهد داد.
ســرزمین را که در اختیارمان اســت ،به
افــزود :اگر خانه ترجمه امســال
وقتی یک ترجمه شاخص از یک
خارج از کشور هم منتقل کنیم.
راه اندازی شــود و افراد شاخصی
کتاب صورت گیرد ،قطعاً جای
وی با بیان اینکه «ما آثار بسیار ارزشمندی
از بین مترجمان کشــور ،چه در
از گذشته داریم» مثالی زد و افزود :کتابی
داخــل و چه در خــارج بتوانند از
خود را بیــن مخاطبان آن زبان
مانند «منطقالطیــر» عطار که اخیرا ً هم
امکانات آن استفاده کنند ،گام رو
خواهد یافت
به چند زبان مختلف از جمله فرانســوی
به جلویی خواهد بود.
ترجمــه شــده ،میتواند در شــناخت
جنتی در عین حــال تاکید کرد:
فرهنگ ایرانی از ســوی خارجیها موثر
البتــه ترجمــه یک کار بســیار
باشــد .مجموعه آثاری هم که در  30ســال گذشته منتشر شده،
تخصصی اســت و آثاری هم که در ســالن ترجمه قرار داده شده
بهخصوص آنهایی که در حوزههای علوم انســانی است ،عموماً از
اســت ،باید مورد بازبینی کارشناســانه قرار گیرد ،چون واقعیت
غنای بســیار خوبی برخوردار هستند و دلیلی ندارد که ما نتوانیم
این اســت که گاهی یک کتاب ممکن است ارزشمند باشد اما اگر
آنها را به جهان معرفی کنیم.
ترجمه خوبی از آن ارائه نشــود ،ارزش خود را از دست خواهد داد.
ً
به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در حال حاضر حدود 20
وقتی یک ترجمه شــاخص از یک کتاب صورت گیرد ،قطعا جای
هزار عنوان کتاب از فارســی به زبانهای دیگر ترجمه شــده که
خود را بین مخاطبان آن زبان خواهد یافت.
به دلیل فضــای اندک تنها  8هزار عنوان آن در ســالن ترجمه به
جنتی همچنین از مدیرعامل خانه کتاب و دستاندرکاران سالن
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ترجمه نمایشگاه کتاب تهران قدردانی کرد و در پایان لوح تقدیری را
به انصاریان از مترجمان کشور اهدا کرد.
پیش از سخنان وزیر ارشاد ،نجفقلی میرزایی ،مدیرعامل خانه کتاب
و مدیر کمیته فعالیتهای فرهنگی و علمی نمایشــگاه کتاب تهران،
ایجاد ســالن ترجمه را گامی مقدماتی برای تاسیس «خانه ترجمه»
به عنوان مرکزی دانســت که بتواند ضمن بررسی جریان ترجمه در
ایران ،برای آن برنامه ریزی کنــد و بانکهای اطالعاتی مورد نیاز آن
را فراهم کند.
وی افــزود :در حال حاضر اطالعات صحیحــی از وضعیت کتابهای
ایرانی که بسیار هم شرایط افتخارآمیزی نسبت به کشورهای منطقه
دارند ،در ســطح جهان ارائه نمیشــود و قطعاً ایجاد «خانه ترجمه»
میتواند بازوی بینالمللی حرکت ترجمه در ایران باشد.
مدیرعامل خانه کتاب همچنین اظهار امیدواری کرد که خانه ترجمه
بتواند نوعی هماهنگی صنفی میان مترجمان ایرانی به وجود بیاورد تا
در آن ،اولویتهای ترجمه مشخص شوند.
نجمه شبیری ،مترجم و عضو گروه ادبیات اسپانیولی دانشگاه عالمه
طباطبایی دیگر ســخنران ایــن برنامه بود که طی ســخنانی گفت:
ترجمه کتابهای ایرانی به زبانهای خارجی حتی بیشــتر از فعالیت
رایزنیهای فرهنگی ایران در خارج از کشور ،در شناخت خارجیها از
ایران و انتقال المانهای فرهنگی ایرانی به جهان موثر بودهاند.
افتتاح خانه فرهنگ ایثار و مقاومت
وزیر ارشاد در ادامه بازدید دیروز خود از نمایشگاه کتاب تهران ،خانه
فرهنگ ایثار و مقاومت را که در ضلع جنوبی مصلی واقع شده ،افتتاح
کرد.
جنتی در این برنامه با اشــاره به اینکه ایثار مفهومی فراتر از آن چیزی
دارد که در اذهان در خصوص دفاع مقدس شــکل گرفته است ،گفت:
ایثار یعنی اینکه انســانی که خودش به چیزی نیازمند است ،در عین
قرار داشتن در این وضعیت ،دیگران را بر خودش مقدم بداند.
وی با اشــاره به وظایف اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بنیاد
شهید انقالب اســامی در حمایت و گســترش فرهنگ ایثار ،یادآور
شــد :آنچه مهم است ،این اســت که بتوانیم این فرهنگ را در جامعه
خودمان نگهداری کنیم و آن را رواج دهیم .این رســالت بزرگ همه
ماست اما در مرحله اول ،خود ایثارگران باید پیشقدم شوند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به دستاندرکاران برپایی خانه فرهنگ
ایثار و مقاومت در نمایشگاه کتاب تهران پیشنهاد کرد با یاری گرفتن
از بنیاد شــهید ،خانه فرهنگ ایثار و شــهادت را بــه عنوان یک نهاد
مردمی و ملی راهاندازی کنند.
در خانه فرهنگ ایثار و مقاومت ،چهار میز برپا شده تا در آن ایثارگران،
بانوان ،نوجوانــان ،جوانان و ایثارنویســان و ایثارپژوهان که از عموم
مردم و بازدیدکنندگان نمایشــگاه کتاب هستند ،جمله یا عبارتی با
مفهوم ایثار را به یادگار بگذارند تا در کتابی با عنوان «فرهنگ ایثار»،
اولین کتاب مردمی جهان ،منتشر شود.
سعید الفتی ،مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور ایثارگران
هم در مراسم افتتاح خانه فرهنگ ایثار و و مقاومت در سخنانی هدف
از راهاندازی ایــن مکان را برای اولین بار در نمایشــگاه کتاب تهران،
ترویج این فرهنگ در جامعه عنوان کرد.
وی همچنین گفت :ما ســعی کردهایم وجهه مردمی ایثار و مقاومت
را در این فضا نشــان دهیم و قصد داریم ایــن تلقی را اصالح کنیم که
ایثارگران فقط آنهایی هســتند کــه در دوران دفاع مقدس فداکاری
کردهاند؛ ایثار ،یک فرهنگ ملی و اســامی است که ما هم قصد داریم
آن را توسعه دهیم.
در ادامه این نشســت ،بیانیه رســالت فرهنگ ایثار و مقاومت قرائت
شــد که در آن از ایثار به عنوان عالیترین فرهنگ انســانی که ریشه
در فطرت انسان دارد ،یاد شــده بود .در این بیانیه تحقق موارد زیر از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواسته شده است:
 -1خانــه فرهنگ ایثار و مقاومت نهادینه شــده و مکانی دائمی برای

حضور آحاد ملــت مخصوصا جوانان باشــد -2 .مجموعه برنامههای
پیشنهادی ،اساســنامه و اقدامات زیرســاختی خانه فرهنگ ایثار و
مقاومت به عنوان یکی از برنامههای محوری وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی مورد حمایت قرار گیرد -3 .نسبت به حضور «خانه فرهنگ
ایثار و مقاومت» در ســایر نمایشگاههای کشوری و استانی مساعدت
شــود و  -4با حمایت مســئوالن ذیربط زمینه ایجاد کرســیهای
نظریهپردازی ،برگزاری نشستهای تخصصی و تشکیل کمیتههای
فکری و برنامهریزی در طول سال فراهم و اجرایی شود.

آنچه مهم است ،این است که بتوانیم
فرهنگ ایثــار را در جامعه خودمان
نگهــداری کنیــم و آن را رواج دهیم.
این رســالت بزرگ همه ماســت اما
در مرحله اول ،خــود ایثارگران باید
پیشقدم شوند

موافقت با برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلی
از روی ناچاری بود
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی بار دیگر تاکید کرد که مصلی مکان
مناســبی برای برگزاری نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران نیست و
گفت :موافقت با برگزاری نمایشــگاه امســال در ایــن مکان ،از روی
ناچاری بوده است.

علی جنتی پیش از ظهر دیروز (چهارشــنبه  11اردیبهشت) در جمع
خبرنگاران حاضر در بیســت و هفتمین نمایشــگاه بینالمللی کتاب
تهران ،به ســواالت آنان درخصوص موضوعــات مرتبط با این رویداد
مهم فرهنگی کشور و نیز برخی مسائل روز پاسخ داد.
وی در پاســخ به این ســوال که شــما دو روز پیش خواستار برخورد
دســتگاه قضایی با سازندگان ســی دی «من روحانی هستم» شدید
و این در حالی اســت که رئیس جمهور خود بر آزادی بیان در جامعه
تاکید کرده است ،گفت :ما اشاره کردیم که کسی نمیتواند مانع نقد و
انتشار آن در جامعه شود .در همین نمایشگاه کتاب ،آثار زیادی هم از
سوی کسانی که موافق دولت هستند و هم از جانب کسانی که منتقد
و حتی مخالف دولت هســتند ،عرضه شده است .من هم به همکارانم
توصیه کردم که مانع عرضه این کتابها نشــوند ،اما نکته مهمی که
وجود دارد این است که برخی در پوشش نقد ،به اتهامات ناروا ،تخریب
و توهین میپردازند که این به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ادامه داد :این افــراد آمدهاند و این
توهینها را در قالب «ســی دی »مطرح کردهاند و در مجامع عمومی
و آن هم در حجــم انبوهی انتشــار دادهاند ،آن هــم در مورد چهره
برجستهای مانند دکتر روحانی که ســابقه خدمات ایشان به انقالب
اسالمی از ســال  1340بر همگان بارز است ودر صحنههای مختلف
دفاع مقدس ،نقش بسیار موثری داشتهاند.
جنتی در پاسخ به این پرسش که آیا خود شما این مستند را دیدهاید،
ضمن بیان ایــن جمله که «من آن را شــخصاً ندیــدهام اما مطالبی
دربارهاش خواندهام» بار دیگر خواســتار برخــورد مراجع قضایی با
سازندگان این لوح فشرده شــد و تاکید کرد :طبیعتاً دستگاه قضایی
باید در این خصوص پاسخگو باشد.
وی همچنین به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه «آقای روحانی
در واگذاری ممیزی به مردم تاکید داشــت .نظر شما در این خصوص
چیست؟» اینگونه پاســخ داد :آقای روحانی چنین چیزی نگفتهاند.
ایشــان گفتند وجدان عمومی بهترین قاضی و داور در خصوص این
مســاله است که کدام کتاب بیشتر مورد اســتفاده قرار بگیرد و کدام
کتاب در کنج عزلت بماند.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی همچنین در پاســخ به این سوال که
«امســال تبلیغات محیطی و غرفههای اغذیه فروشــی همچنان در
اختیار مصلی اســت و این در حالی اســت که مردم از خدمات این دو
بخش راضی نیستند و همچنین شنیده میشود با وجود این سرویس
کمکیفیت ،مصلی از وزارت ارشــاد بیش از  2برابر مبلغ سال گذشته
را بابت اجاره این مکان دریافت کرده اســت» ،ضمن تایید ضمنی این
مدعا ،گفت :واقعیت این است که اینجا (مصالی تهران) جای برگزاری
نمایشگاه کتاب نیست ،جای عبادت است و ما هم به خاطر اضطراری
که داشتیم ،نمایشــگاه کتاب تهران را در اینجا برگزار کردیم واقعیت
این است که ما برای اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران قطع نشود
و امســال هم ادامه پیدا کند ،رضایت دادیم که این نمایشگاه ،امسال
هم در مصلی برگزار شود.
وی ادامــه داد :محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران هم که
در سالهای گذشــته ،نمایشــگاه کتاب در آن محل برگزار میشد،
جای مناسبی نیست و ظرفیت کاملی برای جانمایی چنین مجموعه
عظیمی ندارد و لذا ما باید به فکر یک مکان دائمی برای نمایشــگاهی
در خور نام جمهوری اسالمی ایران باشیم؛ مجموعه «شهر آفتاب» که
شهرداری تهران وضعیت آن را بررسی کرده ،جای بسیار خوبی برای
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران است و امیدواریم هر چه سریعتر این
مکان احداث شــود و ما بتوانیم نمایشگاههای آینده را در شهر آفتاب
برگزار کنیم.
جنتــی همچنیــن اظهــار امیــدواری کرد بــا همکاری شــرکت
نمایشــگاههای بینالمللی تهران ،شــهرداری تهــران و همچنین
تشکلهای صنفی حوزه نشر ،یک محل آبرومند برای نمایشگاه کتاب
تهران ساخته شــود تا بتوان حتی در طول ســال هم نمایشگاههای
حوزه کتاب را در آنجا برگزار کرد.
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گزارش بررسی کتابهای طنز سوره مهر

شکیبا ،ناشکیبا شد!

ناصر فیض

رضا رفیع

شهرام شــکیبا در نشست بررســی کتابهای طنز سوره مهر که روز
گذشــته (پنجشنبه  11اردیبهشــت) به میزبانی غرفه این انتشارات
برگزار شد ،از منتشر نشدن کتابش انتقاد کرد.
ناصــر فیض ،مدیر دفتر طنــز حوزه هنری در ابتــدای این برنامه که
باحضور وی و اسماعیل امینی آغاز شــد ،اظهار کرد :دفتر طنز حوزه
هنری  10ســال پیش به ابتکار ابوالفضل زروئی نصرآباد ،مدیر وقت
این مرکز شکل گرفت .هدف تاســیس این دفتر بازتعریف معنی طنز
مکتوب در جامعه بود و میخواست کارایی طنز را تبیین کند.
سراینده «فیضبوک» قدمت واژه طنز در ایران را  60سال عنوان کرد
و افزود :یک ســده پیش طنز معنای امروزیاش را نداشت و به عنوان
طعنه و کنایه در ادب فارسی به کار میرفت .به همین دلیل هنوز هم
معنای اصلی آن جا نیفتاده است .خیلیها طنز را رأس هرمی میدانند
که بر زیرمجموعههایی مانند هجو و هزل و شــوخطبعی مقدم است و
برخی نیز چنین تعبیری ندارند.
فیض متعالیترین شکل شــوخطبعی را طنز دانست و گفت :با ایجاد
دفتر طنز حــوزه هنری ،طنزپردازان جایی برای ارائه آثارشــان پیدا
کردند.
خالق مجموعه شــعر «املت دستهدار» با اشــاره به اینکه در فضای
رســانهای ایران روزنامههایی وجود دارند که مطالبشان  180درجه
مقابل هم است ،اضافه کرد :در چنین جامعهای اگر کسی بخواهد طنز
بنویســد ،کار دشــواری پیشرو دارد .او باید مواظب باشد در کارش
اهانت به زبان ،لباس و آداب و رســوم اقوام مختلف نباشد ،چراکه یک
رســم ،در جایی معنای مثبتی میدهد و ممکن است در اقلیمی دیگر
این بار را نداشــته باشــد .به هر حال معتقدم یک نگاه محافظهکار بر
فضای طنزپردازی غالب است.
مدیر دفتر طنز حوزه هنری ادامه داد :اعتقادات انسان از دو منظر قابل
توجه هستند ،نخست از حیث ملی و فرهنگی که ایرانیان همواره مردمی
اخالقمند به حســاب میآیند و هر اتفاقی در تاریخ ایران افتاده با نگاه
اخالق دیده شده است .حتی هنگامی که از یک سلطان هم انتقاد شده،
غالباً از بیاخالقی او ســخن به میان آمده است .منظر دیگر آموزههای
مذهبی ماست که در آن سفارش زیادی نسبت به اخالق شده است.
وی بــا انتقاد از تعــداد اندک کتابهــای حوزه طنــز ،توضیح داد:
پژوهشــگران برای خواندن کتابهای طنز با حجم باالیی از این آثار
روبرو نیستند .البته در دفتر طنز حوزه هنری معیارهایی برای انتشار
آثار وجود دارد تا شأن این مرکز را هم حفظ کند.
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اسماعیل امینی

فیض با بیان اینکه باید نقد شــویم تا بدانیم چــه کار کنیم و چه کار
نکنیم ،اظهار کرد :مردم ایران ،مردمی فرهیختهاند که پیش از سالح،
قلم به دست میگیرند و تاریخ این مساله را ثابت میکند .ما با طنز در
چنین جامعهای سروکار داریم.
شعر طنز و سیاستمداران فوتبالی
اسماعیل امینی هم در این نشســت با اشاره به اینکه همه کتابهای
طنز دفتر حوزه هنری را خوانده ،اضافه کرد :اغراق نیســت اگر بگویم
همه آثار طنز منتشر شده در کشــورمان را خواندهام ،چون تخصص
من این اســت و کتاب طنزی نیســت که منتشر شــده باشد و آن را
نخوانده باشم.
مولف «گزیده شــعر طنز» افزود :اگر مراکــزی مانند دفتر طنز حوزه
ت کســانی میافتد که سررشتهای از آن
هنری نباشــد ،طنز به دس 
ندارند .مثل سیاســتمدارانی که وارد فوتبال شــدند و آن را به روزی
انداختند که ورزشــگاههای لبریز از جمعیت ،حــاال برای مهمترین
بازی ،میزبان حدود  20هزار تماشــاگرند .اگر طنــز هم اینطور بود
و دستخوش برخی سیاســتمداران داخلی و خارجی میشد ،از بین
میرفت.
وی با انتقاد از تعریف طنز در جامعه گفت :متاســفانه حاال فحاشــی،
بدگویی و بیفرهنگی به عنوان طنز معروف شــده امــا طنز ملزم به
رعایت اخالق است .ذهنیت اشــتباه دیگری که وجود دارد این است
که گمان میکنند کســی که طناز است لزومی ندارد از شعر و ادبیات
و صناعات ادبی آگاهی چندانی داشــته باشــد .اما باید این اصل را جا
انداخت که طنزپرداز باید شعر را جدی بگیرد .خیلی ناشران معروف
گمان میکنند هرچیزی طنز اســت و آن را منتشــر میکنند و فقط
مراکز معدودی مانند دفتر طنز حوزه هنری در این باره ســختگیری
میکنند.
امینی درباره جدیــت کار طنزپردازان اظهار کرد :پیش از تاســیس
دفتر طنز ،شــاعران طنزپرداز پرداختن به این شیوه را کنار کارهای
دیگرشان انجام میدادند ،اما این مرکز روی شعر طنز کار زیادی انجام
داد و حاال شاعرانی هم وجود دارند که تخصصشان سرودن طنز است.
برپایی شبهای شعر «در حلقه رندان» و «شکر خند» هم از کارهای
مهم حوزه هنری بود.
رضا رفیعی ،شــاعر ،طنزپرداز و مجری برنامه «قند پهلو» هم که در
نیمههای نشســت خود را به غرفه حوزه هنری رســانده بود ،عنوان

شهرام شکیبا

کرد :از روزی که دفتر طنز توسط زروئی نصرآباد پایهگذاری شد من با
دوستانم در این مرکز مراوده داشتم .البته مقوله طنز آنچنان گسترده
اســت که به یک دفتر محدود نمیشــود .حتی در برخی کتابهای
ســوره مهر که با موضوع خاطرات زندانیــان انقالبی و آزادگان جنگ
تحمیلی هم منتشر شده ،رگههایی از طنز دیده میشود.
مجری برنامه تلویزیونی قند پهلو درباره سابقه طنزنویسی در مطبوعات
ایران گفت :پیش از این مجلهای به نام «توفیق » بود که پیشکســوتان
و شاعران نســل جوان را کنار هم جمع میکرد .آنجا بود که از هر 10
سروده یک شاعر جوان 9 ،شعر حذف و یکی برای چاپ انتخاب میشد
ی از جوانان شــعرهای مردودشان را هم به عنوان یادگاری
و حتی خیل 
نگه میداشتند .حاال که توفیق نیست ،محافلی مانند دفتر طنز و شب
شــعرهایی که به وجود آمد ،جای خالی چنین مرجعی را برای اهالی
طنز پرمیکند .دفتر طنز جور فقدان این محافل را به دوش میکشد و
ت خوان رد میشوند.
شعرهایی که منتشر میکند ،از هف 
گالیههای شکیبا
در دقایق پایانی این برنامه ،شــهرام شــکیبا هم خود را به غرفه سوره
مهر رساند .او با بیان اینکه تنها به احترام ناصر فیض ،اسماعیلی امینی
و رضا رفیعی در این نشســت حاضر شده ،عنوان کرد :متاسفانه کمی
از دفتر طنز حوزه هنری دلگیرم .سادهترین کتاب من که شائبههای
سیاسی هم در آن وجود نداشت ،به راحتی رد شد و در فهرست انتشار
این دفتر قرار نگرفت! من هم این کتاب را نزد سیدمهدی شجاعی در
نشر «کتاب نیســتان» بردم .شجاعی انسان متدینی است و با لطف او
کتابم به چاپ دوم رسید.
شــکیبا ادامه داد :البته باید بدون هیچ تعارفی بگویم کســی در دفتر
طنز سوره مهر ویژهخواری نکرده است و قطعاً اگر بخواهیم از شاعران
خوب طنزپرداز یــاد کنیم ،نمیتوانیم از نام ناصــر فیض بگذریم .او
چیزهای زیادی به حوزه هنری اضافه کرده اســت .درباره آثار منتشر
شــده این دفتر هم باید تاکید کنــم همه آنها بدون تعــارف آثاری
درخورند و کتابهایی که منتشر شده ،گزارش نبوده و گزینشاند.
خالق «صفحه آخــر» با بیان اینکه دفتر طنــز در حوزه دفاعمقدس
هم عملکرد خوبی داشته اســت ،اضافه کرد :این مجموعه باید برای
شــاعران جوانی که میخواهند به ســمت دنیای طنز حرکت کنند،
کتابی منتشر کند تا بتوانیم از ظرفیتهای زبان فارسی برای ساختن
موقعیت طنز در شعر بهره ببریم.
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در یک نشست بررسی شد

همه راهها
برای تعامل
نویسندگان فارسی زبان
صندلیها تقریباً پرشده بود که نشست آغاز شد؛ نشست تخصصی «راهکارهای تعامل میان نویسندگان فارسی زبان
جهان» که با حضور علیرضا قزوه ،شاعر و مدیر سابق مرکز تحقیقات زبان فارسی در دهلی نو ،دکتر قهرمان سلیمانی،
معاون پژوهشــی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،محمد سرور رجایی ،نویســنده افغان و حمیدرضا شاهآبادی
مدیرعامل موسسه فرهنگی الهدی در سرای اهل قلم برگزار شد.
این نشســت برای رسیدن به راهکاری موثر برای تعامل نویسندگان فارســیزبان ،بهخصوص نویسندگان تاجیک و
افغان شــکل گرفته بود و مهمانان جلســه در آن به مباحثی مثل ایجاد خانه فرهنگ تاجیک در ایران و ایجاد سایت
شاعران فارسی زبان پرداختند.
در ابتدای صحبتها ،علیرضا قزوه به دوگانگی نوشتار و گفتار مردم تاجیکستان اشاره کرد که به زبان فارسی صحبت
میکنند و به زبان سیریلیک مینویسند .وی یکی از راهحلهای رفع این مشکل را ایجاد یک زبان معیار دانست.
قــزوه چند کتاب از جمله «یادداشــتهای عینی» اثر صدالدیــن عینی بخارایی را جزو اتفاقات نادرســت ادبی در
تاجیکستان خواند و درحالیکه اشــعار این نویسنده را تایید کرد ،نثر وی را نادرست و متاثر از دستور زبان عربهای
بخارا دانست.
وی به ضرورت ایجاد خانه فرهنگ تاجیک در ایران اشاره کرد و گفت :ایجاد خانه فرهنگ ،زمینهساز تحقیق و مطالعه
اندیشمندان و دانشجویان زبان فارسی درباره زبان گفتاری تاجیکی میشود.
قزوه ایجاد سایت «شــاعران فارسی زبان» را از اقدامات مناسب دانســت و اعالم کرد :کاربران این سایت از  8کشور
مختلف هستند که جمعیتی بالغ بر  2500نفر میشوند و حدود  200نفر از آنها از کشورهای تاجیکستان ،افغانستان
و روسیه هستند.
محمد سرور رجایی ،نویسنده افغان ،دور شدن نویسندگان افغان و ایرانی از یکدیگر را موضوعی ناامیدکننده دانست
و راه حل ایجاد تعامل بین این نویسندگان را تالش بیشتر سازمانهای فرهنگی و نویسندگان دو کشور اعالم کرد.
رجایی روزگار دور شــهر کابل را یادآوری کرد که مردم ایران با فرســتادن نشریات و مجالت برای اهالی کابل ارتباط
خوبی را با آنان برقرار کرده بودند.
وی در ادامه حرفهای خود ،خواستار همکاری بهتر و موثرتر رسانهها برای دیده شدن این روابط شد.
حمیدرضا شاهآبادی یکی دیگر از کارشناسان حاضر در نشست بود که به ساختار زبان اشاره کرد و گفت :اگر بپذیریم
زبان ،موجودی زنده است باید بپذیریم که متولد میشــود ،رشد میکند ،مریض میشود و متاسفانه در صورت عدم
رسیدگی ،میمیرد و اولین گروهی هم که میتوانند جلوی این مساله را بگیرند ،نویسندگان هستند.
مدیرعامل موسسه فرهنگی الهدی ،گسترش دامنه مخاطب را برای ادبیات فارسی الزم دانست و گفت :تنها راه برای
ایجاد مخاطبان بیشــتر ،تعامل با نویسندگان دیگر کشورها و شناخت رسم و رسوم زندگی در نقاط دیگر جغرافیایی
است.
وی به مقوله اقتصاد اشــاره کرد و ادامه داد :هیــچ فعالیتی پا نمیگیرد مگر اینکه عدهای در این میان از ســود مالی
بهرهمند شــوند و به نظر من راه حل ایجاد تعامل ،تبلیغات روی منافعی است که سرمایهگذاران این بخش میتوانند
کسب کنند؛ از نویسندگی گرفتهتا نشر و چاپ.
دکتر قهرمان سلیمانی ،معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در این نشست به کتاب «تهران مخوف»
اشــاره کرد و گفت :متاسفانه کسانی ادبیات ایران را در کشور تاجیکســتان معرفی میکنند که صالحیت این کار را
ندارند و نگاه منفیشان به ایران ،کام ً
ال از انصاف دور است.
وی افــزود :این کتاب ،تصویری بســیار آلــوده از ایران ارائه کــرده و در نهایت تعجب ،با تیراژ  120هزار نســخه در
تاجیکستان به چاپ رسیده است.
دکتر ســلیمانی علت دوری نویسندگان فارسیزبان از یکدیگر را نداشــتن گفتمان در جغرافیای فرهنگی دانست و
غرور اصحاب فرهنگ را مانعی برای تعامل آنها اعالم کرد.

نشست مجمع خ ّیرین مدرسهساز
با حضور رئیس نمایشگاه

مدرسهسازان
جهادگران عرصه دانایی هستند
حوالی ساعت  16روز گذشته (پنجشنبه  11اردیبهشــت ماه) سرای اهل قلم ناشران
آموزشی پرازدحام و شلوغ شده بود؛ جمعی از دانش آموزان و عالقهمندان مدرسهسازی
خیرین
دور هم جمع شد ه بودند تا کمی بیشــتر درباره برنامهها و فعالیتهای مجمع ّ
مدرسهســاز بدانند .در این نشست ســید عباس صالحی ،رئیس بیســت و هفتمین
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران با اشــاره به برنامههای موفــق این مجمع در طول
خیرین مدرسهساز نشان میدهد
سالهای مختلف گفت :مســیر فعالیتهای مجمع ّ
که اگر کارهای فرهنگی به مردم سپرده شود ،ثمره نیک آن در جامعه نمایان میشود.
او با بیان اینکه در ایــن میان ،اعتماد به مردم در حوزه فرهنگ الزم و ضروری اســت،
افزود :اگــر دولتها به مردم اعتماد کنند ضرر نخواهند کرد و ما نیز تالش خواهیم کرد
در این زمینه وارد شــویم ،ما در گذشته شاهد مدارسی دو شیفته یا سه شیفته بودیم و
مدارس در وضعیت اسفناکی قرار داشتند و اکنون به همت این مجمع مدارس خوب و
استانداردی در کشور ساخته شده است.
خیرین مدرسهساز را سرمشق حرکتی تاریخی در حوزه فرهنگ و دانش
صالحی مجمع ّ
دانست و ادامه داد :این موضوع نشان میدهد که اگر مردم به سوی مشارکت در کارها و
برنامههای خیریه بیایند ،کارستان میشود .پس بگذاریم که مردم بیایند.
خیرین مدرسهساز کشور
در بخش دیگر این مراسم ،محمدرضا حافظی ،رئیس مجمع ّ
نیز در سخنانی گفت :این مجمع ،ادامه حرکت بزرگی است که از  16سال پیش تاکنون
در کشور آغاز شده اســت ،حرکتی که رهبر معظم انقالب آن را جهادی مقدس نامیده
اســت .ما  16سال قبل جمعیت اندکی بودیم اما اکنون به  500هزار نفر در کشور و یک
هزار نفر در سراسر جهان تبدیل شدهایم.
حافظی گفت:مجمع در  31استان و  550شهرســتان در سطح جهان حضور فیزیکی
فعالی دارد.
خیرین
خیرین به عرصههای دیگر فرهنگی اشاره کرد و افزود :ورود ّ
او همچنین به ورود ّ
به حوزه کتابخانهسازی و کتابداری یا حتی ســاخت مسکن موجب شده است که این
حرکت فرهنگی در کشور توســعه پیدا کند و فرهنگ کتابخانهسازی شکل و شمایلی
جدید به خود گیرد .هم این بوده که ما بیش از دولت در کشــور مدرسه احداث کردهایم
خیرین مدرسهساز
بهطوری که اکنون  32درصد از حجم کل مدارس کشــور به همت ّ
خیرین مدرسهساز،
احداث شده است و این افتخاری برای مردم ایران به شمار میآیدّ .
جهادگران عرصه علم و دانایی و همچنین جهادگران با نفس هستند زیرا اندوخته خود
را در راه علم هزینه میکنند و در این میان با نفس خود نیز مبارزه میکنند.
خیرین مدرسهســاز کشور با اشــاره به نیمهکاره بودن شش هزار و 800
رئیس مجمع ّ
پروژه مدرسهســازی در دولت نهــم و دهم ،ادامه داد :به پیشــنهاد مجمع و با تصویب
مجلس شــورای اســامی ،مجمع ما به این کار ورود پیدا کرد و توانستیم در این مدت
خیرین شــش هزار
حدود  800پروژه را به اتمام برســانیم و امیدواریم به همت مردم و ّ
مدرسه دیگر را نیز کامل کنیم.
این نشســت که با استقبال خوبی از ســوی بازدیدکنندگان نمایشگاه همراه شده بود
ساعت  16/30دقیقه به پایان رسید.
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بینالملل

غوغای افغانستان در طبقه دوم شبستان
افغانســتان بــه عنوان مهمــان ویژه بیســتوهفتمین نمایشــگاه
بینالمللی کتــاب تهران ،فعالیتهــای خود در بخــش بینالملل
نمایشــگاه را با برگزاری شب شعر و نمایشــگاهی از تصاویر شهدای
افغانی هشت سال دفاع مقدس آغازکرد.
در بخش بینالملل نمایشــگاه که قدم میزنیــم چهره افغانها بیش
از ســایر ملل توجه را به خود جلب میکند و شــاید یکی از مهمترین
دالیلش این است که افغانســتان ،مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه
است.
برنامههایی که مســئوالن کشــور افغانستان در نمایشــگاه برگزار
توآمــد چهرههای افغــان در طبقه دوم شبســتان
میکننــد و رف 
فعالیتهای این کشور را پررنگتر نشان میدهد.
شب شعر ُد ِّر دَری و قند پارسی در سرای اهل قلم
فضای ســرای اهل قلم مملو از چهرههایی بود که اکثر آنها را افغانها
تشکیل میدادند؛ بیشتر حاضران شاعران جوان افغانستان بودند که
به منظور بهرهگیری از حضور بزرگان شــعر و ادب َدری و ارائه اشعار
خود در محضر استادانشــان به شب شــعر « ُد ّ ِر َدری و قند پارسی»
آمده بودند.
در ابتدای این نشست محمد افســر رهبین ،رایزن فرهنگی سفارت
افغانستان شروع به سخنرانی کرد و ضمن خیرمقدم به حاضران گفت:
مشترکات فراوان بین دو کشور برادر ایران و افغانستان ما را به سمتی
میکشد که نتیجه فعالیتهای ما به یکدیگر تعلق دارد.
رهبین پس از ســخنرانی کوتاه خود و به درخواست حاضران ،شعری
با عنوان «من هســتم» را به زبان َدری خواند که خودش آن را سروده
بود .او در خصوص این شــعر توضیح داد که در ابتدا به زبان انگلیسی و
به نام « » I amســروده شده پس از مدتی آن را به زبان َدری ترجمه
کرده است.
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سیدحسین فاطمی ،شاعر خراسانی ،نفر بعدی بود که شعر خود را به
عالقهمندان تقدیم کرد و پس از آن شاعران جوانتر شروع به خوانش
اشعار خود کردند.
نمایشگاه کتاب؛ میزبان چهرههای غیر ایرانی که برای ایران
جان دادهاند
در قســمتی از راهروی بخــش بینالملل ،غرفه کوچکــی قرار داده
شده اســت که تصویر چند جوان در آنجا خودنمایی میکند .جلوتر
میرویم؛ پالکهایی در کنار آن تصاویر دیده میشود .چهرهها ایرانی
نیســتند ولی در هشت سال دفاع مقدس جانشــان را برای ایران از
دســت دادهاند .چهرهها غریبه هم نیســتند ،این چهرهها را دفعات
زیادی در ایران دیدهایم.

ساخت داستان باید به نحوی طراحی
شــود که فراتر از زبان باشــد و به
زبان خنثــی ،الیههای دوم و جوهره
داستان دست پیدا کرد
آنهاخود را نزدیک به این فرهنگ و کشــور میدانسته اند و در همین
حوالی زندگی میکرده اند .همین کشور همسایه .آری اینان ،جوانان
افغان هســتند که در دفاع هشت ســاله ایران ،به کمک شتافتهاند و
دوهزار شــهید و جانباز در میان خود دارند و کشــور افغانســتان به
منظور پاسداشــت مقام این افراد و زنده کردن یادشان غرفه مذکور
را راهاندازی کرده که مورد استقبال بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب
هم قرار گرفته است.

از بازیهای کودکانه تا اشاعه فرهنگ و زبانآموزی
نشست «زبانآموزی و اشاعه فرهنگ ایرانی از طریق بازیهای سنتی
در خارج از کشــور» اولین برنامهای بود که چــراغ بخش بینالملل و
سرای اهل قلم این مجموعه را در روز دوم بیست و هفتمین نمایشگاه
بینالمللی روشن کرد.
ناهید مهدوی اصل ،طراح بازی و قصهگوی ایرانی با لباســی به سبک
سنتی و با رنگهایی شــاد که ترکیبی از رنگمایههای قرمز و صورتی
داشت ،سخنگوی این نشست بود.
مهدوی اصل در ابتدا با اشــاره به اینکه کارش را بــا آموزش بازی به
کودکان خود آغاز کرده است ،گفت :به دنبال فعالیتی که در طراحی
بازیها و عالقــهای که به آموزش زبــان به فرزندانم داشــتم ،برای
اولینبار زبان را به وسیله بازی به کودکانم آموختم.
این قصهگوی ایرانی تصریح کرد زمانی که بــرای اجرای برنامههای
بازی به کشورهای دیگر میرفته است ،تمام تالش خود را به کار بسته
تا با استفاده از لغات ســاده ،بازی را به کودکان بیاموزد ،اما زمانیکه
خانواده کودکان برای خرید کتاب مراجعه میکردند ،به دلیل فارسی
بودن زبان کتاب نمیتوانســتند آن را بخرند و همین مساله منجر به
ترجمه کتابهایش به زبان انگلیسی شد.
وی دلیل این اتفاق را در درجه اول اشاعه فرهنگ دانست و بیان کرد:
به مرور زمان متوجه شــدم انجام بازیها به زبان انگلیســی موجب
زبانآموزی میشود.
افزایش کارایی مغز به دنبال انجام بازی
مهدوی اصل با تأکیــد بر موضوع درگیری هــر دو نیمکره مغز افراد
هنــگام بازی ،افزود :افــراد در زمان بازی به دلیــل انجام امور فکری
نیمکره چپ مغزشان درگیر میشــود و به دلیل احساسی که در این

بینالملل

عالقهمندان امضا کرد.

در بخش بینالملل غرفه کوچکی قرار داده
شده است که تصویر چند جوان در آنجا
خودنمایی میکند .پالکهایی در کنار آن
تصاویر دیده میشــود .چهرهها ایرانی
نیستند ولی در هشــت سال دفاع مقدس
جانشان را برای ایران از دست دادهاند

زمان دارند ،نیمکره راســت مغزشــان نیز فعال میشــود و به دنبال
فعالیت هر دو نیمکره ،کارایی مغز بیشتر میشود؛ در نتیجه هرچه در
زمان بازی یاد بگیرند ،به هیچ عنوان فراموش نمیکنند.
ایــن هنرمند در خصوص ویژگی بازیهای ســنتی ایــران گفت :در
ابتدای بازیهای ایرانی ،کــودکان با یکدیگر همفکری میکنند و این
نکته در انتخاب بازی با مشــورت یکدیگر مشهود است؛ پس از شروع
بازی کودکان به دنبال رهبر یا استاد بازی میگردند که از سایر افراد در
خصوص بازی داناتر باشد؛ بعد از آن یارگیری میکنند و عدم تحمیل
خود بــر دیگری را میآموزند؛ مرحله بعدی رقابت اســت و در نهایت
هیچ کس از باخت خود ناراحت نمیشود.
وی بیان اینکه افراد در کودکی بازی میکنند و در بزرگسالی آن بازی
را زندگی میکنند ،ادامه داد :کــودکان در بازیها میآموزند چطور
میتوانند با دیگران تعامل داشته باشند و برنامه ریزی کنند.
مهدوی اصــل در پایان اظهار کــرد :باید فضایی را بــرای کودکان و
نوجوانان ایجاد کنیم تا به ســمت فعالیتهای جســمی و بازیهای
سنتی جذب شوند.
«یک جفت کفش برای هزارپا» رونمایی شد
فرانتس هوولر ،نویســنده و شــاعر سوئیســی در بخش بین الملل
نمایشــگاه از کتاب خود بــا عنوان «یک جفت کفش بــرای هزارپا»
رونمایی کرد.
وی ،در خصوص کتاب مذکور که به زبان آلمانی نوشــته شده است،
توضیحاتی را به حاضران ارائه داد و در ادامه تعدادی از داســتانهای
این کتاب را به زبان اصلی برای مخاطبان خواند.
علی عبداللهی کتاب «یک جفت کفش برای هزارپا» را با اطالع ناشر
اصلی و کسب اجازه از او به زبان فارسی ترجمه کرده است.
پس از برگزاری مراســم رونمایی ،هوولر تعــدادی از کتابها را برای

«ابر صوتی» در آسمان نمایشگاه کتاب تهران
کتاب «ابر صورتی» کــه مجموعه داســتانهای علیرضا محمودی
ایرانمهر به زبان انگلیسی اســت ،در روز تولد نویسندهاش و در سرای
اهل قلم بخش بینالملل نمایشگاه رونمایی شد.
در ابتدای این مراســم افشین شــحنهتبار ،مدیر انتشارات شمع و مه
ضمن بیان اینکــه کتاب «ابر صورتی» چند ماه پیش در نمایشــگاه
فرانکفورت رونمایی و توزیع شده اســت ،گفت :به نظر میرسید این
کتاب باید در کشور نویسنده نیز رونمایی شود.
وی ادامــه داد :کتاب مذکور با توجه به اینکــه زمان زیادی از تولدش
نمیگذرد ولی خیلی خوب توانست در خارج از کشور ،بهخصوص در
انگلستان ،خودش را نشان دهد.
لیلی حائری ،مدیر آژانس ادبی کیا از دیگر ســخنرانان این مراســم بود
که اظهار داشــت در انتشار کتاب «ابر صورتی» نقشی نداشته و صرفاً به
معرفی علیرضا محمودی ایرانمهر به انتشارات شمع و مه پرداخته است.
علیرضا محمودی ایرانمهر نیزگفت :تاریخچه شکلگیری این کتاب
شــاید به  10سال پیش بازگردد که شــروع به نوشتن این داستانها
کردم و در طول این سالها سه مترجم این نوشتهها را ترجمه کردند.
وی ادامه داد :مجموع این داســتانها را در شرایط دشواری به دست
ریچ آلبرت ،ویراستار کتاب رســاندم و پس از ویراستاری داستانها
توسط ایشان ،به نقش و تأثیر واقعی ویراســتار پی بردم زیرا شاید به
میزان حجم نوشتههای من ،ویراستاری روی داستانها صورت گرفت
تا بتوان داستانها را با همان زبان و به بهترین حالت به زبان انگلیسی
ترجمه کرد.
این نویسنده با اشــاره به موضوع لحن در ادبیات معاصر کشور اظهار
داشت :لحن ،مسالهای بســیار مهم و جدی در ادبیات معاصر ماست.
ســیطره ســنگینی از لحن وجود دارد که وقتی شــروع به نوشــتن
میکنیم ،ذهن را با خود میبرد ولی دقیقاً همین مســاله ،آسیبی به
داستان میزند و آن خالی و تُ ُنک شدن متن در زمان ترجمه است زیرا
لحن در ترجمه قابل انتقال نیست.
محمودی ایرانمهر با بیان اینکه باید کاری کرد که متن متکی بر لحن
نباشد ،تأکید کرد :درونســاخت داستان باید به نحوی طراحی شود
که فراتر از زبان باشد و به زبان خنثی ،الیههای دوم و جوهره داستان
دست پیدا کرد.
شناخت خراسان رضوی در طبقه دوم شبستان
مراســم استانشناســی خراســان رضوی با حضور جمع کثیری از
مسئوالن فرهنگی کشــور و استان خراسان رضوی در سرای اهل قلم
بخش بینالملل برگزار شد.
حســین نوشآبادی ،معــاون پارلمانــی و امور اســتانهای وزارت
ارشاد ،حجتاالسالموالمسلمین الهی خراســانی ،مدیرعامل بنیاد
پژوهشهای آســتان قدس رضوی ،اصغر رشــید ،معاون سیاسی و
اجتماعی اســتانداری خراســان رضوی ،محمدجعفر یاحقی ،استاد
دانشگاه و عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ،کوروش شجاعی،
مدیرمسئول روزنامه خراسان از حاضران در این نشست بودند.
یاحقی جایگاه فرهنگی خراسان را بررسی کرد و شجاعی درخصوص
جایگاه رسانهای خراسان به سخنرانی پرداخت.
حجتاالسالموالمسلمین الهی خراسانی ،جایگاه پژوهشهای دینی
را در استان خراســان رضوی توضیح داد و رشید به تحلیل فرهنگ و
تاریخ خراسان رضوی پرداخت.
در ادامــه برنامه محمــود اکرامیفر و مصطفی محدثی خراســانی،
از شــاعران این استان اشــعاری را برای حاضران خواندند و در پایان
این مراســم نیز کتاب زندگینامه سردار شــهید علیمردانی با عنوان
«علیمرد» رونمایی شد.
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مسئول بخش انتشارات دولت روسیه:

به دنبال ترجمه آثار معاصر
ایرانی و روسی هستیم
والدیمیر گوریف که ترجمه آثار هنری را در ســابقه
فعالیت خود دارد ،این روزها مسئول بخش انتشارات
دولت روســیه اســت .به همین بهانه و در حاشــیه
نمایشــگاه با وی به گفتگو نشســتیم و از برنامههای
آینده روســیه در مورد تبادل فرهنگ نوشــتاری دو
کشور سؤال کردیم.
بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران را چگونه دیدید؟
اولین بار اســت که در نمایشگاه کتاب تهران شرکت
میکنم؛ ذوق و اشتیاق زیاد مردم ،تعداد زیاد کتابها
و ناشران حاضر و فضای بزرگی که به نمایشگاه کتاب
اختصاص داده شــده است ،برایم جالب بود و نظر من
را به سوی خود جلب کرد.
به تعدد کتاب و ناشر در این نمایشگاه اشاره
کردید ،این فضا چه دیدگاهی را در شما ایجاد
میکند؟
تعدد کتاب و ناشــران در نمایشگاه مذکور بسیار زیاد
اســت و کتابهایی از تمام حوزههای متنوع هنری،
علمی ،تاریخی ،داستانی ،سیاسی و دینی در آن دیده
میشــود .تنوع کتا ب ها این حس را به انسان منتقل
میکند که این مکان ،فضای فرهنگی بســیار بزرگی
است که مورد اســتقبال مردم ایران و حتی برخی از
کشورهای دیگر قرار میگیرد.
راه حل شما به منظور گسترش تبادالت ایران
و روسیه در حوزه کتاب چیست؟
آثار کالسیک ایرانی در روسیه و آثار کالسیک روسی
در ایران ترجمه شــدهاندو تصمیم فعلی ما این است
که بتوانیم نظر ناشــران و مترجمان ایرانی و روســی
را جلب کنیم تا آثار معاصر ایرانی را به روســی و آثار
معاصر روسی را نیز به ایرانی ترجمه کنند ،زیرا ما در
این زمینه کار نکردهایم و ضعیف هستیم.
به نظر شــما فضای دو جامعه ایران و روسیه
قابلیت پذیرش این اتفاق را دارد؟
به نظر من امکانپذیر اســت که ایــن ارتباط ایجاد
شــود زیرا فرهنگ ایران و ادبیات ایران در روســیه و
در بین شاعران و نویسندگان روسزبان مطرح است
و در تمام دانشگاههای کشــورمان ،گروهی مختص
زبان فارســی وجود دارد؛ پس به همین دلیل امکان
آشــنایی با فرهنگ و ادبیات معاصر ایران در روسیه
وجود دارد.
آیا به دیگر هموطنانتان پیشنهاد میکنید
که در ســالهای بعد در این نمایشگاه حاضر
شوند؟
اتفاقی را که امسال در بیســت و هفتمین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران مشــاهده کــردم به تمامی
همکارانم منتقــل میکنم تا آنها نیــز در دورههای
بعدی به این نمایشــگاه بیایند و در آن حضور داشته
باشند.
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بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ا ز نمایشگاه

گــــزارش
تصــویری

کودکانه های
نمایشگاه

بخش بین الملل،
یک تصویر

در دری
شب شعر ّ
در بخش
بین الملل

آمدن ،رفتن؛ کتاب خریدن
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بخش بین الملل ؛
نمایی دیگر
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کتاب کتاب ها

مصلی
پذیرای
علی جنتی
حضور مسئول بخش انتشارات دولت روسیه در نمایشگاه
زنگ آغاز
نمایشگاه

ایران
و ایران شناسی؛
کتاب ها

حضور مردم در دومین روز
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طبقــه دوم شبســتان راهرویی پــر از پرچمها و نمادهــای دیگر
کشورهاســت .مردمانی با چشــمهای بادامی و ظاهر و پوششــی
متفاوت از ســرزمینهای مختلف که بهدنبال صلح و دوســتیاند؛
مســیری که در دو طرفش غرفههای انجمنهای دوســتی ایران با
کشــورهایی مانند چین ،ژاپن ،قزاقســتان ،ارمنستان ،گرجستان،
لبنان ،فلسطین و کشــورهای اروپایی چون آلمان ،لهستان ،هلند،
بوســنیوهرزگوین و واتیکان و نیز برزیــل ،آرژانتین ،کوبا و ونزوئال
از آمریکای جنوبی واقع شــده و همه در کنار یکدیگر دوســتانه به
مراوده فرهنگی مشغول هستند.
این انجمنها هر ساله در نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران حاضر
میشوند تا عالوه بر معرفی کشورهای دیگر به ایرانیان ،عالقهمندان
و مخاطبان ایرانی را به سوی فرهنگ کشــورهای مختلف معطوف
کرده و از این مســیر ،پل ارتباطی فرهنگی و هنری در سراسر عالم
ایجاد کنند.
ســرآغاز کار این انجمنها بر این اساس شکل گرفته که چیزی فراتر
از دیپلماسی وجود دارد و آن ،فرهنگ ،آیین و اندیشههای مردمان
هر سرزمین اســت که دیپلماسی عمومی جهان را تشکیل می دهد.
نیازی که برآمده از خاستگاه فرهنگی هر تمدنی محسوب میشود.
بیســتوهفتمین نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران نیز مانند هر
سال محملی اســت تا از دریچه کتاب پیوند عمیقتری میان مردم و
فرهنگ کشورهای مختلف ایجاد کند.
غرفه دوســتی ایران و تاجیکســتان به لحاظ نزدیــک بودن زبان و
فرهنگ دو کشور و اینکه تاجیکها خود را بخشی از خراسان بزرگ
میدانند ،اهمیت بســیاری دارد .مســئول این غرفه میگوید ،هر
آنچه درباره تاجیکستان در انبارهای ناشــران ایرانی موجود بود،
گردآوری کردهایم تا در نمایشــگاه کتاب با ارائــه آنها به مخاطبان
عالقهمند به ادب و فرهنگ تاجیکســتان ،بــه تحکیم رابطه این دو
کشور فارسیزبان که از یکدیگر دور افتادهاند ،کمک کنیم.
وی با اشاره به وضعیت نهچندان مناسب چاپ کتاب در تاجیکستان
میافزاید :بســیاری از نویسندگان و پژوهشگران تاجیک کتابهای
خــود را در ایران منتشــر میکننــد و امیدوارم مخاطبــان ایرانی
توجه بیشــتری به ادبیات تاجیکســتان داشته باشــند .از آنجا که
خط نوشــتاری در تاجیکستان سرلیک اســت ،درصدد هستیم تا با
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انجمنهایدوستی؛
پرچمدارپیوندهای فرهنگی و مردمی جهان
انجمنهای دوستی هر ساله در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران حاضر میشوند تا عالوه
بر معرفی کشورهای دیگر به ایرانیان،

راهاندازی کارگروههایی ،عالوهبر آموزش خط فارسی به تاجیکها،
در گسترش استفاده از کتابهای فارسی در این کشور فعالیتهایی
انجام دهیم .همچنین بر اســاس طرح اهدای کتاب ،تاکنون بیش از
چهارهزار کتاب به کتابخانه ملی این کشــور اهدا شــده که در تاالر
ایران این کتابخانه نگهداری میشوند تا عالقهمندان از آنها استفاده
کنند.
مســئول غرفه انجمن دوستی ایران و قزاقستان نیز با بیان اینکه این
انجمن به دنبال دو هدف اصلی است ،میگوید :مهمترین هدفی که
دنبال میکنیم گسترس رابطه دوستی بین دو کشور است که به این
منظور هدف دوم یعنی توجه به مسائل اقتصادی ،تجاری و فرهنگی
را دنبال میکنیم .رئیس جمهوری قزاقســتان در زمینه معرفی این
کشور پس از استقالل از شــوروی کتابهایی نوشتهاند که ترجمه
فارسی آنها را در این مجموعه ارائه کردهایم.
از دیگر کشــورهایی که از نظر فرهنگی با ایران اشتراکات بسیاری
دارد ،ارمنستان است .نجاتی ،مســئول غرفه انجمن دوستی ایران
و ارمنســتان نیز با اشــاره به فعالیــت این انجمن از ســال 1386
میگوید :حضور در بســیاری از نمایشگاههای فرهنگی ،جشنوارهها
و هفتههای فرهنگی به این انجمنهای غیرسیاســی و غیرانتفاعی
کمک کرده اســت تا در حوزه معرفی فرهنگ و نزدیک بودن مردم
دو کشــور به ویژه ارامنه ایران ،موفقتر باشــیم .انتشار نشریهها و
کتابها ،معرفی ورزشــکاران ارمنی ســاکن در ایران و شــهدای
ارمنی هشت ســال دفاع مقدس برخی از آثار و اقداماتی هستند که
توانســتهاند به گسترش فرهنگ ایران و ارمنســتان عمق ببخشند.
تعامالت فرهنگی ،دانشجویی و ســرمایهگذاری از دیگر بخشهای
مشارکت این انجمن است.
فخراییراد ،مسئول انجمن دوســتی ایران و آلمان نیز معتقد است
که فعالیتهای فرهنگی غیرسیاسی و استفاده از واژه دوستی تاثیر

بیشــتری در روابط کشــورها دارد .فعالیت غیرسیاسی این انجمن
بهویژه ارتباط با مسئوالن آلمانی ســاکن در ایران ،بخش فرهنگی
ســفارت و اتاق بازرگانی در اولویت برنامههای این تشکل قرار دارد.
برگزاری شبهای ادبی درباره شاعران و نویسندگان دو کشور نیز از
فعالیتهایی بهشمار میآید که با عنوان دوستی ،رغبت بیشتری به
افراد برای فعالیت در آن حوزهها میدهد.
امیری ،عضــو کمیته فرهنگی انجمن دوســتی ایــران و ژاپن نیز
میگوید :این انجمن از نخســتین انجمنهایی اســت که به عنوان
یک موسســه غیرانتفاعی از ســوی وزارت امور خارجــه و وزارت
کشــور مجوز فعالیت گرفت و تالش میکند تا فرهنگ ایرانیان را به
ژاپنیها و بالعکس معرفی کند .انجمن دوســتی ژاپن و ایران که در
ژاپن فعالیت میکند ســاختار متفاوتی دارد اما این انجمن در ایران
از ســه کمیته فرهنگی ـ ادبی ،علمی و اقتصادی تشکیل شده است.
افراد بنا به عالقهمندی خودشــان در این کمیتهها فعالیت میکنند
و تا پیش از این نشــریهای نیز منتشر میشد که مدتی است منتشر
نمیشــود ،همچنین فعالیتهای این انجمن بهگونهای نبوده است
که منجر به چاپ کتاب شده باشد.
وی درباره پرســشهای معمول بازدیدکنندگان نمایشــگاه کتاب
نیز میگوید :بیشــتر ســوالها درباره تاریخ و فرهنگ ژاپنی است
و اطالعاتی درباره این کشــور از ما خواســته میشود .مهمانهایی
نیز که به این غرفــه میآیند ،نمادهایی از این فرهنگ هســتند اما
مهمترین فعالیتی که بــرای عالقهمندان میتوانیــم انجام دهیم،
راهنمایی آنها به ســازمانها و موسساتی مانند دانشگاه تهران است
که میتوانند در آشنایی بیشتر آنها با فرهنگ ژاپن مفید باشد.
در هر حال انجمنهای دوســتی ایران و دیگر کشــورها میتوانند
با شناســایی زمینههای عالقهمندی مشــترک ملتها ،فراتر از یک
فروشگاه صرف عمل کرده و به شــکل گرفتن یک بازار جهانی برای
گسترش فرهنگ و تمدن غنی ایران کمک شایانی کنند.

همراهاننمایشگاه

اداره برق منطقه 7
روشنی میآورد

تامین برق مجموعه نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران با توجه به گســتردگی و وجود
بخشهای مختلف آن ،کار دشواری اســت .برای این منظور تمهیدهای الز م اندیشیده
شده است .در ایام برگزاری بیستوهفتمین نمایشگاه بینالمللی كتاب تهران اكیپهای
نظارتی منطقه هفــت اداره برق تهران بهطــور دائمی بر كیفیت برقرســانی و رعایت
استانداردها نظارت میكنند؛ همچنین ناظران این اداره با گشت زنی و بررسی بخشهای
مختلف بر رعایت دســتورالعملها و استانداردها توســط غرفهدارها نظارت دارند و در
صورت عدم رعایت مسائل ایمنی با متخلفان برخورد میشود.
بر اساس اظهارت مسئوالن ،اداره بهرهبرداری منطقه برق فردوسی در این دوره بنا داشت
کار برقرسانی دائمی مصالی امام خمینی (ره) را به انجام برساند ،اما به دالئل فنی این امر
میسر نشد و در نهایت مقرر شد به روال سالهای گذشته ،كار برقرسانی مصلی به صورت
پروژهای مستقل و موقت انجامشود .بنابراین سه پست  60كیلووات و یك پست عمومی
در محل نمایشگاه کتاب نصب شده است .برقراری رینگ كابلهای  12و  20كیلوواتی از
دیگر اقدامهای انجام شده است.
ن نمایشگاه کتاب تهران ،كابلهای ورودی به
اداره برق و پیمانکارها در بیســت و هفتمی 
مصلی را در  13فروردینماه تحویل دادند؛ در حالی که در دورههای قبل این کار در اوایل
اردیبهشــت به انجام میرسید .در این دوره برای نخستینبار برقرسانی به مصلی پانزده
روز سریعتر از سالهای قبل انجام شد.
در بیست و هفتمین دوره نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران شش کیلومتر کابلکشی
برق فشار قوی انجام شــده تا برق مورد نیاز تامین شود .در زمینه استفاده از برق ،پریزها
و کابلکشی برای پیمانکار و همینطور غرفهدارها دستورالعملهای ایمنی تدوین شده
است تا بر اساس آن در زمینه رعایت نکات ایمنی اقدام کنند .همچنین از قبل یک ژنراتور
قوی در مصلی مستقر شده تا در صورت قطع برق بتوان آن را وارد مدار کرد.
مســئوالن مدیریت بحران این اطمینان را دادهاند که اگر کوچکترین مســالهای پیش
بیاید ،سریع وارد عمل شــده و نســبت به رفع خرابی احتمالی اقدام میکنند بنابراین،
جای هیچگونهنگرانی نیست .بر اســاس این گزارش اداره برق استان تهران فعالیتهای
متعددی را برای عملیات اجرایی تأمین برق نمایشــگاه کتاب به انجام رســانده است .از
آن جمله میتوان به این موارد اشــاره کرد؛ تجهیز یک دســتگاه پست زمینی و نصب دو
دستگاه کیوســک موبایل  ،800 kvaنصب  30دستگاه تابلوی توزیع شالتر ،کابلکشی
فشــار ضعیف به متراژ تقریبی  4000متر و فشار متوســط به متراژ تقریبی  1000متر،
نصب سیستم ارتینگ  tncبرای شالترها و تابلوهای توزیع ،ارت کردن داربستهایی که
کابل از روی آنها عبور کرده است و نیز همبندیشان برای ایمنی بیشتر و در نهایت نصب
عالئم هشداردهنده (اعالم خطر برق گرفتگی).

جمعه  12اردیبهشت 93

ل
پرونده حمل و نق 
در نمایشگاه امسال

مصالی بزرگ امام خمینی (ره) با وجود مساحت گسترده و برخورداری از فضاهای مناسب برپایی نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران نیســت ،زیرا زیرساختهای الزم را ندارد .موضوعی که مسئوالن فرهنگی و برگزارکنندههای نمایشگاه
کتاب هم به آن اشاره میکنند .اما نباید مزیت دسترسی به وسائل نقلیه عمومی در محدوده مصلی را نادیده گرفت .دو
ایستگاه مترو شهید بهشتی و مصلی ،همچنین همکاری معاونت حمل و نقل شهرداری تهران ،در ارائه خدمات ویژه
اتوبوســرانی و تاکسیرانی از این دست امتیازهاست .از همینرو شهروندان پایتخت و همچنین دیگر بازدیدکنندگان
از هر نقطه تهران میتوانند با اســتفاده از وســائل نقلیه عمومی به راحتی خود را به مصالی بزرگ امام خمینی(ره)
برسانند .همچنین پارکینگ اختصاصی نمایشگاه ،دیگر مزیت برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی در مصلی است .به
گفته مســئوالن نمایشگاه کتاب ،پارکینگ در سه محدوده ورودی شماره یک مصلی با ظرفیت  600دستگاه ماشین
ســواری ،پارکینگ لجستیک با ظرفیت  3000دستگاه ماشین سواری و پارکینگ گلگشت با ظرفیت  700سواری و
 500دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده است.
همچنین چندین دستگاه ون برای جابهجایی بازدیدکنندههای نمایشگاه ،از در جنوبی مصلی ،به محل ورودی اصلی
شبستان تدارک دیده شده است که در تمام ساعت کار نمایشگاه کتاب به خدماترسانی مشغول هستند.
همچنین در بخش تاکســیرانی خدمات متعددی در نظر گرفته شده است .اطالعرسانی مسیرها و ایستگاههای ویژه
آقایان و بانوان ،استفاده از تاکسیهای فرودگاه امام خمینی(ره) با رانندههای مسلط به چند زبان خارجی برای بخش
بینالملل و ارائه بیش از  200نوبت ســرویسدهی روزانه برای انتقال مسافران از نمایشگاه به مقصدهای مختلف در
سطح تهران از جمله فعالیتهای تاکسیرانی است.
همچنین در این دوره نمایشگاه سازمان اتوبوسرانی از میدانهای هفت تیر ،آزادی ،راهآهن ،خراسان ،صنعت ،شوش،
امام حســین(ع) و صادقیه و بالعکس اتوبوسهای ویژهای را اختصاص داده اســت .ضمن اینکه خطوط اتوبوسهای
تندرو و اتوبوسهای محدوده مصلی تقویت شــده است .از سویی در نشستهای مشــترک مسئوالن مترو تهران با
مدیران نمایشــگاه کتاب تهران ،مقرر شده ساعت کار مترو در ایستگاههای شهید بهشتی و مصلی نیم ساعت بیشتر
شود و ساعت یازده و نیم آخرین زمان حرکت قطار از این دو ایستگاه باشد.
همچنین قرار شــد زمان توقف قطارها در این دو ایستگاه کوتاهتر شــود اما بر تعداد قطارها اضافه شود تا حمل و نقل
مردم با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.
طبیعی است اقدامهای انجام شده در بخشهای مختلف با هماهنگی کمیته تسهیالت رفاهی و مدیریت ستاد بحران
طی نشستهای متعدد صورت گرفته اســت .نخستین نشســت اعضای کمیته ایمنی و مدیریت بحران نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران زمستان سال گذشته برگزار شد .طی جلسات هماهنگی ،نقطههای حادثهخیز و آسیبپذیر
مصلی تهران معلوم شــد و در فهرســتی با توضیحهای دقیق فنی به اطالع مدیریت ستاد بحران و مدیران نمایشگاه
رسید تا با تالش بیشتر بهرهگیری از تجهیزات الزم برای تامین ایمنی حداکثری نمایشگاه کتاب اقدام شود.
همچنین در آن نشستها ،نقاط ضعف دورههای پیشین نمایشگاه کتاب تهران در حوزه ایمنی ارزیابی شد و بر اساس
آن شــرح وظایف دستگاههای مربوطه ،نهایی و دستور العمل ستاد پیشــگیری و مدیریت بحران نمایشگاه تنظیم و
تدوین شد .بهبود خدمات حمل و نقل ،نظارت بر ســازههای موقت نمایشگاه کتاب ،وضعیت برقرسانی و نظارت بر
غرفههای مواد غذایی از جمله موارد مطروحه بود.
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گزارشی از نشست «فردوسی؛ نخستین کارگردان سینمای جهان»

داستانپرداز چیره دست
یا اولین کارگردان سینمای جهان؟

یک عکس فوری از سالندستاوردهای علمی ایران

خالصه ای از
همهنمایشگاه

وارد شبســتان که میشــوی چشــمت به جمعیتی میخورد که آرام آرام در
غرفهها جاری میشوند .هر کدام چند جلد کتاب زیر بغل زدهاند و چشمهایشان
روی نقشه راهنما دنبال محل انتشــارات یا سالن خاصی میچرخد .هر کس با
عالقه و سلیقه خاصی ســعی دارد بهترین کتاب موجود را بخرد .ما هم با کمک
نقشه راهنما و پرس و جو ،از غرفهها و ســالنها گذشتیم و در نهایت به «سالن
دستاوردهای علمی ایران» رسیدیم؛ فضای بزرگی که همه مشغول آمادهسازی
آن برای دسترسی بهتر مخاطبان هســتند .پای هر قفسه عدهای ایستادهاند و
در حال تماشای بهترین کتابهای چاپشده در زمینه های مختلف هستند.
حدود  5هزار جلد کتاب در قفســههای  2طبقه و  3طبقه روی دیوارها کنار هم
نشستهاند که البته در مقایسه با فضای وسیع سالن خیلی هم به چشم نمیآید
اما با پرس و جو فهمیدیم که  5هزار جلد دیگر قرار اســت به آنها اضافه شــود.
نکته جالب این است که کتابهای این سالن برای فروش نیستند و بیشتر برای
آشنایی پژوهشــگران با منابع چاپ شده  3سال گذشــته چنین سالنی را برپا
کردهاند .این اقدام سبب میشود محققانی که از نمایشگاههای سالهای پیش
جا ماندهاند ،بتوانند کتاب مورد نظرشان را به راحتی پیدا کنند.
دکتر محمد حســنزاده ،مسئول سالن دســتاوردهای علمی ایران ،با اشاره به
تمایل پژوهشگران برای بازدید از این ســالن گفت :با توجه به اینکه بسیاری از
منابع پژوهشــی به سختی در دســترس محققان قرارمیگیرد ،امسال بهترین
کتابهای موجود در زمینههای مختلف را جمــعآوری کرده و در معرض دید
پژوهشگران قرار دادیم.
وی هدف از شــکلگیری این ســالن را معرفی آثار فاخر سه سال گذشته اعالم
کرد که طبق آن از میان  130هزار نســخه کتاب 10 ،هزار نسخه در زمینههای
مختلف ،توسط استادان و خبرگان حوزههای مختلف انتخاب شده و در اختیار
مردم قرار گرفته است.
با توجه به گفته دکتر حسنزاده تا چند روز دیگر امکان فروش کتاب نیز برای این
سالن به وجود خواهد آمد اما تا آن زمان اگر کسی خواستار خرید کتاب باشد به
ت مربوطه در نمایشگاه معرفی میشود.
غرفههای انتشارا 
در این ســالن میتوان بهترین کتابهایی را که در  3سال گذشته در زمینههای
روانشناسی ،ادبیات ،اندیشه ،فلسفه ،پزشــکی ،و دیگر حوزهها چاپ شده پیدا
کرد .بسیاری از محققان میتوانند در ابتدا به سالن «دستاوردهای علمی ایران»
سری بزنند و راه خود را برای رسیدن به کتاب مورد نظرشان کوتاه کنند .در واقع
میشود این ســالن را نمونهای از کل نمایشگاه دانست که به صورت خالصه در
اختیار مردم قرار گرفته است.
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بعد از ظهر دیروز سالن نشستهای انجمن فرهنگی ناشران
علمی و آموزشی میزبان عالقهمندانی بود که میخواستند
رابطه حکیم فردوسی و سینما را بدانند.
نشر «دریافت» با برگزاری نشســت «فردوسی؛ نخستین
کارگردان سینمای جهان» ادعایی قابل تأمل را مطرح کرد و
سخنرانی درباره این ادعا را بههامون سبطی سپرد .سبطی
عقیده داشت تکنیکهایی در سینما وجود دارد که پیشتر
در شاهنامه فردوسی مورد استفاده قرار گرفته است.
این ســخنران برای اثبات ایده خود نمونههایی از اشــعار
فردوســی و جامی را شــاهد مثال آورد و نخست با بررسی
بیت به بیت داستان گذر سیاوش از آتش آغاز کرد .به عقیده
سبطی ،فردوسی در داستانسرایی دوربین به دست داشته و
پالن به پالن داستانش را دکوپاژ کرده است« .اسلوموشن»،
«بهرهگیری از شــخصیتهای فرعی» و «روایت داستان با
تصویر» از جمله تکنیکهایی بود که ســبطی به آنها اشاره
کرد.
وی ویژگی شــعر شــاعرانی چون جامی را روایت خطی و
فاقد تکنیکهای تصویری دانست و برای نشان دادن تبحر
فردوســی در خلق تصاویر ،به مقایســه داستان «سالمان
و ابســال» و «گذر ســیاوش از آتش» پرداخت .به عقیده او
فردوســی توانســته با کات زدن به تصاویر و حرکت دادن
دوربین از جایی به جای دیگر تکههای روایت را بدون افزودن
بازی کالمی اضافه به هم بچســباند و تصویری ناب و کامال
سینمایی ارائه کند .به عنوان نمونه سبطی نشان داد که در
روایت داستان ســیاوش مخاطب از لحظه ورود سیاوش به
آتش با خبر اســت اما خروج سیاوش که گواهیبخش منزه

بودن اوســت با روایت و کلمات بیاثر بــه اطالع مخاطب
نمیرســد ،بلکه ناگهان دوربیــن روی مردمی که هلهله و
شادی میکنند میچرخد و اینگونه به خروج مهم سیاوش
جذابیت میبخشد و آن را بصری و ویژه میکند.
در ادامه ،سخنران نشست داســتان دیگری را بررسی کرد.
او برای این بخش و نشــان دادن تکنیک حرکت آهسته در
شاهنامه داستان نبرد رستم و اشــکبوس را با مخاطبانش
مرور کرد تا نشــان بدهد که فردوسی برای افزایش تمرکز و
هیجان مخاطب ،صحنه کشیده شدن زه کمان را به صورت
حرکتآهسته(اسلوموشن)بهتصویرکشیدهاست.
سبطی به داستان یوسف و زلیخا اثر جامی اشاره کرد و شیوه
روایی آن را با داســتان بیژن و منیژه فردوســی قیاس کرد.
او با اشــاره به بخش به چاه انداخته شدن حضرت یوسف و
آویزان کردن بیژن درون چاه گفت :فردوسی با بسته شدن
در چاه دیگر دوربین را به درون چاه نمیبرد و ما جایی متوجه
فشارها و دردهای بیژن در چاه میشویم که منیژه به او سر
میزند و با دســت برای او ظرف غذا آویــزان میکند .اما در
مقابل ،جامی باز روایتی خطی و ســاده از اســارت حضرت
یوســف در چاه ارائه میکند که فقط بر پایه کلمات استوار
است.
سبطی در پاسخ به ســوال خبرنگار ویژهنامه نمایشگاه که
موارد برشمرده شده را صرفا نوعی تکنیک داستانپردازی
دانست و عنوان «نخســتین کارگردان سینمایی جهان»
را نامفهوم و نامتناســب خواند گفت :بله میتوانستم بگویم
فردوسی یک روایتگر چیرهدست است اما به نظرم فردوسی
واقعا دوربین به دست داشته و کارگردانی کرده است.

گشتی در سالن پر و پیمان ترجمه
چسبیده به ســالن دســتاوردهای علمی ایران یک سالن
کوچک اما پر بار از کتابهای ترجمه وجود دارد .یک فضای
کوچک کــه  5هزار جلد کتاب ترجمــه در خود جای داده
اســت؛ کتابهایی در زمینه ادبیات ،اندیشــه و همچنین
کودک و نوجوان که از زبان فارسی به زبانهای دیگر ترجمه
شده است.
جالب است که وقتی پای ترجمه وسط باشد میتوانیم تعداد
زیادی از کتابهایی را که به صورت ترجمه خواندهایم ،نام
ببریم اما تا امروز شاید کمتر به فکر آثار فارسی افتاده باشیم
که به زبانهای دیگر برگردان شدهاند.
در میان پارتیشنهایی که ســالن ترجمه را به چند بخش
تقسیم کرده ،کتاب های زیادی که به بیش از  20زبان دنیا
ترجمه شدهاند به چشــم میخورد .در واقع آثار فاخری از
ایران به زبانهای اســپانیایی ،روسی ،بوسنیایی ،تاجیکی،
ایتالیایی ،اندونزیایی ،تایلندی ،چینی ،ژاپنی ،اردو ،ترکی
اســتانبولی ،عربی ،آلمانی ،فرانســه و انگلیسی برگردان
شدهاند.
احسان عباسلو ،مســئول ســالن ترجمه ،از عالقه شدید

مخاطبان خارجی نســبت به ادبیات ایران گفت و تبلیغات
را الزمه دسترســی به جایگاهی محکم تر در ادبیات جهان
دانست.
عباســلو از عالقه مردم به این ســالن حــرف زد و گفت :با
توجه به اســتقبال مخاطبان ،میتوان آثار بیشتری را برای
ترجمه معرفی کرد .اســتقبال غیرفارســی زبانها از این
سالن نیز نشــان از تاثیرگذاری ادبیات ایران بر کتابخوانان
و عالقهمندان ادبیات در دیگر کشورها دارد.
وی افزود :وقتی کتابهایی مثل دیــوان حافظ و رباعیات
خیام به زبانهای مختلفی ترجمه میشــود یعنی ادبیات
ایران میتواند به رســمیت شناخته شود و این برای ادبیات
یک کشور ،یعنی پیشرفت.
در میان کتابهای ســالن ترجمه ،آثار فاخری مثل دیوان
حافظ ،کلیات ســعدی ،رباعیات خیام و شاهنامه فردوسی
وجــود دارد که به زبان هــای زیادی ترجمه شــدهاند .از
نویسنده های معاصر نیز میتوان کتاب اشعار نیما یوشیج،
تعدادی از رمانهــای محمود دولتآبادی ،کتابی از محمد
رضا بایرامی و ...را در سالن ترجمه مشاهده کرد.

اقتصـاد نشـر

سالنهایی پر از شادی و هیجان ،جایی برای کودکان
و نوجوانان که کتابهای رنگارنگ و خواندنیشــان
را میتواننــد در آنجا پیدا کنند .ســالنهای کودک
و نوجــوان را با چادرهــای صورتیرنگ بعد از بخش
ناشــران دانشــگاهی خواهید دید؛ رنگــی جذاب و
خیرهکننده که انگشــتهای کوچــک بچهها آن را
نشــانه گرفته است .در این ســالنها عالوه بر کتاب،
اســباببازیهای متنوعی نیز برای فروش ارائه شده
است ،این بخش نسبت به دیگر بخشها مشتریان و
مخاطبان بیشتری دارد و بچهها با ایستادن در مقابل
غرفه ها با اصرار خواســتار اســباببازی هستند .در
ب بازیها و
این گزارش نگاهی به قرار گرفتن اســبا 
کتابها در کنار هم داشتهایم.

فروش اسباببازی در سالن
کتاب های کودک و نوجوان؛ آری یا خیر؟

لزوم ورود به بازیهای فکری
کتابها در بســتههای زیبا و متنوع روی سکوهای
غرفه جانمایی شــدهاند ،رنگهایی چون قرمز ،آبی،
زرد ،صورتی و نارنجی جلد کتابها را پوشانده است،
کودکان کــه به این غرفه میرســند تصور میکنند
یک اســباب بازی را در مقابل خــود دارند ،ولی آنها
کتابهایی با طراحی جلد و صحافی شــکیل و زیبا
هستند .آمنه عبدلی ،معاون انتشارات «گوهر دانش»
در این زمینه میگوید« :ما مجموعهای از کتابهای
مرتبط را در این بستهها قرار دادهایم تا هم برای بچهها
جذاب باشــد و هم خانوادهها بتوانند مجموعهای از
کتابها را با قیمت مناســبتری خریداری کنند .اما
هنوز در حوزه اســباب بازی و بازیهای فکری وارد
نشدهایم ،در حالی که هر وقت خانواده یا کودکی به ما
میرسد درباره اسباببازی سوال میکند».
او با اشاره به غرفهای در نزدیکی غرفه انتشارات خود
که فقط اسباببازی میفروشــد و مشتریان زیادی
دارد ،عنوان میکند« :اگر چه فروش ما کم نیســت
ولی مساله اینجاســت که غرفه اسباببازیفروشها
معموالً از غرفه ناشران شلوغتر و پرمخاطبتر است،
البته مــن مخالف ارائه بازیهای فکری و آموزشــی
نیستم و فکر میکنم که خیلی هم خوب است ،اما مساله اینجاست که ترجیح میدهند از اینجاخرید کنند .به نظــر من این موضوع اصال بد
بخش عمدهای از مخاطبان کودک نمایشگاه کتاب به آن سمت جذب نیست ،زیرا این محصوالت در دسترس آنها قرار دارد».
میشوند و ممکن است که کتاب خوب دیده نشود .البته ما به تازگی نیز محمدی برای اثبــات نظر خود دالیل توجیهی هــم دارد و میافزاید:
تصمیم گرفتهایم به عرصه بازیهای فکری وارد شویم تا بتوانیم به نیاز «کتاب برای یادگیری است و اسباببازی هم میتواند مانند کتاب برای
کودکان یاددهنده باشــد ،پس میتوان گفت که هر اسباببازی فکری
مخاطبان خود به درستی پاسخ دهیم» .
عبدلی همچنین درباره مخالفت برخی ناشــران با حضور فعاالن حوزه خوب نیز میتواند در حکم یک کتاب باشد .گاهی آموزش یک موضوع
اسباببازی در نمایشگاه کتاب میگوید« :اگر کتاب و بازی همزمان با توسط اســتاد و مربی زمان زیادی میبرد در حالی که یک اسباب بازی
هم ارائه شود ،انتقادی متوجه ناشر نیست ،اما اینکه فقط به اسباببازی فکری خوب و مناســب میتواند این کار را به درســتی و در مدت زمان
کوتاهتری انجام دهد .اما شــاهد این هستیم که جای اسباببازیهای
ی اندیشیده شود» .
بسنده شود اتفاقی است که باید برای آن چارها 
فکری در مهدهای کودک ،مدارس و حتی کتابخانهها خالی است و باید
ی اندیشیده شود».
برای این موضوع راهکار 
ضرورتی انکارناپذیر
از غرفههایی که بیشــتر به ارائه اســباببازیهای فکری و آموزشــی به گفته او گاهی پدر و مادرها برای یک شــب تفریح یا برای مناسبتی
پرداخته اســت ،میتوان به غرفه «گلدونه» اشــاره کــرد؛ جایی که مثل تولد 60 ،یا  70هزار تومان هزینه شــام و خوراکی میپردازند ،اما
مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده و فروش نســبتاً خوبی نیز دارد .برای خرید یک وســیله فکری و آموزشــی  10هزار تومانی کلی فکر
علی محمدی ،مســئول فروش این غرفه اظهار میکند که حدود  50میکنند.
بازی فکری و آموزشــی در نمایشگاه کتاب تهران عرضه کرده است که
بازی؛ نیاز کودک
برای سنین شش ماه تا  9سال کاربرد دارد.
او میگوید« :اغلب مردم به دنبال محصوالت کمک آموزشــی هستند احمد چراغی ،مدیرمســئول انتشــارات «یاران علم و دانش» عرضه
و به دلیل اینکه عرضه این محصوالت در شــهر عموماً جای مشخصی اســباب بازی در کنار کتاب را مغایر با هم نمیدانــد و میگوید« :من
ندارد ،زمانی که مردم به نمایشــگاه میآیند و نمونه کارها را میبینند ،با این مســاله مشکلی ندارم ،اما موضوع اینجاســت که گاهی برخی از

وقتیتفکروتفریح
باهمآمیختهمیشود...
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این اسباببازیها آموزشی نیستند ،بلکه جنبه تزئینی
و لوکس دارند که نباید اجازه ورود آنها به نمایشگاه داده
شود؛ اما اسباببازیهایی که فکری و آموزشی هستند،
میتوانند برای بچهها خوب و کاربردی باشند» .
او با بیان اینکه برخی ناشــران در کنار انتشــار کتاب به
تولید نرمافزارهای صوتی و تصویــری نیز میپردازند،
عنوان میکند« :این کارها همگی خیلی خوب اســت
و برای ناشر ســوددهی نیز دارد ،اما قیمت این تولیدات
به دلیل هزینههای پیشتولید باالیی که دارند نســبتا
باالســت .به همین دلیل وقتی ناشــران این نرمافزارها
به نمایشــگاه میآیند فضا را بــرای عرضه محصوالت و
تولیدات خود مهیا میبینند و از آن استفاده میکنند» .
چراغــی در بخــش دیگر ســخنان خود دربــاره لزوم
فرهنگسازی در استفاده از وسایل کمک آموزشی برای
خانوادهها نیز توضیح میدهد :اغلب اســباببازیهایی
که در حوزه کودکان تولید میشــود تجمالتی هستند
مثل ماشینهای کنترلی یا هواپیما .در حالیکه اسباب
بازیهای فکــری میتوانند عالوه بر تقویت هوش افراد،
زمینه رشد و پرورش آنها را فراهم کنند و خوب است که
این نمایشــگاه هر دو محصول را به صورت توأمان با هم
ارائه میکند».
وقتی کتابها تبدیل به بازی میشوند
به ســراغ ناشــری میرویم که در کنار کتابهای خود،
اســباببازیها و محصوالت فکری و آموزشی متنوعی
را قرار داده اســت .این غرفه هم مانند ســایر غرفههای
فروش محصوالت کمک آموزشــی ،در بخش غیرکتاب
مشــتریان بیشــتری دارد .علیرضا خاناحمدلو ،مدیر
فــروش انتشــارات «با فرزنــدان» نیز ارائــه بازیها و
محصوالت فکری و آموزشــی و کتابها را الزم و ملزوم
میداند و میگوید« :ما کتابهایی ارائه میکنیم که مثال
از ســه ماهگی تا یک ســالگی نوزادان را در بر میگیرد.
ایــن کتابها اغلب دربردارنده نکات آموزشــی جذابی
برای تقویت هوش نوزاد هستند و خانوادهها میتوانند با
تهیه آنها روند آموزش و پرورش فرزندان خود را تکمیل

کنند».
او با ذکر مثالی میگوید« :مکعبهای رنگی و مکعبهای پارچهای برای
شناسایی رنگ و تشخیص رنگ خیلی خوب هستند ،یا لگوها میتوانند
قــدرت خالقیت کودک را پرورش دهند .ما همــه اینها را در کتابها
به صورت تئــوری بیان کردهایم و در اینجا میفروشــیم تا کاربردیتر
باشد» .
مریمحسینیبههمراهنگین،دخترپنجسالهاشیکیازبازدیدکنندگان
بخش کودک اســت ،او که هم اســباببازی و هم کتاب برای کودکش
خریده اســت ،میگوید« :اولویت اصلی من خرید کتاب بود ،ولی وقتی
دیدم بــرای کودکان عالقهمند به آموزش الفبا و انگلیســی ،نرمافزار و
بستههای آموزشــی جذاب وجود دارد ،آنها را هم خریداری کردم .در
غرفهای هم عروسکهای دستی فروخته میشد که به اصرار دخترم آن
را خریدم .به نظر من فروش عروســک یا اسباببازیهایی از این دست
میتواند انگیزه بچهها را برای حضور در نمایشــگاه کتاب و عالقهمند
شدن آنها نسبت به کتاب ،بیشتر کند» .
با نگاهی به سخنان دستاندرکاران و فعاالن حوزه کودک و نوجوان به
این نتیجه میرسیم که ارائه بازیهای فکری و آموزشی در کنار کتاب،
فرصتی مغتنم برای رشــد و تقویت ذهن کودکان و نوجوانان اســت و
نمایشگاه کتاب هم فرصتی برای عرضه این محصوالت است تا تفریح و
تفکر با هم آمیخته شود.
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فرهاد فخرالدینی:

مدیون کتاب هستم
روزهای دبیرســتان من پر بود از درسهایی که به ســختی میتوانســتم قبولشــان کنم و همیشه با اینکه به
دانشآمــوز بگویند چطــور حرف بزن و چطور بنویس و چطور بیاندیش مشــکل داشــتم امــا در همان دوره
کتابهایــی را خواندم که زندگی من را تغییــر دادند و تمام هوش من را متعلق به خــود کردند .کتابخانه ملی
میرفتم و کتابهای شادروان روحاهلل خالقی را میخواندم 3 .ســال طول کشید تا با تفکر او آشنا شدم و همان
زمان بود که توانســتم راه روشــنی را پیش پای خود ببینم .میتوانســتم به وضوح زیبایی زندگی را درک کنم.
همانجا بود که فخرالدینی متولد شد و این یعنی ،من مدیون کتاب هستم.
بدون شک مردم از کتاب و کتابخوانی فراری نیستند و این مساله از حضورشان در نمایشگاه کتاب مشهود است.
اگر از کتاب بیزار باشــند ،با این میزان اشتیاق ،به جستجوی کتاب نمیروند .شاید قدری کلیشهای باشد اما این
خانواده اســت که باید در پله اول کتابخوانی ،دست کودک خود را بگیرد و برای باال رفتن به او کمک کند .بدون
شــک این مساله باید به صورتی در کودک جا بیفتد که کودک گمان نکند به خواندن کتاب مجبور است .شخصا
با هر گونه درس دادنی مخالف هســتم .زندگی کردن را باید هر فرد خودش بیاموزد و فایده کتاب خواندن را نیز
خود کودک باید دریابد.
ایران منبع سرشاری از هنر اســت که دستی توانا الزم است برای استخراج آن .باید با ایجاد موقعیتهای خوب،
فرصت بزرگ شــدن را در اختیار انســانهایی قرار داد که بنمایه هنر را دارند؛ فرصتی که بتواند نویسندگانی
بزرگ تربیت کند و کمکی باشــد برای استعدادهایی که امکان چاپ کتاب را ندارند یا از ترس ضرر و زیان دست
به انتشار نمیزنند .من میگویم همه کسانی که در کار نشر هستند از نویسنده و ناشر تا طراح جلد و صفحهبند و
حروفچین ،همه عاشق هستند که میتوانند بدون چشمداشت عمر خود را پای این کار بگذارند .اصال میشود از
چهرههایشــان متانت و آرامش را خواند .حتما با افراد کتابخوان برخورد داشتهاید و البد بیآزار بودن را در منش
و رفتارشان دیدهاید .این افراد مطمئنا در تربیت کودکشان نیز وقت میگذارند و کافی است کشور ما پر باشد از
کتابخوانهایی اینچنین؛ بدون هیچ تردیدی در این شرایط نسلی روشن و فرهیخته خواهیم داشت.
کتاب الزمه جامعهای اســت که میخواهد رو به کمال حرکت کند .جامعهای که با گذشــت روزگاران ســخت
همچنان سرپاست و تاکنون خم به ابرو نیاورده .به امید اینکه با سخت گرفتن به خودمان ،نسلی را پرورش دهیم
که آزاد میاندیشد و از حرکت نمیایستد مگر آنکه به کمال رسیده باشد.

من میگویم همه کسانی که در کار نشر هستند از نویسنده و ناشر تا طراح جلد
و صفحهبند و حروفچین ،همه عاشق هستند که میتوانند بدون چشمداشت
عمر خود را پای این کار بگذارند
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محمود پاکنیت:

نوشتار ،ماندنی است
وقتی آگاهانه ،بهترین انتخابها را داشته باشیم ،کتاب
میشود مشعلی فروزان که جهل و نادانیهای مسیر زندگی
انسان را روشن میکند و گرمترین همنشینیها را برایمان
رقم میزند
با یاد و نام او که اندیشه را به ما ارزانی داشت و چگونه اندیشیدن را یادمان داد .گفتار رفتنی
است و نوشــتار ماندنی .گفتار برای جمعی محدود است و در بیش از یک جمع چند صد
نفری جایی ندارد اما کتاب و نوشتار ماندنی است و به محض ثبت بر کاغذ سالها میماند و
تاثیر آن تا سالها بعد باقی خواهد ماند .نسل به نسل میآیند و میروند و این کتاب است
که در ریشه بسیاری از افراد باقی میماند .با خواندن کتاب میتوان به اندیشهها و تفکرات
انسانها نفوذ کرد .میتوان یک جامعه را فهمید و درک کرد .میتوان جایگاههای فردی را
شناخت؛ حاال از هر فرهنگ و آیین و رسوم دیگری باشند.
تاریخ ،پزشــکی ،ریاضیات و خالصه علوم مختلف حتی در کشورهای دیگر همه و همه
باید در لباس کتاب ،از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند .کتاب تنها وسیلهای است که در
انحصار یک فرد و یک نهاد نیست و تعمیمپذیریاش تا ابد ادامه خواهد داشت .میشود
بهترین اندیشــهها و ایدهها از بزرگان ،فیلسوفان ،دانشــمندان ،متفکران و ...را در قالب
کتاب ارائه کرد و به عنوان یک میراث بزرگ برای یک جامعه بهجا گذاشت.
بدون هیچگونه تردیدی کتاب هم میتواند همچون تیغ دولبه باشــد و همانقدر که در
فراگیر کردن صلح و ارزشهای معنوی پیشــتاز اســت در خرابی و ایجاد ضدارزش نیز
میتواند خوب بتازاند .باید بشر سطح آگاهی ،دانایی و اطالعات خود را تا آنجا باال ببرد که
بد را از خوب تمییز دهد و گرفتار لبه مخرب آن نشود.
اگرچه کتاب ،تاریکیهای زندگی را روشن میکند و انسان را به شناخت بهتر میرساند
اما از آنسو نیز میتواند بشر را در جهل بگذارد .با این حال ،وقتی آگاهانه ،بهترین انتخابها
را داشته باشیم ،کتاب میشود مشعلی فروزان که جهل و نادانیهای مسیر زندگی انسان
را روشن میکند و گرمترین همنشینیها را برایمان رقم میزند .در جامعه متمایز بودن
افرادی که ارتباط بیشتری با کتاب دارند به دلیل نحوه تفکر آنها ،کامال مشهود است.
من از اینکه کتاب میخوانم خوشحالم و اردیبهشت را دوست دارم .هر جا را نگاه میکنم
شوق و هیجان میبینم و دلم روشن میشود و فکر میکنم اگر این اشتیاق همیشگی باشد
میتوان آیندهای بهتر داشــت .به امید اینکه همه انسانها در پناه کتاب و احترام به آن با
خواندن و درک کردنش ،زندگی خوبی را برای خود و دیگران میسر سازند.
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از قافله نشر الکترونیک عقب نمانیم

سالهاســت که از عصر گوتنبرگ و اختراع دستگاه چاپ گذر کردهایم؛
عصری که چاپ جای ارتباطات شفاهی را برای فراگیر کردن علم ،دانش
و آگاهی گرفت .حاال دیگر دنیای ارتباطات آنقدر پیشرفت کرده است
که کتابها را میتوان در یک چشم بر هم زدن روی رایانه شخصی خانه
آورد و خواند .اینگونه اســت که نوشــتهها ،مرزها را در مینوردند و از
خطوط نامرئی نوری میگذرند و بــر صفحه تلفن ،بوک ریدر و تبلت ما
ظاهر میشوند .این تعریف ساده شــده نشر الکترونیک است که وقتی
شــکل گرفت عدهای بر این گمان بودند ،چاپ ســنتی را کنار میزند،
اما نشر الکترونیک گســترش یافت و چاپ سنتی هم سرجای خودش
باقی ماند .وقتی صنعت چاپ اختراع شــد کسی فکرش را نمیکرد که
روزگاری فرا برسد که بتوان بدون کاغذ و جوهر ،اثری را خلق کرد.
در آن زمان نشر الکترونیک صرفاً یک رویا بود و تا تحقق آن فاصله زیادی
وجود داشــت .اما در روزگار مدرن ،با جهشــی که در عرصه الکترونیک
پیش آمده و با همگانی شدن اینترنت ،عرصه تازهای برای انتشار کتاب
پیدا شده اســت .وجود  ebookیا کتاب الکترونیک که روزگاری یک
آرزو بــود ،در دنیای امروز نه تنها تحقق یافته بلکه در حال گســترش و
ریشهدواندن است.
واقعیت این است که این نوع نشر قابليتها و امكانات بسياري دارد و روز
به روز شاهد گسترش و افزایش تقاضا برای آن در جهان هستیم .اما حتي
ب الکترونیک نتوانسته با
در توسعهيافتهترين كشورهاي جهان نيز کتا 
كتابهای چاپي با قدمتی چندصدساله رقابت كند .اما قطعاً نميتوان
منكر قابليتهاي اين نوع نشــر و اهميت آن در توليد اطالعات شــد .با
توجه به اهمیت نشــر الکترونیک ،نمایشگاه کتاب تهران نیز یک سالن
را به ناشران این حوزه اختصاص داده اســت .در این بخش  123ناشر و
موسســه با بیش از دو هزار اثر حضور دارند و کتابهای الکترونیک خود
را عرضه کردهاند.
یکی از مزیتهای نشر الکترونیک این است که از نظر اقتصادی برای ناشر
به صرفهتر اســت؛ چرا که او دیگر مجبور نیست برای کاغذ و لیتوگرافی
و چاپ هزین ه کند و از ســوی دیگر نشر الکترونیک مراحل آمادهسازی
کوتاهتری نسبت به نشر سنتی دارد.
وهــرز نوروزپور ،مدیر کمیته ناشــران الکترونیک بیســت و هفتمین
نمایشــگاه کتاب تهران درباره به صرفهتر بودن نشر الکترونیک نسبت
به نشر ســنتی میگوید« :هزینه انتشار کتاب الکترونیک چون با بحث
نرمافزار سر و کار دارد ،برای ناشر ارزانتر و بهصرفهتر است ،از این رو ناشر
سنتی با پیوستن به نشــر الکترونیک و با صرف هزینه کمتری میتواند
کتاب چاپ کند .با این رویکرد میتوان همگام با ســخنان مقام معظم
رهبری درباره اقتصاد مقاومتی گام برداشت.
شــاید یکی از اتفاقاتی که باعث فراگیری پرشتاب و رشد گسترده نشر

کتــاب الکترونیک و توجه ویژه و ایجاد انگیزه تداوم این شــیوه نشــر
شــد ،زمانی رخ داد که 400هزار نفر طی چنــد روز از طریق یک پایگاه
اینترنتی رمان کوتاه استفن کینگ به نام «ســوار بر گلوله» را دریافت
کــرده و آن را خواندند .این آمار یعنی نزدیــک نیممیلیون نفر آمادگی
دارند که کتــاب را از طریق رایانه خود مطالعه کننــد .نمونه دیگری از
ی الکترونیک موفقی که در دنیا عرضه شد ،مجموعه کتابهای
کتابها 
«هری پاتر» در اینترنت بود که میلیونها نسخه از آن فروش رفت؛ این
موضوع نشاندهنده آن است که نشر الکترونیک جایگاه خود را در میان
مخاطبان پیدا کرده است و پا به پای نشر سنتی جلو میرود؛ به گونهای
که طبق آمار اعالم شــده 22 ،درصد از فروش ناشران در سال  2012به

نشــر الکترونیک جایگاه خود را در
میان مخاطبان پیدا کرده اســت و پا
به پای نشر ســنتی جلو میرود؛ به
گونهای کــه طبق آمار اعالم شــده،
 22درصد از فروش ناشــران در سال
 2012بــه کتابهــای الکترونیکی
اختصاص داشته است

کتابهایالکترونیکیاختصاصداشتهاست.
با وجود اینکه نشــر الکترونیک روز به روز در حال گسترش است اما این
شــیوه نشــر در ایران حرکت کندی دارد .به گفته نوروزپور باید در این
بخشفعالیتهایترویجیبیشتریصورتگیرد.
با توجه به تحوالت ســریع عرصه تکنولوژی ،بهطور قطع در آینده ،نشر
در کشور ما هم به این ســمت حرکت خواهد کرد .اما یکی از علتهای
کندی گسترش نشر الکترونیک این اســت که اغلب ناشران ما به نشر
سنتی گرایش دارند و از طرف دیگر چون کشورمان تابع قانون کپیرایت
نیست ،ترس هدر رفتن سرمایه خود را هم دارند .آنها مطمئن نیستند که

نسخههای کتابی که به فروش میرسد در اختیار بقیه قرار نگیرد .هنوز
تعريف درستي از اين نوع نشر در كشور وجود ندارد و بسیاری از کتابها
به صورت غیراصولی الکترونیکی میشوند و به امنیت آنها اهمیتی داده
نمیشود .هکرها و سارقان اینترنتی به راحتی با قفلشکنی و رمزگشایی
به محتوای کتابها دسترســی پیدا میکنند و آنها را در اختیار دیگران
قرارمیدهند.
نوروزپور در این باره میگوید« :مسئله زیرساختی این قضیه یعنی حق
کپی رایت نیز باید حل شــود تا ناشــران با خیالی آسوده به دنیای نشر
الکترونیک ملحق شوند .این اتفاق میتواند از خود نمایشگاه کتاب شروع
شــود و بعد به جاهای دیگر برســد تا این واهمه را از ناشران دور کند که
ق و حقوقشان رعایت
اگر آثارشــان را روی مدیای الکترونیک ببرند ح 
میشود و امکان کپی غیرقانونی همچنان وجود ندارد» .
مدیر کمیته ناشران الکترونیک یادآور میشود« :بعضی از ناشران ما به
نشر الکترونیک پیوســتهاند هر چند که نسخههای غیرقانونی بسیاری
وجود دارد اما هســتند کسانی که حق و حقوق ناشر را رعایت میکنند،
حتی بعضی از سازندگان گوشــی مذاکراتی داشتهاند که یک کتابخانه
دیجیتال روی دستگاهشــان قراردهند که اینک چند مدیا در ایران این
کار را انجام داده است» .
اگر سازوکاری وجود داشته باشد که تضمین کند وقتی مؤلف یا ناشری
اثری را بهصورت الکترونیک و در قالب  eBookمنتشــر میکند ،این
اثر فقط در اختیار و تملک کســی قرار میگیرد که آن را خریداری کرده
و مبلغی را بابت آن پرداخته ،ناشــران ما کمکم به این شیوه از نشر روی
خوش نشان میدهند.
اگر اقبال به نشــر الکترونیک ،هم از طرف دولــت و هم از طرف بخش
خصوصی و ناشران نشــان داده شود ،دیگر افراد مجبور نخواهند شد که
تعداد زیادی کتاب را در منازل خود نگهداری کنند که اسبابکشــیها
عذابآور باشــند .البته این سخن به معنای آن نیست که کتاب چاپی و
کاغذی نباید انتشار یابد .حتي با وجود گراني كاغذ و وضعیت اقتصادی
مخاطبان کتاب ،هنوز درصد باالیی از کتابخوانهای کشور ما کتابهای
کاغذی را ترجیح میدهند .به نظر میرســد که ما هــم دیر یا زود باید
به این قافله بپیوندیم .شــاید اگر زیرساختهای این موضوع فراهم و به
ناشران اطمینان خاطر داده شود که کتابهایشان در فضای امنی قرار
میگیرد که امکان تکثیر غیرقانونی آنها وجود ندارد ،خیلی از آنها تمایل
به انتشار کتابهایشان در قالب و شــکل الکترونیکی داشته باشند و با
توجه به گرانی کاغذ که ناشــران چند سالی است با آن دست و پنجه نرم
میکنند ،آزمودن این راه میتواند هزینههای چاپ کتاب را برایشان کم
کند .شاید نشر الکترونیک بتواند حرکت چرخ صنعت نشر ما را به سوی
چشماندازهای نو و گسترش فرهنگ کتابخوانی شتاب بیشتری دهد.
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حديثكتاب
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امام علي (ع):
کتاب ،غذای روح بشر است.

یکی از راهکارهای ایجاد جاذبههای نمایشگاهی ،تزئینات ویژه غرفهداری است .در تمام دنيا ،ناشران در كنار تسهيالتي كه مسئوالن برگزاري
براي نمايشــگاه در نظر ميگيرند ،غرفههاي خود را به شكلهاي خالقانه تزئين ميكنند تا وجوه بصري و جاذبههاي نمايشگاهي نيز بيشتر به
چشم بيايد.

باید کتــاب اق ً
ال ده برابــر این میــزان ،رواج و توســعه و حضور
داشته باشد.

فراسوی مرزها

آرژانتين و پرو

آرژانتينيها كتابخوانترين و پروييها روزنامهخوانترين مردم
سرزمينهاي آمريكاي التين هســتند .سرزمين اعتراضها با
تاريخــي لبریز از خفقان و گرفت و گيرهاي سياســي ،در حال
حاضر آماري قابل تحسين در زمينه كتاب دارد .كمي آنسوتر،
در كشور پرو نيز  72درصد مردم روزنامه ميخوانند .البته آمار
پرو در مقايســه با ديگر كشورهاي آمريكاي التين بسيار پايين
است .آمار نشــان ميدهد  55درصد مردم آرژانتين بهصورت
منظم كتــاب ميخوانند ،حالآنكه همين رقم در كشــور پرو
نزديك به  30درصد است .به همين دليل مسئوالن اين كشور
تصميم گرفتهاند با برپايي نمايشــگاههاي ساالنه گامي مثبت
در جهت تغيير آمــار و روي آوردن مردم به كتاب و كتابخواني
بردارند .در عين حال بايد دقت داشت در همين پرو 71 ،درصد
مردم روزنامه ميخوانند و مطالب نشــريات را دنبال ميكنند.
درباره مردم آرژانتين هم بد نيســت بدانيد بيشــتر شــيفته
مطالعه كتابهاي ترجمه هســتند و يكي از ژانرهاي محبوب
در اين كشور ،مطالعه زندگينامه شخصيتهاي مشهور جهان
است؛ چنانچه در ســال  ،2011زندگينامه استيو جابز يكي از
پرفروشترين كتابها در آرژانتين بود.
پيشنهاد ويژه

حکایت کتابت

کتاب هایی که خوانده نمیشود

تَرينها

در تاريخ  26دســامبر ســال  2000بخش بينالمللي راديوي يكي از
مهمترين بنگاههاي خبري جهان ،گزارشــي درباره كتابخواني پخش
كرد با عنوان «صادق باشــيد ،واقعا همه آن كتابها را خواندهايد؟» بر
اساس اين گزارش در سال  1999از  50ميليون جلد كتابي كه هنگام
عيد كريســمس ،مردم در سراســر اروپا به يكديگر هدي ه داده بودند،
يك ميليون جلد آن اصال باز نشــده بود! ملت هديه را ميگيرند ،كاغذ
كادوي آن را بــاز ميكنند ،احياناً نگاهي به آن مياندازند و بعد آن را در
كتابخانهشان ميگذارند .همين! اين پديده به حدي همهگير است كه
از آن با عنوان «سندروم كريسمس» ياد ميكنند؛ كتابهايي كه هديه
داده ميشــود اما خوانده نميشــود .اين موضوع بهخصوص در مورد
كتابهاي معروف و پرفروش روز صادق است .از گزارش فوق يك مورد
ديگر هم استنباط ميشد  :اگرچه زنان اروپايي بيشتر از مردان اين قاره
به كتاب عالقه دارند و سراغ كتابهاي تازه ميروند اما زودتر از مردان
از كتابي كه به اصطالح دســتانداز دارد و راحت جلو نميرود ،خسته
ميشوند؛ بنابراين سعي كنيد به قدر كفايت بخريد چون اگر قرار است
كتابي را بخريم و نخوانيم ،تنها قسمتي از فضاي خانه را اشغال كردهايم.
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سخنان بزرگان
خورخه لوئيس بورخس
بهشت براي من تجسمي از يك كتابخان ه بزرگ است.
جان ويلسن
دريغ از كتابي و گوشه دنجي.
توماس كاراليل
مجموعهاي از كتابها ميتوانند خودشان بزرگترين دانشگاهها
باشند.
لولين فاير
کتاب خواندن ،بزرگترین لذت هر مرد شرافتمندی است.
جورج برنارد شا:
خواندن ،دنكيشوت را آقاي محترمي كرد .باور به خواندههايش
او را ديوانه كرد.
ُم ْنتِسکیو:
کتاب را زیاد مطالعه کنید تا بفهمید که هیچ نمیدانید.
دني سيسرون
اتاق بدون کتاب ،مثل جسم بیروح است.
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میلیــون دالر در يكي از حراجیهاي نیویورک فروخته شــد (چيزي بالغ بر 40
ميليارد تومان)! این کتاب نایاب ،اولین کتابی است که در ایاالت متحده نوشته
و چاپ شده .پرداخت مبلغی اينچنين براي يك كتاب ،نه تنها باورنكردني است
بلكه ركورد قيمت تمام كتابهاي گرانقيمت پيش از خود را هم شكسته.
اين كتاب ،ترجمهاي از ســرودهاي مذهبي حضرت داوود اســت كه  11نسخه
بيشتر از آن در جهان موجود نيســت .البته خريدار اين نسخه ،اعالم كرده همه
نسخههای این کتاب را خريده اســت و قصد دارد آنها را به كتابخانههاي آمريكا
اهدا كند تا مردم هم بتوانند از این متن مذهبی اســتفاده كنند .هرچنــد ،چنين قيمت بااليي دليل ديگري هم دارد؛ این كتاب در
واقع اولین کتاب شعر در ایاالت متحده است كه چاپ شده و همين امر باعث شده به این قيمت به فروش برسد.

 14جلد «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» ،پيشــنهاد ويژه ما
براي شماســت .البته جلد جديد اين فرهنگنامه به نمایشــگاه
کتاب امســال نرســيده ،اما  14جلد قبلي در نمايشگاه كتاب
عرضه ميشود .جلد پانزدهم اين مجموعه قرار بود به نمايشگاه
برسد اما چنين امري ميســر نشده است« .فرهنگنامه کودکان
و نوجوانان»  ،دایره المعارفي عمومی و مصور اســت که از سال
 1358تاکنون با دیدگاهی علمی  -پژوهشی و با تکیه بر فرهنگ
ایران و جهان متناســب با دانش پایه و زبان و بیان گروه ســنی
 16 - 10سال تهیه شده .در تألیف این فرهنگنامه بیش از 300
صاحبنظر و متخصص رشــتههای مختلف همکاری میکنند و
کلیه فعالیتهای فرهنگنامه زیر نظر شــورای اجرایی و دبیر آن
صورت میگیرد .اين مجموعه تاكنون توانسته برند ه جايز ه كتاب
سال جمهوري اســامي ايران ،جايزه ترویج علم ایران و جايزه
بهترین مقالههای دینی در دایره المعارفها باشد.

اردیبهشت کتاب
ویژه بیست و هفتمین
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