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  ها؟ اعتمادي مردم به كتاب بي
  

  
يد و بازديدهاي مرسوم، به خواندن كتـاب  آورد تا در كنار د زي مجال مناسبي فراهم ميتعطيالت نورو

شان و فرصت تنگ زندگي روزمره مانع  ايم تا بخوانيم نظر داشته هايي كه در از اين ميان كتاب. بپردازيم
گردد تا  كه آدم دنبال فرصتي ميغالبا پيش آمده . جاي خاصي دارند از برآورده شدن اين خواست شده،

اش بپـردازد و تعطـيالت نـوروزي     خـواه  دن بـا كتـاب دل  در اولين فراغت به دست آمده به خلوت كر
ط خواني حاضر همين هدف را دارد و گرچـه ايـن پرونـده مربـو     ي كتاب پرونده. ستبهترين فرصت ا

، اما مگـر  ين پرونده جايي ندارندهاي منتشرشده پس از آن در ا پيش و طبعا كتاب 1است به چهار سال
  ؟شود كهنه مي ،كتاب

  .كنيم دعوت مي» نقد كتاب«چنين بخش  هاي مطرح شده در اين گزارش و هم شما را به خواندن كتاب
  
تـا    به نظر شما چرا تيراژ كتـاب . دانيد ها را در چه مي ايد، نقاط ضعف و قوت آن هايي خوانده در سال گذشته چه كتاب«

  »اين حد پايين است؟
  نقدنو

  
  گوي انتظارات مردم نيست ي كتاب پاسخ عرصه: )منتقد ادبي( رضا خندان مهابادي

از . گيـري داشـت   چشـم  شميزان انتشار كتاب كاه ،شويم به دليل تشديد سانسور در سالي كه به پايان آن نزديك مي
ي  نوشته داغ  تازههاي  ي داستان مجموعه يكم، :دانم ي داستان، سه اثر را جالب مي ام در زمينه هاي امسال ن خواندهامي

هـاي   ي داسـتان  مجموعه ،و سوم زاده فرخنده حاجي خانم من، منصور و آلبرايت رمان ،دوم ،ناشرف درويشيا علي
هر سه، براي انتشار در داخل نتوانسـتند مجـوز بگيرنـد و    . است يلدا معيريي  نوشته يك معشوق مردهكوتاه به نام 
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در  و تـر دارد  از به فرصت بـيش ثار نيآبررسي نقاط قوت و ضعف اين . كتاب خود را در خارج از ايران چاپ كردند
ياد شده جسارت قلمي، گذشـتن از   ثرتوانم اشاره كنم كه در هر سه ا گنجد اما از نقاط قوت به اين مي اين مقال نمي

  .خورد مرزهاي تعيين شده توسط سانسور و زير پا گذاردن تابوها به چشم مي
ي  نوشته ماركسيسم و نقد ادبييكي : مندتر يافتم ارزش را ام دو اثر چه در اين سال خوانده ي نقد ادبي از آن در زمينه
رضـا  ي  و ترجمـه  تروتسـكي ي  نوشـته  هنـر و انقـالب  و ديگـري   ،بيگـي  اكبر معصـوم ي  ترجمهو  يگلتونتري ا
علت افـت تيـراژ كتـاب     پرسش كهز در مقابل اين ديگر ني هاي خواهيوگوها و نظر من در گفت. است اسپيلي مرادي
گوي نيازهاي معنـوي و انتظـارات    ي كتاب در ايران پاسخ بينم كه عرصه ام علت اصلي آن را در اين مي گفته ،چيست

گيـرد و   و چون كتاب تحت نظارت و يا الگوهاي سانسـور مجـوز مـي   است يي سانسورزده  زيرا عرصه ،مردم نيست
  .آورد اعتنايي مي اري، بيعتبا اعتمادي و بي بي. اعتماد هستند ن بيآه شود، مردم ب چاپ مي

  
□□□  

  
  ي ما رو به كاهش است؟ چرا عالقه به كتاب در جامعه: )نويسنده( اشرف درويشيان علي

ام كه يكي از موانـع بـزرگ در راه    ام، گفته هايي كه در مورد كتاب داشته ها و نقد و بررسي ها، مقاله بارها، در مصاحبه
ويـژه در مـورد    يابـد، بـه   سانسور، كه روز به روز ابعاد آن گسترش مي. خواني سانسور است پيشرفت مطالعه و كتاب
هـا و   اند و سـال  ي سانسور مانده صدها جلد رمان و داستان كوتاه، در اداره. تر و شديدتر است ادبيات داستاني سخت

. اند و اجازه نداشته باشد به كاوش در ژرفاي جامعه بپـردازد اگر ادبيات داستاني ما نتو. خورند هاست كه خاك مي ماه
نسل عاصي و . زده و بيمار ما دارد و خواهد داشت ي آشفته و بحران چه نقشي در جامعه اش چيست و ي بودن فلسفه

پاسـخ دادن بـه   پردازد، ديري نخواهد گذشت كه براي  سركش و البته كنجكاو ما كه به ادبيات داستاني و نيز تĤتر مي
ع و سدهاي موجود، شگفتي خواهد ي موان اش، پا به ميدان خواهد گذاشت و البته، با همه مسايل و مشكالت پيرامون

  .چشم به راه باشيد .آفريد و دم و دستگاه سانسور را در هم خواهد ريخت
  :ام، از اين قرار است پسنديده تر بيشام و  خواني كرده ام يا دوباره خوانده 1385هايي كه در سال  بخشي از كتاب

  ه، دكتر محمدجعفر محجوب، نشر چشمي ايران ادبيات عاميانه. 1
  كار، نشر باران، سوئد مسعود نقره، )جلد 5( تاريخ جنبش روشنفكري ايران. 2
  ، شمس لنگرودي، نشر مركز)جلد 4( تاريخ تحليلي شعر نو .3
  مير امين، ناصر زرافشان، نشر آگه، سداري در عصر جهاني شدن سرمايه. 4
  بيگي، نشر آگه كارتي، اكبر معصوم ، جوزف مكي تاريخ هگل و فلسفه. 5
  ، حسن ميرعابديني، كتاب خورشيدان كوتاه ايرانيهشتاد سال داست. 6
  سكي، رضا مرادي اسپيلي، نشر ديگر، لئون تروتهنر و انقالب. 7
  اس يوسا، عبداهللا كوثري، نشر آگه، ماريوس بارگجنگ آخر زمان. 8
  اصغر حداد، نشر ماهي كافكا، علي ، فرانتسهاي كوتاه كافكا داستان. 9
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  ، مرتضي خسرونژاد، نشر مركزي ادبيات كودك ر فلسفهدرآمدي ب. 10
  ارباب شيراني، نيلوفر ، رنه ولك، سعيد)جلد 5( تاريخ نقد جديد. 11
  ، محمد مختاري، تيراژههفتاد سال عاشقانه. 12
  زاده، انتشارات خاورانِ پاريس ، فرخنده حاجيمن، منصور و آلبرايت. 13
  مدجعفر پوينده، نشر چشمه، محتاريخ مبارزات فلسفي در شوروي. 14
  اريك فروم، فيروز جاويد، اختران ،سرشت راستيني انسان. 15
  ، عبداهللا كوثري، نشر نيهاي كوتاه آمريكاي التين داستان. 16
  وير باخ، پرويز بابايي، نشر چشمه، فايدئولوژي آلماني. 17
  خديوي، انتشارات بازتابنس اورنگ ، زندگي و آثار بهروز دهقاني، يومن مرگ را سرودي كردم. 18
  ي، محمدرضا آل ابراهيم، نشر چشمه، زندگي و مبارزات كريم پورشيرازشورش. 19
  ، باقر مؤمني، انتشارات خجستهدنياي اراني. 20
  ، شاهرخ مسكوب، نشر كتاب نادركتاب مرتضي كيوان. 21
  

□□□  
  تر شده يي كار نشر بسيار حرفه: )عكاس( كسرايياننصراله 

م كـه بـه هـيچ    نخوا ام و گاه چنان مي بينم بسيار كم خوانده گذرد و مي گاه مدتي مي. يي است كتاب خواندن من دوره
توانم  اما مي. گير هستم در كتاب خواندن نيستم قدر كه در سيگار كشيدن پي به هرحال گرچه آن. رسم كار ديگري نمي
روي ميـز، زيـر    ،در دفترم :ام باشد ام كتاب دم دست هميشه سعي كرده. گذرد نميكتاب خواندن  ام بي بگويم روزهاي

ضمنا همه . جا هست ام هم از بركت وجود همسرم، همه ام هست در منزل در دستشويي كتاب هست، در اتومبيل ،ميز
ز يـك انتشـاراتي در   اروز قيامت  ي و كتابي درباره ي سوم ي هزاره عجزهم ،نژاد احمدياز : خوانم جور كتاب هم مي

 لـويي فردينـان   مـرگ قسـطي  از يك انتشاراتي در مشهد گرفته تا  چراني و درمان آن در پرتو شريعت چشمقم و 
هاي  نمونهو  عنايت سميعي ي روزهاي بهتر شاديانهو  ماركس ي گروندريسهو  ايتالوا سوواي وجدان زنوو  سلين

 دومارگارت اتـو  آدمكش كورو  نوربرت الياس نهايي دمِ مرگتو  خاطرات سيدعلي شايگانو  شعر معاصر ايتاليا
هاي زيراكسي كه از  و حتا كتاب كنت اسپونويل هاي بزرگ ي كوچك در باب فضيلتا رسالهكانادايي و  ي نويسنده

 بار اجازه بدهيد يك ،ايم هميشه در ذم سانسور گفته(شان پيدا شده  دوباره سر و كله اين روزهابركت وجود سانسور 
هـا   ي صدر سانسـورچي  چاپ شود به فرض سعه جا اينها اگر قرار بود  چون اين كتاب .هم در مدح سانسور بگوييم

تـر   فقط قدري گـران  ،رسد ها كامال سانسور نشده به دست ما مي شد ولي زيراكس سانسور مي ي از آنباز هم چيزهاي
خيلـي   آن راادامه دادن اين فهرست قطعـا  ). يي نيست درد هستم مساله چندان براي من كه نستبا مرفه و بي آن همكه 

بختانه برخالف زمـاني كـه بسـيار جـوان بـودم و انتخـاب        خوش. بينم تر خواهد كرد كه ضرورتي در آن نمي طوالني
هـا يـا كتـابي كـه      تر شده است و گرچه خوانـدن كتـاب   ام بسيار وسيع هاي ي انتخاب ها دايره اين سال ،محدودتر بود
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ماخذ چيزي بـراي گفـتن نـدارد فشـار      هاي بي مال كردن هر كس و هر چيز و حرف ي آن جز هتاكي و لجن نويسنده
كنم  خوانم چون فكر مي را مي ها آنباز هم  با اين همه ،كند ام وارد مي حاال ديگر ضعيف شده زيادي بر دستگاه عصبيِ

كنـد تنهـا    دست به انتشار كتابي بزنـد كـه فكـر مـي    گمان نكنم كسي   وجود دارند و تنها هم نيستند ـ  ها اينباالخره 
كنيم و بد نيست بدانيم ديگـران، ديگرانـي    ـ و در اين جهان ـ زندگي مي   جا اينما هم در . ستااش خودش  خواننده

  .بينند مي گونه چهگويند و دنيا را  چه مي ،گيرند كه حتا گاه در موقعيت تصميم گرفتن براي ما قرار مي
ام بسـيار جـذاب اسـت كـه ببيـنم بـا گذشـت زمـان          گـاه بـراي  (خوانم  دوباره مي ،ام قبال خواندهكه ها را  بعضي
را كه دوباره خوانـدم خيلـي لـذت     نوئلووييس بل ام هاي با آخرين نفس مثال). ام چه تفاوتي كرده است هاي برداشت

هـاي   آدمو يـا   چزاره پاوزهشعرهاي  خوانم، مثال هاي شعر را گاه چند ده باره مي كتاب. منم فرانكوطور  بردم، همين
به خواندن رمـان و   تر بيشدر حال حاضر . ام تازگي دارد خوانم براي كه هر بار كه مي مبورسكايوا شويسو روي پل
  .مبه فلسفه گرايش داشت تر بيش كه ايني قبلي مثل  مند هستم، دوره هشعر عالق

ي پاسخ دادن بـه پرسـش شـما     كه در حوزه ها آنتواي نظر از مح صرف(ها  و اما در مورد ضعف و قدرت كتاب
تـر شـده    يي بسيار حرفه) چهل سال پيش ،سي(بختانه نسبت به گذشته  نظرم اين است كه كار نشر خوش) گنجد نمي
 .همـه چيـز  ... طـرح جلـد، صـحافي و     ا ويـرايش، تها گرفته  بندي و تعداد غلط از انتخاب نوع حروف، صفحه. است

در مجموع نسـبت  ) هر چند نه همه(هاي امروز ما بدون شك  ت به گذشته خيلي بهتر شده، مترجمها هم نسب ترجمه
ي رشـك برانگيـز مهـدي سـحابي را كـه       ين با ترجمهللويي فردينان س مرگ قسطي. هاي قبلي باسوادترند به مترجم
و ظرافـت   سوسـوا  ،ين حد با دقتكتابي تا به ا تر كمدر تاريخ نشر ما . د شديتغيير مورد نظرم خواه متوجهبخوانيد 

 در سراسر اين كتـابِ . اين درجه از احاطه به زبان بيگانه و مادري به راستي تحسين برانگيز است. ترجمه شده است
ي ديگري انتخـاب   هواژجاي آن  خواست به ام مي ه برخوردم كه دلواژيي من فقط به يك  صد صفحه هشت ،صد هفت

كـار   وجدان زنـو ي  ترجمه. غيرقابل فهم ندارد ي سراسر كتاب يك جمله. يي سليقه شده بود و آن هم صرفا به دليل
ت نبـود امـا   حـ خيلـي را  هاي بزرگ كوچك در باب فضيلت يا رسالهخواندن . عالي است مرتضي كالنتريانآقاي 

اسـپونويل،  كامال روشن بود كه نويسنده، كنـت  . شد به سهولت درك كرد آقاي مرتضي كالنتريان را مي  دقت و درك
قـدر   زبانـان آن  زند، زبان گروه معيني از روشنفكران فرانسوي كه براي خـود فرانسـوي   دارد با زباني خاص حرف مي

صـرفا   ناصـر زرافشـان   آقـاي  ي ترجمـه  سمير امـين  داري در عصر جهاني شدن سرمايهغريبه نيست كه براي مـا،  
خوانيـد   مـي  انـد  يي را كه مترجم بر كتاب نوشته ، بلكه وقتي مقدمهي خوب و قابل فهم نيست يي از يك ترجمه نمونه

  .شويد ميايشان بر موضوع ي  احاطهمتوجه 
 اجبـار  بـه در مورد آثار تاليفي چيزي نگفتم چـرا كـه   . ها و بسياري ديگر عبداهللا كوثري، حسن مرتضوي، غبرايي

  .شدم وارد بحث محتوايي مي
كه قصد كـم   آن بي ،آورِ پايين بودنِ تيراژ كتاب البته شرم انگيز و داستان غميعني  ،و اما در مورد بخش دوم پرسش

دانم، علت  بها دادن به نقش سانسور و تاثير مخرب آن را داشته باشم متاسفانه بايد بگويم علت اصلي را سانسور نمي
لي به نظر من اين است كه علت اص. تر از سانسور است خيموتر و  يي اجتماعي ـ فرهنگي و بسيار جدي  اصلي مساله

كه روشنفكران و هنرمندان آن جايگاهي را كه بايـد   چنان همشود،  ي ما كتاب خواندن يك ارزش تلقي نمي درجامعه
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اسلواكيِ بعد  ندند، در چكارا روشنفكران و هنرمندان به رياست جمهوري رس ميتراندر فرانسه . ندارند ،داشته باشند
شود و در آمريكـا وقتـي روشـنفكران و فرهيختگـان زورشـان       جمهور مي نويسنده رييس هاولِ الوتسوااز فروپاشي 

  .شود جمهور مي رييس بوش ،رسد نمي
دانستن  تر بيش و به خواندن، دانستن) به هر معنا(ي ما اگر باال رفتن از نردبان ترقي اجتماعي و موفقيت  در جامعه

خـاطر خـودش    از معدودي كه هـر چيـزي را فقـط بـه    . شد ه ميخواند تر بيشبود، آن وقت قطعا كتاب هم  منوط مي
كنند كه بدانند آن كار به نحوي در  ي را صرف كاري ميتر بيشر مردم زماني انرژي و وقت ت بيشخواهند بگذريم،  مي

يادم هست پيش از انقالب كه مـدت كوتـاهي درگيـرِ    . خواه معنوي ،زندگي واقعي آنان نقش مثبتي دارد، خواه مادي
چهارمحـال بختيـاري وقتـي بـراي يـك       دربودم، در روستايي  ساالن رهاي تحقيقاتي براي گسترش آموزش بزرگكا

ايد، گفـتم   قدر درس خوانده او خيلي ساده از من پرسيد شما چه ،زدم ي فوايد سواد داشتن حرف مي روستايي درباره
سواد من تابسـتان را رفتـه    ت نگاه كن پسر بيگف. هزارتومان  گيريد، گفتم هشت قدر حقوق مي شانزده سال، گفت چه

اش را هـم درآورده حـاال تـو     خـرج سـال  ) داد جلوي در خانـه را نشـان مـي   (كويت كار كرده آن اتومبيل را خريده 
  خواهي بيايد درس بخواند كه چه؟ مي

رآمـد يـك اسـتاد    تواند صدها برابـر د  پا يا بسازبفروش عامي به سادگي مي يي كه درآمد يك دالل خرده در جامعه
توجـه داشـته   . دانسـتن باشـند   تر بيشو  ني قابل توجهي دنبال كتاب خواند دانم چرا بايد عده دانشگاه باشد من نمي

. نـه روشـنفكران   ،تيراژ كتاب را به شكل معناداري بـاال ببرنـد   يديي كه باها آنگويم، يعني  باشيد ميانگين مردم را مي
  .بداند كه روشنفكر نيست تر بيششنفكري كه كتاب نخواند و نخواهد رو. كارشان خواندن است نروشنفكرا
استاد  و يا كدام معلم، دبير. ششصد هزارتومان است ،شهر پانصد در مركز ، نود متريي يك آپارتمان هشتاد اجاره

متاسـفانه  . خواندحاال شما انتظار داريد او كتاب ب. يي را بپردازد تواند صرفا از طريق كارش چنين اجاره دانشگاهي مي
بـراي  كنند و چند درصـد ديگرشـان    من آمار قابل استنادي در دست ندارم كه بگويم چند درصدشان مسافركشي مي

وقت آزاد هم احتياج  اندكي آخر كتاب خواندن به. كنند هاي معامالت ملكي يا اتومبيل كار مي در بنگاهگذران زندگي 
  .دارد

هـاي   متاسـفانه سياسـت   ،خواني نيسـت  ارزش تلقي نشدن كتاب و ت فراغتنداشتن اوقا ،اما مساله فقط معيشت
. خواهنـد  گـويم اصـال نمـي    نمـي . شـد اخواني ب شوق كتاب و كتابمفرهنگي مديريت جامعه هم در جهتي نيست كه 

ا شان ر من كارهاي. خواني بود شود مروج كتاب و كتاب هاي ايدئولوژيك نمي گيري نظري و اين جهت گويم با تنگ مي
شـان   نيتـي دارنـد و دل   گـويم كـه حسـن    يي را ميها آناند تازه  كنم خودشان هم دچار تناقض بينم احساس مي كه مي

از يك طـرف  . اند يي كه اصوال با ارتقا سطح درك و فهم مردم مخالفها آنخواهد در اين زمينه كاري بكنند و نه  مي
كننـد و   هـا نصـب مـي    در خيابـان » پس هستم ،خوانم مي من كتاب«پالكاردهايي با مساحت چند مترمربع با مضمون 

اندازند و از طرف ديگر سانسـوري   يي راه مي خواني در وزارتخانه ب و كتابايي عريض و طويل براي ترويج كت اداره
فروش را از  ي كتاب از مولف و ناشر و كتاب ي فعاالن عرصه كنند، سانسوري كه همه سابقه را اعمال مي گسترده و بي

نيـت دارنـد و ايـن كارهـا را      يي كه حسـن ها آناميدوارم . شوم گيج مي ،بينم من وقتي اين چيزها را مي .آورد ا درميپ
  .شان از انجام چنين كارهايي چيست كنند گاهي هم از خودشان بپرسند واقعا هدف مي
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□□□  

  
  كاري از ما ساخته نيست جز زهرخند تمسخر: )مترجم و مدير گالري هنري( گلستانليلي 

منتشـر   تـر  كتاب خوب و باارزش كم كه يكي اين: به چند دليل. هاي پيش كتاب خواندم از سال تر كمدر سال گذشته 
  .ام را پيدا نكردم فروشي رفتم اما كتاب باب ميل كتاب زياد به .شد

كـم   حـدود دسـت   ي ادبي گلشيري بودم و بايسـتي  من جزو هيات داوران جايزه گذشتهدر چند سال  كه ايندوم 
پس آن بيست جلد را هم . از داور شدن عذر خواستم ،خواندم و چون امسال سفرهايي داشتم بيست جلد كتاب را مي

هـاي جوانـان تـازه از راه     خصوص نوشته ناخت ادبيات معاصر و بهشنخواندم، كه خودش فرصت مغتنمي بود براي 
  .رسيده

. كتابي را شروع كردم كه شش ماه آزگار وقت مـرا گرفـت   ي مهامسال خودم پس از مدتي وقفه ترج كه اينسوم 
  .شود كه البته چه بهتر مي تر بيشرود وسواس  انگار هرچه سن باال مي

هـاي   پاسخگرفته بودند و در آن بين كتاب   هايي كه جايزه بعد از دادن جوايز ادبي، شروع كردم به خواندن كتاب
هـاي   ي جواني كـه توانسـته لحـن، سـاختار و واژه     ، نويسندهدرضا نجفيحمي ي نوشته. را بسيار دوست داشتم شني
دليـل   شروع كتاب تا چند صفحه مرا گيج كرد، بـه . كار گيرد و بسيار هم موفق شده است يي را در فضايي ناب به تازه

  .درپيچ آن دت و ساختار پيچاهاي ناآشنا و دور از ع هجوم واژه
اش بدهم و لذت ببرم و خواندن آن را بـه   م را با نوشته وفق دهم، ادامها ذهنچهار صفحه توانستم  ،اما بعد از سه
نگران اين ، شود ام شروع مي شود من نگراني معروف مي يكمي ناشناسي با كتاب  اما وقتي نويسنده. همه توصيه كردم

شود و  مي تر بيشاب دوم اش به خوبي اولي نباشد ـ كه اغلب نيست ـ و توقع ما براي كت   شوم كه مبادا كتاب دوم مي
روابـط را خيلـي خـوب    . را هم خيلي دوسـت داشـتم   حسين سناپوركتاب . كار برد تري به او هم بايد وسواس بيش

بـه  بـه خـوبي   ال حـ و و ايـن حـس  . وحال خوبي دارد كند و حس گويي نمي ه زياد. سازد فضا را خوب مي. آورد درمي
شود  بداعت دارد اما با تمام نوآوري، راحت پذيرفته مي. را دوست دارم اش هاي ساختار نوشته. شود خواننده منتقل مي
  .و اين يعني تبحر

. اري دلوكـا ي  و نوشـته  سحابي يمهدي  ترجمه. كوه خدايا  مونته دي ديويك كتاب ترجمه هم خواندم به نام 
  .ام نكرد اش و چندين و چند روز رهاي يكسره خواندم. خيلي زيبا بود

به اميدوارم اين نويسنده . شاندور مارهخواندم به نام  ري معروف مجا از يك نويسندهبان فرانسوي به زهايي  كتاب
  .اش كه يكي از ديگري بهترند، ترجمه شوند هاي ي ايراني معرفي شود و كتاب به خواننده قهمت يك مترجم الي

از وراي تعريف زندگي . كتاب بسيار جذابي است. خوانم مي مارسل دوشاناالن دارم يك كتاب قطور از زندگي 
جوديـت   ي اسـت نوشـته   بيوگرافي مارسل دوشـان اسم كتاب . گويد مان مي دوشان تمام تاريخ هنر معاصر را براي

دوشان . تاثير شگرفي است ،تاثير شخصيت و آثار دوشان بر نقاشي معاصر، تĤتر و موسيقي .Judith Housez هوسز
  .يي بودآدم يكتا
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بـه  . احمدرضا احمدياز  ساعت ده صبح بودآن هم كتـاب  ! بار خواندم اما يك كتاب را در عرض يك هفته سه
  .ام هايي كه خوانده اين هم از كتاب. اند نظرم اشعار اين كتاب هر كدام يك شاهكار درست و حسابي

  .ايد علت پايين بودن تيراژ كتاب را پرسيده
! ايم به دوهزار نسـخه و هـزار نسـخه    ي پيش از انقالب رسيده هزار نسخه از سه. نيست يي اتفاق تازه كه اينخب، 

قدر با اصـل برابـر    خواند چه كتابي را كه مي كه اينچه انتظاري داريد، وقتي خواننده اعتماد ندارد به . مان باشد مبارك
طبعـا رغبـت بـه خوانـدن را از دسـت       اند، خـب  ها تحريف و يا حذف شده ها و واژه ها و اتفاق قدر رابطه است، چه

  .بخشد اش مي شود و عطاي هر هفت هنر را به لقاي چركين مي دهد و دل مي
ي  كتاب يا نحوه ي از من در مورد قصه كه اينفروشي به جاي  هاي كتاب روم، بچه فروشي مي من هر وقت به كتاب

اش حذف شده و چه جاي آن گذاشـته   ند كجايپرس فقط مي ،شود بپرسند ترجمه يا هر چيزي كه مربوط به كتاب مي
  .شود ديگر در واقع اصل موضوع كه ادبيات است فراموش مي! شده

چنـان كـدر و    ه بايد پاك و شفاف نگاه داريـم آن حتا ذهني را ك. كند اين سانسور دارد همه چيز را قلع و قمع مي
  .تيره و تار كرده كه حد ندارد

گفـت   مـي ! را بايد حذف كند» اش زد دست رد به سينه«ي  اند كه جمله اد گرفتهكرد كه از او اير ناشري تعريف مي
آخـر سـر   . شان بدهكار نبود گوش، كنيد نيست يي كه فكر مي هرچه گفتم اين يك اصطالح است و اين سينه آن سينه

  »!...اش زد دست رد بر مچ«: اش چه بگذارم؟ گفتند پرسيدم به جاي
اگـر راضـي بـه مـوارد     . دانـم چـه بايـد بكـنم     ي از ما ساخته است؟ واقعا نميزهرخند تمسخر چه كار ديگر جز

ام و آرام آرام  شود و اگر تن ندهم خواننده را از خواندن يك كتاب خوب محروم كرده ام مثله مي اصالحي شوم كتاب
  .شود خواني دور مي ي ادبيات و كتاب او از مقوله

  .مان كند خدا كمك. دانم واقعا نمي
  

□□□  
  

  ها پس از جنگ ترين وضعيت يكي از پرمخاطره: )ناشر( شهال الهيجي
هـا خسـته    دانم چه حكمتي است كه ما مـردم ايـران از تكـرارِ كـرده     نمي» .هرچه آيد سال نو گوييم دريغ از پارسال«

هـر كـدام از   ! ي تاريخي باشد البته شايد بخشي مربوط به همان ضعف تاريخي حافظه و يا ضعف حافظه. شويم نمي
بيست و اندي سال است كه ناشرم و شايد بيش . تداوم اين تكرار است تر بيشكند، منظورم  قي نميكه باشد، فر ها اين

كشـد، اربـاب    هاي آخر را مـي  از پانزده سال است كه درست در همين روزها، يعني در ماه اسفند كه سال دارد نفس
يـي فرهنگـي آن هـم از نـوع      هم پديـده  »كتاب«افتد كه  مطبوعات انگار كه از خواب پريده باشند، ناگهان يادشان مي

و از روز و ) گـذرد  يا دارد مـي (مان در سالي كه گذشت  ي اعمال آيند سراغ ما و سراغ كارخانه است و مي» مكتوب«
آن كه يادمان باشد كه سال پيش هم درست در همين روزها بـه ايـن    ما اهالي نشر هم بي. شوند روزگارمان جويا مي
هـاي   در حقيقت همان شـكوِه و شـكايت  . كنيم هاي سال پيش را دوباره تكرار مي همان حرفايم،  پرسش پاسخ داده
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ناليم، كمي هم از مشكالت  مي» عالقه به فرهنگ مكتوب بي«التفاتي مردم  كمي از بي. تر را هاي پيش سال پيش و سال
زنـيم،   ي كتـاب را مـي   نسـور و اداره ي سا مقداري پنبه ،كه كتاب در آن جايي ندارد» سبد كذايي خانواده«اقتصادي و 

كنـيم   گراني ملزومات چاپ و گران شدن قيمت كتاب خالي مي هاي فروش نرفته را بر سر كمي هم دق و دلي كتاب
آهاي فرهنگ دوسـتان  «: دهيم كه از متوليان فرهنگ و غيره، فغان سر مي» مجيزگويي«و آخر سر هم ضمن مختصري 

البته چون بايد آخـر  » .شود ي قلم و صاحبان قلم خوانده مي ب، اگر به داد نرسيد فاتحهمندان به ادبيات و كتا و عالقه
ديگر «گيريم كه عجب سال بدي را پشت سر گذاشتيم  مي» آبغوره«مجلس اشك چشم خوانندگان را در آوريم، كمي 

  .»شود از اين بدتر نمي
شود و باز سـال ديگـر مـا     هم مي» بدتر«بود،  چه آنگذرد و اوضاع از  هاي بعد هم مي اما عجبا كه آن سال و سال
ام كه امسال سروته قضيه را  حاال من مادرمرده مانده» وضعيت نشر در سالي كه گذشت«: هستيم و همان پرسش ابدي

» وضعيت نشر را در سالي كه گذشت«نگفته باشم و هم » نه« نقدنوي  طور هم بياورم كه به مسووالن محترم مجله چه
اند، از گل  كاران ناشر كه ماشااهللا مثل رستم دستان پشت به پشت همديگر ايستاده ح داده باشم كه به همجوري توضي

ي مـن از   دانم كدام سخن و نوشـته  خودم هم نمي(كند  مي» فالني سياسي كاري«تر نگفته باشم، كه فردا بگويند  نازك
ي ناشـران و   در عين حال هيات مديره اتحاديـه . )گرفته» سياسي كاري«ي امور صنفي خارج شده و رنگ بوي  مقوله
» الناشـر  وجيـه «و البته اصراري هم ندارند كه » الدوله وجيه«باشند و نه » المله وجيه«خواهند  فروشان را كه نه مي كتاب

مـا  اش تريج قبـا بـوده ا   مرا ببخشيد اصطالح قديمي(ي كُت  ام را طوري بزنم كه به گوشه  باشند، نرنجانم و هم حرف
كنند،  آهنگ استفاده مي هاي هم پوشند و از كت و شلوارهاي شيك و مد روز و رنگ ي كتاب قبا نمي چون آقايان اداره

كتـاب و  «ي كـل   آقايـان مـديركل مسـووالن اداره   ) ام به كـار بـرده  » تريج قبا«ي كت را به همان منظور  عبارت گوشه
هاي پيشينيان در  روش«در تداوم » هاي عقيدتي و ملي فظ ارزشدر راستاي ح«كه طي سالِ رو به پايان » خواني كتاب

شـان را صـرف    حتا روزهاي تعطيـل و اسـتراحت   شان و اوقات شريف و تمام هم و غم» تر و فراگيرتر ابعاد گسترده
چشـم و   ي حقير را آدم جنجالي و بي اند بر نخورد و بنده براي حفظ سالمت جامعه كرده» اندكي سانسور«بررسي و 

هاي يكي به نعل و يكي به ميخ كاروان  قدرنشناسي ندانند و هم متوليان واالمقام فرهنگ كشور را كه با سياست رو و
سـنت  «و بزن بزن » جنگ جناحي«هاي پرخطر  ي فرهنگ و هنر و ادبيات را از گذرگاه صدمه ديده و به ابتذال كشيده

و مفاسـد  » اخالقي بي«ي  و دور شدن از ورطه» مقصود«گاه  به منزل» مطلوب«با سياست » قدرت«و حفظ » و مدرنيته
اند، نرنجانده باشم و به ايجاد تشويش در اذهان عمومي متهم نشـوم، الحـق كـه كـاري اسـت خطيـر و        رهنمون بوده

را با همين اندازه » جو عافيت«كاران  خارج شده و هم» مصلحت«جا هم از مسير  افزون بر اين، كمينه تا همين. ناممكن
» ام معطل كه باالخره وضعيت شورا در سالي كه گذشـت  حاال مانده. ام كرده رخو حسابي دل» كاري يلي و سياسفضو«

ي خـود را از صـفحات    ي سـهميه  چيني احتماال بخـش عمـده   با همين مقدمه كه اينبگذريم از ! گونه تصوير كنم؟ چه
  .جور و تكليف اين يادداشت را روشن كنمبنابراين بايد هرچه زودتر مطلب را جمع و . ام مجله از دست داده

تركانند و  هاي پر سروصدا جلوي پاي آدم مي روز ديگر ترقه چندها و نوجواناني كه از  گويد، مثل بچه شيطان مي
در سـالي كـه گذشـت صـنعت نشـر بـا يكـي از        «: ي پـر سروصـدا بتركـانم و بگـويم     كنند، يـك ترقـه   آب مي زهره

رو بودبه و با قطع شدن امكانات انـدك، از   ها پس از جنگ ايران و عراق روبه وضعيت ترين ترين و بحراني پرمخاطره
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و ابطـال بخشـي از    مضـاعف  بهره و خريد كتاب از سوي وزارت ارشاد و مشكالت مربوط به سانسور جمله وام كم
جهـت   »بالتكليفـي «ها و طول دوران بررسـي كتـاب گـاه تـا يـك سـال و ايجـاد وضـعيت          مجوزهاي دايمي كتاب

 و ه دليـل عـدم تـوازن بـين تعـداد ناشـران      ب هاي فروش به موسسات نشر ريزي مالي و تاخير بازگشت و وجه برنامه
، بگويم بسـياري از ناشـران از   »ي سقوط كامل اقتصادي قرار دارد ها و مشكالت ديگر در آستانه فروشي ظرفيت كتاب

دگان و مترجمان ناتوان بوده و حتا گاهي حقـوق كارمنـدان   هاي نويسن الترجمه ها و حق التأليف پرداخت به موقع حق
داران ادبيـات   اند بگويم كه در سال گذشته تقريبا هيچ اثر ادبي قابل توجهي كـه دوسـت   خود را هم با تاخير پرداخته

  .ايم جدي را جلب كند منتشر نشده و از ادبيات جهان هم كامال غافل بوده
نكردني و عجيب و اين همه حادثه كه بر ما گذشته و اين همه باال و پايين كه دادهاي باور بگويم با اين همه روي

هـا و انحصـار بـازار فـروش بـه       فروشـي  ايم و افت توليد نشر بخش خصوصي و به طبع آن افت فروش كتاب داشته
لمللي حتا به ا هاي بين ي نمايشگاه بگويم كه در عرصه. ي نشر خصوصي را بخوانيم درسي، بايد فاتحه هاي كمك كتاب
امـا مـن اصـال خيـال نـدارم بـه ايـن        ... ايم، بگـويم  تر از خودمان حضور جدي نداشته مانده ي كشورهاي عقب اندازه

هاي مايوس كننده بزنم و اذهان عمومي را مشـوش كـنم بنـابراين در     هاي شيطاني گوش كنم و از اين حرف وسوسه
همه چيـز خـوب و   : گويم ي وضعيت نشر مي درباره نقدنوترم ي مح پايان اين يادداشت و در پاسخ به پرسش نشريه

كارمندان و نويسندگان و مترجمان ما هم بايد ياد بگيرند كه جلـوي ريخـت و پـاش    » عالي است«شود گفت  حتا مي
هاي خيابان وليعصر و چهارراه  هاشان را در شب عيد بگيرند و بيخودي وقت خود را در مغازه زيادي خود و خانواده

ي انـدكي   آن عده. جهت جنگ خانوادگي راه نيندازند بي» ندارم و، ندارم«تير تلف نكنند و با  وري و ميدان هفتجمه
هديـه  ... يي و تركي و غيره ي و كرهندادند، بگردند توي بازار و از اجناس چي عيدي مي» كتاب«شان  هم كه به دوستان

و همه چيز بـه  . اخالق هديه گيرنده در ميان نخواهد بود است و هم خطر فاسد شدن تر بيشاش  بخرند كه هم فايده
  .خير و خوبي است و جاي هيچ نگراني نيست

  پايدار باشيد
  

□□□  
  

  است ها را از جاذبه خالي كرده خودسانسوري نويسندگان، كتاب: )مترجم( بيگي اكبر معصوم
به اين معني كـه گـاه كتـابي را    . كنم را رعايت نمي آننتشار آدابِ زمانيِ اترتيب و گاه معموال در خواندن كتاب هيچ 

هاي دور نـوعي واكـنش منفـي     از سال. ها نيست آن بر سر زبان ر نقلِديگگذشته و ها از انتشار آن  خوانم كه سال مي
شايد باور نكنيد ولي من . ام فيلم در خود حس كردهكتاب يا  فالنناگهاني  »باب شدنِ« و» روز پسند«، »مد«نسبت به 

چـاپ   هجـده /ماجرايي كه پيش آمده بود به هفـده ي حهوبحبام، كه چند سال پيش در  هنوز هم آن كتابي را نخوانده
ي زمـاني خـاص بـه     برهـه كـه در يـك   هايي است  ي نوشتهيافتم كه اين كتاب از جملهدر در مروري اجمالي. رسيد

هـاي   ام اين است كـه بـا در نظـر گـرفتن محـدوديت     غرض. بگذريم. شود عد هم فراموش ميو ب» گيرد مي«اصطالح 
هاي موجود از چند كتاب بهتر نام ببري  عام فرهنگي اگر توانستي در ميان كتاب سانسور و قتل رِآزاشكن و جان طاقت
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رايـا  ي  نوشـته  ماركسيسـم و آزادي ولـي  . انتشـار باشـي   سال و ماه در بند خيلي نبايداي، كه در طول سال خوانده
اين كتاب امسال منتشر شـده و  . شود اين قاعده نمي مشمولِ آفاري افريدو  حسن مرتضويي  با ترجمه دونايفسكايا

جـل  هاي  يژه مقدمهو ي خواندني دارد كه به كتاب چند مقدمه. ي زيادي آن را خوانده باشند گمان ندارم كه هنوز عده
سـتايش از كـار    ، ضـمنِ كـاول نويسان، خاصـه   هر يك از مقدمه. دانم را بسيار سودمند مي هربرت ماركوزهو كاول 

ي  لـه نحبه گمان من دونايفسكايا خود را يكسـر متعلـق بـه    . گذارند كار او نيز انگشت ميهاي بر ضعف دونايفسكايا
هگل را به » ي مطلقِ ايده«رود كه  جا پيش مي داند و حتا گاه تا آن يستي ميماركس هگلي و بلكه هگليانيسمِ ماركسيسمِ

رايـا  . نامد مي» ي مطلق ايده«بلكه نشاند و وحدت نظريه و عمل را نه پراكسيس  پراكسيس مي جاي اصطالحِ ماركسيِ
هگـل، بـه او ايـن    » منطـقِ « يي ضمن ستايش از لنين به سبب تحليل و تشريح سراسرِ در اواخر زندگي خود در مقاله

دهـي   ي حزب و سازمان پژوهش خود را در آثار هگل به مساله ست حاصلِاداند كه نتوانسته  اساسي را وارد مي ايراد
) 1903 ه بايد كردچ(هـا   كه پيش از اين پژوهش ،پيشاهنگ حزبِ» نادرست«ي ترتيب از نظريه  بخشد و بدينتعميم 

حزب بـر   يي در بابِ خود وفا كند و خود نظريهقول  كايا هرگز فرصت نيافت كه بهالبته دونايفس. بگسلد ،پرورده بود
 گرايـيِ  ي انسـان  سازد نظريه مايز ميمنتها به نظر من چيزي كه كل كار دونايفسكايا را مت. ي هگل بپردازد ي فلسفه پايه

ماركس است كـه او خـود    1844هاي اقتصادي و فلسفي  نوشته دست تاثير كشف ماركسيستي اوست كه سخت زيرِ
را در جايگاهي خاص و ممتـاز قـرار    ماركسيسم و آزاديزبان انگليسي بود و همين است كه نخستين مترجم آن به 

  . دهدمي
يك سال منشي و محافظ  دونايفسكامايا در روسيه به دنيا آمد، سپس همراه والدين خود مهاجرت كرد، مدت رايا

. ناميـد » داري دولتـي  سـرمايه «تروتسـكي شـوروي را    بريد و بـرخالف روتسكي گاه از ت بود و آن تروتسكيشخصي 
هـاي   بـوروكرات  داري امريكا و نيز پيكار با اردوگاه آن سرمايه بِلداري جهاني و ق عمر او به مبارزه با سرمايه سراسرِ

رايا بر آن بود كـه  . ي بشري كاريكاتوري مضحك پرداخته بودند ترين انديشه بخشگري گذشت كه از رهايي سركوب
 انسان بود كه قـانونِ  زندگيِ ناگزيرِ انسان و تباهيِ ي ماركس آزاديِ دغدغه. آزادي است يا هيچ ماركسيسم يا تئوريِ«

 داري يعني پرداخت سرمايه اساسيِ اصلِروسي بر  شود، در حالي كه كمونيسمِ داري تلقي مي سرمايه تكاملِ مطلقِ عامِ
ارزش  ماركس نام آن را قانونِ. اند ناميده "برنامه"حداكثر از او متكي است و اين كار را  تخراجِحداقل به كارگر و اس

هـايي را بـراي    شرط داري پيش ي سرمايه ماركس اعتقاد دارد كه جامعه« ،از سوي ديگر» .اضافي گذاشته بود و ارزشِ
و در همـان حـال رنـج و زحمـت، فقـر و      آورد  ي و اضطراب فـراهم مـي  تعدال بدون رنج و زحمت، فقر، بي زندگيِ

 رايا نيز مانند بسياري كسان ماركسيسم و انقـالبِ ). متن كتاب مورد بحث(» بخشد ميعدالتي و اضطراب را تداوم  بي
» يي ارزش مبادله« ن نه بر اصلِاساسِ آداند كه  يي مي امعهه و برپاييِ جشندكُ اين تناقضِ حلِ اساسيِ پرولتري را ابزارِ

  .انساني استوار است و نياِز» مصرفي ارزشِ«بلكه بر  ،و سود
سـوپر  «ي ماركس بيش از اندازه فلسفي و به اصطالح  انديشه رسد كه دونايفسكايا به خالف نظر ميگرچه گاه به 

مشـخص و   فلسفي را كنار نهاد و بـه مطالعـات   ي خويش زبانِ ماركس در آثار پخته«است و توجه ندارد كه » هگلي
اقتصـاد و  «دهـد كـه    ولي از حق نبايد گذشت كه به قول ماركوزه، رايا در اين كتاب نشـان مـي  » روي آورد اكتشافي
و به گمان من اگر ايـن   .»ماركسي يكسره فلسفي است بلكه فلسفه نيز از همان آغاز اقتصاد و سياست است سياست
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يـي   هپروژ«آغاز ازبود، اگر دونايفسكايا ماركسيسم را هم نسياست، اقتصاد و فلسفه  ناپذير و ديالكتيكيِ ي جدايي آميزه
ي كتـاب روي هـم   ترجمـه  .مانـد  بهره مـي  كنوني بي شندگي و جذابيتاز ك ماركسيسم و آزاديشمرد،  نمي» سياسي

  .رفته روان و خواندني است
وار اسـت دود  چه سخت و اسـت  هر آنيا  ي مدرنيته تجربهكتاب ديگري كه سال پيش سخت مرا به خود كشيد، 

 1379است و نخستين بـار در   ورمراد فرهادپي  كتاب ترجمه. است برمن شالماري  نوشته رود شود و به هوا مي مي
 Theانديش است و از نويسندگان  نويس ولي ژرف كميي نويسندهرمن بِ. منتشر شده است Nation  وDissent  است

ي مشهوري از ماركس است  كتاب بر جمله اساس و عنوانِ. آيند مي شمار ليبرال امريكا به هاي چپِ كه هر دو از مجله
داري و  ناپذير و سـترگ سـرمايه   پيشينه، سهمگين، ناگزير، بازگشت بي و غرض از آن پوياييِ مانيفست كمونيستدر 

داند، خواه  آن مي اساسيِ مدرنيته و خيابان و بولوار را گرانيگاه و محورِ رمن شهر را قلبِبِ. آن است يِ مالزمِ مدرنيته
ي موسوم به امپراتوري دوم فرانسه  ي بلوارهايي باشد كه در دوره و شبكه ارناسونپليزه و م اين خيابان و بولوار شانزه

تـايمز  پترزبورگ و خـواه   سن بولوار نوسكيِگزار پاريس بنا شد و خواه  دزد و خدمت شهردارِ ،اوسمانسبه دست 
رمن در يـك كـالم ايـن    بِ ي سخنِ به نظر من زبده... و خواه موززهاي عظيم  راه زرگنيويورك و خواه ب شهرِ ِاسكوئر

ي روزمـره،   تپنـده  ي طبقاتي، عشق، زنـدگيِ  مدرنيته سياست، ادبيات، شعر، نقاشي، سينما، مبارزه است كه در دورانِ
از او دريغ شده سته است و انسان تاكنون خوا چه آني  انديشه و همه بختي، انقالب، شورش، نشرِ خوش آزادي، طبِ
رمن بتوان گرفت اين است كه او خوان و بديع بِ شايد يكي از ايرادهايي كه بر كتاب خوش. آيد به دست ميدر خيابان 

كند كـه   داري بوده است و فراموش مي سرمايه گويد كه گويي ماركس واله و شيداي پويايي و تحرك چنان سخن مي
داري بـراي گـذار بـه يـك      باورنكردني است كه سرمايه صل بهره گرفتن از آن امكاناتماركس در اانقالبيِ ي  پروژه
  .طبقاتي فراهم آورده است و ستمِتر و عاري از طبقات  ي برابرتر و انساني جامعه

است كه پـيش از ايـن    ابوالحسن نجفيي  ترجمه سهنبيست و يك داستان از نويسندگان معاصر فراكتاب ديگر 
كوتـاه   ي پنج داستانِ در چاپ حاضر ترجمه. منتشر شده بود) 1366پاپيروس ( يسندگان معاصر فرانسهنوعنوان زيرِ 

ي  ي كتـاب، همـه   قـول متـرجم فرهيختـه    گرچـه بـه  . ي پيشين افـزوده شـده اسـت    ديگر نيز به مجموعه و خواندنيِ
فراهم آمده  پذير بسيار جذاب و دل يي هاي اين مجموعه در يك تراز و پايه نيستند، اما روي هم رفته مجموعه داستان

كـافي اسـت فقـط    . كـنم  كوتاه توصـيه مـي   ادبيات فرانسه و داستانِ ي دوستدارانِ است كه من خواندن آن را به همه
و پنج داستان افزوده بر چـاپِِ كنـوني را بخوانيـد تـا بـه       ترين داستانِ جهانكهن ،كرگدن، ديوار، رتدمهاي  داستان

  . يدبرب ي من پيصدقِ گفته
  
سانسـور  . 1: ه كردها اشار توان به اين علت به كوتاهي مي. ايد كتاب پرسيده تيراژِ هاي پايين بودنِ ز علت يا علتا

ي مخاطبان را بـه   عامه چه آن. كتاب انجاميده است عموميِ نشر و بحرانِ كارِ برانداز كه عمال به توقفگسترده و بنياد
دلـي و   آفريند كه سـبب هـم   مشتركي ميان خوانندگان مي داستان عالمِ جهانِ. تاني استداس كند ادبيات خود جلب مي

. آوردن آن عاجزنـد  انساني از پديدعلومِ اجتماعي و  شود، عالمي كه طبعا، براي نمونه، فلسفه و علومِ انديشي مي هم
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ك و اتميـزه كـردنِ مخاطبـانِ كتـاب    از ميان بردنِ اين عالمِ مشتري نخست ادبيات داستاني و  سانسور در وهله هدف 
حاكميـت   كـرد  روز و عمـل  ي سياسـت  هايي است كه در حوزه كتابري از انتشارِ هدف ديگرِ سانسور جلوگي. است
نوميـدي  . 2. ها را از هرگونه جاذبه خـالي كـرده اسـت    ما، كتاب نويسندگانِ از سوي ديگر، خودسانسوريِ. گنجد مي

زدگـي، بيـزاري، سـر بـه تـو بـردن، پنـاه بـردن بـه تفريحـات            گيـرد، دل  عي باال مـي هرگاه نوميدي اجتما. اجتماعي
ورزي و  نوميـدي جـايي بـراي انديشـه    . شـود  گير مـي  آوري به ابتذال همه خيالي و روي الوصول، فراموشي و بي سهل
 پنـاه  بـي  نيـانِ از نخسـتين قربا  و فرهنـگ  طبـع، در ايـن وضـع، كتـاب و روزنامـه      و به . گذارد خواني باقي نمي كتاب

 هـاي اينترنتـي بـه جـاي اطالعـات      آگاهي و نشستنِ اينترنتي اتارتباط شايد در آخر بتوان به گسترشِ. 3. سانسورند
  .كتابي نيز اشاره كرد

  
□□□  

  
  شويم فرهنگ تبديل مي م به ملتي بيرفته داري رفته: )شاعر و ناشر( حافظ موسوي

نشين شده بود و صبح تا شب كارش اين بود كه كتاب بخواند،  ام كه بنا به داليلي خانه ها پيش يكي از دوستان سال. 1
آن » كـاره اسـت   پدرت چـه «: پرسد كرد كه روزي معلم مدرسه از فرزندش كه كالس اول ابتدايي بوده مي تعريف مي

معلم محترم كه اتفاقا دوستدار فضـل و دانـش هـم بـوده     . »دانشمند«: گويد كند بعد مي طفلك هم كمي من و من مي
يـي دانشـمند    پـدر شـما در چـه رشـته    «: پرسد كشد و مي شود و دستي به سروگوش او مي زده مي است بسيار هيجان

! خـانم معلـم  «: گويـد  خاطر ناز و نوازشِ معلم كمي جسورتر شده بود، در جواب مي فرزند دوست ما كه به. »است؟
اما دانشمند است، چون صبح تا شب در خانه است و فقط كتاب . يي دانشمند است دانيم در چه رشته ما نمي. ببخشيد

  ».خواند مي
نشين به آن معنايي كه دولت ما بـود نيسـتم،    بنده اگرچه خانه. عزيز، حاال حكايت ماست عمران صالحيقول   به

خاطر كار انتشارات بايد ساالنه تعداد زيادي كتاب بخوانيم تا از  بهاز يك طرف . اما تقدير ما شده است كتاب خواندن
نگـار بايـد    چه روزنامـه  چه نويسنده و نيم چه شاعر، نيم عنوان يك نيم از طرف ديگر به. آن ميان تعدادي را چاپ كنيم

اما . ام دشوار است ايبنابراين پاسخ گفتن به پرسش شما بر. بخوانيم كاران خودمان را هاي دوستان و هم حداقل كتاب
كه ما هم به هرحال يك جورهايي به آن تعلق خاطر داريم دور از  نقدنويي چون  پاسخ گذاشتن نشريه بي جا كه از آن

  .هاي شعر آن هم فقط كتاب. هايي خواهم كرد آورم اشاره يا اشاره المجلس به ياد مي هايي كه في ادب است به كتاب
ام مقدور نيست و تنها بـه   براي ها آنام كه حتا ذكر اسامي  د مجموعه شعر خواندهاغراق بيش از ص بي 85در سال 

  .كنم اشاره مي ها آنبرخي از 
ياد عمران صـالحي يـاد كـنم كـه انـدكي پـس از        ي زنده سروده ها چين آن سوي نقطهي  نخست بايد از مجموعه

هـايي   وزن. ست كه ريشه در زبان گفتاري داردهايي را آزموده ا عمران در اين مجموعه وزن. درگذشت او منتشر شد
مناسـب دانسـته    ها آنرا هم براي » عروضي نيمه«ناميده و خود عمران اصطالح » هجايي نيمه«را  ها آن مفنون امينيكه 

  .است
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! ديگران هم در اوزان شـمس قـيس آزار   .ايم يي نكرده ما كار تازه«: ي اين مجموعه نوشته است صالحي در مقدمه
نـام   هـا  آني  كه اگر بخواهيم از همـه !) ها يعني جديدي(اند؛ هم از قدما و هم از جددا  هايي كرده هاي و تجربه تالش

  »انجامد مان به طول مي ببريم و مثالي بياوريم عرض
  :عمران در اين مجموعه هم مثل هميشه پيامبر مهرباني است

  ...بيا اين هم نشاني/ يك خرده مهرباني/ ي سفارشي با نامه/ براي من/ ارسال كند
  :و يك شعر كوتاه ديگر از همين دفتر

  »بينم هاتر مي ها را گل گل/ بينم زيبا را زيباتر مي/ بينم دنيا را دنياتر مي/ خوب است قدرحالم چ«
مفتون . ي شعر منتشر شده از مفتون اميني است ياد كنم كه دهمين مجموعه من و خزان و توو بعد بايد از كتاب 

پشت اين شـعرها گـاه    كه اينپربارش درازتر باد، اين شعرها را در سن هشتاد سالگي نوشته است و عجيب  كه عمر
فرزانـه كـه    و يي از حكمت كهن بر تن كرده است و گاه دقيقا برعكس، حكيمـي پيـر   شود كه جامه كودكي ديده مي

نمايـد امـا    آورد كـه سـاده مـي    ر زبان ميافتد و سخني ب يي از هستي به حيرت مي كودكان در برابر هر جلوه چون هم
اگرچـه دفتـر صـد    . ايسـتد  حكيم ما در اين شعرها گاه در حدفاصل ايمان و شـرك مـي  . اش واقعا ساده نيست گفتن
برد، اما در عين حال به دوستي شاعر با شيطان هم  اش را براي گرفتن امضاي يادگاري به آسمان هفتم افالك مي برگ

  .كند يي مي اشاره) از زبان غير(
/ بهشت خلد بده/ كه به اين دوست شاعر من/ كه در گوش چپ او بخواند/ ترسم از خبائث ابليس مي/ والكن... 

ي شاعران است، اما انصافا در  صاحب اين قلم مخلص استاد مفتون اميني و همه» !سفيدمهر نده/ اما/ شراب سرخ بده
گاه خداوند فقط همان سفيدمهر را كم دارنـد   تكيه زدن بر جايشاعران براي . تر است اين مورد حرف شيطان درست

  .داند و اين را شيطان خبيث كه با شاعر دوست است بهتر از هر كسي مي
بلكـه در  . نفسه نه بدند نـه خـوب   هاي ميان چيزها، چيزهايي كه في نسبت. هاست شعر مفتون، شعر كشف نسبت

  :كنند هاي مختلف، بد يا خوب جلوه مي ها و نسبت موقعيت
مـن   چـه  آنو / كمي سرد شـده اسـت  / خواستي گرم به نوشي كه تو مي چه آن/ ي ماست روي ميزي كه در ميانه«
  »كمي گرم شده است/ شمخواستم سرد بنو مي

اند، اما در وضعيتي كه در اين شعر ايجاد شـده اسـت، گـرم شـدن و      گرم و سرد در اين پاره شعر هر دو مطلوب
  .اند سرد شدن، هر دو نامطلوب

  .هاست ها و نسبت ساخت بسياري از شعرهاي مفتون كشف همين رابطه ژرف
  :كودك را/ دهد و هم آن حكيم ن ميساخت را نشا و يك پاره از شعري ديگر كه هم اين ژرف

يك دل / كه كاش تو دو تا دل داشتي/ و چرا زودتر نگفتم/ اما دو بازگشت/ كاش كه تو هر سال يك سفر داشتي«
  »ات براي پسر همسايه/ و يك دل سرد/ ات گرم براي من و دايه

دوربين اش  در مقايسه قبلياست كه  عباس صفارياز  كبريت خيسخواهم به آن اشاره كنم  كتاب ديگري كه مي
كار عباس صفاري در ايـن اسـت    حسن. ي كارنامه شد، باز هم گامي به پيش برداشته است ي جايزه كه برنده قديمي

از  كـه  ايـن نـه  . نويسد اش را مي هاي روزمره بلكه تجربه. شود آباد نمي زار و شاه آنجلس دچار نوستالژي الله كه در لس
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. دهد كه او به اين فرهنگ وصـل اسـت   يده باشد، اتفاقا سالمت زبان اين مجموعه نشان ميايران و فرهنگ ايراني بر
 كبريت خـيس ي  از مجموعه» اسب بود يا عصب«يي از شعر  كرده باشيم تكه منوچهر آتشييادي هم از  كه اينبراي 

  :كنم را كه به آتشي تقديم شده است نقل مي
/ يا زير ران پليس تظـاهرات / و در قاب تنگ تي ـ وي / ي فراخ سينما بر پرده/ هاي بسياري ديدم پس از آن اسب

  .و اسب آتشي/ اسب درشكه/ :شناسم نمي تر بيش/ با اين هم دو نژاد اسب
 راضـيه بهرامـي  از شاعري جوان به نام  هاي كوچك رنگي نقلاش لذت بردم،  ي ديگري كه از خواندن مجموعه

هاي قابـل   تعدادي از شعرهاي اين مجموعه برش). صفحه 52شعر در قطعه  22(حجمي است  ي كم بود كه مجموعه
از ديگر نكات قابل توجه در اين مجموعه اين است كه . ي از تجربه ي زن ايراني در اوضاع و احوال كنوني استتامل

ي شود، شعرهاي اين مجموعه رنگ و بو ها منتشر شده است و مي در اين سالبرعكس بسياري از شعرهاي ديگر كه 
  .هاي اجتماعي ما را هم در خودش دارد تجربه

را خواندم و از سادگي شعرها و  اي هاي حرفه مردهمجموعه شعر  محمد مودب علياز شاعر جوان ديگري به نام 
. كنـد  اش را با زبان و تصاوير عاشقانه و عـاطفي بيـان مـي    هاي اجتماعي اين شاعر هم دغدغه. تصاويرش لذت بردم
ها كه طنزي معصومانه بـه جـاي   جا آنويژه  سيسم فاصله گرفته است و به اين مجموعه از رمانتي جاهايي كه شعرهاي

  .نشيند ام مي به دل تر بيشسيسم نشسته است،  آن رمانتي
اش لـذت   ام و از بعضي از شـعرهاي  را خوانده بينم هاي دنيا خواب مي به تمام زبانهم كتاب  شبنم آذراز خانم 

بنم آذر و دو شاعري كه پيش از اين نام بردم در اين است كه برعكس گروه ديگري از شاعران خوبي شعر ش .ام برده
  .يي با جامعه و زندگي اجتماعي را نفي و قطع كنند كوشند هر نوع رابطه شان، نمي نسل هم

 ،يانوحيـد شـريف  و  ها ها و پله پل، محمود تقوي تكياردو كتاب شـعر از   85هم در سال  آهنگ ديگرانتشارات 
ام و اميدوارم دوسـتان   ام و پسنديده را خوانده ها آنمنتشر كرده است كه طبيعتا هر دوي  ها و گربة سفيد رديف كاج

  .را بخوانند و نظر بدهند ها آناهل شعر 
ام اين است كه ما رفته رفته داريم از يك ملت بافرهنـگ بـه يـك ملـت      علت پايين بودن تيراژ كتاب به گمان. 2
انـد،   جـان فرهنـگ مـا زده    ي نيمه واندي سال تيشه به ريشه آقاياني كه در طول اين بيست. شويم تبديل ميفرهنگ  بي

  .اند ظاهرا در كارشان موفق شده
  
  نوشت پي
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