
خاطرات كتابفروش 9 ادبيات سال پنجم  شماره 1054  يكشنبه 14شهريور 1389

من يه رفيق قديمي ام 
الهه خسروي

يك زماني رابطه من با كتاب ها محدود مي شد به محتوا و كيفيت  آنها؛ اينكه نويسنده 
درباره چه نوشته و براي نوشتن چه خالقيت هايي به كار برده است. كتابفروش كه شدم اين 
رابطه فرق كرد. جداي از اينكه حاال پاي پول هم وسط آمده بود چيزهاي ديگري هم بود 
كه حاال هم مهم شده بود. مثالً؟ مثالً اينكه قيمت كتاب حتماً پشت جلد خورده باشد. وقتي 
كتابفروش باشي اين موضوع برايت اهميتي دو صد چندان پيدا مي كند، مخصوصاً اگر توي 
حساب و كتاب هم خيلي فرز نباشي. اگر بخواهيد از برنامه هاي كامپيوتري براي كتابفروشي 
هم استفاده كنيد كه ديگر كارتان تمام است. مثاًل همان قدر كه برايتان مهم است كتاب 
خوبي بخوانيد همان قدر هم برايتان مهم است كه پشت جلد كتاب باركد داشته باشد و 
شابكش به صورت كامپيوتري چاپ شده باشد، وگرنه بايد در به در شماره هايي شويد كه توي 
صفحات اوليه كتاب خورده و براي وارد كردنش كلي بايد بين اعداد سرگردان شويد. حاال اگر 
شما ناشرها را بر اساس كتاب هايي كه چاپ مي كردند و نويسنده هايي كه با آنها همكاري 
داشتند مي شناختيد، ديگر برايتان اين چيزها در اولويت نيست. مثالً همين انتشارات نيلوفر 
كه اصاًل سر  شكل كتاب هايش براي آدم نوستالژي دارند! اين انتشارات نيلوفر باركد پشت 
جلد كتاب هايش چاپ نمي كند. تو »جايي ديگر« گلي ترقي را دستت مي گيري و با ذوق و 
شوق وراندازش مي كني. ياد همه كلماتي مي افتي كه خط داستاني ترقي را شكل مي دهند 
و قصه را برايت روايت مي كنند. دست روي جلدش مي كشي و به خودت مي گويي كاش يك 
بار ديگر بخوانمش! ولي بعد نوبت به گذاشتن توي قفسه كه مي رسد يكدفعه يادت مي افتد 
اي بابا... اين كتاب را نشر نيلوفر چاپ كرده و بايد برايش باركد بزني... به خاطر همين است 
كه ديگر نشر نيلوفر را فقط با كارهاي هوشنگ گلشيري و دوراس و بورخس نمي شناسي، 

گوشه ذهنت هميشه يادت هست كه كتاب هاي نشر نيلوفر باركد ندارند.
سر و شكل كتاب ها هم مهم است. آنها بخشي از حافظه تصويري آدم را شكل مي هند. 
مثاًل انتش��ارات خوارزمي اكثر كتاب هايش جلد زردي دارند و گالينگور هستند. اين يعني 
از صد فرسخي هم مي تواني حدس بزني كه اين كتاب، كتاب خوارزمي است. يا مثالً نشر 
ماهي كه عطف كتاب هايش هميشه نارنجي است. خواب خوب بهشت و مترجم دردها و 
همنام را كه كنار هم توي قفسه مي گذاري يك رد نارنجي توي قفسه شكل مي گيرد كه 

تو را ياد نشر ماهي مي اندازد.
قديم تر ها هم مثالً انتشارات زمان جلد كتاب هايش را سفيد سفيد چاپ مي كرد، بي آنكه 
حتي اس��م كتاب را روي جلدش بزند. اين چيزها آدم را س��ر ذوق مي آورد. كتابفروش كه 
باشي برايت مهم تر هم مي شود. مي تواني كتابخانه ات را قشنگ كني. مي تواني با خيال راحت 
از صد فرس��خي كه كتاب را مي بيني حتي اگر نمره چش��مت يك  و نيم هم باشد بادي به 
غبغب بيندازي و اس��م ناش��ر كتاب را حدس بزني. همين چيزهاست كه كتاب را در ذهن 
يك كتابفروش شكل مي دهد. به خاطر همين چيزهاست كه رابطه ات با كتاب ها عينيت 
ديگري پيدا مي كند، سر و شكل ديگري مي يابد و جور ديگري برايت مهم مي شوند. كاش 
ناشرها هم بيشتر به اين چيزها دقت مي كردند. كاش همه تصميم مي گرفتند مثاًل سر و 
شكل مشخصي براي چاپ جلد كتاب هايشان تعيين كنند يا حواس شان بود كه حتماً قيمت 
را پشت جلد كتاب ها بزنند، نه تنها براي كتابفروش ها، براي آدم هايي كه قيمت كتاب حكم 
بودن و نبودن برايشان دارد. اين طوري كتاب ها هويت ديگري پيدا مي كردند. مثالً وقتي اسم 
چخوف مي آمد فقط داستان هاي كوتاه معركه اش نبود كه در ذهنت تداعي مي شد، جلدي 
با رنگ و شكل مشخص هم به يادت مي آمد كه تو را ياد فالن ناشر مي انداخت؛ ناشري كه 
براي چاپ آثار چخوف بهترين مترجم را انتخاب كرده است. نوستالژي را در خاطره آدم ها 
خيلي چيزها شكل مي دهد. خيلي چيزها شامل مي شود. سر و شكل كتاب ها يكي از آنهاست. 
فكر كنيد 20 سال ديگر مثالً اگر دست بر قضا دوباره گذرتان به يك دست دوم فروشي افتاد، 
يكدفعه كتاب هاي نارنجي نشر ماهي را مي بينيد. با همان جلد قديمي كه البه الي هزار و يك 
كتاب ديگر له شده. ولي شما همچين كه عطف نارنجي اش را مي بينيد، مي فهميد كه اين 
كتاب، يكي از كارهاي نشر ماهي است؛ آن وقت ديدار شما با آن كتاب، ديگر ديدار با يك 
كتاب قديمي است، ديدار با يك دوست خيلي قديمي است؛ دوستي كه فراموشش كرده ايد. 
مالقات با كتابي است كه حول و حوش رنگ نارنجي اش، هزار و يك خاطره خوابيده است. 
ياد آدم هايي كه نيستند، احتماالً از اين مملكت رفته اند يا شما ديگر از آنها خبري نداريد. 
حتي ش��ايد يك روز خاص را به ياد ش��ما بياورد. مثاًل فالن روز تيرماه ميدان انقالب را يا 
يك عصر ارديبهشتي پياده روي كريمخان زند را. اين جوري شما هر چقدر هم كه براي آن 
كتاب پول بدهيد، باز هم كم داده ايد. اين را البته فقط خودتان مي دانيد و كتابي كه توي 

دست تان جاخوش كرده است.

گزارش ادبي هفته

اين ناباكوف عجب پدرسوخته اي است
مسابقه نامحسوسي در جريان است هميشه. 
توي اين مسابقه كه از ورزش ها به دو ماراتن شبيه 
است، دائم هي عقب مي ماني و هي جلو مي زني. 
اگر عقب بماني خجالت زده اي، اگر جلو بزني بسته 
ب��ه حال و موقعيتت يا به روي خودت نمي آوري 
و مي گويي اي بابا اينكه چيزي نيس��ت، يا پيش 
بودن��ت را به رخ رقيبت مي كش��ي. هر چيزي را 
تبدي��ل به رقابت كني جذاب تر مي ش��ود. كتاب 
 خواندن هم همين طوري است. تعداد و آمار االن 
خيلي مهم است. آدم ها درباره كتاب ها فهرست وار 
براي هم حرف مي زنند. مثاًل طرف مي پرسد دفاع 
لوژين ناباكوف رو خوندي؟ مي گويي آره، مي گويد 
آفرين، انگار مثاًل باري از روي دوش او برداشته اي، 
بعد ادامه مي دهد پنينش رو چي؟ اونم خوندي؟  
مي گويي بله خوندم. مي گويد پس يه پا ناباكوف باز 
هستي. مي بيني چه ناباكوف خوبه؟ مي بيني چه 
پدرس��وخته اي يه؟ بله مي بينم كور كه نيس��تم. 
اينجوري حرف هايتان درباره ناباكوف ته مي كشد. 
اما همين پرسش و پاسخ ساده  انگيزه  خيلي هاست 
براي كتاب خواندن. طرف مي نشيند سه روز وقت 
مي  گذارد كتاب 400 صفحه اي مي خواند كه وقتي 
كسي ازش پرس��يد فالن كتاب را خوانده اي كم 
نياورد. حاال ش��ما ب��اور نمي كني ولي ديده ام كه 
مي گوي��م. هي مي گويي پس اين همه كتابي كه 
اين بابا خوانده چرا هيچ تاثيري روي طرز فكر و 
رفتارش نگذاش��ته است؟ بعد مي بيني كه ربطي 
ن��دارد چون تعداد مهم نيس��ت. اما خيلي ها فكر 
مي كنند تعداد مهم است و چسبيدن به كتاب هاي 
معروف مثل چسبيدن به سلبريتي ها مهم است. 
آدم ازشان هويت مي گيرد و الزم نيست زحمتي 
هم بكشد. گيج نمي شوي؟ مي گويي مالك برتري 
كس��ي بر آن يكي اين اس��ت كه مثاًل هر كتابي 
كه از س��لين در ايران ترجمه شده، خوانده. يكي 
ديگر زحمت نوش��تن كتاب را كشيده و آن وقت 
اين فقط نشس��ته روخواني كرده و حاال پزش را 
مي ده��د. درحالي كه پز اين چيزها را دادن فقط 
كوچك��ي آدم را پررنگ تر مي كند. مثل آدم هايي 
كه پز تعداد شماره تلفن هايي را كه حفظ كرده اند، 
مي دهن��د تا ثابت كنند چه حافظه قوي اي دارند 
در حالي كه مخ شان را تبديل به انباري كرده اند. 
بايگاني داش��تن كه افتخاري ندارد. فرهيختگي 
هم به تعداد و فهرس��ت نيست. اصاًل آدم موظف 
نيست به كس��ي بابت خوانده ها و نخوانده هايش 
جواب پس بدهد اما در ايران عزيزمان اين قضيه 
ل��زوم جواب پس دادن تبديل به فرهنگي ش��ده 
ك��ه خيلي  هم از وجودش خب��ر نداريم. دائم در 
حال بازجويي و بازپرس��ي هستيم كه ثابت كنيم 

بهتريم و حق با ماست. 
كتاب هاي تازه

نش��ر نيلوفر مجموعه دوجلدي »داستان هاي 
كوتاه  در ايران« نوش��ته حسين پاينده را منتشر 
كرده كه داستان هاي كوتاه رئاليستي و ناتوراليستي 
را بررس��ي مي كن��د. در جل��د اول كتاب مفاهيم 
و نظريه هاي داس��تان سوررئاليس��تي و داس��تان 
ناتوراليس��تي معرفي شده  اس��ت. بعد هم پاينده 
نقد مش��روحي نوش��ته بر داس��تان هاي ممتازي 
كه به اين دو س��بك نوشته شده اند. در جلد اول 
نويس��نده عالوه بر تحليل هاي موردي و اشاره به 
داستان هاي متعدد مجموعاً 15 داستان كوتاه به 
قلم نويس��ندگان رئاليست و ناتوراليست ايراني و 
يك داستان از ادبيات كهن )هزار و يك شب( را به 
طور مشروح نقد كرده از جمله خاكسترنشين هاي 
غالمحسين ساعدي، شهر كوچك ما نوشته احمد 
محمود، مرد نوشته محمود دولت آبادي به عنوان 
داس��تان هاي رئاليس��تي، عروسك فروشي صادق 
چوبك، چنگال صادق هدايت، تولد اسماعيل فصيح 

و... به عنوان داستان هاي ناتوراليستي.
در جلد دوم هم پاينده ويژگي هاي داس��تان 
كوت��اه م��درن را ش��رح داده و نمونه هاي ممتاز 
داس��تان مدرن ايراني را آورده و آنها را بررس��ي 
ك��رده: باغ تابناك نوش��ته محمدعلي كش��اورز، 
ايستگاه نوشته طاهره علوي، غريبه اي در اتاق من 
نوشته مهرنوش مزارعي، چراغ خطر نوشته فرزانه 
كرم پور، يك بار هم شده سوسن گوش بده نوشته 
پيمان هوشمندزاده و مردي كه برنگشت نوشته 
سيمين دانشور. قيمت جلد اول 12  هزار و 500 
تومان و جلد دوم 11 هزار و 500 تومان است. 

نشر چشمه مجموعه شعري از حسين سناپور 
چاپ كرده. »س��ياهه من« اس��م اين كتاب شعر 
است: تو صبحي/ شيري روان از پيچاپيچ زخم هاي 
گلوگاه ام./ ظهر كه بشوي/ دل ام گير/ آتش فشاني 
اس��ت تاب تمام ش��ده/ منتظر تا بريزد در قالب 
دس��ت هات/ كه وقتي شب شدي و پوشاندي ام... 

قيمت كتاب 2500 تومان است. 
»آقاي پالومار« رماني از ايتالو كالوينو است با 
ترجمه آرزو اقتداري كه نش��ر كتاب خورشيد آن 
را منتشر كرده. گويا خيلي سال پيش اين كتاب 

با ترجمه ديگري چاپ شده بود. 
شروع نگارش آقاي پالومار بازمي گردد به سال 
1975 و نوشته هايي كه كالوينو در روزنامه كوريره 
دالس��را به چاپ رساند. متن نهايي كتاب در ماه 
مه  1983 به وس��يله انتش��ارات اينائودي منتشر 
ش��د. ش��ايد انگيزه تكميل و انتشار كتاب، پاسخ 
به پرسشي بود كه مجله امريكايي نيويورك تايمز 
بوك ريويو براي نويسندگان تمام دنيا مطرح كرده 
بود، با اين مضمون كه در آن روزها مشغول نوشتن 
چه چيزي هس��تند. اينها در مقدمه كتاب نوشته 

شده است. قيمتش 3000 تومان است. 
كتابت را جا بگذار

جا گذاش��تن كت��اب در مكان ه��اي عمومي 

لغو و بيهوده، جايگزين آثار و حرف جدي ش��ود.
ب��ه همكاران��م در اداره كل ام��ور كتاب گفتم كه 
از روزمرگ��ي و بي دقت��ي در بررس��ي كتاب  بايد 
خ��ودداري كنند و كت��اب را در چارچوب قانون 
بررسي كنند نه عاليق و ساليق شخصي. انگار با 
گفتن همه چيز درس��ت مي شود. از دست قانون 

كاري ساخته نيست. 
دري درباره ابالغيه لغو ارائه قرارداد بين ناشر 
و مولف توضيح داده: »پيش از اينكه مس��ووليت 
معاون��ت امور فرهنگي را بپذي��رم به  عنوان يك 
كارشناس حوزه كتاب با سابقه بيش از 25 سال 
انس و همزيستي با كتاب و كتابخواني نسبت به 
بيهوده بودن ارائه قرارداد بين ناشر و مولف براي 
ص��دور مجوز كتاب ترديدي نداش��تم.« بيش از 
25 سال س��كوت كرده و دم نزده. دري با اشاره 
ب��ه برخي س��ختگيري هاي غيرالزم در بررس��ي 
كتاب ها گفت: »گاهي س��ختگيري هاي سطحي 
سبب مي شود ما از مفاهيم و مضامين واقعي برخي 
از كتب غافل شويم. به عنوان مثال تحريف تاريخ 
معاصر با رويكرد تطهير جريان س��لطنت طلب و 
تخريب حاكميت ديني و چهره ها و عناصر قومي 
و مذهبي از يك س��و و القاي يأس و نااميدي در 
ميان م��ردم و دامن زدن به خرافات، عرفان هاي 
غيرديني و الحادي و الگوسازي و شخصيت پردازي 
چهره هاي معاند و معارض از سوي ديگر از جمله 
نكاتي اس��ت كه بايد در ارزيابي هاي  خودمان به 

آنها توجه كنيم.«
علت افت چيز ديگري است

تعاون��ي  ش��ركت  مديرعام��ل  عقي��ده  ب��ه 
توزيع كنن��دگان كتاب ته��ران، زياد بودن قيمت 
كت��اب ربطي ب��ه افت فروش آن ن��دارد. در پنج 
س��ال اول امسال فروش كتاب نسبت به ماه هاي 

مشابه پارسال افت كرده.  
امير صفرزاده به مهر گفته: »در رابطه با شبكه 
توزيع كتاب هيچ مش��كلي وجود ندارد. مش��كل 
اصلي عدم تقاضا براي خريد كتاب است كه علت 
آن هم نبود س��رانه در سبد خريد خانواده است. 
كاه��ش فروش هم از ديگر مش��كالت اين حوزه 
اس��ت ك��ه در نتيجه افزاي��ش هزينه هاي پخش 

كتاب حاصل مي شود.«
نامزدهاي بخش داستان غيرايراني 

»روزي روزگاري«
هيات داوران جاي��زه ادبي »روزي روزگاري« 
نامزده��اي بخش ادبيات داس��تاني غيرايراني را 

معرفي كردند.
نامزده��اي نهايي اين بخش به ترتيب حروف 
الفبا عبارتند از »آليس« نوشته يوديت هرمان با 
ترجمه محمود حسيني زاد )نشر افق(، »استالين 
خوب« نوش��ته ويكتور ارافيف ب��ا ترجمه زينب 
يونس��ي )نش��ر نيلوفر( و »جاده« نوشته كورمك 

مك كارت��ي ب��ا ترجمه حس��ين نوش آذر )نش��ر 
مرواريد(.

پيش از اين كميته فني بخش ادبيات داستاني 
غيرايران��ي  هفت اثر را به عنوان نامزدهاي نهايي 
به هيات داوران معرفي كرده بود كه عالوه بر سه 
اثر فوق، باقي آثار عبارت بودند از »اگنس« نوشته 
پتراشتام با ترجمه محمود حسيني زاد )نشر افق(، 
»در ستايش مرگ« نوشته ژوزه ساراماگو با ترجمه 
ش��هريار وقفي پور )نش��ر مرواريد(، »كشش ها« 
نوش��ته ديدي��ه ون ك��والرت با ترجمه حس��ين 
سليماني نژاد )نشر چشمه( و »ماهي طال« نوشته 
گوستاو لوكلزيو با ترجمه فرزانه شهفر )نشر افق(.

اعض��اي كميت��ه فني ترجمه جاي��زه »روزي 
روزگاري« را اس��داهلل امرايي، خجس��ته كيهان، 
مهدي غبرائي و سميه نوروزي تشكيل مي دهند.

چه خبر است مگر
 عب��اس عب��دي داس��تان نويس در وبالگش

جاي��زه  از   )http://abdi.blogsky.com(
گلشيري انتقاد كرده. او انتقاد كرده كه چرا بنياد 
تصميم گرفته هر دو سال يك بار بهترين داستان 
كوت��اه و رم��ان را معرفي كند و بع��د هم درباره 
دوره آخ��ر جايزه ك��ه در آن دو كتاب به عنوان 
برگزيده معرفي ش��ده اند، نوش��ته: »طرف راست 
آقايان هيات محترم داوران نهايي جايزه امس��ال 
چي بود؟ اينكه دو تا دو تا كتاب ها را برنده اعالم 
كنند. اعالم كردند. شما هم شنيده ايد طرف  آنقدر 
گرس��نگي كش��يده بود كه وقتي به سفره رسيد 
دولپي شروع كرد به لنباندن هر چه دم دست اش 
رس��يد؟ راستش حق داريد نشنيده باشيد. چون 
از خ��ودم درآوردم! از بس دوباره دلم به درد آمد 

از اين همه بي انصافي.
 مي پرسم اين يعني چه؟ آنجا  چه خبر است 
مگر؟ ببخشيدها اما اين تصميم ها را كي مي گيرد؟ 
از چي حماي��ت مي كنيد لطفاً؟ چي را كنار چي 
مي گذاري��د؟ چرا اين كتاب را ب��ا آن ديگري به 
زور توي ي��ك اتاق مي كنيد؟ به حكم س��ليقه؟ 
س��ليقه يعني چه؟ سال گذش��ته به هيچ يك از 
پنج كاندي��دا جايزه نداديد، ندادي��د كه نداديد. 
امسال چرا حاتم بخشي مي كنيد؟ به حرف طرف 
چيني عنايت داريد؟ نكند تنديس هاي پارسال كه 
سفارش داده بوديد بسازند جاتان را تنگ كرده بود 
يا نگران بوديد توي دود و دم تهران فاسد شوند؟

جاي��زه ب��ه دو كتاب دادن يعن��ي چه؟ يعني 
آن ش��رايطي كه طي بيانيه ت��ان كلي درباره اش 
توضيح داديد برطرف ش��ده و درس��ت و حسابي 
هم برطرف شده؟  آنقدر كه بين كتاب هاي خوب 
و خوب   ت��ر نمي توانيد انتخ��اب كنيد؟ افتخار آن 
يكي شير بودن را نصف كرديد يا آب ريختيد در 
اين يكي ش��ير كه به هركسي يك ليوان برسد؟ 
س��ال ديگ��ر چه خواهي��د كرد؟ كي قرار اس��ت 

بنشينيد و بشماريد و حساب كنيد چند تا كتاب 
 رمان درآمده و به چند تا ش��ان بايد جايزه داد و 

سر جمع چقدر آب الزم مي شود؟«
»قصه هاي مجيد« پربازديدترين 

در فهرس��ت پربازديدتري��ن كتاب هاي پايگاه 
كتابخان��ه ملي ك��ودكان و نوجوانان ايران در دو 
هفته اخير، »قصه هاي مجيد« عنوان نخس��ت را 

به دست آورد.
پايگاه كتابخانه ملي كودكان و نوجوانان ايران 
از نيم��ه دوم مردادم��اه 1389 ثبت آمار منابع و 
ميزان بازديدها را آغاز كرده است كه در اين مدت 
»قصه هاي مجيد« نوشته هوشنگ مرادي كرماني 
از انتشارات معين با ثبت 80 بازديد بيشتر از ساير 
كتاب ها مورد مش��اهده قرار گرفته اس��ت.اولين 
دايره المعارف بدن انس��ان نوش��ته ريچارد والكر 
و ترجمه سپيده نورگس��تر از موسسه انتشاراتي 
تيمورزاده و نشر طبيب دومين كتاب پربازديد دو 
هفته اخير است و پس از آن نخستين شماره مجله 
سروش كودكان بيشترين بازديد را داشته است.

پايگاه كتابخانه ملي كودكان و نوجوانان ايران 
در نظر دارد در آينده اي نزديك فهرست اعضاي 

فعال كتابخانه را نيز معرفي كند.
اعضاي فعال كتابخانه افرادي هستند كه عالوه 
بر بازديد از كتاب ها در نظردهي كتاب ها فعاالنه 

مشاركت كرده اند.
 كتابخانه ملي مجازي كودكان و نوجوانان ايران 
از ارديبهشت ماه سال جاري فعاليت خود را به نشاني 
اينترنتي www.ketabkhanekoobak.ir آغاز 

كرده است.
كاربران مي توانند از طريق ثبت نام در كتابخانه 
شخصي و با در اختيار داشتن نام كاربري و كلمه 
عبور از امكانات اين كتابخانه ش��خصي استفاده 
كنند. از جمله امكانات كتابخانه شخصي مي توان 
به بازگشت به آخرين صفحه كتاب مورد مطالعه 
كارب��ر، ذخيره س��ازي كتاب هاي م��ورد عالقه و 
دسترس��ي به كتابخانه شخصي از طريق اينترنت 

اشاره كرد.
از ديگر امكانات اي��ن كتابخانه، كتابخواني 
موضوع��ي و جس��ت وجوي كتاب ه��اي مورد 
بچه خواني ه��ا  برگزي��ده،  كتاب ه��اي  نظ��ر، 
)ش��امل كتاب و مجله(، ايران شناسي و اخبار 

كتاب است.
 ام��كان ايج��اد كتابخانه ش��خصي مجازي 
ه��م روي وب س��ايت كتابخانه ملي كودكان و 

نوجوانان ايران وجود دارد. 
كارب��ران اي��ن كتابخان��ه ش��امل دو گروه 
ب��ه  عالقه من��دان  و  نوجوان��ان  و  ك��ودكان 
ح��وزه ادبيات ك��ودك و نوج��وان مي توانند 
كتابخانه ش��خصي م��ورد نظر خود را ايجاد و 

شخصي سازي كنند.

 مرضيه رسولي

نقد كتاب »شب پيشگويي« نوشته پل  استر

طغيان روايت عليه راوي

نقد سعيد احمدي پويا

رفتاري اس��ت كه اكنون در ايتاليا و فرانس��ه هم 
رو به فزوني گذاش��ته. كس��ي ك��ه كتابش را در 
مكاني عمومي رها مي كند، هويت خود را آشكار 
نمي  كند و ادعايي هم بابت قيمت كتاب ندارد، اما 
يك درخواست از خواننده يا خوانندگان احتمالي 
بعدي دارد:  »شما نيز بعد از خواندن كتاب، آن را 
در محلي مشابه قرار دهيد تا ديگران هم بتوانند از 
اين اثر استفاده كنند.« »رول هورنباكر« نخستين 
كس��ي بود ك��ه اين حركت را انج��ام داد. او يك 
فروش��نده رايانه در ايالت ميسوري امريكا بود و 
نام اين رفتار را Book Crossing گذاشت يعني 
»كتاب  در گردش«. در فرانسه كتاب هاي در حال 
گردش از 10 هزار جلد فراتر رفته است. اين رفتار 
جديد را مي ش��ود به نوعي »كمپين كتابخواني« 
يا »كمپين به اش��تراك گذاشتن كتاب« در نظر 
گرف��ت؛ كمپيني كه مي تواند به مثابه يك پروژه 

فرهنگي قابل تامل باشد.
ح��اال رفت��ار مذكور به ق��دري در غرب رواج 
يافته كه كم كم از تركيه نيز س��ردرآورده اس��ت. 
در »ترك بوك��و«- يك��ي از ش��هرهاي س��احلي 
تركي��ه- كنار دريا قدم م��ي زدم كه كتابي روي 
ش��ن ها توجه��م را جلب كرد. فكر ك��ردم حتماً 
صاحب كت��اب فراموش كرده آن را با خود ببرد. 
برش داش��تم و همين كه چشمم به صفحه اولش 
افتاد از خوشحالي در پوست خودم نگنجيدم. در 
صفحه اول كتاب يك نفر متن زير را نوشته بود: 
»م��ن اين كتاب را با عالقه خوان��دم و آن را در 
همان مكاني كه به آخر رس��انده بودم رها كردم. 
اميدوارم ش��ما هم از اين كتاب خوش تان بيايد. 
اگر از آن خوش تان آمد بخوانيد وگرنه در همان 
نقطه اي كه پيدايش كرده ايد، بگذاريد بماند. اگر 
كتاب را خوانديد ش��ماره اي به تعداد خوانندگان 
اضافه كنيد و با ذكر محل پايان مطالعه، در جايي 
رهايش كنيد.« در همان صفحه دستخط سومين 
خواننده توجهم را جلب كرد: »خواننده شماره سه 
در ترك بوكو«. پس تا به حال سه نفر كه همديگر 
را نمي شناس��ند اي��ن كت��اب را خوانده اند. طبق 
اطالعات موج��ود در همان صفحه، خواننده اول 
كتاب را در استانبول و خواننده دوم در شهر بُدروم 
مطالعه آن را به پايان رسانده و رهايش كرده بود.
 ب��راي اين س��نت جديد كتابخواني س��ايت 
اينترنت��ي اي هم راه اندازي ش��ده تا عالقه مندان 
بتوانن��د با عضويت در آن به رهگيري كتاب هايي 
كه رها كرده اند، بپردازند. توصيه مي كنم س��ري 
به س��ايت bookcrossing.com بزنيد. طبق 
اطالعات موجود در حال حاضر بيش از دو ميليون 
و 500 هزار جلد كتاب كه اطالعات ش��ان در اين 
س��ايت ثبت شده در حال گردش هستند. هدف 
گردانندگان سايت يادشده، تبديل كردن دنيا به 
ي��ك كتابخانه بزرگ اس��ت. از اين به بعد اگر در 
كافه، در البي هتل يا س��الن انتظار سينما كتابي 
را پيدا كرديد، تعجب نكنيد چون ممكن است با 
يك جلد »كتاب در گردش« روبه رو شده باشيد. 
بياييد ما هم از همين حاال شروع كنيم.  )به نقل 

از پايگاه اطالع رساني موسسه شهر كتاب( 
ماست سياه است

ناش��رها مي گفتند به خاطر نق��ل و انتقاالت 
بخش معاونت فرهنگي وزارت ارشاد روند صدور 
مجوز در اي��ن چند ماه خيلي كند و گاه متوقف 
ش��ده. حاال بهم��ن دري معاون فرهنگي ارش��اد 

مي گويد اصاًل هم اين طور نبوده. 
بهمن دري معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المي از رشد نزديك به 35 درصدي 

مجوز انتشار كتاب در چهارماهه اول سال جاري 
خبر داد كه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 
35 درصد هم رش��د داش��ته و تعداد مجوزهاي 
صادرشده در چهار ماه اول سال گذشته ) 1388(، 

3746 عنوان بوده.
طبق آمار سيس��تم جامع آم��ار صدور مجوز 
كتاب اداره كتاب معاونت فرهنگي در چهار ماهه 
اول س��ال جاري براي 5036 عنوان كتاب مجوز 
انتش��ار صادر شده كه اين آمار براي مدت مشابه 

3746 عنوان بوده است. 
او گفته:»صرف��اً به  خاطر ي��ك كلمه نبايد از 
انتشار يك كتاب 800،700 صفحه اي جلوگيري 
ش��ود. بايد تمهيداتي فراهم كنيم تا ميدان بروز 
اس��تعدادها در عرصه انتش��ار كتاب فراهم آيد.« 
وي همچنين تصريح كرد: اجازه نمي دهيم گفتار 

جا گذاشتن كتاب در مكان هاي عمومي 
رفتاري است كه اكنون در ايتاليا و فرانسه 
هم رو به فزوني گذاشته. كسي كه كتابش 
را در مكاني عمومي رها مي كند، هويت 

خود را آشكار نمي  كند و ادعايي هم بابت 
قيمت كتاب ندارد، اما يك درخواست 

از خواننده يا خوانندگان احتمالي بعدي 
دارد:  »شما نيز بعد از خواندن كتاب، آن 
را در محلي مشابه قرار دهيد تا ديگران 

هم بتوانند از اين اثر استفاده كنند.« 
»رول هورنباكر« نخستين كسي بود كه 

اين حركت را انجام داد. او يك فروشنده 
رايانه در ايالت ميسوري امريكا بود و نام 
اين رفتار را Book Crossing گذاشت 

يعني »كتاب  در گردش«. 

شب پيش��گويي داستان  نويسنده اي اس��ت كه درگير نوشتن داستان يك نويسنده 
اس��ت. اين روند تودرتو و پيچيده س��اختاري را در اختيار نويسنده قرار مي دهد تا به 
صورت نمادين، هزارتوي هستي را به چالش بكشد. شب پيشگويي داستان نويسنده اي 
اس��ت كه در آفرينش خود به بن بس��ت رسيده است. اين بن بست مبنايي براي اثبات 
تصادفي  بودن و عدم قطعيت در روال آفرينش مي ش��ود. س��اختار اليه اي كه در اين 
داس��تان تصوير ش��ده اس��ت، اين »احتمال« و »عدم  قطعيت« را در هر اليه نش��ان 
مي دهد. اين موضوع فقط در اليه »ش��خصيت هاي داستان« باقي نمي ماند و »خالق« 

هم از آن گريزي ندارد. 
ش��خصيت اصلي داستان، نويسنده اي است كه بعد از مرخص  شدن از بيمارستان، 
تصميم مي گيرد داستاني را شروع كند. او در اين داستانش، شخصيتي خلق مي كند 
كه سردبير يك نشريه معتبر ادبي است. اين سردبير بعد از اينكه يك »حادثه« برايش 
پيش مي آيد و »هس��تي«اش را به چالش مي كشد، همه چيز را رها مي كند و سفري 
اديسه وار را به نقطه اي دوردست آغاز مي كند. در پايان اين سفر، او در اتاقي در انتهاي 
زيرزميني در وس��ط بياباني بر اثر حادثه اي محبوس مي ش��ود. نويسنده به »معجزه« 
و »پايان خوش« اعتقاد ندارد و هرچه مي انديش��د كه چه كند تا ش��خصيت داستانش 
رهايي يابد، نكته اي به ذهنش نمي رسد. نويسنده مجبور مي شود بپذيرد كه شخصيت 
داس��تانش را بايد رها كند. اينجا »روايت« قدرت »راوي« را به چالش مي كش��د و با 
تمام توان بر اقتدار راوي طغيان مي كند. چالش ذهني اي كه نويس��نده با سرنوش��ت 
شخصيتش پيدا مي كند، به زيبايي »عدم  قطعيت« را براي آفريننده هم فرض مي كند. 
نكت��ه جالبي كه در داس��تان توجه مخاطب را جلب مي كند، پاورقي ها هس��تند. 
تمامي اطالعات از واقعيت شخصيت هاي داستان- نظير مشخصات فيزيكي و گذشته 
آنان- در پاورقي آمده  است. انگار تمامي متن داستان تراوشات ذهني است كه نويسنده 
در ذهنش پرداخته اس��ت و ميزان صحت آنها محتمل اس��ت اما قطعي نيس��ت! تنها 
»قطعيت« داستان در پاورقي هاست كه در حاشيه قرار گرفته اند و انگار اهميتي ندارند! 
در بخش��ي از داستان، سردبير با راننده تاكسي مواجه مي شود كه آن روز، آخرين 
روز كاري اش اس��ت و س��ردبير آخرين مس��افرش. راننده تاكسي به سردبير مي گويد 
كار جديدش اداره  كردن »دفتر حفاظت منافع تاريخي« اس��ت. دفتر حفاظت منافع 
تاريخي، زيرزميني اس��ت در وس��ط بيابان، ك��ه مجموعه بزرگ��ي از دفتر تلفن هاي 
ش��هرهاي مختلف دنيا در آن گردآوري شده اس��ت. از نظر نويسنده، تنها چيزي كه 
ارزش نگهداري دارد، نام افراد مختلف اس��ت كه واقعيت محض اس��ت وگرنه هر آنچه 
به جز اين است، روايت هاي گوناگوني است كه »احتمال« دارد واقعيت داشته باشد! 
البته اين يك نوع واكنش به رخدادهايي اس��ت كه علت وقوع ش��ان، عاري از منطق و 
مبتني بر پيشامد است. او شاهد مرگ زني در جنگ بوده است. واكنش دروني او به 
اين صحنه، اين بوده  اس��ت كه بايد هر روز به آن اردوگاه فكر كند. يكي از مباحثي 
كه در روايت تودرتوي اين داستان مطرح مي شود، »قضاوت اخالقي« است. شخصيت 
نويس��نده در بخشي از داس��تان جريان »گروه سري برادري« را در دوران دبيرستان 
مطرح مي كند و بحث ارزش اخالقي را پيش مي كش��د. همس��رش برآش��فته مي شود 
و ب��ه نظام ارزش��گذاري اخالقي او اعتراض مي كند. اين جريان در داس��تان، مبنايي 
مي ش��ود براي پيش��گويي هاي نويس��نده و قضاوتش راجع به همسرش. سير اتفاقات، 
روايت تازه اي براي ش��خصيت نويس��نده پيش مي آورد. نويسنده به همسرش وفادار 
اس��ت اما در برابر ش��اهزاده خانم آفريقايي تسليم مي ش��ود. داستان يك »وضعيت« 
را براي ش��خصيت نويس��نده ايجاد مي كند تا خطابه اي كه براي همسرش مي كرد، به 
چالش بكشد. شخصيت نويسنده در دفتر آبي، داستان خودش را مي نويسد. نويسنده 
به »جادوي كلمات« اعتقادي ندارد. نويس��نده، داس��تان زندگي خود را مي نويس��د و 
آينده خود را پيش��گويي مي كند. روند رخ دادن وقايع، پيش��گويي نويسنده را واقعي 
جلوه مي دهد اما در هيچ جا، بر قطعي بودن اين روايت تاكيد نش��ده اس��ت. نويسنده 
در پايان، از تصور و توهم، به آفرينش و خلق آينده مي رسد: انديشه ها واقعيت دارند. 
واژه ها واقعي اند. هرچه انس��اني باش��د واقعي است و گاه ما پيش از وقوع حادثه اي از 
آن باخبر مي شويم، ولو اينكه از پيش بيني خود آگاه نباشيم. ما در زمان حال به سر 
مي بريم، ولي آينده را هر لحظه در درون خود داريم. ش��ايد نوش��تن به همين مربوط 

باش��د؛ نه گزارش رويدادهاي گذش��ته، بلكه ايجاد رويدادهاي آينده.
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