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دبیرنگاریهفته

لطفا فاصلهتان را با آدمهای کتابخوان حفظ کنید

ترجیحا به آنها بچسبید!

ناشریف کپیپیست!
فن
ِ
زب ــان آدم مــیس ــوزد تــا یک
توصیه سردستی کند که آقا ...
خانم! حمایت از تولید داخلی
و ایــرانــی فقط خرید یخچال و
مـ ــاش ـ ـیـ ــن ل ـ ـبـ ــاسـ ــشـ ــویـ ــی و
محمدصادق علیزاده
لوازمخانگی نیست! فیالفور و
دبیر قفسه کتاب
در ک ـســری از ثــانـیــه توپخانه
ب ــرچـ ـسـ ـبزنـ ـیش ــان روشـ ــن
میشود که آ آ آ آقا  ...چرا نمیگذارید ملت نفس بکشند
و از تولیدات خارجی استفاده کنند! نه آقای گرامی! نه
سرکار خانم! اینکه عدهای نابکار اطراف و اکناف شما
با ایــن شعار چه چیزهایی تــوی حلق یا پاچه مبارک
کردهاند به ما ربطی نــدارد اما حداقل از بر و بچههای
قفسه کتاب مطمئن باشید که توصیه به استفاده از
تولید داخل را به معنای فرستادن محصوالت خارجی،
قاطی باقالیها تفسیر نمیکنند! حداقلش آنکه در
صفحه کودکونوجوان نیک بنگرید تا ببینید چطور
آثار خوب خارجی را هم سر دست گرفتهایم!
حتما مخچه مبارک پر از عالمت سوال شده که توصیه
به استفاده از تولید داخل چه دخلی به یک ضمیمه
هفتگی یک نشریه یومیه دارد؟! قصه از این قرار است
که چون چیزی شبیه به کپیرایت یا قانون حقالتالیف
در داخل کشور حداقل تا این لحظه محلی از اعراب ندارد
بخشی از ناشران کودکونوجوان در عرض جیکثانیه
کتابهای خارجی این حوزه را ترنسفر کرده و متنش را
میریزند داخل گوگلترنسلیت و بعدش هم تصاویر
همان جنس خارجی را کپیبرگردان میکنند توی کتاب
و بهازای صنار دوشاهی قالب شما و کودکونوجوان
دلبند شما میکنند .البته ناگفته نماند که این وضعیت
در مورد همه ناشران کودکونوجوان صدق نمیکند
ُ
و هستند ناشران شریفی که به این فرآیند تفمال
تن ندادهاند! سخن این ستون اما ناظر به آن بخشی
ُ
ناشریفتفمالی کتاب کودکونوجوان
است کهطیفن
ِ
منتشر میکنند.
حاال اینکه با این کار چه جنسی تحویل بازار میدهند
بماند اما بدانید و آ گــاه باشید که خروجی درازمــدت
چنین فرآیندی ،تعطیلشدن تولید محتوای بومی و
ایرانی و قبضهشدن بــازار توسط محصوالت خارجی
است .ناشر اگر به تولید محتوای بومی و ایرانی اهمیت
بدهد مجبور اســت هــم هزینه محتوا را بــه شاعر یا
نویسنده بدهد و هم از آن سوی ،یک تصویرگر کودک
یــا ن ــوج ــوان هــم اس ـت ـخــدام ک ـنــد کــه بـ ــرای محصول
تولیدشده ،تصویرگری کند .این وسط برای مولف و
تصویرگر ایرانی هم اشتغالزایی شده .اما وقتی بدون
هیچ هــز ی ـن ـهای ،صــرفــا محصول خــارجــی را ترجمه و
عکسبرگردان میکند و وزارت ارشاد ما هم در خواب
نهفقط زمستانی بلکه چهارفصل بهسر مـیبــرد؛ در
درازمدت ،شاعر و نویسنده و تصویرگر ایرانی باید برود
غازش را بچراند و تولید داخلی متناسب با فکر و فرهنگ
ُ
ایرانی هم تعطیل! حاال اینکه این فرآیند تفمال ترجمه
چه بالیی سر ذهن و فکر کودک شما میآورد ،بماند!
پس آقا یا خانم گرامی! سعی کنیم در تهیه کتاب برای
بـ ـچـ ـهه ــا نـ ـیـ ـمنـ ـگ ــاه ــی هـ ــم بـ ــه تـ ــول ـ ـیـ ــدات وطــن ــی
داشته باشیم.
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ک ـســانــی ک ــه م ــن را مـیشــنــاســنــد،
مــیدانــن ــد ک ــه س ــروک ــلـ ـهزدن ب ــا مــن،
همهاش منتهی به کتاب میشود و آخر
همه حرفهایم میپرسم« :چه کتابی
داری میخونی؟» گفته بودم که با یک
زینب آزاد
آدم خ ـ ــوره م ـتــن م ــواج ــه ــی ــد! جــدی
دستیار دبیر
نگرفتید.
قفسه کتاب
چـنــد وقـتــی مـیشــد کــه بــنــا بــه دالیــلــی
نتوانسته بودم کتاب بخوانم تا اینکه برای معرفی کتاب به
یکی از نزدیکانم ،مجبور شدم تمام کتابخانهام را بههم بریزم.
حقیقتا دلم برای کتابهایم تنگ شده بود  . ...روزمرگیها که
زیاد میشود ،عادت م ـیآورد ،آن هم از نوع تنبلیاش ،کاش
هیچکسی دچارش نشود.
اصال اینکه چه شد من کتابخوان شدم را برایتان بگویم؟
از وقتی که یادم میآید یک کتابخانه در خانهمان بود .از همان
کتابخانههایی که یک ویترین کوچک دارد و دو کشو و یک کمد
دو در که چند طبقهای را در خود جا داده است .حاال درست
است که بهجز معدود کتابهای درسی خواهر و برادرم ،چند
کتاب هم برای من و برادر کوچکترم بود اما کاربرد اصلیاش
این بود که از لوازمالتحریر خواهرم محافظت کند .گاهی هم
به کاردستیهایش مزین میشد .من هم عروسکهایم را آنجا
قایم میکردم! خالصه که کاربری اصلیاش را از دست داده بود.
برخالف االن ،آن زمــان کتابخواندن در خــانــواده ما آنقــدر
مرسوم نبود ،در عوض یکی از داییهایم مدام با کتاب بود .راه
میرفت کتاب میخواند ،مینشست کتاب میخواند ،مهمان
میآمد کتاب میخواند ،خالصه که شورش را درآورده بود با
کتابخواندنش .کتابهایشهممشکوکمیزدند.همهشان
هم بالاستثنا با روزنامه جلد میشدند ،آن هم با صفحه آگهیها!
یک خودکار و کاغذ هم همیشه کنارش بود و ریز ریز چیزهایی
مینوشت که فقط خودش میتوانست بخواند .بماند که بعدها
فهمیدم اکثر کتابهایی که میخواند درس بودهاند و برای
اینکه قیمت باالیی داشتهاند و میخواهد سالم نگهشان
دارد تا یکی دیگر هم از آنها استفاده کند ،روزنامهپیچشان
میکرده تا خراب نشوند.
ی ــک وقـ ـته ــای ــی م ـین ـش ـس ـتــم و از دور
تماشایش میکردم و لذت میبردم.
بـ ــرایـ ــم جـ ــالـ ــب ب ـ ــود کـ ــه حـ ـت ــی در
شــلــوغ ـیهــای مـهـمــانــی هــم کتاب
م ـیخــوانــد ،ح ــاال هــر ک ـتــابــی .اصــا
دوس ــت داشـتــم کـنــارش بنشینم و
ن ـگــاه کـنــم ببینم چــه م ـیخــوانــد ،چطور
میخواند و چه مینویسد .حاال خیلی هم
سردرنمیآوردم .سنی هم که نداشتم؛
شاید کــاس ســوم یــا چـهــارم ب ــودم! اما
آرامشی که موقع کتابخواندن داشت را
دوست داشتم .راستش کتابخواندن او
مرا به این سمت هدایت کرد و اینطور شد
که پای من هم به عرصه کتاب باز شد.
آن زمان کتابفروشیها مثل حاال نبودند،
اصال به این انــدازه هم نبودند .دسترسی
به انتشارات هم بهآسانی ممکن نبود .کتاب برای

همسنوسالهای من هم آنقدری تولید نمیشد .به همین
دلیل مجبور بودیم یک کتاب را چندین و چندبار بخوانیم.
شاید باورتان نشود که هنوز هم برخی از کتابهای آن دوران
را دارم؛ نگه داشتهام برای روزهای پیری و کوری!
بزرگتر که شدم ،بازار داغ رمانهای زرد وسوسهام میکرد تا مثل
بقیه همسنوسالهای خودم سراغشان بروم و بخوانمشان.
اگر اسم هم بیاورم همهتان بالاستثنا حرفم را تایید میکنید،
شاید هم یک افسوس پنهانی بهخاطر زمان صرفشده برای
خواندن آن کتابها بخورید اما گذراست .بیایید دنبال تقصیر
و مقصر هم نگردیم ،کاری است که شده ،دیگر نمیشود چیزی
را برگرداند.
از گذشته بیاییم بیرون ،برسیم به همین دو هفته گذشته که
کتابخانهام را بیرون ریختم و دلتنگی عجیبم برای کتابها . ...
سهم من از دلتنگی و بههمریختن کتابخانهام «به صرف قهوه
و پیتا» شد .یک سفرنامه از زبان معصومه صفاییراد که روایت
سفرش به بوسنی و هر زگووین است .تازه اواسط کتاب هستم
و اگر روزمرگیهایم بگذارند ،همین روزهــا تمامش میکنم!
گوش شیطان کر!
اینکتابروایتجمعیاز پزشکان،نویسندهها،روزنامهنگاران،
فعاالن فرهنگی و  ...است که به این سفر دعوت شدهاند تا
در مراسم پیادهروی «مارش میرا» شرکت کنند .حاال اینکه
مارش میرا چه بود و چه شد را خودتان بروید در کتاب بخوانید.
گرچه این روزها کمتر فرصت میکنم کتابی بخوانم ،حداقل
کتاب را نمیگذارم داخل کتابخانه تا خاک بخورد و هر چند وقت
یکبار گردگیری کنم .کتاب همیشه همراهم هست حتی اگر
نخوانمش! دوستی میگفت« :بیچاره دزدهایی که کیف تو را
بزنن ،چیزی دستشون رو نمیگیره جز یه کتاب و چند تا کاغذ
و خودکار .گوشیت که همیشه دستته و کارتبانکیهاتم به
لطف بعضیها پاک پاک».
روزمــرگـیهــا کــه زیــاد مـیشــود ،عــادت مـ ـیآورد ،آن هــم از نوع
تنبلیاش ،کاش هیچکسی دچــارش نشود .من هنوز هم از
بوی کتاب مدهوش میشوم و اگر فرصتی دست بدهد اولین
مکان تفریحیام کتابفروشیهای راسته انقالب اســت .خبر
افتتاح کتابفروشی هم همچنان خوشحالم میکند و خبر انتشار
یک کتاب در حوزه ادبیات بیشتر؛
اگر روزمرگیها بگذارند.
خ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ــه ک ـ ــه
فاصلهتان را با
آدمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــای
کـ ـت ــاب ــخ ــوان
حـفــظ کـنـیــد و
تــرج ـی ـحــا به
آنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا
بچسبید!

