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زندگي يواشكي من
كودكي من يعني كش��ف كلمات. خط كشيدن با مداد قرمز 
دور كلمات روزنامه. هجي  كردن كلماتي كه تا مدت ها سرخ 
بودند. كلماتي مثل خون و حماس��ه و آزادي. كلماتي كه در 
مدرسه هرگز نمي خواندي. كلمات آدم بزرگ ها. كودكي من 
يعني كيهان بچه ها در عصر پنجشنبه. يعني دنياي تودرتوي 
تن تن و ميلو. كودكي من يعني كلماتي كه قابل فهم نبودند؛ 
باالخره را باال خره مي خوندي  و درك نمي كردي . كودكي من 
يعني خانواده عاصي  از سوال كردن هاي مكرر و پرسش هاي 
تكراري. كودكي من يعني شنيدن اين جمله كه »براي  تو زود است، سال ديگر مي توني  

بخوني ...« و »برو دست از سرم بردار، مگه نمي بيني  كار دارم؟« 
كودكي من يعني عطش. عطشي كه من را راضي  نمي كرد؛ بايد اين كلمات خوانده 
شود مژگان. مژگان نامي است كه عزيزانم در خانه صدايم مي كنند. بايد كشف مي شد با 

هر سختي  و زحمتي. كودكي رفت و رفت تا 14 سالگي . 
دوران نوجواني  من يعني پرسه در عرصه اراك و فراهان. پرسه در بلوارهاي  راه آهن. 

دوچرخه سواري  دور تا دور شهر. پچپچه ها و حرف هاي  يواشكي  دخترانه... 
بلوار آتش نشاني  راه آهن شب ها زير نور چراغ هاي  خيابان سرزمين جادويي ما بود. 
بچه هاي  راه آهن گروه گروه گرد هم تا نيمه شب روزگار مي گذراندند. شب هايي كه روز 
بود و روشن بود. هميشه آخر بلوار راه آهن چندتا از پسرها هر شب دور هم جمع مي شدند 
- با فاصله - و كس��ي  را به حلقه ش��بانه راه نمي دادند؛ معلوم بود يواش��كي  چيزهايي  
مي خوانند، يا پچپچه مي كنند. حس من اين ب��ود كه آنها دارند يك كار مهم مي كنند. 
كاري كه نمي دانستم چيست. بايد مي فهميدم؛ با بهانه هاي  مختلف از دوچرخه سواري  
با بچه ها طفره مي رفتم و با فاصله به طرف جمع آنان نزديك مي شدم، گاهي  باد بعضي  
از حرف هاي شان را با خود مي  آورد، كلماتي  كه تا حاال نشنيده بودم. باد خبر از كلمات 
جديد مي داد. باد فضولي  ب��ي  حد و حصر من را با خودش به جاه��اي دور مي برد و من 
را خيال پرداز مي كرد. دنبال راه چاره براي  وارد ش��دن به حلقه آنها بودم. همه پسرها را 
مي شناختم، همسايگاني  بودند خوشنام، هر شب چند قدم به آنها نزديك تر مي شدم و 
خودم را سرگرم نشان مي دادم كه متوجه شما نيستم. هر شب آرام آرام از اين فاصله كم 
مي كردم. آنها كامال متوجه من شده بودند تا اينكه يكي  از آنها از جمع بلند شد و به طرفم 
آمد و گفت: »چرا نميري  بازي  و هي مياي  ميش��ني  اينجا چكار؟ پا شو برو خونتون.« 
شجاعانه گفتم »مي خواهم بدانم شما چي  مي خوانيد، چي  مي گوييد. پسر گفت »اين 
فضولي ها به تو نيامده، پا ش��و برو و گرنه به بابات مي گم.« خوشبختانه خانه ما همانجا 
بود، بلند شدم و رفتم در خانه مان. ولي  آنها را زيرنظر داشتم. چيزهايي  زير پيراهن قايم 
مي كردند و مي رفتند. شب بعد با دوچرخه آمدم توي بلوار اما پسرها نيامدند. تا نيمه هاي  
شب پرسه زدم پيداي شان نشد. آن شب گذشت تا اينكه در يكي  از شب هاي بعد آنها را 
در تاريكي  در خيابان ديگري  پيدا كردم. دوچرخه را ول كردم و رفتم طرف شان. نگاهي  
به من انداختند و گفتند »باز هم تو؟«  فضولي  من ديگر آنها را بي  پاسخ نگذاشت. گفتم 
»من هم كتاب مي خوانم.« و اسم كتابها را آوردم. گفتم »به هيچ كي  نمي گويم؛ به منم 
بگيد.« سكوت پسرها. سكوت طوالني پسرها. و يكي  از آنها يك كتاب از زير پيراهنش در 
آورد و گفت »اين كتاب را بهت مي دهم اگر كسي  بفهمه مي كشنت و سرت را مي برند، 
بايد يواشكي  باشه، زير پيرهنت قايم كن هر وقت خوندي  يواشكي  بيار.« لذت و حظ 
از اين اعتماد و ورود به حلقه يواشكي  ها تا به امروز برايم ديگر اتفاق نيفتاده . جلد كتاب 
سفيد بود و در زير پيراهن خبر از رازي  مي داد باور نكردني . با تاكيد مجدد آنها و اينكه 
كتاب را چگونه در زير لباسم قايم كنم و بعد از يواشكي  خواندن، چگونه برگردانم من را 
در خواندن مصمم تر كرد. همه چيز يواشكي  بود. يواشكي  وارد خانه شدم. خانواده آماده 
خواب بود. در رختخواب يواشكي  با نور كمي  كه از خيابان اتاق را روشن كرده بود، كتاب 

را از زير پيراهنم در آوردم، و صفحه اول را خواندم: ماهي  سياه كوچولو. 
اين اسم چرا اينقدر ترس دارد كه آدم را مي كشند؟ يه ماهي  كوچولو كه ترس نداره. 
تا نيمه هاي  شب بيدار بودم و به اين ماهي  كوچك فكر مي كردم كه چرا اينقدر ترسناك 
است. راز اين ماهي  كوچولو چه بود كه بايد اينقدر يواشكي  باشد؟ اين فكر و خيال صبح 
زود با رنگ پريده مرا بيدار كرد و من به دنبال كش��ف اين راز بهانه مي خواس��تم كه به 
مدرسه نروم. س��وال مادر كه چرا رنگت پريده و من بالفاصله گفتم ديشب تا صبح دلم 
درد مي كرد و نخوابيدم، با اعالم نرفتن به مدرسه و چاي  و نبات داغ و خانه خلوت و كشف 

ماهي  سياه كوچولو توامان شد. 
رابطه يواش��كي  و مخفي بده بستان كتاب شروع ش��د؛ فاطمه فاطمه است، الدوز و 

كالغها، داستان راستان... 
مي خواندم و مي خواندم و پاسخي  براي  سوال هاي  زيادم پيدا نمي كردم. پسرها هم 
اجازه نمي دادند در حلقه آنها حضور داشته باشم و س��وال كنم. كتاب را پس مي دادم و 

كتاب ديگري  مي گرفتم. 
مي خواندم و فقط مي خواندم تا خودم جواب هايم را پيدا كنم. آرام آرام ميل به كشف 
حقايق يواش��كي  و ذهن ماجراجوي نوجواني ، من را با دنياي  عكس و فيلم آشنا كرد؛ 

سينماي  آزاد و بعد سينماي  جوان. 
خداي  من، كتاب، فيلم، عكس، دانش��جو، ويتنام، امپرياليسم، كتاب، ماهي  سياه 

كوچولو، سلطنت، ساواك، كوبا، فلسطين و... 
نوجواني خودم را در نخستين تظاهرات شهرمان با يك جمع صد نفره با نخستين 
فرياد مرگ بر شاه به ياد مي آورم و بعد باغ ملي ، تظاهرات، تيراندازي ، بحث، چپ، اقتصاد، 

جامعه، مردم، خلق، شبنامه، امام، كتاب، كتاب و كتاب. 
16 سالگي  من يعني انقالب، خيابان شانزده آذر، كتابفروشي هاي  خيابان انقالب، 

يعني خواندن و كشف كردن. 
اين نوجواني من بود و تا به امروز هر چند وقت باز هم با پرسه زدن در كتابفروشي هاي  
كريمخان دنبال نوجواني مي گردم و به كشف آن رازهاي مگو مي انديشم كه چه بودند و 

به كجا رفتند. 

براي كتاب خواندن انگيزه ايجاد كنيم
وقتي اين روزها از كتاب و كتابخواني صحبت مي شود، بايد 
بدانيم كه كتاب هاي درسي و كمك درسي از اين دايره جدا 
هس��تند، كتابخواني يعني آنكه هر فرد بر اساس سليقه، 
روش مطالعه و نياز فرهنگي كتاب��ي را انتخاب و خريداري 
كند. از اين جهت هرچقدر هم اوضاع كتاب هاي آموزشي 
خوب باشد، اما بسياري از ناشران كتاب هاي اجتماعي در 
اوضاع خوبي نيستند و حتي برخي كتابفروشي ها هستند 
كه اگر ساندويچ فروشي بزنند، اوضاع بهتري پيدا خواهند 
كرد. با اين حال و با وجود تمام مشكالتي كه در اين زمينه وجود دارد، بايد كار كنيم، 
بايد كتاب هاي مهم و آنهايي كه جريان س��ازي هايي را در جهان ايجاد كرده بودند، 

معرفي كنيم. 
طرح هاي عمومي كه براي ايجاد عالقه به كتاب و كتابخواني برگزار مي ش��ود، 
هميشه خوب اس��ت، برداش��تن هر قدمي رو به جلو يك اتفاق مثبت در اين زمينه 
محسوب مي شود، با اين حال بايد هدف و انگيزه و مسيري كه قرار است طي شود، 
مشخص باشد. بايد ابزار كارآمدي را در اين مسير تهيه كنيم. متاسفانه در اين سال ها 
مسير كتاب، انتخاب هاي غلطي داشته ايم، براي مثال برنامه هاي تلويزيوني كه در 
زمينه كتاب وجود دارن��د، عالوه براينكه تاثيري بر روند اين ح��وزه ندارند، به دليل 
گزينش��ي بودن انتخاب ها برخي كتاب ها مهجور مي مانند. گاه��ي يادمان مي رود 
كتابي كه از وزارت ارشاد و شوراي كتاب مي گذرد، همان چيزي است كه مي تواند در 
اختيار مردم قرار بگيرد و منعي براي آن وجود ندارد، اما وارد كردن سليقه در همين 
برنامه ها و نام نب��ردن از برخي افراد مي تواند برخي كتاب ه��ا را از دايره ديد عمومي 
خارج كند. كمتر برنامه  اي داريم كه درباره كتاب هاي پرفروش و جريان ساز صحبت 
كند. از همين رو اميدوارم در برنامه هايي كه براي كتابخواني راه مي افتد، دوستاني 
كه صاحب انديشه هستند و حرفي براي گفتن دارند، حضور داشته باشند تا بتوانند 
عاملي براي راغب كردن مردم به كتاب و خريدن آن باشند. بايد عالوه بر ايجاد عالقه، 
سوال هم ايجاد كنيم تا مخاطبان با انگيزه به س��مت كتاب بروند و بخواهند كتاب 
بخوانند. براي كساني مانند ما كه در حوزه كتاب حضور داريم، كار كردن در اين دنيا 

باعث افتخار است با همه سختي هايي كه در اين زمينه وجود دارد. 

م��اه  آبان م��اه، 
اس��ت.  كت��اب 
ارديبهش��ت ماه، 
نمايش��گاه  م��اه 
كت��اب. كت��اب و 
كتابخوان��ي كه از 
مولفه هاي زندگي 
شهري اس��ت در 
كشور ما از غربتي مضاعف آسيب مي بيند. از 
يك طرف توليد كنندگان به علت سود مادي 
اندك آن چندان رغبتي به اين صنعت نشان 
نمي دهند از طرفي موانع نشر كه به اقتضاي 
سياس��ت دولتم��ردان كم و زياد مي ش��ود. 
آقاي احم��د مس��جدجامعي از زماني كه به 
شوراي ش��هر رفته اند به طرح هاي فرهنگي 
كه در دوران وزارت و معاونت ارشاد داشته اند 
ش��كل تازه اي بخش��يدند. از س��ال گذشته 
يك روز را به عن��وان كتاب گ��ردي معرفي 
كردند و از اهالي رس��انه ها و كتاب خواستند 
در حركتي جمعي به كتابفروش��ي ها بروند. 
فراخوان ايشان با استقبال خوبي روبه رو شد 
و امسال پررنگ تر شد. روز پنجشنبه صبح از 
كتابفروشي هايي كه به سنت قديم از صبح 
زود باز هس��تند كتاب گردي را آغاز كردند. 
كتابفروش الرس��تان در خيابان الرس��تان 
مبدا حركت بود. اين كتابفروشي كه به همت 
آقاي بهش��تيان و همكاري آقاي طباطبايي 
اداره مي شود از همه ابزارهاي سنتي و مدرن 
براي تبلي��غ و ترغيب خوانن��دگان به كتاب 
بهره مي گي��رد. امروز برخي مش��تريان اين 
كتابفروش��ي كه از دوران كودكي به همراه 
پدرو مادر خود ب��راي خريد كتاب مي آمدند 
با فرزندان خود براي خري��د مراجعه كردند. 
آقاي مس��جدجامعي هم��راه ب��ا جمعي از 
مس��ووالن ازجمل��ه آقاي امي��ري صالحي، 
ريي��س كتابخانه مل��ي و مع��اون فرهنگي 
وزير ارش��اد همراه با اهال��ي فرهنگ و هنر و 

هنرمنداني همچون لوري��س چكناواريان، 
فريدون عم��وزاده خليلي، داوود موس��ايي، 
رجبعلي خسروآبادي، محمود آموزگار، نادر 
قدياني، ت��وكل صديق، فرزي��ن ضرغامي و 
جمعي از انجمن پيشكسوتان مطبوعات در 

كتابفروشي  حاضر شدند. 
 از صبح پنجش��نبه ۲۸ آبان حال و هواي 
متفاوت��ي را به ش��هر و راس��ته هاي معروف 
كتابفروشي ها بخش��يد. مهرگان، انتشارات 
علمي فرهنگي، خانه فرهنگ گويا، چشمه، 
رود، پژوهش��گاه عل��وم انس��اني و مطالعات 
فرهنگي، كتابفروشي نشر ثالث، كتابفروشي 
هنوز و اس��اطير بازديد كرده اند. در فروشگاه 
انتشارات علمي فرهنگي از مجله پرنده آبي 

رونمايي ش��د و عليرضا تابش، خب��ر انعقاد 
تفاهمنامه بين انتش��ارات علمي فرهنگي و 
انتشارات بنياد سينمايي فارابي را به رسانه ها 
اعالم كرد. دي��دار غيرمترقبه از ب��ازار كتاب 
ايران واق��ع در ضل��ع غربي مي��دان انقالب 
هم ب��ه برنامه اضافه ش��د و جم��ع حاضر از 
كتابفروشي هاي دست دوم و ناياب فروشي ها 
ه��م بازدي��د كردن��د. تعطيل��ي يك��ي از 
انتشاراتي هاي با س��ابقه و قديمي انتشارات 
بابك در همان س��اختمان باعث تاثر و تاسف 
ش��د. فروش غيرقانوني برخ��ي كتاب هاي 
قديمي كه نويس��ندگان و مترجمان آنها در 
قيد حيات هس��تند و برخي كه ناشران آنها 
هم در بازار نشر حضور دارند از جمله مواردي 

بود كه در اين ديدارها م��ورد توجه حاضران 
بود. حضور عكاسان و خبرنگاران رسانه هاي 
جمعي در اين ميان جال��ب توجه بود و البته 
غايب هميشگي ماجرا مطابق معمول صدا و 
سيما بود. كتابفروشي هايي كه تغيير كاربري 
داده بودند از جمله موارد چشمگير بود. خريد 
و فروش بن كتاب و ف��روش مقاله و پروپوزال 
و مقاالت اس  اي آر و رس��اله هاي كارشناسي 
ارش��د و دكتري ب��ا تضمين هم در راس��ته 
كتابفروش ها آزاردهنده بود. روز كتاب گردي 
با ديدار از انتشارات شباويز و حضور در جلسه 
نويس��ندگان و پديدآورندگان اين نشر ادامه 
يافت و البت��ه انتقاد عضو فرهنگي ش��وراي 
ش��هر از حبس جغد در دفتر انتش��ارات هم 

چاشني ماجرا بود كه تهديد مي كرد موضوع 
را به خان��م دكتر ابت��كار گ��زارش مي كند. 
ديدار از پيشكسوت هاي نشر مثل آقاي رضا 
يكرنگيان انتش��ارات و كتابفروشي  خجسته 
كه با وج��ود كهولت از همه اب��زار نوين  بهره 
مي گيرد و ديدار با آقاي بخشي و حسينخاني 
انتش��ارات آگه و آگاه و گراميداشت خاطره 
آقايان طه��وري، كاش��ي چي و باق��رزاده از 
ديگ��ر برنامه هاي گروه بود. در كتابفروش��ي 
چتر آقاي مهدي غبرايي و كاوه ميرعباس��ي 
و ارس��الن فصيح��ي حضور داش��تند كه به 
ديدارشان رفتيم. حضور در مراسم بازگشايي 
نش��ر افراز وعده پيگي��ري اختصاص محلي 
براي اس��تقرار انجم��ن صنفي زنان ناش��ر و 

البته آرزوي اينكه اين انجمن به سرنوش��ت 
انجمن صنفي روزنامه نگاران دچار نش��ود از 
حاشيه هاي ديدار بود. كتابفروشي تخصصي 
هنر و ادبيات افراز كه نخس��تين بار در س��ال 
13۸9 افتتاح شده بود پس از يك دوره كوتاه 
تعطيل ش��د، با گذشت چهار س��ال از توقف 
فعاليت بازگشايي شد. كتابخوان الكترونيك 
وب س��ايت انتش��ارات افراز هم نس��خه اي 
اختصاصي براي دريافت و مطالعه كتاب هاي 
الكترونيك اين انتشارات تدارك ديده است. 
آق��اي مس��جدجامعي البت��ه در ديدارهاي 
خ��ود از كتابفروش��ي ها به خ��ط و ربط آنها 
توجهي نداشت و كتابفروشي هاي انتشارات 
كيهان و س��روش را هم از قلم نينداخت. روز 
كتاب گ��ردي همچنان ادامه داش��ت. بعد از 
انتشارات تيمورزاده كه از خوشنامان عرصه 
نشر علمي هستند گروه به انتشارات آمه رفت 
كه مدير محترم آن رييس اتحاديه ناش��ران 
هستند. من از آنجا به كتابفروشي نشر ثالث 
برگش��تم كه وعده  دي��دار با دوس��تان اهل 
قلم و خوانندگان داش��تم. ديدار خانم ليلي 
گلستان و كامبيز درم بخش، مهدي غبرايي، 
كاوه ميرعباسي، بيژن اش��تري، شيوا مقانلو 
مغتنم بود. حض��ور هنرمن��دان عرصه هاي 
ديگر فرهنگ و بازيگران نامي صاحب تاليف 
كشور در كتابفروش��ي  باعث حضور بيش از 
 پيش خانواده ها و جوانان در كتابفروشي بود. 
پايان بخ��ش برنامه آقاي مس��جدجامعي و 
همراه��ان در ش��هر كتاب ون��ك در خيابان 
مالصدرا بود كه ش��هرام اقبال زاده، غالمرضا 
امامي، مهدي ضرغاميان و پژمان واس��عي و 
عالقه مندان كتاب از قبل منتظر حضورشان 
بودن��د و درب��اره راه ه��اي اش��اعه كت��اب و 
كتابخواني بح��ث كردند. اي��ن برنامه هم به 
همت مدير انتشارات محراب قلم برگزار شد. 
اميدوارم اي��ن برنامه ها فرصتي باش��د براي 

تقويت كتاب و كتابخواني. 

منيژه     حكمت

اسداهلل امرايي

h o n a r @ e t e m a d n e w s p a p e r . i r

ادبيات و  هنر 
قفسه

سطر

گزارشي متفاوت از كتاب گردي پنجشنبه

آبان، ماه كتاب است

  ش�راره داودي/ صبح روز پنجش��نبه 
احمد مس��جد جامع��ي در دومي��ن برنامه 
كتاب گ��ردي ك��ه دو س��الي اس��ت آن را 
برگ��زار مي كن��د، مهم��ان كتابفروش هاي 
مختلف ته��ران بود و در اين مس��ير جمعي 
از مدي��ران هنرمندان حوزه ه��اي فرهنگ 
و ادب او را همراه��ي كردن��د. اي��ن برنامه از 
انتش��ارات مهرگان آغاز شد و در آن صالحي 
اميري ريي��س كتابخانه اس��ناد و كتابخانه 
ملي، عليرض��ا تابش مدير بنياد س��ينمايي 
فارابي، رجبعلي خسروآبادي رييس ميراث 
فرهنگ��ي، برزي��ن ضرغامي ريي��س اداره 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي اس��تان تهران، 
مهرشاد كاظمي رييس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي شهر تهران، محمود آموزگار ، رييس 
اتحاديه ناشران، توكل صديقي ، نادر قدياني ، 
اس��داهلل امرايي  و فري��دون عموزاده خليلي 
با اي��ن هي��ات هم��راه بودند. جم��ع بعد از 
انتش��ارات مهرگان به انتش��ارات الرستان 
 س��ر زدند و در انتش��ارات علم��ي فرهنگي 

لوريس چكناواريان به آنها اضافه شد. 
مس��جد  مه��رگان،  كتابفروش��ي  در 
جامعي بر لزوم خري��د و اهداي كتاب تاكيد 
كرد و گفت: ب��ا حمايت از كت��اب و حضور 
در كتابفروش��ي ها در هفت��ه كت��اب، بايد 
فرهن��گ كتابخواني در جامع��ه ترويج داده 
شود. بسياري از كتابفروش��ي هاي فعال در 
شهر تهران قديمي هس��تند و اكنون توسط 
نسل هاي دوم و سوم موسس، اداره مي شوند. 
او با اش��اره به اينكه كتابفروشي مهرگان 
از سال ها پيش در خيابان جمهوري يا همان 
شاه آباد سابق فعاليت داشته، ادامه داد: اين 
كتابفروش��ي حدود 30 س��ال اس��ت كه به 
خيابان ش��ريعتي منتقل شده و حاال توسط 

چهارمين نسل اين خاندان اداره مي شود. 
فان��وس  و  الرس��تان  كتابفروش��ي 
مقصدهاي بعدي مسجدجامعي بودند، اين 
عضو ش��وراي ش��هر در كتابفروشي فانوس 
از مصوبه اي ي��اد كرد كه در س��ومين دوره 
شوراي اسالمي ش��هر تهران به انتشاراتي ها 
داده ش��ده ك��ه بر اس��اس آن اج��ازه ايجاد 
كتابفروشي در فضاهاي مسكوني داده شده 

است. 
خيابان كريمخان ته��ران ميزبان بعدي 
اين كتاب گردي بود و در انتشارات علمي و 
فرهنگي از نخستين ماهنامه »پرنده آبي« 

كه ويژه كودكان و نوجوان اس��ت، رونمايي 
ش��د. در اين كتاب گردي كه دو عضو هيات 
موس��س انجمن پيشكش��وتان مطبوعات 
ايران نيز حضور داش��تند، در ادامه به خانه 
فرهنگ و هنر گويا رسيد كه مسجد جامعي 
از داي��ر ش��دن گال��ري در طبق��ه دوم اين 
فروشگاه و احداث چاپخانه انتشارات در كنار 

آن خبر داد. 
نشر چشمه، رود، كتابفروشي كتاب هاي 
تخصصي علوم انساني، ثالث، هنوز و اساطير 
از فروش��گاه هاي بعدي بودند كه اين هيات 
به آنها سر زد. مس��جدجامعي در انتشارات 
اس��اطير تاكي��د كرد: س��ال گذش��ته و در 
جريان نخستين كتاب گردي ما، انتشارات 
اساطير افتتاح شد و هم اكنون ويتريني براي 
نمايش مجموعه كتاب هاي نويس��ندگان 
بزرگ است. مطمئن باش��يد كمتر ناشري 
پيدا مي ش��ود كه كتاب هايي ك��ه در اينجا 
منتشر شده است را داش��ته باشد. دليل آن 
هم جلسات علمي است كه در اين انتشارات 

برگزار مي شود. 
در ادامه گروه به خيابان جمهوري رفتند 
و مهمان نشر شباويز و فريد خلعتبري، مدير 
آن شدند. در اين انتشارات كه جلسات نقد 
و بررسي داس��تان ها سال هاست به صورت 
روتين روزهاي پنجش��نبه برگزار مي شود، 
اين هفته ه��م جمع��ي از نويس��ندگان و 
تصويرگ��ران گرد ه��م جمع ش��دند و اين 
هي��ات در جلس��ه آنه��ا حضور پي��دا كرد. 
 مسجد جامعي با اش��اره به اينكه خلعتبري 
۷00 عنوان كتاب نوشته است، ادامه داد: از 
اين تعداد 600 عنوان آنها برگزيده شده اند. 
اين نويسنده در حوزه  بين المللي نيز بسيار 
شناخته ش��ده اس��ت. كاش مي شد طبقه 
دوم ساختمان نش��ر كه از آن به عنوان انبار 
استفاده مي شود را به محلي براي نگهداري 
لوح هاي منتقدان و نويس��ندگان انتشارات 
تبديل مي كردي��د كه افتخ��اري هم براي 

نويسندگان و هم براي انتشارات باشد. 
خيابان انقالب، قلب فرهنگي تهران 

عضو ش��وراي ش��هر تهران با حضور در 
ميدان و خيابان انقالب از كتابفروشي هاي 

مختلف اين راسته ديدن كرد، او با حضور در 
بازارچه هاي قديمي و مغازه ها و فروشندگان 
كتاب ه��اي دس��ت دوم هفت��ه كت��اب را 
به آنه��ا تبريك گف��ت. بازارچ��ه كتاب در 
ميدان انقالب مقصد بعدي بود و انتش��ارت 
دارالكتب االس��الميه و چاپخش ميزبان او 
بودند. چاپخش س��ال گذش��ته مدير خود، 
رسول دادمهر را از دست داده و از همين رو 
مس��جدجامعي ياد او را گرامي داشت و اين 
نشر را يكي از ناش��ران خوب كشور معرفي 

كرد. 
گروه كتاب گردي كه متش��كل از اهالي 
فرهنگ، هنر و رس��انه بودن��د، در ادامه اين 
برنامه كه البته با استقبال چشمگيري همراه 
بود، به انتش��ارات هاي دفتر نش��ر اسالمي، 
خجس��ته، ققن��وس و اخت��ران آگاه، عصر 
دانش، ياشار، انديشه موالنا، رهنما، محراب 
قلم، قدياني، پيدايش، انديش��ه نو، طهوري، 
خوارزمي، جيحون، چتر، امير كبير، آستان 
قدس رضوي، كيه��ان، مرواريد، توس، آمه، 
افراز و موسس��ه نداي تاريخ رف��ت و هفته 

كتاب را به همه آنان تبريك گفت. 
افتتاح كتاب شهر قرآن

همزمان ب��ا روز كتاب گردي س��ومين 
كتاب ش��هر تهران، با عنوان »كتاب ش��هر 
ق��رآن«، در خياب��ان انقالب افتتاح ش��د. 
مس��جدجامعي ب��ا تقدي��ر از افتت��اح اين 
كتاب شهر، بيان كرد: به گفته مسووالن اين 

فروشگاه، موسسه كتاب ش��هر در سال ۸3 
راه اندازي شده و تاكنون 4۲ فروشگاه كتاب 

را در سراسر كشور راه اندازي كرده اند. 
او ادام��ه داد: اي��ن تع��داد، بزرگ ترين 
فروش��گاه زنجي��ره اي كتاب در كش��ور به 
حس��اب مي آي��د و اين موسس��ه ش��ركت 
س��هامي خ��اص اس��ت ك��ه عمده تري��ن 
سهامدارش سازمان تبليغات اسالمي است. 

مسجد جامعي سپس به خيابان 16 آذر 
و انتشارات تيمورزاده رفت كه در اين بازديد، 
رحم��ت اهلل حافظ��ي، رييس كميس��يون 
س��المت و محيط زيست ش��وراي اسالمي 

شهر تهران نيز حضور داشت. 
وزير ارشاد هم به كتاب گردي پيوست

در حالي كه هيات كتاب گردي انقالب را 
به سمت كتابفروشي هاي ديگر تهران، ترك 
كردند، علي جنت��ي وزير فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي و س��يد حسين هاش��مي استاندار 
تهران نيز، به برنامه كتاب گردي رفتند و در 

اين فراخوان حضور يافتند. 
علي جنتي دي��دار از كتابفروش��ي ها را 
از انتش��ارات »ققنوس« آغاز ك��رد و درباره 
كاهش كتابخواني اظهار ك��رد: درباره كتاب 
بايد تقاضا ايجاد شود مانند زماني كه تشنه يا 
گرسنه هستيم كسي به ما نمي گويد كه آب 
يا نان بخريم. در مورد كتاب هم بايد اش��تها 
ايجاد ش��ود تا مردم براي تهيه آن احساس 

نياز كنند. 

وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي در ادامه 
كتاب گردي خود درباره برنامه ششم توسعه 
نيز بيان كرد: اين برنامه بايد به مجلس برود و 
اگر مورد توافق نمايندگان  قرار گيرد تصويب 
مي ش��ود. نه تنها راجع به حوزه كتاب، بلكه 
درباره تمام اصناف مالي��ات را مبنا بر اظهار 
ف��رد مي گذاري��م و در اين بي��ن برخي نيز 

بررسي خواهند شد. 
او در م��ورد حماي��ت دول��ت از كتاب 
اظهار كرد: هيات خريد كتاب هاي عمومي 
همچون گذش��ته براي كتابخانه ها كتاب 
مي خرن��د و اين ب��ه نوعي حماي��ت از اين 
صنف است. در مورد كتاب هاي تخصصي 
نيز خريد به ج��اي 100 ت��ا 300 جلد به 
خريد به چن��د جلد محدود مي ش��ود. اما 
س��عي مي كنيم، خريدمان متنوع باش��د. 
نمايشگاه هاي استاني به نفع ناشران است 

كه در هفت تا 10 استان  برگزار مي شود. 
كتاب گردي همچنان ادامه دارد

احمد مس��جد جامعي پس از ميزباني 
محم��ود آم��وزگار در نش��ر آمه، به نش��ر 
بازرگاني رفت و اين فروشگاه را افتتاح كرد. 
او در اين بازديد با اش��اره به دوران فعاليت 
خود در وزارت كش��ور، بيان كرد: زماني كه 
در وزارت كش��ور بودم، بح��ران نان پيش 
آمده بود و اين بحران يك بحران اجتماعي 
بود. قرار بود كه من تحليلي از اين موضوع 
را ارايه دهم كه اين انتشارات، گزارش هايي 
درباره نان و گندم داش��ت و ما توانس��تيم، 
گزارش خوبي را آماده كنيم و از همين رو با 

اين انتشارات آشنايي زيادي دارم. 
ميزبان بعدي نش��ر مركز ب��ود، در اين 
كتابفروشي مهدي غبرايي، ليلي گلستان 
و فرهاد قائميان حضور داش��تند و در ابتدا 
عليرضا رمضاني درب��اره تاريخچه خاندان 
رمضاني در نش��ر توضيحاتي را ارايه داد و 
گفت: تقريبا از اواخر دوره قاجار ما كار نشر 
را ش��روع كرديم. از حاج مي��رزا علي اصغر، 
چهار پسر به جا ماند كه محمود رمضاني، 
كتابخانه ش��رق در كالله خاور را راه اندازي 
كرد. محم��د رمضاني، كتابخانه ابن س��ينا 
را راه انداخ��ت، ابراهيم رمضاني موس��س 

انتشارات ابن سينا و سهامدار نشر انتشار بود 
و جواد رمضاني كه البته همين يك نفر وارد 

كار نشر نشد و به تجارت كشيده شد. 
او ادام��ه داد: محمد رمضان��ي كه هم 
ناش��ر بود و هم مجله اي به نام »شرق« را 
منتشر مي كرد. ابتدا در الله زار و ساختمان 
فخرالدوله كه س��اختمان بزرگي هم بود، 
هم كتابفروشي داشت و هم شرق را منتشر 
مي كرد. مكاني كه بعدها نامش به »كالله 
خ��اور« تغيير ك��رد. محمد كلكس��يوني 
از مجله ه��ا و كت��ب خطي داش��ت كه به 
كتابخانه آيت اهلل مرعشي در قم اهدا كرده 

است. 
كتابس��را و موسس��ه جغرافياي��ي و 
كارتوگرافي س��حاب مقصد بعدي بود كه 
جمعي از تاريخ شناس��ان و تهران پژوهان 
حض��ور داش��تند. ش��هر كت��اب پرديس 
هم مراس��مي با حض��ور اس��داهلل امرايي، 
جعفر ابراهيمي، غالمرضا امامي، ش��هرام 
اقبال زاده و مهدي ضرغاميان را برگزار كرد. 
مقص��د نهاي��ي و پايان��ي كتاب گردي 
احمد مس��جدجامعي ش��هر كتاب فرشته 
ب��ود، در برنامه اي كه در اي��ن مكان ترتيب 
داده ش��ده بود، فرش��ته طائرپور، منوچهر 
شاهس��واري، مرتض��ي كاظم��ي، ابراهيم 
حقيقي، عليرضا سميع آذر، مهتاب كرامتي، 
مهناز افشار، گلي امامي، ليلي گلستان، پوريا 
عالمي، حس��ين نژاد و جمش��يد گرگين، 
به همراه برخي ديگ��ر از هنرمندان حضور 

داشتند. 
قرارداد تامين كتاب هاي سينمايي 

امضا شد
عليرض��ا تاب��ش، مديرعام��ل بني��اد 
سينمايي فارابي در جريان اين كتاب گردي 
اع��الم كرد: همزم��ان با آخري��ن روز هفته 
كتاب، تفاهمنامه اي ميان انتشارات علمي و 
فرهنگي و انتشارات بنياد سينمايي فارابي 
منعقد ش��د تا كتاب هاي مورد نياز جامعه 
سينمايي و دانش��گاهي اين حوزه منتشر و 

روانه بازار شود. 
وي در ادام��ه تاكي��د ك��رد: در اي��ن 
قرارداد كه مدت زمان آن نمايش��گاه كتاب 
ارديبهش��ت س��ال آينده اس��ت قرار است 
مشتركا تعدادي آثار و كتاب هاي سينمايي 
كه مورد نياز جامعه سينمايي و دانشگاهيان 

اين حوزه است را منتشر و روانه بازار كنيم. 

آخرين روز هفته كتاب با تهران گردي در كتابفروشي ها همراه شد

گاهي به كتاب ها سري بزنيم

طرح مسجدجامعي موثر هس��ت اما مهم تر از آن دوام تاثيري است 
كه روي مس��اله كتابخواني مي گذارد. گسترش فرهنگ كتابخواني 
چنان عمق و وظيفه اي دارد كه نمي شود به شانه هاي يك نفر بسنده 
كرد. اين طرح نيازمند سيس��تم نظام مندي مانند صداوسيماست. 
اما دس��ت اندركاران اين س��ازمان اين فرهنگ را به درس��تي ترويج 
نمي دهند؛ مجري هاي تلويزيوني هفته كتاب را تبريك مي گويند اما 
دريغ از معرفي يك كتاب. حتي وقتي هم كتابي را معرفي مي كنند 
بين كتاب هاي خودي و غيرخودي تمايز قايل مي شوند؛ بدين صورت 
كه يك سري كتاب ها را پاستوريزه مي دانند و اگر مردم آنها را بخوانند باادب مي شوند و يك سري 
از كتاب ها خارج از حوزه ادب قرار دارند و اگر افراد جامعه س��راغ آنه��ا بروند اخالقيات خود را از 
دست مي دهند. بنابراين روي رسانه هاي غيركاغذي نمي شود حساب باز كرد. از طرفي وضعيت 
سيستم آموزش و پرورش هم افتضاح است؛ كتاب هاي مدارس مشكل دارند. بايد براي تاثير و 
دوام بيشتر اين طرح از آراي افراد متفكر و جامعه شناس استفاده شود. مسجدجامعي و امثالهم 
مي توانند پيوند نزديكي با ناشران داشته باشند كه از اين طريق راه براي ترويج و تبليغ كتابخواني 

بيشتر مي شود. اگر فراخوان ها با آگاهي بخشي بيشتري همراه شود موثرتر و بادوام تر است.

حركتي كه آقاي مسجد جامعي در ترويج فرهنگ كتابخواني 
ايجاد كرده اس��ت حركت بسيار ارزشمندي اس��ت اما بايد به 
اين موضوع توج��ه كنيم كه اگر هدف م��ان از برگزاري چنين 
برنامه هايي ترويج مردم به خواندن كتاب اس��ت بايد در ابتدا 
مشكل معيشتي مردم حل شود تا با فراغ بال به سمت مطالعه 
كتاب بروند. قطعا اگر مردم فكر آس��وده اي به لحاظ اقتصادي 

داشته باشند خودشان به سمت خواندن كتاب مي روند. 
اما نكته اي كه وجود دارد اين اس��ت كه امضاي هنرمندان 
و حضور آنها در چنين مراسمي بيشتر شبيه مسكن براي درد است و نتيجه قطعي و 

دايمي نخواهد داشت چرا كه قطعا چنين حركت هايي مردمي است. 
پدربزرگ من كتاب دوهزار صفحه اي را دو روزه تمام مي كرد و هميش��ه به دنبال 
خواندن كتاب هاي قطور مي رفت چرا كه او در زمان خود ش��رايط معيش��تي خوبي 
داش��ت و با فكر آس��وده به س��مت عاليق خود مي رفت اما با وضعيت فعلي كه با آن 
مواجه ش��ده ايم، حاال ما فرص��ت نمي كنيم حتي يك پيامك را روي گوش��ي همراه 

خود بخوانيم. 

امي��دوارم برگ��زاري چني��ن برنامه هايي بتواند ب��ه فرهنگ 
كتابخوان��ي بين مردم كم��ك كند اما من معتقدم عش��ق به 
كتاب و مطالعه را بايد از كودكي به اف��راد آموخت مثل تمام 
چيزهايي ك��ه از كودكي ب��ه فرزندان مان منتق��ل مي كنيم. 
ازهمين ح��اال بايد ت��الش كنيم آنه��ا را به خوان��دن كتاب 

تشويق كنيم. 
البته چني��ن حركتي ك��ه آقاي مس��جدجامعي درپيش 
گرفته اند بيش��تر يك كار نمادين اس��ت تا توج��ه مردم را به 
اين سمت هدايت كنند. بهتر اس��ت اين ايده را در مدارس و خانواده ها اجرا كنيم تا 

كودكان از همان ابتدا به كتابخواني عادت كنند. 
اميدوارم چنين برنامه هاي��ي يك نمايش دو روزه نباش��د و ما با تغيير اساس��ي 
روبه رو ش��ويم البته كه بايد در اين زمينه ريش��ه اي عمل كرد. ش��خصا از اين طرح 

حمايت مي كنم. 
قطعا اين حركت بس��يار مثبت اس��ت اما كافي نيس��ت؛ باي��د برنامه ريزي هاي 

بلندمدتي در اين زمينه داشته باشيم.

بابك كريميابوالفضل  جليلي سهيل سمي

داريوش مودبيان 

كتابگردي

نگاه -1

مطالعه را  بايد از كودكي آموختفرصت نمي كنيم يك پيامك  بخوانيمنمي توان به شانه هاي يك نفر بسنده كرد
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يك نفر پيدا شد تا در باغچه خانه مان نهالي بكارد
بعضي اتفاقات آدم را آنچنان ش��اد مي كنند كه انگار 
نوروز شده و قرار اس��ت آدم غرق شود در غلظت شيريني 
و شادي و آفتاب ! نمي ش��ود وصفش كرد، فقط مي داني 
كه باالخره گاه آنچه مي بايد برسد، رسيد و كسي از خود 
بدر شد و كاري را كرد كه بايد مي كرد ! مثل همين سنت 
كتابگ��ردي ! ايران را ب��ه كتابخانه هايش مي ش��ناختند 
خيلي قبل از اينكه بعضي ها در شرق از خانه هاي درختي 
خود پايين بيايند و براي خودشان پايتختي بسازند يا در 

غرب كه اصال كشوري داشته باشند كه شناسه اي هم داشته باشد. اديب و فاضل 
و فيلسوف و كاشِف مولف هم كه كم نداشته اين كش��ور عزيز در طول قرون! پس 
چه مي ش��ود كه س��رانه خواندن كتاب در اين سال هاي اين كش��ور مي شود پنج 
دقيقه ! چه مي شود كه شاهنامه خواني هاي شبانه ايرانيان به بي حوصلگي و خواب 
و تلگرام ختم مي شود؟ 10، 1۲ ساله كه بودم خيلي وقت ها بايد براي پدرم حافظ 
مي خواندم، يادم هس��ت كه خيلي وقت ها معناي كلمات را هم نمي دانستم، فقط 
مي خواندم ! بعد ياد گرفتم كه بپرس��م! وقتي پرس��يدن را ياد گرفتم پدرم همان 
كتاب حافظ را ب��ه من يادگاري داد ! يا يادم هس��ت خيلي وقت ها از مدرس��ه كه 
برمي گش��تم مادرم را مي ديدم كه در خانه اي كه پر بود از ش��كوه كدبانوگري اش 
نشس��ته و كتاب مي خواند پس كم كم ياد گرفتم كه اصال باي��د كتاب خواند! بعد 
كم كم جهانم پر شد از پنجره هاي پرشكوه به سمت اعجاب و دانستن ! چه دنياي 
شادي ! حاال چه شده كه كمتر كس��ي حوصله دارد يك شب براي كودكش كتاب 
بخواند و با صبوري به پرس��ش هايش پاسخ بدهد يا دس��ت نوجوانش را بگيرد و 
با خود به يك كتابفروش��ي ببرد و از تجربه ش��گفت انگيز خوان��دن يك كتاب در 
نوجواني اش با او صحبت كند؟ چه ش��ده كه جاي كتابخانه هاي م��ان را در خانه، 
بوفه كريستال هاي چشم و همچشمي پر كرده يا زيبايي داشتن يك كتاب جيبي 
كه هميشه همراه مان باشد جايش را به بزرگ ترين گوشي هاي همراهي بخشيد 
كه در جيب و كيف خيلي ها حتي تا دو س��ه تايش هم پيدا مي ش��ود؟ چه ش��ده 
كه كالس هاي حافظ شناسي و موالنا شناس��ي جايش را به بطالت و بي حوصلگي 
داده و هي��چ كس هم چرايي اش را نمي داند؟ چه ش��ده كه ش��ان هم��ه به اندازه 
جيب هاي شان بستگي پيدا كرد نه به اندازه كماالت شان؟ چه شده كه هيچ كس 
حتي به كتاب هاي آش��پزي هم س��ر نمي زند؟ چه خوب مي ش��ود اگر يكروز كه 
در جمع هم سن و س��ال هاي مان در يك مهماني خانوادگي نشسته ايم بخواهيم 
آخرين كتابي را ك��ه خوانده اند نام ببرند! بعد مي بينيم ك��ه بعضي ها گويي كه به 
يك خاطره دور رجوع مي كنند لبخند مبهوت��ي مي زنند و مي گويند خيلي وقت 
است كه فراغتش حاصل نمي ش��ود يا عجب حوصله اي داري تو ! هنوز هم كتاب 
مي خواني ؟ مگر خس��تگي كارهاي روزانه مجالي براي خوان��دن يك كتاب باقي 
مي گذارد !؟ اما اگر همانجا بپرس��يد كه فالن فيلم را در بهمان ش��بكه اجتماعي 
ديده اند يا نه، ناگهان غريو شادي و هيجان و گفت وگو فضاي خالي انساني شان را 
پر مي كند و هر كسي مي خواهد از ديگري س��بقت بگيرد كه او زودتر ديده است. 
اصال آنوقت ها همه چيز واقعي بود حاال همه چيز مجازي ش��ده، مثل لبخندهاي 
بي رمقي كه تا س��رمان را از روي گوش��ي مان بلند مي كنيم ب��ه طرف مقابل مان 
مي زنيم! و اينها در حالي اس��ت كه در همان كشورها كه ذكرش��ان به ميان آمد 
سنتي باب شده و آن اين است كه هر كس كتابي را كه مي خواند در همان مكاني 
كه سطر پايان را خوانده كتابش را با امضايي از خودش جا مي گذارد تا نفر بعدي 
بيايد و آن كتاب را بخواند و اين خواندن و امضا كردن ادامه پيدا مي كند! عجيب 
اس��ت كه ما كجا و... ! بگذريم ! س��خن از روز اس��ت و پنجره هاي باز و نهالي كه 
باالخره يك نفر پيدا ش��د تا در باغچه خانه مان بكارد! كتابگ��ردي از آن كارهايي 
اس��ت كه واقعا بايد برايش وقت گذاش��ت! حال مان را خوب مي كند. همين كه 
احساس كنيم در ميان كساني هس��تيم كه مثل ما فكر مي كنند حالمان خوب 
مي ش��ود. همين كه فكر كنيم در اين وانفس��اي تفكر و تعقل و لبخند كس��اني 
هستند كه مثل ما دغدغه پرس��ش و رويا و اميد را دارند حال مان خوب مي شود. 
همين كه فكر كنيم دوستان ناشناخته بس��ياري داريم حال مان خوب مي شود. 
همينكه بدانيم در جايي هس��تيم كه ه��زار راه نرفته و هزار فكر نك��رده را به ما 
نش��ان مي دهند حالمان خوب مي ش��وند. همين كه بفهميم هستند كساني كه 
به خودشان احترام مي گذارند و براي خودش��ان كتاب مي خرند حال مان خوب 
مي شود. همين كه جوان ترها را ببينيم كه دوست دارند تا بدانند حال مان خوب 
مي شود. همين كه بدانيم تنها نيستيم حال مان خوب مي شود و افتخار مي كنيم 
به تمام داشته هاي مان كه ديگران به نام خودشان ثبت كردند ولي مال ما بوده و 
لبخند مي زنيم به تمام داشته هاي مان كه ديگران سعي كردند به شكل ديگر به 
خودمان برگردانند و ياد بدهند و مي خنديم به آنچه كه خودش��ان از ما دزديدند 
و ياد گرفتند اما به اس��م فرهنگ مي خواهند به خودمان پس بدهند. كتابگردي 
سنت خوبي اس��ت ! يادمان مي آورد كه علم بهتر از ثروت اس��ت و كمال بهتر از 
اموال ! يادمان مي آورد كه آرمان ش��هرمان كجا بود و ما كجا ايستاده ايم! يادمان 
مي آورد كه قصه ها و متل ها و مثل ها و شعرها ما را به جهاني پر از زيبايي و شعور 
مي برد و دليل زيبايي شناس��ي ذاتي مان بود. از اين همه بي سليقگي در گفتار و 
نوش��تار و كردار جدا مي ش��ويم و براي صدا كردن يكديگر به فضاي مجازي پناه 
نمي بريم! حرفي براي گفتن داريم و انديشه اي براي به اشتراك گذاشتن و هدفي 
براي رس��يدن ! كتابگردي سنت شادي اس��ت! قهرمان هاي مان را زنده مي كند ! 
قهرماني هاي مان را زن��ده مي كند! زندگ��ي كردن مان را زن��ده مي كند! يادمان 
مي آيد كه در آغاز كلمه بود و آن كلمه خدا بود ! و خدا به قلم و آنچه مي نويس��د 
قسم ياد كرد ! و يادمان مي آيد كه كسي به غمزه مساله آموز صد مدرس شد! بعد 
يادمان مي آيد كه يك نفر گفت از گلستان من ببر ورقي ! و ديگري گفت سال ها 
بايد كه تا يك س��نگ اصلي ز آفتاب، لعل شود در بدخش��ان يا عقيق اندر يمن و 
ديگري گفت... و ديگري و ديگ��ري و... و مي فهميم كه اگ��ر بخواهيم مي توانيم 
جزيي از همين ديگري ها باشيم! ديگراني كه با فهميدن، زاويه نگاه شان به دنيا را 
تغيير دادند و خود دنياي جديدي ساختند. آري كتابگردي سنت خوبي است و 
ما با احترام به آن تعظيم مي كنيم و اميدواريم مثل بسياري از سنت هاي خوب كه 

با وجود تمام عنادها پايدار ماندند، براي كودكان مان نيز باقي بماند.

كتابخواني به حمايت دولت نياز دارد
به عنوان يك طرح و داش��تن روزي كه نويس��نده ها، 
مترجم ه��ا و خواننده ها دور هم جمع ش��وند، قش��نگ 
است. اما اگر بخواهم از زبان اس��تعاره استفاده بكنم اين 
طرح مثل قرص آس��پريني اس��ت كه به بيمار سرطاني 
بدهيم؛ بنابراين اين طرح براي باال بردن س��رانه مطالعه 
كاري از پيش نمي برد. اين روز بيشتر به يك ديد و بازديد 
ش��بيه اس��ت تا به خريد كتاب.  اما باز ه��م عنوان كردن 
چنين طرحي كه نشان مي دهد س��رانه كتابخواني براي 

مس��ووالن ارزش دارد، خيلي خوب اس��ت و بايد اين را به ف��ال نيك گرفت چون 
سال هاي سال است كه به مساله كتاب و مطالعه يك حالت بي مهري وجود دارد. 
اما مش��كل جاي ديگري اس��ت. در اين ش��رايط احتياج به حمايت دولت داريم. 
اگر دولت از تمامي كتاب هايي كه چاپ و منتش��ر مي ش��وند به ي��ك اندازه براي 
كتابخانه هاي عمومي خريداري كند و فقط از يك بخشي از كتاب ها حمايت نشود 
طبيعتا ناشرهاي ديگر رغبت مي كنند و بازار كتاب را به حركت درمي آورند. اكثر 
اوقات وقتي به دانش��جويي مي گويم چرا براي تهيه كتاب به كتابخانه نمي روي؟ 
مي گويند كتابخانه كتاب زيادي ندارد. يا اينك��ه كتاب هايي كه در يك كتابخانه 
هست س��ليقه همه خواننده ها را فراهم نكرده است و كتاب هاي يك طيف خاص 
را در دسترس شان قرار مي دهد؛ بدين ش��كل يك نيروي دافعه در خواننده يعني 
كسي كه به دنبال كتاب است به وجود مي آيد. اگر دولت از همه كتاب ها خريداري 
كند و حمايت خود را نش��ان بدهد ش��ايد بش��ود س��رانه مطالعه را باال برد. حتي 
مي توان پرداخت سوبس��يد را هم جزو حمايت هاي مالي دولت دانست كه از اين 

طريق دوباره كتاب به سبد خريد مردم بازگردد. 

نوشين تبريزي
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شهر كتاب فرشته شلوغ ترين روز خود را گذراند 

ستاره هاي سينما كتاب خريدند 

  سما بابايي/ پنجشنبه شهر كتاب فرشته، 
ش��ايد يك��ي از ش��لوغ ترين روزهاي خ��ود را 
پشت سر گذاش��ت. در اين روز تعداد زيادي از 
هنرمندان به فراخوان »احمد مسجدجامعي« 
پاسخ دادند و به آنجا رفتند تا مردم را به خواندن 
ترغيب كنند، كاري كه به نظر مي رسد در اين 
روزها عادت فراموش شده اي به حساب مي آيد. 
ليلي گلستان، كريس��تف رضاعي، محمدرضا 
گلزار، هوشنگ كامكار، مهتاب كرامتي و مهناز 
افشار به شهر كتاب فرشته رفتند. هر چند در اين 
ميان بيشتر بازديدكنندگاني كه به شهر كوچك 
كتاب فرشته رفتند، سرشان به گرفتن عكس و 
سلفي داغ بود تا خريدن كتاب؛ اما نمي توان اين 
مساله را ناديده گرفت كه بخشي از قفسه هاي 

شهر كتاب خالي شدند. 
جز اينها البته خيلي ه��اي ديگر هم بودند، 
كساني چون مهتاب كرامتي، فرشته طائرپور، 
منوچهر شاهس��واري، گل��ي امام��ي، ابراهيم 
حقيقي، فرهاد توحيدي، مرتض��ي كاظمي و 
عليرضا س��ميع آذر و از ديدگاه هاي خود درباره 
كتاب و كتابخواني گفتند. هرچند شايد در خود 
اين افراد هم اميد چنداني به اينكه اين راهكارها 
بتواند مردم را كتابخوان كند، وجود ندارد؛ براي 
همين اس��ت كه »گلي امامي« مي گويد: »اين 
پيشنهاد بسيار مفيد است و اميدوارم كه به آن 
پاسخ داده ش��ود. اما در خصوص اينكه چنين 
فراخواني تا چه مي��زان مي تواند در پيش��برد 
فرهنگ كتابخواني كش��ورمان تاثيرگذار باشد 
بايد گفت كه ضمانت��ي ن��دارد؛ چراكه به نظر 
من متاسفانه مردم ما با كتاب و كتابخواني قهر 
هس��تند و در مورد مي��زان تاثيرگذاري چنين 
اقداماتي در بسط و گسترش فرهنگ كتابخواني 

در جامعه قطعيتي وجود ندارد.«
»مس��جدجامعي« در فراخوان��ش به اين 
نكته اش��اره كرده بود كه راه رونق صنعت نشر 
يا از قفس��ه كتابخانه ه��ا مي گذرد يا از قفس��ه 
كتابفروش��ي ها: »براي اصالح وضعيت كتاب 

و براي تبليغ و ترويج كت��اب بايد تالش كنيم 
مراجعه به كتابفروشي ها افزايش يابد. مراجعه 
به كتابفروشي ها حتي اگر منجر به خريد كتاب 
نش��ود، يك فعاليت متعالي و ارزش��مند است. 
امروزه تحقيقات بين المللي نشان داده است كه 
بچه هايي كه در معرض كتاب قرار مي گيرند، به 
صرف در معرض كتاب قرار گرفتن در كس��ب 
علم و دانش از ديگران موفق ترن��د. با اين همه 
متاسفانه ما با پديده تعطيلي كتابفروشي ها رو به 
رو هستيم. اگر كتابفروشي ها كم رونق شود همه 
زيان مي بينيم. كل كشور زيان مي بيند. آينده ما 
در گرو رونق امروز كتابفروشي هاست. بايد همه 
كمك كنيم كه رونق به كتابفروشي ها بر گردد. 
سال گذشته در آخرين پنجشنبه هفته كتاب 

همراه با گروهي از اهل عل��م و دانش و بزرگان 
ديني و فرهنگي كشور از مردم دعوت كرديم به 

كتابفروشي ها بروند و خريد كنند.«
به همين خاطر است كه بسياري از مردم و 
نخبگان به اين دعوت پاسخ دادند و تالش كردند 
تا به اين حرك��ت نمادين بپيوندن��د. »مهتاب 
كرامتي« ه��م درباره انگيزه اش از پيوس��تن به 
اين حركت مي گويد: »به نظر م��ن اين اتفاق و 
اين فراخوان، حركت بسيار قشنگي است. من 
از سال گذش��ته س��عي كردم در كنار دوستان 
حضور داشته باش��م و اطمينان دارم كه امسال 
بازتاب گسترده تري خواهد داشت، در واقع بذِر 
اين جريان سال گذشته كاشته شد و امسال درو 
خواهد شد. اما آرزويم اين اس��ت كه اين اتفاق 

صرفا در يك روز در سال خالصه نشود و روزي 
برسد كه هر كتابي كه مورد عالقه مردم است، 
پرفروش شود و همه در پي خريداري آن باشند. 
به هر طريق امي��دوارم كه تع��داد كتاب، چاپ 
كتاب، كساني كه كتاب مي نويسند و كساني كه 

كتاب مي خوانند روز به روز بيشتر شود.«
به گفته توحيدي، هر چق��در ضريب نفوذ 
تكنولوژي باالت��ر مي رود، س��هم كتابخواني و 
خريد كتاب كمتر مي شود: »متاسفانه در حال 
حاضر افت تيراژ يكي از مشكالت عمده ناشران 
اس��ت. بنابراين هر كس��ي در ه��ر منصبي كه 
هست بايد چنين فضاهايي را ايجاد كند. طبعا 
به هر ميزان كه اين منصب كليدي تر باشد يا آن 
شخصيت نفوذ و كاريزماي بيشتري داشته باشد 

اين دعوت و فراخوان مورد اقبال بيش��تري قرار 
خواهد گرفت. آقاي مس��جدجامعي نزد اهالي 
فرهنگ و هن��ر و مردم جامعه جاي��گاه ويژه اي 
دارند، بنابراين طبيعي اس��ت فراخواِن ايشان 

مورد استقبال خوبي قرار گيرد.«
از آن طرف ام��ا »مهناز افش��ار« هم به اين 
مساله اشاره دارد كه خوشبختانه امسال كه سال 
دوم اين اتفاق است، استقبال گسترده تري از آن 
صورت گرفته. هميشه زماني كه چنين اقداماتي 
از س��وي افراد نيك انديش جامعه برنامه ريزي 
مي ش��ود نتيجه گيري از آن زم��ان مي برد؛ اما 
بس��يار جالب اس��ت كه در اين مورد استقبال 
بسيار خوب بوده است. و اين نش��ان از اين دارد 
كه مردِم جامعه ما ه��م به فرهنگ عالقه دارند، 

هم به كتاب عالقه مندند و هم به اتفاقات خوب 
و از آن اس��تقبال مي كنند. من شخصا از آقاي 
مسجدجامعي براي اين فراخوان و ايجاد چنين 
فرصتي تشكر مي كنم. كس��ي كه موضوعي را 
مطرح مي كند اگر قابل اعتماد باشد و به حرف 
خود باور داشته باشند، طبيعتا افراد ديگر نيز او را 

با اعتماد دنبال خواهند كرد. 
شبكه هاي مجازي جايگزين كتاب 

شدند
كريس��تف رضاعي گفت: به اعتقاد من هر 
حركتي كه در جهت آش��نايي و گسترش هنر 
و فرهنگ انجام ش��ود هر چند كوچك ارزش و 
اهميت بسياري دارد. اساس��ا قطره قطره دريا 
به وجود مي آيد. مضافا اينكه چاپ كتاب دچار 
دردهاي شبكه هاي اجتماعي ش��ده اند و بايد 
حمايت ش��وند، چراكه فرهنگ هر كش��ور بر 
مبناي كتاب و كتابخواني در آن جامعه رش��د 
مي يابد. متاس��فانه در حال حاضر ش��بكه هاي 
اجتماعي آنقدر وقت مردم را به خود مش��غول 
كرده اند كه كتابخواني به شدت كم شده است. 
هنر و فرهنگ به مثابه نوري براي جامعه است 

كه مسير درست را انتخاب كنند. 
اين طرح به مردم يادآوري مي كند 

كتاب وجود دارد
ليلي گلس��تان گفت: واقعيت اين است كه 
اين گونه اتفاقات نمي تواند بر فرهنگ كتابخواني 
تاثيرگذار باشند، اما مي توانند به مردم يادآوري 
كنند كه كتاب هم وجود دارد. بايد گفت يك روز 
در سال مشكلي را حل نمي كند و بايد اقدامات 
اساس��ي در خص��وص كت��اب و كتابخواني در 
جامعه صورت گيرد و به كودكان از همان دوران 
دبستان كتابخواني آموزش داده شود. به هر حال 
آقاي مسجدجامعي شخصيت دوست داشتني 
و قابل اعتمادي هس��تند و مطرح شدن چنين 
فراخواني از سوي ايشان بس��يار خوب است اما 
مطرح شدِن چنين دعوت هايي از سوي هر كس 

كه باشد خوب است اما كافي نيست.

  پيام رضايي /خيلي ها ب��ر اين باورند 
كه بخشي از كم ش��دن اقبال به كتاب به 
دليل حضور فراگير و پررنگ شبكه هاي 
اجتماع��ي اس��ت. در واق��ع الزام��ات 
ش��بكه هاي اجتماع��ي و تغييرات��ي كه 
در اين حوزه رخ داده اس��ت، سبب شده 
تا كت��اب از متن به حاش��يه برده ش��ود. 
بخش��ي از اين اتفاق هم در پي نظريات 
مانوئل كاستلز، جامعه شناس اسپانيايي 
و نويسنده كتاب سه گانه عصر اطالعات 
است كه از ش��بكه هاي اجتماعي رسانه 
حرف مي زن��د. ب��ا اين همه بس��ياري با 
اين نظر موافق نيس��تند. از س��وي ديگر 
جنبش��ي تحت عنوان »كتاب همچنان 
رس��انه برتر اس��ت« در دانش��گاه اسلو 
نروژ به راه افتاد كه نق��دي بود بر چنين 
نگاه هاي��ي ب��ه ش��بكه هاي اجتماع��ي. 
مجي��د رضايي��ان، اس��تاد دانش��گاه و 
دكتراي روزنامه نگاري از كس��اني است 
كه مي گويد با كاس��تلز موافق نيس��ت و 
شبكه هاي اجتماعي رس��انه نيستند. او 
معتقد است كه شبكه هاي اجتماعي در 
مقابل كتاب، مخاط��ب را از خوانش هاي 

عمقي دور مي كنند. 

  در دانش�گاه اسلو، كمپيني به نام 
»كتاب همچنان رس�انه برتر است« 
به راه افتاد و ظاهرا همچنان هم دارد 
گس�ترده تر مي شود. داس�تان اين 

كمپين و دليل اين اتفاق چه بود؟
مجموع��ه اتفاقات��ي ك��ه تاكن��ون 
در ش��بكه هاي اجتماع��ي افت��اده، در 
دانشكده هاي ارتباطات و ژورناليزم اروپا، 
موافقان و مخالفاني دارد. مخالفان بيشتر 
كس��اني هس��تند كه هم از آسيب هايي 
كه از رهگ��ذر ش��بكه هاي اجتماعي بر 
ارتباطات ميان ف��ردي وارد ش��ده، ابراز 
نگراني مي كنن��د و هم لطم��ه اي كه به 
ژورناليزم حرفه اي زده اس��ت. اتفاقي كه 
اخيرا تحت عنوان »آشوب اطالع رساني« 
دارد ايجاد مي كند به ويژه بعد از اتفاقات 

پاريس. 
  ش�ما با يكي از اس�اتيد دانشگاه 
اس�لو در همين رابطه صحبت هايي 

داشتيد. 
بله! پروفس��ور هلگه رونينگ، استاد 

دانشگاه اسلو، در دانش��كده علوم ارتباط 
و علوم رس��انه دانش��گاه آزاد سخنراني 
داش��ت و من نق��دي در تش��ابه و تمايز 
حرف هاي ايشان با كاستلز نوشته بودم. 
وقتي با هم صحبت كردي��م، گفتند كه 
»ما كمپيني را از دانش��گاه اس��لو شروع 
كردي��م و در دانش��گاه هاي ديگ��ر ه��م 
آن را در قال��ب ي��ك جنب��ش پيگيري 
مي كنيم«، حركت م��ا در اين كمپين در 
نقد ش��بكه هاي اجتماعي اس��ت و شعار 
ما اين اس��ت كه »كتاب همچنان رسانه 
برتر اس��ت«. اين محوريت و مبناي اين 
كمپين اين اس��ت. پيش��تاز اين كمپين 
هم برخ��ي از دانش��كده هاي ارتباطات و 
روزنامه نگاري و مطالعات رسانه هستند 
و نقدشان بيش��تر به آن دو جنبه بود كه 

گفتم.
  ام�روز ش�بكه هاي اجتماعي به 
نوعي حكوم�ت مي كنن�د و به نظر 
مي رس�د اين اتف�اق س�هم بزرگي 
در پس راندن كتاب داش�ته اس�ت. 
اما بس�ياري از اين اتف�اق و از تداوم 
و استقبال از ش�بكه هاي اجتماعي 
دف�اع مي كنن�د. ش�ما ب�ه عن�وان 
يك متخص�ص ح�وزه ارتباطي چه 

موضعي داريد؟
سوال ش��ما را در دو قس��مت جواب 
مي ده��م. نظريه كاس��تلز يك س��ه گانه 
اس��ت: ش��بكه اي ش��دن جامعه، تغيير 
مفهوم ق��درت و ب��روز پدي��ده اي به نام 
قدرت شبكه اي و سوم اينكه شبكه هاي 
اجتماعي رس��انه هستند. من مي خواهم 
درباره اين س��ومي ح��رف بزن��م. من با 
اين نظر كه ش��بكه هاي اجتماعي رسانه 
هستند، من موافق نيس��تم. شبكه هاي 
اجتماعي وس��يله ارتباطي هس��تند اما 
رس��انه نيس��تند. اين موضوع هم هرچه 
زمان بيش��تر مي گ��ذرد، بيش��تر ثابت 
مي ش��ود. يكي از اركان رس��انه مالكيت 
است. اما ش��بكه هاي اجتماعي مالكيت 
ندارند و منهاي اين، اساس��ا توليد محتوا 
در رس��انه حرفه اي، رويكرد دارد. يا براي 

خبر است يا براي آموزش كه اينها بايد از 
آن منتج ش��ود. اينكه شما در شبكه هاي 
اجتماعي هر توليد متني را، معادل توليد 
محتوا ببيند، بديهي است كه آماتور است 

و شهروندي است. 
  يعني كاركرد ندارند؟

از اينجا مي خواهم وارد اين بشوم كه 
نه اينكه ش��بكه هاي اجتماع��ي كاركرد 
ندارند. قطع��ا دارن��د و در س��ودمندي 
آن ش��كي نيس��ت. اما معايب هم دارند. 
معايب شان هم اين است كه در آنجا شما 
با يك تولي��د حرف��ه اي و چارچوب مند 
مواجه نيس��تيد. آنچ��ه در ي��ك كتاب 
مي بينيد ي��ك پژوهش و پويش اس��ت 
و برخي از آنها س��ال ها تدريس ش��ده و 

تبديل به نظريه مي شود. 
  اما به نظر مي رس�د عم�ا اين در 

شبكه هاي اجتماعي ممكن نيست.
در ش��بكه هاي اجتماع��ي ن��ه اي��ن 
ظرفيت هس��ت و نه اي��ن اتف��اق افتاده 
است. وقتي شما در هر س��ه اينها شبكه 
بودن را به كار مي بري��د، آن انتظاراتي را 
كه از يك مسير پژوهشي شروع مي شود 
و تبديل به توليد مي شود، در شبكه هاي 
اجتماع��ي نيس��ت. ب��ه نظ��رم »كتاب 
همچنان برترين رس��انه است« بهترين 
شعار در نقد ش��بكه هاي اجتماعي بوده 
است. اين كمپين هوشمندانه است. همه 

هم ارتباطاتي هس��تند. اين را مي گويند 
تا ما را ب��ه ارتباطات ميان ف��ردي توجه 
بدهند كه از عمق جدا نش��ويم، در سطح 
فكر نكني��م و مت��ون تركيبي نباش��د. 
در ش��بكه هاي اجتماعي ش��ما اس��ناد 
تك س��ندي نمي بينيد. هيچ كدام اينها 
در طول زمان ثابت نك��رد كه مخاطبان 
عميق تر شدند بلكه س��طحي تر شدند و 
دانسته هاي ش��ان افزون تر شد. اما كتاب 

مخاطب را عميق بار مي آورد. 
  ام�ا حج�م اطاع�ات زي�ادي در 
ش�بكه هاي اجتماع�ي وج�ود دارد 
و خيلي ه�ا در دف�اع از ش�بكه هاي 
اجتماعي در مقابل كت�اب عاوه بر 
الزامات زندگي امروز به همين نكته 

استناد مي كنند. 
ارسطو تعريفي از انسان دارد. »انسان 
حيوان ناطق اس��ت«. مراد ارسطو از نطق 
دو چيز ب��ود. يكي خرد يا قوه تش��خيص 
و يكي هم نطق به معن��اي همه فرم هاي 
بياني. و ارس��طو نخستين كسي است كه 
پايه و بني��ان نمايش را گذاش��ت. چون 
معتقد بود باي��د به همه فرم ه��اي بياني 
توجه كني��م. به نظرم اين خيلي روش��ن 
اس��ت كه ش��بكه هاي اجتماعي با انسان 
داراي خرد و بيان چه كرده اس��ت. انسان 
را تبدي��ل كرده به انس��اني كه »بس��يار 
مي دان��د يعني س��اينس« ولي »بس��يار 

ش��ناخت ندارد يعني نالج«. انس��ان را به 
دانستن كشانده اما دانس��تن هاي بسيار 
پراكن��ده و اينه��ا نمي توانند ش��ما را به 
عمق برس��انند. حتي همين حاال هم در 
شبكه هاي اجتماعي اگر بخواهيم مطلبي 
را خوانش كنيم و كم��ي وقت بگذاريم از 
وب۲ ب��ه وب1 برمي گردي��م و مي بينيم 
ك��ه لين��ك ب��از ش��ده و آن را خوانش 
مي كني��م. م��ا معم��وال در وب۲ حت��ي 
فرصت نمي كنيم پيام هاي كوتاهي كه از 
گروه هاي مختلف داريم را ببينيم و پاسخ 
دهيم. كي فرص��ت مي كنيم بر س��ر آن 
تعريف عميق بروي��م! تحقق آن تعريف با 
كتاب ممكن است و كتاب ما را مي رساند 
به عرص��ه اي به ن��ام قدرت تش��خيص و 
عمقي بودن. قدرت ارتباطي انس��ان قبل 
از هر چيز قدرت تش��خيص است. بر پايه 
خرد اس��ت. اينكه م��ا اس��ير تكنولوژي 
ش��ده ايم و جبرگرايي رس��انه چرا مطرح 
مي شود؟! چون تكنولوژي بر محتوا حاكم 
شده اس��ت. ارتباطات محتوايي بر عهده 
انس��ان صاحب خرد و تش��خيص است. 
انس��ان به عنوان عنصر صاحب معرفت. 
اين را تكنولوژي ني��اورده و اتفاقا معرفت 
در س��ايه تكنولوژي ق��رار گرفته و حتي 
تكنولوژي خودش را بر فرمي به نام رسانه 
هم تحميل ك��رده و آن را هم ب��ه دنبال 
خودش كشانده اس��ت. نه تنها كتاب بل 
هر نوع قرائتي كه عمقي باشد به ما قدرت 

تشخيص مي دهد. 
  اما چندرسانه اي بودن شبكه هاي 
اجتماعي براي خيلي ها جذاب است. 
مي گوييم وب محصول سه عنصر بود: 
متن، صدا، تصوير. ام��ا در وب۲ داريم به 
سمت حذف متن مي رويم. وقتي توييتر 
آمد مدير آن گفت از ام��روز تعريف خبر 
ع��وض مي ش��ود و هر تويي��ت يك خبر 
اس��ت. مي خواهم عرض كن��م متن هاي 
وب1 در وب۲ به توييتر رس��يد، توييتر 
در ش��بكه هاي اجتماعي نماد خبر كوتاه 
اس��ت. مي خواهم بگويم در ش��بكه هاي 
اجتماعي تصوير و فيل��م دارد جاي متن 

را تنگ مي كند و اين اتفاق خوبي نيست. 
مگر اينكه در ارتباطات ميان فردي بشر و 
جوامع را احيا كنيم و كتاب را زنده كنيم. 
ش��بكه هاي اجتماعي باي��د در خدمت 
اين نگاه ق��رار بگيرند. كس��ي نمي گويد 
شبكه اجتماعي وس��يله ارتباطي نيست 
اما نمي تواند عمقي بودن، عمقي ش��دن 
و ماندن را محقق كند. وس��يله ارتباطي 
بودن نش��ان دهنده اين اس��ت كه كتاب 

همچنان رسانه برتر است. 
 مي دانيد كه سال گذشته و امسال 
آقاي مسجدجامعي فراخواني براي 
رفت�ن ب�ه كتابفروش�ي ها و خري�د 
كتاب دادند كه بسيارمورد استقبال 
قرار گرفت. تحليل و نظر شما از اين 

اتفاق چيست؟
اساس��ا نخس��تين موضوعي كه بايد 
مد نظر داش��ته باش��يم و اين هم به واقع 
ي��ك برخ��ورد ارتباط��ي اجتماع��ي با 
پديده كتاب بود، م��ا آمديم و به مخاطب 
خودمان فراخوان داديم. در اين فراخوان 
گفتيم بي��ا و كتاب را ام��روز بخر و ما هم 
مي رويم. به نظ��رم ابتكار خوب��ي بود از 
طرف آقاي مسجدجامعي و بايد استمرار 
پيدا كند. اميدوارم تبديل ش��ود به وجوه 
تخصيصي و ما در طول سال هر ماه يك 
روز اين را داش��ته باش��يم. اگر تخصصي 
شود اين ظرفيت را دارد و بعضي حوزه ها 
در س��ال دو روز هم مي توانند اين اتفاق 
را داشته باشند. مثال كس��اني كه طالب 
كتاب هاي حوزه اقتصاد و هنر هس��تند 
ناش��ران متفاوتي دارند و مي توانند غير 
از ي��ك روز عموم��ي روز تخصص��ي هم 
داش��ته باش��ند. به نظ��رم از اين حركت 
نمادين و قطعا مثبت باي��د بهره برداري 
و آن را نهادين��ه كنيم. اي��ن خيلي زمان 
و كار مي ب��رد. ام��ا به نظ��رم ظرفيت ها 
و زمينه ه��اي آن هس��ت. باي��د از تمام 
ظرفيت هاي رس��انه اي اس��تفاده كنيم 
و اين اتفاق را از ش��كل نمادين به شكل 
سامان مند برسانيم. ناش��ران ما هم بايد 
غير از فروش اينترنتي به سمت آي بوك 
بروند. بايد فروش كتاب هاي الكترونيك 
آغاز ش��ود. خيلي ها دوس��ت دارند. بايد 
از اين ظرفيت وب هم در توس��عه نشر و 

كتاب استفاده شود. 

گفت وگو با دكتر مجيد رضاييان

شبكه هاي اجتماعي كتاب را به روي مخاطب بسته اند

پارس��ال در اين اتفاق فرهنگ��ي، آمادگي 
فروش��گاه ها و كتابفروش��ي ها براي برخورد با 
چنين موضوعي چندان زياد نبود. طبعا تجربه 
كمتري داش��تند و از روي هيجان اي��ن كار را 
كردند. شايد فقط چند مجموعه توانستند اين 
كار را منظ��م برگزار كنند. ولي آنق��در اين ايده 
جذاب و خوب بود كه هم��ه به تكاپو افتادند كه 

كاري كنند. 
سال گذشته اين طور بود كه كساني كه ما 
دعوت شان كرديم تا در شهر كتاب فرشته حاضر 
شوند، چون جاهاي ديگر هم رفته بودند، خسته 
بودند. اما حض��ور يكي دو ساعته ش��ان اينقدر 
پربركت بود ك��ه تاثيرش را خيلي محس��وس 
لمس كرديم. جمعه ه��م ديديم. موجش واقعا 
ايجاد شد. امسال كمي برنامه ريزي شده تر بود و 

فكر مي كنم فروشگاه ها آمادگي اين ميزباني را 
دارند. دليل اصلي اين تاثيرگذاري هم اين است 
كه مردم مي توانند چنين اشخاصي را در چنين 
فضايي ببينند و مي توانند گفت وگوي راحت تر 
و صميمانه تري داشته باشند. اين اتفاق تجربه 
فضاي غيررسمي تري را فراهم مي كند. اين بهانه 
خوبي  اس��ت تا اين هنرمندان و شخصيت هاي 
فرهنگي در اين مجموعه ها جمع شوند و مردم 
از نزديك با آنها ارتب��اط برقرار كنند. در جاهاي 
ديگر- يعني كشورهاي ديگر- به شكل ديگري 
صورت مي گيرد كه ما در ش��هر كتاب فرش��ته 
آن را تمرين كرديم و هنوز ه��م داريم اين كار را 
مي كنيم. آنجا اين اتفاق اغلب به بهانه رونمايي، 
نقد و بررس��ي يا جش��ن امضا رخ مي دهد كه 
از اش��خاص فرهنگي ديگر دعوت مي كنند تا 

درباره كارهاي شان صحبت كنند و به اين بهانه 
مخاطبان شان را گرد هم مي آورند. اينكه به اين 
شكل هم در آنجا هست يا نه من بي اطالعم اما 
آنجا اينقدر بهانه هاي زيادي براي جمع كردن 
آدم ها وج��ود داردكه م��ا از آنها غافلي��م. البته 
ما خيلي س��عي كرديم از اين تجربه ها و ايده ها 
اس��تفاده كنيم. ما سال گذش��ته 100 برنامه 
برگزار كردي��م و در واقع 100 بهانه داش��تيم تا 
بيايند و البته خيلي ها آمدن��د اما فقط ما كافي 
نيس��تيم و همه بايد اين كار را بكنند. كسي كه 
مي خواهد در حوزه فرهن��گ فعاليت كند چه 
به عنوان نوازنده، نويس��نده يا هر رشته ديگري 
قطع��ا روزي كارش به جايي مثل ش��هر كتاب 
خواهد افتاد. چون خانه همين آدم هاس��ت. به 
خاطر كار همين هاست كه شهر كتاب ساخته 

ش��ده. بايد براي ش��ان جا بيفتد ك��ه اين جاها 
خيلي مهم هس��تند. ب��راي ارتباط درس��ت با 
مخاطب و معرفي درست و به جاي آن محصول 
فرهنگي. امسال قطعا از سال گذشته پرشورتر و 
با استقبال بيشتري خواهد بود. نه فقط از طرف 
مردم بلكه از طرف اهالي فرهنگ و هنر. اگرچه 
خيلي هاي شان به دليل پروژه ها و مشغله اي كه 
داشتند خيلي براي شان سخت بود كه بخواهند 
باش��ند چه در شهر كتاب فرش��ته چه جاهاي 
ديگر. اما گفتند همه تالش شان را مي كنند كه 
س��همي در اين اتفاق مهم داشته باشند. حتي 
م��ردم از زماني كه متوجه ش��دند، درب��اره آن 
سوال مي كنند. مخاطباني كه ما با آنها در ارتباط 
هستيم هر روز دارند پيگيري مي كنند كه از كم 

و كيف ماجرا مطلع باشند. 

چيزهاي��ي درب��اره 
اين طرح ش��نيدم 
اط��الع كامل  ام��ا 
آن  از  جامع��ي  و 
فراخ��وان  ن��دارم. 
دادن كار خ��وب و 
موث��ري اس��ت اما 
به تنهايي كافي نيست و با يك فراخوان چيزي 
عوض نمي ش��ود. براي باال بردن سرانه مطالعه 
و ترويج كتابخواني بايد مثل كش��ورهاي ديگر 
سياس��ت هاي چندجانبه داشته باشيم و به اين 
سادگي ها نيست. بايد بررسي كرد كه چرا سرانه 
مطالعه اينقدر پايين آمده اس��ت؟ چرا عالقه به 
كتاب اينقدر كم ش��ده؟ آيا مساله مالي چنين 
مساله اي را باعث شده است؟ ابتدا بايد دليل 

پايين آمدن سرانه مطالعه مشخص شود كه البته 
داليل بسيار دارد. در كشورهاي ديگر تبليغات 
همه نوع كتاب در همه جا ديده مي شود. حتي 
روي وسايط نقليه اي مثل اتوبوس هم مي توان 
تبليغ كتابي را ديد. اما در اي��ران امكان اين نوع 
تبليغات براي ناش��ر فراهم نيست. ناشر آنچنان 
قدرت مالي ندارد؛ شايد بايد به ناشر كمك مالي 
كرد. نمي دانم االن ناشرها سهميه كاغذ دريافت 
مي كنند يا خير در هر صورت اين س��هميه بايد 
برقرار باشد يا بيشتر ش��ود. در واقع براي پاسخ 
به اين پرس��ش كه چرا ميزان مطالعه كتاب در 
ايران اينقدر پايين است بايد سياست چندجانبه 
داش��ت. اين فراخوان نش��ان مي دهد دست كم 
دست اندركاران به فكر سرانه مطالعه هستند و 

همين موضوع باعث خوشحالي است. 
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