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گزارشی از وضعیت نشر کتاب در آستانه نمایشگاه کتاب تهران

عادت کتاب نخواندن
پیام حیدرقزوینی:  اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸، آخرین 
دوره نمایشــگاه کتاب تهران پیش از همه گیری کرونا 
برگزار شد و پس از آن برای دو سال خبری از نمایشگاه 
کتاب نبود. امسال اولین دوره نمایشگاه کتاب از زمان 
همه گیری کرونا برگزار می شود اما در طول ماه هایی که 
با بحران کرونا روبه رو بوده ایم وضعیت نشر و فروش 
کتاب در ایــران با تغییراتی همراه بوده که بخشــی از 
این تغییرات پیش از شــیوع کرونا آغاز شده بودند اما 
وضعیت جدید ســرعت ظهور و گسترش آنها را بیشتر 
کرد. کم رونق شدن کتابفروشی ها، رشد فروش اینترنتی 
کتاب همراه بــا تخفیف هایی بیش از تخفیف های بازار 
رسمی، برگزاری نمایشــگاه های مجازی و البته گرانی 
روزافزون کاغذ بخشی از مسائل و تغییراتی هستند که 
در ماه های اخیر در بازار نشر ایران شاهد بوده ایم. البته 
بازار نشر کتاب در ایران با مسائل اصلی و مهم دیگری 
هم روبه رو اســت که دهه هاست با آنها درگیر است و 

همچنان ادامه دارند.

حاشیه ای بر شعار سی وسومین نمایشگاه کتاب
شیوع سالمتی

مسائل قدیمی نشر و فروش کتاب
کتاب نخوانــدن جامعــه، سانســور، افت معنــادار تیراژ کتاب ها و انتشــار 
کتاب های بی کیفیت به خصوص در حوزه ترجمه از جمله مسائلی هستند که 

در سال های اخیر همواره وجود داشته اند.
دهه هاســت که بخش زیــادی از جامعــه ضرورتی بــرای خواندن کتاب 
احســاس نمی کنــد و فراتر از ایــن، کتاب خواندن را موضوعی تفننی و از ســر 
شکم ســیری می داند. سیاست های اعمال شــده در حوزه کتاب نیز در طول این 
چند دهه در شکل گیری این مسئله نقشی پررنگ داشته اند. در این روند، از یک  
سو با شعارهای کلیشــه ای درباره کتاب خوانی روبه روییم که حجم انبوهی از 
آنها به خصوص هر ســال در آستانه نمایشگاه کتاب دیده و شنیده می شود. اما 
سوی دیگر این تبلیغات کلیشه ای، ایجاد موانع بی دلیل و دلبخواهی بر سر راه 
انتشار کتاب هایی است که در برخی از آنها نام مهم ترین نویسندگان یا مترجمان 
این چند دهه دیده می شود. جلوگیری از انتشار این آثار یا انتشار نصفه ونیمه و 
همراه با تأخیر آنها باعث شــده تا ارتباطی منسجم میان مردم و نویسندگان و 
روشنفکران جامعه شکل نگیرد. در مقابل اما آثاری میان مایه جدی گرفته شده 
و تبلیغ می شــوند و وقتی به یاد بیاوریم که این جریانی است که در طول چند 
دهه وجود داشته می توانیم ابعاد مسئله را بهتر درک کنیم. حاال کتاب نخواندن 
آن قدر عادی شــده که هر نوع بحثی درباره ضرورت کتاب خواندن فورا بدل به 

بحثی کلیشه ای و حوصله سربر می شود.
در چنین روندی اســت کــه با افت معنادار تیراژ کتاب در ســال های اخیر 
روبه رو بوده ایم. البته وضعیت اقتصادی جامعه و گســترش فقر نیز مســئله 
مهم دیگری اســت که در افت تیراژ کتاب تأثیر داشــته است. طبق گزارش ها 
و آمارهای رســمی، بخش مهمی از دستمزد و درآمد ماهانه خانوارها صرف 
مســکن و خوراکی می شــود و طبیعی اســت که در این وضعیت گروه های 
زیــادی از جامعــه در عمل پولی بــرای کاالهای فرهنگــی و از جمله خرید 
کتاب ندارند. اما این نکته را هم باید در نظر داشــت کــه بازار کتاب در ایران 
هیچ گاه بازار بزرگی نبوده و در دوره هایی که وضعیت اقتصادی جامعه بهتر 
از امروز بوده نیز همچنان شــکافی معنادار میان جمعیت و تیراژ کتاب وجود 
داشــته اســت. به عبارتی، بخش عمده ای از کســانی که در طول سال حتی 
یک کتاب (می توان روزنامه و نشــریات را نیز اضافه کرد) نمی خرند کســانی 
هســتند که به طور کلی هیچ گاه کتاب نمی خریده اند و این به وضعیت درآمد 

و هزینه هایشان مربوط نیست.
انتشار آثار بی کیفیت، ترجمه های همزمان و اغلب سردستی از آثار پرفروش 
از دیگر مســائلی هستند که سال هاســت در بازار کتاب ایران وجود داشته اند و 

حل نشده اند.
کرونا و تعطیل شدن کتابفروشی ها

با دسته بندی مشاغل مختلف پس از همه گیری 
کرونا، کتابفروشی ها جزء مشاغل گروه ۲ قرار گرفتند 
و هر بار که وضعیت شــهرها قرمز اعالم می شــد 
کتابفروشی  ها هم تعطیل می شدند. تعطیلی های 
گاه و بیگاه کتابفروشــی ها از یک  ســو، ضرورت در 
خانــه ماندن مردم از ســوی دیگر و رشــد فروش 
اینترنتــی کتــاب از مهم ترین مســائلی بوده اند که 
به طور مشــخص در دوره همه گیری کرونا شــکل 
گرفتنــد. اگرچــه فــروش اینترنتی کتــاب پیش از 
شیوع کرونا هم وجود داشــت اما وضعیت جدید 
امکان های تازه تری برای فروش غیرحضوری کتاب 
فراهــم کرد و در این دوره با رشــد فروش اینترنتی 

کتاب روبه رو بوده ایم.
تعطیلی کتابفروشــی ها در دوره های اوج گیری 
شــیوع کرونا البته فقط بــه ایران محــدود نبوده 

شــیما بهره مند: ادبیات کاروبار سالمتی است؛ اما این طور نیست که نویسنده در سالمتی 
کامل به  ســر ببرد؛ بلکه به زعم ژیل دلوز نویسنده سالمتِی مقاومت ناپذیر و نحیفی دارد 
حاصل دیده ها و شنیده هایی که برایش بیش از حد بزرگ و غیرقابل تحمل و قدرتمندند، 
«چیزهایی غیرقابل تنفس که با عبورشــان او را می فرسایند و با این حال او را دستخوش 
شــدن هایی می کنند که یک سالمتی بزرگ مسلم برایش محال می شود». از قضا ادبیات 
بناســت کاشف این سالمتی نحیف یا شــکننده در ادبیات باشد و سالمتی بزرگ آن شیوه 
از حیات اســت که در ادبیــات چنان نیرو و توانی دارد که از محــدوده تن فراتر می رود. 
«نویســنده از آنچه دیده و شنیده با چشم های ســرخ و پرده گوش های پاره بازمی گردد. 
و کدام ســالمتی کفایت خواهد کرد تا زندگی را هرجا که در و توسط انسان ها و گونه ها 
زندانی شــده رهایی بخشیم؟ سالمتی نحیف اسپینوزا تا آنجا که دوام آورد، تا انتها گواه 
بینش تازه ای خواهد بود که این ســالمتی بر عبور آن گشــاده می ماند». شعار نمایشگاه 
کتاب امسال، «با کتاب سالمتیم» جدا از نسبت آن با دوران پساپاندمی و به  قول متولیان 
نمایشگاه، ارتباط دانش با سالمت، به کتاب برمی گردد که بناست حامِل یا شایع سالمت 

باشــد. حال آنکه ســالمتی به  منزله ادبیات، سالمتی به  منزله نوشــتار، منوط به ابداع 
مردمی است که گم شده اند و به  تعبیر دلوز، رسالِت کارویژه قصه بافی ابداع مردم است. 
ادبیات روایت خاطرات نیست مگر آنکه مقصد جمعی مردمی در راه باشد که هنوز زیر 
انکارها و تقیدها مدفون است. در عین حال دلوز معتقد است ما با روان رنجوری های مان 
هــم نمی نویســیم، روان رنجوری نه گذارهــای زندگی بلکه وضعیت هایی هســتند که 
هنگام توقف، انســداد یا قطع فرایند به آنها دچار می شــویم؛ بنابراین نویســنده بماهو 
بیمار نیســت؛ بلکه بیشتر به پزشک شــباهت دارد: «پزشک خودش و پزشک جهان». و 
جهان مجموعه ای از سمپتوم هاست که بیماری شان با انسان می آمیزد. نویسنده بیماری 
را قدم به قدم دنبال می کند، تشــخیص می دهد، این بیماری، بیماری نوع انســان است و 
او احتمال ســالمتی را ارزیابی می کند که دســت برقضا این ســالمتی در گرو دگرگونی و 
تولد انســانی دیگر است. در این تفســیر، کتاب نه تنها کاالی بازار نیست؛ بلکه از جنس 
نیرو و توان اســت، همان نیرویی که به کار دگرگونی می آید؛ اما در وضعیت «پاِت» - یا 
همان در حکم تســاوی- برایند نیروی کتاب و نیروهای دیگر در جامعه و سیاست صفر 

اســت و از این رو کتاب بیش از آنکه در محور ســالمت و آگاهی جامعه تعریف شود، در 
چرخــه بازار و مفهوم «کاالی کتاب» معنا پیدا می کند و با «ســالمت مالی»! و به  تعبیر 
درســت، چرخش سرمایه ناشران و غرفه داران و برپادارندگان کتاب نسبت دارد نه کتاب 
به مثابه نیرویی که بناست با شناخت سمپتوم ها مردمی تازه بسازد. شعار سالمتی با کتاب 
در خوانش هایی همچون رویکرد سمپتوم شناســی دلوز به ادبیات، به  شــکل نعل وارو 
درمی آید چراکه سیاست فرهنگی ما خود سدی در برابر این سالمتی است که نویسندگان 
به مثابه متخصصان بالینی می توانستند به آن نزدیک شوند؛ اما در سیاست های فرهنگی 
معطوف به بازار و بســته، ادبیات به یک ابژه مصرِف مقید به مطالبات بازار تخفیف پیدا 
می کند و امکان تشخیص سمپتوم ها از بین می رود. حال آنکه دلوز باور دارد نویسندگان 
می توانند در سمپتوم شناسی از پزشکان و متخصصان بالینی پیشی بگیرند از آن رو که اثر 
ادبــی به آنها ابزارهایی تازه  می دهد، همان طور که نویســندگان بزرگ را مجهز کرد: کار 
کافکا یک تشــخیص سمپتوم شناختی از قدرت های شــیطانی آینده فراهم کرد که بر در 
می کوبیدند و آن قدرت ها کاپیتالیسم، بوروکراسی، فاشیسم و استالینیسم بودند. همچنین 

دلوز، «در جســت وجوی زمان ازدســت رفته» پروست را یک سمپتوم شناسی جهان های 
مختلف نشــانه ها تفســیر می کند که امر غیرارادی و ضمیر ناخودآگاه را تجهیز می کند. 
دلوز به  جای کتاب ها یا آثار ادبی، مفهوم «ماشین ادبی» را به  کار می گیرد؛ دستگاهی که 
می تواند اثر ادبی خلق کند و نشــانه هایی از مراتب متفاوت تولید کند و توان آن را دارد 
تــا به  نحو مؤثری در جامعه کار کند. ادبیات به مثابه ســالمتی، در فهم این نکته نهفته 
است که صرف نظر از متنیت هر نوشتار ادبی، متن چه  کاربردی در عمل برون متنی دارد 
کــه متن را امتداد می دهد. دلوز متن را تنها چرخ دنده ای کوچک در یک عمل برون متنی 
می شناسد. نسبت ادبیات با زندگی از همین جا سر بر می کند و خود را در آثار نویسندگانی 
نشان می دهد که کوشیده اند زندگی را به چیزی بیش از امر شخصی تبدیل کنند و آن را 
از آنچه محبوسش می دارد، رها کنند. توانی که مفقوده ادبیات ما است و از این رو هرگونه 

سخن گفتن از آن در حد همان شعار می ماند.
* در این یادداشــت از کتاب «انتقادی و بالینی» ژیل دلوز، ترجمه زهره اکسیری، 

پیمان غالمی و ایمان گنجی، نشر بان، استفاده شده است.

چهارشنبه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۵

رویــداد

شــرق: لویی فردینان ســلین تا پیش از مرگش بارها گفته و نوشــته بود کــه بخش زیادی از 
دست نوشــته هایش گم شده یا دزدیده شــده است، اما شــاید هیچ وقت به نظر نمی رسید که 
این دست نوشــته ها پس از سال ها و بعد از مرگ نویســنده و همسرش پیدا شوند. سلین حتی 
پای دست نوشــته های گمشــده اش را به رمان هایش هم باز کرده بود تا همیشه یادآوری کند 
که بخشــی از نوشــته های منتشرنشــده اش به ســرقت رفته اســت. چند ماه پیش سرنوشت 
دست نوشــته های ســلین که چند هزار صفحه است روشن شــد و معلوم شد که نوشته های 
او پــس از چند دهــه از بین نرفته اند. این دست نوشــته ها که در جریان آزادســازی پاریس در 
ســال ۱۹۴۴ از آپارتمان سلین سرقت شــده بود، بعدها به دست یک روزنامه نگار و منتقد ادبی 
می رســد. او پس از آنکه از وجود این دست نوشته ها خبر داد، گفت که آنها را از طریق یکی از 
خوانندگانش دریافت کرده اســت. دست نوشــته ها زمانی از خانه سلین سرقت شده بودند که 
او فرانســه را به قصد آلمان ترک کرده بود. ســلین به دوستی و طرفداری از نازی ها متهم بود 
و در ســال ۱۹۴۴ به آلمان گریخته بود و در همین زمان بخشی از نوشته هایش گم شده بودند. 
پیداشــدن دست نوشته های ســلین پس از چند دهه بر رمزورازهای پیرامون او افزوده است و 
حاال پس از چند دهه هنوز نوشــته های منتشرنشده ای از یکی از مهم ترین و البته جنجالی ترین 

نویسندگان قرن بیستم در دست است. 
نکته قابل توجه اینکه چند ماه پیش یکی از شــاهکارهای سلین، «سفر به انتهای شب» نیز 
پس از ســال ها دوباره تجدیدچاپ شــد. فرهاد غبرایی این رمان را در دهه شــصت به فارسی 
ترجمه کرده بود اما در آن زمان انتشــار رمان ســال ها به تأخیر افتاد و به تعبیری که در خود 
کتاب به آن اشــاره شــده بود، «از هزارتوی بال گذر کرد» تا منتشر شود. غبرایی ترجمه «سفر به 
انتهای شب» را در سال ۱۳۶۳ یعنی در میانه جنگ به پایان رساند و خود رمان هم به موضوع 
جنگ و تبعات و بحران های ناشی از آن مربوط است. سلین به تعبیری به زور وارد ادبیات شد 
و صدایی را وارد ادبیات کرد که پیش از او پیشــینه ای نداشــت؛ صدایی «سرخورده»، «آزرده» 
و «عامیانه». این صدا در «ســفر به انتهای شــب» صدای باردامو، راوی و قهرمان درشت گو و 

خودپسند رمان است.
 جان استارک در کتابی که درباره این رمان نوشته و چند سال پیش با ترجمه رضا علیزاده به 
فارسی منتشر شد، تأکید دارد که صدای باردامو صدای سلین نیست، چراکه این دو یکی نیستند 
اگرچه هرچه می گذرد به هم نزدیک تر می شوند: «طرز فکر و رفتار باردامو اصال و ابدا شباهتی 
به طرز فکر و رفتار دکتر دتوش باادب ندارد. درســت است که سلین با گذشت سال ها بیشتر و 
بیشتر نقش مستقیم راوی کتاب هایش را پذیرا شد، بنابراین با گذشت زمان کم کم وجهی برای 
تمایزقائل شــدن میان پرسوناهای اجتماعی و پرســوناهای ادبی او باقی نماند؛ سلین با تمرین 
و مداومت زندانی شــخصیتی شد که نخســت به منظور جلوه ادبی خلق شده بود، او به یک 
بارداموی واقعی تبدیل شــد. اما در سفر به انتهای شب راوی و رمان نویس هنوز یکی نیستند؛ 
سلین بیش از هرچیز نوعی ادبیات داستانی عرفی و سنتی نوشته است و در این داستان رسم و 

رسوم ژانر را که او تازه در آن شروع به نوشتن کرده بود، رعایت کرده است». 
جان استارک «سفر به انتهای شب» را رمانی اتوبیوگرافیکال می داند چراکه راوی و قهرمان 
داســتان، باردامو، مشــغول تعریف کردن زندگی اش اســت اما با جداکردن باردامو از ســلین 
می گوید که این اتوبیوگرافی ســلین نیســت. باردامو اتفاقاتی را پشت سر گذاشته که سلین هم 
آنها را تجربه کرده بود، مثل حضور در جنگ جهانی اول و زخمی شدن، سفر به آمریکا و آفریقا 
و حضور در نواحی فقیرنشین پاریس. در «سفر به انتهای شب» مثل هر رمان دیگری عناصری 
از زندگی خود نویســنده به رمان راه یافته اند اما در تمام مــوارد انحراف از تجربه های واقعی 

هم دیده می شود. 
اســتارک، «سفر به انتهای شــب» را رمانی با فرم پیکارســک می داند که در ماجراهای آن 
باردامو در میان زمان و مکان دســت به سفر گســترده ای می زند. او نیز می گوید که این سفرها 
ســفرهای سلین را در پس زمینه دارد به این معنا که او هم به این مکان ها رفته و برخی از این 
تجربیات را که با تجربیات باردامو تطابق دارد، پشــت سر گذاشته است. سلین قهرمان رمانش 
را به سفر می فرستد تا واقعیت زننده و زشت جامعه انسانی را به تصویر بکشد. باردامو معتقد 

است که قاعده زندگی در «بکش یا کشته شو» خالصه شده است. 
غبرایی در پیشــگفتار کتاب، به اولین باری که نامی از ســلین در فضــای ادبی ایران مطرح 
شــد اشاره کرده و نوشــته ظاهرا اولین بار جالل آل احمد بوده که در «یک گفت وگوی دراز» در 
«ارزیابی شــتاب زده» از ســلین صحبت کرده است. اشــاره غبرایی به جایی است که آل احمد 
می گوید در نوشــتن «مدیر مدرسه» از ســلین و این رمان او تأثیر گرفته است. سلین نویسنده ای 

است که در معرض قضاوت های متناقضی بوده است. 
از سویی، او به خاطر موضع گیری های سیاسی اش طرد شده اما از سوی دیگر او را به خاطر 
رمان هایش بســیار ستوده اند و البته همچنان برخی از زبان او در آثارش انتقاد کرده اند. غبرایی 
در بخشــی از پیشگفتاری که برای «سفر به انتهای شب» نوشته بود، به این نکته اشاره کرده و 
آورده: «در ســال ۱۹۳۲، هنگامی که دکتر لویی فردینان دتوش (نام اصلی سلین)، در سن ۳۸ 
سالگی دست نویس نخستین رمان خود سفر به انتهای شب را برای چاپ فرستاد، ناشرش او را 
همتای شکسپیر و دانته و بزرگانی از این قبیل خواند. رمان فروش زیادی داشت. اما بسیاری از 
بزرگان ادب، زبان آن را نپسندیدند و آن را زیاده از حد عامیانه خواندند. نویسندگان باب روز آن 
روزگار، از چپ و راســت، او را با شور و شوق یکسانی می ستودند. سلین می گفت که می کوشد 
تا زبان فرانســه را از کهنگی و فرســودگی نجات دهد و به کمک زبــان روزمره جان تازه ای به 
آن بدمــد، یا به عبارت دیگر، بهتر بگویم، زبان عامیانه فرانســه را تا حد زبان ادبی ارتقا دهد». 
فرهاد غبرایی زمانی ســراغ ترجمه ســلین رفته بود که هنوز اثری از او به فارسی منتشر نشده 
بود. بعدتر مهدی سحابی هم به سراغ سلین رفت و چند اثر دیگر او را به فارسی ترجمه کرد. 
سحابی در مقاله  ای با عنوان «ای کاش سلین ایرانی بود»، سلین را نقطه مقابل ما و نمونه 
عکس ما دانســته و می گوید «آنچه مشــخصه اصلی سلین، و به گمان من، برای ما، مهم ترین 
مشــخصه اوست، صراحت بی نظیری اســت که توان همه آنچه را که می گوید و می کند چند 
برابر می کند و به آثارش نیرویی بنیان افکن می دهد». سحابی از این جهت سلین را نقطه مقابل 
ما می داند که معتقد اســت: «ما این طوریم. مــدام در ِمن و ِمن، لک و لک کنان در قلب قلمرو 
تردید، ســرگردان بین نعل و میخ، در تذبذب میان یقین گنگ و شــک شــدید. هی در کلنجار با 
حرف و کلمه که نکند همان مفهومی را بدهد که باید داشته باشد،  که نکند زیادی آب بردارد، 

نکند خدا نکرده دقیقا...».

کشف دوباره سلین با دست نوشته های گمشده اش
ای کاش سلین ایرانی بود

و در بســیاری از کشــورهای دیگر هم این اتفاق رخ داده اســت. به دلیل نبود 
آمار و داده  های مشــخص و دقیق نمی توان گفت کــه تعطیلی های چندباره 
کتابفروشــی ها در طول ماه های اخیر چقدر به آنها آسیب زده اما آنچه مسلم 
است این است که کتابفروشی های کوچک  و مستقل از ناشران، آسیب بیشتری 
در این دوره متحمل شده اند. این در حالی است که اغلب کارشناسان حوزه نشر 
معتقد بوده اند که کتابفروشی ها جزء مشاغل پرریسک کرونایی نیستند و نیازی 

به تعطیل کردن آنها نیست.
اگرچه کتابفروشــی های بزرگ و تعدادی از ناشران با تمرکز بر فروش آنالین 
تا حدودی توانســته اند خود را با شــرایط جدید وفق دهند اما این امکان برای 
تمام کتابفروشی ها وجود نداشته است. از سوی دیگر، کتابفروشان معتقدند که 
در فروش تلفنی یا آنالین مشــتری تنها کتاب مورد نظرش را سفارش می دهد 
اما در فروش حضوری، مشــتری به قصد خرید یک یا چند کتاب به فروشــگاه 
می آید اما ممکن اســت کتاب های دیگری را هم ببیند و بخرد و از این رو برخی 
از کتابفروشان می گویند اگرچه فروش آنالین در این دوره افزایش داشته اما این 

لزوما به این معنا نیست که فروش کتاب به طور کلی رشد داشته است.
فروشگاه همیشه تخفیف کتاب

یکی از مســائل فــروش آنالین کتــاب که با اعتراض گســترده ناشــران و 
کتابفروشــان مواجه شــده، تخفیف هایی اســت که در فروش مجــازی دیده 
می شــود. این در حالی است که اتحادیه ناشران و کتابفروشان معتقد است که 
کتاب کاالیی اســت که تخفیف ندارد و اگر هم کتابفروش یا ناشــر بخواهد در 
شــرایط خاصی کتاب هایش را با تخفیف به فروش برســاند موقعیت و سقف 
مشــخصی برای اعمال تخفیف وجود دارد. درواقع اتحادیه ناشــران می گوید 
که کتابفروشــان با اجــازه اتحادیــه و در مقاطعی 
خــاص می توانند کتاب هایشــان را با تخفیف عرضه 
کنند و چیزی به اســم فروشگاه همیشه تخفیف در 

کتابفروشی وجود ندارد.
امــا آنچه در ماه هــای اخیر در فــروش مجازی 
کتاب بارها تکرار شــده، فروش کتاب  با تخفیف های 
باال و گاه با تخفیف های ۸۰ درصدی بوده است. این 
مســئله با اعتراض های متعدد کتابفروشان، ناشران 
و حتی بخــش توزیع کتاب همراه بوده و در ماه های 
گذشته چندین نامه اعتراضی نیز از سوی آنها منتشر 
شده اســت. اتحادیه ناشــران می گوید تخفیف های 
این چنینی مبنــای منطقی ندارد و احتمال تخلف در 
روند نشــر کتاب را مطرح می کند. احتمالی مبنی بر 
اینکه یک ناشــر کتاب ناشــری دیگر را تنها با تغییر 
عنوان و نام مؤلف یا مترجم منتشر می کند و درواقع 
تنهــا هزینه چــاپ و صحافی می دهــد و بعد آن را 

با تخفیف زیاد به فروش می رســاند و مترجم و ناشــر اصلی که وقت و هزینه 
کرده اند متضرر می شــوند. در اینکه این اتفــاق در بازار کتاب ایران به خصوص 
در حوزه ترجمه می افتد تردیدی نیســت و البته این مسئله ای مختص به امروز 
نیســت و از سال ها پیش وجود داشته اســت. در بازار کتاب ایران از برخی آثار 
نزدیک به ده ترجمه وجود دارد اما واقعیت این است که ما با ده مترجم روبه رو 
نیســتیم. اگر مترجمی که برای اولین بار کتاب را ترجمه کرده، سطر یا بخشی از 
نســخه اصلی را حذف کرده، در ترجمه های دیگر که از روی آن کپی شــده اند 
هم دقیقا همان  بخش ها وجود ندارند و یا اگر اشتباهی در ترجمه رخ داده این 
اشتباه در نسخه های دیگر نیز عینا تکرار شده  است. این البته به این معنا نیست 
که در هر ترجمه مجددی این مســئله وجــود دارد. ترجمه مجدد در مواردی 
ضروری است و این بحثی دیگر است. اینجا درواقع بحث بر سر جعل نام کتاب 

و نام مترجم و انتشار دوباره آن است.
رواج کتاب های الکترونیک و حقوق مؤلفان و مترجمان

حقــوق مؤلفان و مترجمان فقط با نســخه های کپی شــده جعلی تضییع 
نمی شــود. در چند سال اخیر انتشار نســخه های الکترونیکی و صوتی کتاب ها 
رواج بیشــتری یافته  اند و به خصوص در دوره همه گیری کرونا اقبال بیشــتری 
هم پیدا کردند. مسئله در اینجا این است که سازوکار نظارتی دقیقی برای انتشار 
آثار وجود ندارد و در موارد زیادی حقوق مؤلف و مترجم در فروش نسخه های 
الکترونیک کتا ب ها رعایت نشــده و شــواهد نشــان می دهد کــه در مواردی 
پدیدآورنده کتاب از فروش نسخه الکترونیکی اثرش توسط ناشر بی اطالع بوده 

است و حقوق مادی و معنوی اش توسط ناشر نادیده گرفته شده است.
نمایشگاه کتاب تهران و مسائل همیشگی اش

بیســت ویکم اردیبهشت ماه سی وســومین دوره نمایشگاه کتاب تهران پس 
از دو ســال تعطیلی آغاز به کار می کند. دو سال تعطیلی می توانست فرصتی 
مناسب برای ایجاد تغییراتی در شیوه برگزاری نمایشگاه کتاب باشد؛ نمایشگاهی 
کــه در همه این ســال ها صرفا فروشــگاهی بزرگ برای فــروش کتاب بوده و 
فاصله ای زیاد با نمایشــگاه های معتبر و جهانی کتاب داشته است. نمایشگاه 
کتاب امسال نیز به همان روال سابق برگزار خواهد شد و به همین دلیل تعدادی 
از ناشران تصمیم گرفته اند در نمایشــگاه حضور نداشته  باشند. برخی ناشران 
مثل مرکــز، قطره، نظر و دیبایــه گفته اند به منظور حمایت از کتابفروشــی ها 
در نمایشــگاه شرکت نمی کنند. عدم شرکت این ناشــران در نمایشگاه کتاب را 
می توان اعتراضی به شیوه فعلی برگزاری نمایشگاه نیز دانست، شیوه ای که در 
آن نمایشگاه کتاب نه مکانی برای تبادل و ارتباط کسب وکارهای فرهنگی بلکه 

صرفا مکانی برای فروش با تخفیف کتاب بوده است.
در ســویی دیگر، ناشــران کتاب های الکترونیکی و صوتی نیــز در بیانیه ای 
گفته اند در نمایشــگاه امسال حضور نخواهند داشت و البته دلیل عدم حضور 
آنها متفاوت اســت. آنهــا گفته اند به این دلیل که اجازه داشــتن غرفه در کنار 

ناشران عمومی به آنها داده نشده در نمایشگاه حضور نخواهند داشت.


