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افسانه فرقدان

بحــران کمبــود کاغــذ و تأثیر 
تحریم هــا بر آن بیش از هــر اداره و 
ســازمانی که با کاغــذ و کاغذبازی 
سر و کار دارند، فشار خود را متوجه 
ناشران کتاب و نشریات و روزنامه ها 
کرده اســت. جمله فــوق، فقط در 
گفتن و نوشتن ساده است، اما عمق 
فاجعه آن جاســت که بــا کمبود و 
گرانی هر روز در حــال صعود کاغذ، 
مطبوعات ایران که حدود صد سال 
از عمر آنها می گــذرد، به مرگ خود 
نزدیک می شــوند. این ســرعت در 
ایســتادن ضربان قلب رســانه های 
کاغذی ایران، با ورود فضای مجازی 
به صحنه و انتقــال اطالعات و اخبار 
از طریق گوشــی های موبایل شتاب 
گرفته اســت و در نتیجه روزنامه ها 
به عنوان رســانه مدرن قرن معاصر، 
بیش از پیش در تیررس حادثه قرار 
گرفته اند. روزنامه به عنوان رسانه ای 
به روز که می کوشد جمیع اخبار ملی 
و بین المللی را در اختیار شهروندانی 
از تمامی اقشــار قرار دهد، اکنون با 
ورود فضای مجازِی قابل دســترس 
برای همگان، به حاشیه رانده شده و 
با بحران موجود کاغذ، انگار چاره ای 
نمانده جز آن که بنشینیم و بر مرگ 
کاغذ اخبار گریه ساز کنیم. اما قصه 

تلخ رسانه ها همین جا پایان نمی یابد؛ 
شــرایط برای مجالت و فصلنامه ها، 
به ویــژه مجــالت و فصلنامه های 
تخصصی که شاهرگ حیاتی زندگی 
و حیات فرهنگی و هنری یک جامعه 
هستند و در عصر مدرن توانسته اند 
با توجه بــه اطالعــات علمی خود، 
جایگاه یک کتاب مــاه یا یک کتاب 
فصل را برای خود باز کنند؛ به مراتب 
از احوال روزنامه ها وخیم تر اســت؛ 
زیرا مجــالت و فصلنامه هــا، اغلب 
مســتقل و خصوصــی و غیردولتی 
هستند و تمام درآمد آن ها از فروش 
مجله و گرفتن تبلیغات از شرکت ها 
و کارخانه هایی تأمین می شــود که 
با وضع اقتصادی کنونی، همگی رو 
به تعطیلی و ورشکســتگی هستند. 
اکنون مضاف بر آن کــه کاغذ با ارز 
دولتی در دســترس ایــن مجالت 
نیســت و تبلیغ کارخانه ها رو به آب 
رفتن است، باال رفتن قیمت روی جلد 
نیز از قدرت خرید مردم قشر متوسط 
و دانشــجو و هنرمند و اهالی ادبیات 
که مشتریان این گونه مجالت بودند، 
خارج شــده اســت. اگرچه با وجود 
قیمت باالی کاغــذ و دیگر ملزومات 
چاپ، می توان حدس زد که قیمت 
روی جلد مجــالت، از قیمت تمام 

شده و واقعی آنها پایین تر است. 
بحران برای نبض حیاتی 

فرهنگ کشور
اما تلخ تریــن فصل ایــن قصه، 

بحران گرانی و کمبــود کاغذ برای 
ناشران کتاب است که نبض حیاتی 
فرهنگ یک جامعه را در دست دارند. 
شرایطی که موجب شده کتاب جدید 
کمتر بــه بازار کتاب تزریق شــود و 
برخی کتاب های حجیــم و منبع و 
دایره المعارفــی از نوبت چاپ خارج 

شوند. 
برخی کتاب های نخبه گرا به دلیل 
داشــتن خواننده کمتر و در نتیجه 
سود پایین تر، تجدید چاپ نمی شوند 
و ناگفته پیداســت که در این میان 
کتاب های پرفروش عامه پســند که 
طرفدار بیشــتر و خواننده بیشتری 
دارند، با ته مانده توان مالی ناشران، 
تجدید چاپ می شوند. چنین اتفاقی 
در جامعــه ای که میانگین ســطح 
مطالعه آن یکی از فجیع ترین آمارها 
در سطح جهانی اســت، گرایش به 
مطالب ســطحی و عامه پسند زیاد 
اســت و قدرت خرید مــردم روز به 
روز کمتر می شــود، می تواند بسیار 
نگران کننده باشــد. از طرف دیگر، 
در اواسط سال گذشته تعداد زیادی 
کتاب قاچاق که بــا ارز دولتی چاپ 
شده بود، زیر گوش ساختمان صنفی 

ناشران کشف شد. 
با این تفسیر که ورود کردن وزارت 
ارشاد به حل بحران کاغذ و تخصیص 
عادالنه کاغذ به ناشــران ضروری به 
 نظر می رسد، الزم است بدانیم وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکنون چه 

اقداماتــی را برای توزیع و تقســیم 
عادالنه کاغذ صورت داده است و این 

تقسیم کاغذ چگونه است؟
کارگروه توزیع کاغذ نشر 

چگونه عمل می کند؟
در پی پاســخ به این پرســش به 
گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا( 
و به نقل از روابــط عمومی معاونت 
امــور فرهنگــی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی رســیدیم تا بپرسیم 
که »کمیته تخصیص کاغذ نشــر« 
چگونه عمل می کند و کاغذ نشر سهم 
کدام ناشران می شــود؟ این یکی از 
مهم ترین پرسش هایی است که از بدو 
راه اندازی کارگروه کاغذ نشر معاونت 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و کمیته تخصیص و توزیع 
کاغذ نشر با همکاری این معاونت و 
صنف نشر مطرح شده است. اکنون 

ضروری است که بدانیم؛

چه کسانی در جلسه شورای 
تخصیص کاغذ نشر حضور دارند؟

کارگــروه تخصیص کاغذ نشــر 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
متشــکل از نماینــده ای از معاونت 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی و نمایندگانــی از اتحادیه 
ناشــران و کتاب فروشــان تهران و 
اتحادیه شرکت های تعاونی ناشران 

کشور)آشنا( است. 
تقاضاهای ناشران چگونه 

بررسی می شود؟ 
ناشــران با ثبت  درخواست های 
www.paperds. خود در سامانه
ir میزان و نوع کاغــذ خود را در این 
سامانه مشــخص می کنند. تمامی 
اطالعــات ثبت شــده ناشــران در 
ســامانه ای جمع آوری شده است؛ 
اطالعاتــی از قبیل عنــوان کتاب، 
شمارگان، شابک، چاپخانه و صحافی 

کتاب در سامانه ثبت می شود. 
روند تخصیص کاغذ به چه 

صورت است؟
در جلســات کارگروه تخصیص 
کاغذ تقاضاهای ناشــران مرحله به 
مرحله مورد بررسی قرار می گیرد و 
اعضای شورا درباره آن نظر می دهند. 
در مرحله نخســت میزان و نوع 
کاغذ درخواســتی برای کتاب های 
در دســت انتشار هر ناشــر بررسی 
می شود. پس از آن تیراژ و کتاب های 
ناشر بررسی می شود. تیراژ هر عنوان 
کتاب با توجه به شــرایط بازار نشر 
مورد بررسی قرار می گیرد و ازاین رو 
به تیراژهای نامتعارف درخواستی، 
کاغذ نشــر تعلق نمی گیــرد. یکی 
دیگر از مالک هــا در ایــن مرحله 
کتاب ساز نبودن ناشر است. عناوین 
کتاب ها توســط نمایندگان صنف 
بررسی و مشــخص می شود که چه 
ناشری کتاب ساز است و چه ناشری 

کتاب ساز نیست.
میزان مصرف کاغذ هر ناشــر در 
سال زیر ذره بین هر ناشر پس از گذر 
از فیلتر نخست به دومین مرحله قدم 
می گذارد کــه در آن میزان مصرف 
کاغذ ناشر در سال بررسی می شود. 
اطالعات ثبت شده ناشران در خانه 
کتاب مالک این ارزیابی قرار می گیرد 
و برای این منظور مصرف کاغذ ناشر 
در چند ســال اخیر مشــخص شده 
اســت که به خوبی عملکرد مصرف 
و تولید کتــاب را نمایش می دهد. با 
بررســی میزان مصرف کاغذ ناشــر 

مشخص می شود که درخواست ناشر 
برای چاپ کتاب تا چه میزان واقعی 
است. همچنین برای رعایت عدالت 
در میان ناشــران، میزان کاغذهای 
تخصیص یافته به هر ناشــر در سال 
١٣٩٧ و ١٣٩٨ گردآوری شده اند و 
بر اساس این معیارها، تصمیم گیری 
درباره میــزان تخصیص کاغذ به هر 
ناشــر انجام می شود. عدم تخصیص 
به ناشران متخلف کمیته تخصیص 
کاغذ تالش می کند تا به طور شفاف 
و در یک اتاق شیشه ای فعالیت ناشر 
را به نمایش بگذارد. عملکرد ناشــر 
در طول ســال و میزان تولید کتاب 
بر اســاس اطالعات خانــه کتاب و 
یا شــناخت صنفی از ناشــر، اساس 
تخصیص کاغذ را تشــکیل می دهد 
و به همیــن دلیل هیــچ کاغذی به 
ناشــران متخلف تخصیــص پیدا 

نمی کند.
 دست رانت خواران 

از کاغذ نشر کوتاه است؟
با این تفســیر این پرسش نهایی 
مطرح می شــود که آیــا قوانین یاد 
شــده، به درســتی اجرا و کاغذ نشر 
عادالنه تقسیم می شود یا همچنان 
اســتفاده از رانت در گرفتن سهمیه 
اضافی با ارز دولتی، برخی ناشــران 
را در موقعیت بهتری نسبت به بقیه 

قرار می دهد؟ 
باید دید چــه رویکــردی برای 
ناشــرانی که مضاف بر سهمیه خود 
از کاغذ دولتی اســتفاده می کنند، 
وجــود دارد؟ آیا صالحیت ناشــر و 
نوع کتاب هایی که منتشر می کند، 
به واقــع در نظر گرفته می شــود؟ 
اگر چنین اســت چه طــور برخی 
از ناشــران می تواننــد بــا کاغــذ 
 دولتــی کتاب قاچــاق و غیرقانونی 

چاپ کنند؟ 

نگاهی به رویکرد وزارت ارشاد در مواجهه با تحریم کاغذ

کاغذنشرعادالنهبینناشرانتقسیممیشود؟

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 سالینجر متنفر از اینترنت، 
هم به انقالب الکترونیکی پیوست

پس از سال ها تالش برای دیجیتالی کردن 
آثار جــی. دی ســالینجر، باالخــره اکنون با 
موافقت خانواده اش قرار اســت آثار نویسنده 
»ناتور دشت« به صورت دیجیتالی در اختیار 

عالقه مندان قرار بگیرد.
 به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، به 
نقل از گاردین، خانواده سالینجر اعالم کردند 
که آثار نویســنده برای نخستین بار به صورت 
الکترونیکی در اختیار خوانندگان قرار خواهد 
گرفت. مت، پسر ســالینجر گفت که پدرش 
همیشــه به دســترس بودن آثارش اهمیت 
می داد، اما دوست داشــت آثارش را به صورت 
کاغذی تهیه کنند. نویســنده  »ناتور دشت« 
که در سال 20١0 در ٩١ سالگی از دنیا رفت، از 
اینترنت هم متنفر بود. مت به نیویورک تایمز 
گفت که پیش از این برای پدرش توضیحاتی 
درباره فیسبوک داده بود و سالینجر از این که 
مردم اطالعات شخصی شان را به صورت آنالین 
به اشــتراک می گذارند، وحشت کرده بود، اما 
مت که مسئولیت مدیریت اموال سالینجر را به 
عهده دارد، می گوید که در سال 20١4 نامه ای 
از خانمی از میشیگان دریافت کرد که به دلیل 
معلولیت حرکتی نمی تواند کتاب کاغذی در 
دســت بگیرد و بخواند و همین موضوع سبب 
شد در تصمیمش برای جلوگیری از تبدیل آثار 
پدر به نسخه های الکترونیکی تجدیدنظر کند. 
مت در توضیح این اتفــاق می گوید: »از وقتی 
نامه اش را خواندم به فکر راهی بودم که او بتواند 
کتاب های پدرم را بخواند. پدر من همیشه هر 
کاری که در توانش بود انجام می داد تا کتابش 
در دســترس عموم قرار بگیرد یا افراد توانایی 
مالی پرداخت هزینه اش را داشــته باشند. با 
گران شــدن قیمت کتاب هایش در چاپ های 
بعــدی مخالفت می کــرد؛ حتــی وقتی که 
نویسندگانی همچون همینگوی، فاکنر و فیتز 

جرالد کتاب هایشان را گران کرده بوده اند.« 

بنابرایــن در دســترس بودن آثــارش در 
زمانه ای که بسیاری از جوانان ترجیح می دهند 
با دستگاه های الکترونیکی شان کتاب بخوانند، 
اهمیت زیادی دارد. با اینکه دوست داشت همه 
نسخه چاپی کتابش را بخرند، اما امکان خواندن 
آثارش برای کســانی که قادر نیستند کتاب 
در دست بگیرند پیشــرفت بزرگی به حساب 
می آید. البتــه هنوز خبری مبنــی بر تبدیل 
کتاب های سالینجر به نســخه صوتی منتشر 
نشده است. سالینجر دوســت داشت آثارش 
فقط به صورت کاغذی در بازار موجود باشد و 
حتی درخواست های متعدد تولیدکنندگان 
برای تبدیل آثارش به فیلم و نمایش را َرد کرده 
بود. عالوه بر این قرار اســت آثار منتشرنشده 
ســالینجر نیز در اختیــار خواننــدگان قرار 
بگیرد. مت در مــاه فوریه بــه گاردین گفته 
بودند جمع آوری این آثار به طول می انجامد و 
احتماالً در طول ١0 سال آینده به تدریج منتشر 
خواهد شد. قرار است نسخه الکترونیکی »ناتور 
دشــت«، »فرنی و زویی«، »تقدیم به ازمه با 
عشق و نکبت«، و »تیرهای سقف را باال بگذارید 
نجاران و ســیمور: پیش گفتار« نیز به صورت 
الکترونیکــی در دســترس خوانندگانی در 

سراسر دنیا قرار بگیرد. 

خبر

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

تلفن تحریریه: 66956600)021(
t oseei r ani . i r

آرش نعمتی

جونیور، جیمز جونیور؛ ترنر. یعني جیمز ترنر جونیو؛ 
که همه جونیور صدایش مي کنند. یکــي از خیلي ها که 
خیلي دیده نمي شوند و البته عالقه اي هم ندارند که دیده 
شوند. یک بار هم که در موقعیتي قرار مي گیرند و فرصتي 
فراهم مي شــود تا از تنهایي درآیند، زیر ســایه عضالت 
درهم تنیده و چشم هاي زرد مسافري از آفریقا، این فرصت 

به دولت مستعجل بدل مي شود!
داســتان »چنگ و دندان« روایتي کوتاه و شســته از 
جونیور رفته اســت که فقط براي قرار گرفتن در تیررِس  
دیِد »داریا« سرنوشِت خود و ١0 دالِر ته جیبش را به دست 
پنج تاِس ته لیوان مي ســپرد و در یکي از معدود دفعاتي 
که شــانس مي آورد و برنده مي شود، ١0 دالرش ته جیب 

مي ماند، البته همراه با یک یوزگربه آفریقایي!

همراه شــدِن داریا با او چنان پیروزي بزرگي اســت 
که دردســر پذیرفتن حیوان وحشــي را به جان مي خرد 
و باالخره یوزگربــه میهمان خانه اش مي شــود. از آن جا 
که در داســتان »چنگ و دنــدان« همه شــخصیت ها 
آدم هاي معمولــی هســتند، قصــه روال طبیعِي خود 
 را طــي مي کنــد و جشــِن کوچــِک جونیــور خیلي 

دوام نمي آورد. 
آن چه این داستان کوتاه را جذاب مي کند، حضور یک 
یوزگربه میان این همه آدم و اتفاِق ساده است. اوست که 
محور ایجاد رابطه اي نه چندان مستحکم و طوالني میان 
»لودوویگ« صاحِب قبلي خــودش، »جونیوِر« عادي و 
خالي از هیجان و »داریاي« الغراندام با آن چشم هاي گرد و 
قرینه؛ درست شبیه قهرمان هاي کارتونی را ایجاد می کند.
همه چیز، از هوای باراني گرفته تا مشتري هاي بي حال 
کافه یا حتي نوشته روي پیراهن لودوویگ، خواننده این 

داســتان را آماده مي کند تا منتظر ضربه اي مهلک باشد. 
شاید »مرگ ناگزیز«. 

نکته جالب در این داســتان این اســت کــه جونیور 
 پس از رفتــن داریا، دیگــر آن آدم ترســو و محافظه کار

 نیست. 
نگاه او به جهان و به آدم هاي اطراف و حتي به یوزگربه 
آفریقایي تغییري شگرف مي کند؛ گویي آدمي جدید به 
قصه اضافه شده است. در ســریع ترین شکل ممکن و در 
فاصله کوتاه میان وصال و فراق آدمي جدید متولد مي شود 

و شاید یوزگربه اي دیگر.
قهرمان داســتان با نگاهي نو، دِر اتاق گربه آفریقایي را 
باز مي کند، بي هیچ شــک و تردیدي وارد مي شود، در را 

مي بندد و تمام.
تام کواراگسن بویل مشهور به تي.سي.بویل نویسنده 
آمریکایي است که تاکنون ١4 رمان و بیش از ١00 داستان 
کوتاه نوشته است. او براي رمان »پایان جهان« برنده جایزه 

پن فاکنر شده است.
بویل داســتان چنگ و دندان را در سال 200٥ نوشته 
و نشر افق این داســتان را با ترجمه اسداله امرایي در سال 

١٣٩٣ و زیر عنوان شــاهکارهاي پنج میلیمتري منتشر 
کرده است.

یادداشتی بر داستان چنگ و دندان 

پنج تاس شانس برای یوزگربه آفریقایی

یادداشت

آیا کاغذ نشر عادالنه 
تقسیم می شود یا همچنان 
استفاده از رانت در گرفتن 

سهمیه اضافی با ارز دولتی، 
برخی ناشران را در موقعیت 

بهتری نسبت به بقیه قرار 
می دهد؟ باید دید چه 

رویکردی برای ناشرانی 
که مضاف بر سهمیه خود 

از کاغذ دولتی استفاده 
می کنند، وجود دارد؟

برای تقسیم کاغذ نشر،  
آیا صالحیت ناشر و نوع 

کتاب هایی که منتشر 
می کند، به واقع در نظر 

گرفته می شود؟ اگر چنین 
است چه طور برخی از 

ناشران می توانند با کاغذ 
دولتی کتاب قاچاق و 

غیرقانونی چاپ کنند؟ 
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