روزنامه صبح
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي

صاحب امتياز :موسسه اطالعرساني و خبرگزاري ايلنا
مديرمسئول :مسعود حيدري
زيرنظر شوراي سردبيري

چاپ :کار و کارگر 66817317
نشاني تحريريه :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر ،پالک 132
تلفن تحريريه)021(66956600:
اینستاگرام@tosee.ir ani :
		
نشانی سایتtoseeir ani.ir :

مدیر بازرگانی و روابط عمومی :مرتضی بلوکی

8

کتاب

toseeir ani.ir

شماره / 537شنبه 24خرداد  21/ 1399شوال 13/ 1441ژوئن 2020

معرفی کتاب

تحلیلی بر وضعیت کتاب در اکنون و امروز

معضالت و فرصتهای صنعت نشردر پساقرنطینه

افسانه فرقدان

با شــیوع ویــروس کرونــا و آغاز
قرنطینههــای خودخواســته در تمام
شهرهای ایران ،دو پرســش و مسئله
اساسی مطرح شد :یکی اینکه اکنون
وضعیت فروش کتاب به کجا میرود؟ و
دیگراینکهآمارمطالعهبهکجایجدول
آمار و ارقام سرانه مطالعه خواهد رسید؟
نکته مهم دیگر این است که آیا اپیدمی
ویروسکرونامیتواندبهنوعیبهفرصت
درتغییرسبکعملکردکسبوکارهای
حوزهنشر تبدیلشود؟دراینیادداشت
تالشمیکنیمتاحدامکانبهجنبههایی
از این شــرایط بپردازیم و به پرسشها
پاسخدهیم.
میدانیم کــه یکــی از مؤلفههای
سنجش میزان مطالعه و کتابخوانی در
ســطح جامعه ،فروش کتاب است که
با ورود ویروس کرونا به ایــران از اوایل
اسفندماهکاهشیافته؛بنابرایننمیتوان
گفتکهدراینمدتسطحکتابخوانیدر
جامعه افزایش یا کاهش داشــته است.
آنچه مشخص اســت و میتوان درباره
آن سخن گفت ،این است که به صورت
میانگین میزان فروش کتــاب در بازار

یادداشت

حدود  ۹۰درصد کاهش یافته اســت.
اما الزاماً این موضوع ارتباط مستقیمی
با میزان مطالعه ندارد؛ زیرا بخشــی از
کتابخوانهــا از کتابخانههای عمومی
یا کتابهای دیگر اســتفاده میکنند.
بنابراین نمیتوان میــان این دو ارتباط
منطقی برقــرار کرد ،اما با آغــاز دوران
قرنطینه و بسته شــدن کتابخانههای
عمومی و عــدم مراجعه افــراد به این
مکانها بهطور تقریبی میتوان بحرانی
بودنوضعیتکتابخوانیرادریافت.
فروشاینترنتیکتابدرایران
پیش از شیوع بیماری کرونا ،فروش
اینترنتی کتاب نیــز دایر بود ،اما فروش
اینترنتی برای اهل کتاب ،وقتی اولویت
دارد که خواننــدگان بدانند چه کتابی
میخواهند؛ اهل کتاب کسانی هستند
که به کتابفروشیها میروند ،کتابها
رالمسمیکنندودربارهکتابهاصحبت
و درنهایت کتاب موردنظــر را انتخاب
میکنند .روشن است که وضعیت فعلی
وطرحهایمختلفیکهکتابفروشیها
برگــزار میکنند ،بر اثر کســادی بازار
و بســته بودن مغازههاســت .حال که
خریدار نمیتواند حضوری برای خرید
کتاب مراجعــه کند ،باید کتــاب را در
محل خریدار بــه او عرضه کرد؛ لذا انواع
فروشهای اینترنتی کتــاب در قالب

بســتههای کتاب ،تخفیفهای ویژه و
ارسالرایگانراهاندازیشدهاست.
بیماری کرونا وضعیــت اقتصادی
کشــور را تحتتأثیر و درآمــد مردم را
کاهش داده اســت .بنابراین در شرایط
نامناســب اقتصادی ،نخستین کاالیی
کهازسبدخانوادهحذفمیشود،کتاب
است که البته بدیهی و طبیعیست .اما
در پی آن ،کتابفروشها جزو نخستین
صنفی هســتند کــه از اتفاقاتی مانند
اپیدمی بیماری کرونا متضرر میشوند.
اما در عوض ،میزان فروش اینترنتی ما
بهنسبتماههایگذشتهافزایشداشته
است.اماوقتیفهرستمشاغلپرخطرو
کمخطرازسویدولتاعالمشد،نامیاز
ناشروکتابفروشبردهنشدهبود.
نقشرسانههادرفروشکتاب
کتاب نه به عنوان یک کاال با قدرت
توزیعــی ،بلکه بــا قدرت ترویــج وارد
خانوادهها میشــود .بنابراین رسانهها
باید مردم را به خوانــدن کتاب ترغیب
کنند.اکثرمردماهمیتمطالعهوکتاب
را میداننــد ،اما نمیداننــد چه کتابی
خوب اســت و از طرفی قدرت خرید و
زمان مطالعهشان محدود است .مردم
نمیتوانند زمان و هزینهای برای خرید
کتابصرفکنندوبعدازاتماممطالعهآن
بگوینداینکتابخوبنبودوحالبرای

جایزه ادبی «واو» شانزدهمین رمان منتخبش را شناخت

«تراتوم»رمانبرگزیدهونشرافقبرترینناشرآثارمتفاوت

جایزهادبی«واو»رمانوداســتانمتفــاوترامدنظرقرار
میدهدوهرسالهرمانهاییراکهدرتموفرموسبکمتفاوتی
نوشتهمیشوند،برمیگزیند.رمانبرگزیدهشانزدهمینجایزه
ادبی واو ،رمان تراتوم نوشته رویا دستغیب است که در نشر افق
منتشرشدهاست.
تراتومرمانیبهواقعمتفاوتاست.رویادستغیبدرتراتومبه
سراغموضوعیمیرود،بنابراینراهیدشواررابرایرماننویسی
وآنهمبرایخوانندهایرانیبرمیگزیندودســتبهتجربهدر
یزندکهبرایسلیقهسختگیرانهخواننده
سبکیمنحصربهفردم 
حرفهای،نویدیدرشیوهرماننویسیاست.
تراتومنامیکبیماریاستونویسندهآنرادستمایهتماصلی
رمانشقراردادهاست.دختریکهبازیگرتئاتراستومبتالبهاین
بیماریاست،پسازجراحهایپیاپی،مرزجهانواقعیوخیالرا
درمینورددونوعیزایشغده-ایازآدمهایگذشتهاست.اودر
بیماریالعالجشهمچناندرمرزمرگوزندگی،خوانندهرابا

بدون تردید معضل فروش
نرفتنکتابها،حاصل
وجود روش سنتی خرید و
تهیه کتاب است کهبا عدم
امکانمراجعهحضوری
مخاطبانبهوقوعپیوسته
است
انتشــاراتیها و دیگری اســتقبال از
کتابخوانی به دلیل تاحدودی فرصت
داشتن در شرایط دورکاری ،بنابراین
سخت شدن عرضه و فروش کتاب در
شرایط کنونی ،میتواند هم معضل و
هم فرصتی باشد که نتیجه آن بستگی
به تدابیری دارد که ما اتخاذ میکنیم.
در نتیجه اگــر نتوانیــم معضل عدم
مراجعه و خرید حضوری مشــتریان
کتــاب را حل کنیم ،طبعــاً از فرصت
استقبال از کتابخوانی در این دوران
نیز نمیتوانیم استفاده کنیم.

ناملموس در پشت لنز دوربین است و گهگاه اعالم موجودیت
میکند و در تمام مدت با دوربین همراه است تا همه حوادث را
چه خیال و چه واقعیت ،ثبت کند ،زیرا تنها اوست که میتواند
کاری کند که یک دوربین ،حتی خیال را هم به تصویر بکشد.
تراتومنوعیرمانسفرزماناستکهمرززمانومکانمتعارف
درآنگممیشــودامااینجابهجاییزمانومکانتنهامربوط
بهگذشتهوحالاستوزمانآیندهبهآنراهیندارد.دانایکل
در تراتوم دوربین یا همان من راوی که گاهی سر و کلهاش پیدا
میشود و خط روایت دانای کل سوم شخص ذهنیت مرکزی
بازیگررامیشکندوگاهچشمیکهچونغدهایبدخیمازشکم
بازیگر درآوردند و درواقع چشم سربازی است که درون بازیگر
زندگی میکند ،پشت لنز دوربین قرار میگیرد .سربازی که از
جنگیدرگذشتهمی-آیدونهتنهاازآنخالصیپیدانمیکند،
بلکهدرنهایتجنگرابهواقعیتزندگیدختربازیگرمیکشاند.
تراتومنگاهیفلسفیوهستیشناسانهبهانسانوجهانداردو
قصدداردواقعیتدهشتناکجهانراتوصیفکند.
درتراتوم،ترتیبزمانیوجودنداردوعدمقطعیتدرواقعیت
و زمان و مکان ،این رمان در زیر تعریف سبک سیالن ذهن قرار
میدهد .روانپریشی دختر بازیگر از پس عوارض بیماریاش،
جریاناصلیرمانرامیسازد.امانویسندهبینواقعتوخیالپل
یزندوباپیشرفتداستانبهخوبیازماجراهاگرهگشاییمیکند
م

انحصاری بودن عنوان
کتاببانویسندهیامترجم
خاص از یک ناشر معین و
دارا بودن قیمت چاپ شده
روی جلد کتاب از جمله
پیشزمینههایامکان
فروشاینترنتیکتاباست
سوم آن که ناشــر میتواند ضمن
معرفی کتاب خود و ایجاد امکان خرید
کتاب برای مشــتری ،نماینده خود و
کتابفروشی طرف قرارداد خود را به
مشــتری معرفی کرده تــا در صورت
تمایل ،وی کتاب مــورد نظر خود را از
کتابفروشی محلی خریداری کند.
عالوه بر سایتهای خاص ناشران،
پرتالهای جمعی عرضه کتاب با حضور
ناشران متعدد و امکان خرید کتابهای
ناشران با یک ســبد خرید میتوانند به
مانند موارد مشابه خارجی ،بسیار مؤثر
وکارآمدباشند.
امــکان تبلیغات وســیع در فضای
مجازی و دادن تخفیفهای ویژه توسط
ناشرانازمواردیاستکهمیتواندکتاب
را از ســد فاصلههای اجتماعی گذرانده
و به دســت خوانندگان مشتاق در بند
قرنطینهبرساند.
ال
باید توجه داشت این مسیر که قب ً
برای بسیاری از ناشــران تجربه نشده،
مانند هر کار و فعالیت جدیدی نیازمند
تالشمضاعفواتخاذتدابیرجدیدوالبته
صبرواصراربرطیمسیراست.
آخرین نکتهای که الزم به یادآوری
اســت ،اینکه نیروهای متخصص و
کارمندان باسابقه ناشــران جزئی از
ســرمایه آنها محســوب میشوند و
ضمن آن که اصوالً درآمد مؤسســات
انتشاراتی اقتضای استخدام کارمندان
غیرمتخصص و غیرحرفهای را ندارد،
حفظ نیروها و کارمنــدان باکیفیت
برای گذار از دوران ســخت موجود و
ادامه فعالیتهــا در بعد از این دوران،
بسیار با اهمیت است.
این شرایط باالخره به پایان میرسد
و ممکن است مؤسســات انتشاراتی
مجبور باشــند فشــار مالی ناشی از
پرداخت حقوق کارمنــدان را تحمل
کنند ولی عــاوه بر جنبــه اخالقی
و مســئولیت اجتماعــی ،مصلحت و
آیندهنگری در آن نهفته است.

عکس :مهدینصیری

آبان مصدق

خیاالتشهمراهمیکند.آدمهایهمراهاوسربازیمردهونامیرا
کهبازماندهجنگاستوخرگوشیکهدرداستانزندگیسرباز
نقشدارد،اماتبدیلبهغذایسربازانگرسنهجنگیمیشود،
مادربزرگوجوانی-اشکهمعشــوقسربازبودهوچوندختر
بازیگراتفاقاًبازیگرتئاتربودهوگویااواکنونپیریبازیگراستو
دخت ِربازیگرجوانیاوست.
بنابراین مادربزرگ با یک دوربین که خواننده ،داســتان
را لنز آن دنبال میکند و یک ساعت رومیزی ،گذشتهاش را
به بازیگر میدهد تا از کابوس گذشته خودش خالصی یابد.
پرنده سیاه که آن هم در جنگ جانش را از دست داده ،پسری
که دلش میخواسته دلقک شــود و بعد ناگهان خودکشی
میکند و اکنون پا بــه قصه بازیگر گذاشــته ،مردمان کوه
سرخ که از مرز شیشهای تلویزیون عبور کردهاند و اکنون در
پزشکجراح
ِ
کابوسهایدختربازیگرنقشبازیمی-کنندو
دختر بازیگر که آنقدر برای نجات بازیگر تالش میکند و از
جراحیهایپیدرپیخستهنمیشودکهباالخرهخودشنیز
به درون بازیگر راه مییابــد و درنهایت راوی که تکهای تیز و

کتاب دیگری هزینه میکنم؛ بنابراین
این بر عهده رسانههاست که کتابهای
خوب را به مخاطبان خود معرفی کنند،
پس میتوانند موتور جریان نشــر را به
حرکتبیندازند.
دراینمیانبسیاریراهکاربرونرفت
از وضعیت موجود را برگزاری نمایشگاه
کتابمجازیوفروشمجازیمیدانند،
اما برای آسیبشناسی و ارائه تدابیری
برایخروجازاینوضعیتبحرانی،بایدبه
تحلیل عوامل درونی و بیرونی پرداخت،
زیرا عدم توجه به تمام جوانب به نتیجه
مطلوبمنتهینخواهدشد.
معضل فــروش کتاب در شــرایط
بحرانی کرونا که عمــوم مردم دغدغه
زنده مانــدن را دارنــد ،معضلی جدی
و اساسی اســت .البته جای امیدواری
اســت که مطالعه و کتاب خواندن جزو
کارها و مشغلههایی بود که افراد در دوره
قرنطینه انجام داده و فرصت کافی برای
آنداشتند.
قرنطینه پایــان یافته اســت ،اما
ویروس کرونا همچنان داس مرگش
را بر ســر مردم جهان نگه داشــته و
سایه سنگینش موجب شده که مردم
آنطور که باید و همچون گذشــته به
زندگی عــادی بازنگردنــد .بنابراین
همچنان عرضه کتــاب با دو وضعیت
متفــاوت مواجه اســت ،یکــی عدم
مراجعه مــردم به کتابفروشــیها و

جلوگیریرکود
صنعتنشردرپساکرونا
بدونتردیدیکیازدالیلپایینبودن
سرانه مطالعه ،نداشتن فرصت و اوقات
فراغت برای مطالعه و کتابخوانی است
که امروز به دلیل در خانه ماندن مردم و
دورکاریکارمندان،اینمانعتاحدودی
برطرفشدهوفرصتکافیبرایمطالعه
ایجاد شده اســت .البته فضای مجازی
توانسته درصد زیادی از فرصت مطالعه
مردم را اشــغال کند ،اما واضح است که
کتابجایگاهواعتبارواالیخودراداردو
متونکوتاهوپراکندهونامعتبردرفضای
مجازی نمیتواند جایگزین کتاب شود.
پرسش این است که چگونه میتوان از
سد معضل عدم مراجعه مردم به ناشران
وکتابفروشانگذشتوازفرصتپیش
آمده برای پرکردن اوقات فراغت مردم با
مطالعهکتاباستفادهکرد؟
بدون تردید معضل موجود ،حاصل
وجود روش سنتی خرید و تهیه کتاب
است که با عدم امکان مراجعه حضوری
مخاطبان به وقوع پیوســته است .این
معضلخطرجدیبرایکسبوکارهایی
مانند فروش کتاب اســت کــه با عدم
حضور مشتری مختل میشود و علت
آن منحصر در خطــر ویروس و بیماری
نیســت ،بلکه وقایع متعدد دیگری هم
وجود دارند که میتوانند این معضل را
ایجادکنند.بنابراینبایدفکراساسیکرد
وازاینمعضلدرسگرفتوبرایمقابله
باتهدیدهایدیگرآمادهشد.
عرضه و فــروش کتاب جــدای از
کتاب الکترونیک ،باید بتواند با غلبه بر
فاصلههای اجتماعی و عــدم مراجعه
مشتریان انجام شود .طبعاً مهمترین و
رایجترین روش بــرای عرضه کتاب که
در دنیا سابقه خوبی دارد ،فروش کتاب
فیزیکی توســط ســایتها ،کانالها و
صفحاتمجازیاست.ایناقدامنیازمند
چندپیشزمینهاست:
نخست آنکه خوشــبختانه کتاب
از جمله کاالهایی اســت کــه قابلیت
عرضه غیرمستقیم و از طریق اینترنت
را داراست .انحصاری بودن عنوان کتاب
با نویسنده یا مترجم خاص از یک ناشر
معین و دارا بودن قیمت چاپ شده روی
جلد کتاب از جملــه پیشزمینههای
امکانفروشاینترنتیکتاباست.
دوم آنکــه امکان پرداخــت وجه از
طریق اینترنت و ارسال کتاب از طریق
پستیاپیکوجوددارد.

«سرگذشت مورو» اثر «لیال لعلمی»

نخستین کاشف آمریکا؛ بردهای
سیاهپوست

تابتوانددرایندرهمآمیختگیزمانیومکانی،بهذهنخواننده
نظمبدهدواوراکنجکاووپیگیرپایداستانشبنشاند.
تراتوم،بیماریناآشناییاستکهرویادستغیبباپرداختنبه
آنازنظرگاهخودش،خوانندهراباآنآشنامیکند.تصویرسازی
اگرچهدراینروایتسختمینماید،اماوضوحتصاویر،داستان
را به سینمای دیوید لینچ نزدیک میکند .نگاه رویا دستغیب
به رماننویسی میتواند سرآغاز شیوه تازهای از نگاه به ادبیات
داستانی در ایران باشد که سایه فضاهای روشنفکری بدبین و
تاریکاندیشی چون صادق هدایت را کنار بزند .تراتوم نگاهی
فلسفی و هستیشــناختی به جهان دارد و قصد دارد واقعیت
دهشتناک را به تصویر بکشــد .واقعیتی که گرفتار یک تکرار
پایانناپذیراست.

لیاللعلمی،نویسندهای
مراکشــیاالصل اســت
که پــس از تحصیل در
بریتانیا و آمریــکا در دو
دهه گذشــته در آمریکا
 ۵کتاب به چاپ رســانده
است« .سرگذشت مورو»
چهارمیــن اثــر او ،نقطه
عطف و اوج کارش و عامل به شــهرت رسیدن او
بوده است تا جایی که در سال  ۲۰۱۵در فهرست
نامزدهای مدعی جایزه پولیتزر در بخش داستان
و لیست برگزیدههای ســالِ نیویورک تایمز قرار
گرفت.
سرگذشت مورو یک داســتان تاریخی جذاب،
عامهپسندودرعینحالشگفتانگیزاست،داستانی
بایکسیرکاشفانهوجادوییدربارهکشفدنیاوقاره
جدید.داستانازنگاهبردهایمراکشیبهناماستبانیکو
روایتمیشودکهباهمراهانشدرسال۱۵۲۷بهقصد
کشورگشایی از اسپانیا به سوی قاره آمریکا حرکت
میکنند .بلندپروازی آنها تا جایی برایشان گران
تماممیشودکهازگروه 600نفرهشاندرنهایتفقط
 ۴نفرباقیمیمانندوبعداز ۷سالبهمکزیکوسیتی
میرسند.اینروایتبرپایهاسنادتاریخیبرجایمانده
ازگفتههای۳نفربازرگاننجاتیافتهوواقعیاست،اما
نفرچهارمیعنیبردهسیاهپوستمراکشیفقطنامش
بهعنوان اولین سیاهپوست کاشف آمریکا در اسناد
تاریخی ذکر شده است .نویسنده که خود دکترای
زبانشناسیداردهمینخألونبوداطالعاتتاریخی
درباره برده را گرفته و بسط داده است .در عین حفظ
کلیت ماجرا ،مضامین و داستانهای فرعی خوبی
طراحی کرده ،در جزئیات دست برده و روحِ فرهنگ
عربیآندورانرادریکواقعهمربوطبهفرهنگالتین
دمیدهاست.مردانیدرجستوجویطالوافتخارکه
کارشانبهنزاعبرسرگرسنگیوبیماریوجنگبرس ِر
یکِشدوماهمراهآنهادرعینکشفدنیایجدید
بقام 
باتبلورنیازهاوغرایزانسانیِ بعضاناخوشاینددرشرایط
دشوار روبهرو میشویم .سرگذشت مورو نخستین
کتابیاستکهازلیاللعلمیدرایرانبهچاپمیرسد
و مریم مفتاحزاده آن را ترجمه و انتشــارات علمی
منتشرکردهاست.
«تصادف شبانه» اثر پاتریک مودیانو

پرسه در پاریس مه گرفته

پاتریــک مودیانــو،
نویســندهای فرانسوی
اســتکهآثــارشبعداز
کسب جایزه نوبل ادبیات
در ســال  ۲۰۱۴ترجمه
ومنتشــرشــد.داستان
«تصادف شبانه» یکی از
مهمترین ،حرفهایترین
و در عین حال سختخوانترین کتابهای مودیانو
است که در سال ۲۰۰۳نوشته شده است و جزو آثار
متأخرویدردورانبلوغواوجکارشمحسوبمیشود.
یدانیم،پس
پسریجوانوتنهاکهحتیاسماوراهمنم 
ازتصادفبایکزن،درجستوجویاودرخیابانهاو
محلههایپاریسپرسهمیزند.اگرچهتصویردقیقی
از زن در ذهن ندارد ،اما مانند یک کارآگاه رد نشانهها
رامیگیردوگامبهگامجلومیرود.پسرجواندرعین
حالدائماباهویتوگذشتهاشدرگیراستودرادامه
داستانباآیندهاشدرگیرمیشود،درواقعاودرشهر
و در زن گمشدهاش در جستوجوی هویت خودش
است.روایتدرعیناینکهدرلحظهمیگذرد،کمتر
نشانی از زمان حال دارد و دائما پرشهای ذهن راوی
مارابهعقبوجلومیبرد.مونولوگهایراویداستان،
کوتاه و ساده ،اما در عین حال بسیار عمیق و فلسفی
هستند .فضای شهر و روایت داســتان مانند ذهن
شخصیتاصلی،دائمادرخلسهاستوگوییساختارو
فرمومسیربهظاهرروشنیندارد.شبوسکوتشهر،
فراموشیوتوهم،گذشته،تنهایی،اختالفاتباوالدین،
جنسمخالفوپوچگرایی؛مضامینوبنمایههایاین
داستانراتشکیلمیدهندکهدریکداستانکوتاه
و در یک ذهن نسبتا افسرده و بیمار روایت میشوند.
دراینداستانشــهرپاریسوخیابانهایمشهورو
کافههای بینظیرش به تصویر کشیده می-شوند.
تصادف شبانه را حسین سلیمانینژاد ترجمه و نشر
چشمهمنتشرکردهاست.

