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افسانه فرقدان

اکنون که روزهای بحرانی شــرایط 
ناگوار کتــاب به اوج خودش رســیده 
است، ضروری است که به راه حل هایی 
بیندیشــیم تا بتوانیم از این بحران به 
بهترین وجه گذار کنیم تا شاید جامعه 
کمترین لطمــه را در حــوزه فرهنگ 
ببیند. بی شــک گرایــش ایرانیان به 
ادبیات شفاهی، نفوذ اینترنت و فضای 
مجازی، روند ضعیف آموزش در مدارس 
و بســیاری دالیل دیگر، آمــار مطالعه 
ایرانیان را به کمتر از 5 دقیقه در شبانه روز 
تقلیل داده است. بر اســاس تازه ترین 
گزارش شورای عالی انقالب فرهنگی، 
این آمار به طور میانگین ۷ ساعت و ۴۱ 
دقیقه در ماه است که ۳ ساعت و ۷ دقیقه 
آن صرف خواندن قرآن و ادعیه می شود.

اکنون با کاهش قدرت خرید مردم و 
افزایش روزافزون قیمت کاغذ و کتاب، 
آمار مطالعه سیر نزولی را طی خواهد کرد 

و این سیر نزولی، تنزل فرهنگ و اقتصاد 
و محیط زیست و روابط انسانی را در پی 
خواهد داشت. اکنون زمان اندیشیدن 
به راهکاری است تا اگر آمار کتابخوانی 
باالتر از این نمی رود، کمتر نیز نشود. در 
این یادداشت از نظرگاه دیگری به معضل 
کتابخوانی در ایران نــگاه خواهیم کرد 
تا بتوانیم با دیدن تمام عیوب فرهنگی 
جامعه ایرانی، برای ایــن آمار مطالعه 
در حــال کاهــش، کاری بکنیم. یکی 
از پرســش هایی که می توانیم مطرح 
کنیم این است که هریک از ما و به ویژه 
جمعیت کتابخوان حرفه ای چه نقشی 

در این آمار دارند؟
دیرزمانی است که در ژاپن به عنوان 
کشوری پیشرو در آســیا در زمینه علم 
و تکنولــوژی و آموزش و کشــورهای 
غربی، به ویژه فرانسه که از قرن بیستم 
به این طرف پیشتاز ادبیات بوده، فرهنگ 
کتابخانه هــای کوچــک خیابانی در 
سطح شــهر و پارک ها رایج شده است، 
اما در کنار کارهایی کــه دولت برای در 
دســترس قرار دادن کتاب کرده؛ قشر 

کتاب خوان که مــداوم در حال کتاب 
خواندن هســتند، در مترو و اتوبوس و 
سطح شــهر کتاب های خود را پس از 
خواندن، روی صندلی هــای اتوبوس و 
مترو به  جا می گذارند تا نفر بعدی که روی 
این صندلی می نشیند، قبل از نشستن، 
کتاب را بردارد؛ اگر کتابخوان بود که بالقوه 
آماده خواندن کتاب است و اگر کتابخوان 
نبود، کنجکاوی تورق کتاب را تا رسیدن 
به مقصد پیدا کند و احتماال عالقه مند 
شــود که آن را بخواند. این فرهنگی بود 
که با شکیبایی و ســخاوت شهروندان 
غربی اتفاق افتاد و اگر در ابتدا شــائبه 

این می رفت که نفر بعدی کتاب را برای 
خودش برمی دارد؛ کم کم این نگرانی از 
بین رفت؛ زیرا حتی اگر کتاب، به خانه 
آن دیگری می رفت، جای نگرانی نبود، 
به هر حال کتاب خوانده می شــد و اگر 
دوباره در اتوبوس یا مترو به جا گذاشته 
می شد، نفر بعدی و نفر بعدی و نفر بعدی 
آن را می خواندنــد و در نتیجه این افراد 
به  جای خریــدن آن کتاب، خود کتاب 
دیگری را می خریدنــد و آن را در معابر 
عمومی برای دیگران به  جا می گذاشتند. 
پیام این فرهنگ نهادینه شــده توسط 
شهروندان غربی، کتاب خواندن است و 
نه کتاب خریدن و یک بار خوانده شدن 
و تا سال های سال در کتابخانه شخصی 

خاک خوردن. 
 کتابخانه های ایران 

فرسوده شده اند
اما بیاییم سراغ ایران؛ درباره ساختن 
کتابخانه هــای عمومی کــه وضعیت 
همچون کتاب فروشی ها، آماری چنان 
پایین و فاجعه بار دارد که اکنون کتابخانه 
ملی که در همه جــای دنیا کارکردش 
نگهداری از ذخایر فرهنگی اســت، در 
ایران تنها مکان معتبر برای امانت گرفتن 
کتاب توسط دانشــجویان و محققان 
است که آن هم شرایط ساده ای ندارد و 
در دسترس همگان نیست. تعداد اندک 
کتابخانه ها به عنوان مثال در پایتخت، 
قدیمی هســتند و به روز نشده اند. این 
معضل شــامل حال کتابخانه مجلس 
نیز می شــود که با وجود کتابخانه های 
کم بضاعت در ســطح تهــران، منبعی 
برای محققان و پژوهشــگران است، اما 
کتابخانه مجلس نیز سال هاست که به روز 
نشده است. اکنون با این وضع فاجعه بار 
کتابخانه ها در سطح پایتخت، می شود 

حدیث وضعیت شهرستان ها را خواند. 
در دهه 80 اقداماتی مثل گذاشتن 
کتابچه هایی کوچــک در اتوبوس های 
شهری اتفاق افتاد، اما موضوع و رویکرد 
کتاب ها به قدر کافــی جذاب و منطبق 
با ســلیقه نســل جوان دهه 80 نبود و 
نتوانست توجه مســافران شهری را به 
خود جلب کند و در نتیجه راه به جایی 
نبرد. از سوی دیگر، در ایران کتاب تنها 
در سبد قشــر روشــنفکر جامعه قرار 
می گیرد و اصوال هرگز کاالیی ضروری 
محسوب نمی شود. اما این روشنفکران 

اگر در بهترین حالــت صرفا کتاب خر 
نبودند، کتاب ها را بعد از یک بار خواندن 
در کتابخانه شخصی شــان نگهداری و 
به عبارت بهتر انبار می کردند و کتابی که 
گاهی به دلیل مطلوب نبودن وضعیت 
مالی عده ای از افراد جامعه، از سبد کاالی 
آن ها حذف شده بود، به آن ها امانت داده 
نمی شد و دلیل آن هم یا کتاب دوستی 
صاحب کتاب بود یا عــدم امانت داری 
اطرافیانشان که حاضر نبودند کتاب به 
امانت گرفته شــده را بازپس دهند. در 
نتیجه با چنین رویکردی کتاب هرگز در 
ایران به گردش درنمی آید و استفاده از 

آن تنها به یک نفر محدود می شود. 
روشنفکران ایرانی همچنان در 

برج عاج خود نشسته اند
روشــنفکران یــک جامعــه 
به طورطبیعــی باید پیشــتاز ایجاد 
فرهنگ درست و اصولی در آن جامعه 
باشند، پیش قدم شــدن آن ها در هر 
کاری می تواند بابی را بــاز کند و مورد 
تقلید بقیه افراد جامعه قرار بگیرد؛ اما 
این روند در جامعــه ایرانی هرگز اتفاق 
نیافتاد؛ روشــنفکران، نویسندگان و 
کتابخوان های حرفه ای یا در برج عاج 
خود نشستند یا درباره فرهنگ جامعه 
بنای غرزدن را گذاشتند یا از مردم عام 
دامن برچیدند و از آن ها کناره گرفتند یا 
درباره فرهنگ برتر شروع به تئوری بافی 
کردند، اما هرگز به متــن جامعه قدم 
نگذاشــتند و از روش هــای کاربردی 
برای اعتالی فرهنگ، سود نجستند. 
کتاب ها و اغلب کتاب های کمیاب در 
کتابخانه های شــخصی روشنفکران 
خاک خوردند و دوباره مورد اســتفاده 
قرار نگرفتند. اگرچه می شــود در این 
میان تعداد قلیلی را مســتثنی کرد و 
حکم کلی صادر نکرد، اما این عده اندک 
مسکن ناتوانی برای این درد مزمن بود. با 
این حساب شاید بهتر آن باشد که قشر 
کتابخوان جوان جامعه راه گذشتگان 
را در پیــش نگیرد و اندکی بیشــتر به 
عموم مردم جامعه نزدیک شود. اکنون 
که گرانی کتاب، در ریزش مخاطبانش 
تأثیر چشــمگیری داشــته، فرهنگ 
تقســیم امکانات و کتاب ها می تواند 
راه حل مناسبی برای نگه داشتن قشر 
کتاب خوان با کتاب باشــد. بی شــک 
می شود به فرهنگ امانت داری که در 

فرهنگ باســتانی ایرانیان ریشه دارد 
توجه بیشــتری کــرد و در نگهداری 
کتاب ها در قفسه کتابخانه های شخصی 

تجدیدنظر کرد. 
شهرداری نهاد تأثیرگذاری در 

فرهنگ کتابخوانی است
اکنون شــهرداری و خانــه کتاب و 
وزارت ارشــاد می توانند با همکاری و 
همراهی یکدیگر راهــکار و بودجه ای 
برای قرار دادن کتاب ها در ســطح شهر 
به شکل درست و اصولی درنظر بگیرند 
و گام نخســت را در این فرهنگ سازی 
بردارند. ساختن کتابخانه های کوچک 
و بازسازی و به روزکردن کتابخانه های 
قدیمی، قراردادن صندوقچه های کتاب 
در اماکن فرهنگی و درنظرگرفتن بخشی 
از فضای کتاب فروشی ها برای مطالعه، 
می تواند بخشی از این کمبود را جبران 
کند. از سوی دیگر با رسیدگی به وضعیت 
کتابخانه های مدارس با همکاری وزارت 
آموزش و پرورش و خانه کتاب و ناشران، 
کودکان و نوجوانان برای کتابخوانی در 
سال های آینده آماده می شوند. در کنار 
این اقدامات، باید به امانت دادن کتاب ها و 
امانت گرفتن و مقید بودن به بازپس دادن 
آن ها عادت کنیم.  اکنون به  نظر می آید در 
برج عاج نشستن روشنفکران نیز امتحان 
خودش را پس داده است و آنان نیز باید 
طرحی نو دراندازند و کتاب های خود را 
که اغلب کمیاب هم هستند، در اختیار 
دیگران قرار دهند و خود نیز از کتاب های 
دیگران استفاده کنند تا با صرف کمترین 
هزینه، فرهنــگ کتابخوانی در جامعه 
باقی بماند و بیش از این لطمه نخورد تا 
روزی شاهد به گردش درآمدن کتاب ها 
در سطح شهر باشیم و این گونه به تعداد 

کتابخوان ها و نه کتاب خرها بیفزاییم. 

 بر اساس تازه ترین گزارش ها، سرانه مطالعه در ایران همچنان پایین است

روشنفکران هیچ کمکی به فرهنگ کتابخوانی نکردند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»مرتضی کالنتریان« کم کار و گزیده کار بود

 انزوای مترجمی بزرگ و 
مرگ خودخواسته اش

آبان مصدق

حدود یک ماه پیش بود کــه از طریق یکی از 
دوســتان، با مرتضی کالنتریان تماس گرفتم. بنا 
بود که برای گفت وگویی در صفحه کتاب قراری 
بگذاریم. تعجبش از این بود که چرا از میان خیل 
انبوه مترجمان، ســراغ او را گرفتــه ام که اکنون 
دیگر چندان کار نمی کند یــا کتاب هایش چاپ 
نمی شوند. کوتاه گفتم که بنا دارم مترجمان درجه 
یک را به مردم بشناسانم و نگذارم بیش از این نام و 
کتاب هایشان در محاق باقی بمانند و کم کم بساط 
مترجمان متقلب و بی سواد را برچینیم. همین شد 
که در صدای غمگین و خســته و بی حوصله اش، 
کمی شوق دوید و قرار شد روزی مناسب را انتخاب 
کند و با هماهنگی به نزدش برویم و مفصل درباره 
چند و چون زندگی و ترجمه هایش حرف بزنیم. 
اما شرایط نابهنگام و سوگواری دوست واسط ما، 
این قرار را به تأخیر انداخــت تا این که خبر مرگ 
خودخواسته مرتضی کالنتریان جانم را به  سختی 
به هم فشرد و افسوس از این که چرا زودتر نتوانستم 
پیدایش کنــم و با او حرف بزنم؛ شــاید در خالل 
حرف هایش از ناامیــدی اش می گفت. اگر اکنون 
نگویم »و ناگهان چه قدر زود دیر می شود!«، چه 

هنگام باید گفت. 

اکنون به رســم ادب و احترام به ســاحت این 
مترجم بزرگ و کمتر شناخته شــده که قرار بود 
صفحه کتاب به گفت وگوی با او مفتخر شود و برگی 
زرین شــود در کارنامه این صفحه، به معرفی او و 

آثارش می پردازم.
مرتضی کالنتریان در سال ۱۳۱۱ در تنکابن 
دیده به جهان گشود و با مدرک حقوق از دانشگاه 
سوربن پاریس، در ایران به شغل قضاوت و سپس 
وکالت پرداخت. پس از بازنشستگی از کار قضاوت و 
کناره گیری از کار وکالت، به ترجمه کتاب پرداخت 
و چند تن از نویســندگان را برای نخستین بار به 
جامعه ایران معرفی کــرد. از جمله ترجمه های 
مرتضی کالنتریان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

»وجدان زنو«؛ رمانی از ایتالو اسووو که انتشارات 
آگاه به چاپ رساند. »سیمای زنی در میان جمع«؛ 
رمانی از هانریش بل که نشر آگه منتشر کرده است. 
»نقطه ضعف«؛ رمانی از آنتونیس ســاماراکیس 
که انتشارات آگاه به چاپ رسانده است. »دیدار به 
قیامت«؛ اثر پیر لومتر در انتشارات آگاه، »ظرافت 
جوجه تیغی«؛ رمانی از موریل باربری در انتشارات 
کندوکاو، »قرارداد اجتماعی« اثر ژان ژاک روسو در 
نشر آگه، »بررسی یک پرونده قتل«؛ اثر میشل فوکو 
در نشر آگه، »مرد رویاها: زندگی نامه جان رید«؛ اثر 
رابرت روزنستون در نشر چشمه، »رویاها و تاریخ 
آمریکا در دو قرن«؛ اثر کلود ژولین که انتشــارات 

آگاه منتشر کرده است. 
اکنون که باید مردی 8۷ ساله ثمره تالشش را 
به نظاره می نشست، در روز یکشنبه، ۱2 خرداد ماه 
از پنجره آپارتمانش در طبقه دوازدهم ساختمانی 
در محله بهجت آباد به بیرون پرید و به زندگی اش 
خاتمه داد و البد دلیل این اقدامش برای همیشه 

در ابهام باقی خواهد ماند. یاد و نامش گرامی باد.
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کتابخانه ملی که در همه 
جای دنیا کارکردش 

نگهداری از ذخایر فرهنگی 
است، در ایران تنها مکان 
معتبر برای امانت گرفتن 
کتاب توسط دانشجویان 
و محققان است که آن هم 

شرایط ساده ای ندارد و در 
دسترس همگان نیست

اکنون به نظر می آید 
در برج عاج نشستن 

روشنفکران نیز امتحان 
خودش را پس داده است 
و آنان نیز باید درراستای 

ارتقای فرهنگ کتابخوانی 
طرحی نو دراندازند
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در هفته ای که گذشــت، روز جهانی محیط زیســت را پشت ســر گذاشتیم؛ روز 
جهانی محیط زیست، روزی است که ســازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم جهت 
نگهداری از محیط زیســت و تحریک سیاســتمداران برای گرفتن تصمیماتی برای 
رویارویی با تخریب محیط زیســت و گونه های زیســتی جانوری، انتخاب کرده است. 
به همین بهانه بی مناســبت نیســت که به معرفی کتاب »آزادی حیوانات« بپردازیم؛ 
کتاب آزادی حیوانات، اثر پیتر سینگر اســت که درحمایت از حقوق حیوانات نوشته 
شده و با ترجمه خوب بهنام خداپناه در نشر ققنوس منتشــر شده است. کتاب آزادی 
حیوانات، پرسش هایی اخالقی مطرح می کند که هر انسانی باید آن ها را جدی بگیرد. 

ممکن است همه مخاطبان با نظر سینگر موافق نباشــند، اما با فرض این که بشر قدرت عظیمی نسبت به همه حیوانات 
دیگر در اختیار دارد، این مســئولیت اخالقی را داریم که آن را به دقت مطالعه کنیم. پیتر سینگر تقریبا ۴0 سال پیش، 
یعنی در سال۱9۷5 این کتاب را نوشــته و معتقد است که نگرش انسان باید نســبت به حیوانات تغییر کند. این کتاب 
درباره خودکامگی انسان در برابر حیوانات اســت. این خودکامگی از دوران گذشــته تاکنون همچنان موجب وسعت 
درد و رنجی شــده که تنها می توان آن را با درد و رنجی که خودکامگی سفیدپوســتان بر سیاه پوســتان تحمیل کرده، 
 مقایســه کرد. نزاع با این خودکامگی نزاعی اســت که با اهمیت هر موضوع اخالقی واجتماعی ای در ســال های اخیر 

قابل قیاس است.  
 کتاب »آزادی حیوانات« در نخســتین نوبت چاپش، با هدف دگرگون کردن رفتار انسان ها با حیوانات، الهام بخش 
جنبشی جهانی شد. میلیون ها زن و مرد در گوشه و کنار جهان با خواندن این اثر توجه شان به سوءاستفاده های تکان دهنده 
از حیوانات جلب شد، اما مسلم است که تنها تالش این کتاب برمالکردن واقعیت های خوفناک دامداری صنعتی نیست و 
پیتر سینگر برای تأثیر بیشتر و نتیجه گرفتن از تحقیقاتش، جایگزین هایی را هم پیشنهاد می کند که هم برای انسان ها و 

هم برای حیوانات مفید است. 

ارنست همینگوی چنان رمان نویس تأثیرگذاری در سراسر دنیا و به ویژه در ایران بوده 
است که همچنان آثار زیادی درباره او منتشر می شــود، اما همچنان شخصیت و زندگی 
و خودکشی او در ابهام باقی مانده اســت. نکته قابل درباره همینگوی این است که یکی از 
مشهورترین روزنامه نگاران دوران جنگ بوده است. ارنست همینگوی بارها سعی کرد وارد 
ارتش شود، اما به دلیل نقص چشم چپش، تقاضای او رد شد و او توانست باالخره به عنوان راننده 
آمبوالنس در جنگ جهانی دوم شرکت کند و از همین حضور در جبهه جنگ استفاده کرد 
و به یکی از بزرگ ترین خبرنگاران جنگ تبدیل شد. همینگوی پس از جنگ، در 20 سالگی 

به آمریکا بازگشت و شغل روزنامه نگاری را ادامه داد و در همین زمان بزرگ ترین آثارش را که معرف خوانندگان ایرانی است، نوشت. 
باوجود کتاب های بسیار درباره زندگی و آثار همینگوی، آن چه موجب شد به سراغ معرفی این کتاب برویم، اهمیت گفت وگوهای یک 
نشریه یا روزنامه است که می تواند چنان اهمیتی بیابد که در مقام یک سند معتبر از زندگی مشاهیر قرار گیرد. یعنی هوشمندی در 
انتخاب آدم ها و روند موشکافانه گفت وگو از طرف روزنامه نگار می تواند بخش های پنهان زندگی و اندیشه یک فرد را تاحدودی از ابهام 
بیرون بیاورد. این کتاب می تواند آموزه مهمی برای روزنامه نگاری در ایران باشد.  کتاب »ارنست همینگوی؛ آخرین مصاحبه و دیگر 
گفت وگوها«، ۴ مصاحبه از او را در برمی گیرد. مفصل ترین گفت وگوی این کتاب توسط جرج پلیمتون از نشریه پاریس ریویو در سال 
۱95۴، پیش از این که همینگوی جایزه نوبل را دریافت کند، انجام شده است. مصاحبه دیگر در دسامبر سال ۱95۴ با رابرت مانینگ 
برای نشریه آتالنتیک مانتلی انجام شده است. گفت وگوی سوم توسط روزنامه نگاری از مجله استار انجام شده است؛ همان مجله ای 
که همینگوی زمانی در آن کار می کرده است. آخرین مصاحبه این کتاب، در سال ۱958 در نشریه اسکوایر منتشر شده است. در این 
گفت وگو رابرت اِِمت جینا تهیه کننده تلویزیون سراغ او در هاوانا رفته تا او را برای نشستن مقابل دوربین و گفت وگو راضی کند. عنوان 
مصاحبه های این کتاب به ترتیب عبارت است از: »ارنست همینگوی، هنر داستان نویی، شماره 2۱«، »همینگوی در کوبا«، »سرزده 
رفتن به خانه همینگوی« و »زندگی در بعدازظهر: آخرین مصاحبه«. این کتاب را هوشنگ جیرانی ترجمه و نشر چشمه منتشر کرده 
است. متن مصاحبه ها و پاسخ های عجیب همینگوی بسیار جالب توجه است که این جا مجالی برای آوردن بخشی از این کتاب نیست.
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