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خالق «اكبر كاراته»
آسمانی شد
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مسؤوالن حوزه كتاب در حالی از چند آفت دنیای نشر به عنوان پدیده
یادكردهاند كه رسانهها و ازجمله جامجم بارها دربارهشان تذكر داده بود

ما گفته بودیم ،نگفته بودیم؟

چهارشنبه

   25اردیبهشت 1398

شماره 5384

پشت صحنه

فردوسی فراموششدنی

یادداشت:
محمد صادق علیزاده

نیست!

دبیر فرهنگ و هنر

كدام تولید
آقای معاون؟!

گزارشیدربارهسریالشبکهنمایشخانگی«سالهایدور از خانه»

كه تا اینجا نشانی از یك اثر موفق ندارد
احمد مهرانفر در سریال «ســالهای دور از خانه» نقش یک سرباز را بازی میکند

جلســه بوده آنهم به ریاست معاون
اول جنــاب رئیسجمهــور .معنــای
تلویح ـیاش آنكــه شــأن و جایــگاه
موضوع آنقدر بوده كه نفــر دوم دولت
برایش وقــت بگــذارد و راهی شــود .در
جلســه قــرار بــوده وضعیــت واردات
كاغــذ و مشــكالت مصرفكننــدگان
نــوع چــاپ و تحریــر ایــن كاالی ظاهــرا
اساســی بررســی شــود .ســیدعباس
آقای صالحــی ،وزیر محجــوب و مأخوذ
به حیــای كابینــه هم حضــور داشــته و
گزارشــی داده از وضعیــت واردات
كاغــذ در  14مــاه گذشــته .در ادامــه هم
رئیس كل بانك مركــزی ،همین فرآیند
را از نــگاه دســتگاه متبوعش تشــریح
كرده .اینها همه اما موضوع اصلی این
سیاههنیست.
حضــرت اســحاق جهانگیــری هــم در
جلســه حرفهایــی زده و ســخنانی
بــر زبــان رانــده كــه خواندنــش خالــی از
لطف نيســت بهخصــوص در آن مقال
كــه اشــاراتی داشــته بــه راهكارهــای
در رفتــن از وضعیــت موجــود« :بــه
منظــور حــل مشــكل كاغــذ بایــد
عــاوه بــر نظــارت جــدی و دقیــق بــر
جر یــان واردات و توزیــع كاغــذ ،تــاش
شــود تا ظرف چند مــاه ظرفیــت تولید
كارخان ههــای داخلــی بــه منظــور مرتفع
كــردن نیازهــای كشــور در ایــن زمینــه
افزایــش پیــدا كنــد ».روی ســخن ناظر
بــه بخــش دوم صحبتهــای جنــاب
معــاون اســت .كاش روزنامــه و
ســردبیر و مدیرمســؤول و ابــر و بــاد و
مــه و خورشــید و فلــك یــاری میكردند
تــا ســؤال ایــن خبرنــگار ناچیــز حــوزه
فرهنــگ تبدیــل بــه تیتــر یــك روزنامــه
شود كه «كدام تولید آقای معاون؟!»
در نــزاع چنــد ســاله اخیــر بیــن
وارداتچیهای كاغذ و تولیدكنندگان،
دولت و تســهیالت اقتصادی و دولتی
همیشــه حكــم نامــادری چند واحــد از
نفــس افتــاده تولیــدی را داشــتهاند.
تولیدكننــده مــا بایــد واردات مــواد
اولیــه و هزین ههــای تولیــدش را بــا نرخ
بــازار آزاد بپــردازد ،امــا هــم و غــم دولت
خالصه شــده به تامین یارانه ارزی برای
واردات چنــان كــه دیگــر وز یــر كابینــه
هــم افتخــارش را دســتگیری كســانی
میدانســت كــه بــرای واردات تلفــن
همــراه ،ارز دولتــی گرفتــه ولی با نــرخ ارز
آزاد فروختهانــد! كســی امــا نبــود از آن
وزیر بپرســد كه اصــوال در ایــن جنگ و
خــون و خونریــزی اقتصــادی چــرا بایــد
برای كاالیی ماننــد تلفن همــراه ،یارانه
ارزی اختصاص یابد!
دور نشــویم از منطق اصلــی! چهار پنج
تولیدكننده اصلی كاغــذ تحریر و چاپ
كشــور در اغمــا هســتند .تولیــد كاغــذ
تحر یــر كارخانــه پــارس در خوزســتان
عمال صفر شده ،كارون و یكی دو واحد
دیگــر كــه در ســالهای اخیــر ،افتتــاح
نمایشــی شــدند ،تعطی ـل هســتند.
چــوب و كاغــذ مازنــدران هــم عمــا در
حــال احتضــار اســت و ز یــر ظرفیــت
اســمیاش و صرفــا كاغــذ مطبوعــات
تولید میكند كه آن هم به دلیل اتوبان
بودن مســیر واردات ،صرفه اقتصادی
ندارد .خب اجــازه بدهید ســؤالی كه در
تیتر مطلب آورده بودیــم را یكبار دیگر
خطاب به نفر دوم دولت بپرسیم كه از
كــدام تولیــد ســخن میگوییــد آ قــای
معاون؟!

سالهای دور از قصه !

فار غ از برخــی بریــز و بپاشهــای بیرویه و وجــود بعضی از ســرمایههای مشــكوك كــه در این

تماشا شود ،اما در ادامه و با آ گاهی تماشــاگر از كیفیت محصول و با برآورده نشــدن انتظارات ،به هیچ وجه موفقیت اثر را

چندوقت اخیر ،پای تعدادی از سرمایهگذاران و تهیهكنندگان را به میز محاكمه كشانده ،ضعف

تضمین نخواهــد كــرد و رای به شكســت آن میدهد .ایــن اتفاقی اســت كه تقریبا بــرای چند ســریال اخیر شــبكه نمایش

و سردســتی بــودن اغلــب آ ثــار هــم ،پاشــنه آشــیل شــبكه نمایــش خانگــی اســت .درواقــع بــا

خانگی افتاده؛ حتی دو سریال تازه این شــبكه یعنی ســالهای دور از خانه و هیوال هم باوجود اینكه چند قسمتی از آنها

ســریالهایی طرفیم كه از بیرون غلط انداز و پرهیاهو به نظر میرسند اما خود آ ثار چیز جذابی در

بیشتر عرضه نشــده ،از ضعف روایتی و جذابیت قصه رنج میبرند و مخاطبان چندان با آنها ارتباط برقرار نكردهاند؛ ضمن

چنتــه ندارنــد .ســازندگان ایــن ســریالها بیشــتر از فضــای بازتــر شــبكه نمایــش خانگــی،

اینكه در همین چند قسمت ارائه شــده هم نشــانهای دال بر موفقیت آ ثار در ادامه هم وجود ندارد ،مگر اینكه در روند

سوءاســتفاده میكنند و با ترفندها و موضوعات و ســوژههایی ملتهــب و مبتنی بر خطوط قرمز ســعی در جذب مخاطب

قصه و شــخصیتها تغییراتی اساســی ایجاد شــود .عجالتا امروز ســراغ ســالهای دور از خانــه رفتهایم كــه از آن به عنوان

دارند ،اما این شــكل توقع و بهره برداری نادرســت از اثر هنری ،شــاید در ابتــدای امر باعث كنجكاوی برخــی مخاطبان برای
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امید رحمانی
گوهنر
فرهن 

اولین اسپینآف ایرانی نام میبرند.

قیمت شاهنامه فردوسی در بازار كتاب چقدر بوده و با چه وضعیتی روبهروست؟

شاهنامه ؛   1میلیون  و ! 500
اورهـ ــان پاموك ،نویسـ ــنده
برجسته ادبیات تركیه میگوید
رمانها زندگی دوم ما هستند،
میشود جمله را كمی تغییر داد
و گفـ ــت نـ ــه فقـ ــط رمـ ــان كـ ــه
زینب مرتضایی فرد
داستانها به هر شكلی زندگی
فرهنگ و هنر
دوم ما هستند .زندگیهایی كه
میشود بایستیم و از دور تماشایشان كنیم .گاهی هم
بشـ ــویم یكی از شـ ــخصیت هایش و به میانـ ــه میدان
برویم .ایرانیها هر چند خیلیهایشان در گذشته سواد
خواندن و نوشـ ــتن نداشـ ــته یـ ــا در خانههایشـ ــان هم
شـ ــاهنامه نداشـ ــتهاند ،امـ ــا حسـ ــابی درگیر رسـ ــتمی
بودهاند كه از هفت خوان میگذرد ،شـ ــاهان بسیاری را
برتخـ ــت مینشـ ــاند ،به كمـ ــك سـ ــیمر غ اسـ ــفندیار را
میكشـ ــد و از هر سـ ــدی عبور میكند اما روزگار او را كنار
جسـ ــد فرزندش مینشـ ــاند ،فرزندی كه ناخواسـ ــته به
یشـ ــود .قدیمیها هر چند به اندازه
دست پدر كشته م 
ما امروزیها سواد و ادعا نداشتند ،اما پایان شاهنامه و
درد تیرهایی كـ ــه در بدن رسـ ــتم به نامـ ــردی نابرادرش
مینشـ ــنید تا همیشه در جانشـ ــان میپیچیده است.
بارها رستم میشدند ،سـ ــهراب میشدند و اسفندیار و
 ...و تمام زیست انسان را البهالی این داستانها تماشا
میكردهاند .آنقدر كه بشود گفت شاهنامه زندگی دوم
ایرانی هاسـ ــت .زندگـ ــی دومـ ــی كـ ــه در قصهگوییهای
شبانه ،آیینهای نمایشی و بسیاری دیگر از جنبههای
زندگی و هنر ایرانی اثر گذاشته است.
هر چند قبلترها مردم بعـ ــد از قرآن به داشـ ــتن دیوان
حافظ در خانههایشان عالقه نشـ ــان میدادند اما حاال
یشـ ــود كه شـ ــاهنامه هم جای خود را در
چند سـ ــالی م 
كنار این كتابها باز كرده و ایرانیهـ ــا حتی اگر همه این
باالبلنـ ــد را نخواننـ ــد ،میدانند كـ ــه بخشـ ــی از هویت و
شناسنام هشـ ــان اسـ ــت .اما این روزها و با قیمتهای
كمرشـ ــكن كتاب ،باز هم مـ ــردم شـ ــاهنامه میخرند یا

تنگناهای اقتصادی بر خرید كتاب و به تبع آن شاهنامه
همتاثیر منفیداشته؟

حكایتمردموشاهنامه

رفتیم سـ ــراغ ناصر میرباقری ،مدیر نشـ ــر و كتابفروشی
گویا .كتابفروش ـ ـیای كه با طراحی خـ ــاص و زیبایش به
راسته كریمخان تهران حال و هوای دیگری بخشیده و
البته متعلق به ناشری است كه در چاپ شاهنامههای
نفیس هـ ــم فعال اسـ ــت .وقتـ ــی ماجـ ــرای فروش
شـ ــاهنامه را با میرباقری مطرح كردیـ ــم ،گفت :طی
سالهای اخیر خیلیها سراغ شاهنامه میآیند و
آن را خریداری میكنند و میتوان گفت شـ ــاهنامه
در مقایسه با گذشته با اقبال بسیار خوبی مواجه
بوده است .او ادامه میدهد :با اینكه مدت نسبتا
كوتاهی از سـ ــال جدیـ ــد میگذرد ،امـ ــا میتوانم
بگویـ ــم گرانی كتاب بـ ــر خرید آن هـ ــم تاثیر
گذاشـ ــته و خواه ناخـ ــواه شـ ــاهنامه هم
فروش كمتری داشته اسـ ــت .در واقع
مخاطبـ ــان كمتری بـ ــرای خر یـ ــد این
كتابمراجعهمیكنند.
میرباقـ ــری میافزایـ ــد :بـ ــرای
چاپ شاهنامه هیچ حمایتی
ندار یـ ــم و تصور بر این اسـ ــت
اگـ ــر شـ ــاهنامه یـ ــا هـ ــر
كتـ ــاب دیگـ ــری بـ ــا
كاغـ ــذ گالسـ ــه
منتشـ ــر میشود،
كاالیـ ــی تجمالتی
محسوب میشود
و نبایـ ــد از آن حمایت
شـ ــود .ایـ ــن نـ ــگاه
درسـ ــت نیسـ ــت،
چـ ــرا نبایـ ــد چـ ــاپ

شاهكارهای ادبی كشور یا كتابهایی با هدف معرفی
ایران بـ ــا حمایت روبه رو شـ ــوند؟ در حال حاضـ ــر با این
یشـ ــود،
كتابها مانند كتابهای وارداتی هنری رفتار م 
آن وقـ ــت میبینیـ ــم كـ ــه از كتابهای ترجمـ ــه حمایت
میشود و ناشران میتوانند با كمك و حمایت كار خود
را ادامه بدهند.

شاهنامههایاشرافی

امـ ــا مخاطـ ــب شـ ــاهنامههای نفیـ ــس چه
كسانی هستند؟ شاهنامههایی كه برخی
با قیمتی بیش از یك میلیـ ــون و 500هزار
تومـ ــان قیمـ ــت خوردهانـ ــد .میرباقـ ــری
میگوید :خریدار این كتابها طبعا عامه
مردم نیسـ ــتند و قشـ ــر عادی
جامعه سـ ــراغ كتابهایی
بـ ــا چنیـ ــن قیمتهایی
نمیآید .این دسـ ــته از
شاهنامهها بیشتر
بـ ــرای هدیـ ــه دادن
از سـ ــوی برخـ ــی
شـ ــركتها و افـ ــراد
خـ ــاص خر یـ ــداری
میشـ ــوند ،امـ ــا بـ ــه
نظرم باید رایزنهای
فرهنگی سراغ این كتابها
بیاینـ ــد و میـ ــراث فرهنگـ ــی و
معنوی كشـ ــورمان را در قالبی
درخور به دیگر كشـ ــورها هدیه
كنند.
پـ ــس بـ ــا ایـ ــن حسـ ــاب،
مخاطبان شـ ــاهنامه هم
متفـ ــاوت هسـ ــتند
و ایـ ــن تفـ ــاوت

در خرید كـ ــردن آنها هم تاثیراتــــی میگــــذارد .بنابراین از
میرباقری میخواهم ریزبینانه تر مخاطبان شاهنامه را
دستهبندی كند .او اینطور توضیح میدهد :یك دسته
افرادی هسـ ــتند كه میخواهند شــــاهنامه را بخوانند،
عالقهمند ادبیات هستند و واقعا كتاب را برای مطالعه
میخواهند .این دسـ ــته از افراد بیشــــتر بــــه اینكه چه
نسـ ــخهای را میخواهند دقت میكنند و چندان درگیر
ظاهر كتاب نیسـ ــتند .دســــته دیگر كســــانی هســــتند
كه میخواهند شـ ــاهنامه حتما در خانهشــــان باشد و
توانایی این را هم ندارند كه شاهنامه نفیسی را انتخاب
كنند ،پس به یك شـ ــاهنامه معمولی اكتفا میكنند و با
توجه به مبلغی كه میخواهند هزینــــه كنند گزینههای
خریدشانرابررسیمیكنند.
این ناشر ادامه میدهد :دسته دیگر هم كه دربارهشان
صحبت كـ ــردم و گفتم شـ ــاهنامه را بهعنــــوان هدیهای
خاصانتخاب كردهوحاضرندبرایشهزینه كنند.

ده هزار كجا و صد هزار كجا؟

پس شاهنامه هم برای خودش الكچریبازی دارد و قرار
است در گرانیهای مداوم صنعت نشــــر الكچریتر هم
بشود! شاهنامههای نفیس اما چطور گران میشوند؟
میرباقـ ــری در این بـ ــاره توضیــــح میدهد :در قــــدم اول
قیمت كاغذ و بعد جلد این كتابهــــا هزینه زیادی برای
ناشـ ــر دارد .چاپ این كتابها هم بســــیار گران شــــده و
مصالح مصرفی چاپ از ده هزار تومان به صد هزار تومان
رسیده است .حاال در كنار حرفهای میرباقری میشود
نشست و فكر كرد اصال چرا باید چنین كتابهای گران و
اشرافی تولید شـ ــود و در كنارش هم به این فكر كرد كه
چه اشــــكالی دارد میراث ادبیات غنی ایرانـ ــی در قالب و
شكلی جذاب تولید و ارائه شود .من كه هر چه دو طرف
ماجرا را در ذهنم بررسی كردم نتوانستم حق كامل را به
یك طرف بدهم و ماجرا را توی ذهنم ببندم .اولش گفتم
كتاب بـ ــه این گرانـ ــی میخواهیم چه كار! بعــــد به خودم
جواب دادم خـ ــب یك كیف یــــا لباس معمولــــی هم كار
آدمیـ ــزاد را راه میاندازد ،چرا میرود ســــراغ اشــــرافی تر و
زیباترش؟ حاال كه زورمـ ــان به هیچ چیز نمیرســــد ،چرا
یهــــای نامعمول جامعه را ســــر
تالفی همـ ــه الكچریباز 
كتاب در بیاوریم و به این یكی بگوییم لطفا نباش!

یــك روز آرام اردیبهشــتی...
صحبــت از دیــروز تحریر یــه
اســت .خدمت محضــر انور
شــما عارضیــم كــه ســردبیر محتــرم
روزنامــه و چنــد فرونــد معــاون
عقــاب
ماننــد
گرانقدرشــان
حواسشــان بــه همــه چیــز هســت.
اجازه بدهید بروم سراغ اصل موضوع
ایــن تیــم كاردرســت ســردبیری كــه در
كشــیدن مو از ماســت و حوالــه كردن
ســوژههایی از غــرب تــا شــرق دور بــه
گرو ههــا ،پســتدكترای تخصصــی
دارنــد ،از كارهــا و تكالیف روزانهشــان
نســق كشــیدن از دبیــر گرو ههــای
بینواســت كــه گــزارش ســوژ ههای
خودشــان را بدهنــد و ایضــا در بــاره
ســوژ ههای پیشــنهادی دو ســتان
ســردبیری بحــث كننــد .از همین روی
از كابوسهای شبانه دبیران گروهها،
نصفه شــب پریدن از خــواب و خبردار
ایستادن برای گزارش سوژههاست.
حاال درباره الطاف دوســتان
ســردبیری كه مزاح كردیم و
اصــوال باصفاتــر از ا یــن
حر فهــا هســتند ،ولــی اجمــاال دبیــر
گروه فرهنگی در تبیین سوژههای روز
برای حضرت ســردبیر ،بزرگداشــت روز
حكیــم ابوالقاســم فردوســی را از قلــم
انداختــه بــود .همیــن هــم شــد كــه
جناب سردبیر ،دبیر مربوط را احضار و
دلیــل ایــن اتفــاق را جویــا شــود كــه
مشــخص شــد ایــن از قلمافتاد گــی
صرفــا در مرحلــه تشــریح گــزارش
سوژههای روز بوده وگرنه با حضور دو
ادبیاتــی در گــروه ،بعیــد اســت چنیــن
خبطی از صفحات فرهنگی سر زند.
اجماال در جریان باشــید كه
زینــب مرتضاییفــرد بــه
عنــوان یكــی از دو ادبیاتــی
گــروه كــه شــرحش در ســطور ماضــی
رفــت ،بــه بهانــه ســالروز بزرگداشــت
حكیــم پارسیســرای ایــران ،گــزارش
جالبانگیزناکی مرقــوم فرمودهاند در
بــاب شــاهنامههای نفیــس و
مشــتریان اشــرافیاش .گزارشــی كه از
قضا خواندنی هم شده .مرتضاییفرد
ترجیــح داده بــه جــای حرفهــای صــد
من یك غــاز ،برود ســراغ ایــن موضوع
كــه اشــرافیبازی دارد چــه میكنــد بــا
كتاب گرانسنگ جناب فردوسی!
ایضا اگر در جریان سوژههای
اخیــر صفحــات فرهنگــی
باشید احتماال التفات دارید
كه صفحــه  12روزنامــه كه ادبیــات و هنر
باشــد ،چند وقتی است ســوزنش روی
وضعیــت بالتكلیــف ترجمــه و اوضــاع
قمــر در عقــرب كپیكاریهــای بعضــی
ناشرنماها حسابی گیر كرده و بیخیال
اینقضیههمنمیشود.
احتمــاال شــما هم ایــن روزها
تبلیغات متعدد چند سریال
شــبكه نمایــش خانگــی را
دیدهاید كه عــاوه بر فضاهای تبلیغاتی
شــهر ،در و دیــوار فضــای مجــازی را هــم
اشــغال كردهاند .صفحه سینمایی هم
امروز رفته سراغ یكی از این سریالها كه
قــرار بــوده بــا مســاله ســربازی ،شــوخی
كند .بله بلــه صحبت از ســریال شــبكه
نمایش خانگی «سالهای دور از خانه»
اســت .اواخــر اردیبهشــت هــر
سال،سالروز درگذشت یک شخصیت
مهم اســت .مرحــوم آی ـتا ...بهجت که
نامش برای خیلیها آشناست .همین
هم باعث شــده کــه محمدرضــا کائینی
در صفحــه  10بنشــیند پــای حرفهــای
فرزند ایشــان و یک گفتوگوی خوب از
کار دربیاورد.

