نصي ربيگي

مجموعهاشعار سبزواري
دستاورد چهل ساله
ادبيات انقالب است

رئيس سازمان بسيج هنرمندان گفت :مجموعه آثار حميد سبزواري دستاورد
 ۴۰ساله ادبيات انقالب اسالمي ايران است.امير نصيربيگي رئيس سازمان بسيج
هنرمندان کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر،درباره علت چاپ مجموعه آثار اين
شاعر انقالب توسط سازمان بسيج هنرمندان گفت :در آخرين مالقاتي که همراه
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در منزل استاد سبزواري بوديم ،استاد از نبود
مجموعهاي منسجم که مشتمل بر همه اشعارشان باشد ،سخن گفتند و در همان
جلسه سازمان بسيج هنرمندان براي جمع آوري و انتشار اين مجموعه اعالم
آمادگي کرد.وي افزود :رسالت سازمان بسيج هنرمندان در کنار تکريم و تجليل
از جوانان شاعر انقالبي و جهادي ،توجه به پيشکسوتان و زعماي شعر و ادب
انقالب است .به همين جهت مد نظر است اين روند ادامه داشته باشد و مجموعه

فرهنگي

آثار ساير شعراي عزيز و بزرگوار را نيز در دستور کار قرار دهيم؛ شعراي بزرگي
چون خليل عمراني ،نصر اله مرداني و شاعران جوان که بيشتر در حضور استکبار
ستيزي و عدالت طلبي در حوزه شعر و ادب فعاليت دارند.رئيس سازمان بسيج
هنرمندان کشور گفت :با توجه به رويکرد انقالبي و ضد استکباري بودن اشعار
مرحوم سبزواري بهترين فرصت رونمايي را روز ملي مبارزه با استکبار جهاني
ديديم .به اين ترتيب ،اين مجموعه در حوزه هنري رونماييشد .نتيجه بررسيها و
گفتوگوها اين شده که امروز مجموعه آثار مرحوم سبزواري که مقام معظم رهبري
از اين بزرگوار بهعنوان پدر شعر انقالب ياد ميکنند در چهلمين سال پيروزي
شکوهمند انقالب اسالمي باشد رونمايي ميشود .از سوي ديگر اين مجموعه آثار
به نوعي دستاورد  ۴۰سال ادبيات پر افتخار انقالب اسالمي است.

گزارش »

محمدرضاگودرزي در نشست نقد و بررسي کتاب سنگ :

داستان هاي اين کتاب
ارزش مطالعات فرهنگي دارند

»
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باورها و ارزش هاي اخالقي و تاريخي خود را زنده کنيم
اعظم بزارپور
هنگامي که به خيابان ها و معابر پر رفت و آمد ،ترافيک
در هم تنيده ،صداهاي گوناگون از انواع خودروها و موتورها
گرفته تا فروشنده اي دورگرد و دست فروش ها و به مردم
نگاه مي کنيد گويا هر روز ،همه در حال برگزاري مسابقه
هستندو هر کس براي رسيدن به هدف و کار مشخصي
مسابقه ميدهد و حتي براي برخي از افراد برنده شدن در
اين مسابقه انگيزه الزم براي اذيت و آزار ديگران و چپاول
و تخريب را مي دهد .از ويژگي هاي رايج در گير و دار اين
همه هياهو مات و مبهوت بايد شاهد بعضي از ناهنجاريهاي
رفتاري باشيم .بايد صادقانه گفت که ،سرزنشکردن ،مالمت
کردن،انتقاد و خوار کردن ،فحش دادن ،به کار بردن کنايههاي
دندان شکن،ابراز تنفر به شخص ديگر ،اهميت ندادن ،دروغ
گفتن ،غيبت ،تهمت و ...از انواع و اقسام آسيبهاي رفتاري
است که نتيجه اي جز رنجاندن و آسيب زدن به خود و
ديگران ندارد،
و اگر دقيق شويد خواهيد ديد که همواره در بوق کردن
اشتباهات فردي ديگر ،تمسخرکردن او در جلوي ديگران
و يا کم اهميت نشان دادن موفقيت هاي ديگري براي
برخي لذت بخش ترين فعاليت محسوب مي شود که باعث
احساس آرامش و برنده بودن در ديده شدن و خواب راحت
داشتن درآنها مي شود.
شاهد هستيم در محيط کار ،خوشنامي و حرفه اي افراد توسط
همکار خود مخدوش ساخته مي شود يا به صورت آگاهانه و
از روي عمد از روش موذيانه گوناگون استفاده مي شود براي
بي اعتبار ساختن و به سقوط کشاندن طرف مقابل تنها براي
به هم زدن سعادت و سالمت و موفقيت هاي ديگري .چه
تغييري در روح جمعي ما به اين ناهنجاري هاي رفتاري و
اجتماعي دامن زده است؟ پشت اين رفتارها چيست؟
در اين متن  ،تالش بر نشان دادن افراد به صورت قرباني
و سوء استفاده کننده ها نيست يا نگرش نويسنده از نوع
سياه و سفيد نيست و به مرز بندي جانبدارانه نميپردازد.
در اين متن قصد بر آن نيست که چنين افرادي را هيوالي
وحشتناک بنمايم .بلکه مسئله مورد توجه اين است که
بحرانيترين خسارتي که به عنوان يک جامعه با آن مواجه
هستيم و مارا به سوي کابوس شهر مي برد چيست؟
سخنان پدرم را به ياد مي آورم که درباره تجربه هايش و
شرايط سخت دوران کودکي اش حرف مي زند .او در محيط
روستايي بزرگ شده و زندگي اش هم چون کوه هاي همان
منطقه ،سخت و ناهموار بوده است .بارها از پدرم ميشنوم
که مي گويد :در دوران کودکي اش پيران و کهنساالن آن
روز که از زور و بازوي خود الف مي زدند و مي گفتند
تعجب نکنيد براي اينکه ما در جواني روغن حيواني ارزان
قيمت مي خورديم .او مي گويد در دوران کودکي اش که
همان روغن حيواني ارزان قيمت هم بود ولي وقتي پاي
درد دل بزرگترها و قدما مي نشستيم از گراني شکايت
ميکردند و ارزاني دوره هاي قبل را بهرخ مي کشيدند و
البد پيران همان دوره هم حسرت زمان ودوره هاي قبل از
خود را مي خوردند .او مي گويد به رغم آن روزهاي سخت

»

و طاقتفرسا ،عرف و اخالقيات و باورهاي معنوي همه گير
وجود داشت که مردم از آن پيروي مي کردند .و ميان
آنها درک و احساس همبستگي وجود داشت .بارها از او
مي شنوم که مي گويد :گراني چيز تازه اي نيست .اما در
گذشته مردم درخانه خود را قفل نمي کردند.آنها به هيچ
وجه نگران نبودند ديگران حتي کساني که گرسنه بودند،
چيزي را بدزدند .او مي گويد در آن زمان ،حتي دزد نيز
وجدان داشت! چراکه مي دانست از جيب چه کسي دزدي

مدار بسته نتوانسته مانع از دزديده شدن مال و اموال مردم
شود.اين ابزار ها و امکانات پيشرفته براي برخي از آقايان يقه
سفيد که داراي قدرت با توان اقتصادي و اجتماعي هستند
نه تنهاکارساز نيست بلکه کامال بي اثر است .چرا که فقط
با چند تقه به دربيت المال زدن ،با اشتهاي سيري ناپذيري
چنگ در اموال عمومي مردم مي اندازند و شروع به دله
دزدي و اختالس با ارقام نجومي مي کنند.به راستي زمان
چگونه تغييريافته است؟ به عنوان فرد جوان هنگامي که

عمدهت رينمشکالتانضباطيدرمدارسبنابهنظرمعلمان،بياجازهحرف
زدن،جويدنآدامس،بلندحرفزدن،دويدندرراهروها،خارجازنوبتبودن،بوده
است حال امروزه در برخي از مدارس آن هم از نوع الکچري اين بي انضباطي به
مصرف مواد مخدر ،مصرف الکل ،تهاجم و  ...تغيير پيدا کرده است
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اگردقيقشويدخواهيدديدکههموارهدربوقکردناشتباهاتفرديديگ ر،
تمسخرکردناودرجلويديگرانوياکماهميتنشاندادنموفقيتهايديگري
برايبرخيلذتبخشترينفعاليتمحسوبميشودکهباعثاحساسآرامش
و برنده بودن در ديده شدن و خواب راحت داشتن درآنها مي شود

کند نه با دست کردن در جيب مردم و با دزديدن دسترنج
آنها جيب خود را پر کند.
حال اين موضوع را با وضعيت امروز مقايسه کنيد به طوري که
وجود قفل هاي رمز دار ،درب هاي ضد سرقت و دوربينهاي

به گذشته ،به ايام دوران تحصيلي راهنمايي و دبيرستانيام
نگاه مي کنم عمده ترين مشکالت انضباطي در مدارس بنا
به نظر معلمان ،بي اجازه حرف زدن ،جويدن آدامس ،بلند
حرف زدن ،دويدن در راهروها ،خارج از نوبت بودن ،بوده

است حال امروزه در برخي از مدارس آن هم از نوع الکچري
اين بي انظباتي به مصرف مواد مخدر ،مصرف الکل ،تجاوز،
تهاجم و  ...تغيير پيدا کرده است .در هفته گذشته در مترو،
مادري را ديدم که بهخاطر بي ادبي دختر بيست ساله خود
شرمسار شده بود .با نگاه به چهره در هم شکسته و خجالت
زده مادر مي شد حدس زد که مي خواست به گوشه اي
بخزد و از خجالت بميرد.
يک اوضاع و احوال عجيب و به طريقي ناراحت کننده
بر جامعه حاکم شده است.رکود اقتصادي بهانه و علتي
براي ايجاد تمايل در افراد براي رنجاندن وتحميل درد و
رنج به ديگران شده است .براي مثال گراني و وضعيت
اقتصادي کشورعلتي براي هل دادن يکديگر و زير دست
پا ماندن در مترو تا داد وفرياد زدن بر سر يکديگر ،صدمه
زدن ،بدرفتاري با فرزندان و والدين  ،انجام فعاليت هاي
غير قانوني و احتکار و ...شده است! يک روز عصر ،براي
خريد به سوپرمارکت رفته بودم در پشت سرم صداي پير
مردي را شنيدم که مي گفت اجازه بده خانم!!در آن لحظه
کنار رفتم تا او اگر قصد خريدي دارد آن را انجام دهد.
پيرمرد با عصا لنگان لنگان با حالي زار و بيمار کيسه برنج
را بلند کرد و روي ميز فروشنده قرار داد و گفت اين کيسه
پر از سيگار است،لطفا آنها را به قيمت روز بفروشيد .و يا
شاهد هستيم اين روزها اکثر افراد دوست دارند بگويند ما
اعصاب نداريم چون بي پولي و گراني است! چون همه اش
تقصير امريکا و اسرائيل است!! به راستي در حال حاضرپول
تنها ارزشي است که شاخص اندازه گيري ارزش هاي

اخالقي جامعه محسوب مي شود؟ با نگاهي به اين قبيل
ناهنجاري ها و آسيبهاي رفتاري به اين نتيجه خواهيم
رسيد که فهم افراد از مسئوليت در قبال خدا و جامعه کم
نورتر و کم نورتر شده است.و اين گونه است که جامعه
خود را در بحران و خسارت در مسير ارزشها و باورهاي
معنوي و رفتارهاي خشن و بن بست فرهنگي و اقتصادي
و ...مي يابد .نابساماني اقتصادي و گراني باعث شده است
جامعه را براساس استدالل ذهني مسئله شده بسازد و بعد
باورها و ارزشها را به درون زندگي افراد راه ندهد .از اين
رو افراد از لحاظ ارزش و باورهاي معنوي تخليه شده و
در نهايت اين وضعيتي است که به کابوس شهر منتهي
مي شود ،چرا که انسانيت به اغما خواهد رفت .بنابراين بزرگترين
تهديد براي مردم ايران در اين حقيقت نهفته است باورها و
ارزش هايي که طي چندين سال گذشته با آنها مانوس بوده
و براي کسب آنها تالش و مبارزه کرده اند دچار فرسايش
و تحليل شود و در نتيجه آن فقر اخالقي را نتوان با هيچ
چيز جبران کرد از اين رو فالکت هاي فردي و اجتماعي
افزايش خواهد يافت .در حاليکه،يکي از تصورات اشتباه
در زمان ما اين است باورها و ارزش ها موضوعي کام ً
ال
خصوصي محسوب مي شود و گفت و گويي صريح درباره
چنين موضوعاتي منسوخ دانسته مي شود.اما هيچ چيز بيش
از باورهاي معنوي و ارزش هاي اخالقي پيامدهاي عملي و
تاثير مستقيم بر جامعه ي ما ندارد .چراکه ،ظلمت درارزشها
و باورها نه تنها به شخص درون بلکه به شخص بيرون
هم مربوط مي شود،و نه تنها موضوعي فردي است بلکه
اجتماعي هم است بنابراين براي احيا جامعه،بايد باورها و
ارزش هاي اخالقي و تاريخي خود را زنده نمود و روح تازه
در آن دميد و به آن نيرو بخشيد  .و اين کار تنها با لحن
موزون مناجات کردن و به درگاه خدا نيايش کردن و دعا
کردن براي استقرار باورها و ارزش هاي اخالقي در جامعه
کافي نيست .و يا اين که افراد را نصيحت کنيم تا کارهاي
خود را خوب و بي نقص انجام دهند کارساز نيست .در اين
صورت خود را فريب مي دهيم و تصور مي کنيم که داريم
به مقصود مي رسيم ،در حاليکه،فقط پيشرفت ناچيزي
مي توانيم داشته باشيم.يا با دست رو دست گذاشتن و
فقط فکر کردن کارساز نيست.اگرچه انديشيدن بسيار
ارزشمند است .اما تفکر يک طرف قضيه است .و طرف
ديگر آن عمل است.تفکر بدون عمل ارزش چنداني ندارد.
درست مثل کفش که وسيله اي براي قدم برداشتن و
راه رفتن است و اقدام و عمل را تداعي مي کند.بنابراين
کفش ها نمادي از عمل کردن براي رسيدن به مقصد هستند.
توقف  ،تفکر و تامل بدون نداشتن کفش عمل شعاري بيش
نيست .حال مي پرسيد چگونه؟در پاسخ بايد گفت با تربيت
دوباره مي توان به احيا باورها و ارزش هاي اخالقي پرداخت
و از اين طريق به خود شکوفايي رسيد.تعليم و تربيت سالم و
بي غل و غش منجر به ايجاد برنامه هاي اجتماعي که منشا
باورهاي معنوي و ارزشهاي اخالقي دارد مي شود.چرا که
منجر به بهداشت روان،مراقبت از يکديگر،احترام،دوستي،
گذشت و رحمت و  ...خواهد شد.

در گفتوگو با عزيزي ناشر کتاب مطرح شد :

کتابي که با قيمت باال چاپ ميشود قاعدت ًا خوانده نمي شود
» افسانه پليس پايه
اشاره
طي چند ماه اخير قيمت اجناس چند برابر شد و باعث نگراني در سطح
جامعه گرديد از جمله اجناسي که قيمت ان سر به فلک کشيد کاغذ
ولوازم چاپ بود به همين منظور مصاحبه اي با يکي از ناشران قديمي
تهران ترتيب داده ايم که به اتفاق شما مي خوانيم .
 جناب عزيزي موافق هستيد که بحث را از بحران کاغذ و ارز شروعکنيم؟
بله در خدمت شما هستم  .متاسفانه از حدود  ۴ماه پيش به اين طرف اوضاع
کاغذ و نشر بسيار نابسامان شده و به گونهاي هم نيست که بشود حساب کرد
که اين بحران کي تمام ميشود .چون اين موضوع گره خورده به مسائل سياسي
و تا زماني که مسائل سياسي در سطح کشور و حتي منطقه حل و فصل نشود
مشکل ما ناشرين هم حل و فصل نخواهد شد .کار به جايي رسيده است که
براي ما امکان کار کردن نيست .ما ناخواسته تعطيل شديم .به خاطر اينکه کاغذ،
مرکب گران  ،فيلم وزينک گران است .به خاطر اينکه هزينههاي چاپ گران است.
و از طرف ديگر اين گراني باعث شده مردم توان خريد کتاب را نداشته باشند و
اگر ناشري هم کتابي در تيراژ صد تايي چاپ کند ،به جاي هزارتايي ،مردم ديگر
نميتوانند کتاب را بخرند .و چون قيمت کتاب هم باالتر رفته و از آن طرف مردم
براي نيازهاي ضروري ايشان مبالغ بيشتري پرداخت ميکنند ،خب اولين چيزي
که از سبد خريد حذف ميشود کتاب و کاالي فرهنگي است.
االن کاغذ قيمت ثابتي ندارد و متغير است .صبح که سفارش کاغذ مي دهي
يک مبلغي است و عصر هنگام ارسال قيمت تغيير ميکند .و اين در حالياست
که ما در گذشته به صورت اعتباري کاغذ مي خريديم ،اما االن نقد ميخريم در
حالي که کتاب را نسيه ميفروشيم براي يک سال بعد .يعني بازار به گونه اي
است که هيچ آدم عاقلي نميتواند در آن سرمايهگذاري کند .چطور است که
يک ناشر پول کاغذ و چاپ را بايد نقدا بپردازد ،اما کتابش حتي اگر پر فروش
هم باشد فرضا ،چک  ۱۱ماه بعد را بگيرد؟! آيا اين چک نقد شود و در آن زمان
ارزش مالي آن هماني باشد که امروز هست...
 بحث يارانه کاغذ اکنون به چه شکل است؟از زمان رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد يارانه ناشرين قطع شد .که در
دورههاي قبل بود و خيلي هم تاثيرگذار بود .و خوب البته سوء استفادههايي
هم ميشد و اين وسط ما ناشراني که مي خواستيم سالم کار کنيم پيشنهاد
داديم شکل يارانه را عوض کنيد .اما تغيير شکل به اين صورت شد که مثال
به دانشجويان دادند و افراد ديگري که خريدار هستند .اما در حالي که اين امر
منجر به خريد کتاب نشد و اين شد که در بازار تبديل به ريال شود .و يک
فساد بدتر ايجاد شد.
 يک بحثي بود پيرامون جايگزيني يارانه کاغذ...جايگزين همين بود که عمال به کار نيامد .آن موقع کاغذ دولتي را به ما ميدادند
بندي  ۶۰۰۰تومان که در بازار آزاد بندي  ۱۵تا  ۱۷هزار تومان بود و حاال بيش
از  ۱۰تا  ۱۵برابر شده است .و خب کتابي که آن موقع صفحه سه تومان قيمت
ميخورد االن باالي صفحه  ۱۳۰ ۱۲۰تومان مي خورد .يعني االن يک کتاب
صد صفحه اي بيش از  ۱۶۰۰۰تومان قيمت ميخورد .که کسي ديگر قادر به

خريد اين کتاب نخواهد بود.
 ميزان کاغذي که در داخل توليد ميشود به ناشرين خصوصي همتعلق ميگيرد؟
اوالً کاغذي که در داخل توليد ميشود حداکثر  ۳۰درصد از نياز کاغذ ما
را ميتواند تامين کند .ثانياً متاسفانه اغلب اوقات کاغذ ايراني را چاپخانه ها
ميگويند باد دارد گلوله مي شود نبرد دستگاه چاپ را خراب ميکند .در واقع
به نوعي کاغذ داخلي چون کيفيت الزم را ندارد ،چاپخانه ها همواره مايل اند
که با کاغذ خارجي کارچاپ کنند .
 در اين چند ماه اخير درصد افزايش قيمت کاغذ چطور بوده؟ چنددرصد افزايش قيمت داشتهايم؟
قيمت کاغذ نزديک به  ۳برابر شده است .از بندي  ۶۰هزار تومان تبديل به
 ۱۴۰هزار تومان شده است .ضمن اينکه عرض کردم اکنون بايد کاغذ را نقد
خريداري کرد.
 اطالع داريد نظر معاون مطبوعاتي در اين باره چه بوده؟ تا جايي کهمن مطلع شدم گفتوگوهايي در اين زمينه با رسانهها داشته اند .اما
عم ً
ال اقدامي در حل اين مشکل صورت گرفته يا خير؟
من چون خودم مطبوعاتي هم هستم و سالهاست که هفته نامه دارم و بنده
يک بند کاغذ يا يارانه نگرفته ام  .در سراسر دولت آقاي روحاني ما هيچ يارانهاي
نگرفته ايم و در نهايت نتوانستيم مجله را منتشر کنيم.
 در صورتي که يک سري از خبرگزاريها و مطبوعات يارانه نيمه اولهمين امسال را هم دريافت کردند...
به هر حال هميشه يک سري هستند که نزديک به دولت اند .که ما اسمشان
را ميگذاريم؛ ويژهخواران .اينها هم اکنون هم ممکن است براي چاپ کتاب
کاغذ به دستشان برسد .تا وقتي اين باندهاي فساد توزيع کاغذ ،که کاغذ را با

ارز دولتي ميخرند و با ارز آزاد ميفروشند ،در عمل به صورت جدي جلويشان
گرفته نشود ،شرايط ناشرين تغيير نميکند .ما به عنوان ناشر وعده وزير محترم
فرهنگ و ارشاد؛ جناب دکتر صالحي را شنيديم در نمايشگاه کتاب ارديبهشت
ماه و اتفاقاً خود مقام معظم رهبري هم در نمايشگاه اشاره کردند که مشکل کاغذ
حل شود  .اما هيچ نشانهاي در عمل نديديم .البته حسن نيت جناب دکتر صالحي
بر ما پوشيده نيست و انصافاً ميدانم که ايشان شخصا تالش ميکند براي رفع
اين مشکل .اما خب حتماً وزارت ارشاد هم دستش به جايي بند نيست و قدرتي
ندارد که بتواند کاغذ را در اختيار اهالي مطبوعات و ناشرين قرار دهد.
 با اين حال اينجا اين سوال به وجود مي آيد که اگر وزارت ارشادهم در حل مسئله بحران کاغذ و فساد توزيع ،قدرتي ندارد ،چه کسي
بايد و مي تواند مقابله اين روند بايستد؟
يک بخشي از آن به وزارت صنعت و معدن و تجارت برميگردد که وارد و
توزيع کننده کاغذ هستند .و حاال يا خواسته يا ناخواسته در اختيار کساني قرار
دادند ...که مثال مطبوعات مينويسند دوبرادر يک شرکتي را شبانه تأسيس کردند
که که فردا ميلياردها تومان سود کردند ،از بابت اين کاغذي که به دستشان
رسيده است .به جاي اينکه به دست ناشران برسد .اينکه چه قدرتي ميتواند
اين مسئله را حل کند در حد حدسيات ماست که راه به جايي نميبرد .به طور
کلي دولت در درجه اول و خود نظام حاکم بايد بتواند سر و سامان بدهد به
اوضاع آشفته کاغذ که ناشران کارشان تعطيل نشود .کتابي که با قيمت باال
چاپ ميشود قاعدتاً خوانده نمي شود .مردم قدرت خريد ندارند .و جامعه اي
که کتاب نخواند ،بدون شعار ،جامعه متفکري نيست.
جامعه سالمي نيست ،جامعه اي نيست که رفتار درستي داشته باشد .چه چيزي
جلوي پرخاشگري ،جنايت ،خشونت و  ....را مي گيرد؟ کتاب .انديشه .چون کتاب
موجب انديشه مي شود .چون کتاب اخالقيات را ارتقا مي دهد .وقتي ناشر

نتواند کتاب چاپ کند ،نويسنده کتاب نمي نويسد و مخاطب کتابي ندارد که
بخواند .حتي در صورتي که ناشري در تيراژ صد نسخه هم چاپ کند ،مخاطب
قادر به خريد آن کتاب نيست .اينها همه به هم مرتبط اند .بنابراين وقتي کتاب
خوانده نشود ،انديشهاي وجود ندارد .و انديشه در هوايي که تنفس ميکنيم
وجود ندارد .حتي آن مقدار از محتواي متني و مطالبي که در فضاي مجازي
هستند ،وقتي به کتاب و انديشه مرتبط نباشند ،ساده و عوامانه و دمدستي
خواهند بود .که باعث ايجاد انديشه نخواهد شد .و جامعه دچار هرج و مرج و
خشونت و جامعه اي عصباني مي شود .به نظرم دولتمردان همان قدر که به
فکر تهيه نان ،آب و مسکن مردم بايد باشند ،به همين شدت بايد براي مطالعه
و در دسترس بودن و ارزان بودن کتاب هم فکر کنند و راهکار نشان بدهند .و
کمک کنند .من اين موضوع را بارها در مصاحبه هايي که در سال هاي اخير
داشتم بيان کردم که تيراژ کتاب بسيار پايين آمده است و هشدار داده ام .حاال
در آمار سوري هر ناشر در سال ممکن است  ۲۰۰عنوان کتاب چاپ کند ،اما
 ۲۰۰عنواني که به تيراژ  ۱۰۰نسخه است .اين جامعه  ۸۰ميليوني که درصد
بااليي از آنان تحصيالت عاليه دارند تيراژ کتاب بايد حدود يک ميليون نسخه
باشد .پس ما فعال چيزي به نام انتشارات نداريم.
 شنيدم يکسري ناشران و کتابفروشان ورشکست شده اند .درستاست؟
بله .باالخره وقتي ناشر کتاب چاپ نکند ،ورشکسته است .چه اعالم کند ،چه
اعالم نکند .و من از نزديک شاهد ورشکستگي همکاران بوده و هستم.
 انتظارتان به عنوان يک ناشر شخص ًا از مسئولين مربوطهچيست؟
من هم قبول دارم که ما وارد يک جنگ تمام عيار اقتصادي شدهايم.
خواسته يا ناخواسته .و اينکه چه کسي مقصر است ،مهم نيست .مهم اين
است که ما داشتههاي موجود در اين کشور را اگر درست تقسيم کنيم ،تا
چند سال مشکل کاغذ هم نخواهيم داشت .هم اکنون ممکن است صد انبار
در بندرعباس ،خراسان ،شهر ري ،اصفهان و ...مملو از کاغذ باشند .آنچه
که عدهاي همچون موش ها انبار کردند ،اگر بيايد بيرون و تقسيم شود ،تا
چند سال فکر مي کنم حداقل دغدغه اي در خصوص کاغذ نداشته باشيم
و همچنين ساير کاالهاي مورد نياز .اين کاري نيست که از دست مردم
بر بيايد .هرچند مردم همواره در سرنوشت سياسي خود سهيم هستند.
اما اکنون مسئولين بايد اين مشکل را حل کنند تا ناشرين تعطيل نشود.
وقتي سختي ها براي همه است گله اي نيست اما اگر من امروز گله
مي کنم به اين دليل است که ميبينم امروزي که من نمي توانم دو بند
کاغذ تهيه کنم ،کساني  ۲هزار بند کاغذ در اختيار دارند .اين باعث طغيان
مي شود ،باعث ناراحتي و گاليه مي شود...
و آن که بايد اين مشکل را حل کند دولت است .فراتر از دولت؛ مجموعه
نظام است ،که بايد مشکالت اقتصادي مردم را در سراسر کشور بتواند
حل کند و اگر نتواند حل کند متاسفانه همه چيز از دست ميرود .اخيرا ً
انبارهاي کاغذي کشف شد و در تلويزيون هم اعالم کردند که توزيع
ميشود .اما ما نديدم که توزيع شود .و مثال بگويند ناشرين با مجوزشان
بيايند و نفري  ۱۰۰بند کاغذ با قيمت دولتي بگيرند .

شصت و هفتمين نشست «ترنم قلم» ،همراه با جلسه نقد و بررسي
کتاب «سنگ يحيا» نوشته خسرو عباسي در فرهنگسراي گلستان
برگزار شد.به گزارش روابط عمومي مراکز فرهنگي هنري منطقه 8و
فرهنگسراي گلستان؛ در ابتداي اين جلسه نقد و بررسي ،خسرو عباسي
بخشهايي از کتاب خود را خواند و در سخناني کوتاه گفت :اين کتاب،
اولين مجموعه داستان کوتاه من است که به چاپ رسيده است .البته
تاکنون چندين کار خاطره و زندگينامه دارم که منتشر شده است.
سپس آيت دولتشاه به عنوان منتقد صحبت کرد و راجع به «سنگ
يحيا» گفت :اين مجموعه 10 ،داستان کوتاه است که  9تا از آن به
وضوح مسئله جنگ را مطرح ميکند و داستان آخر نيز يک داستان
مذهبي است و از نظر مضمون بيارتباط با داستانهاي قبلي نيست اما
تنها داستان غير جنگي اين مجموعه به حساب ميآيد .داستانهاي اين
کتاب را بسيار خوب و خوشخوان ديدم .اين مجموعه در چند بخش
جوايز امسال حضور داشت و حتي در جشنواره جالل نيز مورد تقدير
قرار گرفت .به نظرم اين کتاب به اندازه کافي و شايسته ديده شده است
و از اين نظر جا دارد که نقدهايي با زاويه ديد يک نويسنده حرفهاي را
داشته باشيم .داستانهاي اين کتاب ،عموما فضاي جنگ ستيز دارند
و فضاي جنگ ،مصيبتها و عواقب آن را نقد ميکنند .بايد بگويم که
اين کتاب از دو داستان قوي آغاز ميشود و در ادامه داستانها کمي
ضعيف و ضعيفتر ميشوند .براي مثال داستان «چاه» يا «کفش ملي»
از جمله داستانهاي ضعيف اين مجموعه هستند .داستان «نفير» نيز
سردرگم است .البته بسيار خوب است و فضاسازي مناسبي دارد اما
ميبينيم که جان داستان در آن درنيامده است .احساس ميکنم که
همراه با نوشتن اين داستانها ،ذهني محافظهکار همراه بوده است و
به همين دليل ،در جايي که بايد انرژي داستان تخليه ميشده است
و ضربه محکمي به مخاطب بزند ،کمرنگ ميشود و ايدئولوژي خود
را از دست ميدهد .وي ادامه داد :من فکر ميکنم که ايشان پيش از
هر چيز ،ميخواسته است تا داستان جنگي بنويسد .اين موضوع فراغ
از ديد ايشان ،در مواردي باعث ضربه خوردن به کار شده است .براي
مثال اگر در داستان «گراي صفر درجه» ،موضوع جنگ را از آن خارج
کنيم ،داستان بسيار زيباتر و بهتر ميشود .در حقيقت ،ميخواهم
بگويم که اگر بعضي از داستانهاي اين کتاب ،ميتوانستند خود را از
دايره جنگ بيرون بکشند ،چه قدر بهتر و قويتر ميشدند .به نظرم،
الزام آقاي عباسي براي وارد کردن جنگ به داستان و ربط دادن به
آن ،کار را تقليل داده است و محافظهکاري ايجاد کرده است .در اين
داستان ،آن انفجار نهايي که انتظار داريم رخ نداده است و بعضا وقتي
داستانها را تمام ميکردم ،حسرت ميخوردم که چرا به انرژي نهايي
خود نرسيده است .البته بايد بگويم که در بعضي از داستانهاي اين
کتاب به پرداخت مينياتوري و تصويرسازي فوقالعاده آقاي عباسي غبطه
خوردم .بايد بگويم که ايشان تصويرسازي جز به جز بسيار خوبي داشته
است و از اين منظر بسيار حيرتزده شدم .دولتشاه به بررسي تعدادي از
داستانهاي اين کتاب پرداخت و گفت :بايد بگويم که داستان «گراي
صفر درجه» عليرغم تمام موضوعاتي که بيان کردم ،قويترين داستان
اين کتاب است .دقت کنيد رسالت يک مجموعه داستان اين است
که سرگرمي آفريني کند و مخاطب را درگير خود کند ،به نظرم اين
داستان به خوبي توانسته است اين ويژگي را ارضا کند .در مورد داستان
«سنگ يحيا» بايد بگويم که اين داستان از چند جنبه قابل بررسي
است .اول از همه ،اين داستان ارزش مطالعات فرهنگي دارد چرا که به
کشف چيزهايي ميپردازد که من مخاطب براي اولين بار با آن روبهرو
شدم و البته براي من جذاب بود .در کل بايد بگويم که بعد از مدتها
مجموعه داستاني خواندم که از خواندنش لذت بردم و اينگونه نبود
که تا ميانه آن را بخوانم و سپس کنارش بگذارم .از اين جهت به آقاي

عباسي تبريک ميگويم .اين مجموعه داستان بسيار خوب بوده است
که تاکنون تا اين اندازه ديده شده است.
محمدرضا گودرزي در سخنان خود گفت :خاطرم هست که آقاي
عباسي را در جشنوارههاي داستاني هنگامي که داور بودم ،شناختم.
در اين جشنوارهها ،ايشان  2-3بار مقام آورد .حوزه مورد عالقه ايشان
ادبيات دفاع مقدس است .مجموعه داستان «سنگ يحيا» شامل 10
داستان کوتاه است که از اين تعداد 5 ،داستان رئاليستي است 2 .داستان
مدرن است که داستانهاي «سنگ يحيا» و «چاه» است 1 .داستان
شگفت است و در نهايت  2داستان «نفير خانه» و «دندان طال» رئاليسم
جادويي است .تنوع ژانرها نشان ميدهد که با مجموعه خوبي روبهرو
هستيم .اغلب کساني که اين مجموعه را خواندند به من گفتند که کمتر
پيش ميآيد که يک مجموعه داستان 4 ،داستان خوب داشته باشد اما
اين مجموعه  8داستان کوتاه خوب دارد 6 .داستان کتاب ،راوي اول
شخص دارد 2 .داستان توسط اول شخص جمع روايت شده است2 ،
داستان راوي محدود به ذهن دارد و در نهايت  2داستان نيز راوي دوم
شخص دارد .در اين مجموعه با تنوع راوي نيز مواجه هستيم و اين
تنوع نشان ميدهد که نويسنده ديدگاههاي متفاوت و روشهاي برخورد
متفاوت با داستان را به خوبي بلد است .نظرگاهها ،توصيف صحنهها و
شخصيتها بسيار خوب بيان شده است و نوع لحن و نثر بسيار مناسب
با فضاي داستان انتخاب شده است .از نظر دستهبندي موضوعي داستان
دفاع مقدس بايد بگويم که داستانها شعاري نشده است.
وي ادامه داد :دقت کنيد که داستانهاي اين کتاب بومي هستند که
ارزشمند است .با اين حال ،از اشکاالتي که اين داستان دارد اطناب و
زيادهگويي است .من برخالف آقاي دولتشاه ،داستان گراي صفر درجه
را داستان قوي نميدانم چرا که اطناب دارد و صفحات زيادي از آن
اضافه است .اشکال ديگر ،ابهام است .بدين معني که بعضي داستانها
براي ارتباط با مخاطب دچار کلنجار بود .دليل آن برجستهسازي زبان
از نظر نسبي بود .نگرش نويسنده نشان ميدهد که او نسبت به زبان
حساسيت زيادي دارد و اين زبان گاهي مانع از ارتباط او ميشود .بايد
بگويم که در بعضي از داستانها ،اطالعات داستاني بسيار دير داده شده
است .هيچ دليلي وجود ندارد که اطالعات تا اين اندازه دير داده بشود.
يکي از ويژگيهاي نويسنده خوب اين است که اطالعات مورد نياز
خواننده براي درک داستان را سروقت ميدهد .البته اين موضوع بدين
معنا نيست که نبايد از تعليق استفاده کنيم بلکه معتقدم که تعليق جز
بنمايههاي داستان است .دادن اطالعات ربطي به تعليق ندارد
گودرزي در مورد نقاط مثبت اين مجموعه اشاره کرد و گفت :داستانهاي
اين کتاب ،ارزش مطالعات فرهنگي دارند .گفتوگو بين شخصيتها
بسيار خوب فضاسازي شده است .بايد بگويم که ارائه جزئيات داستاني
است که آن را جذاب و منحصر به فرد ميکند .هر کس ميتواند
کليات را بنويسد و کاتاليزورها در جزئيات است .به نظرم اين مجموعه
در حوزه دفاع مقدس بسيار ارزشمند است و اثري درخور به شمار
ميرود .به نظرم دو داستان از اين کتاب بسيار خوب هستند و آن هم
داستان «سنگ يحيي» و «قرنطينه» است .دو داستان که نپسنديدم
نيز داستان «چاه» و «تيربند» است .بقيه داستانها نيز در ميانه اين
دو هستند .در حقيقت ،در اين مجموعه داستان بد نداريم .داستان
يحيي ،داستاني مدرن و محدود به ذهن است که به ماجراي شهادت
سهراب و خبر دادن به خانواده او ميپردازد.

