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نگاهی به بازار نشر کشور و آمارهایش

از این لحاظ!
� 

از لحاظ عنوان و تیراژ

کشـــور چاپ  کتاب در  کنـــون قریب یـــک میلیون عنـــوان  از اول انقـــالب تـــا 

شـــده اســـت. ایـــن عـــدد بـــرای ایـــن یکـــی دو ســـال اخیـــر حـــول و حـــوش 

کـــه البته بـــه نظر می رســـید این با احتســـاب  ســـالی 70 هـــزار بوده اســـت. 

کتاب های تجدید چاپ شـــده اســـت. این بـــه نظر می رســـد را در آمارهای 

مربـــوط بـــه حوزه نشـــر خیلـــی جـــدی بگیریـــد چـــون در این حـــوزه خیلی 

چیزهـــا بـــه نظر می رســـند و آمـــار دقیقـــی از آنها وجـــود ندارد.

تیـــراژ یـــا همان شـــمارگان هم ایـــن روزهـــا نزدیـــک ســـالی 120، 130 میلیون 

کتاب دو هزار نســـخه چاپ می شود. البته  نســـخه اســـت. یعنی تقریبا از هر 

کمک آموزشـــی  کتاب های  کـــه از  ایـــن تقریبا اســـت و دقیقترش این اســـت 

کال  کتاب هـــا هم  تـــا ده پانـــزده هزار نســـخه هـــم چـــاپ می شـــود و از بعضی 

کـــه یکی دســـت ناشـــر می مانـــد، یکی دســـت  ســـه نســـخه چـــاپ می شـــود 

نویســـنده، و یکـــی را هم نویســـنده بـــه مادرزنش هدیه می دهـــد و اینچنین 

کال متخصصان امر معتقد هســـتند  میانگینـــش می شـــود دو هـــزار نســـخه! 

گاج تغییر شـــغل داده و از حوزه نشـــر بکشـــند بیرون،  گـــر یک روز قلم چی و  ا

کرد. کتاب ها بـــه زیر 200 نســـخه ســـقوط خواهد  احتمـــاال متوســـط تیـــراژ 

� 
از لحاظ بیشترین تعداد چاپ

در اینبـــاره هـــم اطالعـــات دقیقـــی در دســـت نیســـت جـــز اینکـــه می تـــوان 

کنون  کتـــاب »دفتـــر برنامه ریـــزی قلم چی« را با تیـــراژ تقریبی 450 چـــاپ تا 

کتاب هـــای ایران نام برد. حاال شـــما  بعنـــوان یکـــی از پرتعـــداد چاپ ترین 

کتابش  کـــه بیشـــترین تعداد چـــاپ  کشـــوری  انتظـــار داریـــد وضعیت نشـــر 

متعلـــق بـــه یک »دفتر« اســـت چگونه باشـــد؟ اینجـــا هم دقیقـــا همانگونه 

کتاب/دفتـــر را خریده اند  کـــه ایـــن 450 نوبت چـــاپ ایـــن  کســـانی  اســـت! 

کنند  کشـــی  که دفترشـــان را خط  کش دم دستشـــان نبوده  احتمـــاال خط 

کشـــی ها بنویســـند! و ســـاعات درس خواندنشـــان را بین خط 

� 
از لحاظ نویسندگان

کتاب های منتشـــر شـــده در 6 ماه نخســـت ســـال 94 توســـط  طبـــق آمـــار 

19هـــزار و 108 مولـــف تالیـــف شـــده اند. ایـــن امـــر عـــالوه بـــر اینکـــه موجب 

 خـــود این 19 
ً
که ظاهـــرا گوشـــزد می کنـــد  خوشـــحالی اســـت، ایـــن نکتـــه را 

کتاب  کتاب نویســـی اشـــتغال دارند تا  هزار و اندی نویســـنده بیشـــتر به امر 

کتاب های یکدیگـــر را می خواندند  گر خود آنهـــا  که ا خواندن، چـــرا 
کشـــور ما ایـــن وضعیت را نداشـــت، در حالی  کتابخوانی در  اوضـــاع 

کـــه همه می بینیـــم دارد!

کودک و نوجوان � کتاب  از لحاظ 
کـــودک و نوجـــوان منتشـــر شـــده در چنـــد ســـال اخیر را  کتاب هـــای 
می تـــوان در دو دســـته »کتاب هـــای 8 صفحـــه ای« و »کتاب هـــای 
چنـــد جلدی تخیلـــی ترجمه شـــده« جـــای داد. یعنی شـــما در بازار 
کـــه با جلدشـــان روی هم 8 صفحه  کتاب هایی طرف هســـتید  یـــا با 
که همگی هم ترجمه هســـتند  کتاب هـــای چند جلدی  دارنـــد، یا با 
و تـــوی آنهـــا چند نوجـــوان می رونـــد داخل جنـــگل و با دیـــو و هیوال 
کننـــد! الحمـــدهلل هم  مبـــارزه می کننـــد تـــا یـــک صندوقچـــه را پیدا 
کودکان، هم ناشـــران، هم تصویرگـــران و هم مترجمان  والدین، هم 

از این تقســـیم بندی راضی هســـتند و مشـــکلی نیســـت.

کتاب سازی � از لحاظ 
کتاب ســـازی تا پیـــش از این اقدامی ناپســـند و در ردیـــف دزدی به 
کـــردن ابیاتی  گلچین  کیارســـتمی با  شـــمار می رفـــت تا اینکه آقـــای 
کتـــاب، جلـــوه ای فرهنگـــی، هنری  از حافـــظ و چـــاپ آنهـــا در یـــک 
کتاب ســـازی  کتاب ســـازی داد. از آن بـــه بعد  و عارفانـــه بـــه مقولـــه 
که شـــاخه خوبـــش را آقای  بـــه دو شـــاخه خوب و بد تقســـیم شـــد 
کیارســـتمی نمایندگـــی می کـــرد و شـــاخه بدش همچنان ناپســـند و 

در ردیـــف دزدی بـــه شـــمار می رفت.

از لحاظ جوایز ادبی �
که  کشـــور وجـــود ندارد اما می تـــوان حدس زد  گرچه آمار دقیقی در  ا
کشـــور چاپ می شود،  که در  کتاب داســـتان یا شـــعری  به ازای هر 10 
که اخیرا  یـــک جایزه ادبی وجـــود دارد. یکی از نمونه های جالـــب آن 
که طـــی آن 15  رونمایـــی شـــده اســـت جایـــزه ادبـــی »چهل« اســـت 
داســـتان نویس باالی چهل ســـال، 18 داســـتان نویس بین 35 تا 40 
که جوایز  کردنـــد. همین یک نمونه نشـــان می دهـــد  ســـال را داوری 

ادبـــی ما به شـــدت از فقر اســـم و بهانه برگزاری رنـــج می برند.

از این لحاظ �
که  گرچـــه لحاظ هـــای دیگـــری هم دربـــاره حوزه نشـــر وجـــود دارد  ا
کافـــی اســـت برای  می تـــوان بـــه آن پرداخـــت امـــا تـــا همینجایـــش 
اینکـــه بدانیـــد مـــا از چـــه لحـــاظ برای شـــما مجلـــه طنز بـــا موضوع 

کـــرده ایم. کتابخوانـــی تهیه  کتـــاب و  نمایشـــگاه 

2

95 
ت

ش
به

دی
- ار

ب
کتا

اه 
شگ

مای
ه  ن

نام
ژه 

- وی
وم 

ه س
مار

ش

rahrahtanz.ir 

rahrahtanz.ir 



علی عموکاظمی

که  پرده ی اول � کتابی  که مدت هاســـت در قفســـه ی  کتاب  ک خوردن هســـتند:گفتگـــوی بیـــن چند  ک در انبـــاری منزلـــی قرار دارد، در حال خا کـــه چندماهـــه داریم اینجـــا خا کردن.رمـــان تخیلـــی : انـــگار نـــه انـــگار  کـــه مـــا رو جـــادو  کـــه پشـــت این بـــی توجهـــی به مـــا چه رمان عاشقانه : وای چقدر رمانتیک! / جادویی از ِســـحر چشـــمان تو ُپر اعجازترکتاب شـــعر)علیرضا قزوه(: از شـــب جادو عبـــورم دادی و دیدم نبود می خوریـــم. مـــن مطمئنـــم  کـــه روی ما نشســـته را فلســـفه  و مغلطـــه ای وجـــود داره. کتـــاب فلســـفی: بایـــد دیـــد  گـــر ارتفـــاع غباری  کـــه حدودا رمـــان پلیســـی و رازآلـــود: ا کنیم، میشـــه حدس زد  که در میـــزان رطوبـــت هوا ضـــرب  کســـی بـــه مـــا ســـرنزده. بنابرایـــن نتیجـــه می گیریم  که  9 ماهـــه 
بـــارداره! کردن.صاحبمون  ک! دریچـــه ی آئورتم رمان تخیلی: شاید هم زامبی ها بهش حمله  کتـــاب اطلـــس آناتومـــی بـــدن: چقـــدر ترســـنا

کـــردن نـــگاه چپ بکنـــه، خـــودم تار و مـــارش می کنم.رمـــان دفاع مقـــدس: بچه ها نترســـید! هرکســـی خواســـت به ما دچار نارســـایی شـــد! که ...کتـــاب خاطـــرات حـــاج آقـــا: ای تنـــدرو! دوران تـــار و مـــار  کرد. یاد یه خاطـــره افتادم  گفتگـــو  کالم از پدر عروس!گذشـــته؛ باید با قاتل  کسی منو صدا زد؟کتاب خاطرات حاج آقا: بی ادب!رمان دفاع مقدس: یک  ج میرزا(:  کـــی کتاب دینی: نخیر برادر! شما لطفا صحبت نکنید!کتاب شعر)ایر بـــه  تـــا  مردم هـــا!  ضـــد  ای  روشـــنفکری:  کنیـــد؟کتـــاب  ســـرکوب  رو  فکرهـــا  کـــه  تیـــراژت می خواهیـــد  مردمـــی!  آقـــای  مقـــدس:  دفـــاع  رمـــان 
شـــما؟!  کالســـا می خرن، برای همیـــن ماندگارم.کتاب روشـــنفکری: انقدر به تیـــراژت نناز. من رو آدم چندتاســـت  بـــس با  از  خـــدا  بنـــده  آره  طنـــز:  داســـتان  شـــده. کتـــاب  مانـــدگار  مونـــده  مغازه هـــا  ویتریـــن  تـــو 

. . . کتـــاب آشـــپزی: فقـــط زیـــاد نمـــک نریـــز چون خخخخـــخ
میشه! مـــن شـــور  نظـــر  بـــه  روانشناســـی:  که ناهنجاری هـــای محیطی باعـــث ایجاد یک کتـــاب  کتـــاب نخوانی او شـــده کنـــش منفی بـــر روان صاحبمون شـــده  نهایتـــا منتج بـــه 

کـــه ما هم کتـــاب ادبیـــات دوم راهنمایـــی: لطفـــا اســـت. کنید  زیـــر دیپلـــم صحبـــت 
! از بفهمیم بایـــد  مـــا  ببینیـــد!  روانشناســـی:  کتـــاب 

اینجـــا بـــه صاحبمـــون انـــرژی مثبـــت بفرســـتیم تا بیـــاد ســـراغ ما.

?how can we transfer positive energy :کتاب آموزش زبان

کالس! بچه هـــا بیایـــد از این به  کتـــاب روشـــنفکری: وای چقـــدر بـــا

بعـــد با هـــم خارجی حـــرف بزنیم.

کتـــاب تاریخـــی: مـــن غربزده هـــای زیادی در طـــول تاریـــخ به خود 

دیـــده ام. امـــا انصافا تو چیـــز دیگری!

کار بایـــد بـــه  کنیـــد دیگـــه! بـــرای ایـــن  کتـــاب روانشناســـی: بـــس 

کنیـــم. خودمـــون فشـــار بیاریـــم و تمرکـــز 

کتـــاب اطلـــس آناتومـــی بدن: جســـارتا میشـــه مـــن زیاد بـــه خودم 

نیارم؟  فشـــار 

کـــودکان: خجالت نکـــش عمو! منم هرچند شـــب  کتـــاب داســـتان 

یکبار جـــام رو خیـــس می کنم!

کنـــن. یک.. دو  کتاب روانشناســـی: اشـــکالی نـــداره ولی بقیه تمرکز 
..سه

گهـــان در انباری باز  کـــه نا کتـــاب ها در حـــال تمرکز بودند  همـــه ی 

کتاب ها  کتاب هـــا وارد شـــد و به ســـمت قفســـه ی  شـــد و صاحـــب 

کرد. حرکـــت 

کتاب روانشناسی: خودمم فکر نمی کردم انقدر زود جواب بده! 

!please select me! Please! Please :کتاب آموزش زبان

رمـــان عاشـــقانه: تو رو به غم فـــراق بین من و خودت قســـم میدم، 

در آغوشـــم بگیر و بـــا خودت ببر!

کن، زشته! کتاب دینی: خواهرم خودتو جمع 

کـــن. من توی  کتـــاب اطلـــس آناتومـــی بـــدن: لطفا مـــن رو انتخاب 

کردن، جزایر النگرهانســـم هم دیگه  ایـــن مدت، غـــدد لنفاویم ورم 

نمی کنن. ترشـــح  هورمون 

کتاب روشـــنفکری  کند و  کتاب ها دســـت خـــود را دراز می  صاحـــب 

کتـــاب خاطرات حـــاج آقا را برمـــی دارد و زیر لب می گویـــد: این ها  و 

به نظر خـــوب میان.

که مـــا با عقالنیـــت از اینجا نجات  کتاب روشـــنفکری: خدا رو شـــکر 

کردیـــم. خداحافظ تندروها! پیدا 

کتاب ها از انباری بیرون میرود و در را می بندد. صاحب 

� 
پرده ی دوم

کتـــاب خاطـــرات حـــاج آقا: انقـــدر وزنتـــو روی من نده! جلـــدم درد 
. فت گر

کتاب روشـــنفکری: بـــه من چه ربطی داره. فشـــار داره از باال اعمال 
میشه. 

که فکر میکـــردم االن  کتـــاب خاطرات حـــاج آقا: منو بگـــو 

مـــا رو بـــا خـــودش می بـــره ســـد لتیـــان و بعـــد از یـــه 

دســـت جـــت اســـکی لـــم میـــده و می خونتمون!

کتـــاب روشـــنفکری: مـــن هـــم فکـــر میکـــردم 

االن می خـــواد منو بـــه دوســـتش هدیه بده 

کـــه "البتـــه زیبایی شـــما قابل  و بهـــش بگـــه 

که من  ستایشـــه ولـــی این هدیـــه برای اینـــه 

عاشـــق تفکـــرات شـــما شـــدم." تف بـــه این 
! نس شا

کتـــاب خاطـــرات حـــاج آقـــا و روشـــنفکری در زیـــر پایه ی 

گرفته بودند تـــا از تکان  شکســـته ی میـــز ناهارخوری قـــرار 

کنند! خوردن میـــز جلوگیـــری 

فرار از انباری
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یار مهربان
من یار مهربانم
گرانم کمی  اما 

کرده چون جنس باد 
در دست ناشرانم

درکل به قول ایشان
کم سود و پر زیانم

گرچه اهل ایران من 
این ملک شاعرانم

زیر هزار نسخه
باشد شمارگانم
مانند حال زائو

در وقت زایمانم
یا لنگ فیلم و زینکم

گیر این و آنم یا 
گر مجوز گیرم ا

من یار پند دانم
از این ممیزی ها

سرویس شد دهانم!
گر نباشد اغراق ا

صفر است راندمانم 
یک روز رفتم ارشاد

کمانم با این قد 
گفتم بده مجوز
ای راحت روانم

گفتا تو را برادر
یک سال می دوانم

کتاب خوبم من یک 

عشق است ترجمانم
نه عامل خالفم

نی در پی مکانم!
محبوب اهل فکرم

منفور طالبانم
فعال در اموِر
آزادی بیانم

کوزت شد گر  خواننده 
من ژان وال ژآنم!

من وارث پاپیروس
از مصر باستانم

هم خبره در سیاست
هم اقتصاد دانم
بسیار حرف دارم

با آنکه بی زبانم
درد دلم شنیدی؟
ای َخر بخر بخوانم

گفتم .... از بسکه شعر 
کرد این دهانم کف 

حسن ختام بیتی است
کآمد نوک زبانم
از خطه بیابان

گفته سعید)1(جانم:
“ من شاعری جوانم

گیسوانم”! منهای 

عباس احمدی

1- دوست و استاد خوب و طنز پردازم سعید بیابانکی

ُبن کتاب چیست؟
جواد محرمی 

کـــه وزارت ارشـــاد  کاغـــذی بهادار اســـت  کتـــاب،  ُبـــن 
کشـــور جمهـــوری اســـالمی ایـــران از محـــل سوبســـید 
کتاب به  کـــردن نمایشـــگاه  )یارانـــه( بـــرای پرازدحـــام 
دانشـــجویان می دهـــد.  و  کارمنـــدان  به ویـــژه  مـــردم 
کـــه بـــه جـــای رونـــق فرهنـــگ مملکت  کاغـــذ پـــاره ای 
کاغذی  کار ناشـــران و نویســـندگان رونق می دهد.  به 
کـــه در اصـــل بـــه عنـــوان حمایـــت از فرهنـــگ  بهـــادار 
نتایجـــی  بـــه  منجـــر  واقـــع  در  امـــا  می شـــود،  توزیـــع 
ضدفرهنگـــی چـــون هـــدر رفتن ســـرمایه ملـــی، اتالف 
کتـــاب و  کم اعتبـــار شـــدن  کـــم ارزش و  وقـــت مـــردم، 
از  منطقـــه  یـــک  در  ترافیـــک  افزایـــش  کتاب خوانـــی، 
پایتخت و... می شـــود. دســـتمایه ای برای آمارسازی 
کشـــور در زمان ارائـــه بیالن عملکرد  مدیـــران فرهنگی 
مجموعـــه تحـــت مدیریـــت؛ نمـــادی از نگاه تـــوده ای 
کشـــور؛  و غیرکارشناســـانه بـــه مقولـــه فرهنـــگ در یک 
ســـرمایه  و  ثـــروت  اتـــالف  رایـــج  شـــیوه های  از  یکـــی 
ملی در جمهوری اســـالمی؛ وســـیله ای بـــرای هدایت 
مـــردم بـــه انجام یـــک رفتـــار غلـــط و تبدیـــل آن رفتار 
کـــه وزارت ارشـــاد با آن بخشـــی از  به عـــادت؛ چیـــزی 
مـــردم را در ماهـــی معین از ســـال به ســـمت مکانی به 
کتاب ارشـــاد می کند؛ علوفـــه فرهنگی  نام نمایشـــگاه 
کتابخانه هـــا و جیب هـــای ناشـــران  و آنچـــه طبقـــات 
کمکـــی بـــه رشـــد افـــکار  کتـــاب را رشـــد می دهـــد، امـــا 

جامعـــه نمی کنـــد.
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ابوالفضل اقبالی

کارکردهای  کتابخوانی( در جامعـــه دارای  کتاب )و نـــه 

کـــه در این نوشـــتار قصد داریـــم به آنها  فراوانـــی اســـت 

کنیم. اشاره 

� 

کسسوار منزل: کتاب به مثابه آ الف. 

کتـــاب در جامعه  کارکردهای  اولیـــن و یکـــی از مهم تریـــن 

مـــا تزییـــن دکوراســـیون منـــازل طبقـــه متوســـط اســـت. 

کسســـوار منزل  کتـــاب نـــزد ایـــن عـــده از افـــراد بـــه مثابـــه آ

کتاب  گی  مورد اســـتفاده قـــرار می گیرد. لـــذا مهم تریـــن ویژ

کاغذ، قطـــع و قطـــر، جنس جلـــد، نوع  کیفیـــت  بـــرای آنهـــا 

کتـــاب ســـنگین و دهن پرکن  چـــاپ، ثقالـــت نام )یعنـــی نام 

که در  باشـــد( و قیمت آن اســـت. بـــه همین دلیل هم اســـت 

کتـــاب »تطورات صـــور زندگـــی اجتماعی  کتابخانـــه آنـــان هم 

از یونـــان باســـتان تـــا مدرنیتـــه متاخـــر« یافت می شـــود و هم 

کتـــاب »قاصـــدک بـــا من بگو چـــرا؟!« 

� 

کتاب به عنوان ابزار حفظ تعادل: ب. 

کلـــی خانم ها بـــدون حمل  کـــه به طور  همان طـــور 

کیف دســـتی قـــادر بـــه حفـــظ تعـــادل خویش 

در هنـــگام راه رفتـــن در خیابـــان نیســـتند 

کیف دســـتی  گر نیـــازی هم به  )حتـــی ا

نداشـــته باشـــند!( برخـــی از افـــراد 

کـــه بـــدون زیربغل  نیـــز  هســـتند 

 
ً
کتـــاب )ترجیحا زدن یـــک جلد 

حفظ  امـــکان  خوش عنوان!( 

تعادل خویـــش را در خیابان 

دومیـــن  پـــس  ندارنـــد. 

کتاب را هـــم متوجه  کارکـــرد 
شـــدیم...

� 
عنـــوان  بـــه  کتـــاب  ج. 

کتابخانـــه: ایجـــاد  لـــوازم 

از  بخشـــی  کـــه  آنجـــا  از 

بودجـــه فرهنگـــی مملکت 

ارتقـــای  صـــرف  می بایســـت 

از  و  گـــردد  کتابخوانـــی  فرهنـــگ 

کـــه تنهـــا فعالیـــت مذهون )اســـم  آنجاتـــر 

کـــردن!( در این زمینه  مفعـــول به ذهـــن خطور 

کشـــور می رســـد  که بـــه ذهـــن مســـئوالن فرهنگی این 

کتابخانـــه در سرتاســـر میهـــن پهناورمـــان اســـت،  ایجـــاد و تجهیـــز 

گزارش  کمـــک بـــه ارائـــه  کتـــاب آشـــکار می گـــردد.  کارکـــرد  ســـومین 
مســـئوالن! عملکـــرد 

کتاب به مثابه نان: � د. 
کتـــاب از چنـــد جنبـــه نقـــش نـــان را در زندگی افـــراد بـــازی می کند. 
کمپانی هـــای چاپ و نشـــر بناجیـــل )جمع  جنبـــه اول، نـــان بـــرای 
کتاب نبود ناشـــران  گـــر چیزی بنـــام  خیلی مکســـر بنجل( اســـت. ا
»نـــوای  آســـمان!«،  »صـــدای  انتشـــارات  همچـــون  زن«  »ســـری 
عشـــق«، »جانـــان بی وفا«، »ســـوی بهشـــت«، »کلســـیم بوســـه« و 
نظیـــر آنهـــا بـــا ســـفره خالـــی شـــرمنده زن و بچه شـــان می شـــدند. 
کـــه حدود  جنبـــه دوم، نـــان بـــرای مؤلفـــان »ســـری نویس« اســـت 
یـــک مـــاه زمـــان بـــرای خلـــق یـــک ایـــده و محتـــوا صـــرف می کنند 
ایـــده در 800  قالـــب  بـــرای بازنویســـی آن  پانـــزده ســـال  و حـــدود 
مختلـــف هـــدر می دهنـــد. این افـــراد معمـــواًل وضع مالی قشـــنگی 
کتاب اســـت.  دارنـــد! جنبه ســـوم، نـــان برای »ســـری فروش«های 
که  کتاب هایی هســـتند  کار فـــروش  ایـــن دســـته از فروشـــندگان در 
یـــک چیز آنهـــا زرد باشـــد. آن یک چیز می تواند شـــامل جلد، 
محتـــوا، قالـــب و یـــا حتـــی مخاطـــب باشـــد! 
مخاطـــب زرد اساســـًا رگ حیـــات این 

است. فروشـــندگان 

مثابـــه  � بـــه  کتـــاب  ه. 
: ف ظـــر

از  دیگـــر  یکـــی 
کتاب در  کارکردهـــای 
ریختـــن  مـــا،  کشـــور 
یـــا  آلبالـــو  تخمـــه، 
قراردادن لبوی داغ 
بـــر روی آن توســـط 
ن  شـــا و ست فر د
بـــه  آن  ارائـــه  و 
مظلـــوم  بچه هـــای 
اســـت  مدرســـه ای 
 50 اســـکناس  یـــک  کـــه 
تومانـــی بـــه عشـــق خوردن 
چلســـمه از جیب مبـــارک پدر، 
ِکـــش رفته انـــد. البته ایـــن مورد در 
زمـــان بیلبیلک میـــرزا اتفـــاق می افتاد 
ایـــن  مصـــرف  یک بـــار  ظرف هـــای  کنـــون  ا و 
که  گرفته انـــد، امـــا هنـــوز  کتـــاب را از آن  کارکـــرد مهـــم 
کـــرد. اســـتفاده  آن  از  می تـــوان  ضـــرورت  وقـــت  بـــه  اســـت  هنـــوز 

کارکردهای اجتماعی کتاب
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همچنان میگردم...
گر می آیید به سراغ من ا

در نمایشگاهم
در نمایشگاه جاهایی است

که نهانخانه ی عقل بشری نیز در آن حیران است
میشود دید اینجا

کتاب است و  همه جا نام 
کاِم  به 

     شکم و بوفه  و مد.
آش باید خورد

دوغ باید نوشید.
فست فود

فلسفه دارد اینجا! 
که علف در آورد کتابی دیدم  من 

قد نیزار جنوب
که محصوالتش چشمم افتاد به یک غرفه 

بی محابا
     به اندیشه ذهن بشری میخندید 

کرده چنان دخترکان دم بخت. که بزک  کتابی دیدم  من 

که از آثارش ایستادم دم یک غرفه 
آب میزد بیرون
واژه ها را دیدم

که پی خانه ی ایمن بودند
آب را ول نکنید.

کتابی را من 
هدیه دادم به ده پایینی
گوسفندان ده پایین هم

همه از خوردن آن بیزارند.

همچنان میگردم
مردمان اینجا

همه دنبال پنیر خویش اند
کسی خورده پنیر من را-  -چه 

کاالشان سبد 
گوییا نان و پنیری هم داشت     

کتابی دیدم جیبی من 
-می شود خوب به جیبت بزنی دربروی-

در همان لحظه ی آغاز ورود
خوب میشد فهمید

کتاِب امسال که 
ارزشش

چند برابر شده است

راستی 
عشق هم آمده است

لم میداد روی نیمکت با دوست
شعر میخواندند

پست مدرن

من مصلی را دیدم
که دم وقت اذان

به شلوغی صف سوره ی خود میبالید

ازدحام اینجا دارد باز 
جفتک

     می اندازد
دلربایی دیدم

مژه هایش پرفر
راه می رفت خرامان با قر

عطر پر جاذبه ی شیرینش
 طعنه

 به بینی درازم زده است
بعد از آن دیگر من

کتابی دیدم نه 
و نه آشی

دوغی
که دیدم همه زیبایی بود... بعد از آن هر چه 

م.رجایی

شعر مبتذل

 درد و مصیبت است و بال شعر مبتذل
 منفور اهل ذکر و دعا شعر مبتذل

گر چه هست  در شعر شاعران شهیری ا
 از شعر حافظ است جدا شعر مبتذل

که سیاسی است؟ کذائی است و یا   شعر 
 خود را معرفی بنما شعر مبتذل

 رد می شدم شبانه من از جمع شاعران
 من را صدا زدند: بیا شعر مبتذل

که شاعر است و به زندان روانه است  دیدم 
 جرمش چه بود؟ معرکه با شعر مبتذل
کم نظیر در این عصر پر فریب  هر شعر 

یا عارفانه است و یا شعر مبتذل

محمدحسین فیض اخالقی
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فریاد
ک بخور  از لیست روز زندگی، ال

ک بخور  بغض خود از این غم اسفنا
که نمی خوانندت  چون مغز همان ها 

ک بخور ُکنج قفسه تو هم برو خا
� 
 در دوره ی افزایش روزافزونند

 از دایره ی ممّیزی بیرونند
 با موج تقاضای همه معلوم است
کتاب ها ُپر از مضمونند امروزه 
� 
 فریاد از این شیوه ،از این حال و روند
گیرد پند که نمی  که هست؟   مسئول، 
کتاب های موجود کلیت   از 

اعالمیه های ختم ، جذاب ترند
� 

کتاب با همه بی حد دوست  گشته است 
 دل را ز سقوط می نماید ،سد دوست

گاهی  اما نرو مطلقًا پی آن ... 
در مغزش شیشه خورده هم دارد دوست

حجت رجبی

هات بوک

کمی اخالق نیست گردم  کتابش هرچه می   در 
 مطلب بی عیب و نقصی الی این اوراق نیست

کرده دور هم مشتی دروغ شاخ دار  جمع 
 گرچه در این حالت مکتوب هم حناق نیست

 کرده صد را صد هزار و روح فردوسی هنوز
 لحظه ای آرام از این صنعت اغراق نیست

کوچک نوشته هات بوک گوشه ای   روی جلدش 
که اصال داغ نیست  دست مالیدم بر آن دیدم 

کرده است کتاب داغتان یخ   گفتم آقا این 
 گفت این یارو هم انگاری درون باغ نیست

 گفت پولش را بپرداز و بخوان و داغ شو
کمی ساده است اما قاق نیست  گفتم این مخلص 

گفت کتاب انداخت   یک نفر آمد نگاهی بر 
 کاغذش خوب است اما جلد آن براق نیست

کتاب کتاب و ناشر و این هم خریدار   این 
که ما داریم در آفاق نیست  این هماهنگی 

 گرچه استثنا همیشه هست اما هرچه هست
کمی ارفاق نیست  بیشتر از چند مورد با 

کرده ام در قافیه  غین را با قاف قاطی 
کار شاعران هم شاق نیست گر این است  شعر ا

حسن بشتاب

“پرستشگاه ماه و اختر، اینجاستاقیانوس ُدر و گوهر

 
حقیقت را کتاب و دفتر، اینجاست«1

کتاب است!  محل نشر مقداری 

 
نمایشگاه زن یا دختر اینجاست

گاه عاشقانه  برای وعده 

مکانی خوشگل و خوش منظر اینجاست 

 
یکی دنبال »یار مهربان« است

یکی در جست و جوی دلبر اینجاست 
گان و نازی  رها و نرگس و مژ

سحر، لیال، زری، نیلوفر اینجاست 

 
بسی در آن طالق و ازدواج است

یکی از شعبه های محضر، اینجاست 

 

 برای خواندن عقد موقت
حرم خوب است اما بهتر اینجاست

 

 پدر با هردو فرزند ذکورش
و دختر با حضور مادر اینجاست

 
کودک و پیر زن و مرد و جوان و 

گویی محشر اینجاست   در این دنیا ، تو 
گشته مکانی مجمع اضداد 

می و مطرب، مصلی منبر اینجاست 

 
کتابی چونکه نایاب است و ممنوع

کشور، اینجاست  کل  نباشد توی 

 
ز قیمتهای پشت جلد پیداست

گوهر اینجاست  که اقیانوس در و 

 
کبر اینجاست پر است از خاطرات ناشنیده کتاب فتنه های ا

 
 نه تنها عرضه میگردد در آن، چیز

هزاران نقطه چین دیگر اینجاست...
1.پروین اعتصامیسیدمحمد حسینی 

یک روز بارانی
 صبح رفتیم هوا ابری و بارانی بود 

 جاده بی چاله و بی نقص و چراغانی بود 
 هفت خوان چیست دِر مترو قیامت شده بود 

 رد شدن از در آن هم عمال »خوانی« بود
 یك نفر بود پی چرت زدن در غرفه 

 یك نفر فك زده مشغول سخنرانی بود 
 قسمت عمده ای از راه رو ها حاصلخیز 

 بعضی از منطقه ها نیز بیابانی بود
 صنف دانشجو، دختر پسر فرهنگی 
 هر نری در بغلش سرو خرامانی بود 

 در »مصلی« دو وجب جا شده مخصوص نماز 
 واقعا وضعیت بی سرو سامانی بود 

 تا بخواهی هله هوله، ژله، انواع غذا 
 در همین چیز فقط بحث فراوانی بود 

کله پاچه  کوفته وجوجه و   ذرت و 
 دیزی و ایس پك و بره ی بریانی بود 
 میخریدند فقط مرد و زن و پیر و جوان 

که دراین معرکه ارزانی بود  شکر ایزد 
گشت زدیم و رفتیم  کمی   مثل هر سال 

کمترین فایده اش نیز پشیمانی بود

عطرین حق دوست
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گزوپری آنتوان دوسنت ا
گزوپری و ماری دو فونســـکلوب  کنت ژان دوســـنت ا او فرزند ســـوم 
بـــود و ســـقف مطالباتـــش از خانواده بـــا توجه به بچه ســـوم بودن، 

در حـــد همان »شیرخشـــک« و »پســـتونک« باقی ماند.
پـــدر و مـــادرش اهل لیون نبودند؛ در آنجا هم ســـکونت نداشـــتند؛ 
گذرشـــان هم به آنجـــا نیفتاده بـــود؛ هیچ فـــک و فامیلی هم  اصـــاًل 
کـــه آنتـــوان در آنجا  در آنجـــا نداشـــتند، ولـــی معلوم نشـــد چه شـــد 

گشـــود. چشـــم به جهان 
در قدیـــم رســـم بـــر ایـــن بـــود بچه هـــا بـــرای اینکه حـــق فرزنـــدی را 
به جـــا بیاورنـــد دکتـــر و مهنـــدس بشـــوند، امـــا آنتـــوان این رســـم را 
کـــه مســـیر هوایی فرانســـه- بـــه جـــا نیـــاورد و خلبان شـــد. طوری 
آفریقـــا، آفریقا-فرانســـه و در خاللـــش آمریـــکای جنوبـــی را بهتـــر از 
که مشـــغول  مســـیر خانه شـــان بلـــد بـــود. از قضـــا روزی همین طور 
که  کرد  گهان احســـاس  کتشـــافی اش بـــود، نا خلبانی و ســـفرهای ا
گرفت  کویر  بدجـــور نوشـــتنش می آیـــد. پس یک جائـــی وســـط دل 
کـــه آمد دســـتی را بکشـــد، یکهو ُپتی  بغـــل و زد رو ترمـــز و همچیـــن 
گروپـــی از دل اختـــرک ششـــصد  کوچولـــو(  ِپَقنس)همـــان شـــازده 
و دوازده اش پریـــد پاییـــن و افتـــاد تـــو بغـــل آنتـــوان مادر مـــرده ما و 

بپرس!حـــاال نپرس و  کـــی 
گزوپـــری  کوچولـــوی ا کتـــاب شـــازده 
گرچه بـــرای دانشـــجویان فلک زده  ا
بســـا  چـــه  و  نداشـــت  آبـــی  زبـــان، 
مکـــررش  خوانـــدن  بـــا  طفلکی هـــا 
هـــم  ادواری  شـــرمندگی  دچـــار 
کـــه می خواندند  می شـــدند )از بـــس 
بـــرای  امـــا  می فهمیدنـــد(  کمتـــر  و 
داشـــت  نـــان  دیگـــر  خیلی هـــای 
ج  خـــر بـــا  توانســـتند  حداقـــل  و 
ژســـت  جمله هایـــش  از  دوتـــا 
روشـــنفکرمآبانه ای به خـــود بگیرند 
ک  مـــال جملـــه  دوتـــا  همیـــن  و 
تمییزشـــان شـــود بـــا ســـایر افـــراد.
و  چهـــل  در  گزوپـــری  ا شناســـنامه 

شـــد. باطـــل  چهارســـالگی 

ارنست میلر همینگوی
پـــدرش »کالرنـــس«، پزشـــک و مـــادرش »گریس« هـــم زن پدرش 

. د بو
کســـی از  وســـط شـــلوغی های جنـــگ جهانـــی اول بـــدون اینکـــه 
او توقعـــی داشـــته باشـــد، بلنـــد می شـــود و داوطلبانـــه بـــه جبهه 
مـــی رود )درود بـــر شـــرف آریایـــی اش!( و بعنوان راننـــده آمبوالنس 
کار  بـــه  مشـــغول  جبهـــه  کناره هـــای  و  گوشـــه  در  خ  ســـر صلیـــب 
که  می شـــود. اتفاقـــًا اولین رمان او هم بر اســـاس همیـــن تجربیاتی 
گر جنگ  از جنـــگ به دســـت آورده بود نوشـــته می شـــود. در واقـــع ا

بـــرای هیچ کـــس آب نداشـــت، بـــرای او نان داشـــت.
ارنســـت همینگـــوی در زمینـــه ازدواج و زناشـــویی چهـــار بـــار بخت 
ایـــن  احتمـــال  خیلـــی  چهارمـــی  ازدواج  در  می آزمایـــد.  را  خـــود 
کـــه عاقبت به خیر شـــود، چون طرف عین خـــودش آلوده  می رفـــت 
دم و دســـتگاه مطبوعـــات و این قبیـــل فعالیت ها بـــود، ولی ُخب، 
کـــرد، چهارتا پایـــان تلخ همیشـــه بهتـــر از یـــک پایان  چـــه می شـــد 

باز اســـت.
همینگـــوی رمان »پیرمـــرد و دریا« را قبل از مرگش به چاپ رســـاند 
کـــه خیلـــی هم شـــیک و بـــا ســـرعت بـــه فـــروش رفـــت؛ به طوری که 
هیچ گونـــه نقـــد منفی راجع به آن نوشـــته نشـــد. خودش هم شـــاد 
و شـــنگول و راضـــی از خلق چنین اثـــری مصاحبه هایـــی انجام داد 
و ُقپی هایـــی هـــم در قالـــب اینکه این اثـــر قابلیت تبدیل شـــدن به 
که بعد  1000 صفحـــه و... را دارد داشـــته اســـت. حاال چه می شـــود 
از این همـــه خوشـــی و عاقبت به خیـــری، فرتی بیایی بزنـــی و درجا 
خودت را ُبکشـــی، جای بســـی شگفتی و سئوال اســـت! اینجاست 
کـــه بـــه قـــول خســـرو شـــکیبایی در وصـــف حـــال همینگـــوی بایـــد 

گفـــت: حال ما خـــوب اســـت، اما تو بـــاور نکن!

این چند نفر
زهرا جمالی 
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جی کی رولینگ 
کی رولینگ یا جوآن  در مورد نحوه تولد جی 
جـــو رولینگ )این طایفه نســـوان هیچ گاه در 
طـــول تاریخ نتوانســـتند با دل خوش اســـم 
کامل شـــان را بزننـــد زیـــر نوشته های شـــان( 
کـــه  اســـت  بســـیاری موجـــود  روایت هـــای 
که روزی  البته درست ترینش همانی اســـت 
کـــه از لنـــدن به ســـمت  روزگاری در قطـــاری 
اسکاتلند می رفت، جنتلمنی پیدا می شود 
ُکتـــش را تقدیم بانوی جـــوان و نحیفی که  و 
کمان حالجی می لرزیده  در ســـرما همچون 
می کنـــد و خب طبیعی اســـت که یک ســـال 
کوچولوی مـــا به دنیا آمده  بعد هم رولینگ 

است.
کودکـــی را هماننـــد ســـایر هم ســـاالن  دوران 
کمـــی تأخیـــر در راه رفتن-  خـــود -البتـــه بـــا 
کـــه مادرش بـــا خواندن  گذراند. نقل اســـت 
تـــک بیتـــی »نـــه جادوئه نـــه جنبـــل، راه برو 
کوچولوی  ببینم تنبـــل« همـــواره رولینـــگ 
مـــا را بـــه راه رفتن تشـــویق می کـــرد. احتمااًل 
کـــه در ســـال 1990 هنگامی  همین هم شـــد 
کـــه در ایســـتگاه قطـــار بـــه انتظـــار نشســـته 
بـــود، ایده هـــری پاتر و مدرســـه جادوگری در 
ذهنـــش شـــکل می گیـــرد. می گوینـــد هـــری 
پاتـــر را به 67 زبان زنـــده دنیا ترجمه کرده اند 
کـــه  و از ایـــن بابـــت می تـــوان مدعـــی شـــد 
کتاب هـــای  رایج تریـــن دروغ دنیـــا همیـــن 

خانـــم رولینگ اســـت.

لئو نیکالیویچ تولستوی 

صدایـــش  این جـــوری  محل هـــا  )بچـــه  لئـــو  بـــه  معـــروف   
می زدند( نویســـنده شـــهیر روســـی در نهـــم ســـپتامبر 1828 
میـــالدی از پـــدری اشـــرافی و مادری بـــه مراتب اشـــرافی تر به  
دنیـــا آمد، اما خـــودش اصـــاًل با این قضیـــه )اشـــرافیت( حال 
نمی کـــرد. بـــه همیـــن خاطـــر از یـــک زمانـــی بـــه بعد، پشـــت 
کرد )وسیله دیگری دم دستش نبود(  دستش را با قاشـــق داغ 
که دور تفریحاتی نظیر شـــکار، الکل، ســـیگار، قمار و یک قسم 
ســـرگرمی های »اسمش را نبر« دیگر را خط بکشـــد؛ )کاًل به این 
که پول صفا و صمیمیـــت را از بین می برد( بعد  نتیجه رســـید 
از آن هم ســـرش را انداخت پایین و زندگی ســـاده ای را آغاز کرد. 

)نـــان و ریحـــان و پنیر، آســـمانی بی ابر، رســـتگاری نزدیک(
از آثار مهم تولســـتوی یا همـــان لئوی بچه محل ها می توان به 
که به عقیده برخی تولســـتوی  کـــرد  کارنینا« اشـــاره  رمـــان »آنا 
چنـــان زندگـــی ایـــن زن را بـــا بدبختـــی، فشـــار و جبـــر مواجـــه 
کـــه در آخـــر خـــودش هـــم می مانـــد که چـــه کند؟!  می ســـازد 
دســـت آخر هم وقتی دید دســـتش به هیچ جا بند نیست، نه 
گذاشـــت و نه برداشـــت، زن بیچـــاره را انداخت زیـــر چرخ قطار 
کـــرد و خیـــال خـــودش و جماعتی را هـــم از این  و تکه تکـــه اش 

کرد. بابت راحـــت 
در مورد دیگر اثر تولســـتوی یعنی »جنگ و صلح« همین بس 
گر روزی به  گفت هفت بار بازنویســـی شده اســـت، اما ا که باید 
ســـرتان زد و جنگ و صلح را شـــروع به خوانـــدن کردید، هفت 
کنـــم، هفده بـــاری وقـــت بگذاریـــد ببینید  که چـــه عرض  بـــار 
کـــه در داســـتان با ترافیک  کـــی به کی هســـت؟! )از بس  اصـــاًل 

شـــخصیت ها مواجه هستیم(
تولســـتوی 82 سال زیست و همه فامیل در مورد اینکه زیادی 
زیســـته حرف هـــای زیـــادی می زدند و درســـت فـــردای همین 

گهان افتاد و دیگر نزیســـت! حرف هـــای زیادی بـــود که نا

فئودور داستایوفسکی
که پدر، پزشـــک نامبـــرده در ســـنه 1821 میـــالدی قبـــل از اینکـــه  )به طوری کـــه نویســـنده شـــود در خانـــواده ای  خانـــه دار  به شـــدت  مـــادر  و  که فئودور به شـــدت بچـــه خوابالویی یارانه شـــان هـــم دســـت نزنـــد( به دنیـــا آمـــد.یـــک خانـــواده 9 نفـــره را بگردانـــد و تـــازه بـــه پول بـــا صرفه جویـــی در مخـــارج خانـــه توانســـته بود بـــود  کـــرد. )حـــاال می ذاشـــتی یه کم جوهر شـــادی شروع به فعالیت در محافل انقالبی علیه داستایوفســـکی پـــس از اولیـــن رمانـــش غـــرق در در ســـال 1846 به چاپ رســـید.نظام ماند و بعـــد اولین رمانش بنام »مردم فقیر« ظهـــر نخوابد. فئـــودور تا ســـال 1843 در مدرســـه نظام بفرســـتد تـــا بلکه آدم شـــود و روزهـــا تا ِلنگ بـــود، پـــدرش تصمیـــم می گیـــرد او را بـــه مدرســـه از آنجایـــی  کارهای رمانت خشـــک بشـــه بعد( از آن طـــرف هم هرچه تزار روســـیه  گرفتنـــد و انداختنـــش ســـبیلی رد می کـــرد، اما ایـــن رفیق ما دســـت بردار ایـــن جوجه بلشـــویک را به رویش نمـــی آورد و زیر این عمـــو نیکالی ما )همان تزار روســـیه(  که بعید نبـــود. دســـت آخـــر هـــم  که عرب نی انداخـــت. )هرچند  کار اجباری اش برســـد(.می دانـــم طول مـــوج پرتاب نی در میـــان اعراب تا آنجایـــی  گرفتنـــد و بـــا چندی، نزدیک به ده دوازده ســـالی طول کشید( چنـــدی پـــس از آزادی اش از زنـــدان )البتـــه ایـــن ســـیبری و اردوگاه های  کتـــاب نامـــی را بســـتند به ریشـــش و رفت پـــی کارش.عزب اوغلـــی را نفرین می کننـــد، باالخـــره »ماریا« نـــدارد و زمیـــن و زمـــان )بـــه صـــورت توأمـــان( آدم خوانـــدن حرف هایی از قبیـــل زن بگیر و خوبیت فامیل هـــا جمـــع شـــدند و دورش را  کـــه معروف خود یعنی جنایات و مکافات را نوشـــت.فئـــودور داستایوفســـکی در ســـال 1864  را  پیامـــی  منتقـــدان  از  خیلـــی  نظـــر  کتـــاب جنایات از  کمـــال تبریزی بـــا هنرمندی و مکافـــات خـــود نتوانســـته اســـت بـــه خوبـــی به داستایوفســـکی در 775 صفحه  کند،  که شما قاتل به خداوند هســـت )حتی شـــما قاتل عزیز( انتقال تعـــداد آدم هـــای روی کره زمین راه برای رســـیدن تمـــام در فیلم مارمولک در قالب این جمله که به مخاطـــب القا  کســـی دیده اســـت  کبابی به جـــان خلق اهلل و باشـــی و تبـــر بـــرداری و بیفتی داده، وگرنه چه  خورشتی و 

آبگوشتی شـــان  و 
را جـــدا کنی و بعد 
داســـتان  آخـــر  در 
بیفتد  یـــادت  هم 
کـــه خدایـــی هـــم 
نزدیکـــی  ایـــن  در 
هســـت... پای آن 

بلند! کاج 
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محمدرضا رضایی

کـــه انســـان های اولیـــه از بیکاری فـــراوان  داســـتان از آنجا شـــروع شـــد 

کاری  کردن ســـاعت  کار  حوصله شـــان ســـر رفت، چون آن موقـــع برای 

کار مهم بـــود، یعنـــی به محض  کیفیـــت  خاصـــی مطـــرح نبود، بلکـــه 

گـــرازی چیزی شـــکار می کردند که شـــب عیدی شـــرمنده  اینکـــه یـــک 

زن و بچـــه نشـــوند، به غار بر می گشـــتند. بـــرای همین، خیلـــی اوقات 

کـــردن را کشـــف کردند و ســـپس به  فراغـــت داشـــتند. پـــس ابتـــدا فکر 

کـــه برای اوقات فراغت چه تفریحات ســـالمی داشـــته  کردند  ایـــن فکر 

باشـــند، چـــون در آن موقـــع هنـــوز ســـیروس مقـــدم و مهـــران رجبی و 

که  محمدرضا شـــریفی نیا اختراع نشـــده بودند، لذا ســـریالی هـــم نبود 

گرم تابســـتانی یـــک نفر چیزی  کننـــد. باالخـــره در یک روز  بـــا آن حال 

کرد نتوانســـت برای بقیـــه توضیح دهد،  کار  بـــه ذهنش رســـید، اما هر 

که روی  گرفـــت  چـــون هنوز زبـــان هم اختراع نشـــده بود؛ پس تصمیم 

که تمام شـــد انسان های اولیه  دیوار غار تصمیمش را بکشـــد. نقاشی 

خیلـــی زور زدنـــد که بفهمند منظور دوست شـــان چیســـت، اما هرچه 

زور  می زدنـــد بیشـــتر می ترکیدند. در   نهایت و بعـــد از چند ترکیدگی هم 

هیچ کـــس نفهمید منظور دوست شـــان چیســـت، اما ایـــن اتفاق یک 

که  کـــه انســـان های اولیـــه فهمیدند  خوبـــی داشـــت؛ آن هـــم این بود 

بـــرای اوقات فراغـــت می تواننـــد روی دیوار غار نقاشـــی بکشـــند. پس 

از چنـــد روز صاحـــب غار فهمید که مســـتأجر هایش روی دیـــوار غارش 

کوچـــه ریخت و  نقاشـــی می کشـــند، پـــس اســـاس همه شـــان را تـــوی 
آبروی شـــان را پیـــش در و همســـایه بـــرد. مســـتأجرها 

که  کردند  کلـــی بدبختی صاحـــب غـــار را راضـــی  بـــا 
بـــه آنها اجـــازه دهـــد نوشته های شـــان را با خود 
ببرنـــد و او هـــم راضـــی شـــد، امـــا خـــب جابه جا 

کـــردن یـــک غار حتـــی آن روزها هم ســـخت 
کـــه انســـان های اولیـــه  بـــود. اینجـــا بـــود 
گرفتنـــد جایی غیـــر از  مفلـــوک تصمیـــم 
دیوار غار نقاشـــی بکشـــند و برای شروع 
کردند.  گلی و ســـنگی اســـتفاده  از الواح 
که زبان اختراع شـــد، انســـان ها  بعد ها 
که دیگر  آن قـــدر با هـــم حرف می زدنـــد 
کشـــیدن  از چیز هـــای آن چنان وقتی برای نقاشـــی  امـــا همچنـــان  نوشـــتن نمانـــد،  بـــرای  حمـــل  آن هـــا اســـتفاده می کردند. حتی حرف هـــای نگفته شـــان بـــر روی قابـــل 

می گوینـــد بابلی ها دیگر خیلی جوگیر شـــده بودند و یک کتابخانـــه بزرگ از این 
گلی، در مصر از پاپیروس  کردند. در بین النهرین از لوح های  گلی درســـت  الواح 
گاهی از ورقه های مســـی  و در چین از لوح های چوبی اســـتفاده می شـــد. البته 
که بیشـــتر مال بچه پولدار های تاریخ  و برونزی و طالیی هم اســـتفاده می شد 
کـــه روش های مرســـوم آزار  اســـت و کاری به شـــان نداریـــم. بعد ها بشـــر پی برد 
گرفت پوســـت حیوانات  حیوانـــات او را ارضـــاء نمی کند، بـــرای همین تصمیم 
گاو،  کند. ایرانیـــان روی پوســـت  را بکنـــد و از آن هـــم بـــرای نوشـــتن اســـتفاده 
گوســـفند و رومی هـــا روی پوســـت خـــر وحشـــی می نوشـــتند )این  گاومیـــش و 
طنـــز نبود هـــا، واقعـــًا روی پوســـت خـــر وحشـــی می نوشـــتند(. هندی هـــا هم 
از بـــرگ و پوســـت برخـــی درختـــان اســـتفاده می کردنـــد، خیلـــی به احتـــرام به 
گاو بیشـــتر  طبیعـــت اعتقـــادی نداشـــتند. احتـــرام بـــه حیوانـــات به خصوص 
کاًل همه جا اعتقـــادی به حفظ  به شـــان می چســـبید. البتـــه به نظـــر می رســـد 
طبیعت نداشـــتند، چون در ایران و روم هم از برگ و پوســـت درختان استفاده 
کنند، یک  کاًل دوســـت دارند هر بـــازاری را قبضه  کـــه چینی ها  می شـــد. از آنجا 
کهنه و اضافی ابریشـــم، خمیر و بعد  فـــرد چینی به نام تســـائی لون از قطعـــات 
کـــرد و از آن به کمک قلم مو برای نوشـــتن  ورقه هایـــی بـــه صورت نمد درســـت 
ع  کرد و همین طـــور الکی الکی شـــد اولین مختر کشـــیدن اســـتفاده  و نقاشـــی 
کاغـــذ. بعد ها چینیان هم بـــه جرگه احترام نگذارندگان به طبیعت پیوســـتند 
کردنـــد. به دلیل حفظ  کاغذ درســـت  و از پوســـت درخت توت خمیر و ســـپس 
کاغـــذ  کاری هیچ کـــس غیـــر از چینی هـــا ایـــن شـــیوه ســـاخت  اســـرار 
را نمی دانســـت تـــا اینکـــه اعـــراب، اســـیرانی از چیـــن را بـــه 
که یکی از شـــهر های ایران بـــود آوردند و  ســـمرقند 
کاًل آدم های  کـــه از   همان زمـــان  ایرانی ها هم 
کاغذ را از  تیز و بزی بودند، شـــیوه ساخت 
کاغذســـازی از شـــمال  گرفتند.  آنها یاد 
آفریقا به مناطق مســـلمان نشـــین 
کرد و مســـیحیان  اروپـــا راه پیـــدا 
کاغـــذ مرغـــوب  اروپـــا ســـاخت 
را از مســـلمانان آموختنـــد، 
روی  بـــه  بعد هـــا  ولـــی 
خودشـــان هم نیاوردند. 
در  کم کـــم  کاغذســـازی 
گســـترش یافـــت تا  اروپـــا 
به شـــکل امروزی رسید، 
کلمات  ولی محدودیـــت 
اجـــازه  ایـــن  از  بیشـــتر 

نمی دهد. توضیـــح 

چه شد که کاغذ را ساختند؟

جن در زندگی
محمد کوره پز

کـــه بعـــد از انصراف اجبـــاری ایشـــان از تحصیالت  کتـــاب ارزشـــمند جـــن در زندگی نوشـــته حاج آقا حســـن بخاری می باشـــد 
کتاب  کـــدورت بین این اســـتاد فرهیخته و خانواده شـــان به رشـــته تحریـــر در آمده اســـت. در این  حـــوزوی و در ایـــام ایجـــاد 
از زاویـــه ای نـــو و بدیـــع بـــه توصیـــف جـــن، روش هـــای جن گیـــری، داســـتان هایی از جنیـــان، معرفـــی ابعاد شـــخصیتی زعفر 
کتـــاب افزود:  جنـــی، روابـــط خانوادگی بین اجنه و... پرداخته شـــده اســـت. ناشـــر این اثـــر ضمن اعالم خبـــر آغاز فروش این 
کتـــاب در موضوعـــات جن، آشـــپزی، روانشناســـی موفقیـــت، جزیره برمودا، ســـینوهه و طب ســـنتی به  کنـــون 500 جلـــد  »تا
چـــاپ رســـانده ایم و امیدواریـــم بـــا اســـتقبال شایســـته مردم از ایـــن آثار وزین، تا ســـال آینـــده 1500 عنوان مشـــابه نیـــز روانه 

گردد«. بـــازار 
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محمدصالح کریمی

امـــروز روز اول نمایشـــگاه بـــود. برگه هایـــم خـــواب رفتـــه و بـــه هـــم 
چســـبیده بود. دوســـت داشـــتم همان اول صبحی یکـــی می آمد و 

برگه هایـــم را ورق مـــی زد تـــا شـــیرازه ام حـــال بیاید.
کننده ها بیشـــتر  کـــه بازدید  گفته بودند  در جلســـه توجیهـــی به مـــا 
بـــرای صـــرف آیس پک و ســـاندویچ  بـــه نمایشـــگاه می آینـــد؛ جای 
کثرًا بـــه  فـــروش می رویـــد، اما خیلـــی هم به  نگرانـــی هـــم نیســـت، ا
کتاب ها  خوانده شـــدن امیـــدوار نباشـــید، یـــک ضرب المثـــل بیـــن 
کتـــاب هیچ گاه خوانده نمی شـــود،  که می گویـــد: »یک  وجـــود دارد 

بلکه از قفســـه ای به قفســـه دیگـــر انتقـــال می یابد«.
کنندگان نمایشـــگاه نبود،  کتاب ها بهتر از اوضاع بازدید  امـــا اوضاع 
صبـــح قبل از بازشـــدن نمایشـــگاه اتفاقات زیـــادی افتـــاد؛ در غرفه 
کـــه خیلی خـــودش را می گرفت،  کتـــاب ممنوع الچـــاپ بود  مـــا یک 
انـــگار از قلـــم فیل افتـــاده بـــود؛ می گفـــت مـــن ممنوع الچاپم، پس 
قطعـــًا از همـــه بیشـــتر به فروش می رســـم، ســـر ایـــن حرف هایش با 
کتـــاب »قانون اساســـی« دعوایش شـــد، اما دعوای شـــان با صدای 
»تصویـــب  بنـــام  جدیـــد  کتاب هـــای  از  یکـــی  بفرســـت«  »صلـــوات 
حـــال  در  ســـپید  شـــعر  مانـــد.  ناتمـــام  دقیقـــه«،   15 در  گتی  اســـپا
کتـــاب »ترازویت را دســـت کاری  خوانـــدن شـــعرهای باوزنش بـــرای 
کتاب هـــای نوجوانان را  کتب صـــادق هدایـــت هـــم دور  کن« بـــود، 

گرفتـــه بودند.
که  کتاب هـــا از بی هنری طراحـــش آن قدر زشـــت بود  جلـــد یکـــی از 
هیچ کـــس حاضـــر نبـــود بـــا او هم صحبـــت شـــود. در بیـــن جمعیت 
گویـــا   می رســـید،  گـــوش  بـــه  حافـــظ  کلیـــات  ناله هـــای  صـــدای 
کار افتاده و بـــرای دیالیز پیـــش یکی از  کلیـــات حافـــظ از  کلیه هـــای 

کتـــب پزشـــکی رفتـــه بود.
کتب دانشـــگاه  کره با  کتاب هـــای فقه و علوم اســـالمی در حـــال مذا
بـــرای اتحاد بودنـــد. لیلی و مجنون با هم دعوای شـــان شـــده بود، 
مجنـــون می خواســـت لیلـــی را طـــالق دهـــد و از این به بعـــد به طور
کتاب هـــا می گفـــت از وقتـــی مجنون  Single  چـــاپ شـــود، یکـــی از 

گرفت. ماهـــواره خرید اختالف شـــان بـــاال 
کـــه دیگر نگو، بـــر روی جلدشـــان عکس های  کـــودک را  کتاب هـــای 

کـــرده  دیجیمـــون و شـــخصیت های غربـــی و شـــرقی را خالکوبـــی 
کتـــب فلســـفی و  کردنـــد.  گیم نـــت از غرفـــه فـــرار  و بـــرای رفتـــن بـــه 
عرفانـــی بر ســـر عقـــل و دل دعـــوا می کردنـــد. از خشکســـالی زاینده 
گلســـتان ســـعدی خشـــک شـــده بود و شـــاهنامه  رود، بوســـتان و 

جـــزو میـــراث فرنگـــی تـــوران به ثبـــت رســـیده بود.
کتاب هـــای بی محتـــوا )کـــه تعدادشـــان هم خیلـــی زیاد شـــده( راه 
کتاب های  کتاب هـــای دیگـــر را می بردنـــد؛  افتـــاده بودنـــد و آبروی 
نظامـــی و ارشـــاد هم ســـالی چند بـــار جلوی شـــان را می گیرنـــد، اما 

بعـــد آزادشـــان می کنند.
بلـــد  فحـــش دادن  عاشـــقانه  رمان هـــای 

شـــده بودنـــد و سرشـــان در تلگـــرام بود 
)دو نفرشـــان هم ســـر رفتن بـــه  پی وی  
و  خوش ضخامـــت  رمان هـــای  از  یکـــی 
خوش جلـــد، دعوای شـــان شـــد و جلد 

کردند(. یک دیگر را پاره 
بـــا  تابـــان«  »آفتـــاب  کتـــاب 
گلســـتان  »عهدنامه  کتـــاب 
بـــه  دســـت  ترکمنچـــای«  و 

کرده بودند و ســـر به  ســـر  یکی 
تاریخ معاصر می گذاشتند و... 

بگذریم...
نشـــناختم،  را  خـــودم  امـــا  گفتـــم،  را  اینهـــا  همـــه 

یک خـــرده دچـــار ناامیـــدی شـــده ام. برگه هایم 
نـــازک اســـت؛ نکنـــد ســـر راهـــی باشـــم و ناشـــر 

باشـــد. گرفتـــه  بازیافتـــی  از  را  برگه هایـــم 
بهتـــر بود ســـکوت می کردم، شـــاید جلد 

کسی را به  قشـــنگم می توانســـت نظر 
کنـــد و به قفســـه  خـــودش جلـــب 

کاری  بخت بـــروم، اما ســـاعت 
نمایشـــگاه بـــه پایان رســـید و 

را نخرید... کســـی ما 

دفترچه خاطرات یک کتاب

ک ک تا افال از خا
ک )واقع در تقاطع ظفر-شـــهید ســـبحانی،  ج تجاری افـــال ک عنـــوان مجموعـــه ای از تصاویر بدیـــع و زیبا از مراحل ســـاخت بـــر ک تـــا افـــال از خـــا
کشـــیده اســـت. »حـــاج هوشـــنگ جیب دوز«  ج را به تصویر  کشـــیدن بر کـــی بـــودن زمین آنجا تا ســـر بـــه فلک  کـــه از زمـــان خا ک 43( اســـت  پـــال
کلیه دســـت اندرکاران ســـاخت این بنـــای معنوی، با  کتاب ضمن تقدیر و تشـــکر از  ک در مراســـم رونمایـــی از این  ج پانـــزده طبقه افال مالـــک بـــر
گفت: »از تمـــام عزیزان اســـتدعای عاجزانه دارم این اثـــر معنوی را به  کتاب در همین مراســـم رونمایی به چاپ ســـوم رســـیده  اعـــالم اینکـــه این 

ج تجاری شـــریک شـــوید«.  کین این بر تمامـــی دوســـتان و ملتمســـین دعا معرفی نمـــوده و در ثـــواب رهن دکا
کتاب شرایط رهن و اجاره و تلفن های تماس با مالک به تفصیل ذکر شده است. الزم به ذکر است در پیوست 
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محمد کوره پز

کتاب هـــا و  کتابـــدار: ســـالم دوســـتان. امـــروز هـــم طبـــق معمـــول 
بـــه هـــم معرفـــی می کنیـــم.  نویســـنده ها و نوشـــته های خـــوب رو 

امیـــدوارم بتونیـــم اونـــا رو ســـرلوحه زندگـــی قـــرار بدیـــم.
کتابـــدار. امیـــدوارم از حضـــور اعضـــای فهیمه  نیما: ســـالم جنـــاب 
گـــروه  کنیـــم. دوســـتان لطفـــًا بـــه اساســـنامه  گـــروه اســـتفاده  ایـــن 
پایبنـــد باشـــن. بحـــث منطقـــی و ادب برخـــورد، یکـــی از شـــروط 

گروهـــه. حضـــور در ایـــن 
پریسا: سالم. تحمل مخالف و تمرین آزادی بیان هم باشه.

ناتانائیل: زنده باد مخالف من.
ســـیمون دوبـــوار: درســـته. لطفـــًا چت هـــم ممنوعه. صبح پاشـــیم 

ببینیـــم 500 تـــا پیام اومـــده. اصـــن ینی چی.
کاماًل موافقم.  پریسا: 

دکتر فریبا باستانی: منم همین جور...
ُگلم.  سیمون دوبوار: مرسی 

پریسا: فدات عزیزم. ستاره بچینی ]استیکر بوس[
سیمون دوبوار: ]استیکر قلب[

بـــا  بـــرو  نیمـــا خـــان شـــما  شـــهالجون: 
جونـــت. فهمیـــه  همـــون 

left to group شهالجون
شهالجونadded  نیما

عزیـــزم.  شـــد  ســـوء تفاهم  نیمـــا: 
گذاشـــتم  اون فهیـــم بـــود من »ه« 

آخـــرش اشـــتباهی.
و  اخـــم  )اســـتیکر  شـــهالجون: 

) نیـــت عصبا
دیویـــد: شـــما زمانـــی بـــه قدرت 

کاری  کـــه بخواهید بـــه  نیـــاز دارید 
مضـــر دســـت بزنیـــد، وگرنـــه عشـــق 

کافـــی  کارهـــا  بـــرای انجـــام تمامـــی 
)#چارلی_چاپلیـــن( اســـت. 

کلـــی  دکتـــر فریبـــا باســـتانی: احســـنت. 
چارلـــی  ایـــن  خداییـــش  خندیـــدم. 
یـــه  پارســـال  خنـــده اس.  آخـــر  چاپلیـــن 
موضـــوع  بـــا  داشـــتم  ارشـــد  پایان نامـــه 

چاپلیـــن. دیالـــوگ  همیـــن 
ناتانائیـــل: خداییـــش تا صد ســـال دیگه هم 

طنـــزی مثل طنـــز چاپلیـــن به وجـــود نمیـــاد. بار 
کردم  گفتش غـــش  کـــه ایـــن جملـــه رو توی فیلـــم  اول 

خنده. از 
پریسا: )شکلک روده ُبر شدن از خنده(

دیویـــد: ببخشـــید دوســـتان! این جمله طنـــز نبود، جـــدی بود. از 
نیســـت. فیلم هاش 

که... دکتر فریبا باستانی: واقعًا 
left to group دکتر فریبا باستانی

دیوید: این چش شد؟
کتابدار: دیوید جان لطفًا رعایت ادب رو بفرمایید

که توی  کلـــی خندیدم. ایـــن  عـــزت: حق بـــا دکتـــر فریبا بـــود، منم 
که. فیلم هـــاش نبـــوده دلیل نمیشـــه 

دیوید: :-/
کـــه دو نفـــر به یک  کشـــیده می شـــود  کتابـــدار: دیـــوار زبـــان وقتـــی 
زبـــان حـــرف می زننـــد. آن وقت دیگر مطلقـــًا نمی تواننـــد حرف هم 

کوپـــر - #رومن_گاری( گاری  را بفهمنـــد. )خداحافـــظ 
نیما: الیک!

سیمون دوبوار: درود. علت توسعه نیافتگی ما همینه.
پریســـا: آفریـــن. واقعًا خیلـــی وقتا حـــرف همدیگـــه رو نمی فهمیم، 
کـــه همه مـــون فارســـی حـــرف می زنیـــم. مملکتـــه  به خاطـــر اینـــه 

کـــم با دنیـــا ارتبـــاط بگیریـــم عاخه.  داریـــم؟ بریـــم یه 
کتابدار: درود بر شما.

کوپـــه هم مگه  گاری  عـــزت: دقیقًا درســـته. فقـــط یه ســـئوال، 
کوپـــه دیدم.  داریـــم؟ من فقـــط بنز 

کوپر یه بازیگر آمریکایی بوده عزت جان.  گری  دیوید: 
left to group عزت

کتابدار  removed دیوید
کتابدار   added دکتر فریبا باستانی

بیـــان  آزادی  بـــه  کـــه  دوســـتانی  کتابـــدار: 
نـــذارن حـــذف می شـــن. دکتـــر  احتـــرام 

اومدیـــن. خـــوش  باســـتانی 
بـــه  مـــن  باســـتانی:  فریبـــا  دکتـــر 
آلـــرژی دارم. آدم هـــای متعصـــب 

گفتند:  عزت: به چارلـــی چاپلین 
کـــه  مضحکـــی  جملـــه  اولیـــن 
گفت : من  شـــنیدی چه بـــود؟ 

تیدتیریساذرساتیذنســـتی.
پریسا: خخخخخ.

]شـــکلک  احســـنت  نیمـــا: 
] ه خنـــد

باســـتانی:  فریبـــا  دکتـــر 

روزی روزگاری...
 در یک گروه تلگرام کتابخوانی
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دوســـتان این جملـــه چاپلین خیلـــی عمیق و جدی هســـت. لطفًا 
انقـــد ســـطحی نباشـــین و بریـــن تـــو عمقش.

پریسا: واقعًا؟
عـــزت: ببخشـــید ایـــن بچه پـــدر صلواتـــی چهاردســـت و پـــا رفت رو 

کپـــی می کنـــم می فرســـتم. تبلتـــم. االن دوبـــاره پیامـــو 
پریسا: وا! 

Left to group  دکتر فریبا باستانی
کتابـــدار: دوســـتان چـــرا مراعـــات نمی کنیـــن؟ مـــن این ترم بـــا دکتر 

باســـتانی ادبیـــات جهـــان دارم. بدبخت شـــدم رفت.
کت داشته باشین. کتابدار. لطفا نزا پریسا: سالم جناب 

عزت: چی شده مگه؟
کتابدار forward from پریسا: این عکس خودتونه؟ 

ســـیمون دوبوار: واقعـــًا خجالت هم خوب چیزیه. مرتیکه خودشـــو 
جنـــس اول می دونه، فک می کنـــه هر غلطی دلش بخـــواد می تونه 

کثیف. بکنـــه. من از مردایی مثل شـــما عقم میگیـــره. عقده ای 
Left to group  سیمون دوبوار

کتابدار  ناتانائیـــل: منـــم همینطور. ســـیمون خانـــم غمت نباشـــه. 
گروه. گه مـــردی بیـــا دم در  ا

Left to group ناتانائیل
L :کتابدار

گـــروه یه عکس داشـــتن.  کتابـــدار: ســـوء تفاهم شـــد. آخـــه دو نفر تو 
کیه. کی بـــه  می خواســـتم ببینـــم 

Left to group  پریسا
شـــهالجون: بحـــث خیلـــی بـــه حاشـــیه رفـــت. متأســـفانه بعضیـــا 
ذهنیـــت منفـــی دارن نســـبت بـــه همـــه چـــی. لطفـــًا برگردیـــم بـــه 

و مطالعـــه. کتـــاب  موضـــوع 
نیما: درسته.

کـــه عاشق شـــان هســـتیم همیشـــه مـــا را نابـــود  نیمـــا: چیزهایـــی 
ج_آر_آر_ می کننـــد. )نغمـــه یـــخ و آتـــش: بـــازی تـــاج و تخـــت، #جـــر

مارتین(
کـــردی. تـــو خصوصی هی  شـــهالجون: ببیـــن نیما خـــودت اعتراف 
که دیگه غلـــط امالیی  میگـــی عاشـــقتم بعد اینو می فرســـتی؟ ایـــن 

نبود.
نیما: عزیزم داریم بحث ادبی می کنیم. چته تو؟

کصافط راحتم بزار. گمشو  شهالجون: 
Left to group شهالجون

کاًل از ایـــن خراب  کشـــور ناامید شـــدم.  کتابـــدار: مـــن واقعـــًا از ایـــن 
کـــه قـــدر بدونن. شـــده مـــی ذارم مـــی رم یـــه جایی 

کتابدار  Left to group

امیرحسن محمدپور

مـــا یک رفیقی داریم اســـمش چایچی اســـت؛ اتفاقـــًا کارش هم همین 
کار کرده و  اســـت. آدِم بلدی است. در ادارات بزرگ و کوچک زیادی هم 
به قول خودش نصف بیشـــتر وکیل و وزیرهای مملکت حداقل یک بار 
کشـــیده اند، اما یک جا بند نمی شود.  گرفته و هورت  از دســـت او چای 
که در  کار این و آن. یک بار داشـــت از زمانی  که ســـرک می کشـــد در  بس 
کار بود برای مان می گفت. ظاهـــرًا در بخش  وزارت فرشـــاد مشـــغول به 
کار می کرده اســـت.  کتـــاب و انتشـــارات و این جور مســـائل  مربـــوط بـــه 
کرده، »فرهنـــگ و ارشـــاد« را مخفف  »فرشـــاد« را هـــم خودش اختـــراع 

کرده، اســـم وزارت خانه را گذاشـــته فرشاد!
گفتنـــد باید بری دفتر توســـعه کتاب مشـــغول  می گفـــت: روز اول بهـــم 
گه میشـــه برم ســـازمان  کتـــاب میونه ای نـــدارم، ا گفتم مـــن با  بشـــی. 
گفتن نه، نمی شـــه. امـــا زیاد نگـــران نباش، اونـــا هم مثل  ســـینمایی! 
کتابـــی داده اند  که رفته و مســـتقر شـــده، یک  خودتن! خالصه همین 
بهـــش و گفته انـــد ایـــن را بخوان و نظـــرت را بـــده. گفته »آقا من ســـواد 
کـــه نـــدارم. در ضمـــن اومـــدم اینجـــا چـــای بریزم،  درســـت و حســـابی 
میـــز دســـتمال کنم و در خدمت شـــما باشـــم. چرا زحمتشـــو خودتون 
نمی کشـــید؟!« جواب شـــنیده: »من وقـــت ســـوالریوم دارم، باید برم. 
حـــاال بگیر ایـــن کتابو بخون، تا ظهـــر نتیجه رو به من بگـــو، بعد از ظهر 

صاحبش میـــاد دنبالش«.
کاری خیلی  که شـــرایط  کار دســـتم اومـــد  می گفـــت: »من همـــون اول 
که اصـــاًل نفهمیدم  کتابی رو خونـــدم  ســـخته. نشســـتم صبح تا ظهـــر 
درباره چی نوشـــته شـــده و چی می خواد بگه. فقط یکی دو جمله ازش 
فهمیدم که ظاهرًا نویســـنده از خدا و پیغمبر نترسیده و دین و مذهب 

که اینا رو نوشته«. درســـت و حسابی نداشـــته 
کتـــاب را تحویلـــش داده و نظرش را  که مســـؤل برگشـــته، چایچی  ظهر 
گفته. مســـئول هم یـــک نگاهی به کتاب انداختـــه و بعد از چند لحظه 
گفته: »فکر کنم چون صبح عجله داشـــتم کتابو اشـــتباهی بهت دادم. 
گرفتـــه. به هر حال ممنون! حاال بیـــا اون یکی کتاب  ایـــن کتاب مجوز 
رو بهـــت بدم. نویســـندش هم غریبه نیســـت، بهش میگم فـــردا بیاد. 

که بـــه آدم مجوز نمیدن!« باالخره یـــه روزه 
کـــه  گفتـــه: »منـــی  چایچـــی پوزخنـــدی زده و 

یـــه اســـتکان چایـــی می دم دســـت 
مردم، توی قـــوری صافی می ذارم 
تـــا تفاله هـــا قاتـــِی چایـــی نشـــن، 
که معلوم  اون وقت شما به آدمی 

نیست حرف حســـابش چی بوده 
و هرچی از دهنش در اومده نوشته، 

کنه؟!«  کتابشـــو چـــاپ  مجوز دادین 
مـــا  »چایچی جـــان،  گفتـــه:  مســـؤل 

اینجا زیاد چایـــی نمی خوریم، ممکنه 
نتونیـــم از همـــه ظرفیت هات اســـتفاده 

بکنیـــم. واســـه همیـــن می گم بفرســـتنت یه 
جایـــی که صبح تا شـــب فقـــط چایی می خـــورن. تا 

حـــاال امـــور اداری رفتی؟!«

خاطرات چایچی: 

مجوز قندپهلو!
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رضا عیوضی

کتاب خوب آچار آلن. کتاب آچار زندگی است و 
#وودی_آلن

کتاب نخواند، با لگد دشمن بیدار خواهد شد. که قبل از خواب  ملتی 
#کوروش_کبیر

کوتاه می کند. کارت را راه می اندازد و هم راهت را  کتاب خوب مثل خر خوب است؛ هم 
#بریده_کتاب_خر_خر_بازی #الکساندر_ملکساندر

کتاب نمی خوانند؟! من نمی خواهم بزرگ بشوم. گفت: چرا آدم بزرگ ها  علف هرز 
#شازده_کوچولو

که بیدار شـــوند،  کتاب می خوانند  کـــه در آن بعضی ها  دنیـــای آینده دنیایی اســـت 
که خواب شـــان ببرد. کتـــاب می خوانند  اما بیشـــتر مردم 

#هاشمی #هاشمی_رفسنجانی

کامل آن این است: اصالحیه: توئیت قبلی تقطیع شده بود و 
کتاب هـــای  کـــه در آن بعضی هـــا  آینـــده دنیایـــی اســـت  دنیـــای 
که بیـــدار شـــوند، امـــا بعضی از  خوبـــی مثـــل »قـــرآن« می خواننـــد 
که  کتاب هـــای بـــدی مثـــل »آیـــات شـــیطانی« را می خوانند  مـــردم 

خواب شـــان ببـــرد.
#هاشمی #هاشمی_رفسنجانی

این صفحه25 اســـت، 24نیســـت، 23نیســـت، 22هم نیست و 
صفحـــه بعـــدی 26 خواهد بود.

#حسن_روحانی

که انرژی مثبت بدهد. کتاب هایی است  کتاب ها،  بهترین 
#کانال_دکتر_کالهویی

کنم تا  کتاب هایـــم فکر  ترجیـــح می دهـــم در خانه بنشـــینم و به 
کنم. کتابخانه بنشـــینم و به خانـــه  ام فکر  اینکـــه در 

#دکتر_شریعتی

کتاب خوانی نقش بســـیار باالیی در پرپشـــت شـــدن سبیل 
دارد. انسان  

#نیچه

کجاست؟! گفت: جهنم 
کتاب نمی خواند! که  گفتم: در مغز آدمی 
کتاب خوان #داستایوفسکی-برادران 

سخن بزرگان

به جز نمایشگاه
کالس اینجاست  جای افراد با

 هر جوان، ساعتی پالس اینجاست
 همه چیِز ُمد و لباس اینجاست

 شعبه شهر الس وگاس اینجاست 

کراه  گفت با ا  باید البته 
 نیست اینجا به جز نمایشگاه

 دارد اینجا عجیب برکت ها
 سرگرفته چقدر وصلت ها

که روی نیمکت ها  در چمن یا 
 شده ابراز چه محبت ها

کوتاه کم و   توی این فرصت 
 نیست اینجا به جز نمایشگاه

 این مکان نان و آب هم دارد
کباب هم دارد  بوفه هایش 

 بازدیدش ثواب هم دارد
کتاب هم دارد  احتماال 

 واقعا در نگاه خلق اهلل 
 نیست اینجا به جز نمایشگاه

 گرچه اینجا مکان باحالی است
کتاب ها عالی است  و به شدت 

 مشکل عمده مشکل مالی است
خ باال و جیب ما خالی است  نر

کشیم با هم آه  پس همه می 
 نیست اینجا به جز نمایشگاه

محمدحسین مهدویان
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سمیرا قره داغی 

صفحه هفدهم در باب بخت گشایی: �
گشـــایش بخت خیلی ســـنگین و نیازمند منابع  ابطال ســـحر جهت 
که عمـــوم جامعه عمرًا تـــوان مالـــی آن را ندارند.   کافی اســـت  مالـــی 
کلی در این بخش برای اقشـــار »متوســـط به  در نتیجـــه دســـتورات 

پاییـــن« بدین صورت اعـــالم می گردد:
گشایی ابتدایی)سنین بیست الی سی سال(:  یک- بخت 

گروه های مردم نهاد بی تأثیر نمی باشد.  عضویت در انجمن ها و 
دو- بخت گشـــایی پیشرفته )ســـنین 30 الی 40(: درب منزل سیزده 
همســـایه از راســـت و سیزده همســـایه از چپ را زده و بگویید »شما 

کنید!«  هیچ حواس تـــان به دور و برتان هســـت؟ دقت 
حضور فعال در شبکه های اجتماعی توصیه می گردد. 

کاغـــذ را  بخت گشـــایی خیلـــی پیشـــرفته )بیـــش از 40 ســـال(: یـــک 
کرده و روی ســـرش لی لـــی لی لی  برداشـــته و بـــه قطعـــات ریز خـــرد 

کنید خوشـــحال شـــود. 
جدیدتریـــن آلبـــوم محمـــد علیـــزاده را بـــه همـــراه جعبه دســـتمال 
کاغـــذی در اختیـــارش قـــرار دهیـــد و بـــه ســـمت اتاقـــش راهنمایی 
کـــه بـــا وجـــود ادعیـــه و اذکار  کنیـــد. ریـــا نباشـــد چـــه معنـــی دارد 

اینجانـــب، تـــا ایـــن ســـن ازدواج نکـــرده باشـــد؟!
کنند، دفع شـــّر همـــزاد در  اقشـــار »غیر متوســـط بـــه پایین« توجـــه 
کـــور خیلـــی ضـــروری بـــوده و نیازمنـــد پیگیری  گره هـــای  گشـــودن 

کف دســـت اســـت.  کـــه مســـتحضرید چرک  اســـت. پـــول هم 

صفحه 712 در باب سرقت لوازم شخصی توسط جنیان: �
بـــا توجـــه بـــه شـــیطنت اجنـــه و ارواح،  ایـــن بـــاب همیشـــه مفتوح 

بـــوده و از اهـــم مراجعـــات می باشـــد.
کمرشـــکنی چـــون »ســـرقت خـــودرو« مالباختـــه وســـط  در مـــوارد 
کوچـــه نشســـته و بـــا ذکر مصیبـــت نـــداری و بدهـــکاری دل اجنه را 

گیرد. گشـــایش صـــورت  رقیـــق نمـــوده تـــا 
کنتـــرل  و  ناخن گیـــر  شـــدن  مفقـــود  چـــون  ســـاده تر  مســـائل  در 
بازی شـــان  گاهـــی  ارواح  کـــه  باشـــید  داشـــته  عنایـــت  تلویزیـــون 

بگردیـــد. را  تخـــت  و  مبـــل  و  فـــرش  زیـــر  می گیـــرد. 

صفحه 89 راهنمای ضمیرخوانی با عکس: �
سبیل پر پشت: قسی القلب، بی اعصاب، شغل آزاد، صبور.

اضافـــه وزن: چیـــزی اش نیســـت، خانوم هـــای ســـوء تغذیه بـــه وی 
حســـادت می کننـــد. 

کند. ج!  آقای اصغری را فالو  بوت: هی فکر می کند رفته خار
موی ژلی: عالف، بی عار،  شخصیت اجتماعی. 

گیج می زند. عینک: دقیق، دانشمند، 
ته ریش: عجول، خسته، با حوصله.

گرم  کجا  کـــدر و قرمز: پدرســـوخته معلوم نیســـت ســـرش  چشـــمان 
اســـت. لیســـت تماس هایش هر شـــب چک شـــود.

کم پشـــت: خاطره بـــاز،  معمواًل از جوانی و شـــادابی ســـابقش  موی 
می کند.  تعریـــف  هی 

گرمایی، بی دقت، رئوف. یقه باز: خیلی 
کی.  ج، خا کم خر موهای ژولیده: هنرمند مردمی، 

گشایشات روزمره: � صفحه 213 باب 
کند.  کمی پس انداز  یک- نمی تواند خانه بخرد: هر ماه 

ج تمام می  شـــود: رمـــز عابر بانـــک را به »عدد  دو- پولـــش وســـط بر
شـــانس« تغییـــر دهـــد.  در صـــورت عـــدم حصـــول نتیجـــه تـــا ســـه 

کند. کارت را برعکـــس تـــوی دســـتگاه فـــرو  هفتـــه،  
گواهینامـــه داده  کســـی بـــه وی  ســـه- هـــی تصـــادف می کند: چـــه 
اســـت؟ ُمشـــتی از موهای افســـر خنـــگ را در چهارراهی ســـوزانده و 

به شـــش جهـــت بدمد. 
مورچـــه  مشـــق اش  دفتـــر  تـــوی  نمی خوانـــد:  درس  بچـــه  چهـــار- 

بریزیـــد. 
کـــه 200 روز ســـال در اثـــر آلودگی  کنیـــد نظـــام آموزشـــی ای  قانعـــش 
گـــرد و غبـــار و بـــاد و فـــوت تعطیـــل اســـت، خـــود به خـــود در حد  و 

کـــرده و ایـــن حرف هـــا را ندارد. دانشـــگاه آزاد تنـــزل رتبـــه پیـــدا 
پنج- هی چشـــم می خـــورد: پس از بازگشـــت از مهمانی جلوی آینه 

ایســـتاده بگوید: »اینم قیافه است آخه؟«
که تأثیـــر اوراد و افعـــال و اذکار را انکار  کتـــاب(: آنها  صفحـــه 909 )ته 

کنند. می کننـــد، بروند خودشـــان را درســـت 
کینه همـــزاد و آزار اجنه و حمله افکار منفی شـــدند  که دچـــار  بعـــدًا 

بـــه ما چه!
 

َسرکتاب
زا اردشیر نکو واکن از کتابچه کمکی میر

از دنیای بیالن تا بیالن دنیا
کـــه در 500  گرانســـنگ از مدیریـــت توانمنـــد مؤسســـه فرهنگـــی اجتماعی ریســـه )مخفف رهـــروان و یاوران ســـردمداران هنر(  اثـــری 
گرفته  کنـــون در تمامـــی ادارات دولتی بـــه صورت رایـــگان در اختیـــار مدیران قـــرار  صفحـــه و قطـــع وزیـــری بـــه طبع رســـیده و هم ا
که شـــامل ریسه کشـــی  گذشـــته اســـت  کاری مؤسســـه فرهنگـــی ریســـه در یک ســـال  کتـــاب ارزشـــمند حـــاوی بیـــالن  اســـت. ایـــن 
خیابان ها در مراســـمات اعیاد و عزا، نوشـــتن نام مؤسســـه در زیر بنرها، شـــرکت مدیر مؤسســـه در همایش های بقیه، شـــرکت بقیه 
کتـــاب برنده  گفتنی اســـت این  کارمند مؤسســـه و... اســـت.  گـــزارش ارائـــه خدمات متنـــوع به 11 هزار  در همایش هـــای مؤسســـه، 
کاری« در جشـــنواره مدیران مملکتی شـــده و نزدیک بـــه 200 مدیر دولتی در نامه ای به مدیریت مؤسســـه  جایـــزه »بهتریـــن بیالن 

کالس هـــای آمـــوزش بیالن نویســـی در ادارات و ســـازمان های زیرمجموعه خود شـــده اند. ریســـه، خواســـتار برگزاری 
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محّمدعلی عمرانی

- باز که کالست رو ول کردی و آمدی بیرون؟
ــــه می رفتم طرف قهوه جوش،  ک ــــت را انداختم روی مبل. همین طور  تبل
ــــم عطایی زودتر تعطیل مان  ــــرم را چرخاندم طرف پدربزرگ: خب خان َس
ــــرای خواهرش. قرار شــــد  ــــد بروند خرید عروســــی ب گفت می خواهن ــــرد؛  ک

کالس بگــــذارد برای مان.  بعد از ظهر یک ســــاعتی 

ــــد. همین ماِه پیــــش بود،  ــــی بدم می آی کالس های جبران ــــن  چقــــدر از ای
ــــم معلم رفته بود ســــفر، ســــوئیس. از همان جا هــــم برای مان کالس  خان
گذاشــــته بود. هیچی دیگر. ُنه صبح آنجا، شــــده بود ســــاعت ســــه  اینجا. 
کالســــی. برای مان  ــــروِه  گ ــــوی  ــــای تبلت. ت نصفه شــــب نشســــته بودیم پ

ــــرد در حقیقت! درس مــــی داد. یعنــــی چت می ک
که وســــِط هال،  ــــزرگ یک نگاهــــی انداخت به ســــاعت پالســــمایی.  باباب

سرقت بزرگ
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ــــود و هر لحظه یک رنگی به خــــودش می گرفت.  ــــوی هــــوا معلق مانده ب ت
چیزی به دو نمانده بود: ســــعید! آن تلویزیون را روشــــن کن، اخبار دارد.
که چرخ هایش  یک ســــوت بلبلی، قرار همیشــــگی مان بود. همین طــــور 
ــــرون. کنترل را برداشــــت و زد  ــــرد، از توی آشــــپزخانه آمد بی ــر می ک ــ جیرجی

یک.  شبکه 
ــــد از ُمد افتاده، اما ربات خوبیه.  کاری الزم دارد به نظرم. هر چن - روغــــن 

شاید تو نمایشــــگاِه امسال یک نوَاش را خریدیم. 
ــــود توی دســــتش و داشــــت از  ــــه ب گرفت ــــی را  ــــزرگ چای ــــوان ب ــــزرگ لی پدرب
ــــوده و  ــاره  اینکــــه قدیم چقــــدر بهتر ب ــ ــــون درب ــــوی تلویزی ــــه  جل کاناپ روی 
ــــوده اســــت، ســــخنرانی  ــــد می شــــده »جــــان دار« ب ــــه تولی ک ــــی  جنس های

ــــه اخبار شــــروع شــــد. ک ــــرد  می ک
ــــدًا با حضور  اولیــــن خبر مربوط می شــــد به نمایشــــگاه مطالعــــه. که جدی
ــاد افتتاح شــــده بود. گوینده یک چیزهایی هم  درباره تســــهیل  وزیر ارشــ
کانال توی فضای مجــــازی می گفت. وزیر  ــــرای زدِن  شــــدن تهیه  مجوز ب
که  کرده ایم.  ــر  ــ گ را هــــم رفع فیلت ــا وبال ــ می گفــــت در ســــال جدید چندت
ــا در راســــتای تعامل  ــ خــــودش نشــــان دهنده  رویکــــرد مســــالمت آمیز م
که رئیس جمهور اشاره  کرد همان طور  ــاره  ــازنده با جهان است و اشــ ســ
ــــم اعتراض  کنســــرت سوســــن خان که به مجوز  ــــرادی  ــــن اف ــــد، ای کرده ان
ــــوز نتوانســــته اند بفهمند  که هن ــــد، یک مشــــت تندرو هســــتند  کرده ان

ــا برجام یعنی چی. پســ
ــــه  ــــه ب ک ــــود. می گفــــت بجنــــب  ــــره؛ احمــــد ب ــــت روی ویب گوشــــی ام رف
گروه مــــان اتک شــــده. رفتم توی تلگرام. راســــت می گفــــت. با چند تا 

ــــم و اوضــــاع آرام شــــد.  ــا جواب شــــان را دادی از بچه هــ
کلنز«  ــازنده  »کلش آف  همین پارســــال بود. تلگرام ســــهام شرکت ســ
ــــوی گروه ها هم چــــت می کنیم. هم  ــــد. خــــوب اســــت دیگر. ت را خری
ــرام بابابزرگ هنوز  گروه اصغر اینا. تلگــ ــــه  ــــرای تفریح اتک می زنیم ب ب
همان نســــخه پنجاه ســــال قبل اســــت. می گوید حســــش نیســــت 
کوچه ســــنگک داغ  ــر  ــــرود از ســ ــــت توانســــت ب ــــم. هروق کن ــــت  آپدی

ــر بده! ــ بگیرد، خب
صدای تلویزیون یکهو بلند شد: چیکار می کنی آقاجون؟

- هیس! گوش کن:
کنون به دستم رسید توجه فرمایید.  - به خبری که هم ا

صدایش می لرزید انگار.
گذشته  گنجینه های موزه مرکزی، شِب  - یکی از ارزشمندترین 
ــــگار اعزامی واحد  به ســــرقت رفته اســــت. در این رابطــــه با خبرن

گفتگو می کنیم: ــر  ــ مرکزی خب
کی و چطور  ــــن اتفاق  - ســــالم. لطفًا خیلی خالصه بفرمایید ای

رخ داده است؟
ــــرم. ما االن در نزدیکی  - بله. ســــالم عرض می کنم به ببینندگان محت
ــاتو. ظاهرًا  ــــان نوفل لوشــ ــــزی. خیاب ــــه  جرم هســــتیم. موزه مرک صحن
کار انداختــــن دوربین های  ــا از  ــ گذشــــته ب ــارقان، شــــب  ــا ســ ــ ســــارق ی
گران ترین اشــــیاء  امنیتــــی، وارد ســــاختمان موزه شــــده اند و یکــــی از 
ــــان موزه در اورژانس بســــتری شــــده  کرده اند. نگهب مــــوزه را ســــرقت 
ــــه ســــرقت رفتن  ــــی از ب ک ــــه هــــوش آمــــده اســــت. خبرها حا ــازه ب ــ و ت
ــا قدمت بیش از صد ســــال اســــت.  ــ کشــــور ب کتاب موجود در  ــا  تنهــ
گاهــــان زبده  ــــه مــــوزه مســــدود شــــده و کارآ خیابان هــــای منتهــــی ب
پلیــــس در حال بررســــی صحنه جرم هســــتند. خبرهــــای تکمیلی 
ــاند. حمید  ــــدگان خواهیم رســ ــــه اطالع بینن ــــده ب را در ســــاعات آین

ــــزی ایران. معصومــــی نژاد؛ مــــوزه مرک
)ایشان یک چند وقتی است از ُرم برگشته اند ایران!(

گفتگوی  ــار توجه بفرمایید.  ــ - بله. ممنون از شــــما. به ادامه اخب

ــــژه  خبری با موضوع ســــرقت تنها کتاب ایران، با حضور ســــردار فتحی،  وی

ــــزرگ و دکتر شــــادمان، معــــاون وزیر ارشــــاد، پس از  رئیــــس پلیــــس تهران ب

اخبار، برگزار خواهد شــــد...

ــــش را هــــورت کشــــید و گفت: معلوم نیســــت چه  ــــده چای ــــزرگ ته مان باباب

ــــاب چقدر قیمت داشــــت؟ کت ــــی اون  ــــوی این مملکــــت. می دون ــره ت ــ خب

که ســــرقت شــــده،  - بابابزرگ! حواســــت نیســــت ها. می گفت اون چیزی 

صد ســــال بیشــــتر قدمت نداشــــته. چیز خاصی نیســــت که.

- خاصه پسرم. مهمه. نایابه. ناسالمتی تنها کتاب توی کشور بود. 

- چی شد که این طوری شد؟

بابابزرگ یک نفس عمیق کشید:

- خــــب. همه چیز از ســــال 96 شــــروع شــــد. بنزین خارجی نتونســــته بود 

ــامانه های بارشــــی هم خبری نبود. چند وقتی  کنه. از ســ آلودگی هوا رو کم 

کتاب  گوشی های هوشــــمند وارد بازار شــــده بودن. نمایشگاه  که  می شــــد 

ــــروش نرم افزار  اون ســــال رو خوب یادم هســــت. غرفه های غذای محلی. ف

ــــود. دور تا دورش زیرانداز پهن کرده  و ســــی دی. لوازم التحریر. یک حوض ب

ــلوارک!  ــــودن. یک مقــــدار اون طرف تر هم جوجه ســــیخ می کردن. با شــ ب

کلمچی  کنکور بود. از  کتاب های  یک قسمتی از نمایشــــگاه، بورس فروش 

ــــود، اون آخر.  ــز گرفته تا کاج و کالغ ســــبز! یکی دو تا غرفه هم ب ــــی قرمــ و خیل

کتاب های غیر درســــی می فروختن. رفتم داخل غرفه. فروشــــنده از جا بلند 

کتاب های  کرده باشــــد. وقتی پرســــیدم  ــــه انگار تعجب  ک شــــد. یک جوری 

گریه هاش  ــــه الی  ــــد!  ال ب گذاشــــته اید، بغضــــش ترکی کجا  ــــد را  چــــاپ جدی

می گفــــت دومین نفــــری بودم که آمــــدم داخل غرفه. روز آخِر نمایشــــگاه!

یک معاونت جدید هم از ســــال قبل َترش به وزارت ارشــــاد اضافه شده بود. 

ــــه به مناســــبت همایش ها  ک کتاب هایی  کتاب هــــای سفارشــــی.  ــــت  معاون

ــِر  که آن روزها هنوز ســ چاپ می شــــد. ســــفارش می دادند به چندتا نشــــری 

که یک آب باریکه ای باشــــد مثاًل! ــــد،  پا بودن

ــــه را  ــــن جمل ــــزرگ ای ــــی باباب ــارم! )همیشــــه وقت ــ خالصــــه، ســــرت رو درد نی

ــــش حداقل تا یک ســــاعت  ــــم حرف های می گفــــت، می توانســــتم حــــدس بزن
ــر ادامــــه دارد!( دیگــ

ــــت به مجلــــس. ممنوعیــــت قطــــع درخت برای ســــاخت  ــــک الیحــــه ای رف ی

کنکور هــــم قرار بود  ــــش آموزی تازه اجباری شــــده بود.  کاغــــذ. تبلت های دان

از همان ســــال، اینترنتی شود. توی بیســــت دقیقه تصویب شد! یک بندی 

کاغذ. ــــدگان  هم داشــــت برای ارائه تســــهیالت به واردکنن

ــــه  ب شــــدند  ــــل  تبدی ــــد.  بودن نشــــده  رســــتوران  ــــوز  هن ــــه  کتابخان ــا  ــ چندت

کتاب با پشــــمک  ــــود. طرِح مبادله  ــــال. طرح جدید ب کتابخانه هــــای دیجیت

ــرار بود از کتاب های بازیافت شــــده برای چاپ ســــری جدید  ــ حــــاج عبداهلل. ق

کنند! ــا اســــتفاده  ــ خاطــــرات حاج آق

گونه منقرض شــــده در یونســــکو ثبت  ــر به عنوان یک  دو ســــال بعد هم، ناشــ

شــــد. همان ســــال بود که حین حفاری ســــاختمانی در قیطریه، یک نســــخه 

ــــاب توی یک کوزه قدیمی پیدا شــــد؛ بیشــــعوری.  کت

- چرا فحش می دهی آقاجون؟!

- اسم کتاب را گفتم باباجان. بیشعوری بود اسمش! 

ــر راه صدای تلویزیون را هم  کالست. ســ ــر  همین دیگر. تمام شــــد. پاشو برو ســ

گفتگوی ویژه. راســــتی. یک پیام هم  ــــد کن. ببینم چه می گویند توی این  بلن

کارش تمام شده، بیاید دنبالت. گر  بفرســــت برای مامانت. ببین ا

گاز بیهوشــــی به سیســــتم تهویه و هک  ــارقین عتیقه جــــات با تزریق  - بله. ســ

ــــی شــــده اند.  گنجینه هــــای مل ــــی مــــوزه، وارد بخــــش  ــامانه ی امنیت ــــردن ســ ک

ــــاب ادامه  کت ــــرای پیدا کردن  ــبانه روزی، به جســــتجوی خودش ب پلیــــس، شــ
می دهــــد. 

- ممکن است راجع به کتاب بیشتر توضیح بدهید؟ 

ــر از کاغذ بوده که در ســــال های گذشــــته برای تزیین  ــ ــــاب یک چیِز پ کت ــــه.  - بل

کار می رفته اســــت! ــــذاری هفته، به  دکوراســــیون منزل و نام گ

19

95 
ت

ش
به

دی
- ار

ب
کتا

اه 
شگ

مای
ه  ن

نام
ژه 

- وی
وم 

ه س
مار

ش

rahrahtanz.ir 



معصومه احمدی وشکی

کـــه وی نیز  کرده اســـت  اســـتاد »قشنگ ســـخن« از اســـتادش نقل 
که »شـــعور افیون  از اســـتاد اســـتادش »کارل مارکس« شـــنیده بود 

ایـــن  تحلیـــل  و  ادامـــه  در  روشنفکرهاســـت«. 
کـــه دین افیون  ســـخن افزود: »همان گونه 

جامعـــه  مارکـــس  پـــس  توده هاســـت«. 
می کنـــد،  تقســـیم  دســـته  دو  بـــه  را 

»بی شـــعوری«  کـــه  روشـــن فکران 
کـــه دینـــی و  می خواننـــد و توده هـــا 

می خواننـــد.  »دا« 
البته این تقســـیم بندی ســـابقه ای 
طوالنـــی به اندازه جـــدول مندلیف 
از  بـــزرگان،  بیـــن  در  و  داشـــته 
ویـــژه ای  جایـــگاه  و  اهمیـــت 
در  چنان کـــه  اســـت.  برخـــوردار 
)نوشـــته  هدایـــت  دایرة المعـــارف 
در  هدایـــت(  مرحـــوم  موهـــوم 
کتاب ها آمده اســـت:  بـــاب انـــواع 
کتاب هـــا را بر چند قســـم تقســـیم 

می کننـــد؛ دســـته اول، آنهایی انـــد 
لـــذت  و  می خواننـــد  مـــردم  کـــه 
ایـــن  مؤلـــف:  )افـــزوده  می برنـــد 

کتاب هـــا همیشـــه حوصله ام را ســـر برده انـــد، چون خواندن شـــان 
خیلی »خز« شـــده اســـت و همه شـــان یـــا دربـــاره دفـــاع از مملکت 
اســـت یـــا درس شـــجاعت و ایثـــار و ازیـــن چـــرت و پرت ها(. دســـته  
همـــه  perfectانـــد.  کتاب هـــا  ایـــن   I love this books دوم؛ 
پـــرواز  »گاوهـــا  چـــون  کتاب هایـــی  عالیســـت.  چیزشـــان 
کســـی چیپـــس مـــرا دزدیـــده اســـت«  می کننـــد« و»چـــه 
رده بنـــدی  ایـــن  در  می فهمـــی؟«  »بی شـــعورم،  یـــا 
گرفته انـــد. تمـــام روشـــن فکران جهـــان چنیـــن  قـــرار 
گر این  کردنـــد. )افزوده مؤلـــف: ا خواندنـــد و چنیـــن 
کتاب هـــا را نمی خوانیـــد الاقـــل در دســـت داشـــته 
باشـــید. حداقـــل بـــرای دکـــوری هـــم شـــده پشـــت 
گرفتـــه قلبتان -ببخشـــید- خانه تان  ویتریـــن غبار 
گـــر  ا دارد.  کالس  کـــوروش  جـــان  بـــه  بگذاریـــد. 
گیرتان  کتاب هـــا  پیشـــرفته شـــده و چیـــزی از ایـــن 
آمـــد، ســـریعًا و بـــدون تفکر بـــر زبـــان بیاورید. 
بـــاز  اینســـتا  ترتیـــب برای تـــان  بدیـــن 
کلـــی الیک خـــور خواهیـــد  کـــرده و 
کتاب هایی  داشت(. دسته ســـوم 
کتـــب  انجیـــل،  قـــرآن،  چـــون 
ایـــن  از  دیگـــر  تعـــدادی  و  درســـی 

. یند کلیشـــه ها

وشن فکری یق مطالعه کتاب و تأثیر آن بر ر وهشی بر دسته بندی شخصیتی از طر پژ

کالس دارد

اســـتاد  کتـــاب  آخریـــن  شـــدن  آمـــاده  از  خبرهایـــی  مـــا  خبرنـــگار 
کتـــاب  نمایشـــگاه  در  آن  انتشـــار  و  اصـــل«  میرزاباشـــی  »منوچهـــر 

اســـت. آورده  به دســـت 
که در  »خریـــت« نـــام آخریـــن اثـــر اســـتاد »میرزاباشـــی اصل« اســـت 
آخریـــن مراحل چاپ قرار دارد و هرجور شـــده به نمایشـــگاه خواهد 

رسید.
کشـــوری خرپلیس  کـــه قهرمانـــی مســـابقات  کتاب  نویســـنده ایـــن 
کتاب  گفتگویـــی دربـــاره دلیـــل نـــگارش این  کارنامـــه دارد، در  را در 
کتـــاب بی شـــعوری این  قـــدر فروخته  گفـــت: راســـتش وقتی دیـــدم 
کـــه به نوشـــتن  کمـــال خریت اســـت  گفتـــم ایـــن  اســـت، بـــه خـــود 

کتابـــی اقـــدام نکنم! چنیـــن 
کـــه  کتـــاب از بخش هـــای مختلفـــی تشـــکیل شـــده  طبیعتـــًا ایـــن 
درون مایـــه همـــه ایـــن بخش ها در یـــک جملـــه این اســـت: »همه 
مـــردم یـــک خـــِر درون دارنـــد، باید ایـــن خر را شـــناخت تا بتـــوان از 

گرفـــت«. آن ســـواری 
کتاب یک  گفتنـــی اســـت انتشـــارات »خرکیف« همـــراه هر نســـخه از 
که امـــکان نصب روی  نشـــان خریت هم به خریـــداران اهدا می کند 
کـــردن از آینه خـــودرو در  دیـــوار منـــزل، الصـــاق به لبـــاس یا آویـــزان 

پشـــت آن قرار داده شـــده است.

»خریت« به نمایشگاه می رسد!
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ناصر جوادی

دکتـــر  از  جـــواب  و  راهنمایـــی  شـــما،  از  نشـــر  حـــوزه  ســـئوال های 
منتشـــرزاده، اســـتاد دانشـــگاه و مدیـــر انتشـــارات صدای خـــودکار:

- ســـام خدمـــت دکتـــر منتشـــرزاده عزیز، احمد هســـتم از شهرســـتان، 
و  ســـموم  تأثیـــر  روی  ســـاله  هفـــت   و  هســـتم  کشـــاورزی  مهنـــدس 
کشـــاورزی تحقیـــق می کنم  آفت کش هـــا بر ســـامت محصـــوالت باغی و 
و بـــه نتایج خوبی هم رســـیدم، می خواســـتم بدونم بـــرای چاپ حاصل 

کتاب، چـــکار بایـــد بکنم؟ تحقیقاتـــم در قالـــب یـــک 
که چی  کـــردی؟  + ســـالم احمـــد عزیـــز، واقعًا هفـــت ســـال تحقیق 
که  بشـــه بـــرادر من، حیف عمـــرت و جوونیت نیســـت؟ تهـــش اینه 
فهمیـــدی ســـموم و آفت کش هـــا باعـــث ســـرطاِن می شـــن دیگـــه، 
خـــب بـــذا بشـــن، اون کـــه اول آخـــر همه مـــون ســـرطان می گیریـــم 
دیگـــه، حاال از میوه نگیریم از نوشـــابه و فســـت فود میگیریم، از اونا 
نگیریـــم، از روغـــن پالم می گیریم، چـــه فرقی می کنه! بی خیال شـــو 

کارا آخر عاقبـــت نداره. عزیز مـــن! ایـــن 

- بـــا عـــرض ســـام و خســـته نباشـــید بـــه جنـــاب دکتـــر، ســـرو ســـخی 
هســـتم از تهـــران برگزیـــده دو دوره جشـــنواره شـــعر انقاب، هفـــت دوره 
نفـــر اول جشـــنواره شـــعر خوارزمـــی و چندتـــا  آئینـــی،  جشـــنواره شـــعر 

جشـــنواره و مســـابقه شـــعر دیگـــه، شـــعرهام رو 
کلـــی تعریف  پیـــش هـــر ناشـــری می بـــرم 

و تمجیـــد می کنـــه، اما برای انتشـــار 
درخواســـت چندمیلیـــون پـــول 

بـــه  قـــادر  مـــن  کـــه  می کننـــد 
 
ً
لطفـــا نیســـتم  پرداخـــت 

کنیـــد. کمکـــم 
ببیـــن 

ســـخی جان، شـــعر و شـــاعری خیلـــی خوبـــه، امـــا بی مایـــه فطیره، 
کار،  کنار و بچســـب بـــه  شـــما یـــه چند ســـالی دفتر شـــعرت رو بـــذار 
کتـــاب به  کتابـــم چـــاپ می کنـــی! هـــر چنـــد چـــاپ  انشـــاال بعدهـــا 
گفتـــن نیســـت، اول بایـــد شـــعرهای شـــما ممیزی  همیـــن آســـونِی 
بشـــه، باالخـــره ما تو حوزه نشـــر وظیفه خطیری داریـــم، نمی تونیم 
شـــه! چـــاپ  محتوایـــی  هـــر  بـــا  شـــعری  هـــر  بدیـــم  اجـــازه 

کردم از »ژویستا  کتاب ترجمه  - ســـام؛ من سپندار هســـتم از تهران، یه 
آرپوکینـــگ« دربـــاره آموزه های مکتـــب »ژویکینگ« آمادگـــی همکاری با 

فعالین حوزه نشـــر به صورت توافقـــی رو دارم.
کـــه می کشـــین تا   خســـته نباشـــید؛ احســـنت بـــه خاطـــر زحماتـــی 
کشـــورتون هم با علـــوم و دانش های جدید آشـــنا بشـــن و از  مـــردم 
کالســـی هـــم داره! این از  قافله عقب نمونن؛ چه اســـم قشـــنگ و با
کتـــاب بفروش ها می شـــه، بیایـــن دفتر با هم حـــرف می زنیم! اون 

- هـــای؛ مـــن کامی ام. یه مجموعـــه ترانه دارم خفن و بترکـــون، مثًا یکی 
کـــوووو؟«؛ از نظـــر مالی هم  کارام اینـــه: »وای وای وای، پارمیـــدای مـــن  از 
گرفتنش خیلی قـــر و پر داره؟ کاِر مجوز   

ً
هیچ مشـــکلی نـــدارم، اما ظاهـــرا

کـــردم از ایـــن همـــه هنـــر،  کیـــف  گل؛ به بـــه!  کامـــی   ســـالم بـــه آقـــا 
کوووو!«  گفتـــی »وای وای وای، پارمیدای مـــن  کـــه  خصوصـــًا اونجا 
کاری ســـختی های خاص  خیلـــی به دلـــم نشســـت، خـــب هـــر 
خـــودش رو داره، اما بـــا توجه به محتوای شـــعرهات و 
کـــه امروز جامعـــه تو این حوزه احســـاس  نیـــازی 
اســـتفاده  میان بـــر  راه  از  مـــا  می کنـــه، 
می کنیم، شـــما همین االن شـــعرهاتو 
کـــن، شـــنبه وانت بیار  بـــرام ایمیل 

کتاب هـــا رو ببـــر!

ستون مشاوره و راهنمایی

آخرش همه سرطان می گیریم!
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موسم کتاب
کتاب شده   باز هم موسم 

 توی فرهنگ انقالب شده 
 دهن ناشران پر آب شده 

 اسم هاشان تمام قاب شده
 بر سر و روی این نمایشگاه 

کتاب ها ارزان !  جیب ما پر! 
 یک عدد ، صفر ها در پی آن 

 قیمت روی جلد ها ؟به تومان
خ ها لحظه لحظه در فوران   نر
 آه پی دی اف ای عزیزدلم ...

 هشصد و نهصد و نود غرفه !
 انتشارات عطسه و سرفه 
 انتشارات ساقه ی خرفه 

که در خور عرفه !  اسم هایی 
کالغ سفید   مثال ناشر 

 پختن فست فود ایرانی 
 نحوه ی خوردن ته رانی !

 مرگ در یک خسوف بارانی 
 زن ابری و مرد سیمانی 

فینگیلیش های شعر خاقانی 
کتاب امسالند!  تازه های 

 قشر فرهیخته هزار هزار 
کنار   تازه اقشار دیگرش به 

 دست در دست هم قطار قطار
کتاب و بعد انبار   هی خرید 

گاری سیار  خ و   حمل با چر
که یحمل االسفار   کالحماری 

 عربی هم بلد نمیباشند ...

گیسوها   پی علمند تاب 
گونه ها و ابرو ها   چشم ها ، 

 سلسله ، دام ، حلقه ی موها 
 خالکوبیا و تاتوها 

 مینشینند بر لب جو ها
کتاب میخوانند   عاشقانه 

له ، سوسن و هرمز  بابک و ال
 

گل رز! گراند سیاه با  بک 
 

فلسفه ، نیچه ، پول ، مد، قمپز

 
یقه ی باز ، ریش ، ورژن بز
 

گزوز  دود، سیگار ، لوله ی ا
 

همه شان عارف خدا جویند !
 

این طرف غرفه های فرهنگی 

 
به چه شور و حضور پررنگی 
 

وضعیت : جمعیت به چه تنگی 

 
با چه دنگی و با عجب فنگی
 
کارت ایرانسل  میخرد سیم 
 

کتب چرم شیک ویترینی 
 

جلد ها دستی است و ماشینی

 
ضد ضربه ، بدون خش بینی 
 

چند دیوان حافظ چینی 
 

ضد تعریق و آب ، تضمینی!
 

چاپ بیست و یکم !نشر دکور !

 

من و یک بن ، مچاله در دستم 

 
گهییست ، پیوستم  شصت تا آ

 
کتاب می جستم در پی یک 
 

همه را جسته ام دگر خستم 
 
گرچه چیزی نیامده دستم
 

کتابخوان هستم  بنده خیلی 

 
چون منم آمدم نمایشگاه !

 ر. ابوترابی

باز هم قورباغه
ناصر جوادی

کنید! کتاب: قورباغه تان را تف  نام 
نویسنده: ادوارد تریسی )برادِر برایان(

ناشر: راه هموار موفقیت
شمارگان: 5000000 جلد

فـــوق  بیـــکار،  لیســـانس های  مخاطـــب:  طیـــف 
)منهـــای  بیـــکار  دکتر هـــای  بیـــکار،  لیســـانس های 
آقازاده هـــا(، ســـازمان حمایـــت از قورباغه هـــا و همـــه  

شـــوند.  پـــول دار  فرتـــی  می خواهنـــد  کـــه  کســـانی 
بـــردن همـــه  بـــا زیـــر ســـئوال  کتـــاب  ایـــن  ادوارد در 
و  دغـــل   فـــردی  را  او  برایـــان  بـــرادرش،  آموزه هـــای 
تـــا حـــاال  هفت خـــط می دانـــد و می گویـــد وی اصـــاًل 
همچنیـــن  اســـت.  نـــداده  قـــورت  را  قورباغـــه ای 
کـــف بـــازار پادویـــی  می گویـــد: »برایـــان از بچگـــی در 
می کرد و پس از دو ســـال پادویـــی و حمالی برای این 
کار و  گرفـــت با پـــول پس انـــدازش یک  و آن، تصمیـــم 
کاســـبی برای خـــودش راه بینـــدازد؛ بـــه همین دلیل 
که  کـــرد؛ امـــا از آنجایی  کتاب فروشـــی تأســـیس  یـــک 
کتاب رونـــق چندانی نداشـــت، در عـــرض چند  بـــازار 
مـــاه ورشکســـت شـــد و ســـرمایه اش را به بـــاد داد. تا 
کل ثروت  گـــور شـــده مان ُمـــرد و  گور به  این کـــه عمـــه 
کرد و این چنین  چنـــد میلیون دالری اش را به نـــام او 
که برایان ثروتمند شـــد و برای اینکه عقده های  شـــد 
کتاب فروشـــی  کـــه از فعالیـــت در عرصـــه  شکســـتی را 
داشـــت از خاطـــر ببرد، یـــک روایت خیالـــی از پول دار 
بـــه  کتـــاب  نـــگارش چنـــد  بـــا  و  شـــدن اش ســـاخت 
که  گفـــت راه هـــای پـــول دار شـــدن این اســـت  همـــه 
کار جمعیت  قورباغه تـــان را قـــورت بدهیـــد و بـــا ایـــن 

کشـــانید«. قورباغه هـــا را بـــه انقـــراض 
که قورباغه های شان  ادوارد در ادامه به همه آنهایی 

می خواهنـــد  و  گذاشـــته اند  دهان شـــان  در  را 
قـــورت بدهند، می گویـــد: »قورباغه تـــان را تف 
کنید  و چـــرت و پرت هـــای برایـــان را فرامـــوش 
که پیشـــنهاد  و بـــا پیـــروی از اصـــول موفقیتی 

می کنم، به سعادت برسید«.
نویســـنده در ادامـــه چنـــد 

بیـــان  را  موفقیـــت  اصـــل 
کـــه جـــای تقدیر  می کنـــد 

دارد.
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محمد کوره پز

باسمه تعالی
جناب آقای خواجه شمس الدین محمد شیرازی

کتاب غزلیات حافظ صاحب امتیاز محترم 
سالم علیکم

احترامـــًا؛ بـــه اطـــالع می رســـاند ابیاتی از 
کتـــاب مذکـــور شـــما، در جلســـه پریـــروز 
ح و بـــا توجـــه به  هیئـــت نظـــارت مطـــر
شـــبه  حرکت هـــای  و  کنایـــه  طعنـــه، 

دلواپســـانه علیه دولت تدبیـــر و امید 
چشـــم  بـــه  آن  جای جـــای  در  -کـــه 
می خـــورد- مقـــرر شـــد تذکـــرات زیـــر 
ح ذیل  جهـــت عـــدم تکـــرار بـــه شـــر

شـــود: داده 
کوی تـــو باشـــد مـــرا مجال  گـــر بـــه  ا
وصول/ رســـد بـــه دولـــت وصل تو 

کار مـــن بـــه اصول
در  اصول گرایـــان  کـــه  حالـــی  در 
خورده انـــد،  شکســـت  انتخابـــات 
اما متأســـفانه هم چنان در قافیه، 
تبلیغـــات ایـــن جنـــاح تکرار شـــده 

. ست ا
گنـــج عشـــق خـــود نهـــادی در دل 
ویـــران مـــا/ ســـایه دولـــت بـــر این 

کنـــج خـــراب انداختـــی
در ایـــن بیـــت ســـیاه نمایی علیه 
انداختـــن  و  خدمت گـــزار  دولـــت 
گردن  تقصیـــر همـــه خرابی ها بـــه 
خادمیـــن ملـــت نهفته اســـت. در 

که میـــراث شـــوم دولت قبل  حالـــی 
بوده.

گر بی تو برآید بـــه دو نیمش بزنند/ دولـــت احمدی و معجزه  مـــاه ا
سبحانی

بـــه  مـــردم  آرای  بـــه  عـــدم تمکیـــن  نیـــز  بیـــت  ایـــن  متأســـفانه در 
کـــه دولت  وضوح مشـــخص اســـت و شـــاعر حاضـــر نیســـت بپذیرد 
احمدی نـــژاد تمام شـــده و واهلل و باهلل و تاهلل دیگر تکرار نمی شـــود!

کرشـــمه حســـن اســـت ور نه حاجت نیســـت/ جمـــال دولت  غرض 
محمـــود را بـــه زلف ایاز

ال  کجای دلـــم بزارم؟ حـــا باالیـــی هیچـــی. اینـــو 
کرشـــمه حســـن... دولت محمود... 
واقعـــًا اینـــا رو بی غـــرض و مـــرض 

؟ شـــتی نو
کـــه بی خـــون  دولـــت آن اســـت 
بـــا  نـــه  ور   / کنـــار  بـــه  آیـــد  دل 
ســـعی و عمـــل بـــاغ جنان ایـــن همه 

نیســـت
بیـــا... داره بـــا پررویی تمـــام به دولت 
می گـــه بی دعـــوا اســـتعفا بـــده وگرنـــه در 

عمـــل مجبـــورت می کنیـــم! اهکی!
صبـــح دولـــت می دمـــد برجـــام همچون 
کجا باشـــد بده  آفتـــاب/ فرصتـــی زین به 

جام شـــراب
در ایـــن بیت نیـــز به صراحـــت به دولت 
کـــه بـــاش تا  محتـــرم طعنـــه زده شـــده 

آفتـــاب برجامـــت بدمد!
بـــا  فـــوق  مـــوارد  بـــه  عنایـــت  بـــا 
حضرت عالـــی  از  خـــوش  زبـــان 
مـــوارد  می شـــود  درخواســـت 

نشـــود. تکـــرار  فـــوق 
دبیر هیئت نظـــارت بر خطوط 

قرمز مایـــل به بنفش

ممیزی بنفش!

له ، سوسن و هرمز  بابک و ال
 

گل رز! گراند سیاه با  بک 
 

فلسفه ، نیچه ، پول ، مد، قمپز

 
یقه ی باز ، ریش ، ورژن بز
 

گزوز  دود، سیگار ، لوله ی ا
 

همه شان عارف خدا جویند !
 

این طرف غرفه های فرهنگی 

 
به چه شور و حضور پررنگی 
 

وضعیت : جمعیت به چه تنگی 

 
با چه دنگی و با عجب فنگی
 
کارت ایرانسل  میخرد سیم 
 

کتب چرم شیک ویترینی 
 

جلد ها دستی است و ماشینی

 
ضد ضربه ، بدون خش بینی 
 

چند دیوان حافظ چینی 
 

ضد تعریق و آب ، تضمینی!
 

چاپ بیست و یکم !نشر دکور !

 

من و یک بن ، مچاله در دستم 

 
گهییست ، پیوستم  شصت تا آ

 
کتاب می جستم در پی یک 
 

همه را جسته ام دگر خستم 
 
گرچه چیزی نیامده دستم
 

کتابخوان هستم  بنده خیلی 

 
چون منم آمدم نمایشگاه !

ر ر. ابوترابی
ُ

رش
ُ

واژه واژه ش

»واژه واژه ُشر ُشـــر« آخرین مجموعه شـــعر شـــاعر نســـل جـــوان »روژا 

که در تیراژ 85 نســـخه منتشـــر شـــده است و  شـــیرین کوهی« اســـت 

کتاب عرضه  از امـــروز در غرفه نشـــر »آســـیاب بـــادی« در نمایشـــگاه 

خواهد شـــد.

که از هفده شـــعر ســـپید تشـــکیل شـــده، سعی  کتاب  شـــاعر در این 

کرده اســـت زبان نســـل جوان باشد. شـــیرین کوهی در مصاحبه ای 

کید  کتـــاب دارم.« همچنیـــن تأ که  گفتـــه بـــود: »خیلی خوشـــحالم 

که مـــادر و پدرش هم خیلی خوشـــحال هســـتند. کـــرده بود 

کتاب  شـــیرین کوهی پیـــش از ایـــن به خاطر یکی از شـــعرهای ایـــن 

-کـــه در ادامـــه می خوانیـــد- جایـــزه ادبـــی »شـــین« را از انجمـــن 

کـــرده بود. کلیـــوی دریافـــت  مبـــارزه بـــا بیماری هـــای 
صدای ناله برگ ها زیر پای عابرانپاییز

خـــش خـــش خشخـــش خـــش خـــش خـــش خـــش خش خـــش خـــش خـــش خش 
عابرها

عجول
مضطرب

کجاست؟به راستی نزدیک ترین دستشویی عمومی 
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توجیه التصاویر
که قصد  کشـــور پخش شـــده  کتـــاب خوانی در  کتاب و  اخیـــر شـــایعات بی اساســـی در خصـــوص 

داریـــم با انتشـــار تصاویری به شـــکل مســـتند به ایـــن دروغ پردازی ها پاســـخ دهیم.

 

گذاشتش الی طال!  کتاب باارزشه چطور باید نشون داد با ارزشه. خوب معلومه باید   وقتی یه 

کنه! کسی نیست جمع  کتاب ریخته  گرونه. بابا  کتاب  باز بعضیا میگن 

گذاشتن الی جرز درخت! کتاباشونو  کن...  متاسفانه خارجیا اصال فرهنگ مطالعه ندارن. نگاه 

کـــه فکرش رو   تـــوی نمایشـــگاه امکانـــات رفاهی برای اســـتراحت به وفـــور پیدا میشـــه. یعنی هرجایی 

که دیگه نمایشـــگاه رســـما توی بیابون برگزار میشه! کرد، مخصوصا امســـال  بکنید میشـــه اســـتراحت 

کتـــاب میگـــه مـــن یـــار مهربانـــم! ولـــی دلیـــل نمیشـــه آدم تـــوی نمایشـــگاه دنبال  کـــه  حـــاال درســـته 
کـــرد. کال از هـــر فرصتـــی بـــرای تحکیـــم دوســـتی ها بایـــد اســـتفاده  دوســـتای دیگـــه نگـــرده! 

کتاب الکترونیکـــی در فضای بیرونی  کتابخوانان مطالعه دســـته جمعـــِی  یکـــی از تفریحات ســـالم رایج 
کتاب است نمایشـــگاه 

کســـی  کشـــف میشـــود در غرفه اســـید و آب فلفل می ریزند تا  کتـــاب زرد و ممیزی  وقتـــی در غرفـــه ای 
گیرند نتوانـــد وارد غرفه شـــود،وزارت ارشـــاد تا این حـــد ممیزی را ســـخت می 

24

95 
ت

ش
به

دی
- ار

ب
کتا

اه 
شگ

مای
ه  ن

نام
ژه 

- وی
وم 

ه س
مار

ش

rahrahtanz.ir 

rahrahtanz.ir 



احسان مالیی

بـــر اســـاس مصوبـــه شـــورای  عالـــی انقـــالب فرهنگـــی، مســـئولیت 
کتـــاب بر عهـــده وزارت فرهنگ  اجـــرای سیاســـت ها و ضوابط نشـــر 

و ارشـــاد اســـالمی است.
جنـــاب ســـوگلی، مدیـــر مرکـــز »کتـــاب بخوانیـــم« وزارت ارشـــاد در 
کتاب  کارکنان اداره  گفتگویی با نشـــریه راه راه از تالش شـــبانه روزی 
کتاب هـــا و همچنین برخـــی برنامه های قبلی  برای حفظ ســـالمت 
کتـــاب،  و آینـــدۀ وزارت ارشـــاد بـــرای بهبـــود و ارتقـــای نظـــارت بـــر 

است. گفته  ســـخن 
گفتگو را از نظر می گذرانید: در ادامه مشروح این 

کتـــاب می خواهد ممیزی  � که وقتـــی یک   توضیـــح دهید 
ً
لطفـــا

بخورد، چـــه فرایندی را بایـــد طی  کند؟
فرآینـــد بســـیار پیچیده و نفس گیری را باید پشـــت ســـر بگذارد، اول 
کتـــاب را بنویســـد، بعـــد از آن بایـــد چاپش  از همـــه نویســـنده بایـــد 
کتـــاب بـــرای خواندن آمـــاده شـــده، ســـپس آن را  کـــه  کنـــد، حـــال 
منتشـــر و مقداری هم بفروشـــد؛ تعـــداد معینی از خریـــداران، آن را 
کتاب را به  گر مزه خوبی احســـاس نکردند خود مـــردم،  خوانـــده و ا
کـــرده و بعـــد از آن روال قانونـــی پیگیری می  وزارت ارشـــاد معرفـــی 

کمی محرمانه اســـت. که توضیـــح ایـــن روال  شـــود 

بـــر  � ممیزی هـــا،  از  بعضـــی  کـــه  معتقدنـــد  ناشـــران  از  بعضـــی 
اســـاس اعمـــال ســـلیقه انجـــام می شـــود. در ایـــن بـــاره توضیح 

می فرماییـــد؟ آیـــا شـــاخص های ممیـــزی مشـــخص اند؟
ما ِاعمـــال ســـلیقه می کنیم؟! هرگز، پنـــاه می برم 

کـــردن!،  ســـلیقه  اعمـــال  از  خـــدا  بـــه 
اســـت،  ملـــت  رأی  میـــزان 

مجـــوز  را  کتـــاب  مـــا 
می دهیـــم،  چـــاپ 

انتخـــاب  خـــود مـــردم 
چـــه  کـــه  می کننـــد 
کتابـــی را بخواننـــد و 

نـــه!  را  کـــدام 

کتاب بد و مســـتهجنی  � گر  خـــب ا
آب  در  کـــه  اســـت  ایـــن  مثـــل  باشـــد 
آشـــامیدنی مردم ســـم بریزید و مردم 

بی خبر آن را بیاشامند؟

نخیـــر! مـــا بـــرای این مشـــکل هـــم راه حـــل داریـــم، طبـــق مصوبه 
کـــه در ســـال 89  کتـــاب«  »اهـــداف، سیاســـت ها و ضوابـــط نشـــر 
بنـــام »قبـــض و بســـط  کردیـــم  اصـــالح شـــد، قاعـــده ای تصویـــب 
کتاب ها را  که مـــا همـــه  کـــه بدین  صورت اســـت  تئوریـــک ارشـــاد« 
کتاب تـــو زرد از آب  گر بعـــدًا  مجـــوز می دهیـــم، یعنی بســـط مجوز، ا
کتاب هـــا را می خریـــم و قبض  در آمـــد، مـــا می ریزیـــم تـــو بازار همـــه 
گـــور بابـــای قاضی  کـــه بـــا ایـــن شـــیوه همـــه راضی انـــد و  می کنیـــم 

گوییم. )خنـــده، و بـــه ایـــن، »قبـــض و بســـط تئوریـــک ارشـــاد« 

کتاب هـــای زرد باال  � که آمـــار فـــروش  پـــس بـــرای همین اســـت 
؟ ست ا

ناشـــران  اســـت،  هزینه بـــر  مـــردم  فکـــری  ســـالمت  باالخـــره  خـــب 
که نمی شـــود  کننـــد، به زور  کتاب هـــای زرد هـــم بایـــد امـــرار معاش 
کـــرد، مفـــت و مجانـــی  ج  کـــرد، بایـــد پـــول خـــر کتاب هـــا را جمـــع 

کـــن تـــو صورتم. گـــر شـــد تـــف  نمی شـــود، ا

کتـــاب بـــا محتوای مســـتهجن  � کتـــاب تعـــداد زیـــادی  در بـــازار 
گرفته اســـت. ســـئوال  کـــه بنیـــان خانـــواده را هدف  وجـــود دارد 
اول  اینکـــه چـــرا اینهـــا بـــه راحتـــی در دســـترس هســـتند؟ و چرا 

جمـــع آوری نشـــده؟ و چـــرا راه حلـــی اتخـــاذ نمی کنیـــد؟
کتـــاب چـــاپ شـــده درســـال 93، تعـــداد 500  نســـبت بـــه 72 هـــزار 
خطـــای  شـــده،  اعـــالم  ناجـــوِر  کتـــاِب 
قابل قبول اســـت و البته 

برای  همایش هایـــی 
گرفتـــه  مشـــکالت  ایـــن  رفـــع 
گـــر تمـــام مـــردم و قـــوا  کـــه ا می شـــود 
کننـــد و تمامی تحریم هـــای ظالمانه  همـــکاری 
برداشـــته شـــود و دولت چهارســـاله دوم رأی بیاورد، باز 
هـــم همایش هایی برگـــزار می کنیم تـــا بتوانیم بـــه راه حلی جامع 

دســـت یابیـــم، ولـــی قولـــی نمی دهیم.

قبض و بسط تئوریک ارشاد
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دوکتاب
 بدیدم دوش ، روی پیشخوانی

گرم دعواست کتابی   کتابی با 
گفت:  کتاب معترض با خشم می 

که نه جای تو اینجاست  برو زین جا 
که اینگونه زردی و مزلف  تو 

 بگو هان! از چه تیراژ تو باالست
که مایملکت بی محتوایی ست  تو 
که آنچه نداری لفظ و معنا ست  تو 

 چرا پشت سرت این قدر حرف ست
 چرا دور و برت جنجال و غوغاست

کت: کتاب بی نزا  بگفتا آن 
 خفه بابا ، زبونت واسه ما واس

کنج انبار گوشه  گمشو یه   برو 
lost برو اون پشت مشتا و بشو 
کردی که رو دست ناشر باد   تو 

که تجدید چاپت مثه رویا س  تو 
 واسه ما شاخ بازی در میاری؟!

کنن روت یه هولوکاس  ِبدم اجرا 
گه من دارم اقبال عمومی   ا

کوری چشات تیراژم n تا س  به 
کشیدم  به شیرازه م قسم، زحمت 

 خیالت بیخودی جای من اینجاس
 منم مخلوطی از هر چی سلیقه س

 بگیر از اون وَسطها تا چپ و راس
 االن هس عقل مردم به چشاشون

ح جلد زیباس  االن دور، دور طر
کردم پروتز  لبای جلدمو 

 دماغ پشت جلدم رو به باالس
 نه بوره نه برنزه رنگ جلدم

 یه تلفیق از جنیفر با مدوناس
گه با من میگیرن عکس سلفی  ا

گه می بینی اسمم رو زبوناس  ا
گه مشهورم و هی میخورم الیک  ا

کرناس گه آواز من تو بوق و   ا
که دنیای مجازی  واسه اینه 

 به چشم من یه دنیای مجزاس
گذشته  ببین تازه از اینا حرفا 

 سر من میدونی واسه چی دعواس؟؟
 رفیقن مافیای پخش با من

 دقیقن نبض بازار دست اوناس
که بسه  بگم بازم عزیزم یا 

کی اینجاس؟!  خدایی بین ما جای 
 پس از آن احتجاجات مزخرف 
 کتاب معترض از جاش برخاست

کنج انباری شتافید  به سوی 
کاست کم و   میان راه سفت و بی 

گفت: کفت و می   دو دستی بر سرش می 
که بر ما می رود هر آنچه از ماست

جاوید مصفا

از ما بهتران
کتابی در نمایشگاه روزی
 

رسید از دست مغروری به دستم
 

که شیک است کتابت بس  گفتم   به او 
برای خواندنش مشتاق هستم
 

گوشه دنجی به خواندن  نشستم 

حکایاتش به من اصال نچسبید
 
که توی ذوق می زد  غلط هایی 

مرتب توی ذهنم می درخشید
 
کردم ای مرد حسابی خطابش 
 

گرفتی  که با تبلیغت عالم را 
نمی ارزد به دوزار این ورق ها 
 
گرفتی  تو با این نسخه حالم را 

بگفتا ناشری ناچیز بودم
 

 رفیقم جزو از ما بهتران بود

دمش را دیدم و هی 
کردم ج   خر

که تنها راه حل من 
 همان بود

مجوز قوز باال قوز 
 می شد 

گر بی پارتی و بی  ا
 پول بودم

خدایی بخت و 

 اقبالم بلند است
وگرنه شاهد بامبول 

 بودم

صامره حبیبی
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فرانک باباپور

کـــه در آنهـــا دختـــر و پســـرها  آن ور آبی هـــا یک ســـری تفریحـــات و جشـــن هایی دارنـــد 
همدیگـــر را می بیننـــد، بعـــد هـــم خوش شـــان می آیـــد و یک دل نـــه، صد دل عاشـــق 
گر خـــدا بخواهد بـــه ازدواج می رســـند. مثل جشـــن هالووین  می شـــوند و بعدتـــر هم ا
کـــه چهره واقعی شـــان دیده نشـــود  کـــه همـــه موظف هســـتند، لباس هایی بپوشـــند 

یـــک   نباشـــند!  خودشـــان  جایی و  چنیـــن 
کـــه اتفاقًا  را مـــا هـــم داریـــم 

به جـــای یک شـــب، یک 
هســـت  فرصـــت  هفتـــه 
خودمـــان  اینکـــه  بـــرای 
دل  بتوانیـــم  و  نباشـــیم 

یـــک نفـــری را ببریـــم.
کـــه  صـــورت  ایـــن  بـــه 
نمایشـــگاه  می رویـــم 
کتاب خوان  کتـــاب و ادای 

بـــودن را در می آوریـــم و در 
دنبال  می گردیـــم  غرفه هـــا 
کـــه  کتـــاب مـــورد نظرمـــان 
نمی دانیـــم دقیقًا چیســـت 
و در همیـــن حیـــن دنبـــال 
شـــخص مورد نظرمـــان هم 

هســـتیم. بعـــد از شناســـایی 
شـــخص مـــورد نظـــر می رویم یک 

گر  کـــه ا کتـــاب تعـــارف می کنیـــم  بـــن خریـــد 
کرد، متوجه می شـــویم طرف خود جنس اســـت.  ز قبـــول  ا

کتـــاب مورد نظر شـــخص مـــورد نظرمـــان را پیـــدا کنیم که  اینجـــا بـــه بعـــد می رویـــم تا 
معمـــواًل او هـــم چـــون نمی دانـــد کتاب مد نظـــرش دقیقًا چیســـت، می رویم تـــا با هم 
کتابـــی که هر دو تفاهم داریم و نمی دانیم چیســـت، بگردیـــم! البته معمواًل به  دنبـــال 

می شـــود. ختـــم  ســـاندویچ  یـــا  کـــرده  ســـرخ  ســـیب زمینی  خـــوردن 
بعـــد از مدتـــی برای آشـــنایی خانواده ها، خانواده پســـر می روند منزل دختـــر تا دور هم 
کتـــاب و کتاب خوانی صحبت کنند.  درمورد عالقه مشـــترک فرزندان شـــان نســـبت به 
که وقتی پدر عروس می پرســـد: آقای داماد چکاره هســـتند؟ مادر داماد  بـــه این اندازه 

جـــواب می دهـــد: قربون قد و باالی پســـرم برم الهی، کتاب خوان هســـتن! 
کنند و با هم آشـــناتر  کمی بیشـــتر صحبت  بعد هم دختر و پســـر می روند داخل اتاق تا 
کتاب صحبت می کنند و  شـــوند، آنجا هم اتفاقًا درمورد روز اول آشـــنایی و نمایشـــگاه 

اینکه عجب ساندویچی بود!
کتاب خوانـــان جوان جمع می شـــوند تا  روز عروســـی می رســـد و فامیل هـــا در باشـــگاه 
مراســـم عروســـی را جشـــن بگیرند. اتفاقًا آنجـــا هم همه درمـــورد نحوه آشـــنایی زوج و 
کتاب خوانی  کتاب های مورد عالقه خودشـــان صحبـــت می کنند و به این ترتیـــب آمار 

کشـــور چندیـــن درصد افزایش پیـــدا می کند.  کل 
کتاب جای خوبیســـت و به  که نمایشـــگاه  بنابرایـــن از این داســـتان نتیجـــه می گیریم 

کمک به ســـزایی می کند. کشـــور  کتاب خوانی  باال رفتـــن آمـــار 
کتاب می روند  که این زوج جوان هر ســـال دو باره به نمایشـــگاه  اتفاقًا قابل ذکر اســـت 

کنند... . تا یاد و خاطره روز اول دیدارشـــان را بـــا خوردن فالفل زنده 

عشق نمایشگاهی!

سرشار ز شور و هیجانیم اینجا
کتاب خوانیم اینجا یعنی مثاًل 

یک عده به فکر نان و نشرند، ولی

ما در پی »یار مهربانیم« اینجا
کتاب:* از زبان 

برحسب دالر می فروشند مرا
با داد و هوار می فروشند مرا

کتابم، نابم انگار نه انگار 
مانند خیار می فروشند مرا

*

کالس است اینجا هم خوشگل و شیک و با

هم پاتوق آدم پالس است اینجا
در یک نظر انگار نمایشگاهی

از نوع فشن شوی لباس است اینجا!
حسن ملکان
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مهدی تکّلو

چالشـــی ترین  از  یکـــی  بـــه  امـــروزه  ایـــران،  مـــردم  کتاب نخوانـــی 

گشـــته و ذهـــن بســـیاری را، از  موضوع هـــا در حـــوزه فرهنـــگ بـــدل 

گرفتـــه تـــا نویســـندگان و ناشـــران درگیر  کشـــور  مســـئولین فرهنگـــی 

کـــرده اســـت. من بـــاب چرایی ایـــن معضل اجتماعـــی صحبت های 

بســـیاری شـــده اســـت؛ لیکن ما در ایـــن نـــگاره برآنیم یک بـــار هم با 

کنیـــم. بر این  کتاب نخوان به این مســـئله توجه  عینـــِک این مـــردِم 

کننده ای برای  کاماًل مقصر نیســـتند و دالیل قانـــع  که مردم  باوریـــم 

کتـــاب نخوانـــدن دارند. نظریه هـــای علمی ذکر شـــده در این بـــاره را 
می خوانیـــم:

1- جامعه شناســـان در بررســـی رخدادهای اجتماعی، عنصر ســـبقه 

یـــا پیشـــینه را در صدر بررســـی ها قـــرار می دهند. مردم ایـــران خیلی 

حوصلـــه  مطالعـــه ندارنـــد. در حقیقت ایـــن واقعه بـــه ابتدایی ترین 

برخـــورد بشـــر با حـــروف و نماد هـــا و زبـــان -یعنی زمان انســـان های 

حـــروف  و  خـــط  پیدایـــش  از  پیـــش  می گـــردد.  بـــاز  نخســـتین- 

انســـان های نخســـتین، پیـــام خـــود را روی دیـــوار غار هـــا نقاشـــی 

کردن  می کردنـــد و خیلـــی اعتقـــادی بـــه خوانـــدن نداشـــتند و نـــگاه 

را ترجیـــح می دادنـــد. تاریخ شناســـان  تصاویـــر و ســـریع رد شـــدن 

که آن بنـــدگان خدا  در توجیـــه ایـــن مســـئله این گونـــه ذکر می کننـــد 

واقعـــًا هـــم خیلی فرصـــت مطالعه نداشـــتند و هر آینه امـــکان حمله 

دایناســـور ها و غیـــره بـــود؛ فلذا آبا و اجـــداد ما می بایســـت خیلی زود 

مطالعـــه می کردنـــد و می رفتنـــد و وقـــت اضافه بـــرای مطالعـــه و این 
سوســـول بازیا نداشـــتند! 

کتاب  کتـــاب، قیمت بـــاالی  2- عامـــل دیگـــِر عدم اقبـــال مـــردم به 

کـــه ایـــن عامـــل بیشـــتر بـــه جنبـــه اقتصـــادی ماجـــرا داللت  اســـت 

ایـــن  از  گزیـــر  نا ناشـــران  می کنـــد. 
کـــه بـــرای  هســـتند 

کنند و از  کتـــاب فکری  قیمت 

کتاب ها  گزاف و حاشـــیه ای آن چشـــم بپوشـــند. برخـــی  هزینه های 
چ و پنیر یا از بســـته نوترینو و نســـل  حتـــی از همبرگـــر معمولـــی با قـــار
چهـــارم اینترنـــت تلفـــن همـــراه و نیـــز از بلیط بـــازار ســـیاه فیلم های 

گران تر هســـتند! جشـــنواره و پشـــمک حـــاج عبـــداهلل و... هـــم 
کمپین هـــا در ایـــران در بســـیاری از معـــادالت اجتماعـــی تعیین   -3
کمپین هـــای بین مـــردم آن قـــدر با اهمیت  کننده انـــد. عضویـــت در 
کمپینی می شـــود، احســـاس  کـــه بـــه تازگـــی وارد  کـــه هرکس  اســـت 
کمپین هـــا غالبـــًا رویکـــرد اعتراضی  گرفتـــه!  می کنـــد فوق لیســـانس 
کمپین های پرجمعیت  دارنـــد و با یک »نه« آغاز می شـــوند. یکـــی از 
کـــه  کســـانی  کـــه بســـیاری از  #کمپین_نه_به_قطع_درختـــان اســـت 
قســـم  و  کرده انـــد  اعتصـــاب  کتاب خوانـــی  و  مطالعـــه  بـــه  نســـبت 
کتـــاب نخواننـــد، از اعضای این  کـــه سرشـــان بروند، ولی  خورده انـــد 

می باشـــند. کمپین 
4- مـــردم ایـــران عـــادت بـــه مطالعـــه شـــب امتحانـــی دارنـــد و همه  
کتب  مطالعـــات خود را به شـــب امتحـــان مؤکول می کنند، چـــون از 
گرفته نمی شـــود، لذا شـــب امتحانی هم وجود  غیر درســـی امتحانی 
که ملت بنشـــینند، چندین ســـاعت بی اســـتراحت و آب و غذا  ندارد 

کنند! و یک نفس مطالعـــه 
در  آریایـــی  خـــون  ســـیالن  و  جریـــان  به خاطـــر  ایـــران  مـــردم   -5
گاهـــی و دانســـتن و  آ بـــه مطالعـــه و  نیـــاز  از دیربـــاز  رگ های شـــان 
اینهـــا ندارنـــد و در همـــه  امـــور صاحب علـــم بی پایان الهی هســـتند. 
دســـت  انگیـــزی  حیـــرت  مشـــاهدات  بـــه  به تازگـــی  متخصصیـــن 
یافته اند. اینکه خـــون آریایی حاوی مولکول هـــای »نکته منگنات« 
که قوه ِخـــرد مردم ایـــران را تغذیه  گفتم« اســـت  و »کتابیـــوِم دیدیـــد 

و  کـــرده  ســـازمان دهی  از هرگونـــه علم و دانـــش بی نیاز و 
کرده است.

کتاب نمی خوانیم!
گاهی در کتاب نخوانی حق با مردم است!
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کتابهاشون کتابهای نویسندگان و اسم  شوخی با 

چنین کردند بزرگان
سید حمید علیزاده

کتابی هم در تعریـــف انرژی و یکای  ژول ورن: او نابغـــه فیزیـــک بـــود و 
از  اثـــر فقـــر و تنگ دســـتی پیـــش  کـــه در  اندازه گیـــری آن نوشـــت 

انتشـــار بـــه جیمـــز ژول فروخت.
فردریـــش نیچـــه: نـــام او فرید بـــود و به خاطر ریـــش بلندی 
کـــه داشـــت بـــه فرید ریـــش شـــهره بـــود؛ او عالقه بســـیاری 
بـــه نیمچـــه داشـــت و همیشـــه همراهـــش یـــک نیمچه 
گرفته بود،  کیمیایی به یـــادگار  که از اســـتاد  داشـــت 
امـــا پـــس از تحولـــی عمیـــق نه تنهـــا ریش هایش 
گذاشـــت، بلکه پس از دادن  را زد و ســـبیل 
گفـــت: »نیمچه مرده  کل  نیمچه به داش آ

است«.
آنکـــه  از  پـــس  او  ژیـــد:  آنـــدره 
را  نامـــش  اعـــراب  فهمیـــد 
می کننـــد،  تلفـــظ  چگونـــه 
را  کتاب هایـــش  تمامـــی 

. ند ا ز ســـو
که از او  کتابـــی  ُکـــخ: تنها  رابرت 
که به  کخ شناســـی اســـت  به جـــا مانده 

زبان مشـــهدی نوشته شـــده است.
کتاب های او دچـــار ممیزی  کنر: تمامـــی  ویلیـــام فا
از  هیچ کـــدام  نتوانســـت  آنکـــه  از  پـــس  و  می شـــد 
گور«  آثـــارش را بـــه چاپ برســـاند خودش را »گـــور به 

. د کر
کامـــو: او متولـــد آبادان اســـت؛ او به آلبـــر عامو یا  آلبـــر 
عامـــو آلبـــر معـــروف بـــود، اما پـــس از ســـفرش به 
فرانســـه بـــرای آنکـــه خیلـــی »بیگانه« نباشـــد 
کامـــو تغییـــر داد؛ از او چند برگه  نامـــش را بـــه 
ترجمـــه لغـــت از آبادانـــی بـــه فرانســـوی به جا 

اســـت. مانده 
آنتوان چخـــوف: او به خاطر چهـــره خفنش به 
آنتـــوان چخوف معروف بـــود؛ او جنایات زیادی 
را مرتکـــب شـــد، ولـــی همـــه را دوســـت نزدیکـــش 

گرفت. گـــردن  فئـــودور به 
کتابی بنویسد و  پروفســـور حســـابی: او هیچ گاه نتوانست 
گفتـــن چند جمله خفن و حســـابی در شـــبکه های  فقـــط به 

کرد. اجتماعی بســـنده 
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سید یاسر مرتضوی

گرم، مصادف  اصـــواًل عصر آتش، عالوه بر داشـــتن بعد از ظهرهـــای 
با اختراعات اساســـی بشـــر بوده است.

کبابیـــات را  گزینـــه اول ســـرمایه گذاری انســـان،  شـــکم، ایـــن 
جـــزو مطبوع تریـــن غذاهـــا می داند. بر اســـاس متـــون قدیمی، 
کشـــیدن  یکـــی از طـــرق تهیـــه غـــذا، شـــکار و در ادامه به ســـیخ  
مقتول بوده اســـت. انســـان ها در ابتدا ســـیخ را بر روی آتش رها 
کـــه در نتیجـــه مجبـــور بودنـــد هر شـــب بعـــد از خالل  می کردنـــد 

کـــردن، از دهان شـــویه اســـتفاده نماینـــد تـــا ســـیاهی حاصـــل از 
کبـــاب ذغال شـــده را از دندان بزدایند؛ ســـپس بـــه دلیل خصلت 
کـــه بـــا  خســـتگِی مـــادرزادی، بـــه فکـــر چـــاره افتـــاده و دریافتنـــد 
گوشـــت بـــه انـــدازه پختـــه می شـــود،  چرخـــش ســـیخ ها، طرفیـــن 

کار، َلنِگش داشـــت. به خاطر انـــدازه نبودن  امـــا بازهم یـــک جـــای 
گوشـــت دیرپـــز دایناســـورها آزاردهنـــده بود. شـــعله آتـــش، تحمل 

کاَبـــر جاجـــا«  در یکـــی از روزهـــای عصـــر آتـــش، شـــخصی بـــا نـــام »ِا
کباب،  کبر جوجه بوده اســـت( حیـــن تهیه  )گفتـــه شـــده از اجـــداد ا
گلـــی بـــه ثبـــت  تجربیاتـــش را بـــرای مطالعـــه آینـــدگان روی لوحـــی 
گوشـــت خـــام دید. ناچـــارًا لوح  که مگســـانی را بر روی  می رســـانید 
کردن متجاوزان، مرتبًا به سمت شـــان  ســـنگین را به هوای منهدم 
گهان متوجه شـــد عـــالوه بر اینکه حشـــرات به اطراف  تـــکان داد. نا
که در ُشـــرف  گونه ای شـــعله ور شـــده  متـــواری شـــدند، آتش نیز به 
کـــه آمد، دید  ســـوزاندن برگهایش )البســـه وی( می باشـــد. به خود 

بـــه ســـرعت مغزپخت  کباب هـــا 
بـــود  این گونـــه  شـــده اند. 
شـــعله  افزایـــش  ابـــزار  کـــه 
از  بشـــر  و  اختـــراع  آتـــش 
راحـــت  دهان شـــویه  شـــر 

. ید د گر
الـــواح  ســـنگینی  البتـــه 

هنگام بـــاد زدن، بشـــر را به 
روی  بـــر  کتابـــت  راز  کشـــف 

پوســـت حیوانات واداشـــت. 
پوســـتان، مانـــدگار و ســـبک بودنـــد، در نتیجـــه بهتـــر می شـــد بـــه 
تولیـــد بـــاد پرداخـــت. البته تنهـــا عیب پوســـت حیوانـــات، قیمت 
کتابـــت و مطالعـــه تخصصی را  کـــه همیـــن نکتـــه،  گزاف شـــان بـــود 
مختص قشـــر مرفـــه و بانمـــک جامعـــه قرار مـــی داد )نمـــک: واحد 
کـــه انســـان های نمـــک دار،  ارزی بشـــر آن زمـــان(. این گونـــه بـــود 
کباب هـــای  هـــم مطالـــب غنی تـــری را مطالعـــه می کردنـــد و هـــم از 

می بردنـــد. بهـــره  لذیذتـــری 
کمترشـــان نســـبت به  کتـــاب و هزینـــه  کاغـــذ و  در ادامـــه بـــا آمـــدن 

کم درآمد نیـــز قابل اســـتفاده  کبـــاب خـــوب بـــرای اقشـــار  پوســـت، 
گردید.شـــد. البتـــه بـــا پیشـــرفت فرهنـــگ بشـــر، اســـتفاده های نابه جـــا از  کتـــاب هم چـــون تولیـــد بـــاد، منســـوخ 

کتـــاب به عنـــوان یکـــی از ملزومات خانـــه در زندگی متمـــدن، تاثیر 
کشف ارتباط  گرمای اندک و  شـــگرفی بر افزایش شـــّم اقتصادی در 

کتاب خوب و یک دکوراســـیون زیبا داشـــت. میان داشـــتن یـــک 
گاهـــی مـــردم از جایگاه  کتـــاب، نقش به ســـزایی در آ گیـــر شـــدن  فرا
کـــه بشـــر دریافت بـــرای دفـــع خطر یـــا دادن  اســـاتید داشـــت؛ چـــرا 
کتاب چه ســـالح  گردن اســـت(،  تذکـــر )معمواًل محـــل تذکر باالتر از 
کتب علمـــا، دلیل  کثیـــراالوراق بـــودن  گردید.مناســـبی اســـت. از آن پـــس  رعایـــت احتـــرام و عدم مـــزاح با آنـــان 

کتـــاب  کـــه بـــرای درمـــان افســـردگی،  دانشـــمندان نیـــز دریافتنـــد 
بعـــد،  عصرهـــای  در  اســـت.  مؤثـــر  گاهـــًا بســـیار  گردیـــد. افراد مکان هایـــی بـــرای نمایـــش و  کتـــب دایـــر  کتاب فـــروش  که بـــا  تنهایـــی منـــزوی دانســـتند  غـــار  از  مکان هـــا گریختـــه و دوســـتان اهـــل علم می تـــوان  آن  در  را  متمدنـــی  و 

کتـــاب از بیابنـــد. کـــه  بـــود  جدانشـــدنی این گونـــه  عضـــو  آرزوی زندگـــی انســـان ها به شـــمار دیربـــاز  بـــا  اســـت.  متمـــدن موفقیـــت شـــما در یافتن می رفتـــه  و دوســـتان  همجنـــس(  کتب و احساســـات در )ترجیحـــًا  کتاب امســـال؛ تبـــادل  کتاب تحقیقـــات خـــود را با جملـــه قصاری کنـــار نمایشـــگاه  کـــه برگه هایی را و اجـــزای آن بـــه پایـــان می بـــرم:از یـــک عزیز با عالقه خـــاص به  که بعـــد از خوردن چلوبـــرگ، در حالی  »زمانـــی 
که تو  نیز چون ما فکرت روشـــن شـــده است«.در دســـت داری و زیـــر برگ هـــا، برگی را دود می کنـــی؛ بدان 

»عزیز«

همدم همیشگی
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کتاب که میگن
 یعنی چی؟

آرمین رادمند
کنید، می شـــود ترکیب  گر بـــا فتحه روی حـــرف اول تلفظ  کتـــاب را ا
کـــه دارد، در زبـــان عربـــی »ک«  ک + تـــاب. جـــدا از زیبایـــی آوایـــی 
کار  کلمـــه تـــاب هـــم در فارســـی به چنـــد معنی بـــه  یعنـــی ماننـــد و 
رفتـــه اســـت. تاب در یـــک معنی همان بـــازی معـــروف و محبوب و 
کودکـــی و نوجوانـــی و همـــان بازی ثابت ســـیزده به  مشـــهور دوران 
کـــه پدر با شـــوق فراوانـــی دو درخـــت بدخت مـــوازی را پیدا  درهـــا، 
کتـــاب  کـــرده و طناب هـــا را بـــه آن وصـــل می کنـــد. در ایـــن معنـــی 
کتـــب تاریخی علت ایـــن نام گذاری  یعنـــی ماننـــد تـــاب. در برخی از 

این طور آورده شـــده اســـت:
در زمان هـــای مســـتقبل عده ای پا به دنیا می گذارند بنام دانشـــجو 
و فقط این اسم شـــان اســـت و هیچ تناســـبی بین اســـم و رسم آنها 
وجـــود ندارد. دانشـــجوها تمـــام توان خـــود را می گذارنـــد تا چیزی 
کـــوزه می گذارنـــد و آبـــش را می خورند،  بنـــام مـــدرک؛ همان کـــه در 
کـــه می کننـــد نمی تواننـــد مراتب را  بگیرنـــد. آنهـــا علی رغـــم تالشـــی 
کننـــد و به اصطالح خودشـــان، می افتند و در این زمان شـــعر  طـــی 
کـــرده و این طور  »تاب تـــاب عباســـی خـــدا منـــو ننـــدازی« را عـــوض 
که  می خواننـــد: »تاب تاب عباســـی اســـتاد منـــو ننـــدازی«. از آن رو 

کتاب  گرفتـــن،  در امر مـــدرک 
کتـــاب  یـــا حتـــی  خوانـــدن  
داشـــتن اثر مهمی دارد این 

کار رفته  تشـــبیه مانند تاب، بـــه 
. ست ا

کار  تـــاب در معنـــی دیگری نیـــز به 
رفته اســـت؛ مثـــاًل می گوینـــد فالنی 
مخـــش تـــاب دارد یا مغـــزش تاب 

ترکیـــب  ایـــن  علـــت  برداشـــته. 
کـــه در زمان های  این اســـت 
کـــه  افـــرادی  آن  گذشـــته 
توســـط  می خواندنـــد  کتـــاب 

بـــا  مجهول الهویـــت  عـــده ای 
انگشـــت اشـــاره خطاب می شـــدند 
و بـــا جمالتـــی مثـــل ایـــن خلـــه رو، 
خرخونـــه  کله خـــره،  بچه ننـــه، 
قـــرار  عنایـــت  مـــورد  و...  رو 
جهـــت  همیـــن  بـــه  و  می گرفتنـــد 
کـــه توســـط دیگـــران -همان  بـــود 
مجهول الهویت هـــا- ایـــن ترکیـــب 

شـــد. ســـاخته 

شور کتاب
کتاب  می دمد هرسال، شیپور 
کتاب  هست در بین همه شور 

 در نمایشگاه تهران دیده ام
کتاب  من بسی اوضاع ناجور 

 بعد مبل و فرش و تخت و البسه 
کتاب گشتند مسحور   غرفه ها 

گر ظلمت ُبَود  اینتر و واتساپ ا
کتاب  می شوم سرشار از نور 

گوشی دائما  گیم و لپ تاب است و 
کتاب  رفته از بین همه شور 

گردد عیان که قدرش بیشتر   تا 
کتاب کنکور  کرد   وضع باید 

کالس  چون ندارم حوصله، اندر 
کتاب  می شوم مشغول هاشور 

 آن همه خرخوانی اندر امتحان
کتاب گشت مقهور   بی اثر شد ، 
  
بشنو از نی چون 
 حکایت میکند 
گرانی میکند«   این 
کتاب  گور » 

ناشرا چون نان تو در 
 روغن است
کنون تو  پس بمان ا
کتاب   مشکور 

بداهه سرایان:
سید محمد حسینی،سعید 
 رجبی،مهدی حمیدی،طاهره ملکی
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