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  سخن سردبیر

  سینا حشمدار

  شوند؟ درها براي چه بسته می

تر از آن  کننده خان بود و ناراحت هاي کریم ، خبر تعطیلی پشت سر هم کتاب فروشی تري اخبار این ماه یکی از متاثرکننده

گر ویران شدن هر چه بیشتر پیکره ادبیات بودند و هیچ  ها نظارههاي اهالی ادبیات بود که در نهایت ناامیدي تن صحبت

فروشی با آن مشخصات، که هم قدیمی و شناخته شده است، هم مشتري ثابت  آمد. اگر کتاب کاري از دستشان برنمی

یل هاي شناخته شده دیگري هم در اطرافش هستند تعط فروشی اي قرار گرفته که کتاب خود را دارد و هم در محدوده

اي گریه کرد. باید بهشان حق  هاي یک وجبی و محله فروشی کند دیگر باید هاي هاي به حال کتاب شود و کار نمی می

التحریر لوکس  درجه یک تا ده بکنند و اگر خیلی خواستند خودشان را اهل فرهنگ نشان  شان را پر از لوازم داد که مغازه

  اي همسرداري و موفقیت در اداره و باباي پولدار را ترویج بدهد.بدهند یک قفسه کتاب بگذارند که در آن رازه

شد باید خیلی خیلی  شود، اصالً کالً  وقتی یک مرکز فرهنگی تعطیل می فروشی مثل نشر نی یا آبی یا باقی تعطیل می وقتی یک کتاب

افتد و هوس  شان اتفاقی به کتابی نمی وند و چشمش خان رد می بیشتر از قبل نگران آینده بود. از این به بعد چند نفر از زیر پل کریم

ها و  شان جاي چرخ خوردن روي اسم کتاب اند چشم کنند بروند داخل مغازه؟ چند نفر وقتی زیر پل قرار دارند و منتظر مانده نمی

گذرند و به بهانه خرید خودکار  میهایشان باید سیخ کباب و باجه عابر بانک و هزار کوفت و زهرمار دیگر ببیند؟ چند نفر از آنجا  نویسنده

شد و دوزار روي  کنند کتاب بخرند؟ همان صناري که تا قبل این باالي کتاب از جیب عابران خارج می شوند و هوس نمی داخل مغازه نمی

که تا قبل توي این  هایی چاکلت غلیظ بشود. چه حجم از کتاب ها خرج قهوه و هات شاپ برد حاال باید دوباره توي کافی ها می فروش کتاب

تواند از این  آید؟ سرانه مطاله چی؟ می رفته باید بعد از این توي انباري نشرها خاك بخورد؟ چقدر تیراژها پایین می ها فروش می مغازه

شده کتابمان جاهاست. ناراحتیم به خاطر چیزهایی شبیه به این است وگرنه من و امثال من زیر سنگ هم  تر هم بیاید؟؟ حرصم از این پایین

  خوانیم.   کنیم و می را پیدا می

کردیم. حاال  فروشی که داشتیم، محفلی بود که دور هم جمع بشویم، جایی بود که هر کتابی چاپش تمام شده بود را آنجا پیدا می کتاب

شویم که همین چند نفري که هنوز  یشویم. نگران م اش و ما هر روز بیشتر از قبل نگران می فروشی باقی مانده خان مانده و چند کتاب کریم

شان. نگران این  کنند هم خسته شوند و یا اصالً نتوانند کار کنند و ول کنند و بروند دنبال زندگی اند و ناامیدانه دارند کار می باقی مانده

ها نوبت  فروشی ه بعد از کتاببینیم ک خوانیم. روزي را می بینیم که حتا خودمان هم کتاب خودمان را نمی وضعیت هستیم و روزي را می

  کشیم. بینیم و آه می شویم و روزهاي بد و بدتر آینده را می شویم و تنها نگران می رسد. و ما همچنان نگران می نشرها می

خندان  نوشتم حتا براي یک لحظه چهره خواندم و این مطلب را می ها را می توي تمام مدتی که داشتم اخبار این روزها و خبر این تعطیلی

توانستم براي یک ثانیه هیکل چهارشانه و جدي و مصمم آقاي دري را فراموش  رفت. حتا نمی وزیر محترم ارشاد از جلوي چشمم کنار نمی

شان  دادند. زمانی که وظیفه اش فکر نکنم. خبرهاي خوبی که هر روز تو رادیو و تلویزیون و مطبوعات می کنم و به شعارهاي امیدوار کننده

ارتباط  افتاد به آنها بی دادند. وقتی که هر اتفاقی که توي این حوزه می کوبیدند و آخرش هم انجامش نمی ه عنوان منتی توي سرمان میرا ب

ها با دنیاي آنهایی اهالی فرهنگ بودند فاصله داشت. آقاي وزیر، جناب آقاي وزیر محترم  بود و دنیاي آنهایی که مسئول بودند فرسنگ

  افتد. شنود یاد تو می کنه و هر بار خبري می خواستم بگویم که یکی اینجا هست که دارد روز و شب به تو فکر می یارشاد، فقط م
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  وگو: گفت

  

  گپی با بهرنگ کیائیان

  سینا حشمدار

  

نشر چشمه با توجه به موقعیت خاصی که در این چند ساله در ادبیات داستانی ما پیدا کرده شدیداً در کانون 

و گاهی انتقادات قرار گرفته است. از جوایز ادبی تا سیستم گزینش کتاب و بحث باندبازي و ارشاد و توجهات 

وگوي این شماره به سراغ بهرنگ  خیلی مطالب دیگر که پیش از این پیرامون این نشر را گرفته بود. براي گفت

  ه نشستیم.کیائیان، پسر حسن کیائیان بزرگ، مسئول نشر رفتم و با هم به گپی دوستان

   

  زنیم زنیم از چه حرف می از نشرچشمه که حرف می

  نشرچشمه

جا شروع کنیم که آغاز فعالیت نشرچشمه از  خوام صحبت رو از این جان ممنون که وقتت رو به ما دادي. می بهرنگ

  هاش گسترده شد؟ جا رسید و فعالیت طوري به این کی بود و چه

خان تونست با مشکالتی که اون زمان وجود داشت،  پدرم توي کریم 63ع شد. سال فروشیش شرو نشرچشمه در واقع از کتاب - 

بود که پدرم شروع به چاپ کتاب کرد. در مجموع  64هم موند. از سال   80ـ  81ي کوچیکی بگیره و همین مغازه تا سال  مغازه

ین روند با وجود وضعیت مالی شکننده و رسید. ا تا چاپ اول هم می شد که گاهی به ده کنم سالی چند کتاب چاپ می فکر می

  شده روند صعودي پیدا کردند. هاي چاپ ي هفتاد، که تعداد کتاب چندان خوب نشر ادامه داشت تا اواسط دهه اوضاع نه

  به بعده؟ 76منظورت از سال 



بودند. مغازه جا افتاده بود، نشر تر شد. خیلی عوامل تأثیرگذار  هاي ما گسترده ها بود که فعالیت . از همون دوره76نه صرفاً سال  - 

هایی که ما واقعاً هنوز هم خوشحالیم که باهاشون کار کردیم، اومدن سراغ نشرچشمه؛  سري آدم تر شده بود و یک شده شناخته

مه ها باعث رونق نشر شد و تا امروز هم ادا ها آقاي درویشیان. همین تر از این آبادي، مثل آقاي مشیري و قبل مثل آقاي دولت

بود که برادرم روزبه  78کنم از سال  ها داشته باشیم. فکر می پیدا کرد و تونستیم به طور میانگین روندي صعودي تو انتشار کتاب

فروشی  ترم کاوه اومد و مدیریت کتاب بود که برادر بزرگ 80ـ  81وارد کار نشر شد، االن هم مدیر فروش نشرچشمه است. سال 

جا  تر هم بود، گرفتیم. اون ها بود که مغازه رو عوض کردیم و همین جاي فعلی رو، که بزرگ وقعرو به عهده گرفت. همون م

  ها بود. فروشی تر از باقی کتاب تر و مدرن کنم تو اون زمان بزرگ تبدیل به یه فروشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی شد و فکر می

  خودت از چه سالی وارد کار شدي؟

  وم شد اومدم تو بخش انتشارات.که درسم تم 85منم از سال  - 

  اي خوندي؟ چه رشته

  لیسانسم مدیریت اجرایی. من لیسانسم مهندسی عمرانه و فوق - 

  کرد؟ هاي اول هم نشرچشمه زوم اصلیش رو ادبیات ایران بود یا ترجمه هم کار می از همون سال

ي کیائیان، اگه  ه چیزي رو بگم؛ ذهنیت خانوادهنشرچشمه کارش رو با ادبیات ترجمه شروع کرد. اجازه بدید قبل از شروع بحث ی - 

چهارم کل  بندي کنیم، به ادبیات تمایل بیشتري داره، ولی ادبیات، چه ایرانی و چه خارجی، در مجموع یک بخوایم دسته

ها هست که ما داریم فقط  هاي دیگه هم خیلی فعالیم. این تصور واسه خیلی شه و تو حوزه هاي نشرچشمه هم نمی کتاب

 طور نیست.  آریم که اصالً این کنیم، یا فقط داریم داستان ایرانی درمی هاي داستان و شعر کار می تابک

اي بودن،  آد و یکی از خصوصیات این حرفه شمار می اي به دونیم نشرچشمه جزء ناشرهاي حرفه طور که می همون

دونم زیر نظر  جا که می ایرانی تا اون هاي مختلف. مثالً قسمت داستان گرده به تقسیم مسئولیت تو حوزه برمی

هاي فعالیتی نشرچشمه هم  شه یا قسمت شعر زیر نظر گروس عبدالملکیان. باقی حوزه خرم اداره می مهدي یزدانی

  به این صورته دیگه؟

به صورت  کنیم هایی مثل داستان ایرانی و شعر و تا حدودي داستان خارجی که فعالیت ما زیادتره، سعی می ببینید تو قسمت - 

جوري نیست که تنهایی تو این بخش کار کنه.  خرم است، اما این یزدانی  گروهی عمل کنیم. مسئول قسمت داستان ایرانی مهدي

ي ادبی آقاي احمدي آریان،  ست، شعر خارجی آقاي احمد پوري، فلسفه و نظریه مسئول قسمت داستان خارجی هم سمیه نوروزي

رجبی، بخش سینما محسن آزرم، بخش کودك و نوجوان خانم فرمهر منجزي، البته تو بخش  نامه بهرنگ بخش تئاتر و نمایش

ي داستانی که زیر نظر استاد  هاي پیشینه نفره نیست. بخشی داریم به اسم متن شه و یک کودك هم کار به شکل تیمی اداره می

طور هم که گفتید  دار. همون زیر نظر آقاي حق ي امروز ایران هم هاي اندیشه ست. کتاب ایرج افشار و آقاي مهران افشاري

 ها هستن.  کشه. اگه بخشی رو یادم نرفته باشه همین گروس عبدالملکیان زحمت بخش شعر رو می

  آد؟ ي چه بخشی به حساب می شه زیرمجموعه مثالً این سري کتاب سیاه که جدیداً داره منتشر می



ست. مثالً داستان ایرانی ما خودش به چند بخش تقسیم  خانم سمیه نوروزي گیره و زیر نظر تو قسمت داستان خارجی قرار می - 

هاي  گیره، اما کتاب خرم قرار نمی آبادي و آقاي درویشیان زیر نظر مهدي یزدانی هاي آقاي دولت شه. کارهایی مثل کتاب می

ي  ي داستانی که زیرمجموعه ي پیشینهها ي آبی مستقیم زیر نظر ایشون هستن، یا متن هاي قفسه ي داستان و کتاب جهان تازه

شه. تو داستان خارجی هم به همین  هاي فارسی هست، ولی زیر نظر استاد ایرج افشار و آقاي مهران افشاري اداره می داستان

براي هر بخش هم اسمی انتخاب کردیم: جهان نو، جهان کالسیک، جهان سیاه  .صورت تصمیم داریم چهار بخش داشته باشیم

 ست و جهان خیال که ادبیات علمی ـ تخیلی و هنوز چیزي ازش چاپ نشده. یات پلیسیکه ادب

تو روند نشر یک کتاب اولین مرحله بررسی کتاب توسط ناشره. تو قسمت ادبیات 

ها به چه  رسه این بررسی هایی که به نشر می داستانی ایران با حجم زیاد کتاب

  ؟گیره صورتی انجام می

تن کتاب وجود داره. وقتی یه نشري تازه شروع به کار کرده مجبوره دو سه روش براي گرف - 

طلبه که آدم از  سري اصولی می سري شأن و منزلت و یه بره دنبال کتاب. حاال باز این خودش یه

ي  گیرن و با هزینه سري هم هستن که هر کاري رو می همون ابتدا سنگ بنا رو کج نذاره. یک

شه. خود ما به صورت  آشیل یه نشر می نظر من این کار پاشنه بهکنن که  شخصی نویسنده چاپ می

شروع کردیم و  81که بخوایم مسئولی واسه این قسمت داشته باشیم، کارمون رو از سال  جدي و این

ان ي غایب حسین سناپور دهمین کتاب داست مون زیاد نبود. براي مثال کتاب نیمه هاي داستان فارسی تا قبل از اون تعداد کتاب

رفته سیر صعودي به خودش گرفت و به جایی  هاي ما خیلی کم بود و رفته کردیم. اون دوره ورودي کتاب یی بود که چاپ  ایرانی

ي ادبیات داستانی ایرانی، واسه بررسی به نشر فرستاده  کتاب، فقط تو حوزه 550، تا حاال بیشتر از 89رسید که تو همین سال 

دیم و به فراخور کار و زمانی که دارند، تو مدتی مشخص که سعی  هامون می و به دبیران مجموعهها ر شده. حاال ما این کتاب

تونیم کار رو چاپ کنیم یا نه. گاهی اوقات هم هست که ما  دیم که آیا می کنیم بیشتر از یک ماه و نیم نباشه، پاسخ می می

شون زنگ بزنیم و  ي ماست که به ن موقع دیگه وظیفههاي خاص کار کنیم. او ها و مترجم دوست داریم با بعضی نویسنده

شون احترام هم بذاریم و خیلی از اهالی قلم احترام گذاشتن رو تو این  کنیم به درخواست همکاري کنیم. با این کارمون سعی می

تنها  یم این کار نهکن کنیم و فکر می شون بره و ازشون درخواست همکاري بکنه. ما هم این کار رو می دونن که ناشر سراغ می

بره. تعدادي از دوستان هم هستن که به ما  نظرم منزلت و جایگاهش رو باالتر هم می کنه، بلکه به چیزي از نشرچشمه کم نمی

ها رو به دست  دن و ما اون بینند به ما پیشنهاد می ها، کارهاي خوبی رو که می لطف دارند و چه تو تهران و چه تو شهرستان

 شه. طور کلی هیچ کاري تو نشرچشمه بدون بررسی به ارشاد فرستاده نمی دیم. به یهامون م بررس

  اي نیستن به چه صورت هستش؟ شده هاي شناخته هایی که اصالً چهره اولی جا وضعیت نویسنده و این

م با یه نویسنده به صورت مندی ها خوب باشه و عالقه مون با نویسنده اي رو بگم، ما دوست داریم ارتباط اجازه بده همین جا نکته - 

خوام شکل شعاري  شه. باید یه چیز رو روشن بکنم و نمی هاي اولی این صحبتیه که زیاد مطرح می موقت کار نکنیم. سر نویسنده

 تنها به ضررمون نبود، بلکه از هر اولی نه هاي نویسنده پیدا بکنه، اما تو وضعیت فعلی، یعنی این دو سه سال اخیر، درآوردن کتاب



مون هم بود. هم از نظر اعتباري و بخش ادبی کارمون و هم تا حدودي از نظر اقتصادي. بنابراین دلیلی نداره بخوایم  نظر به نفع

 ها توي بررسی فرقی بذاریم. تر وکاراولی هاي باتجربه بین نویسنده

هاشون رو  ي خودش کتاب ینهبنده و هم با هز ها قرارداد می اولی که نشرچشمه هم با نویسنده یعنی با وجود این

  شه؟ ده، باز هم در مجموع این قضیه به نفع نشر تموم می شون درصد می کنه و به چاپ می

اي رو هم بگم. توي نشرچشمه کتاب بدون قرارداد و صفر درصد اصالً نداریم، به همین خاطر  در مجموع بله. البته باید نکته - 

 ن. تجدید چاپ رسیدههایی بوده که به  سوددهی معموالً از کتاب

  هایی که تو همون چاپ اول موندن باعث ضرر نشر نشد؟ اون کتاب

کنند همدیگه رو. حتا کار یه  تر همپوشانی می فروش تر و کم هاي پرفروش طور که گفتم در مجموع نه. چون کتاب همون - 

ها نیست. ما خیلی از این  اولی ص نویسندهداره به تجدید چاپ نرسه و این اتفاق فقط مخت  دار هم امکان ورسم ي اسم نویسنده

هاي حافظ خیاوي، مهدي ربی، محمدحسین محمدي،  هاي بارزش کتاب کارها رو درآوردیم و مطرح شدن و جایزه گرفتن. نمونه

وده و ما شون زیاد مطرح نب هاي اول اي هم هستن که کتاب هاي دیگه ها کاراولی بودند و نمونه زاده و... بودند. این پدرام رضایی

دیگه. سینا دادخواه کاراولی بود، سارا ساالر کاراولی بود،  هاي شون رو چاپ کردیم، مثل پیمان اسماعیلی و خیلی کارهاي بعدي

هاي زیادي هست که من االن  پور گسکري رو ما درآوردیم، و اسم طینت و بهناز علی بد، وحید پاك کارهاي اول امیرحسین یزدان

ها فرقی  نظورم اینه که در کل به نفع ماست وقت بذاریم و همه رو به یک چشم نگاه کنیم و توي بررسیآد. م به خاطرم نمی

گیري کنیم. یک مثال براتون بزنم.  کش اندازه تا کار داشته با کسی که کار اولش هست نذاریم و با یک خط بین کسی که پنج

دونید اون  طور که می ودیم و نه حتا اسمش رو شنیده بودیم. همونقبل از تأیید شدن کتاب، ما اصالً نه مهدي ربی رو دیده ب

تونه  کرد. کارش رو براي بررسی پست کرد. اونو بررسی کردیم و دیدم کار خوبیه و مهدي ربی می زمان اهواز زندگی می

کردیم و کتاب چاپ خیلی بهتري هم بشه. حتا اسم کتاب و چند مورد دیگه رو هم با مشورت خودش اصالح  ي خیلی نویسنده

 شد. بعدش هم که دیدیم اشتباه نکردیم. کار اولش که موفق شد هیچ، کار دومش خیلی هم بهتر بود.

کنم این قضیه  شن و فکر می گیره ناراحت می فرستن و کارشون مورد قبول نشر قرار نمی خیلی از کسایی که کار می

خواستم بدونم مالك انتخاب چیه؟ یعنی  تر بشه می شفاف ذره این بحث که یه خاطر این خیلی عادي باشه، اما به

قدرها هم صحبت جریان رو کرد،  شه اون دونم نمی هایی با یه فرمت نوشتاري خاص و فضاهاي خاص، یا نمی کتاب

سري معیارهاي خاصی که موردنظر نشر هست رو داشته باشن، معموالً  هایی که تا یه حدودي یک ولی کتاب

  چیز دیگه؟  شن یا انتخاب می

هاي متفاوت هم زیاد داشتیم. تنها ناشري هستیم  طور باشه. ما کتاب کنم این هاي پرفروشه که فکر نمی اگه منظورت چاپ کتاب - 

امین حکایت سیتا،  ي پنهان، سی تونم اسم ببرم، دره ي واو رو بردیم که جایزه کتاب متفاوت هستش. می حال دوبار جایزه که تابه

رسیدم،  خیر یوحنا، کاش به کوچه نمی به ي من خواب دیدن است، کتاب هول، شب ي، آواي نهنگ، حرفهزن آینه، رماد

 شوند و خیلی عنوان دیگه. ها سرخ می فرنگی تنگ، ماهی که توت نفس



خرم  شه، کار بررسی فقط توسط مهدي یزدانی ي نشرچشمه فرستاده می هایی که واسه با این حجم وسیع کتاب

  ي بررسی نهایی رو دارن؟ یا ایشون فقط وظیفهشه  انجام می

ده، اما کار بررسی رو  گذرن و رأي نهایی رو اون می شن از زیر نظر مهدي می هایی که تو این بخش چاپ می در کل تمام کتاب - 

 ده. یک تیم انجام می

  تو این تیم چه کسانی هستند؟

کنن و وقتی کتابی تأیید اولیه رو گرفت، مهدي  و بررسی میها کارها ر اجازه بدین نگم، چون این اعضا ثابت نیستن. اون - 

 خونه. خرم اونو می یزدانی

کنم رسیدیم به همون جریان ادبی. یعنی شما از جریان ادبی خاصی حمایت یا پشتیبانی  آخرش هم فکر می

  کنید؟ نمی

هایی که تو این دو سه سال داشتیم؛ و  تابهایی که چاپ کردیم نتیجه بگیرید. مخصوصاً ک کنم این رو باید از کتاب من فکر می - 

 طور نبوده. کنم این من فکر می

هایی با این فضاها و این  آخه این اتفاقیه که ما تو بعضی نشرهاي دیگه هم شاهدش هستیم. مثالً فالن نشر کتاب

  افته؟  کنه. این اتفاق تو نشرچشمه هم می مضامین رو اصالً چاپ نمی

ها  طور نیست. تمام این سال کنیم. ولی از جهتی باید بگم نه، این پسند چاپ نمی مثالً ما کتاب عامهشه گفت آره،  از جهتی می - 

کنیم. این نکته رو هم نباید اصالً  مون رو کردیم تا کسی نتونه بگه داریم از سلیقه یا جریان خاصی حمایت می نهایت سعی

و امکان اشتباه همیشه وجود داشته و داره. شاید االن شما بیاید بگید  کنیم مون داریم رفتار می فراموش کنیم که ما در حد توان

کنم کلیت کار قابل دفاع باشه و از بازخوردهایی که  که درآوردن فالن کتاب اشتباه بوده و ما هم شاید قبول بکنیم، اما فکر می

شد و به نسبت  هامون نمی ي کتاب  ها درباره طور نبود این صحبت کنند، چون اگر این طور فکر می گرفتیم مطمئنم بقیه هم این

کنه. یعنی  شون و طرز تفکرشون داره تغییر می هاي ما، زبان کنم نثر نویسنده ها من فکر می شدند. اما جداي این دیده نمی

ه و ي شصت دراومده و براي اون زمان شاهکار بوده، االن هم مثلش نوشته شه و چاپ بش احتمالش خیلی کمه کتابی که دهه

ن و باز هم  گم، واال بعضی کارها همیشه شاهکار بوده طور ازش استقبال کنند. البته به صورت خیلی کلی دارم می همون

 مونن. می

  ها؟ ها بوده یا نویسنده نظرت از طرف مخاطب این تغییر به

بخواد با همون شکل و منوال  ي شصت چاپ کرده اگه امروز اي که کارش رو تو دهه ها. نویسنده ها و هم نویسنده هم مخاطب - 

ي پنجاه بپسنده و ارتباط  ي شصت یا اواخر دهه کار کنه دیگه نباید انتظار داشته باشه حرفش و کتابش رو یه شخص متولد دهه

شون  شن و دیدشون به اجتماع اطراف ي شصتی می ي پنجاهی و دهه کم دارن دهه هاي ما دیگه کم باهاش برقرار کنه. نویسنده

 ذاره. شه. این عوض شدن مضمون مسلماً روي نثر و زبان هم تأثیر می عوض می



  هاست؟ و ترجیح شما هم رو حمایت از این قشر از نویسنده

کنن و با  هایی که دارن کار جدي می سپریم دست نویسنده مون نیست. ما به پویایی ادبیات اعتقاد داریم. خودمونو می ترجیح - 

ها  هم کتابی نوشته بشه که مربوط به ادبیات کارگري یا همون ادبیات چپی باشه که تو اون سالریم. شاید االن  ها پیش می اون

ش صحبت کرد و چاپش کرد. ما فقط  اي باشه که تو این دوره بشه درباره العاده شد، ولی باید خیلی کار متفاوت و خارق گفته می

ا و نظرات مختلف میدون بدیم خودشون رو نشون بدن و مطرح تونیم این ادعا رو بکنیم که فضایی درست کردیم تا به آر می

 بشن.

ي ادبی و کارشون خالصه  بینم همه امیدشون به آینده اولی که در تماسم می هاي جوون و کتاب من االن با نویسنده

داشته کنن  اي که تو تهران فعالیت می که بتونن یه کار با نشرچشمه یا یکی از ناشرهاي مطرح دیگه شده تو این

ناخواه مسئولیت یه  شه و فضا براي پیشرفت دارن. این خواه باشن. چون مطمئنن با این اتفاق کارشون دیده می

ترین ناشرهاي بخش ادبیات داستانی ایران مسئولیتش از  بره و نشرچشمه به عنوان یکی از فعال نشر رو باال می

ره. یه جوونی که مثالً تو شهرستانه  خیلی باالتر می شه. حاال این حساسیت تو بخش بررسی کتاب باقی بیشتر می

تونه تنها با فرستادن کارش، امید  هاش قابل دفاع هستن، می و از فضاي ادبیات دوره ولی کار خوبی داره و داستان

  ها مورد بررسی قرار بگیره؟ این رو داشته باشه که در کنار باقی کتاب

سنده بودن که از شهرستان کارشون رو فرستادن و خیلی راحت مورد بررسی قرار گرفتن تونم براتون مثال بزنم چندتا نوی من می - 

یی باهم داشته باشیم. حافظ خیاوي یا مهدي ربی یا آرش آذرپناه. من این حرف  ترین آشنایی که کوچک و چاپ شدن؛ بدون این

بلکه در کل براي مطرح کردن خودشون و فقط براي چاپ کتاب تو نشرچشمه،  تره؛ نه رو قبول دارم که کار براشون سخت

کنیم که  کنم فقط بحث ادبیات و کتاب هم نیست. ولی ما داریم حداقل این تالش رو می کارهاشون تو فضاي ادبی. من فکر می

 این نگاه رو از بین ببریم. 

  تونن پست هم بکنن؟ کتاب رو حتماً باید حضوري بیارن یا می

 باید قبلش حتماً هماهنگی بکنن و از رسیدن کتاب مطمئن بشن.تونن پست هم بکنن، ولی  نه، می - 

  شه؟ شن توضیحی که داده نمی هایی که تو بررسی رد می براي کتاب

هاي ادبی و  جز علت شده. دالیل زیادي به کنم همیشه به ضرر نشرچشمه تموم می ببینید این بحثیه که وجود داشته و فکر می - 

شه که بنا به دالیلی  اي می شون بدیم. دوره تونیم براي بقیه توضیح که واقعاً نمی فنی براي چاپ نکردن یک کتاب هست

خاطر وضعیت ارشاد و ممیزي کتاب  خاطر وضعیت مالی نشر، به هاي کمتري رو براي چاپ بپذیریم. حاال به مجبوریم تعداد کتاب

هاي خودمون  تو این شرایط ما مجبوریم کف خواسته کنه. اي که یک انتشاراتی رو مجبور به این کار می یا خیلی چیزهاي دیگه

تونه حجم یک کتاب باشه. مثالً ما کتاب  گیري رو بیشتر کنیم. یکی دیگه از معیارهامون مثالً می رو باالتر ببریم و سخت

ی و رونماییش خوایم چاپ کنیم و جزء فاکتورها و معیارهامون نیست. چون تو عرضه و معرف تونیم، یا نمی اي نمی صفحه پنجاه



اي از نظر ما تو شرایط فعلی  اي یا چهارصدصفحه ور حجم باال هم هست. یه مجموعه داستان سیصدصفحه مشکل داریم. از اون

 تونه چاپ بشه. نمی

 خب همین
 

  ها قابل توضیح نیستند؟

اي با  اي هم هست، هر نویسنده گهي دی هاي ارسالی توضیح داد. مسئله ها رو با این حجم کتاب ي این کنم بشه همه نه، فکر نمی - 

ایسته ــ البته  نویسه و قاعدتاً خیلی مطمئن هم پشت کتابش می هاش کتابی رو می ها و خونده توجه به سطح معلومات و دانسته

اگر این کار رو هم نکنه جاي شک داره. همین موضوع، توضیح دادن و توجیه کردن 

شه و  اعث ایجاد سوءتفاهم میکنم بیشتر ب کنه و فکر می رو خیلی سخت می

ي پذیرش نظرات  هایی که جنبه ده. خیلی کم هستن نویسنده ي عکس می نتیجه

تونه تا حد خیلی زیادي ناامیدکننده هم باشن ــ رو  منفی ــ که گاهی اوقات می

 داشته باشن.

ها مجوز  حی به کتابکنه و بدون هیچ توضی خب حرفات کامل قبول، ولی االن ارشاد هم همین کار رو داره می

تونن همچین دلیلی رو  ها هم می ي ما از این موضوع ناراحتیم. یعنی اون کنه و همه ده یا لغو مجوزشون می نمی

  ي رفتارشون بیارن؟ واسه

شه با ارشاد هست. اونم اینه که هر کسی که بخواد کتاب  یه فرق خیلی خیلی اساسی بین کاري که داره تو نشرچشمه انجام می - 

سري  ي خودمون یه بیاره مجبوره از ارشاد عبور کنه، ولی همه مجبور نیستن کتاباشون رو با نشرچشمه چاپ کنند. ما هم واسهدر

 دیم. هامون رو انجام می ها انتخاب هایی داریم که براساس اون مالك

  تر باشن بهتر نیست؟ ها واضح نظرت این مالك به

کنن. شاید ما یه روز تشخیص بدیم که رمان  قع بسته به شرایط تغییر میها ثابت نیستن و خیلی موا آخه این مالك - 

کنیم مشکل  هایی که فکر می شه. شاید یه روز تصمیم بگیریم کتاب اي دیده می اي خیلی بهتر از رمان صدصفحه چهارصدصفحه

جوري نیست که همه رو یا  و این دیم آد رو اصالً قبول نکنیم. البته خیلی موارد رو هم توضیح می شون پیش می ارشادي واسه

خوایم کسی رو از خودمون برنجونیم. یه کتابی که سطح  کامل رد کنیم یا قبول کنیم. مسئله اینه که وقتی ضرورتی نداره نمی

و گی ر اي بگیم کارت خیلی ضعیفه و کالً نویسند تونیم به نویسنده خیلی پایینی داشته باشه واقعاً قابل توضیح نیست، چون نمی

تونیم نظر بدیم. اما تو  ول کن؛ اصالً تو چنین جایگاهی نیستیم. ما ناشریم و براي چاپ کردن یا چاپ نکردن یک کتاب می

خوایم که داستانی رو حذف کنن یا تغییر بدن که  کنیم و براي مثال می ذاریم و صحبت می ها جلسه می خیلی موارد ما با نویسنده

رسیدیم. موقعی هم هست   حاظ فنی و چه از نظر ارشادي ــ و نویسنده رفته و اومده تا به نتیجهکتاب قابل چاپ بشه ــ چه از ل

گیره، ما عین این جمله رو به  نظیره و شاهکاره، ولی به هیچ عنوان از ارشاد مجوز نمی که بررس کار رو آورده و گفته که بی

اعالم مالك و معیارهاي ادبی نیستیم. چون گاهی اوقات برخالف کنیم. از طرف دیگه خودمون زیاد راغب به  نویسنده منتقل می



آد. این براي عکسش هم صادقه. اگر بخوایم تمام این  کردیم درمی العاده خوبی از چیزي که ما فکر نمی نظر و فکر ما کتاب فوق

 شیم. ي خاص و محدودي کشونده می سمت سلیقه کشی کنیم به ها و اصول رو دقیق خط مرزبندي

  نویسی به چه صورته؟ هاي داستان تون با کارگاه باطارت

اي که خانم  ها ارتباط خوبی داریم. کارگاه آقاي سناپور، آقاي شهسواري، آقاي آبکنار، آقاي گودرزي یا اون دوره تقریباً با اکثر اون - 

آد براي  جاها می لی کارها از اونان که خی ها منابع خیلی خوبی علی کارگاه داشتند. ارتباط خیلی خوبی بین ما هست و اون محب

 بررسی.

قدر تو چاپ یه کتاب و  این قضیه که یک نفر کارش رو از کارگاه آقاي سناپور یا آقاي آبکنار و... فرستاده چه

  کنه تأثیر داره؟ حمایتی که نشر ازش می

که از کجا اومده و چه کسی  ده و اینکنم تأثیري داشته باشه! قبالً هم گفتم، تمام کارها بدون توجه به اسم نویسن فکر نمی - 

 دن. هامون می شن و نظر نهایی رو کارشناس جا بررسی می سفارشش رو کرده، این

  آد سفارش کنه که هواي فالنی رو داشته باش؟ یعنی کسی نمی

ر که تا حاال این طو وقت کسی رو توصیه نکنند، همین اي باشن تو کارشون که هیچ قدر حرفه ها ان کنم این نویسنده من فکر می - 

شه. بارها پیش  گیره و تمام کارها بررسی می اتفاق نیفتاده. هیچ تأییدي از طرف مدرس یا نویسنده و شخص خاصی صورت نمی

فالن نویسنده بوده.   نویسی اومده که کتابی براي ما فرستاده شده و ما بعد بررسی و اعالم نظر متوجه شدیم که از کارگاه داستان

طور که قبل گفتم، خیلی از کارها رو همین اساتید به ما معرفی  بحث توصیه رو با معرفی کامالً جدا کنیم. همون البته باید

 خواد کاري چاپ کنه، برقرار شه.  اي که می ي ما با نویسنده کنن رابطه کنن و کمک می می

 در مورد کارگاه رمان آقاي شهسواري هم این اتفاق نیفتاده؟

قدر باال باشه که جاي سؤال باقی بذاره. ما تو  کنم آمار اون که از کارگاه آقاي شهسواري چاپ شده، فکر نمیدر مورد کارهایی  - 

کنم هر چهار اثر کارهاي قابل دفاعی باشند. ببینید، در  هاي اون کارگاه چاپ کردیم که فکر می سه سال فقط چهار کتاب از بچه

دن. ما هم  ها کار به ما پیشنهاد می ي نزدیک و خوبی داریم و اون د و باهم رابطهکل خیلی از دوستان هستند که به ما لطف دارن

طور نیست که کاري رو بدون بررسی و رد شدن از زیر نظر بررس  گیم. اما این کنیم و نظرمون رو صادقانه می کار رو بررسی می

 و رو حساب سفارش کسی چاپ کنیم.

  ؟پس با این حساب شما مافیاي ادبی نیستید

قدر بارش سنگینه که  کاربردي که تو این حوزه پیدا کرده. ان  تر از این اي داره خیلی متفاوت ي مافیا کالً تعریف دیگه کلمه - 

ي کامالً خصوصی و  تونه از سر عصبانیت به یه مؤسسه کنم لفظ مافیا تنها می ش صحبت نکنم. فکر می دم درباره ترجیح می

هاي ما حرف زده دیده که اصالً از این  جا و با بررس ثل نشرچشمه گفته بشه. هر کسی اومده اینمحدود از نظر مالی و امکانات م



هاست داریم  کنم. ما سال رو هم رد می» شبکه«خبرها نیست. من با تمام احترامی که براي آقاي شهسواري قایلم حتا بحث 

هاي مختلف چاپ  هاي مختلف و سبک اي مختلف، تواناییهاي مختلف با طرز تفکره کنیم بگیم کارهایی رو از نویسنده سعی می

هاي رئالیستی یا فرمی و تجربی و غیره.  هایی انتزاعی با فضایی کامالً ذهنی داشتیم تا کتاب کنیم. توي نشرچشمه از کتاب می

تونه کار  ها، نمی بي خودمون به مخاط شناسی خاصی، یا دیکته کردن سلیقه ي زیبایی کنیم حمایت از سلیقه بنابراین فکر می

  جالبی باشه و سعی کردیم از این کار دوري کنیم.

  کنه؟ یی تو نشرچشمه وجود نداره و نشرچشمه در کل از جمع و جریان خاصی حمایت نمی پس جریان خاص ادبی

فی کنیم که خوایم کار خوب رو معر ي ما نیست. ما می آخه ایجاد جریان ادبی و حمایت کردن و پروبال دادن به اون وظیفه - 

 کنه. ها هم نه، این رو دیگه مخاطب تعیین می شن و خیلی ها دیده می ها بتونن خودشون رو نشون بدن. خیلی این

  سازي؟ ها وایستاده و هدفش بسترسازیه تا جریان تر از این صحبت پس نشرچشمه یه قدم قبل

ها رو مطمئن کنیم که اگه کار خوبی بنویسن،  بتونیم نویسندهدقیقاً. هدف اصلی ما ایجاد بستر براي کار بهتر نویسنده است. باید  - 

تونن کار بهتري بنویسن و شرایط رو براي خودشون  ها هم می شه. با این کار اون شون چاپ و به بهترین شکلی عرضه می کتاب

ي شخصی و کامالً  ون نظر و سلیقهتر ببینن. البته خوب رو باید دوباره تعریف کرد، اما حداقل تمام تالش ما این بوده که بد آماده

  طرفانه به قضیه نگاه کنیم. بی

  آخه بهرنگ مگه سلیقه و نظر داشتن براي یه بنگاه خصوصی چیز بدیه؟

کس هم مربوط نیست.  کنه و به هیچ نه، وقتی بد نیست که بگیم نشرچشمه یه بنگاه خصوصیه و هر چی دلش بخواد چاپ می - 

بینیم، و از این تعامل  گویی به این انتظارات می ات از نشرچشمه زیاده و ما خودمون رو تو مقام پاسخاما مسئله اینه که االن انتظار

ي خوبی با  کنیم. سعی کردیم فضایی رو مهیا بکنیم که رابطه هاي مختلف داره استقبال می و حضور توي فضایی ادبی که سلیقه

ي کاري  ي ما با خیلی از کسایی که باهاشون کار کردیم، از رابطه طههامون داشته باشیم و االن هم راب ها و مخاطب نویسنده

صرف خارج و تبدیل به دوستی شده. این مستلزم اینه که آرا و نظرات مختلف بتونن توي نشرچشمه گفته بشن. به اعتقاد من 

مندان کتاب هستند و  نند از عالقهک کنه. تمام کسانی که تو نشرچشمه کار می مونه و رشد می شه که ادبیات زنده می طور می این

دونند.  کنند و اون رو بیشتر یک کار فرهنگی می ي یک فعالیت اقتصادي نگاه نمی شون به نشر صرفاً به دیده کدوم مطمئنم هیچ

ها کارمون رو به بهترین نحو و به بهترین شکل  هایی داریم و دوست داریم براي رسیدن به اون ما همه براي خودمون هدف

مون رو  شه این رو نادیده گرفت که سلیقه تو هر کاري وجود داره، اما ما تمام تالش کن انجام بدیم. حرفت درسته و نمیمم

کردن و نظر همه رو  طرف باشیم. شاید اگه امکانش رو داشتیم که چهل کارشناس یه کتاب رو بررسی می کردیم که بی

اي به این قضیه  خرم ممنونم که تونست فراسلیقه عاً تو این حوزه از آقاي یزدانیافتاد. من واق پرسیدیم، اتفاق خیلی بهتري می می

  هاي خوبی انجام بده. هایی که خونده، بتونه انتخاب نگاه کنه و با دید باز کارش رو انجام بده و با توجه به حجم زیاد کتاب

یات ما در حال تغییره یا جرئت نوشتن و دونی؟ ادب هاي ارسالی رو تو چی می ها و کتاب دلیل این ازدیاد نویسنده

  ها و مردم باال رفته؟ چاپ کتاب بین نویسنده



تونه  کنه می که هر کسی فکر می نظر من نثر ادبی ما در حال تغییر و ساده شدنه. یه جورایی سهل و ممتنع. مثل این هر دوش. به - 

کنه  ي نوشتن داره فکر می . بنابراین هر کس که حوصلهبینیم که کار خیلی سختیه شعر کارور رو ترجمه کنه، ولی در عمل می

کردن و به این گستردگی از ادبیات فارسی  جوري رفتار نمی ترها ناشرها این تونه داستان بنویسه. یه بحث هم اینه که پیش می

کنند که در عمل  ت میهاي دیگه مثل ققنوس و ثالث و افراز هم دارن فعالی کردن. فقط هم ما نیستیم و انتشاراتی حمایت نمی

  جسارت چاپ آثار رو برده باال.

  هایی با طرز تفکر خاص که نداره؟ نشرچشمه فیلتر خاصی واسه نویسنده

 چه طرز تفکري؟ - 

  هایی که مرسومه، مثل دولتی و غیردولتی. بندي همین تقسیم

آقاي مجید قیصري گرفته تا کار آقاي که از کار ادبیات جنگی  خاطر این ها موافق نیستم. به بندي من زیاد با این تقسیم - 

 شن. غفارزادگان و غیره داره تو نشرچشمه کنار خیلی کارهاي دیگه چاپ می

  اي مثل آقاي جعفري کار کنه؟ بار دیگه با نویسنده یعنی نشرچشمه امکان داره یه

شون  خیلی دوست دارم و به شخصه شخصیت ایشون رو ما هنوز هم که هنوزه از کار با آقاي جعفري خیلی راضی هستیم و به - 

در این ارتباط با مسائل و مشکالتی مواجه شدیم که متأسفانه بخشی از اون از  88دفعه تو تابستون سال  ذارم، اما یک احترام می

 کم سخت کرده. کنم ادامه فعالیت رو یه ي ما و خودشون شاید خارج بود که باعث شد  به کار خیلی لطمه بزنه و فکر می اراده

  فروشیش رو تو خود تهران گسترش بده؟ هاي دیگه شعبه بزنه یا کتاب شرچشمه قصد نداره تو شهرستانن

پذیر  خواد که فعالً امکان شک نکنید که این جزء آرزوهاي هر انتشاراتی از جمله ماست. ولی خوب مقدمات و امکاناتی می - 

 نیستند.

گیره و  بت بکنیم. کار توسط نشر مورد تأیید قرار میخوایم صح ي ممیزي و ارشاد می ي بعدي درباره تو مرحله

خواستم  ها همه رو خسته کرده، می ي انتشار دادن به کتاب شه براي ارشاد. وضعیت ممیزي و اجازه فرستاده می

  ببینم چه تأثیري روي نشر گذاشته؟

  وپنجه نرم کنیم. باهاش دستها مجبوریم  ي انتشاراتی گیره و مثل بقیه ممیزي روندیه که نیروي زیادي از ما می - 

  قدره؟ ها معموالً چه میانگین مجوز نگرفتن

فرستیم امکان خوردن اصالحیه و نگرفتن مجوز  هایی که می میانگین رو که اجازه بدید دقیق نگم، ولی معموالً بعضی از کتاب - 

 براشون هست.



تابی از طرف نشري فرستاده بشه و مجوز ها گفته شده که در صورتی که ک چند وقته که از طرف ارشاد به انتشاراتی

  آد. این امتیاز منفی دقیقاً به چه معنیه؟ شمار می نگیره یک امتیاز منفی براي اون نشر به

ن. ولی ما هم مثل شما شفاهی شنیدیم که همچین چیزي هست. فقط در همین  در این ارتباط هیچی به طور رسمی به ما نگفته - 

 واقبی نداشته باشه و اصالً صحت نداشته باشه.حد اطالع داریم و امیدوارم ع

هاي کارکشته هم صحبت  ها خیلی عجیب شده. یعنی حتا با نویسنده این بحث مجوز گرفتن و مجوز نگرفتن کتاب

شه و براي چی یه کتاب با کلی مورد مجوز  دونن که یه کتاب براي چی لغو مجوز می کدوم دقیق نمی کنی هیچ می

  وان یه ناشر قدیمی و پرکار تونستید سر از کار وزارت ارشاد دربیارید؟گیره. شما به عن می

کنیم. کتاب هیچ مشکلی نداره و معلوم نیست چرا این  گیرن که ما واقعاً خودمون هم تعجب می ها مجوز نشر نمی سري کتاب یه - 

شه  شه، در صورتی که حداکثر می افته. یا مثالً یه مجموعه شعري که صدتا شعر توش هست ممنوع چاپ می ش می اتفاق واسه

 چند شعري رو که مورد داره از توش دربیارن و حذفیات بهش بدن.

ها کرد، ولی  ي اون شه بحثی درباره سري موضوعات هست که معلومه قابل انتشار نیست که متأسفانه نمی یه

قدره؟  ها چه نشر تو انتشار این کتابرن. تأثیر  ي تیغ راه می ها بودن که انگار رو لبه سري کتاب این وسط همیشه یه

تونه تو ارشاد کتاب رو با توجه به مضمونش دست بررسی بسپاره که امکان  واضح بگم، یعنی نشرچشمه می

  چاپش بیشتر باشه؟

تونیم تو بخش اداري ارشاد کارهاي اداري  شناسیم و هیچ تماسی باهاشون نداریم. فقط می ما حتا یک بررس هم توي ارشاد نمی - 

 هر کتاب رو انجام بدیم.

  که نشرچشمه ببره هیچ فرقی نداره؟ یعنی اگه من نوعی هم کتابم رو ببرم ارشاد با این

غیر از  بار هم به مونیم و تا حاال حتا یک دیم و منتظر نظر ارشاد می طوره، ما هم همون کارهاي اداري مرسوم رو انجام می همین - 

 اي نکردیم. داشت، کار دیگه شه با ارشاد که می  یی تعامالت قانونی

  بحث کار غیرقانونی اصالً نیست. شاید تجربه یا آشنایی بیشتر با ضوابط بتونه یه کتابی رو نجات بده.

شه همچین کاري رو انجام داد. شما فرض کنید ما واسه یه کار  هاي در دست انتشار ما، واقعاً نمی آخه با توجه به حجم کتاب - 

کار باید بکنیم؟ اگه واسه هر کتابی بخوایم این کار رو انجام  زنیم و مجوزش رو بگیریم، براي کار بعد چیبریم و با ارشاد چونه ب

کنیم اون یک مورد رو هم انجام ندیم که اجحافی در  بدیم دیگه وجهه و اعتبار نشر رو تو ارشاد از دست دادیم. بنابراین سعی می

کردیم مجوز  کردیم و سعی می آبادي می ین کاري بکنیم واسه کار آقاي دولتتونستیم همچ حق بقیه نشه. واقعاً اگه ما می

  هاشون رو بگیریم.  کتاب



شن توضیحی از طرف ارشاد داده  هایی که مثل شاخ بعد از دریافت مجوز و چاپ لغو مجوز می ي کتاب درباره

  شه؟ می

 - .  نه اصالً

که توضیح  ي نداشت. شما پیگیري نکردین یا اینآخه این اتفاق واسه شاخ واقعاً عجیب بود. کتاب هیچ مورد

  بخواین؟

 چرا رفتیم دنبالش اما جوابی نگرفتیم، فقط گفتن مجوز کتاب رو پس بیارید. - 

  ها چیه؟ کنی دلیل این اتفاق فکر می

اد جوابی شه گرفت. اما چون از طرف ارش شده می هاي توقیف اي که از کتاب  دونم، هر چی هست حدسیات خودمونه و نتیجه نمی - 

 تونم بگم. دونیم، چیز دقیقی نمی گیریم و علتش رو نمی نمی

  مونه؟ معموالً یه کتاب چند وقت تو ارشاد می

پرسن که فکر  دونیم. هیچی معلوم نیست. یا می پرسن و ما هم واقعاً نمی ها از ما می ها و مترجم این سؤالیه که خیلی از نویسنده - 

دونیم. روندش یه چیز درونیه که بین خود مسئولین ارشاد وجود داره. از چند ماه  این رو هم نمیکنید مجوز بگیره یا نه که ما  می

  تا چند سال ممکنه یه کتاب توي ارشاد بمونه. 

  شه یا بعدش؟ گرده چشمه. ویراستاري قبل مجوز انجام می گیره و دوباره برمی کتاب مجوز می

 شه. معموالً قبلش انجام می - 

  شن؟ ثابت هستند دیگه؟ چه جوري انتخاب میویراستارهاي نشر 

شون خالی باشه یا نه کتاب رو  دستکه  اینمتن کتاب و ثابت کار کنیم و بسته به نوع نثر و  ویراستارهايکنیم با  سعی می - 

 دیم. شون می به

  قدر بازه تو تغییر یا اصالح؟ دست ویراستار چه

کنه. در نهایت با  بنا به تشخیص و تجربه و دانش خودش روي کار اعمال میدست ویراستار کامالً بازه. تمام موارد مدنظرش رو  - 

 یی تو کار نمونه. فهمی شه تا اشتباه و کج نویسنده یا مترجم هماهنگ می

  بعد این وسط نشر نظارت داره رو کتاب یا نویسنده باید رضایت نهاییش رو اعالم کنه؟



شه. تو قراردادها اومده که ویراستاري  جوري می لب کنیم که معموالً هم ایني اول ج کنیم رضایت نویسنده رو در درجه سعی می - 

اي تو نشرچشمه تبدیل به تعاملی  زنه، ولی مثل هر چیز دیگه ي نشر هست و حرف آخر رو ویراستار نشر می کتاب به عهده

  شه. دوطرفه می

  شه؟ تو قراردادها معموالً چه چیزهایی ذکر می

 رف به همدیگه.بحث مالی و تعهدات دو ط - 

  شن معموالً؟ قراردادها چند درصد بسته می

اي دیگه. باقی مسائل  تر بازه شده هاي شناخته اي هستن و نویسنده ها معموالً تو یه بازه اولی نویسنده با نویسنده فرق داره. نویسنده - 

یک چاپ اگه تا مدت معینی از تاریخ  هاي که در صورت اتمام نسخه موقع دربیاره، یا این شه تعهدات ناشر که کتاب رو به می

طرفه قرارداد رو فسخ کنه. طرح جلد به  شه که یک قرارداد کار تجدید چاپ نشه، این امکان به نویسنده یا مترجم داده می

 ي ناشره و چیزهایی از این قبیل. عهده

  طرح جلدها به چه صورتیه؟ هر قسمت دست یه نفره دیگه؟

  دست یک نفر بسپریم، اما در کل قسمت گرافیک نشرچشمه زیر نظر آقاي مجید عباسی است.بله، سعی کردیم هر قسمت رو  - 

  هایی براي معرفی اون داره؟  نشرچشمه بعد از چاپ یه کتاب چه برنامه

 تونیم کتاب رو غریبی انجام بدیم. می تونیم تو این حوزه کار عجیب مون محدوده، خیلی کم نمی که امکانات ما با توجه به این - 

 سري نشریات و مجالت. طور براي یک ها بفرستیم. همین براي بعضی از منتقدها و روزنامه

  ده؟ ست یا نشر این کار رو انجام می االن بحث رونمایی کتاب با خود نویسنده

کتاب  ي ي چشمه ي اول باید جاي برگزاري همچین جلساتی رو داشته باشیم. پارسال تو پارك شفق تونستیم پنج جلسه در درجه - 

ي همکاري نداد. االن تو کافه مرچ دوباره داریم این جلسات رو برگزار  برگزار بکنیم. امسال فرهنگسراي شفق به دالیلی ادامه

ي اولش براي کتاب شنل بزرگ آقاي بهمن معتمدیان بود. با فرهنگسراي ملل هم صحبت کردیم که قرار  کنیم که جلسه می

 رو داشته باشیم، که اولیش چهارم بهمنه. جا جلساتی شده از همین ماه اون

  شن؟ ها انتخاب می بر چه اولویتی این کتاب

  شن. هایی که تازه چاپ شده و مطرح باشند انتخاب می هاي خیلی قدیمی صحبت کرد. معموالً کتاب ي کتاب شه درباره خب نمی - 

خوایم علل این  معموالً پرفروشن. میهاي این نشر  شه اینه که کتاب ي نشرچشمه زیاد شنیده می چیزي که درباره

  شه. پرفروشی رو بررسی کنیم و ببینیم که از کجا ناشی می



هایی  فرضت بگم که پرفروش بودن کامالَ یه چیز نسبیه. وگرنه تو همین وضع هم کتاب ي این پیش اول اجازه بده من درباره - 

ها  ش بودن یا نبودن ناشر بخشی از ماجراست و خود کتابرسند. تو پرفرو هستند که بعد یکی دو سال هم به تجدید چاپ نمی

 تري دارند. نقش پررنگ

هایی که تو  هاي نشرچشمه به نسبت باقی انتشاراتی مون رو هم در نظر بگیریم. واقعاً کتاب باید پتانسیل ادبیات

  نظر من. ي خوبیه به ترند و این خیلی نکته کنند پرفروش ي ادبیات جدي فعالیت می حوزه

کنه پیدا کرده. نوشتن  خاطر اعتمادیه که مخاطب نسبت به نشرچشمه و کارهایی که چاپ می ي اول به کنم در درجه ن فکر میم - 

کننده باشه. تبلیغات  کنم تعیین ها و مجالت شاید تو دیده شدن کتاب تأثیر داشته باشه، ولی تو فروش کتاب فکر نمی تو روزنامه

 کنم بیشترین تأثیر رو داشته باشه. هم فکر می ها به دمفرد و معرفی کتاب توسط آ فردبه

  نظرت االن نشرچشمه تبدیل به یه برند شده؟ یعنی به

ي بعدي  خره و اگه بخونه و خوشش بیاد، دفعه ي آبی رو می هاي قفسه آد کتاب جوري هم گفت. مثالً مخاطب می شاید بشه این - 

  ره. یکه کتابی تو این مجموعه چاپ بشه باز هم سراغش م

اي و  اي نداریم که بشه زیاد درباره این موضوع صحبت کرد ولی تبلیغات روزنامه دونم که ما کالً مجله و روزنامه می

  ي فروش تأثیر داره؟ قدر رو قضیه نویسه چه خرم تو چندتا روزنامه و مجله می شه مهدي یزدانی که گفته می این

ان که  هاي شرق و فرهیختگان شه گفت فقط روزنامه اي نیست. االن می زنامهخرم که نزدیک دو ساله تو هیچ رو مهدي یزدانی - 

کنم تو این ده روز اخیر  ي نشرها بپردازن و فکر می هاي همه ها هم مجبورن به کتاب شه. که اون هنوز توشون کتاب معرفی می

جز پدرم،  و نشرچشمه االن اعضاي اصلی بهجا یه چیز رو روشن کنم، ت فقط یه کتاب ما توي شرق معرفی شده باشه. بذار من این

ي شرق بود و بعد از اون یه مدت تو  خرم اومد، اواخر کار روزنامه دوتا برادرهام هستن و خودم. اون زمانی که مهدي یزدانی

ن چند سال شون خیلی کوتاه بود. در ضمن توي ای ي همه میهن و اعتماد و کارگزاران و اعتماد ملی بود که دوره هاي هم روزنامه

ها.  ها، چه خارجی هاي نشرچشمه نقد نوشته! چه ایرانی ندرت روي کتاب خاطر همین مسئله خیلی به خرم به شخص آقاي یزدانی

العاده خوبی باهم داریم و حسابی دوستیم. اما تو تمام مدت  ي فوق ي ماست و جداي اون رابطه خرم دبیر مجموعه مهدي یزدانی

ها  بار هم نشده که یکی از ما بگه که مثالً مهدي یه جوري رو این کتاب مانور بده که سر زبون یک فعالیت این چندساله حتا

خرم تا حاال نگفتیم، چه برسه به بقیه که  اي. به مهدي یزدانی که یه نقد مثبت رو این کتاب بنویس یا هر چیز دیگه بیفته یا این

جوري نباشه که کالً  بند باشیم. اگه این تونیم به اخالقیات پاي ایی که میج مون این بوده که تا اون دورترند. ما تمام تالش

که بخوایم با  کنیم، اما نه این هامون می جایی که بتونیم هر کاري براي کتاب ریزه. تا اون هم می چی به شه و همه ومرج می هرج

ها رو جوري مدیریت کرده که  ال سیستم پخش کتابهامون یه کتابی رو پرفروش کنیم. روزبه برادرم زحمت کشیده و تا حا رابطه

مون رو جا بندازیم. و  اندازي کردیم و سعی کردیم فروش آنالین مون رو راه ها تأثیر گذاشته. سایت خیلی تو دیده شدن کتاب

 . هامون خیلی کمک زیادي به فروش کلیش بکنه فروشی کتاب شه تک مون با مدیریت کاوه، باعث می فروشی وجود کتاب



طور که خودت  هاي ادبی. همون شه به جایزه صحبتی که تو این چند وقته درباره نشرچشمه درگرفته مربوط می

هاي نشرچشمه بودند و این  هاي امسال از کتاب دونی نزدیک هشتاد نود درصد کاندیداها و برندگان کتاب می

هاي جوایز ادبی  ی از داورها و بررسشه که خیل شکل بگیره. گفته می  وحدیث موضوع باعث شد که خیلی حرف

ي خیلی نزدیکی با نشرچشمه دارند و یا اصالً با این نشر کار کردند و همین نکته باعث شده که نظرشون  رابطه

 بیشتر سمت این جایزه باشه. 

لیت خودشون رو شروع ي هفتاد فعا ي جوایز ادبی شروع بکنیم. بیشتر جوایز ما از اواخر دهه ببینید باید صحبت رو از تاریخچه - 

کنم اولین  مون خیلی کمتر بود. فکر می هاي کاندید شده هاي اول تعداد کتاب بینید ما تو اون سال کردن و اگه دقت بکنید می

ساله عاشقیت در پاورقی و  ي دو سه ي غایب و مادمازل کتی و با فاصله هاي نیمه شد به کتاب هایی که گرفتیم مربوط می جایزه

هاي  ي منتقدان و نویسندگان مطبوعات به نشرچشمه داد براي کتاب شب اي که جایزه سرخ مزار. مثالً اولین جایزهانجیرهاي 

ندرت  هاي  کاندیدي شروع و به وتوك کتاب تونید ببینید. اول با تک . این روند رو به رشد رو شما می85چهارشنبه بود تو سال 

تر  و جایزه بردیم و تا به امروز به همچین آماري رسیدیم. این یه نکته. و بحث مهم کم کاندیداها زیاد شدند اي. بعد کم جایزه

ي مهم داشته باشیم. گلشیري،  کنم در کل چهار یا پنج جایزه ها جدا صحبت بکنیم. فکر می تک جایزه ي تک که بیاین درباره این

حال با دبیرهاي جایزه ارتباط  به روزي روزگاري نه تا ي ي واو. تو جایزه روزي روزگاري، منتقدان مطبوعات، مهرگان و جایزه

تر هم باشند و در مورد  هاي دیگه نزدیک شه گفت که ممکنه به انتشاراتی نزدیکی داشتیم و نه کتابی ازشون درآوردیم و حتا می

ست که اون هم ي ما طور. فقط امیر احمدي آریان هست که ازش کتاب چاپ کردیم و مسئول بخش فلسفه داورهاش هم همین

ي گلشیري که  ترتیب. جایزه  همیشه نظر و استقالل رأي خودش رو ثابت کرده و خانم شهال زرلکی، که ایشون هم به همین

کنند و داورهاي اصلیش هم  ها فرق داره. سی نفر ارزیاب داره و نظرسنجی می ي جایزه کالً سیستم ارزیابی و انتخابش با بقیه

ي ما دورند! دبیر  هاشون هم خارج کشور هستند و از فضاي به قول شما مافیاگونه کنند؛ که خیلی گردشی هستند و تغییر می

شه گفت که وجود  اند و نه قراره فعالً داشته باشند. واقعاً هم نمی حال با ما همکاري داشته ي گلشیري هم که اصالً نه تابه جایزه

ي منتقدان مطبوعات شاید بگین که  هاي ما باال بیان. سر جایزه ه که کتابهاي ما به عنوان ارزیاب باعث شد چندتا از نویسنده

شه  کنم واقعاً نمی جاست و من فکر می خرم یکی از هفت داور اون بیشتر داورهاش تو نشرچشمه کتاب داشتند؛ مهدي یزدانی

بذاره. هر کسی نظر و رأي خودش رو گفت کسی بتونه رو نظر آقاي تراکمه یا آقاي غالمی یا دیگر داورهاي این جایزه تأثیر 

خاطر کتاب برف و سمفونی ابري جایزه بردیم و مدت زیادي بود  ها پارسال بود که ما به ي مهرگان هم بعد از سال داره. تو جایزه

ش ها جداست و هیچ شناخت نزدیکی از مسئولین ي واو هم که کالً مسیرش از سایر جایزه که حتا کاندید هم نداشتیم. جایزه

هاي خودش  اي درست کرده که کتاب کنه و شبکه شه گفت نشرچشمه داره البی می نداریم. واقعاً اگه با این دید نگاه کنیم، نمی

ها  هاي داوران این جایزه هامون، ندیده گرفتن زحمت احترامی به ما و نویسنده نظرم سواي بی رو به داورها تحمیل بکنه. این به

  شون براي فضاي ادبی ما الزمه. ها به نفع کسی باشه. ولی بودن د یکی از این جایزهکنم نبو هم هست. فکر نمی

آد که واقعاً تو  گرده این سؤال تو ذهن می تاش به نشرچشمه برمی تا کاندید پنج دونی وقتی تو یه جایزه از شش می

  اي تو نشر دیگه چاپ نشده؟ سال گذشته کتاب خوب دیگه



شخصه انتقادهایی هم به این  ها بپرسید. من به عنوان یه مخاطب ادبیات به این رو از مسئولین جایزهدونم، باید  من واقعاً نمی - 

کنم این  شون و خیلی چیزهاي دیگه، اما در مجموع فکر می ها تا مدیریت ها و بررسی ها دارم. از سیستم انتخاب کتاب جایزه

شه از  اومده، نمی ي ما یا چند نفر دیگه جور درنمی هاشون با سلیقه تخابکه ان ها تا حاال روند خوبی داشتند و به صرف این جایزه

رنگ هستن. به اعتقاد من این  ها دارند خیلی ناچیز و کم وبن انکارشون کرد. این معایب در مقابل محاسنی که این جایزه بیخ

ي  هاست استخون خوردکرده بکنه که سال اي توهین ها به یونس تراکمه ي این جایزه انصافیه که کسی بیاد به بهانه خیلی بی

 نظرم اصالً کار درستی نیست. کشه و تو این فضاها بوده. به هاست داره تو این جوایز زحمت می ادبیات ماست و سال

تازي تو ادبیات داستانی ما  اي است به یه یکه نظر رفتار حرفه ترینش به نشرچشمه به دالیل خیلی زیاد که مهم

ها دیده شدند و این دیده  ي خوبی براي این صحبت هستند. باالخره این کتاب ها نمونه ایزهرسیده که همین ج

تر  نظرت اگه یه جریانی موازي با جریان نشرچشمه پا بگیره و فضا رقابتی ي موفقیت یه نشر هست. به شدن نشانه

  چشمه نیست؟شه و در مجموع به نفع نشر ها کم نمی ها و صحبت بشه، یه مقدار از این حساسیت

تر نام بردم هم دارن خوب کار  شه. البته همین چند ناشري که قبل طوره. این اتفاق باعث پویایی ادبیات ما می صددرصد همین - 

هاي کلی یه نشر  طوري نیست که فقط نشرچشمه تو این حوزه فعال باشه. در مجموع این موضوع به سیاست کنند و این می

کنیم، اما همین پارسال ما تو لیست ادبیات داستانی ایران از نظر  گیرن که زیاد کتاب چاپ می راد میها به ما ای گرده، خیلی برمی

تا رو انتخاب و چاپ کنیم. ولی  تونیم سالی سی آد نهایتاً می هایی که براي ما می تعداد چهارم بودیم. در کل از این حجم کتاب

ها پشتیبانی  هاست. بنابراین باید نشرهایی باشند تا بتونند از تمام این ن حرفشه بیشتر از ای هاي خوبی که نوشته می تعداد کتاب

 کنند.

سري نویسنده خوب کار کردن و بعد از مدتی بنا به دالیلی  ها با یه سري دوره خیلی از نشرهاي ما بودن که تو یه

ها  اي داشته باشید که این کتاب مهتونید برنا اون نشر منحل شده و دیگه کار نکرده، به عنوان یه پیشنهاد شما نمی

  رو مجدد چاپ کنید؟

هاي اصلی نشر ما نیست که کتاب چاپ مجدد رو دربیاریم. اصالً پیشنهاد  شه چاپ کرد، ولی موضوع اینه که تو سیاست چرا، می - 

 گرده به سیاست انتشاراتی خودمون. بدي نیست، اما انجام ندادنش بیشتر برمی

هاي  فروشی ي اخیر ناراحت کرد صحبت تعطیلی کتاب دبی ما رو تو این یک ماههي ا صحبتی که تمام جامعه

ها بودید علت  ها بودید و همکار اون فروشی هاي سال در کنار این کتاب خانه. شما به عنوان کسی که سال کریم

  دونی؟ اصلی این اتفاق رو تو چی می

االً مشکل اصلی مشکل مالیه. شما در نظر بگیرید کسی که تو این نظرم مسائل مختلفی در این ارتباط وجود داره ولی احتم به - 

کنه  تونه درآمد داشته باشه. حاال اگه این کار رو نمی اش رستوران بزنه چندین برابر می فروشی داره، اگه جاي مغازه منطقه کتاب

که من علت اصلی رو در مجموع تو  ي تحمل این آدم تموم شده باشه معلومه که خیلی عاشق کارشه. حاال امکان داره آستانه

 دونم. ها می فروش کم کتاب



  فروشه؟ نظرت چرا کتاباي ما نمی به

هاي کالن و خُرد فرهنگی تا بحث اقتصادي. اجازه بده یه مثال  ها داره. از سیاست ییه و خیلی علت خیلی بحث مفصل و طوالنی - 

گفتن چرا  یان سال فقط دو سالن سینماي خیلی کوچیک بود. بعد میآباد و شهرك غرب و فرحزاد تا سال ي سعادت بزنم. تو منطقه

جا افتتاح کردن؛ اتفاقی که افتاده  ي ایرانیان رو با چند سالن سینما اون رن. االن بیشتر از یکی دو ساله که اریکه مردم سینما نمی

تاب هم اتفاق بیفته مسلماً مردم ما ي ک رن. این اگه تو زمینه جا همیشه شلوغه و مردم هم خوب سینما می اینه که اون

شن. بحث مالی قضیه هم هست که اگه وضع مالی عمومی جامعه بهتر بشه شاید مردم بیشتر سراغ کتاب بیان.  تر می خون کتاب

تره. براي مثال تو اروپا با اون  البته این رو هم باید بگم که قیمت کتاب تو ایران نسبت به خیلی از کشورهاي دیگه ارزون

ترین  رسه اصلی نظر می کنن. در ضمن به ش تعیین می شده یی که دارن، قیمت کتاب رو ده برابر قیمت تموم تیراژهاي نجومی

 کنه.  جاست که جامعه نیاز الزم رو به کتاب حس نمی مشکل این

  خونی ندارن چی؟ که مردم ما تصور خوبی از کتاب و کتاب این

خون  کرده پتانسیل کتاب شه و این قشر تحصیل کرده و باسواد اضافه می هاي تحصیل آدمهر روز تو این مملکت داره به تعداد  - 

دونیم که چه کتابی  گید واقعاً تأثیرگذاره. االن ما می ي فرهنگی که می تره و مقوله اي شدن رو دارند. این بحث خیلی ریشه

قدر محدوده  برند. فضا ان خبري محض به سر می تو بیآد، ولی نود و نه درصد مملکت از این حیث  آد و چه کتابی درنمی درمی

هاي کتابی رو که تو یه سال هزار نسخه ازش فروش رفته دور خودتون ببینید. وقتی مردم از این  تونید تمام مخاطب که شما می

اب رو همیشه در نظر داشته شن. فاکتور نیازِ به کت ها تعطیل می فروشی فروشند و بالطبع کتاب ها نمی خبر باشند کتاب ها بی اتفاق

  باشید.

  فروشی نشرچشمه بودند چه تأثیري رو کار شما داره؟ ها که همه حول کتاب فروشی بسته شدن این کتاب

تونه تغییر بده. وقتی تو  باره نوشت. کالً این اتفاق اکونومی یه منطقه رو می ي شرق در این کاوه چند روز پیش مطلبی تو روزنامه - 

کم به یه محل فرهنگی  شه و کم خاطرش گالري زده می شه، به تا کافه زده می فروشی باشه، کنارش ده کتاب تا خان ده کریم

ره و  کم رونق منطقه از بین می مدت تأثیري منفی رو کار نذاره، اما کم ها که بسته بشه شاید تو کوتاه فروشی شه. کتاب تبدیل می

 ذاره. رو کار ما هم تأثیر منفی می

ن دري معاون فرهنگی وزارت ارشاد گفتند که کشور ما جز ده کشور برتر دنیا تو صنعت نشر هست. شما آقاي بهم

  دونید؟ به عنوان یکی از فعاالن این حوزه این حرف رو درست می

طالعه در ها و میانگین م چی بگم... این حرف شاید از نظر تعداد کتاب و آمار درست باشه اما در مجموع باید متوسط تیراژ کتاب - 

 روز رو هم در نظر گرفت. 

  دونه؟ ي ادبیات جدي و روشنفکري ایران می نشرچشمه خودش رو نماینده



مون هست از پتانسیل ادبیات  مون این بوده که تا جایی که توي توان دونیم، اما سعی ي ادبیات جدي نمی ما خودمون رو نماینده - 

شه  ي ادبیات جدي ایران خالصه می جا موفق هم بودیم. ادعایی نداریم که همه کنم تا به این جدي ایران استفاده کنیم و فکر می

ها غیرقابل  کنید. خیلی از اون تر کار کمتر چاپ می هاي قدیمی گیرند که چرا مثالً از نویسنده اي به ما خرده می تو نشر ما. عده

از آقاي فرسی تو ارشاد داریم که امیدواریم مجوز بگیره. آقاي  اند. ما االن دوتا کار کارتر از قبل شده ها کم چاپند یا اون نویسنده

اي پیدا  ور رابطه ي ما فرستادن که چهارتاش بدون هیچ شکی قابل چاپ تو ایران نبودند. با آقاي شعله تا کار واسه ربیحاوي پنج

کنیم، اما چیزي که هست  ن رو میمو کردیم و کارشون رو واسه ارشاد فرستادیم، اما متاسفانه مجوز نگرفت. ما داریم تالش

تونیم خودمون رو  دونم. ما نمی تونه ارائه بشه در همین حده. من این رو بد نمی پتانسیل ادبیات ما همینه، یا حداقل اونی که می

اید نسبی شه. پتانسیل ما همینه و ب با آلمانی مقایسه کنیم که ساالنه بین ده تا یازده هزار عنوان کتاب داستانی توش چاپ می

 نگاه کرد.

هاي  کم بهش پرداختیم. فعالیت نشرچشمه تو حوزه خوام برگردم سراغ بحثی که اول صحبت هم یه خب می

  غیرادبی یا غیر ادبیات داستانی.

هاي دیگه هم فعالیت داریم و دوست  خیلی خوشحالم که این بحث ادبیات داستانی باالخره تموم شد، چون ما تو خیلی حوزه - 

ي شعر بشیم و تا حاال حدود نه عنوان چاپ کردیم. این یه  ش صحبت بشه. ما از پارسال تصمیم گرفتیم وارد حوزه بارهداشتم در

هاي دیگه فعالیت داره  کنم خیلی جاي کار داره. بالطبع یه نشري که تو حوزه ي جدیدي بود که ما واردش شدیم و فکر می حوزه

ز این به بعد داستان ایرانی دربیارم و تو این حوزه موفق هم باشه. مطمئناً این به پویایی خوام ا تونه بیاد و بگه که من می هم می

 شه. کنه و در مجموع به نفع کل ادبیات ما می ادبیات کمک می

  هاي جوون زیاد کار کردین؟ کنم با مترجم تو بخش ادبیات خارجی هم فکر می

 نژاد اولین کتابش رو با ما درآورد یا پیمان خاکسار با ما شروع به کار کرد. یهاي جوونن. علیرضا کیوان هاي ما مترجم اکثر مترجم - 

  ؟کنه کنه و ترجمه می گیرن یا خود مترجم کتاب رو انتخاب می ها با پیشنهاد نشر صورت می این ترجمه

مون  بدیم که واسه شناسیم سفارش هایی که می ها رو به تعدادي از مترجم هر دو شکلش هست. یعنی امکان داره بعضی کتاب - 

  شه. ي خودمون تدوین کردیم. بعضی از کارها هم با پیشنهاد خود مترجم انجام می اي که واسه ترجمه کنند. البته براساس برنامه

  شه؟ هاي خارجی تو نشرچشمه رعایت می ي کتاب رایت واسه حق کپی

رایت گرفتیم یا براي کتاب رومن گاري  تریک مودیانو کپیکنیم این کار رو انجام بدیم. مثالً االن براي کتاب پا داریم سعی می - 

 آریم.   که داریم درمی

  کنم زیاد باال باشه درسته؟ ها فکر نمی رایت ي این کپی هزینه



ي  هاشون شاید اصالً چیزي هم نگیرن یا مبلغ کمی بگیرن که فقط قرارداد جنبه کنن. خیلی آره، اکثراً وضعیت ما رو درك می - 

 نه.رسمی پیدا بک

ي  رایت از طرف یه مؤسسه تر این اتفاق نیفتاده بود؟ چون رعایت نکردن حق کپی خب با این وجود چرا تا قبل

  فرهنگی زیاد صورت خوشی نداره. 

کم  رایت اصالً صورت خوشی نداره، اما تو حجم باالي چاپ کتاب یه ها خیلی سخته. درسته عدم رعایت کپی ارتباط گرفتن با اون - 

شه. احتیاج به نیروي بیشتري داریم  کنه و ما تا بخوایم با طرف ارتباط برقرار کنیم، خیلی ازمون وقت گرفته می می مشکل ایجاد

  واقعاً. 

 شنویم. جان اگه در آخر صحبتی مونده می خب بهرنگ

وقت هیچ جوابی  شه و ما هیچ هایی که تو این چند وقته پشت سر نشرچشمه گفته می خواستم یه گریزي بزنم به این صحبت می - 

هاي نشرچشمه شروع کردند و به جوایز ادبی و خیلی مسائل دیگه رسیدند.  ها تو اینترنت درگرفته و از کتاب ندادیم. بیشتر بحث

تر  تر و منطقی خوایم چیزي هم بگیم خیلی محترمانه کنم ما در ابتدا باید درست بحث کردن رو یاد بگیریم. اگه می فکر می

کنیم، اگه از  عنوان کتاب رد می 530دونیم که وقتی سالی  ي نشرچشمه طبیعیه تا حدودي. ما می قضیه برا صحبت بکنیم. این

کنیم  مون رو داریم می نویسن. ما تمام تالش قلم باشن، علیه ما می به مون ناراحت بشن و دست این بین فقط سه نفر هم از دست

یی پیش نیاد. اما اگه یکی خواست بنویسه و ما رو نقد کنه  هست هیچ دلخوري جایی که امکانش که این اتفاق هم نیفته و تا اون

تر حرف بزنه و دلیل و برهان بیشتري بیاره و فقط فحاشی نکنه. یه بحث آماري هم هست؛  کنم کمی مستدل خواهش می

کنه ادبیات  چشمه چاپ میهایی که نشر اي تو جهان کتاب چاپ شده بود که گفته بود بیش از هشتاد نود درصد کتاب مقاله

ها اشتباه  فرض شه که پیش ها باعث می جوري نیست. شاید بیست تا سی درصد بیشتر نباشه و همین داستانی هست. اصالً این

که کتابی در  طور که قبالً گفتم تعریف ما از پرفروشی چی هست؟ این هاي ما پرفروشن، ولی همون گن کتاب ها می دربیان. خیلی

هایی که سه چهار ماه اخیر درگرفته رو اصالً درك نکردم.  دو سال به تجدید چاپ برسه؟ من لزوم خیلی از بحثعرض یک یا 

دونم چه دلیل داره که  کنیم کتاب دربیاریم و کار فرهنگی بکنیم، نمی چندان خوب داریم سعی می وقتی ما تو این شرایط نه

د صحبت بشه. وگرنه اگه کسی خیلی مستدل و منطقی بخواد یه نشر یا قدر هم ب سري موضوعات صحبت بشه و ان ي یه درباره

ها مغرضانه بودن متن واقعاً تو  کنیم. تو خیلی از این نوشته یه کتابی رو نقد بکنه، ما هم هیچ مشکلی نداریم و استقبال هم می

ها باید وجود داشته باشه.  زه با انواع دیدگاهاي الزمه. همه نوع جای نظر من همه نوع سلیقه کرد. به زد و آدم رو اذیت می چشم می

شد  تا کتابی که تا قبل این چاپ می افته؟ سالی سی االن مثالً اگه نشرچشمه نباشه یا فالن جایزه دیگه برگزار نشه چه اتفاقی می

  اگر کسی با اون رسونه و شه، در صورتی که اگه وجود داشته باشه، آسیبی نمی آد و به ضرر همه تموم می دیگه بیرون نمی

تونه ندید بگیرتش. وقتی که وجود یک آدم، یک عنصر، یک مؤسسه و یک بنیاد تهدیدي براي  مشکل بنیادي داشته باشه، می

ها. من واقعاً معناي این  شه، چرا باید به این راحتی راضی به حذفش باشیم و خاري باشه تو چشم بعضی کسی حساب نمی

 ها در آینده کمتر تکرار بشن. از شما متشکرم. م و امیدوارم این اتفاقتونم درك کن رفتارها رو نمی

  ها نشستی. ممنون که وقتت رو به ما دادي و پاي صحبت

 پور عکاس: امیر معدنی

  



  

  

 

  نگاه نو:

  

 

  از هومر خوانی رپسودیست ها تا خرس بازي مارسل دوشان و هوگو بال

  ي اجراي شعر (قسمت اول)نگاهی به تاریخچه

  مقدم د حسینیمحم

} قرار بود در مقابل 1سالن تقریبا تاریک بود. تماشاچی ها هیجان زده، چشم دوخته بودند به رینگ بوکسی که در آن، جیمی دزموند {

ي ابقه} بایستد و مبارزه کند. اما این مبارزه، مثل مبارزاتی نبود که قبال توي این سالن انجام شده بود. آنها قرار بود یک مس2جرومی ساال{

اید شعر داشته باشند. قوانین مبارزه و تعداد راندها فرقی با مسابقات معمول کشتی کچ نداشت اما دو رقیب به جاي استفاده از نیروي بازو، ب

ي هبا قدرت قریحه شان یکدیگر را شکست می دادند. در این نبرد، بداهه گویی شرط اول بود اما از آن مهمتر، توان اجراي شعر بود. برند

مسابقه کسی بود که نه تنها بداهه سراي خوبی باشد، بلکه با اجراي بهتر شعر، سالن را به هیجان بیاورد. تماشاچی ها شاعر خوب نمی 

  شاعر خوب می خواستند. -خواستند، بازیگر

***  

ک شاعر را در بیان چیزي می داند } قدرت ی3ي تنگاتنگی دارد. الکساندر پوپ{ي اجراي شعر رابطهي سرایش شعر، با تاریخچهتاریخچه

} در تمام اشکال و شاخه هاي هنر مهمتر از بیان 4که همیشه دیگران به آن اندیشیده اند اما هرگز به آن خوبی نتوانسته اند بیانش کنند. {

که خود، وجه تمایز میان  یک چیز، شیوه بیان آن است. و در شعر نیز انتقال حس و هیجان سراینده به مخاطب همیشه به قدرتی نیاز دارد

یک شاعر خوب و یک شاعر متوسط است. شعر خوب، شعري است که بتواند چه با اجرا و چه بی اجراي مولف و یا سایر اجرا کنندگان شعر، 



ثیر حسی مخاطب را ناك اوت کند اما شاعران در طول تاریخ همیشه از تمام ابزار ها و راههاي ممکن دیگر نیز براي گذاشتن بیشترین تا

  بر مخاطبان خود بهره برده اند.

} کار مشکلی براي هیجان زده کردن 5در یونان باستان که فن خطابه از ملزومات پایه براي کسب حق شهروندي بود، رپسودیست ها {

یست ها که کارشان را مردم داشتند. در جامعه اي که اکثر مردم می دانستند چطور می توان با قدرت بیان بر سایرین تاثیر گذاشت، رپسود

می توان تقریبا معادل نقالی دانست، به قدري در هنگام اجراي شعر مجبور بودند قوي عمل کنند که در اکثر موارد از خود بی خود می 

  شدند و از عقل سلیم خارج.

اد و اودیسه را در آمفی تئاتر ها و رپسودیست ها که خود نیز شاعرانی حماسه سرا بودند، شعرهاي خود و یا شعرهاي حماسی دیگر نظیر ایلی

ي مردم با چنان قدرتی می خواندند و اجرا می کردند که شهروندان آتنی گاه از شدت گریه ضعف می کردند و گاه از شدت در مقابل توده

  خنده بر زمین می افتادند. 

} که یک رپسودیست است، از این 6راط و آیون {به این قضیه اشاره می کند و با نقل مناظره اي میان سق "جمهور"افالطون در کتاب 

و طبیعتا براي این کار از روش معمول خود که استفاده   مطلب به عنوان یکی از دالیل خود براي طرد شاعران از آرمان شهرش نام می برد

  } است بهره می برد.7از کنایات سقراطی {

ابتی میان شاعران بدل می شود به طوري که مسابقات شعر خوانی در انظار تهییج مخاطبان توسط شاعران در یونان باستان کم کم به رق

} در قرن 8عمومی راهی می شود براي کم کردن روي دیگران. براي مثال در یکی از این مسابقات شاعر زن نامعروفی به نام کورینا {

} را شکست می دهد. تا اینکه در نهایت پیندار 9م پیندار {بار در انظار عمومی یکی از پر مدعاترین شاعران مرد به نا 5اول پیش از میالد 

  با عصبانیت به او می گوید:

  برو گمشو اي ماده خوك! -

ي دیار خویش می نمود و چنانکه در شرق نیز اجراهاي شعري به قدري قوي بود که گاه سلطانی را پا برهنه سوار بر اسبش می کرد و روانه

ي جوي مولیان نیز مشاهد می کنیم، شاعران از آالت موسیقی نیز در هنگام اجراي شعر بهره می بردند. در همین داستان رودکی و شعر بو

البته اجراي خوب شعر، الزاما منوط به بکارگیري موسیقی نبود و در بسیاري موارد لحن و شیوه بیان شاعر براي ایجاد حس مورد نظر در 

  اقسام رجز خوانی در شعر عرب اشاره کرد. مخاطب خود کافی بود که براي مثال می توان به

در فرهنگ ادبیات شفاهی عربستان پیش از اسالم، قدرت نفوذ شعر به حدي زیاد بود که از آن به عنوان یکی از ابزارهاي نبرد میان قبیله 

اموال و زنان خود را نیز بدهد  ي دیگر هجو شده بود حتی حاضر بوداي استفاده می شد و در مواردي رئیس یک قبیله که توسط شاعر قبیله

تا آن شاعر هجویه اش را نخواند. این میزان توجه به شعر پس از اسالم در شبه جزیره عربستان کمرنگ شد اما در افریقاي غربی همچنان 

بر خود و  به صورت یک رسم باقی ماند به طوري که روساي قبایل براساس توانایی شان در سرایش شعر و گذاشتن تاثیر حسی بیشتر

دشمنانشان انتخاب می شدند. جنگ هاي میان قبیله اي در برخی نقاط صرفا مسابقات شعرخوانی بود به نحوي که روساي قبایل دور هم 

جمع می شدند و با خواندن شعرهایشان که با رقص افریقایی نیز همراه بود به حل دعوایشان می پرداختند و در پایان رئیس قبیله اي که 

  دن شعر همراه با رقص کم می آورد خود و قبیله اش را می بایست تسلیم قبیله برنده بکند.در خوان



در نیمه دوم دهه بیست، با شروع جنبش هاي مدنی سیاهپوستان امریکا، فرهنگ قبایل افریقایی نیز دوباره توسط آنها مورد بازخوانی قرار 

تر بر مسائل فرهنگی سیاهان متمرکز بود، همراه شد باعث شد تا سیاهان امریکا } که بیش10گرفت. این روند وقتی که با رنسانس هارلم {

به متقاضیان اصلی و شکل دهندگان مبارزات شعري بدل شوند که عموما حالت رجز خوانی داشتند. مسابقاتی که در آنها توان اجراي شعر و 

  این مسابقات در قسمت بعدي مقاله بیشتر سخن خواهیم گفت) تهییج مخاطب از ظرایف زیباشناختی شعر بیشتر بوده و هست. (در مورد

در قرون وسطی نیز شاعران دوره گرد فرانسه و جنوب اروپا براي جلب توجه دختران روستایی و کام گرفتن از آنها معموال کارهایی انجام 

نامه اي موزون و تک بازیگره بود که درون مایه می دادند که بسیار شبیه به شعرهاي اجراي امروزي است. کار آنها در واقع اجراي نمایش

  هایی عموما عاشقانه داشتند.   

منتج می شود و البته که نقاشی هاي  نقالی و پرده خوانیدر ایران اجراي شعر به صورت شاهنامه خوانی به هنرهاي جدیدي نظیري 

یز در موارد زیادي از طرف نقال ها تغییر پیدا می کند تا روي پرده نیز داراي ژانري مخصوص به خود می شوند. داستان هاي شاهنامه ن

  ویژگی نمایشی بیشتري داشته باشد.

ن آنچه که در مورد ایران مهم است این است که بیشتر از آنکه در شعر، اجرا داشته باشیم در سایر ژانرهاي هنري شعر داریم. تئاتر و داستا

در آنها کیفیت اجرایی شان مهم بوده نیز متعاقبا با شعر خوانی همراه بوده اند. بدین  به صورت منظوم نگاشته می شدند. مراسم هایی که

بیشتر از آنکه اجراي شعر باشند، تئاتر منظوم هستند (به این نوع آیین ها  تعزیه و شبیه خوانیترتیب باید گفت که آئین هایی نظیر 

  اضافه کنید مراسم طلب باران، مرگ سیاووش و غیره را)

فرض کنیم که در هر اثري سه عنصر: مخاطب، مولف و خود متن دخیل هستند، می توان مشاهده کرد که تا پیش از حمله مغول به اگر 

ایران در شعر فارسی، قاعده مثلث فوق بر مولف و متن استوار بوده و نوك مثلث معطوف به مخاطب بوده است به این ترتیب می توان 

مخاطب بفهمد که منظورشان چیست و به صرف زیبایی و فریبندگی زبان آن را به کار نمی گرفته اند. گفت که شاعران می خواسته اند 

تفاوت صنایع شعري و کم ابهام تر بودن شعر هاي این دوره به نسبت دوره هاي بعد، شاهدي است بر این مدعا. پس از حمله مغول روند 

ع  بدیعی جدید و نیز پیچیده تر شدن تصاویر رفت. این روند که در سبک هندي به ي صنایکلی شعر به سمت افزایش ابهام از طریق تجربه

ي انقالب مشروطه به سبب آنکه شاعران باز هم می خواستند که مردم متوجه پیام اوج رسید، تا انقالب مشروطه نیز ادامه داشت. در دوره

  ن شعر به زبان مردم کوچه و بازار نزدیک تر گردید. شعر آنها بشوند از ابهام شعري و پیچیدگی تصاویر کاسته شد و زبا

ي اجراي همراه با شعر نیز دوباره در این رونق گرفت و به خلق آثاري بدیع منتج شد. نمونه چنین گرایشی به سمت اجرا را می توان تجربه

را نمی توان صرفا به صورت خشک و  ي عشق مشاهده نمود. اشعاري نظیر سه تابلوي مریم عشقیدر نمایشنامه هاي موزون میر زاده

کتابی خواند و رد شد. نوع شعر طوري است که مخاطب در هنگام خواندن آن مجبور است شعر را اجرا کند و این مطلب به دلیل استفاده از 

  دیالوگ، قرار دادن راوي بیرونی براي داستان و شخصیت پردازي هاي خوب در اثر است.

ي تهییج مخاطب گفته شد می توان دید که شعر در گذشته همچون وسایل ارتباط جمعی امروزي، وظیفه در یک نگاه کلی به آنچه که

خود را داشته و هنري فردي و شخصی تلقی نمی شده و حضور مولف در آن و اجراي اثرش چه با ساز و رقص و چه با حرکات نمایشی و 

شاعران بوده اما پس از گسترش صنعت چاپ، هنر شعر تا مدت زیادي از بار چه با لحن و آواي خود شاعر، جزئی جدایی ناپذیر از کار 

اجرایی خالی شد و عدم حضور مولف در هنگام خوانده شدن اثر به عنوان پیش فرضی ذهنی براي مخاطبان در آمد. در این زمان وظیفه 



هم وجود دارد و هنوز هم هستند کسانی که معتقدند شعر  انتقال بار حسی اثر تنها بر عهده کلمات قرار گرفت. چنین پیش فرضی البته هنوز

خواند؛ زیرا مخاطب در هنگام عدم حضور شاعر نیز شعر را به همان شیوه می خواند و با چنین استدالل  "کتابی"را باید به اصطالح 

  سخیفی اجرا کردن شعر توسط شاعران را به سخره می گیرند.

طب از شاعر محدود می شد به معدود تصاویري که از او در پشت جلد کتاب یا در دل صفحات تا پیش از قرن بیستم تصویر ذهنی مخا

مطبوعات می دید و بر اساس آن سعی می کرد صدا و یا لحن شعرخوانی او را تجسم کند. در سالهاي آغازین قرن بیستم، شعر خوانی، 

تاکید کردند. بانتینگ کتاب  "ي شنیداري شعرتجربه"} بر 12} و لوئیس زوکوفسکی {11تعریفی نوین پیدا کرد. باسیل بانتینگ {

هاي شعر را همچون دفترچه هاي نت موسیقی می دانست که تا زمانی که اجرا نمی شدند زیبایی شان مکشوف نمی شد. چنین تعریفی از 

بازخوانی قرار گرفت و تجربیات جدیدي  شعر آن را بیشتر از پیش بر ویژگی هاي موسیقیایی زبان متمرکز کرد و زیباشناسی وزن شعر مورد

} مدعی این بود که شعر باید با تنفس انسان هماهنگ باشد نه تعداد و نوع سیالب 13در این مدت حاصل شد براي مثال چارلز اولسن {

  ها و یا هجاهاي کوتاه و بلند و غیره. 

} که تنها فرقش این 15{ "شعر شفاهی"شعري شد به نام } پایه گزاري 14ي پنجاه در کانادا شاعري به نام سید کورمان {در دهه

بود که از رسانه هاي نوشتاري براي توزیع شعر استفاده نمی کرد بلکه شعر به جاي چاپ شدن در کتاب و روزنامه با صداي شاعر بر روي 

در هنگام خواندن شعر از تمام اصول نوارهاي ضبط صوت ثبت می شد و طبیعتا شاعران براي آنکه این شعرها فروش داشته باشند بایستی 

  فن بیان پیروي کرده و در هنگام سرودن نیز شعري بگویند که بیشتر مناسب شنیده شدن باشد تا خوانده شدن. 

تجربه شعر شفاهی شاید در کانادا چیزي جدیدي بود اما در انگلستان قبال این تغییر رسانه صورت گرفته بود. با فراگیر شدن موسیقی راك 

قوي تر شدن ترانه ها در انگلستان شعرهاي رسمی و معمول، مخاطبان زیادي را از دست دادند. این بحران مخاطب باعث شد تا شاعران  و

ها از رسانه هایی غیر از رسانه هاي مکتوب نیز بهره بگیرند تا مخاطبان از دست رفته که عمدتا جوان بودند را برگردانند. یکی از این راه 

همراه با موسیقی یا اجراي شعر به صورت قطعات داستانی و ضبط آن بر روي صفحات گرامافون بود که توسط شاعرانی نظیر:  اجراي شعر

  شناخته شد. "سبک لیورپولی ها"}براي اولین بار صورت گرفت و بعدها این کار به عنوان 17} و راجر مک گاف {16آدرین هنري {

د به طوري که کمی بعد، اولین اجراي شعر در کشورهاي انگلیسی زبان با مخاطب چندین هزار چنین تکنیک هایی البته که موفق بودن

} هم حضور داشت. وي که قبال با تاثیر گرفتن از سید 19در این مراسم آلن گینزبرگ {  } انجام شد.18نفري در سالن رویال آلبرت {

کرده بود بعد از این مراسمی، شب شعر معروفی براي شاعران نسل بیت کورمن کانادایی پخش شعر از طریق نوارهاي ضبط شده را تجربه 

ترتیب داد که در آن خود با نشستن بر روي یک جعبه میوه و خواندن شعر خود که در طی آن گریه هم نمود، نظر منتقدان ادبی دعوت 

  شده به مراسم را جلب کرد.

رخی از نوارهاي سید کورمن را گوش داده بود، نوعی از شعر را شروع کرد که } که او هم ب20در سالهاي آغازین دهه شصت دیوید آنتین {

  } شناخته می شود. بنیان این مدل شعرها بر بداهه 21{ "گفتگو -شعر"به عنوان 

تند، گویی در مقابل مخاطب استوار بود اما شعرخوانی هاي آنتین که بر شکل گیري لحظه اي شعر و ماندن اثر در همان لحظه تاکید داش

  بعدها ضبط شدند و روي کاغذ آمدند و به صورت کتاب منتشر شدند.



} شناخته شدند. 22{ "اتنوپوئتیک"ي نوعی از شعر کرد که با عنوان آثار در ادامه این روند جرومی روتنبرگ شروع به تحقیق در زمینه

که خود یک اثر هنري بود و از این لحاظ می توان  شعر مورد نظر وي شعري بود که اساسا براي مراسم یا موقعیتی خاص سروده می شد

  } دانست.23این آثار را شاخه شعري هنر اتفاق {

اما تمام این تغییرات بیشتر در جمع هاي شعر خوانی خود شاعران صورت می گرفت و مخاطبان عام همچنان تصویري که از شعر داشتند، 

افتاد و اهمیت لحن و اجراي شاعر را مشخص کرد، شعر  70ه تا قبل از دهه همان تصویر مکتوب سابق بود. شاید مهمترین اتفاقی ک

} در مراسم تحلیف جان اف کندي بود. این مسئله اهمیت حضور شاعر، صدا، لحن و اجرایش را بیش از پیش 24خوانی رابرت فراست {

  بخشید.ي عمومی شاعران را در منظر عموم ارتقا براي مخاطبان عام شعر مشخص نمود و وجهه

ي هفتاد میالدي بپردازیم ابتدا بر می گردیم به سالهاي آغازین قرن بیستم و پیش از آنکه به شکل گیري مفهوم شعرِ اجرا در دهه  

اجراهاي شعري دادائیست ها؛ در طول عمر کوتاه مکتب دادا، اقسام مختلفی از تجربیات هنري قابل مشاهده است که بعدها توسط دیگران 

  شد و حتی به شکل گیري مکاتب دیگري منتج شد. پی گرفته 

تعریف دادائیست ها از شعر بالکل متفاوت از چیزي بود که دیگران داشتند و به همین ترتیب شعرهاي دادائیستی نیز اجراي متفاوتی را 

د و به صورت اتفاقی بیرون طلب می کردند. شعرهاي دادائیستی اشکال گوناگونی داشتند؛ گاهی ممکن بود کلمات را داخل کاله بریزن

 بیاورند و سر هم کنند؛ گاهی هم ممکن بود اصواتی بی معنی را در کنار هم قرار بدهند و با آواز بخوانند (مثال شعرِ جولیفانتو اومباال

شعر می دانستند. } دنبال هم کنند و اداي خرس دربیاورند را هم نوعی 26} و هوگو بال {25اومباال...). دادائیست حتی اینکه دوشان {

ه اجراهاي دادائیستی عموما بازي هایی سرخوشانه بودند که بیشتر بر شاعرانی تاثیر گذاشت که پس از دادائیستها آمدند. براي مثال زمانی ک

شادي  دادائیستها حروف را به خاطر زیبایی تلفظ شان در کنار هم می گذاشتند و کلمات بی معنی که ساخته می شد را دسته جمعی و با

فریاد می زدند، نمی دانستند که چیزي شبیه به همین کار یعنی تمرکز بر حروف به منظور کشف پتانسیل هاي موسیقیاي شان در ترکیب 

 } تبدیل می شود. 27با یکدیگر، بعدها به کار اصلی مکتب لتریسم {

این بود که یک کنش را به عنوان شعر ارائه می  نوع دیگري از شعرهاي دادائیستی که به برخی شکل هاي هپنینگ آرت شباهت دارد،

دادند مثال می رفتند روي سن و لخت می شدند و یا چیزي را آتش می زدند و یا کارهایی از این دست. در معمولی ترین شکل ممکن از 

ظور اجراي شعر تهیه می شعر خوانی شان نیز حداقل کاري که می کردند استفاده از لباس هاي مخصوص و عجیب و غریبی بود که به من

  کردند (عکسهاي معروفی از  شاعران مکتب دادا در این لباس ها بر روي نت وجود دارد که قابل جستجوست). 

نیز شکل دیگري از اجراي شعر بود که توسط دادائیست ها تجربه شد. شعر خوانی دسته جمعی به این  "شعر خوانی دسته جمعی"

میکروفون می رفتند و هر یک شعري متفاوت از دیگري که به زبان متفاوتی هم بود را می خواند. آنها به  ترتیب بود که چند نفر پشت چند

صورت هم زمان شعرها را می خواندند و آنچه که از بلندگو پخش می شد، ملغمه اي از اصوات در هم و برهم و بی معنی بود. گفتنی است 

نی دسته جمعی به عنوان سرود رسمی حزب کمونیست در تمام کشورهاي دنیا ثبت شود که که دادئیست ها خواهان این بودند که شعر خوا

البته این مسئله هیچ وقت مورد موافقت کمونیست ها قرار نگرفت و دادائیست ها نیز در عوض هرگز به حزب کمونیست نپیوستند! در 

شد، هر کس سعی داشت هر بار جنگولگ بازي جدید و } که دفتر مرکزي دادائیست ها محسوب می 28ي ولتر {مجموع در کـاباره

  متفاوتی ارائه بدهد؛ چیزي که بی معنی تر و بی منطق تر از کارهاي قبل بوده و بیشتر بقیه را بخنداند.



  

  پانویس ها:

1- Jimmy Desmond  

2- Jerome Sala  

3- Alexander pope  

4- what oft was thought but never so well expressed before 

5 - Rhapsodist 

6- Ion 

7- Socratic irony 

8- korinna 

9-  pindar 

) است به جنبش فرهنگی سیاه پوستان امریکا در انتهاي Alain Lockeرنسانس هارلم: این نام که حاصل نئولوژیسم آلن الك ( -10

ن بیست به محله اي سیاه پوست نشین در این دوره دهه بیست و ابتداي دهه سی گفته می شود. محله هارلم در نیویورك که از ابتداي قر

ار بدل شده بود به عنوان کانون تغییرات مورد تمرکز قرار گرفت. تغییراتی که عموما در ادبیات و موسیقی بودند. در این زمان براي اولین ب

طور گسترده چاپ می کنند موسیقی جاز نیز  ناشرین سفید پوست در میهمانی هاي ادبی سیاهان شرکت می کنند و اثار آنان را انتخاب و به

ي اول قرن بیست به شکل فزاینده اي به فراگیر ترین ژانر موسیقی زمانه بدل می گردد. این روند تا شروع بحران اقتصادي امریکا در نیمه

  ادامه دارد اما سپس به یک باره دچار افت می گردد.

11- basil bunting 

12- Louis zukofski 

13- Charles Olson 

14- Cid Corman 

15- oral poetry 

16- Adrian Henri 



17- Roger Mcgough  

 18 - royal Albert hall 

19- Allen Ginsberg از شاعران معروف نسل بیت  

20- David Antin  

21-  talk-poem 

22- ethno poetic  

23- happening art یک اجرا به عنوان اثر هنري ارائه  شکلی از هنر که در آن یک واقعه، یک موقعیت و یا  

  می گردد.

24- Robert Frost  شاعر معروف امریکایی که در شعرهایش بیشتر به ارائه تصاویر رئالیستی از زندگی روستایی می پرداخت و از زبان

  محاوره بیشتر بهره می گرفت. درونمایه بیشتر کارهاي وي اجتماعی و فلسفی است.

25- Marcel Duchamp 

26 - Hugo Ball 

27- letterism 

28- Voltaire  
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  بستـه... ي بن ي قدیمیِ ما / کوچه کوچه

  سرایی در قرن بیست و یکم اي بر احواالت ترانه حاشیه

  آرش معدنی پور

  

  اند) ها، صرفا خیالی ي فرعی: تمامی این اتفاقات و آدم (نکته

  

جایی که  بود، و از آن اش فروخته اي را به یکی از دوستان خواننده کرد که چند وقت پیش، ترانه یکی از دوستان تعریف می -١

ترانه وقتی بیرون   کشد (وگاهی یک ي آهنگسازي و تنظیم و ضبط کردن و بردن به ارشاد و... معموال خیلی طول می پروسه

اتفاقات زیادي افتاده بود که  خواهد که آن کار به نامش بیرون بیاید!) در طول این مدت، سرا اصال دلش نمی آید که ترانه می

ي ماجرا اینکه آن آقاي خواننده و  سرا بود! خالصه اهمیت، اعالم ممنوع الفعالیت شدن آن دوست ترانه یکی از آن اتفاقات بی

با  و وقتی "بیا با اسم مستعار کار رو بدیم بیرون"دهند، که:  اي به دوست ما نشان می ي محترمشان راه حل خالقانه کننده تهیه

اگه نگران حق و حقوقتی، خب اینکه کاري نداره، به "رسانند که:  شوند، خالقیت را به اوج خود می مخالفت ایشان مواجه می

تر از این حرفها بوده، باز هم  ي ما، سرسخت سراي قصه که ترانه جایی و از آن "دیم بیرون، ها؟ چطوره؟! اسم برادر یا خواهرت می

و در آن  "میرم که... کنم، از گشنگی نمی به جهنم، اصال یه مدتی دیگه کار نمی"کند که:  ش فکر میکند و پیش خود قبول نمی

و  "کنم ت ردیفش می اصال به جهنم، خودم واسه"خواند که:  اش می ي محترم یواشکی زیر گوش خواننده کننده طرف ماجرا، تهیه

آید، و دوست  الذکر بیرون می ي فوق چند وقت بعد، آلبوم خوانندهي بامزه اینجاست:  خندد. اما نکته احتماال ریزریز هم می

اي از  حال است که تعهد و وجدانش را زیرپا نگذاشته و قلمش را و نامش را نفروخته، نسخه سراي ما که پیش خودش خوش ترانه

شان بیرون  حل جدیدي از آستینشود که دوستانش راه  کند و متوجه می آن آلبوم را به قیمت هزار و پانصد تومان خریداري می

ازاي  مذکور، ظاهرا هیچ مابه "کسِ دیگر"ي فرعی اینکه آن  اند (نکته اش را به اسم کس دیگري کار کرده اند، و ترانه آورده

  بیرونی ندارد، ظاهرا البتـه) و... بـــله.

جایی که در  اي فروخته بود، و از آن ندههایش را به دوست خوان کرد که چند وقت پیش، یکی از ترانه دوست دیگري تعریف می -٢

شده، در نتیجه این دوست ما هم، کار را وقتی آلبوم  وجودش احساس نمی گونه نیازي به هنگام آهنگسازي و تنظیم و ضبط، هیچ

فظ کرده، و ي عزیز، یکی از کلمات را اشتباه تل شود که خواننده شنود، و در نهایت تعجب متوجه می آید، می شود و بیرون می می



و وقتی اصرار  "کنه؟ بی خیال بابا، حاال مگه چه فرقی می"شنود که:  دهد، پاسخ می جناب خواننده انتقال می  وقتی تعجبش را به

کند،  و وقتی همچنان اصرار می "م که الکی پول استودیو بدم؟ مگه دیوونه"شنود که:  کند بر دوباره خواندن آن قسمت، می می

ي  ي فرعی اینکه قیمت آن ترانه (نکته "جوري بخونمش، خالص دادم شعرتو خریدم، دوس داشتم این آقاجون، من پول"

است)و...  ي آگاه بوده  دو ساعت وقت استودیو بوده، و از این نظر حق کامال با خواننده -  شده، تقریبا برابر با پول یکی فروخته

 بـــله.

بود، از طریق دوستی به یکی از  را شروع کرده  ن موقعی که تازه کار  ترانهکرد که چند وقت پیش، آ دوست دیگري تعریف می -٣

رود، آن  شود و با چند نمونه کار پیش آقاي آهنگساز می شود، این دوست ما یک روز بلند می آهنگسازان معروف معرفی می

اش را مقدار متنابهی  و لوچه ا آخر بخواند، لبکدام را ت کند، و بدون اینکه هیچ ها می اي به ترانه جناب، نگاه سرسري و خریدارانه

جوري بگم، یه چیزایی کم  شعرات یه مشکلی دارن، انگار خون ندارن، چه "گوید:  کند و بعد از کلی مکث می کج و معوج می

گوید:  یکند و م این دوست ما هم نگاهی می "دارن، برو بیشتر کار کن، هروقت تونستی درحد ایرج جنتی شعر بگی بیا پیش من

فرعی اینکه این ماجرا حدوداً هفت سال پیش  ي  (نکته "باشه، تو هم هروقت درحد بابک بیات آهنگ ساختی، خبرم کن تا بیام"

 نویسد، و همچنان هیچ کاري از او خوانده نشده و بیرون نیامده است)و... بـــله.    اتفاق افتاده، و آن دوست ما همچنان ترانه می

توان قصه بافت،  طور ادامه داد؛ می شود همین را می "کرد که چند وقت پیش... دوست دیگري تعریف می "  این داستانِ -۴

پردازي کرد، حرص خورد، به زمین و زمان فحش داد و... اما به احتمال زیاد هیچ سودي نخواهد داشت، این درِ بزرگ،  خیال

کم دارد به غرولندهاي یک مشت پیرمرد و پیرزن تبدیل  ها، کم ها، این گالیه همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید، این حرف

زنند تا شاید بتوانند یک شب دیگر  شان حرف می ي شود، که در خلوت سرِ ظهر یک پارك دورافتاده، از بچه و نوه و نتیجه می

 را، تحمل کنند... "ناپذیر وجود سبکی تحمل"هم، 

 ي فرعیِ آخر:  نکته -۵

ي  اي گوش کنید، تـرانه هاي ماهواره هاي مجاز و غیرمجاز و کلیپ ي امروز را بشنوید، نباید فقط به آلبوم نهخواهید صداي ترا اگر می

ها، در  ها و خیابان ، در خانه"زیرزمینی"هاي موسوم به  ، در بعضی از آهنگ"خـانـه تـرانـه"هایی موسوم به  امروز ما، در مکان

 کس را، غمِ امروز و فردايِ ما، نیست... بــــله.    به فکر خودمان باشیم، که هیچ هاست؛ خودمان بووك و درودیوار کافه فیس

   



  بخش ترجمه:

  
  کسوف 

 شعري از راجر واترز

  برگردان: فریبرز نریمانی

  

  هرچه را لمس می کنی

  و هر چه می بینی

  هرچه می چشی

  و هر چه  احساس میکنی

  هر چه  دوست داري

  و هرچه  از آن بیزاري

  ی اعتمادي هایت تمام ب

  و تمام اندوخته هایت 

  همه آنچه بخشیده اي 

  و هر چه که با آن سرو کار داري 

  و هرچه که می خري ، گدایی میکنی یا می دزدي

  وهرچه می سازي

  و هر چه که ویران می کنی

  هر کاري می کنی

  و هر چه میگویی 

  و هر چه می خوري

  و همه کسانی که با آنها برخورد میکنی

  ایی که آدم حسابشان نمی کنی و آنه

 و تمام کسانی که با آنها می جنگی

  و هر چه اکنون هست

  و هر چه که دیگر نیست 

  وآنچه خواهد بود



  و هر چه خورشید بر آن می تابد 

  وقتی ماه روي خورشید را می گیرد

  هم آهنگ می شوند 

  

  ماه دیگر یک سمت تاریک ندارد

  قت این است........تاریکی همه جاي آن را گرفته  ، حقی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Eclipse  

 

All that you touch 

And all that you see 

All that you taste 

And all you feel 

All that you love 

And all that you hate 

All you distrust 

And all you save 

And all that you give 

And all that you deal 

And all that you buy, 

Beg, borrow or steal 

And all you create 

And all you destroy 

And all that you do 

And all that you say 



And all that you eat 

And everyone you meet 

And all that you slight 

And everyone you fight 

And all that is now 

And all that is gone 

And all that's to come 

And everything under the sun is in tune 

When the sun is eclipsed by the moon 

 

There is no dark side of the moon. Matter of fact it's all dark....  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

نسخه ي  100، و این تقریبن »مرا نمی فهمد«تمام جهان گالیه می کند، که کسی 

فروخته شده به طور ملموسی به من فهماند که کسی مرا نمی فهمد. فکر کنید، من در سه 

و این در  – بدون درآمد، روشن است  – ي چاپ کرده ام تالر هزینه  500سال گذشته 

  کتاب گردآوري کرده ام! 15چهل و سه سالگی ام، پس از این که 
 )به پتر گاست می نویسد 1887از نامه اي که نیچه در سال (

  

  

  

  

  رها شده

  فریدریش نیچه

  گمنگن برگردان: مرتضی فخاریان، اشتفانی فون

  

  کالغان جیغ می کشند

 



  :و با صفیر بال هاشان به سوي شهر گسیل می شوند

  به زودي برف خاهد بارید

  خوشا به حال آن که حاال، هنوز وطنی دارد!

  

  اکنون ایستاده اي تو بی حرکت، مرده سان ،

  به پشت سر نگاه می کنی، آه! زمانی بس طوالنی!

  از چه رو چنین سبکسري

  ؟که در آستانه ي زمستان به سوي جهان می گریزي

  

  یک دروازه - جهان

  به هزار بیابان خاموش و سرد

  کسی که از دست داده است،

  آن چه را که تو از دست داده اي، هیچ کجا نخاهد ایستاد

  

  اکنون ایستاده اي تو پریده رنگ،

  گردي-نفرین شده به زمستان

  به سان دود

  که هماره در پی آسمان هاي سردتر است

  

  اما بی طنین پرواز کن، پرنده، آواز کن، مکرر

  ترانه ات را در نواي پرنده ي بیابان

  بپوشان، تو اي سبکسر!

  قلب خونینت را در یخ و تمسخر!

  

  کالغان جیغ می کشند

  :و با صفیر بال هاشان به سوي شهر گسیل می شوند

  به زودي برف خاهد بارید

  دردا آن که، وطنی ندارد! 

  

  

  

  



Vereinsamt  

Die Krähen schrein  

Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:  

Bald wird es schnein -  

Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. 

Nun stehst du starr,  

Schaust rückwärts, ach! wie lange schon! 

Was bist du Narr  

Vor Winters in die Welt entflohn?  

Die Welt - ein Tor  

Zu tausend Wüsten stumm und kalt!  

Wer das verlor,  

Was du verlorst, macht nirgends halt. 

Nun stehst du bleich,  

Zur Winter-Wanderschaft verflucht,  

Dem Rauche gleich,  

Der stets nach kältern Himmeln sucht.  

Flieg, Vogel, schnarr  

Dein Lied im Wüsten-Vogel-Ton!- 

Versteck, du Narr,  

Dein blutend Herz in Eis und Hohn!  

Die Krähen schrein  

Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:  

- bald wird es schnein, 

Weh dem, der keine Heimat hat! 

[1884]  
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  "دي. ایچ. الرنس"عري از ش

  "ملیحه بهارلو"ترجمه از 

  

  

  "اصیل"

  

  دارند؟ ها از محبوب بودن دست برنمی چرا آدم

  اند؟ کنند که دوست داشتنی یا چرا فکر می

  خواهند که دوست داشتنی باشند؟ یا چرا می

  کنند؟ و چرا بجاي آن، کمی طبیعی رفتار نمی

  

  جا که انسان از چهار عنصر تشکیل شده: آن از

  آب، باد، خاك، و آتش

  ها دوست داشتنی نیستند، کدام از این و هیچ

  اند، بلکه طبیعی

  لنگد. ي ملکوتی انسان، کمی می پس جنبه

  

  شان را ها دوباره تعادل اي کاش آدم

  آوردند در بین این عناصر بدست می

  شدند و کمی شبیه آتش می



  تواند ناپاك باشد، ه آتش نمیطور ک و همان

  گویی نبودند. ها هم قادر به دروغ آدم

  ها هم اي کاش آن

  آید، شان در زندگی بوجود می نسبت به تغییراتی که براي

  ثابت و پابرجا باشند،

  مثل آب،

  شود، که بخار می

  شود، یا جاري می

  شود، یا به یخ تبدیل می

  که اصل خود را از دست بدهد. بدون این

  

  ام هاي دوست داشتنی خسته شده از آدممن 

  اند. ها کمی دروغی به نظرم آن

  

  

"Elemental" 

 

Why don't people leave off being lovable 

Or thinking they are lovable 

Or wanting to be lovable 

And be a bit elemental instead 

 



Since man is made up of the elements 

Fire, and rain, and air, and live loam 

And none of these is lovable 

But elemental 

Man is lop-sided on the side of the angels 

 

I wish men would get back their balance 

Among the elements 

And be a bit more fiery 

As incapable of telling lies 

As fire is 

I wish they'd be true to their own variation 

As water is  

Which goes through all the stages of 

Steam and stream and ice 

Without losing its head 

 

"D. H. Lawrence" 

   



  تاریخ ادبیات:

  

  علی جباریان

  ژرفاي واژه ها:

نی) خورشید و آفتاب است و دلیل این نامگذاري این واژه ي خراسان از دو بهر خور و آسان ایجاد شده است. خور به چم(مع خراسان:

 است که این ناحیه در خاوري ترین بهر ایران جاي داشته و خورشید در آنجا زودتر از سایر جاها دیده می شده است. البته خراسان ناحیه اي

یی از افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان به مراتب بزرگتر از جایی که امروزه خراسان می نامیمش بوده است. خراسان بزرگ شامل بخشها

امروزي بوده است. خراسان در زمان پارتیان  به این روي که نزدیک خاستگاه آنان (و به عقیده ي برخی دانشمندان خاستگاه آنان) بود، 

رکان و هپتالیان به این ناحیه ارزش و اهمیت فراوان داشت. در زمان ساسانیان نیز بسیاري از پادشاهان ساسانی براي جلو گیري از هجوم ت

ر اهمیت فراوان می دادند. پس از اسالم سردار رشید ایرانی ابومسلم خراسانی ازین ناحیه قیام کرد و مروان، آخرین خلیفه ي اموي را برکنا

نطقه، مهم و حیاتی به نمود و عباسیان را به جاي آنان بر کار نمود. به همین روي در همه ي دوره ي پانسدساله ي خالفت عباسی این م

شمار می آمد. شوربختانه این منطقه ي دانش پرور و این زادگاه فارسی دري با هجوم مغوالن آسیب فراوان دید و تا مدتها پس از هجوم 

  مغول، کمر راست نکرد.

،به بزرگ در فارسی دري  این واژه، تازي شده(معرب) واژه ي وزرگ پارسی است. واژه ي وزرگ در زبان پارسی میانه و پارتیوزیر: 

ان دگرگون شده است. در زمان ساسانیان از القابی چون وزرگ فرمادار  بسیار استفاده می شده است و در واقع رسم وزارت را تازیان از ایرانی

آتشکده ي نوبهار بلخ  آموختند و نخستین وزراي آنان نیز ایرانی بودند. نامی ترین وزراي عباسیان، برمکیان بودند که نیاکانشان، آتشبان

  بودند.

  این واژه، تازي شده ي واژه ي پارسی گنج است و در قرآن نیز به کار رفته است. کنز:

این واژه مانند بسیاري از واژه ها، از زبان پارسی به تازي رفته است و گونه ي پارسی آن کندك بوده است. در واقع در زبان پارسی  خندق:

نی، از ك استفاده می شده و به همین روي واژه هایی که در آن زمان به زبان تازي رفته، چنین ویژگی را با خود میانه به جاي حرف ه  پایا

 نگه داشته اند. واژه هایی چون برنامج و فالوذج، نمونه هایی ازین دستند. در نبرد احزاب یا خندق سلمان پارسی به پیامبر پیشنهاد کندن

  این حربه ي جنگی آگاهی نداشتند، نام آن را از پارسی و به گونه ي تازي شده گرفتند.خندق را داد و چون تازیان از 



این نام زنانه، نامی پارسی براي گونه اي گل است. این نام به زبانهاي دیگر هم رفته و به نامی جهانی تبدیل شده است. یاسمین: 

  نامهاي ژاسمین و جاسمین برگرفته ازین نام زیباي ایرانی است.

این نام از پارسی میانه ي انوشه روان، به گونه ي انوشیروان در پارسی دري درآمده است. انوشه به چم جاوید است و نوشیروان: ا

 انوشیروان به معنی روان یا روح جاویدان است. انوشیروان نام یکی از بزرگترین پادشاهان ساسانی است که معاصر ژوستی نیان امپراتور روم

نبردهاي بسیار با وي توانست  درمجموع، او را شکست دهد. پیامبر اسالم نیز در زمان انوشیروان دیده به جهان گشود. به خاوري بود ودر 

دیده ي برخی ایران شناسان تقسیم ایران به چهار ناحیه ي نظامی در زمان انوشیروان، عاملی براي میل بیشتر ساسانیان به جهانگشایی و 

رتشتاران به سیاست و در نتیجه آشفتگی سیاسی که به شکست از تازیان انجامید، بود. وي در تاریخ لقب عادل در همان حال درگیر شدن ا

  را نیز نصیب خود ساخته است.

و امروزه همان بر را معنی می دهد. در زبان پهلوي، در آغاز بسیاري از حروف یک مصوت نیز قرار داشت.  ابر به چم برتر و باالتر استابر: 

نمونه ابی و ابا همان بی و باي فارسی امروزي است. درباره ي واژه ي ابر باید گفت در زبان اوستایی این واژه به گونه ي اوپاري  براي

)Upariآمده است و در زبان سغدي به گونه ي اوپار. این واژه ي هندو اروپایی در واقع هم ریشه با واژه ي آپ ،( )Up در زبان ،(

  نیز به معنی باال، بر و برتر می باشند. واژه هاي فرا و ورا نیز برگرفته از همین ریشه اند.  انگلیسی است و هر دو

  

▬▬▬▬▬▬▬▬  

  

 (قسمت پنجم)زبان پارسی در  تاریخ 

 علی جباریان

تا آمده است و یا ها یا در خود اوس این استوره ها چه از جهت زبان شناسی و چه از جهت تاریخی پرداختیم. پیشتر به بررسی اوستا و استوره

  .در شاهنامه ها و خداینامه ها

بودند که در  رسیم. سکاها قومی دهند، می در این گام به بررسی زبان هاي سکایی ، پارسی و مادي، که زبانهاي ایرانی باستان را تشکیل می

از ایران شناسان حتا پارتیان را دسته اي از کرده اند. برخی  بهر خاوري دریاي مازندران و در شمال جایگاه سغدیان و پارتیان زندگی می

سازد. زبان سکایی با  دانند. به هر روي ویژگی یهاي پارتییهاي بیابانگرد تا حدود بسیار زیادي بستگی این دو را باورپذیر می سکاها می

 .باشند از یک زبان واحد میزبانهاي پارسی باستان و مادي تفاوت چندانی ندارد و نشان از این دارد که این زبانها گویشهایی 



در سنگنبشته هایی که از داریوش بر جاي مانده از چهار طایفه ي سکایی نام برده شده است. سکاهاي تیزخود یا تیگراخوتا و سکاهاي آن 

گفته شد نامهاي سوي دریاها دو دسته از این سکاها بودند که در ساتراپهاي شاهنشاهی هخامنشی جاي داشته اند.  همانطور که پیشتر نیز 

مکان زیادي در ایران از نام سکاها گرفته شده و دلیل این امر نیز هجومهاي گاه و بیگاه آنان به درون نجد بوده است. از سکایی باستان 

آسی  تاکنون جز نامهاي افراد و جاها که در کتیبه هاي آشوري و یا نوشته هاي یونانی آمده چیز دیگري در دست نیست.گمان میرود زبان

  .در قفقاز بازمانده ي سکایی باختري و زبان ختنی در شمال خاوري کاشقر بازمانده ي سکایی خاوري باشد

ه در در تورات و در سالنامه ها البته از سکاها با نام اشکوزاي نام برده شده است.  مهمترین کار سکاییان در تاریخ ایران باستان این بود ک

سال در ایران پادشاهی کردند. پایتخت آنان سکه که  28درون نجد سرازیر شده و با شکست فرورتیش  زمان فرورتیش پادشاه ماد به

شود، بود. یونانین باستان نامهاي اسکوت، اسکیت، سکا و کاها را به طور کلی در مورد همه ي بیابانگردان جلگه ي  امروزه سقز خوانده می

را به این خاطر به این مردم نهدند که اسکوت در زبان یونانی به معنی پیاله است و سکاها همیشه  بردند.  یونانیان این نام اوراسیا به کار می

 .پیاله اي همراه خود داشتند

 دلیل اینکه اززبان سکاها آگاهی زیادي نداریم اینست که سکاها الفبا و همچنین سکه نداشته اند. در مورد نژاد سکاها نیز اختالف فراوان

 .دانند این قوم بااهمیت باستانی، به کدام گروه نژادي بستگی دارند نشمندان به درستی نمیاست و هنوز دا

براساس تجزیه و تحلیل نامهاي سکایی به این نتیجه رسیده است که در مورد ایرانی  اما در مورد زبان این قوم، اورانسکی زبان شناس نامی

داند. البته وي زبان  خ اجتماعی ایران در دوران پیش از تاریخ، زبان این قوم را ایرانی میبودن زبان آنان تردیدي وجود ندارد و در کتاب تاری

نامیدند. ساکاسن یا سکاسنا در  داند تا به زبان پارسی باستان.  مادها بخشی از آسیاي میانه را ساکاسن می آنها رابیشتر وابسته به اوستا می

  .باشد یزبان مادي به معنی خانه یا سرزمین سکاها م

شده که البته در دوران بعدي زبان  واژه ي زرینه در زبان سکایی به معنی طالییست. واژه ي مهم اسب نیز در زبان سکایی اسپ گویش می

 سکایی، اسف شده است.   البته این امر، یعنی دگرگونی ب و پ به ف در آسیاي میانه،در سایر زبانها نیز پیشینه دارد. از جمله در واژه ي

فغفور، که از دو بهر فغ به معنی بغ و فور که همان پور است تشکیل شده است، و لقب امپراتوران چین و به معنی پسر خدا بوده است. 

شده  باشد، در زبان سکایی به گونه ي تراي گویش می شماره ي سه نیز که در زبان انگلیسی و روسی تري و در زبان اوستایی ترایا می

شده است.  ایی هوته که در فارسی دري به خود دگرگون شده است، در زبان پارتی  وخد و در زبان سکایی خد گفته میاست.  کلمه ي اوست

وسایر زبانهاي  زبان سکایی همانطور که گفته شد، بسیار نزدیک به زبان اوستایی است و شاید این پیوستگی را با زبانهاي سغدي، خوارزمی

 .توان دید شمال خاوري نجد ایران نیز، می

توان به زبان مادي اشاره کرد. مادها نخستین شاهنشاهی آریایی را در نجد ایران پی ریختند. برخی نام  از دیگر زبانهاي باستانی ایرانی می

دو دسته ي دانند. بر این پایه پارت و پارس، که نام  دانند و آنرا به نوعی نامگذاري جغرافیایی مربوط می ماد را به معنی میانه و وسط می

نیز از همین ریشه ،   (Media) است که مادها بر آنها نهاده بودند. واژه ي مدیا مهم دیگر آریایی است، به معناي مرز و کنار است و نامی

منابع دانیم، از  به زبانهاي اروپایی راه یافته است. از زبان مادي چیز زیادي بر جاي نمانده است و بیشتر مطالبی که ما در مورد آن می

ا یونانی، آشوري و بابلی است. پایتخت ماد هگمتانه بوده است که همدان امروزي بازمانده ي آن است. هگمتانه یا هنگمتان، که یونانیان آنر

ن، نامیدند، یعنی محل اجتماع. دیگر سرزمین مهم مادها راگا یا همان ري امروزي بوده است. قلمرو مادها شامل کرمانشاه، همدا اکباتان می

اصفهان، همه ي بهرهاي کردستان، شمال لرستان، آذربایجان و تهران امروزي بوده است.  زبانی که در روزگار باستان مادي نامیده 

شده است به گروه زبانهاي ایرانی تعلق داشته است. گمان بر این است که زبان مادي بسیار شبیه پارسی باستان بوده است. در واقع  می

شدند و ما شاهد وجود مقامات کشوري و  کست از پارسیان، همیشه پس از پارسها دومین قوم مهم شاهنشاهی محسوب میمادها با وجود ش

گردد. همچنین در  لشکري فراوان مادي، در سرتاسر پادشاهی هخامنشیان هستیم. این امر به نزدیکی نژادي مادیها و پارسیان برمی

و بابلی استفاده شده است و هیچ جا از زبان مادي استفاده  شی، از زبانهاي پارسی باستان، ایالمیسنگنبشته هاي به جامانده از شاهان هخامن



یافته اند. بسیاري از دانشمندان خیلی از واژه ها و  نشده است. این امر به این خاطر است که مادیها و پارسیان، زبان هم را به راحتی در می

 .دانند اصطالحات اداري و حکومتی را، برگرفته از زبان مادي میعبارات معمول در زمان پارسیان، بویژه 

براي نمونه واژه ي خشایثیه در زبان پارسی باستان از ماد وام گرفته شده است و به معنی شاه است. واژه ي فرن مادي نیز در زبان پارسی 

اهی است.  سرزمین آذربایجان در زمان مادها به نام به گونه ي فرنه درآمده است. فرنه به معنی نیروي جادویی و افتخار یا موهبت ش

شده است و پارتاکنا نیز در کنار زاینده رود و در محل اصفهان  ایرانی و به معنی سرزمین و جایگاه آتش است خوانده می آتروپاتن که نامی

شناختند. دلیل این  نشاهی پارسیان را نیز ، مادي میامروزي واقع بوده است. یونانیان با سرزمین ماد آشنا بوده اند و حتا تا زمان درازي شاه

آشنایی تا اندازه اي به هم مرز بودن ماد با لیدي که در آسیاي صغیر(ترکیه امروزي)، دولت قدرتمندي ایجاد کرده بود و داراي نژادي هم 

عدها در زمان پارسیان، جنگهاي خود با شاهنشاهی باشد. یونانیان ب ریشه با یونانیان و حتا به نظر برخی دانشمندان نژادي یونانی بود، می

پارسی را جنگهاي مدي(مادي) نامیدند. آنها حتا یونجه را، که نخستین بار به وسیله ي سپاهیلن داریوش بزرگ به اروپا برده شد، علف 

رد دارد به گیاهان دارویی که نامیدند. برخی واژه ي مدیسین که در زبانهاي اروپایی به معناي دارو کارب (Medicago sativa)مادي

شدند. از مهمترین  دانند. مادیها خود به قبایل چندي تقسیم می رفته، مربوط می روییده و به اروپا می هاي سرزمین ماد می ي کوه در دامنه

ست. همچنین قبیله ي بوز ساکن آنها آریزنتوها بودند. زنتو به معنی قبییله در بیشتر زبانهاي ایرانی به کار رفته و آري نیز همان آریایی ا

نامدش، نخستین پادشاه ماد و متحد کننده قبایل متعدد مادي شناخته  ناحیه ي همدان امروزي بوده اند.  دیااکو که هرودوت دیوکس می

سپس با شود. بزرگترین پادشاه مادي هوخشتره بوده است. وي در جنگی که با کرزوس لیدیایی کرد، قدرت ماد را به رخ کشید و  می

همکاري بابلیها دولت آشور ، که مقتدرترین دولت آن زمان بود، را شکست داد و پایتخت آشور یعنی نینوا را تصرف کرد. هو به معناي خوب 

باشد. آخرین پادشاه مادي  دهد. این نام به معنی فرمانروایی یا فرمانرواي خوب می است  و خشثره نیز فرمانروایی و قدرت را معنی می

باشد. وي سرانجام از نوه ي خود کوروش بزرگ، که پسر کمبوجیه حاکم پارس و ماندانا  اك، که در منمابع بابلی ایختوویگو آمده، میآست

دخترآستیاك بود، شکست خورد. گام بعدي پس از بررسی کوتاه زبان مادي، بررسی زبان پارسی باستان است که از اهمیت بسزایی در 
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  بخش داستان:

  

 زار گندم پاییز در اسقاطِ  ماك

 

 آب و کرد اش له زبان با برداشت، آلویی یخچال توي از مرد. دخترها و مریم کوچک، حمام توي بودند رفته هم با سه هر

 مریم امروز. شنید می حمام توي را دخترها بازي آب صداي. افتاد خواهد اتفاقی زودي به بود شده نمطمئ دیگر. داد فرو را آن

  ي پنجره دو از اریب آفتاب. بزنند هم سر توي را ها لیف و کنند صدا و سر خواهند می چه هر بود گذاشته کشید؛ نمی  داد سرشان

 نیم و چهار ساعت. زد آتش را سیگارش و پنجره کنار رفت. زدند می را چشم میز روي قلمکار هاي قندان برق. بود تابیده هال داخل

 گفت می. بود گرفته طبقه دو ویالیی شان شرکت از جا آن. محمودآباد رفتند می هفته یک و ها بچه و مریم دنبال آمد می مصطفا  دایی

 استراحت مادرش ي خانه رفت روز پنج مریم که شان کوچک دختر تولد موقع پیش، سال چهار از. دارد جا نفر پانزده براي حداقل

. زدند می برق آفتاب در ها برگ. خوردند می تکان شان هاي برگ خانه جلوي بلند چنارهاي. ماند می تنها خانه در که بود اولین کرد،

   .برد خود با پنجره حصار هاي تارمی الي از را سیگارش دود باد

  هم باز ماند می تنها خانه در که آینده روز هفت به کردن فکر کرد، نگاه بود تابیده شا دست روي پنجره از که آفتابی به

 از آمد، استخدام براي که اولی روز. آمد نمی هم شرکت دیگر. بود کرده ازدواج پیش روز هفت و سی پرستو. کرد می غافلگیراش

 پرده  کنار از. بکشد سیگار حیاط توي رفت مرد. داشت بیچو دستبندي. دید را دختر  بلند و باریک هاي دست دکتر اتاق در الي

 حوض توي را سیگارش ي پوکه. کرد می تعریف را چیزي انگار. دید می خوردند، می تکان دکتر میزد جلوي که را دختر هاي دست

 شده خیره او به رویش به رو مورب و براق هایی چشم. زد خشکش جا در که گشت برمی اش اتاق به داشت. انداخت حیاط خالی

 صورتی در ها چشم این یابد در تا کشید طول لحظاتی. اند کرده تعجب یا خورند می فرو را اي خنده فهمید نمی که هایی چشم. بودند

 انگار، که بود اش نزدیک قدر آن گندم درخشان ي دانه. دارد برنزي برقی آفتاب، در شده برشته گندمی دشت ي دانه مثل که است

  .ببوسد را هایش لب و ببرد جلو را سرش کمی فقط تواند می

 پرستو. است برشته درشت گندم  دانه یک شبیه بگوید پرستو به خلوت ظهري از بعد در بتواند تا کشید طول ماه چهار

 هایت لب  وژر بگویی انگار. کند نگاه را اش صورت ي آینه توي تا رفت دکتر اتاق به. بود مانده هایش لب روي اي زده بهت ي  خنده

 به پشت از طور چه بود کرده فکر دکتر، اتاق توي برود دختر  دنبال خواست می. کند  اش درست تا آینه جلوي برود او و شده خراب

 را چشمانش و ایستد می بعد اما دهد، می  هل عقب را او به آرام و گردد برمی پرستو. گیرد می که را هایش شانه شود، می نزدیک گندم

 اي بوسه با چگونه گرفت می تصمیم داشت. بکشم خجالت که بینم نمی را هایم لب شدن بوسیده من: دهد نشان که دبند می



 کامپیوتر گفت. نشست کامپیوتراش پشت رفت و آمد داخل و کرد باز را در شرکت منشی خانم که کند اش تسلیم غافلگیرانه

 اتاق به مرد. کرد می نگاه را اش صورت آینه توي و بود دکتر اتاق توي هنوز توپرس. ببیند را هایش ایمیل آمده و شده خراب شان خانه

  .گذاشت قدم خیابان توي بود مانده اش تن در که گرمایی با و رداشت را اش سیاه چرمی کیف برگشت، خود اتاق

 از  مریم و نوزاد تا اش بزرگ درما ي خانه بودند برده. بود گرفته مخملک اولی. بود آمده دنیا تازه شان دوم دختر روزها آن

 اصرار مریم که بود ها موقع همان. بود نکرده امضا را ها حقوق چک دکتر پیش ماه دو از. نبود خوب شرکت وضع. نگیرند مخملک او

 سه مرد و  است دار آینده گفت می و بود کرده معرفی عمویش را زمین. بخرند شهر اسالم اطراف هاي بیابان در را ارزانی زمین داشت

. اند مرده سفیدي اتوبوس زیر خلوت خیابانی توي دخترها و مریم دید می خواب در بار هر. بود دیده را خواب یک هفته همان در بار

  .بود رفته و زده آتش را اش سیگار بود، ایستاده خیابان کنار فقط او خواب سه هر در

 شان دماغ نوك و بودند کرده بازي حسابی دو هر. کند خشک و گیردب یکی یکی را ها بچه گفت و کرد باز را حمام در مریم

. بود قرمز اش دماغ نوك آمد بیرون حمام از که هم مریم. بودند ردیف هم کنار آپارتمان در جلوي شده بسته هاي چمدان. بود سرخ

. کرد می شان تن و کشید می سرشان از را دخترها پیراهن. بود شده دیراش همیشه مثل. دوید می خانه توي اش دوش روي ي حوله با

 خواب اتاق  از اش آرایش لوازم ي جعبه توي ها قوطی خوردن هم به صداي. بود کرده گم را اش نازك هاي بهداشتی نوار ي بسته

  :شنید را مریم صداي بعد. آمد می

 .بزنی اتو کنی پیدا منو ي سبزه مانتو اون شه می عزیزم ـ

 شرکت تويِ  گرمِ  ظهر بعد آن از. کند صاف دست با را آن هاي چین کرد سعی و کرد پهن اتو زمی روي را مانتو هاي لبه

 پرتغال پوست با مخصوصی کیک برایش گاهی گندم. خندید می و کرد می نگاهش تعجب با دختر. زد می صدا گندم پنهانی را پرستو

 رفتند هم با بار چند بعد سال تابستان. بخورد چاي با کار طوس تا گذاشت می اش میز کشوي توي یواشکی و کرد می درست  گردو و

 با که باري آخرین. بزند حرف راحت مردي با تواند می که است بار اولین گفت می گندم. رفتند باال کوه ي قله تا کابین تله با و توچال

 تر بیش دارد  دوستش که مردي براي تا بکند تواند می کارهایی چه زن یک پرسید گندم رفتند، باال کوه قله ایستگاه آخرین تا هم

 داشت دوست گندم. داد می تکان را شان هاي لباس کوه ي قله در خنکی و تند باد و رسید می راه از داشت پاییز. باشد بخش لذت

 آورده کوچکی سکفال خود با گندم. کنند می پیدا خود همراه به نسبت حسی چه آیند می فرو لذت اوج از که آن از بعد مردها بداند

 در که تهران به و  نشستند سنگی تخته لب دو هر. چیست داد انجام شود می کار پایان ي خلسه در که کارهایی بهترین پرسید. بود

 کند تشریح دختر براي کرد سعی و کرد مزه مزه را اش  قهوه مرد. بود مانده داغ فالسک در قهوه. کردند نگاه بود، شده گم غبار

 و کرد می گوش اشتیاق با گندم. شوند دیوانه لذت از گیرند می آغوش در را یکدیگر وقتی که کنند کارهایی توانند می ها مآد چگونه

 روییده سنگ تخته کنار از وحشی جوي شبیه خشکی دار خوشه هاي علف. کرد می بازي هایش انگشت با و بود گرفته را دستش

 .خوردند می تکان باد در و بودند

 براي دارد، دوست بود گفته گندم پیش ماه شش. کشید دراز آن کنار خود و کرد پهن تخت روي را شده اتو تويمان مرد

 را کار این اگر بود آورده بهانه بار هر گندم بودند، زده حرف اش درباره بارها گذشته سال چهار در. بخوابد او با بار آخرین و اولین

 همان گوید، می دروغ دختر دانست می مرد کند؛ نگاهش روز هر ساده همکاري مثل و بماند او قدمی یک در تواند نمی دیگر بکند،



 بشکند هم در را او مقاومت گیرد، می آغوش در را گندم که اي لحظه همان در تواند می دانست می سال چهار این تمامی در که طور

 از نفر چند به مرد. کند تجربه را او با خوابیدن خواهد می گفت گندم که پیش ماه شش تا. فروبریزد را اش ذهنی هاي قانون و

 کار چه ببینند بودند گفته و بودند شده غافلگیر دوستانش. بگیرد ساعت چند براي را شان آپارتمان کلید که بود زده زنگ دوستانش

 رفته هم با که باري آخرین. گیردب برایش روز نصف دوستانش از یکی هتل در را اتاقی بود داده قول هم دوستی. بکنند توانند می

 کند، ازدواج دیگر ماه چند تا شاید گفت، و گذاشت او دهان در اش چنگال با و برید را خود استیک از اي تکه گندم رستوران، بودند

 هیچ اام. کند تجربه اش تن تمام با است، کرده می مجسم خیال در سال چهار این در که را چیزهایی آن ي همه دارد دوست گفت

 .رفت شرکت از همیشه براي و کرد ازدواج گندم پیش روز هفت و سی... بکنند کاري نتوانستد مرد دوستان از یک


