
يك هفته از آيين پاياني س��ي امين نمايشگاه 
كتاب ته��ران مي گذرد و پرون��ده اين رويداد 
فرهنگي با تمام نقاط قوت و ضعفش بس��ته شد. هرچند كه 
مسووالن وزارت ارشاد تاكيد دارند برنامه ريزي براي برگزاري 
دوره بعدي نمايشگاه بايد از فرداي اختتاميه آغاز شود اما بايد 

ديد اين ايده چقدر عملي مي شود. 
در ادامه ارزيابي ناشران را از نمايشگاه امسال مرور مي كنيم. 

شهر آفتاب از مصلي بهتر است 
در نخستين پرس��ش، ارزيابي آنان را درباره كليت مجموعه 
»شهر آفتاب« جويا شديم؛ مكاني كه به باور بسياري از آنان 
اين حس��ن را دارد كه ويژه نمايشگاه طراحي شده است و در 
مقايسه با مصالي تهران كه براي منظور ديگري ساخته شده 
است، مكان مناسب تري براي برپايي نمايشگاه كتاب است. 
آنان در ارزيابي كلي خود از برگزاري نمايشگاه در شهر آفتاب 

و مشكالت احتمالي خود سخن گفتند. 
محمد حسيني، نويسنده و دبير تحريريه نشر »ثالث« گفت: 
»امسال مش��كل خاصي نداشتيم. تنها مشكل ما اين بود كه 
برنامه ريزي ها به اندازه نصف روز تاخير داشت. مثال تا ظهر روز 
اول مشكل برق و راه نيفتادن دستگاه كارت خوان را داشتيم. 
اما امسال غرفه را يك روز زودتر تحويل گرفتيم. در كل اينجا 
نسبت به مصلي خيلي بهتر است. »ش��هر آفتاب« برخالف 
مصلي س��قف بلندي دارد كه امكان تهويه و گ��ردش هوا را 
فراهم مي كند كه اتفاقا موضوع خيلي مهمي است. اصوال اين 
مجموعه براي نمايشگاه طراحي شده است. البته شنيديم كه 
ناش��ران كودك و نوجوان دچار مشكل آب گرفتگي شدند و 
اين غفلت بزرگي است كه برخي از ناشران را اينگونه به دردسر 

انداخته است.«
اما عماد شاطريان، مدير انتشارات »بيدگل« در ارزيابي حل 
مش��كالت اين دوره از نمايش��گاه در مقايسه با سال گذشته 
گفت: »براي برگزاركنندگان نمايش��گاه خيلي فرقي ندارد 
كه از تجربيات دوره هاي گذش��ته استفاده كنند و ديديم كه 
امسال هم مشكالتي دقيقا مانند مشكالت پارسال داشتيم. 
همان مس��اله باران و آب گرفتگي سالن ها و... گويي استفاده 

از تجربيات دوره هاي قبلي، براي مسووالن معني ندارد.«
مهرگان قهاري از نش��ر »اختران« نيز گفت: »حس مي كنم 
سياس��ت ش��هردار بوده كه اينجا را داده تا استقبال مردم را 
ارزيابي كند. ش��هرداري اين مجموعه را رايگان داده اما به هر 
حال هر سال اتحاديه ناشران براي دادن غرفه ها از ما اجاره اي 
مي گيرد كه هر سال هم مبلغش اضافه مي شود. اينجا از مصلي 
بهتر است اما حيف بودكه نمايشگاه بين المللي را با آن ابهت 
از وسط ش��هر جمع كردند. بعضي هم مي گويند نمايشگاه را 
به مصلي بردند تا هزينه س��اخت آنجا تامين شود. البته تنها 
خوبي اش اين بود كه مترو داش��ت. اينجا سال گذشته از نظر 
 تهويه مش��كل داش��ت كه خوشبختانه امس��ال بهتر است. 
حمل و نقل كتاب ها هم راحت تر است. اما كمي دور است. سال 
گذشته مشكل آب گرفتگي داشتيم گويا لوله هاي تخليه آب 

كوچك است اما در كل ساخت اينجا مشكل دارد.«
كاظم ميران زاده يكي از متصديان فروش انتشارات اميركبير 
نيز نظر خود را اينگونه بيان كرد: »اينجا در مقايسه با مصلي 
از نظر جا و مكان و حمل و نقل كتاب ها ايده آل اس��ت از نظر 

پاركينگ ناشران هم مشكل خاصي نداشتيم. تنها مشكالت 
بزرگ ما آب گرفتگي و قطعي برق بود. البته به ناشران عمومي 
براي اس��تفاده از پاركينگ برچس��ب خاصي داده بودند كه 
مشكل ساز ش��ده بود. اما حتي وضعيت مشتري هم نسبت 
به مصلي بهتر است. با اين حال ميزان فروش خيلي تغييري 
نكرده چ��ون تخفيف هاي فصلي خانه كت��اب خيلي در اين 
زمينه تاثيرگذار اس��ت زيرا در حال حاضر تخفيف كتاب در 
طول سال تقسيم شده است و همين باعث شده افت فروش 

داشته باشيم.«
علي ميرباقري، مدير نشر كتابسراي تنديس نيز در اين زمينه 
گفت: »در كل از اينجا راضي هستيم اما هنوز زيرساخت هايش 
كامل نيست. دسترسي به پاركينگ آسان نيست و وقتي آب 
گرفتگي ش��د، پاي مان تا زانو در آب بود اما در هر حال اينجا 
از مصلي بهتر اس��ت چون اينجا تعريفش نمايشگاه است اما 
دست اندركاران بايد يكسري امور را از قبل پيش بيني كنند 

نه اينكه يك هفته قبل از شروع نمايشگاه، يادشان بيفتد.«
 اما عليرضا اس��دي مدير نشر »نيماژ« نيز نظري مشابه ديگر 
همكارانش دارد: »انتقال نمايشگاه كتاب از مصلي به مجموعه 
»شهر آفتاب« اتفاق خوبي است چراكه مصلي زيرساخت هاي 
نمايش��گاه كتاب را نداش��ت. ناش��ران در مصلي هم��واره با 
مشكالت گوناگوني رو به رو بودند كه كار را براي شان سخت 
مي كرد. البته اين نكته هم وجود دارد كه با انتقال نمايش��گاه 
به مجموعه »ش��هر آفتاب«، مسير دسترسي به آن دور شده 
است و بسياري از مخاطبان به اين مجموعه مراجعه نمي كنند 
و از خير بازديد نمايشگاه مي گذرند تا اين وضعيت تازه براي 
مردم و در بين آنها ج��ا بيفتد، مدتي زمان مي برد چون براي 

آنها وضعيت دشواري است.«
او در ارزيابي كلي برگزاري نمايشگاه در »شهر آفتاب« افزود: » 
آنچه از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي رخ مي دهد، بسيار 
حس��اب شده و حرفه اي است كه در دولت فعلي رخ مي دهد. 
وزارت ارش��اد تالش زيادي دارد كه همه چيز خيلي خوب و 
حرفه اي باشد و مش��كالت و موانع از سر راه ناشران برداشته 
ش��ود. اما معضل اصلي اينجا اين است كه اين مجموعه براي 
شهرداري تنها جنبه نمايشي دارد تا حرفه اي چراكه در اين دو 
سال ديده ايم با يك بارش باران بهاري، برخي از سالن ها دچار 
آب گرفتگي و تعداد زيادي از كتاب ها خيس شدند و مشكالت 
ديگري هم وجود دارد كه به وزارت ارشاد مربوط نمي شود و 
متاسفانه در تمام بخش هاي مديريت شهري مشهود است. در 
حال حاضر بحث كمبود فضا براي ناشران مطرح است فضايي 

كه در اختيار ارشاد است، كم است.«

بهترين روزهاي كاري ما در نمايشگاه است
 در ش��رايطي كه س��رانه مطالعه و آمار خريد كت��اب، ارقام 
ناراحت كننده و اسفباري است، نمايشگاه كتاب فرصتي است 
براي ناشران تا با مخاطب خود ارتباطي مستقيم داشته باشند 
و بتوانند كتاب هايي را كه در طول سال ويتريني براي عرضه 
ندارند، از كنج عزلت بيرون بياورند تا اندكي رخ نمايي كنند و 

مجالي براي بروز خود بيابند. 
محمد حسيني در توضيح اين ويژگي نمايشگاه كتاب گفت: 
»بهترين روزهاي كاري هر ناش��ري، ايام برگزاري نمايشگاه 
كتاب است. من دبير تحريريه نشر »ثالث« هستم كه اين چند 
روز را به نمايشگاه كتاب مي آيم و بهترين روزهاي كاري من و 
همكارانم همين ده روز است زيرا كه ما هميشه پشت در كار 

مي كنيم و مي شنويم آمار كتابخواني كم است اما در اين 10 
روز كتاب مي فروشيم و اين اتفاقي خوب است. خود نمايشگاه 
خيلي خوب است اما كافي نيست چون بقيه سال چنين امكاني 
نيست. نيازمند برنامه ريزي و اجراي دقيق هستيم كه اتفاقا 
خيلي هم آسان است اما اين كار را انجام نمي دهند چون عزم 

دولتي براي اين كار وجود ندارد.«
عماد ش��اطريان نيز نمايش��گاه را تنها فرصت براي برخي از 
ناشران دانست: »تنها جايي كه ناشران به ويژه ناشران كوچك 
و شهرس��تاني امكان ارايه آثار خود را دارند، همين نمايشگاه 
است. ناشران بزرگ در طول سال تبليغات و... دارند اما ناشران 
كوچك از اين امكانات بي بهره اند. به هر حال ش��هر آفتاب از 
مصلي خيلي بهتر اس��ت ولي بيش��تر از اينكه ويترين باشد، 
يك فروش��گاه بزرگ كتاب اس��ت. درواقع نمايشگاه، نامي 

سمبليك است.«
مسعود مومني نيز در اين زمينه گفت: »نمايشگاه صد درصد 
تبليغ كتاب اس��ت و تنها امكان تبليغي ما اس��ت. ما در تمام 
استان ها نمايشگاه هاي كتاب استاني برگزار مي كنيم. شايد در 
برخي از شهرها فروش كتاب ها كمتر باشد اما در هر حال همان 

نمايشگاه هم مي تواند ويتريني براي آثار باشد.«
كاظم ميران زاده اما نظري متفاوت دارد: »ناش��ري هستيم 
كه 90 درصد كارهاي مان شناخته شده است و مخاطبان ما 
از قبل مي دانند دنبال چه آثاري بيايند. به نوعي گاو پيشاني 
سفيد هس��تيم چون بيشتر كتاب هاي ما كالسيك است كه 
براي چندمين بار منتشر مي شود و خواه ناخواه مشتري داريم. 

كتاب هاي كالسيك همچنان طرفدار دارند.«
مهرگان قهاري ني��ز از مناظري ديگر به موض��وع نگاه كرد: 
»بيشتر طراحي غرفه است. 90 درصد خريداران كتاب هاي ما 
را مي شناسند بقيه هم به همت و انرژي فروشنده برمي گردد 
كه كتاب ه��ا را معرف��ي كند. چ��ون همه اي��ن كتاب ها در 
كتابفروشي هاي انقالب هست و تهيه آن از همان كتابفروشي ها 
خيلي راحت تر است. اصوال تهران آنقدر كتابفروشي دارد كه 
همه راحت مي توانند كتاب هاي مورد نظر خود را پيدا كنند.«

با اين حال علي ميرباقري نظري مشابه همكاران گروه اولش 
دارد: »خيلي خوب اس��ت و خيلي به ديده ش��دن آثار كمك 
مي كن��د حتي براي خود ما كه پخش كننده و فروش��گاه هم 
داريم خوب اس��ت و خيلي به اطالع رس��اني درباره كتاب ها 
كمك مي كند چون تعداد كتابفروش��ي هاي فعال خيلي كم 
است و در اين وضعيت نمايشگاه خيلي به ديده شدن كتاب ها 
و اطالع رس��اني درباره آنها كمك مي كند البته بايد امكانات 
بيش��تر براي تبليغات محيطي بدهند. دسترسي اينجا براي 

مردم سخت است و بايد آسان تر شود.«

مخاطبان اصلي كتاب به شهر آفتاب هم مي آيند
»شهر آفتاب« در مقايسه با مصلي مكان بسيار دورتري است 
و دسترس��ي به آن چندان آسان نيس��ت. با اين حال بيشتر 
ناش��ران بر اين اعتقادند كه اين موضوع تاثير چنداني بر آمار 
بازديدكنندگان نداش��ته اس��ت و همچنان مخاطبان اصلي 
كتاب، به شهر آفتاب هم مي روند تا جايي كه عماد شاطريان 
معتقد است كه مخاطبان شهر آفتاب نسبت به مصلي بيشتر 
مخاطبان كتاب هستند و مخاطباني كه براي تفريح و تفرج 
مي آيند، خيلي كمتر از مصلي هستند. مخاطبان شهر آفتاب 

هدف شان ديدن و خريدن كتاب هاي جديد است. 
علي ميرباقري هم نظري مشابه همكارش دارد اما از زاويه اي 

ديگر به موضوع مي نگرد: »از نظر من تعداد بازديدكنندگان 
بيشتر است چون نس��ل جوان كتابخواني آمده اند و پدران و 
مادران متولد دهه 50 و 60 ك��ه فرهنگ كتاب خواندن را به 
بچه هاي شان منتقل مي كنند. پدران و مادراني كه خودشان 
خواننده »هري پاتر« بوده اند حاال براي فرزندان شان همين 

كتاب ها را مي خرند.«

تبليغ كتاب بد، بدتر از بي تبليغي است
س��ال ها پيش م��دارس حتم��ا در اردوهاي ش��ان بازديد از 
نمايشگاه كتاب را هم مي گنجاندند همچنان كه مجموعه اي 
از كتاب هايي كه در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
منتشر شده بود در كتابخانه هاي مدارس موجود بود و همين 
خود فرصتي بود براي دانش آموزان براي آش��نايي با كتاب و 
مي شد اميد داشت دست كم تعدادي از اين دانش آموزان در 
س��ال هاي نوجواني و بزرگسالي نيز عادت به كتابخواني پيدا 
كنند اما حاال ديگر اين اتفاقات به شكل بسيار كمرنگي وجود 
دارد. نه از كتاب هاي خوب در كتابخانه ها خبري هس��ت و نه 
مدارس برنامه اي جدي براي بازديد دانش آموزان از نمايشگاه 
كتاب دارند. اين ديگر موضوعي اس��ت كه ناشران درباره اش 
سخن گفتند.  محمد حسيني در همين زمينه گفت: »كشور 
ما 15 ميليون دانش آموز دارد كه آموزش و پرورش روزي بين 
6 تا 8 س��اعت آنان را تحويل مي گيرد اما با آنها چه مي كند؟ 
اگر ترويج كتابخواني را وارد مدارس كنند و از مقطع ابتدايي 
شروع كنند، حتما خواهيم ديد چه تاثير خوبي خواهد داشت 
ولي براي چنين كاري عزمي نيست. وقتي آموزش و پرورش 
به جاي كتاب خوب و جذاب فقط كتاب هايي را تبليغ مي كند 
كه بيانگر ديدگاه هاي خود و حاكميت اس��ت، همسو بودن با 
خود را در نظر مي گيرد نه ترويج فرهنگ كتاب خواني در ميان 
دانش آموزان را و نتيجه اش بيرون راندن مخاطبان از اين حوزه 
است. تبليغ كتاب بد به مراتب آثارش بدتر از اين است كه اصال 

تبليغي نداشته باشيم.«
عل��ي ميرباقري نيز همچ��ون هم��كارش از بي توجهي اين 
وزارتخانه به كتاب متاسف اس��ت: » براي آموزش و پرورش 
اصال مهم نيست كه كتابخانه هايش را تجهيز كند. اگر سري 
به مخ��زن كتابخانه هاي مدارس بزني��م، مي بينيم كه اصال 

كتاب هاي روز ندارند و اين اشكالي بزرگ است.«

برنامه هاي جنبي جذابيتي ندارند
آرمان برگزاركنندگان نمايشگاه كتاب اين است كه نمايشگاه 
كتاب تهران نيز همچون نمايش��گاه هاي كتاب معتبر جهان 
صرفا جنبه نمايشگاهي داشته باشد و صرفا محلي براي فروش 
كتاب نباشد اما بايد ديد اين بستر چقدر در كشور ما مهياست. 
مسعود مومني، مسوول غرفه هاي نمايشگاهي نشر »هرمس« 
نظر خود را درب��اره اين تصميم اينگونه بي��ان كرد: » چنين 
نمايشگاهي براي مردم سودي ندارد اما در اين نمايشگاه همه 
كتاب ها در دسترس مردم است و همه هم تخفيف دارد. در آن 

نوع نمايشگاه، فقط كتاب ها نمايش داده مي شود.«
محمد حسيني نيز با اعتقادي مشابه توضيح داد: »اگر منظور 
نمايش��گاه كتاب فرانكفورت اس��ت كه بديهي است تفاوت 
خيلي زيادي با نمايشگاه كتاب ما دارد. درست است كه در آن 
نمايشگاه كتاب نمي فروشند ولي آنجا بازار فروش كپي رايت 
آثار است و نمايشگاهي براي مردم نيست. به اين معنا كه مردم 
در حاشيه اند و اصل ماجرا برقراري ارتباط ناشران با يكديگر 
است اما نمايشگاه كتاب ما از اساس تعريف ديگري دارد. اصال 
ما عضو كپي رايت نيس��تيم. شايد يكي از مهم ترين اقدامات 
دولت، پيوستن به قانون كپي رايت باشد ولي تا آن روز چنين 

مقايسه هايي از بنيان خطاست.«
عماد شاطريان نيز اصرار دارد كه: »چنين چيزي غيرممكن 
است چون در حال حاضر نمايشگاه مبدا فروش ساالنه ناشران 

است كه بر اساس آن برنامه ريزي مي كنند.«
يكي از راه هاي ارتقاي جنبه نمايشگاهي نمايشگاه كتاب در 
مقايسه با جنبه فروشگاهي آن طراحي برنامه هاي جنبي اين 
رويداد است؛ به اين معنا كه ميزگردهايي با سوژه هاي جذاب 
برگزار شوند كه هم براي نويسندگان و دست اندركاران كتاب 
و هم براي مخاطبان جذابيت داش��ته باش��د يا نويسندگان 
شناخته شده به نمايشگاه دعوت شوند و شرايطي ايجاد شود 
تا مخاطباني كه به آنان عالقه مندند، بتوانند از نزديك با آنان 
گفت وگو كنند و با اين ش��يوه، راهي براي ارتباط مس��تقيم 
ميان نويسنده و خوانندگان آثارش فراهم آورد. از سوي ديگر 
مي توان فضايي براي گفت وگوي نويسندگان داخلي و ناشران 
خارجي فراهم كرد تا راهي آس��ان تر براي ترجمه و انتش��ار 
كتاب هاي ايراني در خارج از كش��ور ايجاد شود اما همه اينها 
جزو نقاط ضعف نمايشگاه كتاب ما است. در اين سال ها كمتر 
ديده ايم كه نويسندگان پر اقبالي مانند محمود دولت آبادي 
به نمايش��گاه دعوت ش��وند يا كمتر ديده شده ميزگردهايي 
ب��ا موضوعات جذاب و كاربردي برپا ش��ود به طوري كه خود 
دس��ت اندركاران كتاب و نويسندگان و مترجمان هم عموما 
رغبتي براي شركت در اين برنامه هاي جنبي ندارند. از سوي 
ديگر مي توان با حض��ور چهره هاي انديش��مند و فرهيخته 
مانند تئوريس��ين هاي اجتماعي و سياس��ي، فضاهايي براي 
گفت وگوهاي ميان رشته اي ايجاد كرد و اين نيز يكي ديگر از 
كمبودهاي نمايشگاه كتاب ما است كه بايد به آن توجه شود. 
ناش��ران نيز همچون مخاطبان معتقدند برنامه هاي جنبي 
نمايش��گاه معموال جذابيتي ندارند و بيشتر نوعي بيالن كار 
حساب مي آيند. جالب اينجاست كه امسال به جاي برنامه هاي 
تخصصي، بي��ش از هر چيز نشس��ت هاي خب��ري در زمان 
برگزاري نمايشگاه برپا ش��د و برگزاركنندگان هر بار درباره 
يكي از مشكالت نمايشگاه مانند مشكل آبگرفتگي سالن ها، 
خسارات وارد شده به ناشران، تخلفات و محروميت هاي ناشي 

از آن و... توضيحاتي دادند. 
به باور عماد ش��اطريان از نشر بيدگل، اين برنامه ها جذابيتي 
ندارد و صرفا رزومه و آمار است. البته او معتقد است كه مخاطب 
كتاب در طول س��ال، اين نوع برنامه ه��ا را پيگيري مي كند و 
كس��ي براي شركت در نشس��ت هاي تخصصي به نمايشگاه 

كتاب نمي آيد. 
با اين حال اس��دي از نش��ر »نيم��اژ« معتقد اس��ت وقتي از 
نمايش��گاه صحبت مي كنيد، مقصود جايي است كه مردم به 
آن مراجعه مي كنند و درباره آن محصول خاص صحبت و نقد 
مي شود. بنابراين فقط بحث فروش مطرح نيست همچنانكه 
در نمايش��گاه هاي بزرگ كتاب جهان مثل نمايشگاه كتاب 
فرانكفورت و... فروش كتاب ها مطرح نيست بلكه تماما بحث 
نمايش آثار تازه اس��ت بنابراين اگر در آن نمايشگاه ها چنين 
بحثي مطرح باش��د، اين جلس��ات و برنامه هاي جنبي حايز 
اهميت است چون باعث مي ش��ود آن كتاب بهتر ديده شود، 
جلسه اي براي نقدش گذاشته مي شود كه تاثير بسيار زيادي 
دارد و اين اتفاق بايد در نمايشگاه كتاب بيفتد كه بزرگ ترين 
رويداد فرهنگي است كه متاسفانه در حال حاضر جاي چنين 

برنامه هايي در نمايشگاه كتاب ما خالي است.«
اسدي البته ديدگاه ديگري هم نسبت به اين ماجرا دارد: »البته 
در همين زمينه نقدي هم دارم؛ در نمايشگاه كتاب ما خيلي به 
برنامه هاي جنبي توجه نمي شود زيرا فقط يك سالن محدود 
را به عنوان س��راي اهل قلم اختصاص داده اند كه هميشه پر 
اس��ت و عموما هم برنامه هاي جالبي در آن برگزار نمي شود. 
متاسفانه در نمايشگاه كتاب ما اين ضعف وجود دارد كه بايد 

بيشتر به اين بحث توجه شود.«

روند صدور مجوز خيلي بهتر شده است
او در ادامه از موضوع ديگري هم سخن گفت؛ روند صدور مجوز 
در وزارت ارشاد دولت تدبير و اميد. هرچند همچنان تعدادي 
از نويسندگان و مترجمان نسبت به اين موضوع گله مندند و 
معتقدند همچنان برخي از سختگيري هاي بي دليل مانع از 
صدور مجوز براي انتش��ار برخي از آثار شده است، با اين حال 
بيشتر ناشران از روند كلي صدور مجوز رضايت نسبي دارند. 
اسدي نيز مانند تعدادي ديگر از همكارانش چنين ايده اي دارد: 
» روند كلي صدور مجوز س��ير صعودي داشته است. در چهار 
سال گذش��ته دولت جديد نگرشي خوب در حوزه فرهنگ و 
هنر داشته است. به ويژه در مورد كتاب كه در مقايسه با گذشته 
به اين مقوله خيلي توجه ش��ده است و همين باعث مي شود 
مخاطبان گرايش بيشتري به كتاب پيدا كنند. با بهتر شدن 
روند صدور مجوز، تاثير مثبتي بر اس��تقبال قش��ر كتابخوان 
مي بينيم چون باعث شده بيشتر اقش��ار بتوانند كتاب مورد 
عالقه خود را پيدا كنند. هرچه به اين س��مت برويم كه همه 
اقشار با انواع سليقه ها بتوانند كتاب هاي مورد نظر خود را در 
اختيار داشته باشند، رجوع آنان به كتاب بيشتر خواهد شد و 
به تدريج شاهد رشد و ارتقاي بهتر وضعيت كتابخواني خواهيم 
بود و سر منشا اين حركت از دولت و وزارت ارشاد است كه اگر 

چنين شود، آينده بهتري پيش رو خواهيم داشت.«
مدير نش��ر »نيماژ« البته به ريزه كاري هاي صدور مجوز هم 
اش��اره دارد: » بحث اول، زمان است. در سال هاي گذشته هر 
كتاب چند ماه حتي يك و حتي بيش از يك س��ال در انتظار 
پاسخ ارشاد و صدور مجوز مي ماند اما االن در بدترين شرايط 
بعد از يك ماه و نيم مجوز مي گيرد كه موضوع بس��يار مهمي 
است به خصوص در زمينه صدور مجوز به محتوا شرايط بسيار 
متفاوت شده است. آثاري كه در گذشته به صورت غير علمي 
از س��وي ش��وراي مميزي رد مي ش��د، ديگر به اين شكل رد 
نمي شود. در شرايط حاضر، اگر اثري فاخر باشد و ارزش چاپ 
داشته باشد، مجوز مي گيرد مگر اينكه با چارچوب و آيين نامه 

وزارت ارشاد تناقض داشته باشد.«

آيا نمايشگاه ما بين المللي است؟
پيش��وند »بين الملل��ي« وقت��ي در كن��ار نام نمايش��گاه يا 
جشنواره اي قرار مي گيرد، انتظار خاصي را در مورد آن رويداد 
ايجاد مي كند. برگزار كنندگان نمايش��گاه كتاب نيز خود به 
اين موضوع باور دارند و امس��ال در گفت وگوهاي رس��انه اي 
خود چندين بار تاكيد كردند درصدد همكاري بيشتر با ديگر 
كشورها هستند. همچنان كه س��ال گذشته روسيه مهمان 
ويژه نمايشگاه بود و امس��ال ايتاليا و البته شهر استانبول هم 
ش��هر مهمان نمايش��گاه بود. حاال بماند كه در آب گرفتگي 
نمايش��گاه در هر دو س��ال، غرفه هاي روس��يه و ايتاليا را آب 
برداش��ت. با اين حال آنچه در عمل شاهد آن بوديم، حكايت 
از آن دارد كه همچنان غرفه هاي خارجي كم رونق هس��تند. 
معموال همزمان با افتتاحيه نمايشگاه مسووالن و چهره هاي 
سياسي كشورهاي مهمان در غرفه هاي خارجي حضور پيدا 
مي كنند اما حضور چهره هاي سرشناس ادبي كشور مهمان 
كمرنگ است و ديگر اينكه برنامه هاي جنبي بخش بين الملل 
هم دچار همان مشكالتي است كه گريبان برنامه هاي جنبي 
داخلي را گرفته است؛ برنامه هايي كه عموما از جذابيت كافي 
برخوردار نيستند درحالي كه مي توان انتظار داشت مسووالن 
نمايشگاه از اين فرصت 10 روزه استفاده و زمينه گفت وگوي 
ميان نويسندگان و مترجمان داخلي و خارجي را فراهم كنند 
و با طراحي موضوعات جالب، مخاطبان��ي را به اين برنامه ها 

جلب كنند. 
مهرگان قهاري از نشر »اختران« درباره متناسب بودن عنوان 
بين المللي با آنچه در نمايش��گاه رخ مي دهد، معتقد است: » 
نمي دانم چقدر اين عنوان متناسب است. يا ناشران كشورهاي 
ديگر كم هستند يا ما خيلي ناشر داريم! اما هفتاد درصد بخش 
بين الملل نمايشگاه، ناش��ران داخلي هستند و نمي توان نام 

بين الملل را بر اين غرفه ها گذاشت.«

قفسه

9هنر و ادبيات
نمايشگاه كتاب از فضاي انتخابات دور ماند
نمايشگاه سي ام كتاب تهران همچون دوره گذشته در مجموعه »شهر آفتاب« برگزار شد و هرچند اين دوره از نمايشگاه در گرماگرم تبليغات انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري بود، اما در هيچ كجاي نمايشگاه نشاني از 
پوستر يا تبليغات انتخاباتي نبود چراكه مسووالن وزارت ارشاد تاكيد داشتند اين ميدان فرهنگي عرصه سياست نشود  و گرچه پيش از برگزاري اين رويداد هنري احتمال برپايي مناظره ميان نامزدهاي رياست جمهوري 
مطرح شده بود، اين طرح اجرايي نشد تا فضاي نمايشگاه سياسي نشود.
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چينش غرفه ها 
درست نيست. 
در يكي دو روز 
اول، مراجعه-  

كنندگاني 
داشتيم 

كه وقتي از 
اطالعات، 

نشاني غرفه 
ما را پرسيده 
بودند، نشاني 

نادرستي به 
 آنها داده 
شده بود

»شهر آفتاب« 
براي شهرداري 

جنبه نمايشي 
دارد

تلالش  ارشلاد  وزارت 
زيلادي دارد كه همه چيز 
خيلي خلوب و حرفه اي 
باشد و مشكالت و موانع 
از سر راه ناشران برداشته 
شلود. اما معضلل اصلي 
اينجلا اين اسلت كه اين 
مجموعه براي شهرداري 
تنها جنبه نمايشي دارد 
تلا حرفله اي چراكله در 
ايلن دو سلال ديده ايم با 
يك بارش بلاران بهاري، 
برخلي از سلالن ها دچار 
تعلداد  و  آب گرفتگلي 
زيلادي از كتاب ها خيس 
مشلكالت  و  شلدند 
ديگلري هم وجلود دارد 
كه به وزارت ارشاد مربوط 
نمي شلود و متاسفانه در 
تمام بخش هاي مديريت 
شهري مشهود است. در 
حال حاضلر بحث كمبود 
فضا براي ناشلران مطرح 
است فضايي كه در اختيار 

ارشاد است، كم است.

ندا آل طيب 

ناشران، نمايشگاه كتاب را ارزيابي كردند

خبرگزاري مهر

لطفا نمايشگاه ما را با نمايشگاه فرانكفورت 
مقايسه نكنيد!

مهدي حسين زادگان، مدير نشر »ققنوس« و »هيال«
نمي توان بخش فروش را از نمايشگاه كتاب تهران حذف كرد

نمايشگاه كتاب تهران در حال طي كردن مرحله رشد و بلوغ بود اما جابه جايي هاي 
چند سلال اخير باعث شلد خللي در روند بللوغ آن به وجود بيايلد. پيش از اين 
نمايشگاه كتاب در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي به بلوغ نسبي رسيده 
بود اما بعدا به مصلي منتقل شد و هرچند به تدريج در اين مكان جا افتاده بود، بار 
ديگر تغيير مكان داد و از سال گذشته به مجموعه »شهر آفتاب« منتقل شد و اين 
مجموعه اعتبار خود را مديون نمايشلگاه كتاب است اما اي كاش پيش از انتقال 
نمايشگاه كتاب به اين مجموعه، چند نمايشگاه كتاب كوچك تر را در آن برگزار 
مي كردند و با اين شليوه، آزمون و خطا مي كردند تا با حل مشلكالت، نمايشگاه 
بين المللي كتاب را به اين مجموعه منتقل مي كردند اما ديديم سلال گذشته به 
هر ضرب و زوري، »شلهر آفتاب« را براي برپايي نمايشگاه كتاب آماده كردند كه 
مشكالت زيادي داشت و امسال انتظار داشتيم آن نواقص را برطرف كرده باشند 
و منتظر اتفاقات بهتري بوديم اما متاسفانه همچنان مشكالت وجود دارد و امسال 
ناهماهنگي ها حتي در مقايسه با پارسال بيشتر شده است. به عنوان مثال سال 
گذشلته هماهنگي هاي الزم با راهنمايي، رانندگي انجام شده بود اما امسال اين 
هماهنگي ها انجام نشد و همين موجب شد وانت بارهايي كه مي خواستند كتاب ها 
را به نمايشگاه بياورند، جريمه شوند در صورتي كه قبال گفته شده بود ورود آنها 
آزاد است. از سوي ديگر براي ورود كتاب ها به داخل مجموعه نيز مشكالت زيادي 
داشتيم چراكه تعدادي از درهاي اصلي نمايشگاه بسته بود و اين در حالي است كه 
در فرصتي كوتاه، ناشران زيادي مي خواستند كتاب هاي خود را به داخل مجموعه 
منتقل كنند اما حمل و نقل آثار با مشكالت بسياري همراه بود. بنابراين همچنان 

نواقص و مشكالت به جاي خود باقي است. 
و اما درباره جانمايي غرفه ها بايد بگويم كه امسال هم شرايط مانند سال گذشته 
است و همچنان جانمايي و چينش غرفه ها درست نيست. حتي در همين يكي دو 
روز اول، مراجعه كنندگاني داشتيم كه وقتي از اطالعات، نشاني غرفه ما را پرسيده 
بودند، نشلاني نادرستي به آنها داده شده بود و به همين دليل به سختي توانسته 
بودند غرفه ما را پيدا كنند. در اين شلرايط بهترين راه ما اسلتفاده از شبكه هاي 
اجتماعي است و مگر آنها به داد ما برسند. از سوي ديگر امسال نيز با مشكل كمبود 
جا رو به رو هستيم. درخواست ما گرفتن غرفه اي با متراژ 300 متر بود اما غرفه اي 
كه به ما داده اند تنها 91 متر است يعني حتي يك سوم متراژ مورد درخواست ما هم 
نيست. به دليل همين محدوديت تنها امكان نمايش و ارايه 30 درصد كتاب هاي 
خود را پيدا كرديم و هنوز نتوانسته ايم 70 درصد آثار خود را به نمايش بگذاريم. 
همه اين اتفاقات در شلرايطي رخ مي دهد كه سال گذشته شهرداري اعالم كرد 
مشلكل محدوديت مكان تنها در دوره اول وجود دارد و قرار بود از امسال چنين 
مساله اي نداشته باشيم و هر ناشري بتواند غرفه اي با متراژ مورد درخواست خود 
را در اختيار بگيرد كه متاسفانه اين گونه نشد و بايد دست كم يك سالن ديگر به 

ناشران عمومي اختصاص بدهند. 
موضوع ديگر اينكه نمايشگاه كتاب ما در اين سال ها جاي ثابتي نداشته و چندين 
بار تغيير مكان داده اسلت. اين هم به مظلوميت حوزه نشلر و كتاب برمي گردد و 
همين مظلوميت اسلت كه باعث شلده بودجه اوليه براي ساخت مكاني كه ويژه 
نمايشگاه كتاب و متناسب با استانداردهاي آن باشد، اختصاص داده نشود. وقتي 

بحث راه اندازي مجموعه »شلهر آفتاب« مطرح شلد، اعالم كردند كه از اين پس 
تمام نمايشگاه ها در اين مجموعه برگزار مي شوند كه اگر چنين مي شد، برگزاري 
نمايشگاه كتاب با مشكالت كمتري روبه رو بود اما از سال گذشته تاكنون تنها در 
حد انگشتان دست، نمايشلگاه در اين مجموعه برگزار شده و اين در حالي است 
كه درمصلي مرتب نمايشگاه هاي گوناگون برپا مي شود. نكته ديگر اينكه برخالف 
نظر عمومي مبني بر اينكه در دنيا نمايشگاه هاي معتبر كتاب، توزيع و فروش آثار 
ندارند، بايد بگويم چنين نيست. درست است كه در آن نمايشگاه ها بيشتر معرفي 
كتاب هاي تازه و خريد رايت انتشلار آنها اساس كار است اما از آنجاكه ما هنوز به 
قانون كپي رايت نپيوسلته ايم، نمي توانيم چنين كاري انجام دهيم و فروش را از 
نمايشگاه حذف كنيم. به ويژه با در نظر گرفتن شلرايط اقتصادي ناشران و بازار 
كتاب در كشور ما، چنين چيزي درست نيست چراكه در حال حاضر نمايشگاه كتاب 
براي تعدادي از ناشلران به خصوص ناشران كوچك و به خصوص ناشران كوچك 
شهرستاني فرصتي ده روزه است تا بتوانند به طور مستقيم با مخاطب خود ارتباط 
برقرار كنند و آثار خود را ارايه دهند. البته بايد بگويم خوشبختانه حيات اقتصادي 
انتشلارات »ققنوس« به نمايشگاه كتاب وابسته نيسلت چون ما پخش كننده و 
فروشلگاه داريم و در طول سلال مي توانيم آثار خود را عرضه كنيم اما همچنان 

معتقدم نبايد بخش فروشگاهي را از نمايشگاه كتاب حذف كرد. 
نكته سوم اينكه معتقدم بايد به سمت تخصصي شدن نمايشگاه برويم و ترفندهايي 
بزنيم كه با كمك آنها بيشتر بازديدكنندگان نمايشگاه را اهالي كتاب و مخاطبان 
اصلي آن تشلكيل دهند. در حال حاضر يكسري برنامه هاي جنبي در سالن هاي 

نمايشگاه كتاب برگزار مي شود اما متاسفانه اين برنامه ها بيشتر جنبه آماري دارد و 
فكر نمي كنم هيچ كدام از اين سالن ها پر شود و چه بسا گاه حتي نيمي از سالن هم پر 
نمي شود. دليل اصلي آن ساعات بد برگزاري اين برنامه هاست. مثال تعدادي از اين 
برنامه ها ساعت 10 صبح برگزار مي شود كه هنوز تنور نمايشگاه داغ نشده است و 
بازديدكنندگان نيامده اند. از سوي ديگر اطالع رساني براي برگزاري اين نشست ها 
خيلي ضعيف است و بسياري از كساني كه مي توانند مخاطبان اين برنامه ها باشند، 
از برگزاري آنها باخبر نمي شوند. درحالي كه ممكن است برخي از اين جلسات براي 
مخاطبان كشش هم داشته باشد. مثال اگر در اين جلسات نويسندگان شاخصي 
حضور داشته باشلند، حتما جلسه پر رونقي خواهد شد اما اگر تنها نويسندگان 
گمنام در اين برنامه هاي جنبي حاضر شوند، طبيعتا آن شور و شوق ايجاد نمي شود. 
نكته ديگر درباره تخصصي شلدن مخاطب نمايشگاه است كه وقتي از مصلي به 
شلهر آفتاب آمده ايم، واقعا مخاطب ما به سلمت تخصصي تر شدن رفته است. 
درحال حاضر يكسلري مخاطب داريلم كه واقعا به دنبال كتاب هسلتند و براي 
خريد كتاب هاي مورد نظرشان به نمايشگاه مي آيند. البته با جابه جايي نمايشگاه 
از مصلي به »شهر آفتاب«، شلايد حدود ده درصد از مخاطبان ريزش پيدا كرده 
باشلند اما اين تعداد، مخاطبان اصلي كتاب نيستند و مخاطبان اصلي همچنان 
به نمايشلگاه مي آيند و سخن آخر اينكه همه اميدواريم امسال نمايشگاه كتاب 
خيلي خوب برگزار شود و انتخابات تاثير منفي بر آن نداشته باشد بلكه به برگزاري 
بهتر نمايشگاه كمك كند. فقط براي راه اندازي غرفه ما سي نفر شبانه روز زحمت 

كشيده اند و اميدوارم اين تالش ها نتيجه خوبي داشته باشد. 

نويسندگان 
شناخته شده را به 

نمايشگاه دعوت 
نمي كنند

در ايلن سلال ها كمتلر 
ديده ايم كه نويسلندگان 
پلر اقبالي ماننلد محمود 
دولت آبادي به نمايشگاه 
دعلوت شلوند يلا كمتر 
ديده شلده ميزگردهايي 
بلا موضوعلات جلذاب و 
شلود  برپلا  كاربلردي 
بله طلوري كله خلود 
دسلت اندركاران كتاب و 
نويسلندگان و مترجمان 
هلم عموما رغبتلي براي 
شركت در اين برنامه هاي 
جنبلي ندارند. از سلوي 
ديگلر مي توان بلا حضور 
انديشلمند  چهره هلاي 
ننلد  ما هيختله  فر و 
تئوريسين هاي اجتماعي 
فضاهايلي  و سياسلي، 
گفت وگوهلاي  بلراي 
ميان رشلته اي ايجاد كرد 
و اين نيلز يكلي ديگر از 
نمايشلگاه  كمبودهلاي 
كتاب ما اسلت كه بايد به 

آن توجه شود. 


