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کتاب

عکس تزئینی است

ذات برگ�زاري اي�ن جلس�ات مثبت
است
ارسالن فصيحي ،از فعاالن عرصه كتاب
ك��ه وي را بيش��تر ب��ا ترجمه آث��ار «اورهان
پاموك» ميشناس��ند نزديك به  6سال است
ك��ه در هيچيك از جلس��ات نقد و بررس��ي
شركت نكرده است .وي علت اين بيعالقگي
را شرايطي ميداند كه در سالهاي گذشته در
برگزاري اين جلسات ايجاد شده و ميگويد« :با
اينكه به داليلي سالهاست در جلسات مذكور
ش��ركت نكردهام اما معتقدم برگزاري چنين
برنامههاي��ي اقدامي مثبت به ش��مار ميآيد.
حداق��ل فايدهاش اين خواهد بود كه كتاب به
عدهاي كه آن را نخواندهاند معرفي ميش��ود.
گرچه در ش��رايط فعلي چن��دان نميتوان به
تأثير برپايي آنها در فروش آثار منتش��ر شده
اميدوار ش��د؛ اما به هرحال با انتش��ار گزارش
برگزاري اين جلسهها در رسانهها و نقدهايي
كه در آنها مطرح ش��ده كتابهاي مذكور به
افراد بيش��تري معرفي خواهد كرد .اما اينكه
نقاط ضعف و قوت آنها در چيست به يكسري
از ش��اخصها بس��تگي دارد .ش��اخصهايي
همچ��ون اينكه چه فرد يا افرادي قرار اس��ت
به عنوان منتقد در اين جلسات حاضر شوند.
حت��ي محل برگزاري جلس��ات نيز از اهميت
بس��ياري برخوردار اس��ت .البته نميتوان در
ارتباط با همه اين جلس��ات نظ��ر داد چراكه
هركدام در شرايط و ويژگيهاي متفاوتي برپا
ميشوند».
فصيحي معتقد است برگزاري برنامههايي
از اين دست براي كتاب كه در عرصه جهاني
و در رقاب��ت ب��ا ديگر وس��ایل ارتباط جمعي
به مش��كالتي دچار شده بس��يار مؤثر خواهد
بود .وي با تأكيد بر همين مس��أله ميافزايد:
«مش��كالتي كه براي كتاب در رقابت با ساير
وسایل ارتباط جمعي ايجاد شده تنها به ايران
ختم نميشود و ميتوان گفت كه تمام دنيا را
در برگرفته است .از هنگامي كه دسترسي به
اينترنت و به دنبال آن ش��بكههاي اجتماعي
نظي��ر فيسبوك ،تلگ��رام ،وايب��ر و ...ممكن
ش��ده مخاطبان كتاب به ان��دازه قابلتوجهي
كم ش��دهاند .ش��بكههاي اجتماعي منجر به
كاهش مخاطبان كتاب تا حد بس��يار زيادي
شده است .اتفاقاً كمي قبل با كاوه ميرعباسي
يك��ي از اهالي كتاب صحب��ت ميكردم .به او
گفتم ك��ه چرا قدري در فض��اي مجازي كم
پيدا شدهاي؟! گفت من نزديك يك ماه است
ك��ه حتي براي كوتاهترين زمان ممكن هم به
فضاي مجازي نميروم .معتقد بود كه فضاي
مجازي منجر به دور شدن وي از مطالعه شده
اس��ت .اين را گفتم كه به ش��ما نشان بدهم
وقتي وسایل ارتباط جمعي جديد حتي يك
مترجم سرشناس را از كتاب دور ميكند ديگر
چه بر س��ر مخاطبان عادي كتاب آمده است.
شما نگاهي به اطرافيان خود بيندازيد ،خواهيد
ديد كه اغلب آنان سرگرم تلفن همراه ،تبلت
و ...هستند .در چنين ش��رايطي كه مردم در
تمام دنيا از كتاب دور شدهاند عجيب نيست
كه ببينيم اين جلس��ات نيز با استقبال كمي
روبهرو ميشوند».
وی می گوی��د :آن ط��ور ك��ه اهال��ي قلم
معتقدند برگزاري اين جلس��ات تأثير چندان
قاب��ل توجهي در افزاي��ش عالقهمندي مردم
به كتاب و كتابخواني ندارد .البته اين مس��أله
نه تنها در ايران بلكه در ارتباط با كش��ورهاي
ديگر ني��ز صدق ميكند .از همين رو ش��ايد
بت��وان گفت كه يكي از مهمترين كاركرد اين
جلسات در بهترين شرايط برگزاري آنها كمك
به ارتقاي كيفي آثار بعدي نويس��ندهاي است
كه كتاب او نقد ميشود .از سويي نويسندگان
و مترجم��ان ديگري هم كه در اين جلس��ات
حضور داشته يا گزارش آنها را خواندهاند نيز از
نتايج آن بهره خواهند گرفت.
فصیح��ی در ارتباط با اينكه چ��را در اين
س��الها در هيچ يك از جلسات نقد و بررسي
كتاب ش��ركت نكرده اس��ت ميگويد« :علت
اينكه  6سال در هيچكدام از اين محافل ادبي
ش��ركت نكردم به دوران سختي باز ميگردد
ك��ه اهالي قل��م در زمان دولت قب��ل تجربه
كردند .متأس��فانه در آن دوره هش��ت س��اله
بسياري از كتابها سالخي شدند .مميزيها
بس��يار س��ليقهاي و به دور از انص��اف انجام
ميشدند و در نتيجه نويسندگان و مترجمان
به مرور از ادامه كار خود دلس��رد شدند .اغلب
وقتي آثارشان مجوز نشر نميگرفت سرخورده
ميشدند و حتي گاه دست از كار ميكشيدند.
محيط فرهنگي به تعطيلي كشيده شده بود
و اگ��ر هم فعاليتي انجام ميش��د در بيش��تر
مواقع يك س��ويه بود .در خاطرم هست كه از
خود من پنج كتاب غيرمجاز ش��ده بود! شما
تص��ور كنيد زماني كه فرد انگيزهاي براي كار
نداشته باشد چطور ميتواند به فكر حضور در
جلسات مذكور باش��د .آن هم كتابهايي كه
اغلب با هزار سانس��ور يا تغيير روانه بازار شده
بودند و مخاطبان عالق��ه چنداني به مطالعه
آنها نداش��تند .البته هماكنون حدود  2سالي
اس��ت كه ش��رايط خيلي بهتر شده و يكي از
كتابهاي رد ش��ده من در دوره قبل باالخره
مجوز گرفته و تجديد چاپ هم شده است».
فق�دان منتق�دان حرفهاي آس�يبي
جدي در عرصه كتاب
شايد بتوان گفت يكي از داليل مهمي كه
جلسات نقد و بررسي كتاب در كشورمان طي
سالها جايگاهي كه بايد و شايد را از آن خود
نساختهاند ،به اين مسأله باز ميگردد كه عرصه
كتاب ازفق��دان منتقدان حرفهاي رنج ميبرد.
البته افراد بس��ياري هستند كه ادعاي منتقد
ب��ودن دارند اما بايد ديد كه خروجي كار آنان
چقدر منطبق بر استانداردهاي نقد است!
فصيحي هم معتقد است كه عرصه كتاب
و بوي��ژه حوزه ادبي��ات از فق��دان مترجمان
مج��رب و حرفهاي رنج ميبرد .وي در همين
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نگاهي به چگونگي برگزاري جلسات نقد و بررسي كتاب در ایران
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كار جدي با نگاه رفاقتي
پيش نميرود

محفله�اي ادب�ي اغلب به دالي�ل مختلفي برپا ميش�وند .گاه بهان ه اي�ن دورهم جمع
ش�دنهاي اهالي قلم و عالقهمندان به ادبيات ،بزرگداش�ت يكي از ب�زرگان اين حوزه
ميشود و گاهي هم بهانهاي براي خوانش شعر ،داستانيا نمايشنامه .البته هر از چندي
هم بهانهشان برگزاري جلساتي ميشود كه از آنها با عنوان جلسات نقد و بررسي كتاب
ياد ميشود .جلساتي كه در آنها جمعي از نويسندگان ،مترجمان و عالقهمندان گردهم
آمده و درباره نقاط ضعف و قوت اثري مش�خص ب�ا مديريت يك يا چند منتقد صحبت
خواهند كرد .البته اغلب ما ميدانيم كه جلس�ات نقد و بررس�ي آثار چگونه جلس�اتي
هس�تند و در حالت آرماني آنها به چه بهانهاي برگزار ميش�ود .اما مسألهاي كه گزارش

ب��اره تصريح ميكند« :يك��ي ديگر از داليلي
كه منجر به بيعالقگ��ي مخاطبان به چنين
جلساتي شده اين اس��ت كه متأسفانه تعداد
منتقدان حرفهاي در كش��ورمان به انگشتان
دس��ت هم نميرس��د .با وجود اي��ن معتقدم
حتي با شرايط فعلي ،باز برگزاري جلسات نقد
و بررسي بهتر از برگزار نشدن آنهاست .شايد
نظراتي كه در اين جلس��ات مطرح ميش��ود
چندان منطبق بر اصول علمي نقد نباشند اما
به هر حال در همين حد هم خوب است .البته
نقدهاي اشتباه را هميشه هم نميتوان نتيجه
بيدانش��ي منتقدان دانس��ت .گاهي هم اين
نقدها در نتيجه برداش��تهاي متفاوت پيش
ميآيد .در همين زمینه به خاطرهاي اش��اره
ميكنم .در يكي از سمپوزيومهاي خارجي كه
به بهانه انتشار كتابي از يك نويسنده مشهور
برپا شده بود؛ منتقداني كه اغلب شناخته شده
هم بودن��د نقدهايي را در ارتباط با كتاب اين
نويسنده مطرحكردند كه وي را متعجب كرده
بود! نقدهايي كه ارتباطي با هدف نويسنده از
نوشتن آن نداشت».
همان گونه كه اش��اره شد عالوه بر نحوه
برگزاري جلسات نقد و بررسي ،محل برگزاري
آنها هم از اهميت بس��ياري برخوردار اس��ت.
ميان برگزاري يك جلس��ه در فضاي دانشگاه
يا هر محل ديگري كه امكان دسترسي جمع
قابل توجهي از مردم وجود داش��ته باش��د تا
محلي كه در ساختماني ناآشنا در خياباني به
اصطالح پرت باشد تفاوت بسياري وجود دارد.
فصيحي نيز با تأكيد بر همين مسأله ميگويد:
«محل برگزاري جلس��ات نقد و بررسي آنقدر
در ميزان جذب مخاطبان اثرگذار اس��ت كه
در اغلب كش��ورها س��النهاي آمف��ي تئاتر،
اجتماع��ات و دانش��كدههاي خ��ود را به اين
مسأله اختصاص ميدهند .در چنين شرايطي
هم اهالي قلم و هم مردم عالقه بيش��تري به
حضور در اين جلسات نشان ميدهند چراكه
احس��اس ميكنند با برنامه جديتري روبهرو
هس��تند .پيش��نهاد من ب��ه برگزاركنندگان
جلس��ات مذكور اين اس��ت كه اگر به دنبال
نتيج��ه بخش��ي كار خ��ود و از طرفي جذب
مخاطبان هستند به اين نكته توجه كنند كه
محل برگزاري اين جلسات از اهميت بسياري
برخوردار اس��ت .براي خود م��ن بارها پيش
آمده كه براي جلس��هاي دعوت شدهام كه در
طبقه چندم يك ساختمان قديمي در محل و
كوچهاي دور افتاده بوده و آن را جدي نگرفته
و نرفت��هام! از بحث منتقدان ك��ه بگذريم در
جلسات مذكور اغلب مديريت با نظم و ترتيبي
نيز وجود ندارد كه اين هم يكي از آسيبها به
شمار ميآيد و حتي منجر به رسانهاي نشدن
خروجي آنها هم ميشود».
مبلغي ناچيز به عنوان دستمزد براي
منتقدان حرفهاي نيست
ب��ا وجود آنك��ه اهالي قلم اغل��ب به نحوه
برگزاري جلسات مذكور نقد دارند اما معتقدند
كه نفع برگزاري اين جلس��ات حتی به شيوه
فعلي بيش��تر از تعطيل ك��ردن آنها به علت
اشكاالت وارد شده است .سهيل محمودي،
شاعر ،نويسنده و منتقد ادبي هم معتقد است

سهیل محمودی:
يكي از مهمترين
ف در برگزاري
نقاط ضع 
اين جلسات بيتوجهي
به بحث ماديات در آنها
اس�ت .اينك�ه از منتقد
دعوت ش�ود ب�ه عنوان
يك�ي از اركان اصلي در
جلسه شركت كند اما به
وي مبلغ بسيار ناچيزي
تعلق پيدا كن�د اقدامي
حرفهاينيست!بنابراين
چن�دان عجيب نيس�ت
اگ�ر رد پ�اي منتق�دان
حرفهاي را كمتر در اين
جلسات ببينيم

كه برگزاري جلسات نقد و بررسي كتاب حتي
در شرايطي كه نقدهاي متعددي به آن وارد
اس��ت باز هم براي كت��اب و اهالياش خوب
اس��ت .وي تصري��ح ميكند« :در س��الهاي
اخي��ر يكي -دو اقدام باب ش��ده ك��ه هر دو
بسيار پس��نديده هستند .يكي برپايي مراسم
براي رونمايي از كتابهاي منتش��ر ش��ده و
ديگري هم همين جلس��اتي اس��ت كه شما
از آن پرس��يديد .برخي از مس��ئوالن برخي
از مؤسس��ات همچون نشر ثالث و چشمه به
محض انتش��ار كتابهاي خوب خود مراسم
رونمايي آنها را برپا ميكنند.
با وجود آنكه ميگويم برپايي اين جلسات
در ه��ر ش��رايطي بهتر از برگزار نش��دن آنها
است اما به هر حال در برپايي جلسات نقد و
بررسي بايد يكسري از شرايط در نظر گرفته
شود .يكي اینکه برگزاركنندگان براي نتيجه
بخش بودن فعاليتهاي خ��ود حتماً در اين
كار تداوم داش��ته باشند .هماكنون در «شهر
كتاب» به همت آقاي محمدخاني جلس��ات
متعددي درباره كتابهاي منتشر شده برگزار
ميشود .البته نبايد فراموش كرد كه برگزاري
اين جلس��ات به يكس��ري از پشتيبانيهايي
نيازد دارد .به عنوان نمونه همين جلسات برپا
شده در ش��هر كتاب كه بدون سرمايهگذاري
مالي برپا نميش��وند! انجمن شاعران هم در
گذشته امكان برگزاري اين جلسات را داشت.
به عنوان نمونه يك هفته درميان يك كتاب
شعر در انجمن نقد ميشد اما در حال حاضر

امروزمان به آن اختصاص پيدا كرده چگونگي برگزاري اين جلسات و نقدهاي متعددي
اس�ت كه به آنها وارد ميشود .يكي از مهمترين نقدهايي كه اغلب به اين جلسات وارد
ميش�ود آن اس�ت كه برپايي آنها فايده چنداني ندارد! برخ�ي از اهالي قلم نيز از اين
ميگويند كه وقتي ما در عرصه نقد و تربيت منتقد با فقداني روبهرو هستيم كه همه آن
را ميدانن�د پس چطور ميتوان به نتيجه برگزاري اين جلس�ات دلخوش كرد؟! با توجه
به اين مس�أله به س�راغ تني چند از اهالي قلم رفتيم تا از طريق انعكاس نظرات آنها از
كم و كيف چگونگي برگزاري جلس�ات نقد و بررسي كتاب و تأثيرگذاري آنها در شرايط
فعلي با خبر شويم.

ارسالن فصیحی:
برگزاري جلسات
نقد و بررسی تأثير چندانی
در افزاي�ش عالقهمندي
مردم به كتابخواني ندارد.
اي�ن مس�أله نه تنها در
ايران بلكه در كشورهاي
ديگر نيز صدق ميكند .از
همي�ن رو بای�د گفت كه
يك�ي از مهمتري�ن
كاركردهای اين جلسات
در بهتري�ن ش�رايط
برگ�زاري آنه�ا كمك به
ارتقاي كيف�ي آثار بعدي
نويس�ندهاي اس�ت ك�ه
كتاب او نقد ميشود

به دليل همان بحث حمايتي كه به آن اشاره
شد چنين امكاني فراهم نيست».
محم��ودي ب��ا تأكيد بر اينك��ه در برپايي
جلس��ات نقد و بررسي به حمايتهاي مادي
و معنوي نياز است تصريح ميكند« :معتقدم
س��ازمانها و ارگانهاي��ي همچ��ون وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي و نهاد كتابخانههاي
عمومي بايد به افراد و تشكلهايي كه خواهان
برگزاري اين جلس��ات هستند ياري برسانند.
البته اين حمايت نبايد به گونهاي باش��د كه
ش��كل دخالت در امور برگ��زاري آنها را پيدا
كند .به عنوان نمونه نيازي نيس��ت كه سراي
اه��ل قلم و خانه كتاب به طور مس��تقيم در
برگزاري اين جلسهها دخالت كنند .اص ً
ال اين
دخالت مستقيم چندان خوشايند مخاطبان
نيس��ت و حت��ي گاهي در جذب آن��ان تأثير
معكوس ميگذارد .خود من در هش��ت سال
گذشته حتي يك بار هم پايم به خانه كتاب و
سراي اهل قلم نرسيده! به دليل سياستهاي
دولت قبل در اين هشت سال خودم را مقيد
به اين كردم كه به هيچ كدام از برنامههاي اين
قبيل مراكز نروم .اي كاش مس��ئوالن كاري
كنند تا نيروي متخصص و امكانات مادي در
اختيار تشكلهايي كه از اعتبار كافي در ميان
مخاطبان برخوردار هستند قرار بگيرد».
ش��ايد بتوان گفت يكي از مهمترين نقاط
ف در برگزاري اين جلسات بيتوجهي به
ضع 
بح��ث ماديات در آنها اس��ت .اينكه از منتقد
دعوت ش��ود به عنوان يك��ي از اركان اصلي

بهروز به�زادی:
متأسفانه هنوز در
مي�ان اهالي رس�انه آن
طور كه بايد و ش�ايد به
كتاب بها داده نميشود.
از سوي ديگر اغلب اين
جلس�ات نقد و بررس�ي
كت�اب نيز در ش�رايطي
برگ�زار ميش�وند كه از
س�طح كيف�ي چن�دان
مطلوبيبرخوردارنيستند.
در ای�ن زم�ان اهال�ي
رسانه ترجيح ميدهند به
جاي انتش�ار خب�ر این
جلسات خبرهاي ديگر را
جايگزين آنها سازنند

در جلس��ه شركت كند اما به وي مبلغ بسيار
ناچي��زي تعلق پي��دا كند اقدام��ي حرفهاي
نيست! بنابراين چندان عجيب نيست اگر رد
پاي منتقدان حرفهاي را كمتر در اين جلسات
ببينيم.
اين منتقد و ش��اعر در اين باره ميافزايد:
«بايد به اين مسأله توجه كنيم كه يك منتقد
حرفهاي در تمام دني��ا زندگي خود را از اين
طريق س��پري ميكند .براي وي مطالعه آثار
و حضور در جلس��ات نقد و بررسي به عنوان
يك شغل به حساب ميآيد .بنابراين عجيب
نيس��ت اگر ببينيم در كش��ور م��ا منتقدان
حرف��هاي چندان ب��ه اين كار تمايل نش��ان
نميدهند .اص ً
ال چرا راه دور برويم خود شما و
همكارانتان زماني كه به نويسندهاي حرفهاي
س��فارش مطلبي بدهيد به ط��ور حتم به او
حقالتحرير ميدهيد ،اما اگر اين كار را نكنيد
ديگر آن فرد حاضر به نوشتن براي نشريه شما
نميش��ود .در ارتباط ب��ا نقد هم همين گونه
اس��ت .ش��ما اگر به دنبال كار جدي هستيد
نباي��د با ن��گاه رفاقتي جلو بروي��د .به عقيده
من نهادهاي��ي مثل كتابخان��ه ملي ،انجمن
ش��اعران و انتش��اراتيهاي بزرگ��ي همچون
انتش��ارات علم��ي -فرهنگ��ي ،مراكز علمي
همچون دانش��كده ادبيات بايد امكان برپايي
جلسات نقد و بررسي كتاب را داشته باشند.
بسياري از محلهايي كه به آنها اشاره شد در
مقايسه با ساختمانهاي دولتي -حكومتي از
اعتبار الزم براي جذب عالقهمندان برخوردار

هس��تند .از همي��ن رو طيف وس��يعتري از
مخاطبان در اين جلسات حضور پيدا خواهند
كرد .بنابراين بهتر است دولت به جاي دخالت
مستقيم تنها به حمايت و تقويت تشكلهايي
خصوصي بپردازد».
اگر پ��اي گفتهه��ا و درد دل اهالي كتاب
بنشينيد متوجه خواهيد ش��د حقالتأليف و
حق كپي رايت در كش��ور بسيار ناچيز است،
آنچنان كه در شرايط فعلي اگر هم به منتقدي
دس��تمزد پرداخت شود آنقدر كم خواهد بود
ك��ه او قادر به ام��رار معاش خ��ود از اين راه
نخواه��د بود .از همين رو بهندرت ميتوان در
كشورمان به نويسندگان و مترجماني برخورد
كه نوشتن شغل نخست آنان باشد .اغلب آنان
در كنار ش��غل ديگري به نوشتن ميپردازند
ت��ا در امرارمعاش خ��ود در نمانند .در چنين
شرايطي كار در حوزه تحقيق و پژوهش قدري
سختتر است و اگر قرار باشد همان دستمزد
ناچي��ز نيز به آنان پرداخت نش��ود ديگر هيچ
فردي به عرصه قلم قدم نخواهد گذاشت.
محمودي در ارتباط با وضعيت جلس��ات
نقد و بررسي در دهههاي  40و  50و مقايسه
آن با زمان فعلي ميگويد« :اين جلس��ات در
گذشته نيز به همين صورت برگزار ميشدند
و اينطور نيست كه گمان كنيم آن زمان بهتر
بوده است .اگر به يادداشتهاي بزرگاني نظير
ج�لال آل احمد و هداي��ت نيز رجوع كنيد و
درد دلهاي آنان را بخوانيد متوجه اين مسأله
خواهيد ش��د كه بناي اين جلسات از اول به
همين صورت بوده اس��ت .از س��ويي شايد بد
نباش��د در ك��م رونقي اين جلس��ات به دايره
جغرافيايي مح��دود مخاطبان فارس��ي زبان
نيز اشاره كنيم .اگر تمام فارسي زبانان كشور
خودمان و كش��ورهاي همسايه را جمع كنيم
فكر ميكنيد عدد حاصل چقدر خواهد ش��د،
ش��ما همين مسأله را براي آثار انگليسي زبان
در نظ��ر بگيريد .به طور قطع انتش��ار نتيجه
حاصل از جلسات مذكور در رسانههاي متعدد
وقتي دايره جغرافياي زبان آن گستردهتر باشد
با بازتاب بسيار گستردهتري نيز روبهرو خواهد
شد .از س��وي ديگر بخش��ي از بيتوجهي به
جلس��ات مذكور از اين مسأله ناشي ميشود
كه تعداد كتابخوانان در ميان مردم ما بس��يار
كم اس��ت .از چنين مردمي با چنين س��رانه
مطالعهاي كه نميتوان انتظار حضور پرش��ور
در جلسههاي نقد و بررسي را داشت .با تكيه
به چنين م��واردي نميتوان تم��ام تقصير و
اشكالهاي اين جلس��ات را به گردن منتقد،
گردانندگان جلس��ات مذكور و حتي كتاب و
صاحبان آثار انداخت .مشكل اصلي اين است
كه كتابخوان نداري��م و بحث نقدهايي كه به
جلس��ات نقد و بررس��ي وارد است در مراحل
بعد جاي ميگيرد».
نحوه برگزاري جلس��ات نقد و بررسي تنها
يك س��وي ماجراي اثر بخش��ي آنها به شمار
ميآيد .بخش ديگري كه در اين رابطه از تأثير
بس��ياري هم برخوردار اس��ت ،نحوه انعكاس
خبره��ا و گزارشهاي مرتبط ب��ا برپايي آنان
اس��ت .حال در چنين ش��رايطي كه انعكاس
خبري اين رويدادهاي فرهنگي از اثر بخشي
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بااليي برخوردار است اغلب رسانههاي كشور
عالقه چنداني به انتشار آنها نشان نميدهند.
اگر هم خب��ري در اين باره ميهمان صفحات
رس��انههاي مذكور در رس��انههاي مكتوب يا
اينترنتي ش��ود بس��يار كوتاه و گزينش شده
خواهد بود.
چراي�ي غفل�ت رس�انهها از انعكاس
خبرهاي اين جلسات
سري به مطالب منتشر شده در رسانهها كه
بزنيد در اغلب آنها به موضوع مورد توجه ما در
اين گزارش كمتر پرداخته ميشود .در اغلب
آنه��ا فضاي قابل توجهي ب��ه انعكاس مطالب
مرتبط با برگزاري جلسات نقد و بررسي كتاب
اختصاص داده نميش��ود ،البته اين مس��أله
بيشتر در فضاي رسانههاي مكتوبي همچون
روزنامهها برد بيشتري دارد ،چراكه رسانههاي
دني��اي مج��ازي همچ��ون خبرگزاريها به
دلي��ل برخورداري از فضايي بدون محدوديت
در ص��ورت تمايل و س��ازگاري ب��ا اهداف و
سياس��تهاي رس��انه خود توان انتشار اخبار
متعدد را دارند .با وجود اين حتي رسانهها نيز
به انعكاس گزارش خبري كامل اين جلسات
تنها در صورتي ميپردازند كه س��خنرانان از
ميان چهرههاي شناخته شده در عرصه كتاب
باش��ند .در غير اين صورت اگر قصد انعكاس
خبرهاي مذكور را داشته باشند به انتشار خبر
كوتاهي از آنها اكتفا ميكنند.
بهروز بهزادي ،جانشين مدير مسئول و
عضو شوراي سياستگذاري روزنامه اعتماد در
ارتباط با اينكه چرا پوش��ش خبري جلسات
نق��د و بررس��ي كت��اب اغل��ب م��ورد غفلت
رس��انههاي كش��ور قرار ميگيرند ،ميگويد:
«درباره علت بيتوجهي رسانهها به موضوعي
كه از آن پرسيديد ميتوان به دو دليل عمده
اش��اره كرد؛ نخس��تين دليلي كه شايد بتوان
ب��ه آن اش��اره كرد اين اس��ت كه متأس��فانه
هن��وز در ميان اهالي رس��انه آن طور كه بايد
و ش��ايد به كتاب بها داده نميش��ود .از سوي
ديگر اغلب اين جلس��ات نقد و بررسي كتاب
نيز در ش��رايطي برگزار ميشوند كه از سطح
كيفي چندان مطلوبي برخوردار نيس��تند .به
ط��ور قطع زماني كه جلس��ات مذكور چنين
اوضاع و احوالي داشته باشند اهالي رسانه كه
روزانه ب��ا تعداد قابل توجهي از خبرها روبهرو
هستند ترجيح ميدهند به جاي انتشار خبر
جلس��اتي ك��ه از كيفيت محتواي��ي چنداني
برخوردار نيستند خبرهاي ديگر را جايگزين
آنها سازنند».
بهزادي كه سابقه بيش از چهل سال فعاليت
در رسانههاي مكتوب و ديداري -شنيداري را
دارد در ادامه ميافزايد« :البته نبايد فراموش
كرد مواردی كه در ارتباط با داليل بيتوجهي
رسانهها در انتشار خبر و گزارشهاي مرتبط
با جلس��ات نقد و بررس��ي كتاب به آن اشاره
شد از نبود فرهنگ كتابخواني در ميان مردم
كش��ورمان ناش��ي ميشود .متأس��فانه مردم
ما هنوز ب��ه ضرورت كت��اب و كتابخواني در
بخشهاي مختلف زندگي خود پي نبردهاند.
اي��ن نبود فرهن��گ هم تنها به قش��رخاصي
اختصاص ندارد و در ميان تمام قشرهاي مردم
اعم از تحصيلكرده و به اصطالح روش��نفكر تا
مردم عادي ديده ميش��ود .به هر حال اهالي
رس��انهها و مطبوعات هم از ديگر قش��رهاي
مردم جدا نيس��تند و طبيعي اس��ت كه آنان
نيز هن��وز به اندازه كافي پ��ي به ضرورت بها
دادن به مطالب مرتب��ط با كتاب و موضوعي
كه ش��ما به طور مستقيم به آن اشاره كرديد
نبرده باشند».
وي معتقد اس��ت بخشي از اين بيتوجهي
ب��ه كت��اب و كتابخوان��ي از تصوراتي ناش��ي
ميش��ود كه در گذش��ته در فرهن��گ مردم
نسبت به كتاب وجود داشته و ميگويد« :اگر
ب��ه تفكرات غالب در نس��لهاي قبل و دوران
كودكي پدرب��زرگ و مادربزرگهايمان توجه
كني��د به تص��ورات متفاوتي درب��اره مطالعه
برخواهي��د خورد .همانگونه ك��ه به احتمال
بسيار ميدانيد در گذشته تفكر چندان خوبي
درباره كت��اب و افرادي كه ب��ه آن عالقهمند
هس��تند وجود نداش��ت .اغلب مادر و پدرها
گمان ميكردند كه اگر فرزندان آنان به سراغ
كتاب بروند گمراه ش��ده و حتي ممكن است
دچار فساد اخالقي ش��وند! چه بسا به دنبال
همي��ن تفكراتي كه ريش��ه در گذش��ته دارد
س��ازمانها و وزارتخانههايي همچون وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز شروع به مميزي
كتابهايي كه قصد انتش��ار آنها را داش��تند
كردند».
بهزادي متعقد است در جامعهاي كه چنين
پيش زمينهاي وجود دارد و از سويي كتابها
قبل از انتشار بايد مميزي شوند چندان دور از
انتظار نيست كه اگر ببينيم ترجيح نسلهاي
جوانت��ر به اين اس��ت كه بيش��تر به س��راغ
فض��اي مجازي بروند ت��ا كتابهاي چاپي به
شكل سنتي آن .به عقيده بهزادي در شرايط
فعلي اگر مس��ئوالن خواهان آش��تي مردم با
كتاب هستند بايد به فكر اقداماتي بنيادي از
جمله حذف مميزي كتابها باشند .تا وقتي
كه اعتماد مردم دوباره به س��وي صنعت نشر
جلب نشود برگزاري جلسات نقد و بررسي نيز
فايده چنداني نخواهند داش��ت و كمتر فردي
عالقهمند به ش��ركت در آنه��ا خواهد بود .از
سوي ديگر جلس��ات نقد و بررسي كتاب نيز
بايد با در نظر گرفتن استانداردهاي الزم برپا
شوند تا مخاطبان گمان نكنند كه حضور در
آنها تنها اتالف وقت به شمار ميآيد .البته اين
مسأله در ارتباط با همه جلسات نقد و بررسي
ص��دق نميكند و نميت��وان نقدهاي موجود
را به ت��ك تك آنها نس��بت داد .با وجود اين
مش��كالتي كه به برخي از آنها اش��اره شد در
جلسات نقد و بررسي كتاب ديده ميشود و به
گفته اهالي قلم و مخاطبان منجر به دور شدن
مردم از آنها شده است.

