
یک کارگردان و پژوهشگر تئاتر با انتقاد از بی توجهی برخی 
دستگاه ها نسبت به راه اندازی کاروان نوروزی که به زنده نگه 
متاسفانه  گفت:  می کند،  کمک  نوروزی  سنت های  داشتن 
»حاجی فیروز« که پیام آور شادی و نوروز بوده این روزها به 

نماد تکدی گری در آستانه سال نو تبدیل شده است.
حاجی فیروز شخصیتی است که از گذشته تا امروز با چهره ای 
سیاه و لباسی قرمز خبر فرارسیدن نوروز را به مردم می داده است. او 
یک چهره افسانه ای در ایران باستان است که همواره نویدبخش بهار 
و سرسبزی و شادی بوده و شوق رسیدن سالی نو را در دل مردم 
دوچندان می کرده و با شعرهایی که می خواند سالی یک روز مهمان 

کوچه ها و خیابان های شهر می شد.
این روزها هم با نزدیک شدن به فصل بهار، حاجی فیروزهای 
زیادی را در گوشه و کنار خیابان می بینیم که صورت خود را سیاه 
کرده و جامه ای سرخ بر تن دارند، اما به جای اینکه پیام آور فصل بهار 
باشند، با رقص و آواز می خواهند نظر مردم را به خود جلب کنند تا 

بتوانند پولی از آن ها دریافت کنند.
امروز حاجی فیروز سایه تکدی گری را به دنبال خود روی زمین 
می کشد، بدون آنکه هیچ نشانی از پیشینه خود به همراه داشته باشد 
و شاید مردم را هم بتوان در این اتفاق تا حدی مقصر دانست که 
با فراموش کردن وظیفه اصلی حاجی فیروز، در تغییر شخصیت و 

سودجویی از این چهره باستانی تأثیرگذار شده اند.
درباره سخیف شدن »حاجی فیروز« دالیل متعددی را می توان 
پیدا کرد. جواد انصافی _ کارگردان، بازیگر و پژوهشگر _ که ایفای 
نقش حاجی فیروز را هم در کارنامه هنری خود بارها تجربه کرده در 
گفت وگو با ایسنا، رسانه ها را یکی از مقصران اصلی این ماجرا می داند.

نداریم. من  تبلیغاتی درباره حاجی فیروز  او گفت: در رسانه ها 
سال هاست که درباره این پیام آوران شادی پژوهش کرده ام و کتاب 
هم درباره آن نوشته ام. بارها و بارها از رادیو و تلویزیون خواسته ام 
که روی این موضوع کار کنند، چرا که رادیو و تلویزیون بُرد خبری 
و اطالعاتی بیشتری نسبت به دیگر رسانه ها دارند، اما با این وجود 
بازتابی از حاجی فیروز و سیاه نمایی نداشته است . مطبوعات هم در 
این باره جایگاه خود را دارند و خیلی کم به این شخصیت نمادین 

پرداخته اند.
این کارگردان درباره تاریخچه این شخصیت نمادین توضیح داد: 
حاجی فیروزها پیام آوران نوروزی بودند و پیام آوران نوروزی هیچ وقت 
دست خود را جلو مردم دراز نمی کنند. عمو نوروز و حاجی فیروز را 
همه می شناسند. این پیام آوران نوروزی در شهرهای مختلف با اسامی 
مختلف شناخته می شوند؛ برای مثال در آذربایجان تَکمچی، در 
مازندران نوروز سلطان، در طالقان تا البرز نوروزخوان، در استان های 
مرکزی مانند اراک و تفرش رشکی و ماسی، و در لرستان و کردستان 

میرنوروزی یا آتش افروز نام دارند.
انصافی با بیان اینکه "این پیام آوران همگی بدون استثنا موقع 

حرکت نمایش خورجینی بر روی دوش دارند و شروع به شاد کردن 
مردم می کنند" ادامه داد: در این بین هرکسی هر چیزی را که دوست 
دارد به خورجین این پیام آوران می اندازد و مردم خودشان دوست 
دارند که به آن ها هدیه و شادباشی بدهند و حاجی فیروزها هرگز جلو 

مردم دست دراز نمی کنند.
سند  گفت:  از صحبت هایش  دیگری  بخش  در  پژوهشگر  این 
مکتوبی داریم که در دوره ساسانیان، فردی به نام خجسته یا مبارک 
وجود داشته و تنها کسی بوده که بدون اجازه همه جا حتی دربار رفت 
و آمد می کرده است. زمانی هم که عید نوروز فرامی رسیده، پیش شاه 
می رفته و پیام آمدن نوروز را به شاه می داده و این پادشاه بوده که به 

مبارک دست دراز می کرده و به او سکه هدیه می داده است.
او ادامه داد: اما متأسفانه در جامعه ما روی این موضوع کار نشده 
است که حاجی فیروز پیام آور شادی و نوروز است و خود مردم باید به 
دلیل ایجاد شادی و شعف به آن ها شادباش بدهند، در حالی که االن 

شاهد تکدی گری این پیام آوران هستیم.
انصافی اضافه کرد: دلیل دیگری که موجب ازدیاد حاجی فیروزهای 
گدا در سطح شهر شده، فقر اجتماعی است و در حال حاضر وضعیت 

مالی جامعه نابسامان است. برخی که درآمدی ندارند، می خواهند از 
این راه کسب درآمد کنند. مسئولیت رسانه ها برای کاهش چنین 
وضعیتی زیاد است، آن ها باید آگاهی مردم را درباره تاریخچه و نوع 
عملکرد حاجی فیروزها افزایش دهند. در این صورت آگاهی افرادی 
که حاجی فیروز می شوند، نیز افزایش می یابد و ممکن است دیگر 
جلو کسی دست دراز نکنند و خورجینی بر دوش بگذارند تا خود 

مردم به آن ها هدیه دهند.
او با اشاره به اینکه اگر سالنی برای اجرای نمایش سیاه بازی و 
دیگر آئین های سنتی وجود داشته باشد، شاید بروز چنین مشکالتی 
کاهش یابد، گفت: متأسفانه ۱۰ سال است که در تالشم و بارها از 
وزارت ارشاد، میراث فرهنگی و شهرداری در خواست کرده ایم که 
یکی از ساختمان های قدیمی شهر را در اختیار ما بگذارند تا گروه های 
نمایش سیاه بازی سالنی برای اجرا داشته باشند و یک سالن هم 
مخصوص نقالی، پرده خوانی و خیمه شب بازی باشد و در قسمت دیگر 
این مکان رستورانی از غذاهای محلی داشته باشیم . ما در تالشیم این 
مکان به وجود بیاید و در محرم و صفر نیز در آن تعزیه اجرا شود و 

همه نوع نمایش ایرانی را در آن ببینیم.

او افزود: با این کار یک مکان سنتی ایرانی برای توریست هایی 
که می خواهند نمایش های ایرانی ببینند، خواهیم داشت. در گذشته 
چنین اماکنی وجود داشت و مثالً هر شب در تئاتر نصر و تئاتر دهقان 
در الله زار سیاه بازی اجرا می شد. در موزه آب انبار که سنتی بود 

هرشب شاهد اجرای سیاه بازی بودیم.
این کارگردان در بخش دیگری از صحبت هایش درباره کاروان 
نوروزی که بنا بود از پنج سال پیش در شهرهای مختلف راه اندازی 
شود، هم اظهار کرد: قرار بود یک کاروان شادی به عنوان پیام آوران 
نوروزی به نقاط مختلف کشور فرستاده شود یا حداقل در سطح 
شهر تهران تا این گروه نمایشی با استفاده از مینی بوس در قالب یک 
کاروان شادی از هر جایی که عبور می کند، بخشی از یک نوروزخوانی 
خاص را برای مردم اجرا کند، اما سازمان میراث فرهنگی، وزارت 
ارشاد و شهرداری هیچ کدام حاضر به سرمایه گذاری برای راه اندازی 
این کاروان نیستند. هر سه این سازمان ها و دستگاه ها می توانند این 
کار خوب را انجام دهند؛ کاری که حداقل یک نوع تبلیغ مثبت برای 
خنثی کردن تکدی گری حاجی فیروزهاست، اما هیچ کدام حاضر به 

انجام این کار نیستند.

6فرهنگی

 نشاط نوروزی در نغمه خوش موسیقی محلی

درحالی که به روزهای پایانی سال و عید نوروز نزدیک می شویم، نواختن 
موسیقی محلی دوره گردها فضای شهر را برای استقبال از بهار و عید در 

جای جای کشور پرنشاط کرده است.
به گزارش ایرنا، گرچه سالهاست که آداب و رسوم عید نوروز در خانه ها و هر کوی 
و برزن رخت بربسته و دیگر از آئین های نوروزی و استقبال از بهار نمی توان خبری 

در شهرها و روستاهای امروزی گرفت.
دیگر خبری از نوروزخوانها نیست و شور و شادی رسیدن عید نوروز جای خود را 
به دغدغه برای تامین معاش و تهیه وسایل ضروری زندگی داده و نگرانی از گرانی 
قیمت ها و نبود توان خرید برای تهیه وسایل موردنیاز شب عید مجالی برای حس 
کردن بوی بهار و تازگی طبیعت و بوی خوش عید نوروز برای مردم نگذاشته است.

اما در فراسوی همه این دغدغه ها و یکنواخت شدن آداب و رسوم عید نوروز و 
رنگ باختن آئین های کهن در جامعه، طنین صدای ساز و دهل 2 جوان دوره گرد 
در کوچه گویی تمام این دل نگرانی ها را برای لحظه ای از آدمی دور می کند و 

طراوت و سرزندگی را بار دیگر در دل ها زنده می کند.
حس خوبی که از این موسیقی محلی ایران زمین گرفتم سبب شد تا به کوچه 

بروم و از نزدیک نواختن ساز و دهل این 2 جوان را ببینم.
برای دقایقی مانع فعالیت ها آنها شدم تا در گفت و گویی هرچند کوتاه با نحوه 

فعالیت آنها آشنا شوم.
»محمد مقدم« و »حبیب اهلل دشتی نجات« 2 جوان اهل استان گرگان هستند 
که در حدود ۱5 سال است که در استانهای مختلف به نواختن ساز و دهل می 

پردازند.
محمد مقدم درحالی که ساز خود را در دست دارد و با وجود ساعت ها نواختن 
موسیقی حس خستگی را نمی توان در چهره اش دید، در خصوص فعالیت خود 
گفت: من این شیوه موسیقی را از پدر و پدرم از پدربزرگم فرا گرفته و در واقع نواختن 

این نوع موسیقی در خانواده ما موروثی است.
وی گفت: در حدود ۱5 سالی است که به نواختن موسیقی به شکل خیابانی می 

پردازم و در شهرهای مختلف این فعالیت را امتحان کرده ام.
این جوان نوازنده نی، نبود شغل ثابت را یکی از دالیل اصلی گرایش به این شیوه 
کار عنوان کرد و گفت: گرچه عالقه به موسیقی دارم اما از آنجا که صاحب خانواده 
و 2 فرزند هستم و کار مناسبی برای تامین معاش پیدا نکردم سالهاست که از این 

طریق گذران زندگی می کنیم.
مقدم، استقبال مردم از این شیوه موسیقی را مطلوب دانست و افزود: مردم به 
ویژه مردم شهرکرد رفتار مناسبی در برخورد با ما دارند و از این سبک موسیقی 

استقبال می کنند.
وی از اینکه دل مردم را با نواختن موسیقی شاد می کند ابراز خرسندی کرد و 
گفت: گرچه درآمدی که از این راه کسب می کنیم کفاف مخارج زندگی را نمی دهد 
اما از اینکه لبخند شادی را بر لب ها می نشانیم و دل مردم هرچند برای لحظاتی 

شاد می شود از کار خود راضی هستیم.
حبیب اهلل دشتی نجات نوازنده دهل نیز که چهره آفتاب سوخته اش من را یاد 
مردمان جنوب کشور انداخت، نیز از نحوه برخورد مردم و مسئوالن شهرکرد ابزار 
رضایت کرد و گفت: هدف ما شاد کردن دل مردم و البته امرار معاش است و در مدت 
زمانی که در شهرکرد مشغول فعالیت هستیم مسئوالن امر مانعی برای فعالیتمان 

ایجاد نکردند و مردم هم رفتار خوبی دارند.
این جوان گرگانی افزود: در اعیاد مختلف از جمله شب یلدا، اعیاد ملی و والدت 
امامان و بزرگان دین، عید نوروز و سایر جشن های ملی و مذهبی به نواختن موسیقی 

در کوچه و خیابان های شهر می پردازیم.
این 2 جوان نوازنده در پایان با آرزوی سالی پربرکت برای مردم ایران زمین با 

نواختن یک موسیقی شاد به فعالیت خود ادامه دادند.
هرچند چهارمحال و بختیاری از استانهای مطرح در حوزه آواها و نواهاست و 
موسیقی محلی و مقامی این استان زبانزد است و در موسیقی بختیاری، موسیقی 
دهکردی و موسیقی ترکی قشقایی جایگاه ویژه ای در موسیقی کشور دارد اما امروزه 
تا حد بسیار زیادی این نوع موسیقی مهجور مانده و ضروری است تا از این ظرفیت 
در اعیاد به ویژه در آستانه عید نوروز برای ایجاد شور و نشاط مبتنی بر فرهنگ محلی 

و پاک این مرز و بوم بیش از پیش بهره گرفت.

رمان »طعم سیب زرد« چاپ شد
رمان »طعم سیب زرد« نوشته ناصر یوسفی توسط نشر پیدایش منتشر و 

راهی بازار شر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، رمان »طعم سیب زرد« نوشته ناصر یوسفی به تازگی 

توسط نشر پیدایش منتشر و راهی بازار شر شده است.
داستان این رمان درباره نوجوانی به نام سیناست که پدرش، خانه و زندگی را رها 
کرده و رفته است. به همین دلیل فقط سینا مانده و مادرش. اما این اتفاق مربوط به 
گذشته و خردسالی سیناست چون او در زمان روایت داستانش در این کتاب، بزرگ 
شده و به سنین نوجوانی رسیده است. اما رفتن پدر در گذشته موجب اضطراب، 

ترس و شب ادرای در سینا شده بود و...
سینا به عنوان شخصیت اصلی رمان »طعم سیب زرد« بزرگ شده اما مشکالت 
همچنان وجود دارند و او فقط با مادرش درباره آن ها حرف می زند. سینا ترس ها و 
کارهایش را از همه جز مادرش پنهان می کند. او دوره های مشاوره و روان درمانی را 
پشت سر می گذارد، با یک پسر افغانی به نام نثار دوست شده و از رهاشدگی دوباره 
می ترسد. ظاهراً کسی نمی تواند به سینا کمک کند و او باید خودش فکری به حال 

خودش بکند...
در قسمتی از این رمان می خوانیم:

سینا می توانست ضربان قلب مادرش را بشنود. چقدر سخت بود که زنی با این 
صراحت درباره شوهرش بگوید او عاشق کسی دیگر بود و رفت. سینا پشیمان شد. 

انتظار چنین پاسخی را نداشت.
»من نمی دانستم. پدرت هم هیچ وقت به من نگفت. او دختر دیگری را دوست 
داشت… انگار خانواده پدرت با این ازدواج مخالف بودند و به او اجازه ندادند با کسی 
که دوست دارد ازدواج کند. بعدها _ شاید با اجبار _ با من عروسی کرد. شاید برای 
اینکه بتواند آن زن را فراموش کند. اما انگار نشد... البته هیچ وقت به من نگفت؛ بعدها 

فهمیدم. فهمیدم که هیچ وقت دلش پیش من نبود...«
سینا نمی دانست باید بیشتر بپرسد و یا همین جا گفتگو را عوض کند. اما 
مادر همچنان ادامه داد: »انگار دختری که عاشقش بود دین دیگری داشت… 
خانواده پدرت نمی توانستند قبول کنند که عروس شان هم دین و هم کیش آنها 

نباشد.«

اخبار
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بیژن کریمی درگذشت
بیژن کریمی مترجم حوزه فلسفه و ریاضیات در سن ۶0 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی نشر دف خبر داد: بیژن کریمی مترجم کتاب های کمیته خواب و کهن الگوهای یونگی عصر روز شنبه 2۶ اسفند در سن ۶0 سالگی 

بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان لبافی   نژاد تهران درگذشت. او که فارغ   التحصیل رشته ریاضی از آمریکا و عمدتاً پژوهشگر فلسفۀ علم، فلسفه ریاضی و فیزیک بود، در سالهای حضورش در ایران با گوشه چشمی به بینش ایرانی و با نگاهی 
معطوف به آخرین یافته های علمی در ایران، دست به کار ترجمه و تألیف متون این حوزه زده و آثارش مورد اقبال صاحب نظران بود.

گفت وگو با جواد انصافی

معضل حاجی  فیروزهای گدا از کجا می آید؟

 75 درصد کتاب های منتشرشده در سال 97 تالیفی هستند
مدیر اطالع رسانی موسسه خانه کتاب درباره آمار نشر کتاب در سال 
1397 گفت: 75 درصد از کل کتاب های منتشر شده از ابتدای امسال 
آمار  این  که  گیرد  می  دربر  ترجمه  را  آن  درصد  و 25  تالیفی  تاکنون 

امیدوارکننده است.
مجتبی تبریزنیا روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با اشاره به آمار 
نشر کتاب در ۱۱ ماه سال ۱397 در مقایسه با زمان مشابه سال ۱396 گفت: 85 هزار 
و ۱2عنوان کتاب از ابتدای امسال تا بهمن ماه منتشر شده است که در مقایسه با بازه 
زمانی مشابه سال گذشته )84 هزار و 728( افزایش یک درصدی و به عبارتی برابر را 
نشان می دهد. این درحالی است که در بازه زمانی مورد بررسی در سال ۱396 نسبت 

به ۱395 با افزایش ۱3 درصدی روبه رو بودیم.
وی بیان کرد: سال ۱396 از نظر تعداد عناوین کتاب، افزایش قابل توجهی را شاهد 
بودیم اما این افزایش در سال جاری قابل مشاهده نیست، قابل پیش بینی بود که از 
ابتدای سال جاری با توجه به افزایش قیمت کاغذ و رکود ناشی از آن تعداد عناوین 

کتاب متاثر از این عوامل کاهش پیدا می کند.
وی به تعداد کتاب های چاپ مجدد و چاپ جدید نیز اشاره کرد و گفت: از مجموع 
کتاب منتشر شده امسال 6۱ درصد چاپ اول و 39 درصد چاپ مجدد بودند. این آمار 
نشان می دهد تعداد کتاب های چاپ اول که تجدید چاپ نمی شوند بیشتر از کتاب 
های چاپ مجدد است که وضعیت قابل قبولی نیست چرا که باید تعداد کتاب های 

چاپ مجدد ما بیشتر باشد.
مدیر اطالع رسانی موسسه خانه کتاب ادامه داد: در حوزه تالیف و ترجمه در سال 
۱397، 75 درصد از کل کتاب های منتشر شده تالیفی و 25درصد آن ها ترجمه اند 
که این آمار امیدوار کننده است اما تالیف شامل همه انواع تولیدات قلمی و فکری مانند 

تصحیح، شعر، گردآوری و تدوین است.
وی عنوان کرد: 2۰ درصد کتاب های منتشر شده در سال ۱397 به موضوع کمک 

درسی اختصاص داشته است و موضوعات ادبیات با ۱7درصد و کودک و نوجوان با 
۱6 درصد در جایگاه های بعدی قرار دارند. این سه موضوع بیش از نصف کتاب های 

منتشر شده در سال جاری را به خود اختصاص داده اند.
تبریزنیا ادامه داد: از نظر شمارگان، موضوع های کمک درسی با 28 درصد، کودک 
و نوجوان با 22 درصد و ادبیات با ۱۱ درصد بیشترین شمارگان کتاب در ۱۱ ماه سال 

۱397 را از آِن خود کرده اند.
وی افزود: از نظر پراکندگی جغرافیایی نشر کتاب معموال تهران بیشترین سهم را 
دارد؛ 77 درصد کتاب های تولید شده در ۱۱ ماه سال جاری متعلق به تهران است. 
تقریبا 92 درصد کتاب ها از سوی ناشران 6 استان چاپ شده اند، تهران 77 درصد، 
قم 6 درصد، خراسان رضوی سه درصد، آذربایجان شرقی دو درصد، اصفهان دو درصد 
و البرز نیز دو درصد از سهم تعداد کتاب های چاپ شده در ۱۱ ماه سال ۱397 را 
به خود اختصاص دادند. 25 استان دیگر تنها سهم هشت درصدی در تولید و انتشار 

کتاب داشتند.
او با مقایسه قیمت کتاب در سال ۱397 و ۱396 گفت: در سال جاری مجموع 
قیمت کتاب های ثبت شده ۱2 درصد بیشتر از سال۱396 بود اما میانگین قیمت 
کتاب در سال ۱396، ۱7هزار و 7۰۰ تومان بوده که در سال جاری به 22 هزار و2۰۰ 

تومان رسیده است.
تبریزنیا با بیان اینکه کتاب های منتشر شده امسال از سوی پنجهزار و۱42 ناشر به 
چاپ رسیده است، گفت: از این تعداد چهارهزار و25۰ ناشر دارای پروانه نشر هستند؛ 
به عبارتی 83 درصد ناشران حقوقی )داری پروانه نشر( و ۱7 درصد ناشر مولف هستند 
و از بین ناشران حقوقی دارای پروانه نشر ۱4درصد از ناشران تنها یک کتاب منتشر 

کرده اند و 63 درصد آنها کمتر از 2۰ کتاب چاپ کرده اند.
وی افزود: ناشرانی که بین 2۰ تا 5۰ عنوان کتاب منتشر کرده اند ۱5درصد را شامل 
می شوند که به آنها ناشران »پرکار« می گویند، ناشران »حرفه ای« نیز کسانی هستند 

که بیش از 5۰ عنوان کتاب در طول سال منتشر می کنند که سهم این ناشران تنها 
هشت درصد است و تعداد آنها به حدود 32۰ ناشر می رسد که این گروه حداقلی بدنه 

اصلی نشر را تشکیل می دهند و تولید حداکثری را برعهده دارند.
سال  ماه  در ۱۱  را  چاپ  نوبت  بیشترین  که  هایی  کتاب  گفت:  پایان  در  وی 
و  با ۱7درصد  رمان  درصد،  با 8۰  درسی  های کمک  کتاب  به  اند  ۱397داشته 
روانشناسی با سه درصد اختصاص پیدا کرده است و غلبه مطلق در تعداد عناوین 

شمارگان نوبت چاپ با کتاب های کمک درسی و آموزشی بوده است.

یک ناشر با بیان این که اتفاقات حوزه نشر همه تلخ هستند، 
می گوید: سال 98 بحرانی ترین سال برای کتاب خواهد بود 

و منطقی نیست کتاب های مان را بفروشیم.
حامد کنی - مدیر انتشارات روزبهان - در گفت وگو با ایسنا، 
درباه وضعیت چاپ و نشر در سال جاری اظهار کرد: در سال 97 
به واسطه بحران شدید اقتصادی در حوزه ارز و افزایش قیمت ها به 
پیکره نشر ضربه وارد شد و صنعت نشر آسیب دید. البته افزایش 
غیرمنطقی قیمت کاغذ هیچ نسبتی با افزایش دالر نداشت و قیمت 

جهانی کاغذ افزایش پیدا کرد.
او با بیان این که نبود کاغذ در بازار در حوزه نشر تأثیر منفی 
را در سال 98 خواهیم دید؛  این موضوع  تبعات  داشت، گفت: 
و  تیراژ کتاب ها  قیمت کتاب، کاهش  و غریب  افزایش عجیب 
ناموجود شدن آن تبعاتی است که در سال 98 با آن درگیر خواهیم 
بود؛ همان طور که االن برای خیلی از ناشران نمی صرفد خیلی از 
کتاب های شان را تولید کنند زیرا قیمت کتاب ها از مرز یک قیمت 

رد می شود و مخاطب نمی تواند آن ها را تهیه کند.
این ناشر افزود: از طرف دیگر به خاطر محدود بودن سرمایه، ناشر 
امکان این  را که بر هر کتابی سرمایه گذاری کند ندارد و سرمایه اش 
تمام می شود. ناشر باید کاالیی را تولید کند، بعد صبر کند تا آن 
کاال به فروش برود و زمانی که سرمایه اش برگشت به فکر تولید 

کاالی دیگری باشد، در صورتی که کتابش پرفروش باشد مجبور 
است روی همان کتاب سرمایه گذاری کند و کتاب های دیگری را 

که روند فروش شان کم است، از گردونه تولید خارج کند.
محتوا  تولید  روند  در  مرور  به  موضوع  این  این که  درباره  او   
تأثیرگذار خواهد بود،  بیان کرد: محتوا تولید می شود و وضعیت 
تولید محتوا خوب است، اما اقتصاد نشر دچار آسیب شدید شده 
که در وضعیت کتاب فروشان، ناشران، باال رفتن قیمت ها و کاهش 

مخاطب خود را نشان خواهد داد.
کنی با تأکید بر این که سال 98 سال سختی برای کتاب  خواهد 
بود، اظهار کرد: دوباره به دوران کاغذ سهمیه ای برگشته ایم، ناشران 
باید صبر کنند تا نوبت شان بشود و بتوانند کاغذ بگیرند. نبود تعریف 
واضح برای توزیع کاغذ میزان تولید ناشران را دستخوش تغییر 
کرده  است بنابراین ناشر یا باید منتظر کاغذ دولتی باشد و یا از بازار 
آزاد کاغذ تهیه کند که عمال نشدنی است. اگر آن چه امسال هستیم 

بمانیم، 98 بحرانی ترین سال  کتاب خواهد بود.
او در ادامه افزود: اگر ناشران در سال آینده، کار خود را تعطیل 
از  نکنند، حتما تعدیل می کنند. ما این  کار را کرده ایم. خیلی 
کتاب های مان را نمی توانیم چاپ کنیم زیرا امکان تهیه مجدد 
کاغذ را نداریم. نمی توانیم برای کتاب های  کم فروش کاغذمان را 
صرف کنیم زیرا کتاب پرفروش مان بدون کاغذ می ماند، بنابراین 

کتاب های کم فروش باید از گردونه تولید خارج شوند که این فاجعه 
است.

این ناشر خاطرنشان کرد: امسال همه چیز در نشر تلخ بود؛ گرانی 
کاغذ گالسه، زینک، لیتوگرافی و ... باعث شده هزینه های کتاب 
تقریبا 7۰ تا 8۰ درصد باال برود. هزینه زینک از 4۰ هزار تومان به 
۱4۰ هزار تومان تغییر کرده که این فاجعه است. پس یا ناشر باید 
از سودش کم کند یا قیمت عجیب و غریب برای کتاب درج کند. 
تبعات این گرانی ها هنوز مشخص نشده است و این ها را در سال 
98 خواهیم دید؛ کتاب هایی که چاپ جدیدشان می آید قیمت های 

محیرالعقول خواهند داشت.
او سپس افزود: ما خودمان این مشکل را داریم، حتی در این 
شرایط منطقی نیست کتاب هایی را که داریم، بفروشیم زیرا 
قیمت دارد و بعدا نمی توانیم تغییر بدهیم. ناشر باید هزینه های 
مجبوریم  ما  نمی ماند.  برایش  چیزی  زیرا  کند  کم  را  توزیع 
که  بفروشیم  به صورت تک  و  نکنیم  توزیع  را  کتاب های مان 
گردونه  از  را  کتاب ها  از  برخی  کتاب فروشان  می شود  باعث 

فروش خارج کنند.
حامد کنی با بیان این که اتفاق بسیار وحشتناکی صنعت نشر 
را تهدید می کند، اظهار کرد: دست اندرکاران این حوزه تخصص 
الزم برای اداره موضوع را ندارند، در بحرانی افتاده ایم که آن ها هم 

نمی دانند چگونه باید آن را حل کنند. تبعات سنگین اتفاق ها به 
نحوی خود را نشان می دهد که از حدی به بعد الینحل خواهد شد، 
یعنی آسیب به حدی خواهد بود که نمی توانیم آن را جبران کنیم.

این ناشر سپس گفت: وضعیت بد ناشران از تبعات حجم زیاد 
ناشر است که امروز گریبان ما را گرفته است. اگر کاغذ دولتی شود 
دوباره کلی خرده ناشر سر بیرون می آورند و دنبال کاغذ می روند، 
منطقی هم نیست که با آن کاغذ کتاب چاپ کنند بنابراین کاغذها 
را نمی فروشند و بازار را دچار بحران می کنند. می خواهند کاغذ را 
کنترل کنند و آن را به دست دولت و وزارت ارشاد می دهند. دقیقا 
زمانی که فکر می کنند مشکل را حل کرده اند، مشکل را ۱۰ برابر 
می کنند. این اشکال به خاطر سامانه غلط مدیریتی است، هر قدمی 
که برای حل مشکل برمی دارند، ۱۰ قدم اشتباه دیگر برای آن 
می سازند. این ها فجایعی است که در قالب حرف است؛ باید ببینیم 

چه وضعیتی پیش می آید.
او با بیان این که مبارزه با قاچاق کتاب تنها اتفاق فرخنده  سال 
97 بود، اظهار کرد: متأسفانه این موضوع با بحران اقتصادی نشر 
همراه نشد و نتوانست تأثیر مثبت خود را نشان بدهد. از طرفی 
هم خود قاچاقچیان به مشکل برمی خورند و نمی توانند کاغذ با 
بند 4۰۰هزار تومان تهیه کنند. درواقع به صورت اتوماتیک قاچاق 

کتاب ضعیف خواهد شد.

یک ناشر عنوان کرد

منطقی نیست کتاب های مان را بفروشیم!


