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هشتمین شماره »تجربه« با گفتگوی 
داریوش آشوری منتشر شد

با  »تجربه«  مجله   دوره  جدید  هشتِم  شماره   بخش فرهنگی - 
گفتگو با داریوش آشوری نویسنده، زبان شناس و مترجم ایرانی و 

صفحاتی به یاد محمدعلی اسالمی ندوشن منتشر شد.
مجله   جدید  دوره ی  هشتِم  شماره   مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
»تجربه« با تصویر جلدی از »داریوش آشوری« نویسنده، زبان شناس 
و مترجم ایرانی و صفحاتی به یاِد محمدعلی اسالمی ندوشن منتشر 
یادنامه ی  می خوانیم:  چهره ی ماه  بخش  در  شماره  این  در  شد. 
محمدعلی اسالمی ندوشن با آثار و گفتاری از حسن میرعابدینی، 
محمد دهقانی، سعید رضوانی، آرزو شهبازی، سعید برآبادی، سینا 
علیپور، فریدون مجلسی، مهری بهفر، مریم مشرف، محمد صادقی 

و امیر یوسفی.
در بخش ادبیات، پرونده ای به مناسبت انتشار ترجمه ی تازه ای از 
رمان »شیل همت« و مروری بر کارنامه ی این نویسنده با مطالبی 
از آنه دیه بل، ایمان عظیمی، امیرعلی مالکی و گفت وگو با »محمود 
»مهدی  با  گفت وگو   / مالت«  »شاهین  کتاِب  مترجِم  گودرزی« 

 / خط«  »پشت  منتشرشده اش  تازه  رمان  درباره ی  افروزمنش« 
گفت وگو با مهدی غبرایی به انگیزه ی انتشار کتاِب »اول شخِص 

مفرد« نوشته ی هاروکی موراکامی منتشر شده است.
در بخش کتابخانه، گفت وگو با »شهین باطنی و فاطمه محمدی« به 
انگیزه ی انتشار آخرین کتاِب زنده یاد باطنی به ناِم »درد« و یادداشتی 
برای معرفی کتاب / گفت وگو با »تورج اتابکی« )پژوهش گِر ارشد 
در پژوهشکده ی بین المللی تاریِخ اجتماعی آمستردام( منتشر شده 
تجربه ی  آخرین  درباره  ایران، صفحاتی  بخش سینمای  در  است. 
نصیریان،  علی  از  یادداشت هایی  با  مهرجویی  داریوش  کارگردانی 
نژاد به همراه  پوریا ذوالفقاری، مجتبی اسکندری و احمد طالبی 
گفت وگوهایی با داریوش مهرجویی و علی مصفا / پرونده ای درباره ی 
خشونِت جنسی در سینمای ایران با یادداشت هایی از تبسم کشاورز، 
سبا حیدرخانی و گفت وگو با »پوران درخشنده« منتشر شده است.

در بخش سینمای جهان، گفت و گوی اختصاصی با امین آلپر و 
معرقی فیلم های کن / صفحاتی درباره ی سریاِل »تهاجم« منتشر 
شده است. تئاتر: پرونده ای درباره ی نقش و جایگاه شکسپیر در تئاتر 

ایران
در بخش تجسمی، پرونده ای درباره ی مسئله ی حراج با یادداشت ها 
و گفتارهایی از هنگامه عابدین، حسین گنجی، امین شاهد، مانی 
موتمنی، منصوره بشیری پور، علیرضا سمیع آذر و فاطمه خلیلی / 
میزگردی با حضور حمیدرضا شش حوانی، زهرا جهانبش و سجاد 
باغبان ماهر منتشر شده است. در بخش مطالعات ایرانی، صفحاتی به 
احترام و احتشام مردم سیستان و بلوچستان / گفت وگو سید منصور 
سجادی / گفت وگو با کاظم موسوی بجنوردی، به همراه یادداشت ها 
و گفتارهایی از فرشین کاظمی نیا، شهرداد میرزایی، شاهین آریامنش 

و… منتشر شده است.

کتاب موسیقی »مانا« منتشر شد
بخش فرهنگی - کتاب »مانا« با گردآوری، نت نویسی و تنظیم 
درآمد«،  »پیش  مهم  و  اصلی  گونه   سه  درباره  رحمانی،  پارمیس 
»چهارمضراب« و »رنگ« در موسیقی کالسیک، با قیمت ۶۵ هزار 
تومان در ۶۸ صفحه به چاپ رسید. کتاب »مانا« با گردآوری، نت 
نویسی و تنظیم پارمیس رحمانی درباره قطعات ضربی و سازی در 

موسیقی کالسیک ایرانی منتشر شد.
این کتاب شامل سه گونه  اصلی و مهم »پیش درآمد«، »چهارمضراب« 
و  این سه گونه، در همه  دستگاه ها  از  و »رنگ« است و قطعاتی 
آوازهای موسیقی ایرانی، ساخته  آهنگسازان مهم موسیقی کالسیک 

ایرانی، برای ساز قیچک آلتو تنظیم و گردآوری شده است.
در فهرست آهنگسازان آثار جمع آوری شده در این کتاب، نام استادان 
تاثیرگذار و مهمی که هر یک نوازنده  سازهای مختلف بودند نوشته 
شده، که همین امر، این مجموعه  را از نظر گونه های آهنگسازی، مد 

و مایه و همچنین سبک و سیاق راویان آن ها متنوع می کند.
آهنگسازانی که در این مجموعه به آن ها پرداخته شده، عبارتند از 
ابوالحسن صبا، علی اکبر شهنازی، درویش خان، فرامرز پایور، موسی 
معروفی، حسن کسائی، نصراهلل زرین پنجه، علی تجویدی، علی اصغر 
بهاری، رضا محجوبی، اسماعیل زرین فر، جلیل شهناز، رکن الدین 
مختاری، حسین اسماعیل زاده، غالمحسین  بیگجه خانی و مرتضی 

نی داوود هستند.
در بخشی از متن پیش گفتار کتاب به قلم نویسنده آمده:

»طی سال های نوازندگی و همچنین دوران تحصیل ام در دانشگاه 
هنر با ساز تخصصی قیچک آلتو، همواره با مشکل کمبود قطعات 
از نت نگاری های  تنظیم شده برای این ساز روبه رو بودم. استفاده 
مربوط به سازهای دیگر مانند تار و سنتور و کمانچه نیز مشکالتی به 
همراه داشت. از جمله اینکه این کتاب ها با کلید سل نوشته شده اند 
که کلید نت نویسی استاندارد برای ساز آلتو نیست، بعضا محدوده های 
صوتی نوشته شده مناسب قیچک آلتو نبوده و بحث انتقال پیش 
می آید، و همچنین به طور کلی بعضی عالئم مربوط به تکنیک های 
اجرایی، برای هر ساز متفاوت و مختص همان ساز است. از این رو 
از همان سال ها مشغول به تنظیم قطعات مهم ارزشمند آهنگسازان 
موسیقی کالسیک ایران نظیر: علی اکبرخان شهنازی، ابوالحسن صبا، 

فرامرز پایور و غیره برای قیچک آلتو شدم. «
این کتاب در ۶۸ صفحه و با قیمت ۶۵ هزار تومان توسط انتشارات 

تصنیف به چاپ رسیده است.
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یادمان استاد عبدالرحمان عمادی برگزار شد

بخش فرهنگی  - یکشنبه، اول خرداد 1401 با همت و همکاری اداره کل 
میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، یادمان استاد عبدالرحمن عمادی 
پرمکوه، شاعر، ایرانشناس و پژوهشگر نام آشنای گیالنی، با حضور دکتر جهانی، 

گیالن،  استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
فرهیختگان  از  جمعی  و  عمادی  خانواده 
و اندیشمندان سراسر گیالن و عالقمندان 
روستایی  میراث  موزه  در  عمادی،  استاد 
این  طی  در  شد.  برگزار  گیالن  استان 
استاد  فکری  میراث  و  ها  اندیشه  مراسم، 
مورد  پرمکوهی  عمادی  عبدالرحمان 

بازخوانی و تجلیل قرار گرفت. 
فرهنگی  میراث  مدیرکل  جهانی،  دکتر 
برنامه های  معرفی  ضمن  گیالن،  استان 
هفته میراث فرهنگی، برگزاری نشستهای 
اندیشمندان را از  تجلیل و گرامی داشت 
آثار  و  دانست  فرهنگی  میراث  افتخارات 

آنان را بخشی از میراث معنوی خواند.
دکتر موسوی، استاد دانشگاه گیالن و دبیر 
نشست، عمادی را پژوهشگری دانست که 
خود  کوشش  بلکه  نشست  نمی  خانه  در 
او در  بود.  نهاده  بر پژوهشهای میدانی  را 
می  فکر  »من   از سخنانش گفت  فرازی 
کنم هر نشستی که در مورد نویسندگان و 
کتاب دوستان و فرهیختگان برگزار گردد، 

در تلطیف فضای جامعه تاثیرگذار است. ایشان استاد عمادی را همیشه زنده 
دانست زیرا کسی که می نویسد هرگز نمی میرد.« 

استاد عباسی در این نشست گفت که عبدالرحمن عمادی به هویت یابی ما یاری 
رساند، او از نمادهای جامعه و فرهنگ ماست که متاسفانه روز به روز، جامعه از 
وجود این مفاخر تهی می گردد و هر روز تکه ای از جان این ملت کاسته می گردد 

و امید است که نسلهای آینده نیز بتوانند شخصیتهایی مانند عمادی را بپرورند. 
دکتر نوائیان، باستان شناس، از آشنایی خود با استاد عمادی سخن گفت و دو 
دستنوشته از استاد عمادی را که در اختیار داشت، برای حاضران خواند. استاد 

عمادی در این نوشته ها بر این مفهوم تاکید کرده بود که باالترین ثروت ایران 
معنویت و فرهنگ است. 

دکتر مانی عمادی، برادرزاده استاد، در مورد اهمیت ایرانشناسی نامواژه ای، مهم 
ترین پروژه فکر استاد، سخن گفت و بزرگداشت استاد عمادی را تنها در برگزاری 
یادمان ندانست و گفت استاد عالقمند بود که آثارش نقد شوند و نقد آثار استاد 

عمادی نیز، بزرگداشت اوست. 
فرهیختگان  و  اندیشمندان  سرزمین  را  اشکور  سرزمین  ویشکی  قربانی  استاد 
برجسته ای نامید که عبدالرحمن عمادی نیز از این فرزندان گرانقدر و برومند 
زمینه های  در  را  او  پژوهش های  و  است، 
دیلم  و  گیل  مردم  باورشناسی  و  فرهنگی 

)خاصه( بسیار حایز اهمیت دانست. 
و  رهیافتها  بررسی  ضمن  محمدیان  دکتر 
مجموعه  عمادی،  استاد  ادبی  دریافتهای 
محور  سه  در  را  عمادی  ادبی  فعالیتهای 
آفرینش آثار ادبی، گردآوری ادبیات مردمی 
و  فارسی  ادبیات  در  تطبیقی  پژوهشهای  و 
زبانهای دیگر ایرانی ارجمند دسته بندی  نمود 
می  عمادی،  پژوهشهای  که  داشت  اظهار  و 
تواند نگاه ما را به برخی آثار ادبی ایران، مثل 

شاهنامه فردوسی، تغییر دهد. 
دکتر محبوبی، که در سال های آخر زندگی 
را  عمادی  استاد  بود،  همراه  او  با  استاد، 
ذوفنون و دارای تبحر در چندین شاخه علمی 
دانست و از  استاد نقل کرد که تنهایی مثل 
کتاب است و مثل کوه، کتابهای استاد عمادی 
پر از رنجها و دردها و تالشهایی است که او 

برای اعتالی ایران داشته است. 
با  از خاطرات خود  نیز  کریم کوچکی  دکتر 
عمادی سخن گفت و حسن ختام برنامه نیز، 
با آوازخوانی استاد ناصر وحدتی به زبان گیلکی و و استاد حجت شمامی به زبان 

فارسی همراه بود. 
پژوهشگران  و  برگزارکنندگان  به  هدایایی  عمادی  استاد  خانواده  نیز  پایان  در 
حاضر تقدیم کردند و از حضور شاعران ارجمند گیالن محمد بشرا و رضا نوزاد 

تجلیل شد.

عبدالرحمان عمادی و تاریخ پژوهِی معطوف به آینده
مانی عمادی

 زمانی که در جستجوی موضوعی برای بزرگداست استاد عبدالرحمان عمادی 
بودم، می اندیشیدم که به کدام موارد اشاره کنم که نتوان آنها را در آثار چاپ شدة 
ایشان یافت چرا که همین تعداد آثار چاپ شده، اعم از کتاب و مقاله، بهترین 
مرجع برای شتاخت دیدگاه های علمی اوست. اما پرسِش بی پاسخ در این آثار، 
شاید این باشد که عمادی چگونه توانست با وجود زمان محدوِد عمر، و مشغله های 
بسیار اعم از پژوهش های میدانی و صرف زماِن فراوان برای مطالعه، و همینطور 
فعالیت های بسیار حقوقی، این همه بنویسد، و بامحتوا هم بنویسد، و زیبا و شاعرانه 
هم بنویسد، و تکراری هم ننویسد؟ و چرا نوشت و چگونه آنها را نوشت؟ پرسشی 
که حتماً دربارة مفاخر دیگر نیز مصداق دارد. ) اشاره کنم که به غیر از آثار چاپ 
شده، ده ها هزار دستنوشته از ایشان باقی است که هنوز بازخوانی نشده اند و حجم 
آنها به قدری زیاد است که تصور اینکه آنها همه آنها نوشته یک شخِص تنها باشد، 

آدمی را حیرتزده می کند!(
استنباط من آن است که عشق به آیندة ایران، انگیزة این کار سترگ در عبدالرحمان 
عمادی بود.  می توانم ادعا کنم که نسل او و دوستان او هم، )از جمله افشار و 
ستوده و اقتداری و شفیعی کدکنی و دیگران( اگرچه در بسیاری موارد به گذشتة 
ایران پرداخته اند اما آنها بیشتر دغدغدة آیندة ایران داشته اند تا گذشتة ایران. آنها 

معماران آیندة ایران اند.
به طور مثال، در نوشتاری به نام ملّت از عمادی، )که آمادة چاپ است و به زودی 

منتشر می شود،( وی با شیوة روشمند ایرانشناسی نامواژه ای، و با ذکر ده ها شاهد 
ایران  تاریخ  واقعیت هایی در  به  از آن،  و  را ریشه یابی  کرده  لغت جمهور  مثال، 
می رسد، ـ روشی که این اساس بحث ایرانشناسی نامواژه ای نیز هست. ـ و معانی 
جالبی از تحلیل واژه ها بیرون می کشید که با تاریخ پژوهی معمول نمی توان به آن 
معانی رسید و البته رویکردی است که به گمان من، مکملی است برای رویکردهای 

دیگر در تاریخ پژوهی.
در این نگاه، عمادی لغت جمهور را ترکیبی از دو جز َجم و هور می داند. َجم در 
یک معنا یعنی جمعیت و مردم، و هور یعنی خور و خورشید و فر. با این وصف، واژة 
جمهور یعنی: فِر مردمان. در اینجا عمادی به گواه اسناد باستانی و شواهد بسیار، به 
غیر از اعتقاد به َفر ایزدی و َفر شاهی، تودة مردم را نیز صاحب َفر معرفی می کند. 
این برای ایرانیانی که به عنوان مثال می پندارند که مفاهیم جمهور و رئیس جمهور 
و ریاست جمهوری که گاه در میان ما ایرانیان به بحث سیاسی روز نیز مبدل 
می شوند، مفاهیمی مدرن و غربی هستند قطعا می تواند جالب توجه و مفید باشد. 
در این نگاه به ایراِن باستانی، مشروعیت حکومت ها نه تنها به واسطة خدا و شاه، 
بلکه به واسطة رأی و خواست مردم نیز مبتنی است. این واقعیت، که نمی توان 
مشابه آن را در ایرانشناسی های غربی و یا به تعبیر مرحوم عمادی: ایرانشناسی های 
استعماری یافت، درک بهتری از گذشته به انسان ایرانی می دهد و اعتماد به نفس 
بیشتری برای ساخت آینده به او می بخشد و به او می آموزد که برای فهم جهان 
معاصر و جهان آینده، می تواند به داشته های خود نیز تکیه کند و تنها میراث 

خوار فرهنگ بیگانه نباشد. بنابراین، شیوة ایرانشناسی نامواژه ای، به ظاهر، دربارة امر 
قدیم است اما قصد، ساخت امر معاصر و امر مربوط به آینده است و من این نگاه 
را تاریخ پژوهی معطوف به آینده می نامم. به گمان من، همین واقعیت مهم، یکی از 
انگیزه های پنهان عمادی در انجام این کار بزرگ در طی چندین دهه  بود امیدوارم،  
اگر استنباط من از این مسئله درست باشد، مورد توجه عالقمندان به پژوهشهای 

تاریخ و فرهنگ ایران نیز قرار گیرد.
دومین موردی که می خواهم به آن اشاره کنم، ضرورت نقد آثار استاد عمادی 
است. ایرانیان در بخش هایی از تاریخ خود، بیشتر به نقل علوم گذشتگان عالقمند 
بوده اند تا نقد آنها. منظورم از نقد، داوری عالمانه و روشمند است و با زنده بادها 
و مرده بادهای سیاسی و غیرسیاسِی مرسوم در سرزمین ما فرق دارد.   احتماالً 
تکرار ِصرِف افکار گذشتگان، و عدم برخورد منتقدانه با آنها، گاه یکی از عوامل در 
شکل نگرفتِن جریانهای فکری در تاریخ ایران بوده است به طوری که آراء مفاخری 
که آمده اند و رفته اند، تنها توسط شاگردان آنها به نسل بعدی منتقل شده، و 
بازخوانی و ثبت شده، و به جریانهای مؤثر فکری تبدیل نشده است. بنابر این، نگاه  
نقادانه به آثار عمادی نیز ضروری است و نه رویکرد ستایش آمیز. عمادی خود به این 
نگاهِ نقادانه اعتقاد داشت و گاه  دربارة پژوهشی از او که به دیدة انتقاد می نگریستم، 
ساعتها، بی دلخوری به گفتگو می نشست. اما همیشه به نقد مکتوب معتقد بود. 
نقدی که قابلیت ثبت داشته باشد و احساس مسئولیت پذیری در نویسندة آن 

ایجاد نماید.

زبان  مترجم  اهلل دادی،  ابوالفضل  نویسنده،  مکارمی،  نسترن  بخش فرهنگی - 
فرانسه، حسین لعل بذری، نویسنده و دبیر جایزه مشهد و ویدا اسالمیه، مترجم 
کتاب های »هری پاتر« به این سوال پاسخ دادند که با وجود کتاب های الکترونیک 
که فضایی هم در خانه ها اشغال نمی کنند و نیاز به حمل دست وپاگیر ندارند، کتاب 

کاغذی، این دوست و یار قدیمی تا ِکی همراه انسان می ماند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، اگر تصویر روشن و مشخصی از زندگی انسان  
اولیه در ذهن داشته باشید، احتماالً یکی از آن تصاویر نقش بسته در خاطر، تصویر 
انسان های غارنشینی  است که دور آتش نشسته اند و یکی از آن ها در حال نقل 
چیزی  است که احتمال می دهند »داستان« باشد اّما کسی به راستی نمی داند 
که قدمت داستان گویی به چند هزار سال پیش و به چه انسان هایی بازمی گردد، 
چه کسانی شروع به نقل و سپس نگارش داستان کردند و از چه مقطعی به بعد 
داستان گویی و داستان خوانی و سپس انتشار آن به یکی از سرگرمی های انسان 
تبدیل شد. بسیاری از جزئیات این تکامل برای ما روشن نیست و درباره  خیلی 
از آن ها به روشنی نمی توان سخن گفت. در تعریف داستان یا قّصه آمده، داستان 
به نثری گفته می شود که روایتی تخّیلی در آن نقل می شود. عالوه بر این، به 
معنای پروسه و روند هم به کار می رفته و از این رو داستان یعنی یک جریان و 
روند و با قصه در زبان عربی شباهت معنایی دارد. هم چنین به نظر می رسد ریشه  
واژه  داستان »دا« باشد به معنی آفریدن و ساختن مثل دادار؛ با این مقدمه سراغ 
برپایی  با  و  اردیبهشت  پایانی  این روزهای  در  اتفاقاً  موضوع مهمی می رویم که 

نمایشگاه، بازارش داغ است: »کتاب«.
جواب  در  که  می گذرد  دولت آبادی  محمود  از  ویدئویی  انتشار  از  روزی  چند 
پاسخ  می کشد،  کجا  به  کتاب ها  کار  می کند  فکر  پرسیده  او  از  که  خبرنگاری 
می دهد: »به جایی که کار نویسنده ها می کشد«. این جواب به خنده  هر دو ختم 
می شود اّما این سوال بزرگ و ترسناک را در ذهن ما باقی می گذارد که سرنوشت 
کتاب ها به کجا می کشد. اگر جمله  دولت آبادی را به کتاب کاغذی تعبیر کنیم، 
با وجود کتاب های الکترونیک که فضایی هم در خانه ها اشغال نمی کند و نیاز به 
حمل دست وپاگیر ندارد تا کی این دوست و یار قدیمی همراه انسان می ماند؟ آیا 
سرنوشت کتاب های کاغذی به دست فراموشی سپرده می شود و روزی که ممکن 

است زیاد دور نباشد در خانه ها چیزی به اسم کتابخانه دیده نشود؟
مثل  مهم  زمینه   چند  در  تخصصی  بررسی های  به  نیاز  جواب  این  به  رسیدن 
که  دارد  گذشته  سال های  و  ماه ها  در  فروش  آمارهای  بررسی  و  جامعه شناسی 
ممکن است آمارهای دقیقی نباشد اّما برای پاسخ تقریبی به این سوال به سراغ 
چند نویسنده و مترجم باتجربه رفته ایم که بپرسیم سرنوشت کتاب های کاغذی 

به کجا می کشد.

نسترن مکارمی، نویسنده در جواب »سرنوشت کتاب به کجا می رسد؟« چنین 
می گوید:

»به همان جا که سرنوشت تئاتر و سینما به آن ختم شد. کم رونق، کم مایه، زندگی 

نباتی... حاال باز هم تئاتر شاید به لطف نگاه حرفه ای دست اندرکارانش هنوز خودش 
را روی فرم نگه داشته است. با توجه به شرایط موجود می گویم. سینما خودش 
را کامال با وضعیت بازارپسند منطبق کرده است. اول ساخته های خاص پسند و 
فکرشده حذف شدند و تولیدات گتره ای جای آن ها را پر کردند که مثال اگر بنا 
بود طنز باشند بیشتر به هجو و هزل شبیه شدند. همان ها هم به محاق رفتند و 
چراغ های سینما به تدریج خاموش شد. مشابه همین اتفاق برای کتاب کاغذی هم 
می افتد. فکر نکنید کتاب الکترونیک از هر شکلش می تواند جای کتاب کاغذی را 
پر کند. نه. متاسفانه ناشران الکترونیک آن قدر بی حساب و کتاب و بدون بررسی 
و کیفیت سنجی کتاب منتشر کردند که عمال عرصه  کتاب های الکترونیک محل 
جوالن آثاری شد که غالبا به دلیل کیفیت پایینشان نتوانسته بودند محل انتشار 
معدود  که  نبریم  یاد  از  البته  کنند.  دست وپا  خودشان  برای  مناسبی  عرضه   و 
به دلیل محدودیت نشر  را  آثار شگفت انگیزشان  ناچار شدند  نام های درخشانی 
داخلی به ناشران الکترونیک بسپارند. ولی در مجموع هنوز هم کتاب خوب در 

اذهان مخاطبان کتاب کاغذی است که هم بررسی کیفی بهتری روی آن صورت 
گرفته، هم مطالعه اش دلپذیرتر است. به نظر می رسد همان بالیی که سر تولیدات 
سینمایی آمد سر کتاب هم بیاید. یعنی به تدریج آثار بازارپسند و عامیانه جای 

آثار فاخر را بگیرد.«
ابولفضل اهلل دادی، مترجم زبان فرانسه این سوال را این طور جواب می دهد که:

کاغذی  کتاب  سرنوشت  که  می شود  عمیق تر  نگرانی  این  قیمت  هر جهش  »با 
به کجا ختم می شود. نگاه بدبینانه ای هم وجود دارد که سرنوشت کتاب ها را با 
روزنامه ها مقایسه می کنند که مردم روزنامه و اخبار کاغذی را دیگر از کیوسک ها 
نمی خرند و از فضای مجازی و پایگاه های خبر، آنالین و با سرعت و دسترسی 
بهتری مطالعه می کنند، اّما به عقیده  من تقاضای کتاب کاغذی از بین نمی رود، 
گرچه زمزمه  این وجود دارد که بعضی از ناشرها تصمیم دارند کتاب ها را به صورت 
الکترونیک با تیراژ باالتر از چیزی که نسخه کاغذی اش است منتشر کنند. در واقع 
معتقدند کتاب  به صورت آنالین هزینه  کمتری می برد و به همان نسبت هم قیمت 
کمتری دارد. امروزه بین نسل جوان تر استقبال از کتاب های صوتی و کتاب های 
الکترونیک بیشتر است. با این وجود فکر می کنم کتاب کاغذی کم خواهد شد ولی 

از بین نمی رود و شاهد آن حضور مردم در کتابفروشی هاست.«
اشاره  حسین لعل بذری، نویسنده و دبیر جایزه مشهد هم مثل ابوالفضل اهلل دادی به 
نسل جوان است که طیف سالیق آن ها گسترده تر از نسل های قبلی  است و ممکن 
است مقاومت نسل قبل خود را نسبت به تغییر نداشته باشند. لعل بذری با بیان 
این که ما نیز ناگزیر به پذیرش این تغییر ماهیت هستیم، اشاره کرد نسل جدید 
نسبت به تغییرات پذیراترند و آن ها هستند که تصمیم می گیرند سرنوشت کتاب ها 
به چه سمتی برود. این که مواجهه  آن ها عموماً مجازی و برخط است هم تا حد 
زیادی آینده  کتاب کاغذی را قابل حدس می کند. او به امکان استفاده همزمان از 
امکانات جانبی کتاب های مجازی به طور مثال یافتن جست وجوی واژگان کلیدی 
و امکان بهره گیری از سایر رسانه ها مثل صدا و تصویر همراه با متن، امکان تغییر 
قالب و شکل متون همچون تعیین اندازه قلم، طول سطر و حجم صفحه نمایش 

بنا بر سلیقه کاربر هم اشاره کرد که به تنهایی مزیت بزرگی محسوب می شود.
نوجوان ها  معموالً  آن  مخاطب  که  »هری پاتر«  کتاب های  مترجم  اسالمیه،  ویدا 
هستند، مخاطبانش را انسان های باهوشی می داند که قدرت پذیرش تغییر را بسیار 
کتاب  به  عالقه مندان  آن ها  بین  در  هنوز  اّما  دارند  هم نسالن خودش  از  بیشتر 
کاغذی وجود دارد که برای خرید کتاب به کتابفروشی می آیند. به نظر او مسئله  
اقتصاد مسئله  تعیین کننده ای  است که باعث می شود تصمیم بگیریم کتاب را در 
چه فرمی بخوانیم. با وجود این هنوز هم کتاب های کاغذی رمق دارند که به راه 
خودشان ادامه بدهند، این خوانندگانش هستند که این سرنوشت را رقم می زنند.

نویسندگان و مترجمان پاسخ دادند

یک سوال بزرگ و ترسناک: آینده کتاِب کاغذی سیاه است؟ 


