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 المللی فرانکفورتنگاهی به حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه بیننیم
 

 سمیه نوروزی
 

ترین نمایشگاه کتاب جهان باقی مانده، نمایشگاه بزرگ ةتا افتتاحی اندک زمانی
ها با موقعسال همین فهمم که هرالمللی کتاب فرانکفورت. این را از جلساتی می بین

با چند ناشر که بیشترشان پای ثابت اعزام  یشود؛ جلساتتر شروع میفشردگی هرچه تمام
رسد که چند ناشر کنار خبر می و اند. از یکی دو هفته دیگر هم از گوشهبه فرانکفورت

اند. با ناشران دولتی کرده بمانند و چند ناشر هم توی رودربایستی رفتن گیر اندترجیح داده
ادبیات که  ةالبته کاری ندارم... در همین حین با یکی دو تا از ناشران موفق در زمین

ای ندارد فایده»گیرد: ام میای که دارند غصهترین سطح انگیزهکنم، از پایینصحبت می
ناشر « گیرد.شود، کسی ما را جدی نمیرایت در کشور ما رعایت نمیآخر. وقتی کپی

ذوق با مسئول ایرانیِ یکی از  و کند که وقتی با شوقریف میاش تعدیگری از خاطره
بعد د و یرسا سر ترین ناشران آمریکایی در حال صحبت بود، مدیر بخش قراردادهبزرگ

فریاد مدیر بلند شد  و ، دادمعرفی کردناشری ایرانی عنوان  ربوطه ایشان را بهمسئول م که
تحقیر  ةاین ناشر از واژ کنید و...میکه شما دزدید و آثار ناشران جهان را سرقت 

شان به غرفه اتفاقی زند که گذرنی حرف میکند وقتی از رویارویی با عابرااستفاده می
 شاید یکی از دالیل تردید بعضی ناشران بین رفتن و نرفتن همین باشد... افتد.ایران می

م به نوشتن داردَمی بینم و همین وادانم چرا آن دورها کورسوی امیدی میمن اما نمی
کشیدن به  تر سرک کردن ارتباطاتم با ناشران خارجی و از همه مهم باره و گسترده در این

ایران باشند در  ةو این چند ناشری که قرار است نمایند ناشران و ارشاد ةکار اتحادی
کاتالوگ فروش حق ترجمه و زدن  نمایشگاه جهانی کتاب. امسال تصمیم گرفتم با ورق

ارم، چراکه در چند سال شروع کنم و خودم هم قدمی در این راه برد 2017 –2016 نشر
کردن  بدل و ایران و رد ةجریان بازدید ناشران آسیایی و اروپایی از غرفگذشته در
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که خوشبختانه چندتاییش هم به بستن قرارداد و فروختن حق  ،اطالعاتی بین آنها بودم
ناشری که طی  چندهای شخصی از در این بین ایمیل های ایرانی منجر شد.داستان ةترجم

بر درخواست دیدار در نمایشگاه  ام، مبنیهم زده ارتباطی باهاشان بهها خُردهاین سال
خواست اطالعاتی دیگر، ام و درهای ایرانیِ خوبی که خواندهفرانکفورت یا معرفیِ کتاب

 تر کرد...تصمیمم را جدی
اعتیاد  ةچشمم خورد به کتابی دربار اول ةدر همان صفحکاتالوگ را که باز کردم، 

ام بندِ فراخوانِ اتحادیه ناشران را: با خودم گفتم شاید من اشتباه متوجه شدهدر ایران! 
عد رسیدم به چند صفحه ب... "اندشناسی و هنر در اولویتهای ادبیات، تاریخ، ایران حوزه"

جلوتر به برای نوجوانان و  ومنیژه بیژنبرای کودکان و  ودمنه کلیلهو  وگربه موش
 هیسبه  ...شعر.داستان و  آخر هم به دستو  جغرافیای ایران، آموزش آشپزی، زاگرس

نوشتة محمدرضا کاتب که رسیدم حساس شدم و شروع کردم به خواندن مشخصاتش و 
نام سفانه دیدم نام نویسندة دیگری جای کاتب نوشته شده و دیکتة نام ناشر هم با أمت

اشتباهاتی از این  کنجکاو شدم و گشتم و باز هم چقدر بد!المللی آن مغایرت دارد. بین
 برانگیز....هایی تعجبدست پیدا کردم و کتاب

ها بود. آمد، معرفی کتابچشم می شدت به زدن کاتالوگ به نکتة دیگری که با ورق
دهند هایشان ارائه میاز کتابالمللی هایی که ناشران بینبا معرفی هاکتابخالصهچراکه 

. در چند جمله قصة کلی را ندمحورقصههای ناشران دیگر خالصهدارد. تفاوتی اساسی 
د، گره نکندر یکی دو جمله معرفی مید، دو سه شخصیت احتمالیِ اثر را نکنتعریف می

احتمالی و جایگاهش را  ةد و بعد در یک خط نویسنده و جایزنکنداستانی را مطرح می
: ناشر اش ایمیلی که چند روز پیش خواندمد. نمونهنشودر ادبیات آن کشور یادآور می

اف اثر را ایمیل دیرا در ماه آینده داده، متن پی ایخبر از انتشار کتاب جدید نویسنده
 راغب شود متن قصه را تعریف کرده بود که خریدار ایرانی کرده و در چند خط طوری

قهرمان مادر ندارد، پدر او را طرد کرده، در یک شرکت "ای را بخواند: سیصد صفحه
دارد: فهمد که استعداد عجیبی کار است. در جریان کار می چاپ و نشر کتاب مشغول به

شود، خیر بیندازد؛ مادامی که شخصی سوژة نوشتن او میأتواند مرگ را به تبا نوشتن می
بیماری پدر خبردار شده و قرار است از او بنویسد، پدری که در بار از  میرد... ایننمی

کاتالوگ فروش ی هاگویم همه، اما بیشتر خالصه کتابمین "...کودکی طردش کرده
کرد، چه برسد منِ ایرانی را هم راضی به خرید و خواندن کتاب نمی حق ترجمه و نشر
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آخر کاتالوگ نیز اختصاص  ةصفح های خارجی...اثر به زبان ةبه بستن قرارداد و ترجم
ربطی به هم نداشتند. باید  کتاب که هیچ به طرح جلد و مشخصات ده عنوانبود ه دداده ش

 ...ای که بعد از بستن کاتالوگ به ذهنم رسید، کشکول بود.اعتراف کنم اولین کلمه
اما توان یافت میاز این دست  مشکالتیتوی هر کاتالوگی، ایرانی یا خارجی،  قطعاً

 ، همیننباید فراموش کنیم که موقعیت ما خطیر است. ما عضو کنوانسیون برن نیستیم
ایم. از طرفی در صورت المللی را از دست دادهیعنی درصدی از ناشران و نویسندگان بین

خوریم. اینجا هم ها برمیبدل حساب و های بانکی به مشکل ردخرید رایت، با وجود تحریم
به  که انتشارات راتلج یا پنگوئن در پاسخ دهیم. طوریدست می درصدی دیگر را از

گوید بستنِ قرارداد با شما با وجود این همه می درخواست ناشری جهت خرید رایت
تواند صرفد. از سویی دیگر، تیراژ و فروش کتاب در ایران هم نمیمشکل، برای ما نمی

اینجا هم درصد دیگری از دست المللی را پاسخ دهد. پس تقاضای مالی ناشران بین
گونه اشتباهاتِ ناشی از ماند چگونگی معرفی آثارمان که آن را هم با اینروند. می می

 بریم. توانیم ارائه کنیم، با دست خودمان از بین میچه میعجله یا درکِ نادرست از آن
 نوشتة حاضرقصدم از این یعنی ام از کورسوی امید صحبت کردم، ابتدای نوشته

م برای بستن قراداد رتخریب نبوده و برعکس، دوست دارم من هم قدمی مثبت بردا
بندی المللی. شاید تقسیمبین مطرحبا ناشران  وطنمآثار نویسندگان و شاعران هم ةترجم

صی که هم نقاط اشخادادن به  تر، شاید مسئولیتمدتریزی طوالنیبهتر، شاید برنامه
الملل د و هم بیشتر به فضای ادبیات داستانی بیننشناست ادبیات ایران را میضعف و قو

نگاهی به نشین و شاید داشتنِ نیمگرفتن از بزرگان خارج ، حتی شاید مشاورههستند آشنا
ثیر بسیاری بر روندِ معرفی آثار ایرانی در أهای ناشران کوچکِ خارجی بتواند تکاتالوگ

کتاب، المللی های بینماه مانده به نمایشگاه که یک داشته باشد. ایننمایشگاه فرانکفورت 
ها و از بیست عنوانی کردن کتاب تر تازه بیفتیم به صرافت گلچینبا ناامیدی هرچه تمام

دو سه دهه پیش هایی که شود فرستاد، پانزده عنوانش را اختصاص دهیم به کتابکه می
اند، آن کورسوی ای انگلیسی و فرانسه برگردانده شدههحتی به زبان نوشته شده و احیاناً
گذارد. البته که گیرد و همین قدمِ مثبت اتحادیه را هم ناکام باقی میامید را هم درز می

بالتکلیف در اداره ده عنوان کتاب بیش از  95وقتی رزومه داستان ایرانی ناشری در سال 
در انبار  خوردهی خاکاب تیراژباالعنوان کتاب ممنوع و چندین عنوان کت چند، کتاب

  .شودمیشود. اما باشد، کار سخت می
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