
 
 

 آري شود وليك...
 اعتبار به قيمتِ خرجِ چند هزار كلمه

 سميه نوروزي

را  2016گنكور  ةجايز ةخبر داد كه دارد اثر برند ادبی يكی از محافل درچند روز پيش دوستی 
رايت اثر را  اش تمام نشده بود كه دوستی ديگر پرسيد كپی گرداند. هنوز جمله به فارسی برمی

 ةنتيج هاست بحثِ بی رايت كه سال هرچه بود، بماند. اما بحث كپی گرفته است يا نه. جواب
تر شده. اگر پيش از اين تنها دو سه ناشر  دنياي ادبياتِ ايران است، اين روزها كمی جدي

دانستند كه حق نويسنده و ناشر  شماري از مترجمين خود را ملزم می اي يا تعداد انگشت حرفه
اي نمادين بگيرند،  ها را در جريان بگذارند و اجازه كم آنِ خارجی را پرداخت كنند يا دست

اثر، ناشر و مترجم را  ةحاال ديگر اين ماجرا تبديل به دغدغه شده و اجازه نگرفتن از نويسند
خريد و فروش امتياز را  ماجراهاي مميزي ،ناشران به اعتقاد از سويی ديگر،برد.  زير سوال می

ل اين است كه باالخره بايد چه كرد؛ تا كی بايد دست روي كند. اما سوا با مشكل مواجه می
 هاي متعدد از يك اثر بازار را اشغال و مخاطب را سردرگم كند؟ دست گذاشت تا ترجمه

تك مشكالت خواهم  با اين مقدمه و با تجربياتم از كار در اين زمينه با چند ناشر، سراغ تك
 داد:هاي احتمالی را پيشنهاد خواهم  حل رفت و راه
وگو با نويسنده و ناشر اصلی اثر  ست كه ناشران را از گفتاي ترين نكته اولين و مهم مميزي

ست صبوري به خرج  مطلوب، كافی ةبراي رسيدن به نتيج نشان داده  تجربه ؛ امادارد باز می
ايميل يا نامه  و حدود هفت هشت هزار كلمه نيمو دست كم يكی دو ماه وقت صرف ك دهيم

كتاب، شغلی با عنوان  ةبه نام اداراي  وجودِ وزارتی با عنوان وزارت ارشاد، اداره ةدربار بنويسيم
از آن سازمان مجوز  اي كه امكان دارد باعث شود كتاب اصالً نظارتی به شدت سليقه و مميز

يد ماجرا براي طرفِ خارجی شما جا شو میمتوجه  اولين پاسخ با انتشار نگيرد. عجله نكنيد.
پرسد تاريخِ تقريبی چاپ اثر را بگوييد. دوباره بايد توضيح دهيد كه در  . چون مدام مینيفتاده

بينی كنيد كه  توانيد پيش هيچ وجه نمی آيد و شما به امر مهمی به حساب نمی زمانمزبور  ةادار
كند  است. ناشر خارجی سعی می زمانآيد. پاسخ بعدي باز هم  كتاب كِی از مميزي بيرون می

به شما كمك كند. اما  د به سه ماهتقريبی انتشار اثر از يك هفته به يك ماه و بع ةر بازبا تغيي
ها در  سالكه هايی  كتاب و مثال بياوريد ازبايد باز هم با صبر و تحمل برايش توضيح دهيد 

اند. بنابراين  مجوز گرفته ناگهانی صورتی كامالً هو به و يك خوردند خاك میوزارت ارشاد 
بار  كند و اين مورد است. ناشر كمی فكر و مشورت می بی كتاب كالً زماني انتشار ةبازحرف از 
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كنيد مبنی  دهد. اما باالخره پاسخ مثبت را از ناشر دريافت می شما را می ةكمی ديرتر جواب نام
بعد  گيرد. به شما تعلق می كتاب آمد، امتياز كتاب قطعاً ةكه هرگاه مجوز انتشار اثر از ادار بر اين

 پرداختخواهد كه با پرداخت حق انتشار اثر، اين امتياز را به نام خودتان ثبت كنيد.  از شما می
ست باطل. پس ناشر را  كتاب نيايد، خرجی مجوزمبلغ، هرچقدر كه باشد، باز هم تا زمانی كه 

كه  زمانی انتشار اثر و پرداخت مبلغ را موكول كند به زمانی ةكنيد كه تعيين باز راضی می
كند، در بهترين حالت چند ماه بعد مجوز  گيرد. ناشر خارجی موافقت می اثر، مجوز می ةترجم

متن قرارداد را برايتان بفرستند؛  كنيد و درخواست می نويسيد اي می نامهآيد و شما  كتاب می
بر است مبنی   بازدارنده ةهمان بندِ تكرارشونداي كه يكی از بندهاي آغازينش  متنی چند صفحه

دست بردن در  منتشر كند و هرگونهبي هيچ جاافتادگي و تغيير  كه ناشر ملزم است اثر را اين
تاكيد كرده  رايت نيز معموالً ملزم به كسب اجازه از نويسنده است. بندِ آخر قراردادهاي كپیاثر 

كشور  هاي و خوانده با دادگاهكه در صورتِ زير پا گذاشتن هر يك از مفاد، سر و كار خواهان 
با امضاء  تر يعنی خريد رايت كتابی كه مميزي درش اعمال شده است. به زبان ساده مبدأ

منتشر شود،  بي هيچ جاافتادگي و تغيير و دست بردن در اثركيد دارد متن بايد قراردادي كه تأ
تغييرات  ةواژ به واژه گزارشكشاند. از طرفی،  هاي خارجی می پاي ناشر ايرانی را به دادگاه

بر  ست زمان كاريصفحات سانسورشده نيز  در متن و جمالت حذف شده يا احياناًاعمال شده 
مزبور نيز  ةوجدانِ سانسورِ ادار كه بار عذاب فرسا و نيازمندِ اعصابی پوالدين، ضمن اين و طاقت

كه دوباره مكاتبه كنيد و  شماست. بنابراين راهی نداريد جز اين ةبر گرد در اين لحظه كامالً
كه بعضی كلمات و  توضيح دهيد و اين شرايط اخالقی، مذهبی و سياسی كشورتان را كامالً

عبارات و اصطالحات اروتيك تا چه حد ممكن است به فرهنگ ما آسيب برساند. ناشر اصلی 
دهد؛  يير میدر قرارداد شما تغپذيرد و بندِ مربوط به سانسور را  باالخره درخواست شما را می

دهد با وجود مميزي، اثرش به زبانی  ناشر خارجی عالقه دارد و ترجيح می ،به عبارت ديگر
ترين راه نه تنها از پيش پاي شما و  ديگر و در كشوري ديگر منتشر شود. بنابراين، اولين و مهم

ه قانون جهانی ترين بهانه نيز از مقابل مخالفين تن دادن ب شود، بلكه بزرگ ناشرتان برداشته می
 رود. رايت كنار می كپی

مواجه  يپيشنهادي ناشر قيمتناگهان با  ،اما پس از تغيير يا حذف بند مربوط به مميزي
كه  ند. ضمن اينككتاب را در ايران نبايد با ساير كشورها مقايسه تيراژ نشده  توجيهكه شويد  می

شما وقت و انرژي و هزينه  عضو كنوانسيون برن نيست و در همين لحظه كه ايران اصالً
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ايد تا با ناشر خارجی سر امتياز اثري به توافق برسيد، چند ناشر و مترجم در حال  گذاشته
مشكلی هم ندارند. در اين مرحله برخوردهاي متفاوتی از ناشران  همين اثرند و هيچ ةترجم

يمت را پايين پله ق آيد و پله شان می زنی خوش چانهشده. بعضی ناشران از   مختلف ديده
ريزند كه يك درصد هم تخفيف  شما می آورند، بعضی ديگر آب پاكی را روي دست می

خواهند كه  و تعدادي نيز از شما می دهند ضايت میرايت نمادين ر كپی بهدهند، برخی  نمی
دهد نيز دو راهِ  كه تخفيف نمی با ناشري. اعالم كنيدتيراژ مشخص  باتان را  قيمت پيشنهادي

قدر براي ناشرتان مهم است كه با قيمت پيشنهادي كنار  د داريد: يا خريد رايت آنبرخور
در  تبع بهخوانی در جهان و  ديگر خرجِ توضيح پايين آمدنِ آمار كتاب ةهزار كلمچند آيد، يا  می

ترين راه، راه سوم يعنی  البته كه راحت شويد. كنيد كه تجربه نشان داده موفق می ايران می
  ست!انصراف ا

جا بند سانسور طبق شرايط كشور شما تغيير كرده، مبلغ و تيراژ طبق شرايط  تا اين
خوانی در كشور شما مشخص شده، زمان تقريبی انتشار را نيز با اميد به متعهد بودن ناشر  كتاب

 ايد. قول بودن ويراستار و باال نرفتن ناگهانی قيمت كاغذ اعالم كرده و خوش

و  به واحدِ پول كشور مبدأ واريز مبلغدرخواست رايت،  قرارداد كپیاز بندهاي  ديگر يكی
خير در . تأاست (معموالً شصت روزه) مشخص زمانی ةباز هم در باز حساب آن انتشارات به

 ديگر واقعاً تحريم بانكي باز هم مشكل؛ اما .شود پرداخت نيز طبق معمول مشمول جريمه می
به كسی ربطی  شود. كالً كتاب هم مربوط نمی ةارشاد و اداربه ناشر اثر ربطی ندارد. به وزارت 

بازتر كند و به شما وقت را كمی   ر اصلی به شما اين است كه بازهتنها كمك ناش كند. پيدا نمی
خواهد و رو  كمی فكر كردن می بدهد مشكلی را كه ربطی به كسی ندارد، به تنهايی حل كنيد.

وقومی يا همكاري در هر كشور ديگري جز ايران  ويشست دوستی، آشنايی، خ كافی انداختن.
كيفيت بگيرد و  اش عكس با داشته باشيد و از او خواهش كنيد مبلغ را بپردازد، از فيش ارسالی

 . براي شما ايميل كند

جزئياتِ ديگري نيز در هر قراردادي وجود دارد كه بسته به بزرگ و كوچك بودن ناشر 
سلر بودن نويسنده و اعتبار مترجم  بست و ا نبودن ناشر ايرانیدار بودن ي ورسم اسم و خارجی

 ةشده در ادار و كنار آمدن با چروكيده شدنِ متن قرارداد پست اين جزئيات حلِ كند. تغيير می
 كار سختی نيست. اصالً ايد، تان برداشته پست كشورمان، در مقابل مشكالتی كه از پيش پاي

ناشر ايرانی، از  ةجانب جی و ايرانی، نيز پشتيبانی همهتخصص مشاوران بخش رايت ناشر خار
  شروط اصلی به سرانجام رسيدن قرارداد است.
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عقد قرارداد هدف از نوشتن اين مطلب، تشريح مصائب  الزم به توضيح است كه قطعاً
رايت با ناشران خارجی نيست؛ هدف تنها و تنها اين است كه بدانيم در بدترين شرايط نيز  كپی
ترين، در پنجمين يا ششمين تجربه  ترين كار را انجام داد. و البته كه اين سخت ود سختش می

هاي  تر خواهد شد و با شروع مكاتبات، تشكيل پرونده، ثبت سوابق، شركت در نمايشگاه راحت
 د رفت.رفته از بين خواه رفتهالمللی جهان و ارتباط رو در رو با ناشران، مشكالت  بين

 
 

 


