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افسانه فرقدان

اکنون که دو دهه از قرن بیست و یکم 
را پشت سر گذاشته ایم و روند پیشرفت 
علم و دانش و تکنولوژی به اوج سرعت 
خود رسیده اســت؛ دغدغه بسیاری از 
ما در ایران این اســت که چه طور سرانه 
مطالعه را در بین افراد جامعه باال ببریم یا 
حداقل اجازه ندهیم که به پایین تر از این 
میزان تنزل کند. بر این مبنا صفحه کتاب 
بر آن است تا گاهی و درالبه الی مطالب، 
به راه حل های ممکن بــرای باال بردن 
سرانه مطالعه نیز بپردازد.  امروزه برای باال 
نگه داشتن سرانه مطالعه، شکل و ترکیب 
کتاب ها، خوش آب و رنــگ و عناوین 
و طرح روی جلدشــان وسوســه انگیز 
می شوند؛ جشنواره هایی با موضوع کتاب 
راه به راه برگزار می شوند؛ کتاب خوانی به 
مسابقه گذاشته شده و تندخوانی آموزش 
داده می شــود؛ انواع و اقسام طرح های 
رایگان کتاب خوانی برای مسافران مترو و 
اتوبوس، پیاده می شود؛ در کافه کتاب ها 
بوی ســرب و قهوه آمیخته می شــود؛ 
برنامه هایی در رسانه های ملی و غیرملی 
برای تشــویق مردم به این امر، تولید و 
پخش می شود. »شهرهایی« )به عنوان 
بزرگ ترین نمایشگاه های بین المللی در 
خاورمیانه( به افتخار کتاب، »آفتابی« 
می شوند؛ تخفیف های عجیبی همچون 
70 درصد، به پایش ریخته می شــود و 
بن هایی که فقط بــا خرید کتاب خرج 

می شوند، تند تند در چاپخانه ها ضرب 
و بین مردم تقسیم می شوند، اما زندگی 
اشرافی اشــرف مخلوقات، او را آن قدر 
تنبل بار آورده که نخواهد به این راحتی ها 
تن به تفکر و مطالعــه دهد و همچنان 
به دنبال میان برهایی همچون فضاهای 
تصویری و مجازی باشد. اگر تعداد افراد 
»هدفون به گوش با اهالی کتاب و کتاب 
به دست مقایسه شود، میزان موفقیت در 
تمایل به کتاب را می توان حساب و کتاب 
کرد. گروهی معتقدند که این موجود دو 
پا، تا حدی هم حق دارد، چون 98 درصد 
از زندگی تاریخــی اش را بدون حضور 
نوشته ها و مکتوبات ســپری کرده؛ اگر 
تاریخ پیدایش نخستین گونه انسانی را 
بگذارید بغل دست تاریخ تولد نخستین 
ســنگ نوشــته و ظهور خط، دستتان 
خواهد آمد که هنوز برای عادت کردن به 
مقوله خوانش خطوط مکتوب، راه درازی 
در پیش اســت؛ آن  هم برای موجودی 
که چندین میلیون سال فقط و فقط به 
ارتباطات دیداری و شنیداری از طریق 
آواهای صوتی و زبان بدن، بسنده کرده 
است. شاید به همین دلیل است که بشر 
می تواند ســاعت ها در برابر رسانه های 
دیداری و شنیداری تاب بیاورد، اما تاب 
و توان خواندن دو کلمه حرف حســاب 

را ندارد.
تلفیق کتاب با رسانه های صوتی

اما هر مصیبتی چاره ای دارد، برای 
چاره این کار هم می شود تهدید فوق را 
به فرصت تبدیل کرد. با این اوصاف، باید 
از این عالقه بشر به رسانه های دیداری و 

شنیداری در جهت ترغیب کتاب خوانی 
استفاده کرد. یعنی می شــود کتاب را 
با رســانه هایی از این دست تلفیق کرد 
و دســت آخر به چیزی رسید که بشود 
کتاب خوانی را مثال با شیوه کتاب صوتی، 
سرعت بخشید. اما همیشه با حل یک 
مشکل، دقیقا سر و کله مشکالت مربوط 
به آن راه حل نیز پیدا می شــوند؛ یعنی 
این که، حال باید این نکته را رفع و رجوع 

کرد که کتاب صوتی چگونه باید باشد؟
اصوال باید این داستان را آن قدر باال 
و پایین کرد تا باالخره فهمید این صوت 
را چگونه می شود به یک صوت داودی 
خوشــایند بدل کرد. باید تحقیق کرد، 
باید دود چراغ خورد و روان بشــریت را 
تشــریح کرد و با اطالعات کافی و وافی 
بهترین لقمه را به عنوان غذای روح برای 
بشر پر شر و شــور مهیا کرد. باید قصه 
کتاب صوتی را قانونمند کرد، باید برایش 
آیین نامه نوشت و اصولش را جا انداخت تا 
باری به هر جهت نشود. تا مبادا با بی راهه 
رفتن، این آخرین تیــر در کمان هم به 
خطا رود! باید مواظب بود؛ باید سنجیده 
عمل کرد تا این بشــر کم حوصله سر به 
هوا، برای فرار از دست نوشتار و کتاب ها 
بهانه به دســتش نیایــد. حداقل با این 
کار، داورغه هایی هم که می خواهند به 
قضاوت آثار صوتی بنشــینند، محکی 
برای ارزیابی به دستشان می آید. اما باید 

ببینیم که کتاب صوتی چیست؟
کتاب صوتی چیست؟

کتاب گویا یا کتــاب صوتی، کتابی 
است که یک یا چند نفر آن را می خوانند و 

به صورت ضبط شده درمی آید. این کتاب 
صوتی می تواند به صورت نمایشنامه اجرا 
شود یا همراه با موســیقی یا جلوه های 
دیگر صوتی خوانده شود. گاهی نویسنده 
با صدای خودش آن را می خواند و گاهی 
گوینــدگان حرفه ای ایــن کار را انجام 

می دهند. 
نخستین بار دکتر علی اصغر آموزگار 
که خود نابینا بود، در سال 1329 در پاسخ 
به نیاز نابینایان، کتاب صوتی را تولید کرد 
و به سرعت مورد توجه عموم مردم قرار 
گرفت. اما در واقع ایده کتاب های صوتی 
برای نابینایان نخستین بار در سال 1931 
میالدی در ایاالت متحده آمریکا مطرح و 
نخستین کتاب گویا در سال 1932 تولید 
شد. اکنون کتاب های گویا در موضوعات 
مختلفی همچــون داســتان، رمان، 
کتاب های کودک و نوجوان، کتاب های 
مذهبی، آموزشــی، علمــی و هنری و 
موضوعات دیگر تولید می شوند. بنابراین 
در کشورهای توسعه یافته ناشران شروع 
به تولید حجم وسیعی از این کتاب ها در 
قالب نوار کاست کردند. اکنون امکانات 
بیشتر پخش کننده های صوتی، استفاده 
از این کتاب های گویا را راحت تر و رایج تر 

کرده است. در نتیجه شرکت هایی 
برای تولیــد این گونه کتاب ها 

تأسیس شدند. کتاب های 
صوتی برخالف کتاب های 
کاغذی که هزینه و کاغذ 
و انرژی زیــادی صرف 
می کننــد، مقــرون به 

صرفه تر هستند.

قواعد تولید کتاب های صوتی
آیا اگر صرفا یک نفر کتابی را بدون 
هیچ حس و حالی در ضبط صوت بخواند، 
کفایت می کند؟ یا نه؛ بهتر است آن یک 
نفر حس و حال فضای کتاب را نشــان 
دهد؟ آیا نیاز به شخصیت سازی قهرمانان 
داســتان ها اســت؟ آیا باید از داستان، 
اقتباس نمایشی کرد؛ آن  هم با رعایت 
تمامی فنون نمایش هــای رادیویی؟  
در وهله اول باید گفــت، مفهوم کتاب 
صوتی را نباید بــا نمایش های رادیویی 
اشــتباه گرفت، نمایش های رادیویی 
دارای قواعدی هستند که به ناچار دخل 
و تصرف در روایت های داستانی را ایجاب 
می کنند، معموال نقش راوی که سهم 
قابل توجهی در داستان های نوشتاری 
دارد، در نمایش های رادیویی کم رنگ 
شــده، یا کامال حذف می شود. دومین 
نکته که  باید در کتاب های صوتی در نظر 
گرفته شود، حفظ ساختار داستان کتاب 
است؛ آن هم با کمترین تغییرات ممکن 
و رعایت در امانت؛ به گونه ای که شنونده 
همان حس و حال یک خواننده کتاب 
را داشته باشد. اصل دیگری که  باید در 
خوانش کتاب های صوتی رعایت شود، 
احترام به تخیل خالق شــنونده است. 
یک خواننده کتاب با پیش رفتن داستان 
تصویرهایی در ذهنش شکل می گیرد. او 
حتی چهره و صدای تک تک شخصیت ها 
را تصور می کند و بــدون هیچ مزاحم یا 
پیشنهاد خارجی، اقدام به فضاسازی و 
مشاهده هر آن چه می خواهد، می کند. 
او با اجــازه دادن به قــوه تخیلش، به 
فضای داستان پرواز کرده، آن گونه که 
می خواهد از این خیالبافی ها و تصورات 

لذت می برد.
با چنیــن اوصافی  بایــد یک کتاب 
صوتی فقط یــک گوینــده به عنوان 
راوی داشته باشــد و آن راوی هم نباید 
به شخصیت ســازی مثال با تغییر صدا 
و فرو رفتــن در قالب نقــش قهرمانان 
داستان اصرار کند. او باید با حفظ ریتم 
و رعایت اصول فن بیان و البته ارائه حس 
و حال و لحن درست شخصیت ها )بدون 
تغییر صدا( کتاب را روایت کند و برای 
پیشگیری از یک نواختی متن که باعث 
خستگی شنونده می شــود، با همین 
ابزارهای کم، تا حد توان بکوشد. 
حال که حــرف از ابزارهای 
اندک شــد، باید گفت که 
بر همین اســاس، افکت 
نیز جایــی در کتاب های 
صوتی بــرای جلوگیری 
از حواس پرتی شــنونده 

ندارد، اما در عین حــال به ازای هر 7-6 
دقیقه الزم اســت با پخش موزیکی به 
مخاطــب فرصت بازیابــی اطالعات و 
مرور حوادث داســتان داده شود، دقیقا 
همان کاری که معمــوال یک خواننده 
پس از دقایقی انجــام می دهد. گوینده 
موظف است داستان خود را به گونه ای 
روایت کند که حضورش توسط شنونده 
احساس نشود و حتی این حس در وی 
تقویت شود که او خود کتاب را می خواند. 
بنابراین با توجه به تفــاوت ماهوی دو 
قالب نمایش های رادیویی و روایت های 
داستانی« و نبود امکان مقایسه این دو 
فرم مختلف اجرایی، باید این دو گونه را به 

شکل مجزا دید.
به همان دلیل که هیچ وقت به فیلم 
هملــت واژه کتاب تصویــری اطالق 
نمی شود، یک نمایش رادیویی هم صرفا 
یک اقتباس از ادیبات داستانی محسوب 
می شود. البته این اقتباس های نمایشی 
زمینه های الزم را برای آشنایی با ادبیات 
جهان فراهم می کنند، اما به لحاظ فرم، 
کتاب صوتی نیستند. کتاب های صوتی 
روشی برای جذب مخاطب هستند و در 
عصر سرعت که مردمان با عجله در رفت 
و آمد هستند، می توانند امکان دسترسی 
همیشگی و آســان به کتاب ها را فراهم 
کنند و هزینه چندانی هم برای ناشــر و 
خواننده دربرنداشته باشند. در نتیجه 
به نظر می رسد که الزم است ناشران به 
این مقوله توجه بیشــتری نشان دهند 
تا هم با وجود گرانی کاغــذ، کتاب ها را 
ارزان تر در اختیــار مخاطبان خود قرار 
دهند و هم خوانندگان خود را از دست 
ندهند و جامعه نیز همچنان از تکنولوژی 
در راستای آگاهی بیشتر استفاده کند. 
همچنین کتاب های صوتی می توانند 
در سفرها توسط شــرکت مسافربری 
به عنوان خدمات در اختیار مسافران قرار 
گیرند و این روند را همچون پخش فیلم 

در طول سفر عادی سازی کنند. 

راهکاری برای باال بردن سرانه مطالعه کتاب

کتاب های صوتی؛ ارمغان عصر مدرن 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»ایران شهر«، براساس مستندات تاریخی است

روایتحماسههاوترسها
»ایران شــهر«، کتابــی از محمدحســن 
شهسواری است که انتشارات شهرستان ادب 

آن را منتشر کرده است.
»ایران شهر«، کتابی است که چندسال در 
موردش تحقیق شده و درابتدای کتاب نیز آمده 
است: »از مستندات تاریخی فراوان و خاطرات 
مکتوب و شفاهی افراد بسیاری استفاده شده 

است«. 
کتاب ایران شهر، جنگ را از درون زندگی 
شــخصی آدم ها روایت می کند؛ آدم هایی که 
به دنبال مســائل دیگری بودند و اصاًل سودای 
جنگ نداشتند، اما به هر حال جنگ پیش آمد 
و آن ها در موقعیتی قرار گرفتند که تصورش را 

هم نمی کردند.
گویا این کتاب قرار اســت تا جلد 10 ادامه 
داشته باشــد و تاکنون جلد نخست آن چاپ 
شده است. نویسنده، داســتان را از سه زاویه  
مختلف تعریف می کنــد. از طرف خانواده ای 
که اصالتشان به هم رزمان رضاخان می رسید، 
از طرف خانــواده ای عرب بــا درگیری های 
عشــیره ای، از طرف خانــواده ای دیگر مقیم 
تهران که دو شخصیت اصلی آن یعنی جمشید 
و حسین، نظامی هستند. جلد اول کتاب 27 
شخصیت اصلی دارد که در جدول آخر کتاب 

به اختصار توضیح داده شده است.
بخش نخست، ماجرای سهراب و زهراست. 
سهراب و زهرا سر یک شرط بندی تیراندازی 
با هم آشنا می شــوند که خود قصه ای مفصل 
دارد. ســهراب دوره  تــکاوری را می گذراند و 
زهرا پرستار است. ماجرای این فصل قصه  یک 
مهمانی  است که در آن چندین نفر دارند فوتبال 
می بینند و میان بحث هایشان از انقالبی که به 
وقوع پیوسته و آمار مرگ و میر و چگونگی اش 

حرف می زنند. 

بخش دوم کتاب، ماجرای حســیب و زیبا 
زندیه ا ست. زیبا یک دختر شیرازی و حسیب 
پســری عرب از اهــواز اســت. خانواده هایی 

متفاوت دارند و ماجراهایی خواندنی. 
بخش ســوم کتــاب، ماجرای حســین 
و جمشید اســت. دو دوســتی که در دوران 
دبیرســتان طی یک درگیری خیابانی با هم 
آشنا شدند. حســین خانواده ای مذهبی دارد 
و جمشید خانواده ای وطن دوست. همین دو 
خصیصه یکی از بهترین درگیری های آن دو در 
دوران سربازی شان را می سازد و حسین را بر 
سر یک انتخاب بسیار مهم در زندگی اش قرار 
می دهد.  ماجرای فصل آخــر، جایی به پایان 
می رسد که نخســتین گلوله از طرف عراق به 

طرف مرز ایران شلیک می شود. 
در جلد نخســت کتاب، ما با شخصیت ها 
و گذشته شان آشنا می شــویم و آن ها را تا 30 
شهریور 13۵9 دنبال می کنیم. ماجرای جنگ 
از جلد بعــدی کتاب آغاز خواهد شــد. یقینا 
کتاب ایران شــهر از جمله کتاب های ایرانی  
است که باید خوانده شود و در پایان جلد دهم 
به تحلیل همه جانبــه آن پرداخت. زیرا جنگ 
بخش مهمــی از دوران معاصر تمام ایرانیان را 
تشکیل می دهد که بی شک تمام ابعاد زندگی 
آن ها را به گونه ای تحت تأثیــر خود قرار داده 
اســت. جنگی که با وجود گذشــت سال ها از 
رخ دادن آن، همچنان زوایای تاریک و کشف 
نشده ای دارد و آن طور که باید به آن پرداخته 

نشده است. 
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آبان مصدق

رمان »وردست« نوشته  برنارد ماالمود با ترجمه  
مجتبی ویسی در نشر مانیا هنر منتشر شد. 

مجتبی ویسی در معرفی این رمان می گوید: 
»وردســت« دومین رمــان ماالمود اســت که 
در ســال 19۵7 منتشر شــده و روایتگر زندگی 
خواربارفروشی است که در سال های پس از جنگ 
جهانی دوم با سودای ایجاد وضعیتی بهتر برای خود 
و خانواده اش به منطقه  بروکلین آمده است. این 
رمان همچون داستان کوتاه های شاخص ماالمود، 
بیانگر تنگناهای زندگی مهاجران و انتظارات بزرگ 

آنان است، تجربیاتی که بادقت توصیف شده اند.
او در این  باره می افزایــد: جاناتان رزن، منتقد 

آمریکایی، گفته اســت که »رمان »وردســت« 
به چند دلیل شایســتگی خواندن دارد، از جمله 
ارائه  تصویری بی کم و کاست از زندگی جماعتی 
کارگر و در آستانه  از پا درآمدن، طنزی تلخ، تجسم 
ظریف کارانه  اشــتیاق آدمی برای زندگی بهتر و 
تحصیل و راهی بــرای برون رفت، نقد طعنه آمیز 
الگــوی آمریکایی »زندگی خــوب« که راحتی 
صرف مادی را جایگزین زیستنی شایسته و بایسته 
می کند، و عاقبت لذت ناب نوشته و نثر. از طرفی، 
این رمان را باید جزئی تأثیرگذار از ادبیاتی دانست 
که دغدغه  کشف و سازماندهی مجدد آمریکا در آن 
موج می زند؛ سرزمینی که ماهیت واقعی اش در آنِ  

واحد، پیدا و ناپیدا است.«
برنارد ماالمود، نویســنده  آمریکایی، در سال 

191۴ در بروکلیــن نیویورک چشــم به جهان 
گشود. والدینش از مهاجران روس بودند. مدرک 
کارشناسی ارشدش را در رشــته  زبان و ادبیات 
انگلیســی از دانشــگاه کلمبیا گرفت. مدتی در 
نیویورک در کالس های شبانه زبان انگلیسی درس 
می داد و بعدها در کالج ها و دانشگاه های مختلف، 
ازجمله کالج بنینگتون در ورمونت سال ها تدریس 
کرد. او را در کنار سال بلو، جوزف هلر و فیلیپ راث 
بهترین نویسندگان یهودی آمریکا در قرن بیستم 
دانسته اند. او هشت رمان و چهار مجموعه داستان 

کوتاه نوشته است. 
برنارد ماالمود بــرای رمان »دالل« هم جایزه  
پولیتزر و هم جایــزه  کتاب ملی را برده اســت. 
مجموعه داستان »بشــکه  جادویی« او نیز برای 

بار دوم جایزه  کتاب ملی آمریکا را نصیبش کرد. 
دیگر رمان های او عبارتند از: »یک زندگی جدید«، 
»تصاویر فیدلمن«، »مســتأجران«، »آدم های 
دابین« و »موهبت الهی«. برخی رمان های ماالمود 
را به صورت فیلم درآورده اند که »دالل و مادرزاد )با 
بازی رابرت ردفورد(« از جمله  آن هاست. ماالمود 
در سال 1986 در منهتن نیویورک چشم از جهان 
فروبست  و بخشی از متن کتاب: »خواربارفروش به 
خیابان چشم دوخت. آرزو کرد لختی، که کاش بار 
دیگر آن بیرون می بود، در هوای آزاد، مثل دوران 
کودکی - که اصالً در خانه نبود - اما صدای هوهوی 
باد هول در دلش انداخت. باز به فروش مغازه فکر 
کرد، اما کی آن جا را می خریــد؟ آیدا هنوز امید 
داشت. هر روز داشت. این فکر لبخندی تلخ بر لبان 
مرد نشاند، هرچند دل و دماغ لبخند هم نداشت. 
ایده ای محال بود، پس کوشید آن را از سرش بیرون 
کند. با این حال، مواقعی هم بود که می رفت توی 
اتاق پشتی، جرعه ای قهوه برای خودش می ریخت 
و همراه با نوشیدنش خوش خوشان به فکر فروش 

می افتاد. اما به فرض هم که معجزه ای رخ می داد 
و آن جا را می فروخت، آن وقت کجا را داشــت که 

برود، کجا؟«

»وردست« دومین رمان ماالمود است 

داستانیدربارهجنگدرآنسویجهان

نگاه

کتاب های صوتی روشی 
برای جذب مخاطب 

هستند و در عصر سرعت 
که مردمان با عجله در رفت 

و آمد هستند، می توانند 
امکان دسترسی همیشگی 
و آسان به کتاب ها را فراهم 

کنند و هزینه چندانی 
هم برای ناشر و خواننده 

دربرنداشته باشند
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