
ــژه ي بازار ويـ
نشر بين الملل

 از چه زمانى به جمع ناشران پيوستيد؟
من در سال 1369 مجوز نشر گرفتم. قبل از آن يك مجموعه ترجمه و تأليف در مجالت داشتم، 

اما در سال 1369 مصمم شدم وارد عرصه ى نشر شوم. 
 چه شد كه وارد عرصه ى نشر شديد؟ انگيزه ى اصلى شما براى ورود به جمع ناشران 

چه بود؟
فكر مى كردم آن طور كه دلم مى خواهد، كارهايم را ناشران به راحتى منتشر نمى كنند. 20 سال 
پيش بازار نشر آن قدر راحت و روان نبود و مخصوصًا آن زمان ناشران ما كتاب هاى رنگى چاپ 
نمى كردند. مشكل چاپ و كاغذ وجود داشت. به عالوه تعداد كارها خيلى زياد بود و ناشر سه چهار 

امير صالحى طالقانى، دانشجوى دكتراى چاپ و نشر، مترجم، نويسنده و ناشرى است كه به طور 
شخصى، اقدام به رعايت حق كپى رايت كرده است. او معتقد است رعايت كپى رايت نه تنها رعايت 
حقوق نويسنده و ناشر است و درهاى بازار جهانى تجارت كتاب را به روى ناشران ما مى گشايد، بلكه 

آغاز مناسبى براى صدور فرهنگ ايرانى ـ اسالمى به ساير ملل محسوب مى شود.

كپى رايت
كليد تجارت 

كتـــاب
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ماه معطل مى كرد تا تصميم بگيرد، چاپ كند يا نكند. اين قضايا براى ما خيلى سخت بود.
آن زمان بزرگ ترين ناشر ما در زمينه ى كتاب كمك آموزشى، «انتشارات مدرسه» بود. كانون 
تقريبًا كار آن چنانى در اين زمينه نمى كرد. كارها را سبك كرده بود و به وادى داستانى رفته بود. 
خيلى كم كار علمى چاپ مى كرد. ناشران خصوصى هم تازه مى خواستند وارد اين عرصه شوند. مثًال 
«افق»، هم زمان با ما شروع كرد. يا «قديانى» هنوز درگير كار علمى نشده بود. اين شد كه به نظرم 

رسيد خودم وارد عرصه ى نشر بشوم.
البته ما در سال 1369 خيلى فعال نبوديم. سه چهار سال است كه فعاليتمان 

در حوزه ى نشر بيشتر شده است.
 توانستيد موانعى را كه بر سر راهتان در عرصه ى نشر وجود 

داشت، از ميان برداريد؟
نه خيلى.
 چرا؟

آن موقع ما فكر مى كرديم مى توانيم، اما كار آسانى نبود. بزرگان نشر 
در اين كه چه كتاب هايى منتشر كنند، مانده بودند. اصًال حال و هوا، با حال و 

هواى امروز متفاوت بود.
 امروز حال و هواى نشر چگونه است؟

يا  دايره المعارف  مى كنند.  چاپ  صفحه اى  پانصد  چهارصد  سنگين  كتاب هاى  ما  ناشران  االن 
كتاب هاى مرجع رنگى به قيمت هاى خيلى زياد، مثل 30 و 35 هزار تومان به چاپ مى رسانند و 
مردم هم مى خرند. گاه مى بينيم اين كتاب ها سه بار چاپ مى شوند و مثًال سالى 10 هزار نسخه به 

فروش مى رود.
آن موقع واقعًا اين طور نبود و فروش نمى رفت.

 پس بزرگ ترين مشكل آن زمان به نظر شما بازار بود؟ كتاب فروخته نمى شد؟
بله، آن زمان نشر بازار خوبى نداشت و قيمت ها، قيمت هاى مناسبى نبود. البته مشكل كاغذ هم 
وجود داشت. در اصل، آن زمان صنعت نشر، خيلى روبه راه و روان نبود، اما االن خيلى خوب است 

و ناشران دارند كار مى كنند.
ما نتوانستيم كار كنيم، چون كوچك بوديم. فقط فكر بزرگ و دل گنده اى داشتيم. ما نتوانستيم، 

اما ناشران ديگر توانستند خوب كار كنند.
 به غير از كار نشر شما تأليف و ترجمه هم داشته ايد؟ اگر ممكن است در اين باره 

كمى براى ما توضيح دهيد.
من از سال 65-1364 در كيهان علمى، مجالت رشد، دوچرخه و چند مجله اى كه در آن زمان 
براى كودك و نوجوان منتشر مى شد، شروع به كار كردم. در اين مجالت كار تأليف داشتم. اما از 

در زمينه ى ترجمه 
خيلى راحت مى توان كتاب 
يافت. مترجم كتاب را در 

نمايشگاه يا جايى مى بيند و يا 
سفارش مى دهد
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بين 40-230 كتابى كه تا به حال به دست چاپ سپرده ام، شايد حدود 15-10 درصدش تأليف و 
بقيه ترجمه بوده است.

 چه طور وارد جريان ترجمه شديد؟ چه طور شروع شد؟
آن جا  كردم.  مدارس  در  تدريس  به  شروع  دبيرستان،  از  فارغ التحصيلى  از  پس  بالفاصله  من 
مى ديدم كه كار كمك آموزشى مناسب نيست. در سال 1364 كتاب كمك آموزشى خيلى 
كم بود. من آن موقع رياضى درس مى دادم و تنها كتاب كمك درسى موجود يك 
مجموعه  ى شش جلدى خيلى قشنگ از آقاى صابرى، به اسم «از رياضيات 
خود مطمئن شويد» بود. من براى اين كه منابعى براى دانش آموزان پيداكنم، 
كه  مى آمدم  آموزشى»  برنامه ريزى  و  پژوهش  «سازمان  كتاب خانه ى  به 
آن جا  هم  را  مختلف  كشورهاى  مرجع  كتاب هاى  داشت.  مرجع  كتاب هاى 
جمع مى كردند.در آن جا مجموعه اى شش جلدى از «انتشارات آكسفورد» را 
ديدم. اين كتاب رياضى را آموزش مى داد و تمرين هاى فراوانى داشت. اصًال 
رياضيات را به روش حل تمرين آموزش مى داد. آن موقع مشكل ارز وجود داشت. 
با وجود دردسرهاى فراوان براى خروج كتاب از كتاب خانه، كتاب را بيرون آورديم و از 
صفحات و عنوانش زيراكس گرفتيم و به محلى در خيابان انقالب برديم. آن جا يك درخواست با 

80 دالر داديم.
پس از طى مراحل فراوان ديگر، اين شش جلد كتاب آمد و شد اولين كتابى كه من ترجمه كردم. 
خوب استقبال شد. در سال 68-1367 ارتباط خوبى با «انجمن معلمان رياضى آمريكا و كانادا» 
وجود داشت. ما چون در كنفرانس آموزش رياضى ايران، دو سه بار مقاالتى ارائه كرده بوديم، با 
آن ها ارتباط داشتيم و توانستيم كتاب هاى خيلى خوبى را به كشور بياوريم و شروع به ترجمه كنيم. 
يواش يواش اين انگيزه ايجاد شد كه كتاب هاى فراوانى بيايند. چون براى چاپ هر كتاب، مجبور 

بوديم 15-10 كتاب بياوريم و به ناشرهاى متفاوت معرفى كنيم.
در سال 1999، از طرف انتشارات مدرسه به من مأموريت دادند، به عنوان كارشناس علوم به 
«نمايشگاه كتاب بولونيا» در ايتاليا بروم. از آن جا بحث چگونگى ارتباط با ناشران خارجى و بحث 
كپى رايت آغاز شد و فعاليت هايى را براى توليد و عرضه ى محصول، به جاى مصرف كننده ى صرف 

بودن، شروع كرديم.
 كيفيت كارهاى ترجمه را در بازار نشر كشور چه طور ارزيابى مى كنيد؟

حوزه ى  در  فقط  من  بگذاريد  است.  خوب  بگوييم  مى توانيم  باشيم،  خوش بين  خيلى  خيلى  اگر 
كودك و نوجوان كه كار مى كنم، واقعيتش را بگويم. اصًال ترجمه هاى ما، ترجمه هاى خوبى نيست. 

جايى براى بررسى و ارزيابى نيست و ترجمه ها خيلى كم دقت انجام مى شوند.
اگر شما كتاب ها را بررسى كنيد، مشكل و غلط علمى فراوانى پيدا مى كنيد. به عالوه، مطالب 

به نظرم هزينه ى كار 
ترجمه چيزى حدود يك دهم 

كار تأليفى است
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خيلى قابل فهم نيستند.
 به نظر شما علت اين ضعف چيست؟

شايد علت اين باشد كه در زمينه ى ترجمه، خيلى راحت مى توان كتاب يافت. مترجم كتاب را در 
نمايشگاه يا جايى مى بيند و يا سفارش مى دهد. ناشر هم هزينه ى كمى براى اسكن و آماده سازى 
مترجمان قابلى كه بشود روى  هزينه ى كمى مى پردازد. ما  ترجمه هم  مى دهد واز اين رو براى 

كارهايشان حساب كرد، خيلى كم داريم. وضعيت اصًال مطلوب نيست.
 آيا كار ترجمه براى ناشر توجيه اقتصادى دارد؟

به نظر من به عنوان يك مترجم، اگر كسى بخواهد واقعًا همه ى اصول را مراعات كند، ترجمه 
كار سختى است چون شما مى خواهيد به افكار و نوشته هاى نويسنده وفادار بمانيد و در عين حال 

آن را به متنى قابل استفاده براى مخاطب تبديل كنيد.
اما از جهت ديگر ترجمه يك كار آماده است. با توجه به اين كه ما كپى رايت را رعايت نمى كنيم، 
كار خيلى ساده اى است. كافى است كه قيمت پشت جلد يك كتاب را بپردازيم و كمى هزينه كنيم. 
از روى سايت هاى اينترنتى ناشر آن را شناسايى كنيم و كتاب را به اين جا بياوريم. زحمت ترجمه را 
بكشيم و بقيه اش اسكن و آماده سازى است. براى ناشر خيلى خوب است، چون پول تصويرگرى و 
عكاسى نمى دهد، حتى براى صفحه آرايى هزينه ى كمترى مى پردازد. چون معماها حل شده اند و 
مشخص است كه چه طور صفحه آرايى شده و تصوير را كجا بايد بگذاريم و چه طور فرمت كار را در 

بياوريم. زحمت همه ى كار را ناشر اصلى كشيده است.
به نظرم هزينه ى كار ترجمه چيزى حدود يك دهم كار تأليفى است. بعد هم خيالمان راحت است 
كه گروه خيلى خوبى روى اين كتاب نظارت كرده اند. حاال فكر كنيد، كارى را مى خواهيم تأليف 
كنيم. ابتدا بايد ديد، مؤلف درست نوشته است يا نه. يعنى بايد روى جريان تأليف و تدوين مطالب 
نظارت بشود كه اصًال اين كارها در ايران متأسفانه معمول نيست؛ به ادعاى من البته. فكر مى كنم 
كه دوستان ديگر هم اين نظر را داشته باشند كه بحث نشر ما در ايران خيلى غيرحرفه اى است و 
حلقه هاى مفقوده ى زيادى دارد. فرض كنيد مؤلفى، كتاب تأليف كند. چه كسى هست كه به خود 
زحمت دهد، براى يك كتاب 32 صفحه اى، 800 واژه ى كار بنويسد و كدام ناشر است كه براى اين 
800 واژه مبلغ خوبى بپردازد؟! نوشتن يك كتاب 800 تا 1000 واژه اى علمى نو در زمينه ى كودك، 
حداقل دو سه ماه كار مى برد؛ تازه اگر خيلى سريع باشد. كدام ناشر است كه حقش را پرداخت كند؟ 
در صورتى كه ترجمه ى كارى با اين حجم. بيشتر از سه چهار روز طول نمى كشد و هر قدر هم 
كه ناشر بپردازد، براى مترجم مى صرفد. از آن طرف، چه كسى اين كتاب را طورى تصويرگرى يا 

عكاسى مى كند كه با متن بخواند؟
 براى مترجم چه طور؟ آيا كار ترجمه، براى مترجم توجيه اقتصادى دارد؟

كند، رحمت  خدا  يا  فانى  كامران  خرمشاهى،  شهريارى،  مثل  بزرگمان،  مترجم  دوستان 
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مهدى سحابى، هميشه مى گفتند تعداد مترجمينى كه در ايران زندگى شان از راه ترجمه مى گذرد، 
به تعداد انگشتان يك دست نيست. من دوست بزرگوارى داشتم كه مسير ايشان را ادامه دادم. آقاى 
عليرضا توكلى صابرى در كار ترجمه خيلى به من كمك كرد. خيلى چيزها را به صورت تجربى به 
من ياد داد و تا بخواهيد كتاب ترجمه كرده بود. زندگى ايشان از راه ترجمه به سختى مى گذشت. 
گذشته را هم اگر ببينيد، فردى مثل احمد آرام، زندگى مختصر و مفيدى داشت. كسانى كه از آن ها 

نامى مانده است، چنين زندگى مى كردند.
زمانى تعداد كسانى كه زندگى شان از راه ترجمه مى گذشت، به تعداد انگشتان دو دست نبودند. اما 
االن واقعًا اين طور نيست. االن دوستان زيادى هستند كه از راه ترجمه زندگى مى كنند و پول هاى 
خوبى در مى آورند. اما آن چه از آن ها مى ماند، آثار قابل توجهى نيست. يك احمد آرام است و كلى 

آثار ارزشمند.
 پس وضعيت ناشران از نظر  اقتصادى بهتر است؟

هميشه ناشرها وضعشان خوب بوده است. االن صنعت نشر صنعت پررونقى است. تجارت كتاب، 
تجارت خوبى است و اغلب كارها هم ترجمه هستند. نسبت ترجمه به تأليف يك به 10 هم نيست. 

به نظرم انتشار كار ترجمه شده بسيار پرسود است، كما اين كه ما داريم همين كار را مى كنيم.
 اگر ناشر حق كپى رايت را بپردازد، آيا باز هم انتشار كار ترجمه شده توجيه اقتصادى 

دارد؟
اگر قرار باشد حقوق ناشر اصلى رعايت شود، ممكن است كمى در سود ناشر اثر بگذارد، البته از 
نظر من، اگر كپى رايت اثري را بپردازيم، بركت ديگرى خواهد داشت. ممكن است حساب كنيم كه 
اگر شش درصد كپى رايت را بپردازيم، درامدمان كم مى شود، اما از آن طرف وقتى حقوق كسى را 

رعايت كنيم، به جايش برداشت خوبى خواهيم داشت.
  وارد بحث كپى رايت شديم. شما موانع كپى رايت را در ايران چه مى بينيد؟

به نظر من هيچ مانعى در راه كپى رايت وجود ندارد.
  پس چرا تا به حال اين حق در ايران رعايت نشده است؟

هيچ مانعى نيست، اال حساب و كتاب اقتصادى كه ناشران مى كنند. ببينيد ما در دين و فرهنگمان 
مى گوييم: آن چه را براى خودت نمى پسندى، براى ديگران هم نپسند.

كار  آن  روى  ماه  يك  كه  كشيده ايد  نقاشى  يك  هستيد،  تصويرگر  يك  شما  كه  كنيد  فرض 
كرده ايد. بعد ببينيد كه بدون رعايت حقوق شما، آن را چاپ كرده اند. چه قدر ناراحت مى شويد؟!

ما كتابى داريم به نام «ماهى طاليى، ماهى نقره اى» كه آقاى ابراهيم حسن بيگى آن را نوشته 
است. اين كتاب به زبان فارسى و توسط «انتشارات لوح بصر» چاپ شده است. همين كتاب را 
رايزنى فرهنگى ايران به زبان تركمنى در تركمنستان با كيفيت بسيار بد چاپ كرده است. آمده اند 
از تصاويرش اسكن كرده اند و با كيفيت خيلى بد، حدود هزار نسخه توليد كرده اند. با كتاب ديگر 
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ايشان به نام «عموجان عباس»، هم همين طور عمل كرده اند. وقتى با دوستان «لوح بصر» و يا 
آقاى حسن بيگى صحبت مى كرديم، خيلى ناراحت بودند. مى گفتند مى آمدند از ما اجازه مى گرفتند، 

مبلغ اندكى مى پرداختند و ما نسخه ى اصل را به آن ها مى داديم.
همين وضع براى ناشران خارجى هم وجود دارد. من از سال 1999 به بعد، همواره در نمايشگاه هاى 
بزرگ شركت كرده ام. هر سال در نمايشگاه فرانكفورت بوده ام. به نمايشگاه بولوينا و نمايشگاه هاى 

كشورهاى عربى، آسيايى، روسيه و مصر رفته ام. هرجا مى رويم، ديد بدى به ما دارند. 
ما را به عنوان دزددريايى معرفى مى كنند. اين اصًال در وادى فرهنگى، صورت 

اگر  االن  اما  مى بردند.  كتاب  از  كمى  سود  ما،  ناشران  زمانى  ندارد.  خوشى 
حساب كنيم، مى بينيم پرداخت شش درصد پشت جلد مبلغ زيادى نيست.

 آيا ممكن است فرض كرد كه پرداخت كپى رايت براى ما سود 
اقتصادى دارد؟

فرهنگى  توسعه ى  بحث  ما  براى  شويم.  وصل  نشر  اقيانوس  به  بايد  ما 
مطرح است و از صدور فرهنگمان حرف مى زنيم. خب به اين منظور بايد به 

دريا وصل باشيم؛ بايد به همه وصل باشيم. اما ما در زمينه ى نشرمان آمده ايم يك 
ده كوره با يك كوره راه درست كرده ايم كه فقط خودمان مى توانيم از آن عبور كنيم. در 

صورتى كه االن نشر و كپى رايت در جهان، يك شاهراه است؛ بزرگراهى است كه از آن مى شود هم 
رفت و هم آمد. براى ما امكانات با ارزشى دارد.

ما شش درصد پشت جلد كتاب فارسى را مى پردازيم. اما فكر اين را بكنيد كه اگر ما 100 كتاب 
بخريم، پنج كتاب بفروشيم، برابرى مى كند. از طرف ديگر، شمارگان كتاب هاى ما در داخل كشور 
3000 تا 5000 نسخه است، در صورتى كه بيرون از ايران مى توان 50 هزار نسخه چاپ كرد. در 
روسيه، كتاب شمارگانى حدود 70 تا 400 هزار نسخه دارد. يعنى بعضى از كتاب ها 400 هزار تيراژ 
دارند! شما ببينيد اگر فقط 10 سنت روى هر كتابى بگيريد، چه قدر ارزشمند مى شود! ما متأسفانه به 

اين ها فكر نمى كنيم و تا جلوى بينى مان را بيشتر نمى بينيم.
 چه مشكلى براى انتشارات كتاب هاى ايرانى در بازارهاى جهانى وجود دارد؟

زبان فارسى، زبانى است كه در دنيا رواج ندارد. ما دو سه كشور فارسى زبان هستيم كه تازه 
كشورهاى ديگر هم زبان نوشتارى ما را خيلى راحت نمى پذيرند. در تاجيكستان از نوشته هاى ما 
استفاده نمى كنند و خط سيرليك مى خواهند. بچه هايشان نمى توانند فارسى را به راحتى بخوانند و 

كتاب ما بازار خوبى نخواهد داشت.
فرض كنيد قرار باشد كتاب ما را ناشرى به زبان انگليسى منتشر كند. خب اگر بخواهيم حقوق ما 
را رعايت كند، ما هم بايد حقوق او را رعايت كنيم. حتى ممكن است كتاب ما به زبان چينى چاپ 
شود. ببينيد گستره ى زبان چينى چه قدر وسيع شده است. االن بعد از انگليسى، زبان دوم چينى 

االن 
نشر و كپى رايت 

در جهان، يك شاهراه 
است بزرگراهى است كه از 

آن مى شود هم رفت و هم آمد 
براى ما امكانات با ارزشى 

دارد
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است؛ چون درصد استفاده از اين زبان بسيار باالست. در اغلب كشورها در كنار زبان انگليسى، چينى 
هم آموزش مى دهند، چون چينى دارد غلبه مى كند. بنابراين رعايت كپى رايت، از دست دادن نيست 

و از نظر اقتصادى باختن نيست، بلكه برنده خواهيم بود.
ما منابع خيلى خوبى براى فروش به دنيا داريم. تنها اشكال ما، ـ به خصوص ناشرانمان ـ اين 
است كه خيلى به آينده فكر نمى كنيم. قدرى هم در انجام كارهاى بزرگ تنبل هستيم 

و همت نمى كنيم.
كم  ما  كشور  به  را  علم  انتقال  روند  كپى رايت  كه  معتقديد  پس    
به قدرى  هزينه ها  كپى رايت  رعايت  با  معتقدند  برخى  چون  نمى كند. 
افزايش مى يابد كه ورود كتاب به كشور كاهش جدى پيدا مى كند و 

در نتيجه روند انتقال علم، با كاهش روبه رو مى شود.
قلمداد  مصرف كننده  عنوان  به  ترجمه،  كارهاى  آوردن  با  االن  ما  ببينيد، 
مى شويم و خودمان را در جايگاه مصرف كننده قرار داده ايم. چون ترجمه كردن 
راحت است، در صورتى كه تأليف، يعنى توليد، يعنى تولد، خلق كردن. ما خودمان 
را به خاطر مسائل اقتصادى، از خلق آثار خوب محروم كرده ايم. به جاى اين كه ذهن ها 
را به سمت خالقيت هدايت كنيم، گفته ايم بياييد مصرف كننده باشيد و غذاى آماده مصرف كنيد. 

اين خيلى خوب نيست. تأليف زمينه ساز بسيارى از پيشرفت هاى ديگر است.
 فكر مى كنيد اگر قانون كپى رايت در ايران رعايت شود، بازارى كه در دنيا پيش روى 

ما قرار خواهد گرفت، از وضعيت موجود بهتر خواهد بود؟
در وضعيت موجود كه ما اصًال بازارى در دنيا نداريم. من در اين زمينه آمارى را دو سه سال پيش 
در مقاله اى منتشر كردم. سهم ما از بازار چند هزار ميليارد دالرى تبادالت نشر دنيا، در حد صدم 
در صد هم نيستيم. يعنى يك هزارمش را هم بهره نمى بريم. يكى از دوستان ناشر ما، حدود 200 

كتاب به چين فروخت، اما رقمى كه دريافت كرد، رقم ارزشمندى نيست.
 علت چيست؟

علت اين است كه ما را در صنعت نشر و بازار جهانى نمى شناسند. چون بازار خوبى نداريم، ناشر 
مجبور است كتابش را مفت بفروشد. اما اگر بازار كتاب هاى ايرانى، بازار پررونقى باشد، مى تواند در 
رقم هاى باال فروش كند. دقيقًا مثل اين كه كسى فروشگاه خيلى بزرگى داشته باشد. معلوم است 
كه قيمت ما را او تعيين مى كند. و يا فالن اسم تجارى مى تواند به قيمت باال بفروشد، اما من چون  
اسم تجاري مشهوري ندارم، مجبورم بساط كنم و زيرقيمت بدهم. ما االن جايگاهى در بازار كتاب 

دنيا نداريم، اما منابع خيلى خوبى داريم كه مى توانند ما را موفق كنند.
 آيا كشورهايى در سطح ما وجود دارند كه در اين راه وارد شده و به موفقيت رسيده 

باشند؟

رعايت 
كپى رايت، از دست دادن 
نيست و از نظر اقتصادى 
باختن نيست، بلكه برنده 

خواهيم بود
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تركيه و كره جنوبى در اين زمينه وارد شده و غوغا كرده اند. ما اصًال وارد نشده ايم و بازارى نداريم. 
مطمئنًا هرچه پيش برويم، مثبت خواهد بود. من نمى دانم چرا ما از كپى رايت وحشت داريم.

  معموالً اين تصور وجود دارد كه قيمت معادل اروپا و آمريكا محاسبه خواهد شد.
روى  چه قدر  مگر  و  بپردازد  مى خواهد  را  رقم  اين  كسى  چه  مگر  هم،  بعد  نيست.  اين طور  نه، 
كسى  عنوان  به  چرا  مى كنيم؟  فكر  مصرف كننده  به عنوان  فقط  ما  چرا  مى گذارد؟  تأثير  هزينه ها 
در  و  مى زنند  را  اول  حرف  دنيا  در  ايران  تصويرگران  االن  نمى كنيم؟  فكر  بفروشد  مى تواند  كه 
جشنواره هاى گوناگون جايزه مى برند. از دوستان تصويرگر ما، هستند كسانى كه از 10 كار انتشار 
يافته شان، پنج كار جايزه گرفته است. بچه هاى تصويرگر ما كارهايشان را به ناشران بيرونى عرضه 

مى كنند. چرا در بازار نشر و كتاب خودمان كار نشود و به بيرون عرضه شود؟!
متن هاى ما هم متن هايى عالى هستند. مثًال كارهاى آقاى مرادى كرمانى را در خيلى از جاهاى 

دنيا مى خرند. كتاب هاى آقاى رحمان دوست را هم. امثال اين ها خيلى داريم.
 چرا ناشران نتوانسته اند هم پاى تصويرگران به موفقيت برسند؟

فهم تصوير خيلى راحت است. ترجمه نمى خواهد به همين دليل خوب عرضه مى شود. اشكال ما 
اين است كه كارمان به زبان فارسى است. ما يك حلقه ى كوچك كم داريم. ما متن فارسى بسيار 
عالى، فراوان داريم. آثار تأليفى خيلى خوب و مؤلفان خوبى هم داريم. اما در تبديل آن ها به زبان 

قابل استفاده در دنيا، مشكل داريم. اين بحث، بحث ترجمه است.
مترجمان خوبى داريم كه از آن ها استفاده نكرده ايم. به آن ها فرصت نداده ايم كه كارهاى تأليفى 
را به زبانى كه دنيا آن را مى شناسد، ترجمه كنند. همين! چيز بيشترى نيازى نيست. دوست ناشر 
ما كه كتاب هايش را به دنيا مى فروشد، قراردادهاى 20، 30 و 100 كتابى دارد. حتى مى گويد 700 

كتابم به حدود سى چهل زبان در دنيا منتشر و توزيع شده است.
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