
ــژه ي بازار ويـ
نشر بين الملل

 نمى توان گفت همه ى زندگى عشق و رؤياى دوران كودكى است.
من گفتم و تا حاال پاى حرفم ايستاده ام. البته مى دانم مشكل است، اما اگر كوتاه بياييم، نه فقط 

عشق و رؤياهايمان، بلكه كشورمان را مى بازيم.
 عشق و رؤياهاى كودكى، شما را به سوى كتاب و نشر كشاند؟

بله. در خانواده ى ما رسم بود شب ها كه دور هم جمع مى شديم، بزرگ تر خانواده كه مادربزرگم 
بود، براى همه كتاب مى خواند. من هم كه از كودكى عاشق فرهنگ و ادبيات ايران بودم، عشق 

كتاب خواندن با صداى بلند براى ديگران در وجودم ايجاد شد.
هم  ديگران  از  و  مى خواندم  روزنامه  حتى  و  سنگين  كتاب هاى  سالگى  هشت  هفت  از  تقريبًا 

فريده خلعتبرى، مدير «نشر شباويز» است. او كه به قول خودش از پنج سالگى سواد خواندن 
و نوشتن داشته است، دكتراى ماليات بين الملل، فوق ليسانس تجارت و بازرگانى و فوق ليسانس 

مديريت صنعتى از كشور انگلستان دارد.
او فعاليتش را در حوزه ى نشر كودك و نوجوان از سال 1363 آغاز كرده و تا به حال جوايز متعدد 
بين المللى را براى ايران به ارمغان آورده است: «دلم مى خواهد همه ى جوايز دنيا را براى كشورم 

بياورم.»
كند:  معرفى  دنيا  به  را  ايرانى  تصويرگر  و  نويسنده  ده ها  است  توانسته  هم چنين  خلعتبرى 
«خوش حالم كه مى توانم به دل بچه هاى دنيا راه پيدا كنم و فرهنگ، هنر و هنرمندان ايرانى را به 

همه ى دنيا معرفى كنم.»
واقعيت  به  داستان  تا  مى نشينيم  خلعتبرى  فريده  خانم  روبه روى  شباويز  نشر  ساده ى  دفتر  در 

رسيدن رؤياى دوران كودكى و موفقيت هايش را برايمان تعريف كند.

تعبير تدريجي
 يـك رويـــا

مدير نشر شباويز از تعبير روياهاي 
كودكي اش مي گويد:
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مى خواستم كه گوش كنند.
 اولين كتابى كه خوانديد را به ياد داريد؟

بله اولين كتابى كه خودم خواندم «نبردچالدران» بود. در هشت سالگى اين كتاب را خواندم و 
البته خيلى هم برايم سخت بود.

 به تاريخ هم عالقه داشتيد كه در هشت سالگى چنين كتابى خوانده ايد؟
بسيار زياد. هنوز هم عالقه مندم. هنوز هم تاريخ و فرهنگ و ايران و هرچه كه راجع به ايران 

باشد را عاشقانه دوست دارم. هر كتابى هم كه در اين زمينه به دستم برسد چندين بار مى خوانم.
 پس ناشر بودن و گرفتارى هاى آن، مانع از مطالعه ى شما نشده است؟

اتفاقًا به همين دليل سراغ نشر آمدم.
 چه طور؟

و  كودكى  دوران  كتاب هاى  از  بعضى  هم  هنوز  داشته ام.  دوست  را  خواندن  كتاب  هميشه  من 
نوجوانى ام را دارم. زمانى هم كه مى خواستم در دبيرستان انتخاب رشته كنم، تصميم گرفته بودم 
رشته ى ادبى بخوانم. خانم عشرت كه مديرمان بود، به من گفت: «رشته ى ادبى براى شاگردهاى 
تنبل است. تو با معدل 20 بايد رشته ى رياضى بخوانى.» و در نهايت ايشان مرا در رشته ى رياضى 
ثبت نام كردند. از اول مهر ماه تا دو هفته، من سر كالس رشته ى ادبى مى رفتم و خانم عشرت با 
عصبانيت مرا به كالس رياضى برمى گرداند. زمان كنكور نيز، باز به اجبار، هم در رشته ى رياضى 
و هم پزشكى شركت كردم. البته بدون اين كه كسى اطالع داشته باشد در امتحان اعزام محصل 
هم شركت كردم و اول شدم. بعد به انگلستان رفتم تا حسابدارى بخوانم. البته طى 9 سالى كه 
در انگلستان بودم، عالوه بر حسابدارى رشته هاى ديگرى هم خواندم. وقتى با كوهى از مدارك 
تا  خانواده  در  كنم.  افتتاح  را  انتشاراتم  كه  بودم  گرفته  قطعى  تصميم  برگشتم  ايران  به  تحصيلى 

مدت ها سر اين موضوع بحث بود كه فرزندمان مى خواهد كتاب فروش شود!
باالخره از 13 شهريور سال 1363 كارم را به عنوان ناشر شروع كردم. تاريخ تولد شباويز را هم 

خودم 13 شهريور انتخاب كردم.
 چرا؟

چون به نظر من 13 عدد بسيار مباركى، حداقل براى ما ايرانيان مسلمان است. ما در مذهبمان 
13 رجب را داريم كه تولد حضرت على(ع) است و همه ى ايرانيان مسلمان اين روز را عزيز مى دارند 
و نيز روز 13 فروردين را داريم كه جشن ملى ما ايرانى هاست. پس 13 هم از نظر تاريخ مذهبى و 

هم تاريخ ملى عددى زيبا و عزيز است.
 برايتان سخت نبود كه به عنوان يك زن در سال 63 كار نشر را شروع كنيد؟

برخى مسائل كه با آن روبه رو شدم جالب بود. مثًال من اولين زنى هستم كه توانستم جواز كسب 
بگيرم. تا قبل از من مى گفتند خانم ها حق ندارند تصدى اماكن عمومى را به عهده گيرند و بايد يك 
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مرد را به عنوان مباشر معرفى كنند. من با مسئوالن آن زمان كه انسان هاى روشنى بودند بحث 
كردم و گفتم من هيچ آقايى را در سطحى نمى بينم كه به عنوان مباشر انتخابش كنم و مى خواهم 

خودم كارم را انجام دهم. باالخره توانستم اولين جواز كسب را به عنوان يك زن بگيرم.
بعضى از مسائلى كه با آن مواجه شدم سخت بود ولى باالخره توانستم و موفق شدم.

 اولين كتابى كه چاپ كرديد را به ياد داريد؟
سيمين  خانم  و  بود  كشكولى  خانم  نوشته ى  مرواريد»  «ماهى  كتاب  بله. 

شهروان تصويرگرى آن را انجام دادند.
و  خاص  شما  نشر  كتاب هاى  تصويرگرى  خلعتبرى!  خانم   
متفاوت است. شايد همين هم يكى از داليل موفقيت نشر شباويز 

است.
براى اين كارم دليل دارم. من فكر مى كنم شأن كودك ايرانى خيلى 
باالتر از اين هاست. خيلى بيشتر از اين كه ما يك سلسله كتاب هاى كارتونى 

غيرفرهنگى و غيرادبى برايش توليد كنيم و ذائقه اش را خراب كنيم.
من واقعًا دلم مى خواهد كتابى به بچه ها بدهم كه در شأن آن ها باشد. همين 
هم باعث شده است كه دنيا من را به عنوان كسى كه مى تواند در بخش هنر هم صاحب نظر 
باشد قبول دارد. همان طور كه مى دانيد من چندين بار داور نمايشگاه هاى بسيار معتبر در زمينه ى 

تصويرگرى بودم.
 جوايز و گواهى نامه هاى زيادى را هم نصيب خود كرديد؟

بله. دلم مى خواهد همه ى جوايز دنيا را براى كشورم بياورم.
 نه براى خودتان؟

نه. ما همه رفتنى هستيم. آن چه كه از ما باقى مى ماند و در تاريخ كشورمان ثبت مى شود، كارى 
است كه براى ميهنمان انجام داده ايم. شباويز فقط وسيله اى براى خدمت كردن به ايران است.

 وقتى كار نشر را شروع كرديد فكر مى كرديد كه اين قدر در عرصه ى جهانى پيشرفت 
كنيد؟

نه، ولى دلم مى خواست براى مردم كارى كنم. به هر حال هزينه ى تحصيل مرا دولت ايران 
پرداخت كرد. به همين دليل با عشق برگشتم تا به ايران خدمت كنم. آن زمان هم همين ايده 
و فكر را داشتم كه من با پول ملت درس خوانده ام پس وظيفه دارم كه برگردم و خدمت كنم و 
خدمتى كه بايد مى كردم نمى توانست در حد عادى يا براى پر كردن جيب خودم باشد، خدمتم بايد 

واقعى مى بود.
 چه طور شد كه وارد حوزه ى نشر بين الملل شديد؟

من وقتى كه براى تحصيل در انگلستان بودم به نمايشگاه هاى بين المللى مى رفتم تا با فضاى 

من 
فكر مى كنم شأن 

كودك ايرانى خيلى باالتر از 
اين هاست. خيلى بيشتر از اين كه 
ما يك سلسله كتاب هاى كارتونى 
غيرفرهنگى و غيرادبى برايش 

توليد كنيم و ذائقه اش را 
خراب كنيم
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بين المللى حوزه ى نشر و كتاب آشنا شوم.
در ابتداى كارم در ايران بنا به شرايط تا مدت ها مجوز شركت در نمايشگاه ها به عنوان ناشر 
خصوصى را نداشتيم تا سال 2000 ميالدى كه براى اولين بار در نمايشگاه بولونيا شركت كردم. 
چند نسخه از كتاب ها را هم به نمايشگاه بردم، اما نه به اين دليل كه فكر مى كردم ممكن است 
اين كتاب ها جايگاهى داشته باشند، بيشتر مى خواستم راه را پيدا كنم. هرچند كه من به كيفيت 
آثار ايمان داشتم اما اين كه چگونه كتاب ها را عرضه كنم و چگونه با ناشران وارد مذاكره شوم تا 
آن ها نيز ارزش كتاب را بپذيرند، راه و روشى داشت كه طى كردن آن در موفقيت و رسيدن به 

هدف مهم است.
 و شما موفق شديد؟

نام  با  و  مى شناسند  مرا  بين المللى  ناشران  تمام  حاضر  حال  در  چون  بله.  مى گويم  قاطعيت  با 
شباويز آشنا هستند. تقريبًا مى توان گفت كه در همه ى كشورها كتابى از ما هست و نويسنده ها و 
تصويرگران ايرانى شناخته شده اند. مهم تر از همه، ديدگاهشان نسبت به ايران عوض شده است و 

كشورمان را يك كشور فرهنگى ـ آن طور كه واقعًا هست ـ مى شناسند.
اين  در  بار  چند  شما  است.  بولونيا  كتاب  نمايشگاه  معتبر،  نمايشگاه هاى  از  يكى   

نمايشگاه جايزه گرفته ايد؟
در  استثنايى  به طور  گرفتم،  را  بولونيا  نمايشگاه  جايزه ى  كه  اولى  دفعه ى  است.  همين طور  بله. 
تاريخ اين نمايشگاه، جايزه را به مجموعه ى آثار شباويز دادند. اين در تاريخ بولونيا بى سابقه بود و در 
بيانيه ى هيئت داوران نيز به اين موضوع اشاره شده است. دفعات بعد جايزه به يك اثر تعلق گرفت. 
جوايز زياد ديگرى هم گرفتيم كه در فضاى نشر و فرهنگ نبوده است. به هرحال در دنيا خيلى از 

كارهاى ما را استقبال مى كنند.
مدتى  از  بعد  كه  شد  چه طور  داشتيد.  فعاليت  هم  بزرگ سال  كتاب  درحوزه ى  ابتدا   

منحصراً در حوزه ى كودك و نوجوان فعاليت كرديد؟
من براى مدتى در هر دو حوزه كار مى كردم اما بعد از مدتى كتاب بزرگ سال را كنار گذاشتم 
چون به اين نتيجه رسيدم كه شايد بتوانم در دنيا و درحوزه ى كتاب كودك و نوجوان حرف اول را 

بزنم و فكر مى كنم االن همين طور است.
شباويز  به  تصويرگرى  سفارش  هم  ديگر  كشورهاى  از  مى دانم  كه  جايى  تا   

مى رسد؟
حتى  خارجى،  خوب  تصويرگران  همه ى  باشم.  نداشته  سفارشى  چنين  كه  نيست  روزى  بله. 
آن هايى كه جوايز معتبرى كسب كرده اند دلشان مى خواهد كتابشان در شباويز منتشر شود و همه ى 

ناشران معتبر مى خواهند كه كتابى از شباويز را چاپ كرده باشند.
 نشر شما در جشنواره هاى داخلى هم موفقيت هاى زيادى كسب كرده است.
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بله. يكى از كتاب هاى شعرم در يكى از جشنواره هاى داخلى برگزيده شد. وقتى متوجه شدم كه 
باالخره در يك جشنواره ى داخلى هم برگزيده شدم به مسئوالن جشنواره نامه اى نوشتم و تشكر 
كردم. هم چنين يادآورى كردم اين كتاب، كتابى است كه در سال 2007 در تايلند و در سال هاى 
2008 و 2009 هم در كشورهاى ديگرى به عنوان كتاب درسى انتخاب شده بود و از اين كه در 

سال 2010 باالخره شما هم اين كتاب را ديديد باعث افتخار است.
شايد اگر من توجهى از سوى مسئوالن كشور خودم مى ديدم تا حاال به مريخ رسيده بودم! دلم 
مى خواست اين جوايزى كه براى ايران به دست آورده ام ديده مى شد. دلم مى خواست من هم به 
عنوان كسى كه در اين كشور كار مى كند به حقم برسم. چرا هميشه حقم از بين مى رود؟ امسال در 
نمايشگاه كتاب مطابق معمول آقاى قديانى به عنوان ناشر سال انتخاب شدند و هم چنين اعالم 
تصويرگرى داده است و نيز به دليل  اهميت ويژه اى كه به  كردند به «انتشارات بُراق» به دليل 

فعاليتش در حوزه ى چاپ و نشر بين الملل، لوح تقدير اهدا مى شود.
من نام اين انتشارات را نشنيده بودم، اما اين اتفاق باعث شد با خودم فكر كنم، چرا اين همه 

كارى كه من در حوزه ى تصويرگرى كردم ديده نمى شود؟
در نمايشگاه سال 1388در بلگراد، اگر 28 نفر در كاتالوگ نمايشگاه معرفى شدند 23 نفرشان از 
شباويز بودند. همين طور از 16-15 نفرى كه در كاتولوگ گرافيست ها معرفى كرده بودند 9 نفرشان 

از شباويز بود.
در نمايشگاه هايى كه در سراسر دنيا در سال 1388برگزار شد، اگر 100 تصويرگر در دنيا ديده 
به  ويژه  توجه  دليل  به  ديگر  انتشارات  يك  اين ها  همه ى  با  بودند.  شباويز  از  نفرشان   60 شدند 

تصويرگرى مورد تقدير واقع شد!
مثل  شد؛  چاپ  دنيا  كشورهاى  در  شباويز  از  كتاب  عنوان  از 100  بيش  سال 1388،  در  فقط 
فرانسه، ايتاليا، چين، ژاپن، هند، تايلند و تايوان. اما باز همان انتشارات به دليل فعاليت در حوزه ى 

چاپ و نشر بين الملل انتخاب شد.
از  پيش  دارم  دوست  من  است.  ناراحتى  باعث  واقعًا  كردن  رفتار  خصمانه  و  بى رحمانه  اين طور 
ديگران، بچه هاى وطن خودم از كتاب ها استفاده كنند و از سوى هم وطن خودم مورد تشويق و 

حمايت قرار بگيرم.
وقتى كه اين بى انصافى ها پيش مى آيد، تعجب مى كنم كه چرا سكته نمى كنم!

 خانم خلعتبرى! شما فقط ناشر هستيد يا در جريان توليد محتواى آثارهم هستيد و 
بر آن نظارت داريد؟

صددرصد. همه ى كارها زيرنظر خودم انجام مى شود. هيچ وقت از مراحل كار كنار نمى روم و به 
همه ى جزئيات نظارت دارم تا مطمئن باشم كه كيفيت كتاب درست است.

كار  فارسى  زبان  به  كتاب  ترجمه ى  زمينه ى  در  شما  كه  گفت  مى توان  تقريباً   
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نمى كنيد.
بله. مطلقًا در اين زمينه كار نمى كنم.

 چرا؟
من معتقدم كه ادبيات ما آن قدر غنى است و چيزهاى گفتنى براى دنيا داريم كه اگر تمام عمرم 
هم تالش كنم حتى يك قطره از اين دريا را نمى توانم به دنيا نشان دهم. پس چرا بايد همين 

فرصت كمى كه دارم را صرف ترجمه ى آثار ديگران كنم؟ بهتر است اين وقت را 
صرف شناساندن فرهنگ و هنر ايران به دنيا كنم.

فعاليت  زبان ها  ديگر  به  فارسى  آثار  ترجمه ى  زمينه ى  در  پس   
مى كنيد.

بله. ادبيات كهن و معاصر ما هر دو ارزشمند است. شباويز هم در هر دو 
زمينه فعاليت مى كند.

 بنابراين مى توان گفت حوزه ى فعاليت شما به دو شاخه ى ادبيات 
كهن و معاصر ايران تقسيم مى شود.

دقيقًا. هر دو را پوشش مى دهيم و سعى مى كنم همه ى اين آثار را در مقابل چشم 
ناشران خارجى قرار دهم تا ديده شوند. چون يكى از اهدافى كه براى خودم تعريف كرده ام، اين 

است كه بتوانم فرهنگ و هنر ايران را به دنيا صادر كنم.
 استقبال خوب بوده است؟

عالى بوده. برخالف آن چه كه هيچ كس نمى داند و به هيچ كس گفته نشده است، تا امروز بيش 
از 400 عنوان از كتاب هاى ما به بيش از 50 زبان زنده ى دنيا ترجمه شده و در بيش از 30 كشور 

دنيا منتشر شده است.
در خيلى از كشورها، كتاب هاى ما به عنوان كتاب درسى استفاده مى شود. مثل چين، مالزى، 
تايلند، مكزيك، ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، انگلستان، ژاپن، تركيه و هندوستان. اين خيلى ارزشمند است 
كه كتابى كه بچه هاى دنيا در مدارس مى خوانند، كتابى ايرانى است كه نام نويسنده، تصويرگر و 

ناشر ايرانى آن روى جلد كتاب درج شده است.
 نمايشگاه كتاب امسال چه طور بود؟ راضى كننده بود؟

نه. بد بود. نسبت به سال هاى قبل بدتر بود. چادر جاى مناسبى براى برگزارى نمايشگاه نيست؛ 
آن هم براى كودك و نوجوان. امكانات چادر خيلى كم بود. ضمن اين كه يا خيلى گرم مى شد و يا 
آب باران در آن نفوذ مى كرد. بازديدكننده ى عالقه مند هم خيلى كم بود و فروش خوبى نداشتيم. 

غرفه هايى كه اسباب بازى داشتند، شايد فروش خوبى هم داشتند اما ما نه.
من به عنوان ناشر ايرانى دوست دارم وقتى اسم نمايشگاه بين المللى كتاب را مى شنوم، چيزى 

برابر با نمايشگاه فرانكفورت، لندن و يا بولونيا ببينم.

اين 
خيلى ارزشمند است 

كتابى كه بچه هاى دنيا 
در مدارس مى خوانند، كتابى 
ايرانى است كه نام نويسنده 
تصويرگر و ناشر ايرانى آن 

روى جلد كتاب درج 
شده است
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كاركرد  اما  كتاب.  فروش  و  خريد  براى  است  جايى  معموالً  ما  كتاب  نمايشگاه   
نمايشگاه هاى ديگر كه در دنيا برگزار مى شوند فقط اين نيست.

فروش  و  خريد  براى  منحصراً  آن ها  از  تعدادى  هستند.  دسته  دو  خارجى  نمايشگاه هاى  بله. 
حق نشر، مبادله ى آثار و گفت و گوهاى وراى خريد و فروش است؛ مثل نمايشگاه هاى بولونيا، 
تعداد  نمى شود.  فروش  و  خريد  كتاب  فيزيك  مطلقًا  آن ها  در  كه  لندن  و  فرانكفورت 
ديگرى از نمايشگاه ها در عين حال كه به مبادله ى فرهنگى توجه دارند، فيزيك 
هند.  و  سوئد  تايپه،  نمايشگاه هاى  مثل  مى شود؛  فروش  و  خريد  هم  كتاب 
اما خريد و فروش كتاب مانع از بحث هاى فرهنگى و خريد و فروش حق 

كپى رايت نيست.
در نمايشگاه كتاب تهران، فقط بحث خريد و فروش كتاب مطرح است. 
نتيجه هم اين است كه ما حتى در بخش بين الملل هم كمتر خارجى ها را 
مى ديديم و بيشترشان كارمندان سفارت خانه هاى ايران در كشورهاى مختلف 
هستند. يا در نهايت كارمندان سفارت خانه هاى كشورهاى گوناگون در ايران در 

غرفه ها بودند كه چند كتاب را به نمايشگاه آورده بودند. 
 شايد شما كه در حوزه ى نشر بين الملل فعاليت داريد بهتر بدانيد، يكى از موضوعاتى 

كه ناشران ما با آن روبه رو هستند، موضوع كپى رايت است.
دقيقًا. اين يك معضل است كه لطمه ى بسيارى به ما زده است و تا آن را حل نكنيم، هم چنان 

عقب مى افتيم.
 چه طور؟

به ياد دارم كه چند سال پيش يك ناشر آمريكايى يكى از كتاب هاى شباويز را بدون مجوز چاپ 
كرده بود. من هم در نامه اى به ناشر نوشتم كه كاش قبل از چاپ با ما مشورت مى كرد و مجوز 
مى گرفت و ما هم سى دى اصلى را در اختيارش قرار مى داديم تا كار زيباتر به چاپ برسد. هم چنين 
از آن ها خواستم تا چند نسخه از كتاب را براى ما بفرستند تا ما هم به عنوان ناشر، نويسنده و 

تصويرگر چند نسخه از كتاب را داشته باشيم.
ناشر در جواب گفت شما دزدانى هستيد كه كارهاى مردمان دنيا را مى دزديد و بدون اجازه منتشر 
مى كنيد. بنابراين به عنوان دزد حق نداريد از سرقت كتابتان صحبت كنيد. ناشر در حالى كه اين جواب را 

به من داد كه من نه تنها ازسرقت صحبت نكرده بودم، بلكه نامه ى بسيار محترمانه اى هم نوشته بودم.
يك  كه  مى گيريم  قرار  موقعيتى  در  ما  كه  است  بد  چه قدر  كردم  احساس  كه  بود  زمان  آن 
آمريكايى با تنها نزديك به 200 سال قدمت و بدون سابقه ى فرهنگى به خودش اجازه مى دهد با 

ملتى كه 11 هزار سال تاريخ دارد اين گونه صحبت كند. اين براى من خيلى بد بود.
االن هم بعضى از ناشران كه كتاب ها را مى گيرند به قراردادهايشان عمل نمى كنند يعنى كتاب 

يكى ديگر 
از مشكالتى كه عدم 

رعايت حق كپى رايت براى 
ما ايجاد كرده ، فرارى 
دادن مخاطبان است
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را چاپ مى كنند اما پول را پرداخت نمى كنند. برخى هم كتاب را بدون اطالع و هماهنگى با ما، به 
نام خودشان چاپ مى كنند. مدتى پيش يك ناشر چينى، 20 عنوان از كتاب هاى نشر شباويز را بدون 
اطالع ما منتشر كرده و از هر كدام آن ها يك نسخه براى ما فرستاده بود! البته كتاب به گونه اى بود 

كه گويى اثر اصالتًا مربوط به ناشر چينى است؛ يعنى هيچ نام و نشانى از شباويز نبود.
بارها و بارها از اين دست اتفاقات افتاده است و ما نمى توانيم در محكمه هاى بين المللى اقامه ى 

دعوا كنيم. چون ما از كشورى هستيم كه حق كپى رايت را رعايت نمى كند.
دادن  فرارى   ، كرده  ايجاد  ما  براى  كپى رايت  حق  رعايت  عدم  كه  مشكالتى  از  ديگر  يكى 
مخاطبان است. شما كتابى را در نظر بگيريد كه به تازگى چاپ و با استقبال خوبى روبه رو شده 
است. ظرف كمتراز يك هفته ناشران ديگر ترجمه هاى متفاوت همان كتاب را راهى بازار مى كنند. 
نتيجه ى اين كار عالوه بر انجام كارهاى تكرارى، سردرگمى مخاطب و دل زدگى اوست. اين فاجعه 
در حوزه ى كتاب كودك عميق تر است. ما با اين كار عالوه بر اين كه مخاطب ها را فرارى مى دهيم، 
سرمايه ى اندك ناشران و ارزكشور را هم به باد مى دهيم و در عوض چه چيزى عرضه مى كنيم؟

ما اگر كپى رايت را رعايت كنيم، آن چه كه به ناشر اصلى مى دهيم، پنج درصد قيمت پشت جلد 
است. به ريال تقريبًا چيزى نمى شود. وقتى هم كه به ارز تبديل كنيم، واقعًا براى آن ناشر چيزى 
نيست. اما در ازاى اين مبلغ ما حتى سى دى كار را مى گيريم و با كيفيت مناسب كتاب را توليد 
مى كنيم. از سوى ديگر، ناشر بر ترجمه و كيفيت كار نظارت مى كند و همين باعث مى شود كه ناشر 

به خود اجازه ندهد كتاب را با هر كيفيتى كه خواست توليد كند.
اين كار ُحسن ديگرى هم دارد: وقتى كتاب را با اين روش چاپ كرديم، ناشر اصلى در سايت 
انتشارات خود حتمًا خواهد گفت كه كتابش به فارسى نيز ترجمه شده است و مشخصات ناشر ايرانى 
را هم ذكر خواهد كرد. اين براى ناشر ايرانى هم تبليغ خوبى مى شود تا به عنوان ناشر بين المللى 
مطرح و شناخته شود و كتاب هاى خوب وارد ايران هم بشوند. چرا بايد اين همه امكانات را حذف 

كنيم و در را به روى اين امكانات ببنديم؟ در ازاى اين كار ما هيچ چيزى به دست نمى آوريم.
االن همه ى ناشران وقتى روى كتابى سرمايه گذارى مى كنند، عجله دارند كه زودتر آن را روانه ى 
بازار كنند و به سودشان برسند. چون همواره اين نگرانى را دارند كه مبادا ناشر ديگرى اقدام به اين 
كار كرده باشد. مطمئن باشيد كه با اين روش كار هيچ وقت نمى توانيم از كتاب هاى خوب خارجى 

استفاده كنيم، چون ناشر جرئت نمى كند سرمايه گذارى مناسبى انجام دهد.
ما چرا بايد چنين باليى را سر ادب، فرهنگ، هنر و تاريخ كشورمان بياوريم؟ آن هم به خاطر 

مبلغ ناچيزى كه مى خواهيم به ناشر اصلى بپردازيم؟
 بنابراين از نظر شما اين مبلغ آن قدر كم است كه ارزش پرداخت دارد، چون در مقابل 

چيزهايى مى گيريم كه به نفع ماست.
حتمًا همين طور است. من يك بار مقاله نوشتم و با حساب و كتاب ريالى ثابت كردم كه از رعايت 
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حق كپى رايت آن قدر مى توانيم درامد كسب كنيم كه پرداخت آن هزينه اى محسوب نمى  شود. در 
واقع رعايت اين حق هزينه اى است كه براى ما درامد ايجاد مى كند.

اما متأسفانه هيچ كس نه به عدد و رقم توجه دارد نه به وجهه ى بين المللى اين كار.
 در حال حاضر تعداد كمى از ناشران به صورت محدود اقدام به خريد اين حق و يا 

اجازه گرفتن از صاحب اثر كرده اند.
من جزو كسانى هستم كه كپى رايت را قبول كرده ام. يعنى در ميان ناشران بين المللى نام شباويز 
هم هست. به همين دليل هم هست كه كتاب هايم را قبول و چاپ مى كنند. شباويز از نظر دنيا 
معتبر است و به ما پيشنهاد چاپ يا حتى تصويرگرى كتاب را مى دهند.اما اگر كار به دعوا برسد، 

حرفى براى گفتن نداريم.
من زمانى كه مى خواستم خودم را به عنوان ناشرى كه پاى بند كپى رايت است تثبيت كنم، يك 
كتاب ترجمه كردم. سعى كردم كتابى را انتخاب كنم كه چندان در دست رس نباشد. بنابراين با يك 
ناشر نروژى قرارداد بستم. به خاطر همين كتاب،در تمام نروژ بارها و بارها ترجمه ى كتاب را معرفى 
كردند و همين باعث مطرح شدن شباويز شد. بعد از مدتى هم نويسنده و ناشر كتاب، همه ى حقوق 

كتاب را به من تفويض كردند.
اين يعنى من مى توانم اين كتاب را به ناشران خارجى ديگر ارائه كنم!

من با اين كار عالوه بر اين كه شباويز را به عنوان ناشر بين المللى معرفى كردم، يك تجربه ى 
عملى در اين زمينه هم كسب كردم. در نتيجه عدد و رقمى كه من ارائه مى دهم مستند است.

 خريد حق كپى رايت بر قيمت كتاب شما تأثير نداشت؟
اصًال تأثير نداشت. ضمن اين كه مبلغى كه من پرداخت كردم واقعًا ناچيز بود. در عوض اين كتاب 
در همه ى نمايشگاه هاى بين المللى كه شركت مى كنم، از آثار شباويز است و لزومى ندارد آن را 
پنهان كنم. با افتخار سرم را باال مى گيرم و كتاب را ارائه مى كنم. االن هم كه كتاب به زبان كره اى 
چاپ شده است، مالك كپى رايت شباويز است. اين يك امتياز است. من آن زمان اين كار را كردم 

براى اين كه بتوانم با قاطعيت صحبت كنم و حوزه ى فعاليت بين المللى شباويز را گسترش دهم.
 شما تا به حال پيشنهادات خود را در اين زمينه مطرح  كرده ايد؟

بله. بارها مقاله نوشته ام و سخن رانى كرده ام. با عدد و رقم ثابت كرده ام كه مبلغ پرداختى ما واقعاً ناچيز 
است. با برخى مسئوالن ساعت هاى طوالنى بحث كرده ام، اما متأسفانه تا به حال نتيجه نداشته است.

 چرا؟ در اين ميان مانع چيست؟
منافع  فقط  چون  كنند.  كپى بردارى   ديگران  از  دارند  دوست  كه  سودجو  غيرناشر  عده  يك 
آن  ناشر  كه  كودك  كتاب  تايى  مجموعه ى 44  يك  دارم  ياد  به  مى افتد.  خطر  به  كه  آن هاست 
انگليسى بود، سه ناشر ايرانى را در سه سال متفاوت ناشر سال كرد. چون هر سه ناشر آن را چاپ 

كردند و چون مجموعه ى 44 تايى بود، آن ناشران موفق شدند عنوان ناشر سال را دريافت كنند.
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همان طور كه مى دانيد يكى از معيارهاى انتخاب ناشر سال تعداد كتاب هاى چاپ شده است و چون اين 
تعداد قابل توجه بود، ناشران موفق شدند. متأسفانه سطح انتخاب ناشر سال پايين و پر از ايراد است.

اين مسئله و مسائلى مانند اين باعث مى شود كه ما نتوانيم حق كپى رايت را رسمى كنيم. چون 
بسيارى از ناشران دنبال همين هستند. نمى توان نام آن ها را ناشر گذاشت. اينان كسانى هستند كه 
براى كسب درامد و امتيازات بيشتر وارد حوزه ى نشر شده اند. نه فرهنگ و اعتبار كشور برايشان 

مهم است و نه عشق اين كار را دارند.
حق  خريدارى  به  اقدام  محدود  صورت  به  البته  ناشران  برخى  اين كه  به  توجه  با   
حق  رعايت  داستان  آينده ى  شما  كرده اند،  اثر  صاحب  از  گرفتن  اجازه  يا  كپى رايت 

كپى رايت در كشور را چگونه مى بينيد؟
اگر همين چند ناشر حركت خود را ادامه دهند ولو به آرامى، مطمئنًا اين حركت گسترش پيدا 
مى كند. مشكل اساسى اين است كه اگر ناشر، ناشر قدرتمندى نباشد و دولت حمايتش نكند، ناشران 
ديگر فوراً آن راچاپ مى كنند. بنابراين بايد ناشرى قدم به اين عرصه بگذارد كه حمايت دولتى را 

به عنوان پشتوانه داشته باشد، در غير اين صورت ناشر به مشكل برمى خورد.
ما قبًال اين مشكل را با وزارت ارشاد حل كرديم و قرار بر اين شد كه وقتى ناشرى حق كپى رايت 
را مى خرد، دولت آن قدر از او حمايت كند كه ناشر ديگرى نتواند ترجمه ى ديگرى از آن كتاب را 

روانه ى بازار كند. ولى االن آن حمايت وجود ندارد.
حق  رعايت كننده ى  كشورهاى  جمع  به  ايران  پيوستن  با  رابطه  در  شما  پيشنهاد   

كپى رايت چيست؟
من واقعًا نتيجه اى از مقاله نويسى و سخن رانى و سمينارهايى كه برگزار شده است، نگرفتم. فكر 
مى كنم مؤثرترين راه پذيرش هاى فردى است. يعنى بايد با ناشرانى كه بهتر هستند صحبت شود و 

توجيهشان كرد و سعى كنيم ابتدا آن ها را به راهى كه بايد بروند هدايت كنيم.
نمى گذارم.  ناشر  را  آن ها  اسم  من  است.  زياد  ايران  در  نشر  پروانه ى  دارندگان  تعداد  متأسفانه 
بيشترشان فقط پروانه ى نشر دارند، وگرنه براى كشورى مثل ايران با وضعيت فرهنگى كه دارد، 

نزديك به 8000 تا 9000 ناشر قابل تصور نيست.
تعداد ناشران واقعى ما فكر نمى كنم بيش از 400 تا 500 ناشر باشد و بيشتر از اين هم نبايد 

باشد تا بتوانند كار كنند.
بنابراين آن هايى كه واقعًا در اين زمينه كار مى كنند، بايد به تدريج به اين سمت بروند كه حق 

ديگرى را  از بين نبرند تا حقشان هم از بين برده نشود.
در نهايت تا وقتى تصميم دولت پشت اين حركت ها نباشد و حركت دولتى صورت نگيرد، امكان 
فراگيرى آن نيست. پس ابتدا بايد دولت اين حق را به رسميت بشناسد. اين تنها راه حلى است كه 

مى توان به اين مرحله رسيد.
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