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از بزرگ علوى و عباس معروفى تا وحید یامین پور

چرا باید پرفروش شده باشید؟
یاسر نوروزى
دبیر گروه رویداد

چرا کتاب یامین پور؟ اغلب آنها که خبر پرفروش ترین هاى طرح 
تابســتانه کتاب را دیده و به نام هاى صدر جدول توجه کرده اند، 
شاید این پرسش به ذهن شان رســیده باشد. به هرحال وحید 
یامین پور به جهت موضع گیرى هاى خاص و گاهى تند خود در 
اواخر دهه هشتاد، اسم و رسمى پیدا کرد و به نوعى تریبون رسمى 
علیه جریاناتى بود که نمى پسندید. بعدها هم به همین راه و رویه 
رفت و همین حاال هم منتقدان سرسختى دارد. اما پرفروش شدن 
کتاب او را تحت چه دالیلى مى توان بررسى کرد؟ در نگاهى مردد 
که از سوى برخى جریان هاى مقابل مطرح مى شود، آیا اصوال این 
کتاب پرفروش شده است؟ ماجرا این است که در طرح تابستانه 
کتاب 98، 682 کتابفروشــى با رویکردهاى متنوع شــرکت 
کرده اند و آمار پرفروش ها هم موثق اســت به آمار موسسه خانه 
کتاب. بنابراین در این که «نخل و نارنج»، نوشته وحید یامین پور 
متقاضیان بیشترى نسبت به آثار دیگر داشته تا در آمار پرفروش ها 
قرار بگیرد، شکى نیست. منتها عموما در این سال ها کتاب هایى 
که نویسندگانش به حمایت از جریان هاى خاصى منتسب بودند، 
به خریدهاى ارگانى و ســازمانى متهم شــده اند؛ یعنى عده اى 
فروش کتاب هاى اینچنین را به جهت خریدهایى دانســته اند 
که از سوى ســازمان ها انجام مى شود. کافى است چند سازمان 
مختلف، 500 نسخه از کتاب را براى خرید سفارش بدهند تا در 
بازار تأسف بار کتاب ایران، یک کتاب به فهرست پرفروش ها راه 
پیدا کند. اگرچه اینها صرفا فرضیاتى است که مطرح مى شود و 
مستنداتى مبنى بر فروش سازمانى اغلب این کتاب ها من جمله 
«نخل و نارنج» در دست نیست. ضمن این که اگر هم باشد، این 
اتفاق تنها براى کتاب آقاى یامین پور یا همفکران او نمى افتد، بلکه 
این سوى خط، جریان هاى روشنفکرى هم گاهى از ترفندهاى 
اینچنین اســتفاده کرده اند. به عنوان مثال مى شــود به کتاب 
فرهاد جعفرى، «کافه پیانو» اشاره کرد که به واسطه رفاقت هاى 
مطبوعاتى، به تیترهایى نظیر «کتاب جعفرى نایاب شد» و امثال 
اینها رسید. درحالى که در زمانى که چنین تیترهایى براى این 
رمان زده مى شد، کتاب درحال طى کردن روند طبیعى فروش 
خود بود و نقش حمایت هاى مطبوعاتى در فروش آن را نمى شود 

نادیده گرفت. اما جالب اینجاســت بدانید هیچ کدام از ناشران، 
نویسندگان و مترجمان معتبر نمى دانند که واقعا چرا یک کتاب، 
پرفروش مى شــود؟ چیزى که ارسالن فصیحى، مترجم کتاب 
پرفروش «ملت عشق» هم همین چند وقت پیش به مناسبت 
صدویکمین چاپ ترجمه این رمان در ایران به آن اشــاره کرد. 
پیمان خاکسار، دیگر مترجمى که کتاب هایش همچنان اقبال 
عمومى دارد، همیشه گفته است که دلیل مشخصى نمى توان 
براى پرفروش شدن یک کتاب مطرح کرد. ناشران و کارشناسان 
نشر هم همیشه بر این باور بوده اند که چند مؤلفه در فروش یک 
کتاب موثر است، اما شــروط متقنى نیست؛ یعنى شما ممکن 
است تمام این شروط را مراعات کنید، اما همچنان کتاب به اقبال 
عمومى دست پیدا نکند. درحالى که بالعکس آن هم ممکن است 
اتفاق بیفتد، یعنى کتابى بدون داشتن مولفه هاى الزم به فروشى 
که در ایران باال عنوان مى شــود، دست یابد. حاال نگاهى به این 
مؤلفه ها مى اندازیم تا کتاب هاى پرفروش طرح تابستانه را از این 

منظر ببینیم.
دالیل فروش در یک پاراگراف!

اول: جذابیت محتــوا براى عامه مــردم؛ ازجمله مضامین 
عاشقانه و مردم پسند. دوم: قابلیت دسته بندى کتاب زیر عنوان 
رمان یا کتاب هاى روانشناسى، چون چنین کتاب هایى (عموما 
روانشناسى هاى موسوم به غیرتخصصى یا زرد) جزو کتاب هاى 
پرفروش هستند. سوم: شناخت مخاطبان از نویسنده؛ چنانچه 
همه مى دانیم در این ســال ها بعضــى کتاب هاى بى کیفیت 
ســلبریتى ها خوب فروش رفته اســت. چهارم: اعتبار ناشر. 
پنجم: مضمون غیرتخصصى. به هرحال کتاب هایى با مضامین 
تخصصى، دایره شــمول کمترى دارنــد و طبیعتا مخاطبان 
کمترى را هم به خود اختصاص مى دهند. ششــم: تبلیغات 
گســترده و حمایت هاى جریان هاى مختلــف. هفتم: عنوان 
جذاب کتاب. هشــتم: طرح جلد. نهم: نحوه توزیع یا پخش 
کتاب؛ چنانچه ناشرانى که با پخش هاى مناسب قرارداد دارند، 
خودشان سیســتم توزیع دارند یا دست کم کتاب فروش هایى 
دارند، که در فروش کتاب هایشــان بهتر عمل مى کنند. دهم: 
تحســین خوانندگان خاص و عام. جالب اینجاســت بدانید 
همچنان یکى از مؤثرترین مؤلفه هــا در فروش یک کتاب این 

است که طیف خوانندگان گسترده  ترى از آن تعریف کنند. 
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يادداشت

در این مسابقه سراسرى همه بازنده ایم

سیامک رحمانى
سردبیر

قبال درباره این پدیده جالب ملى 
که همه مى خواهند وجهى از تمایز 
و برترى داشته باشــند، نوشته ایم. 
موضوعى که البته جدى هم گرفته 
نشــده و به نظر اغلب مردم و حتى 
کارشناسان فان است. اما اگر دقیق 
شویم داستان جدى است. اگر قبال 
براى شوخى و ســرگرمى بود، حاال 
دیگر نیست. پدیده هم کامال فراگیر 
اســت و به یک شــهر و دو شــهر و 
یــک قومیــت و دو قومیت خالصه 
نمى شود. شــما سرتاســر ایران را 
بگردید، کمتر شهرى را پیدا مى کنید 
که بــراى خودش عنــوان و تیترى 
نداشته باشد. از شهرى که مى گوید 
شهر اولین هاســت تا عروس کویر و 
شهرهاى مقدس و شهر نصف جهان 
و شهر باران و شهر مقاومت و صدها 
عنوان دیگر. تعداد عناوینى هم که از 
گذشته به ارث رسیده، بسیار اندك 
اســت و اغلب این صفات جدیدند. 
همین دوروبر تهــران را نگاه کنید؛ 
وارد مازندران که مى شــوى، زده به 
دیار علویان خوش آمدید. اســتان 
البرز که تا همیــن چند وقت پیش 
کرج بود و حاال به اسم مستطاب البرز 
مفتخر شــده خود را قطب صنعت 
و فنــاورى مى داند. قزویــن خود را 
پایتخت خط ایران مى نامد و سمنان 
پایتخت کاروانسراهاى تاریخى ایران 
است. ورامین قطب تولید غالت در 
کشور اســت. از مازندران و گیالن 
هم نگوییم بهتر اســت کــه در هر 

منطقه شان بهشتى گمشده پنهان 
است و هر روستا به زعم خود اعتبارى 
جهانــى دارد. خالصه کشــور پر از 
پاریس هاى کوچولوست و هر قریه و 
دیارى به نان شب هم محتاج باشند 
از نظر ادعــا و اتیکت خود را صاحب 

معیارهاى جهانى مى بینند.
اینها همه قبال هم بود و البته هرچه 
مى گذرد نقش ها پررنگ تر مى شود و 
مردم بیشتر باورشان مى شود که هر 
جایى براى خود شهر مطرحى است. 
ماجرایى که مى توانســت اصال یک 
قصه جذاب و ســرگرم کننده باشد 
و ایرادى هم نداشــت، اگر خودمان 
هول برمان نمى داشت و جوگیر این 
داستان ها و القاب نمى شدیم. اما حاال 
این تفاوت ها و این تمایز دارد کار را به 
جاهاى تازه اى مى کشاند. نمونه اش 
را مى شود در مســابقات تلویزیونى 
دید؛ جایــى که هر کس بــراى راى 
جمع کردن مى داند که باید روى لهجه 
و همشهرى گرى حســاب ویژه اى 
باز کند و همیشــه این فرمول جواب 
مى دهد. شما از هر شــهر و استانى 
که باشید کافى اســت کمى پیازداغ 
را زیاد کنید و از ایل و تبارتان بگویید 
و خون پاك همشــهرى هایتان را به 
جوش بیاورید، تا آرا و حمایت ها به 
نفع تان سرازیر شود. چرایش براى 
نویســنده دقیقا مشخص نیست، 
اما تردیدى ندارم که پاى رقابت و 
کل کل اگر وسط باشد، کرمانى ها 
مى خواهند روى خراسانى ها را کم 
کنند و بوشهرى ها و خوزستانى ها 
حســابى از خجالــت یزدى هــا 

درخواهند آمد.  
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بحران ظرف
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در محرم  

  سعید فتاحى در گفت وگو 
با «شهروند» دخالت 

صداوسیما در برنامه ریزى 
لیگ را رد مى کند؛ اما 

شواهد چیز دیگرى را نشان 
مى دهد

در انتخابات هیأت رئیسه دو 
شهر بندرعباس و مشهد، 
دو زن توانستند کرسى 
ریاست را از آن خود کنند

دبیر انجمن همگن 
پالستیک به «شهروند» 
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گفت وگوى «شهروند» با «حاج محمد باق رتمدن اردبیلى»
پیرغالم 73 ساله

نمی گوییم چرا امام شهید شد؟

ضامن ها را نکشید!
نمایندگان مجلس مى گویند نباید به خاطر وام هاى عقب افتاده یقه ضامن را گرفت

اما این کار غیرقانونى است؟ بانک ها چه راه دیگرى دارند؟ «شهروند» بررسى مى کند


