
   محمدصادق عابدینی
هر س�ال در زمان برگزاری جش�نواره فیلم 
فجر، این ش�ائبه به وجود مي آید که برخی از 
صاحبان فیلم ها با خری�د بلیت برای فامیل و 
آش�نایان و حتی مردم غریبه آنها را رایگان 
به سینما مي فرستند تا فیلم ببینند و به نفع 
آنها رأی دهند، این روش غیراخالقی به نحو 
دیگری در اکران س�ینما ها نیز دخالت دارد.

چه فیلمي  پرفروش تر از سایرین است؟ این سؤال 
راهنمای خوبی برای تماشای فیلم در سینماست 
چون بر اساس یک قاعده قدیمي  آن چه سایرین 
از آن استقبال کرده اند، حتماً ارزش دیده شدن را 
دارد. اصوالً یکی از دالیلی که در سینما جداول 
فروش هفتگی اعالم مي شود و رسانه ها به دنبال 
نشر آن هستند، همین مسئله است تا مخاطبان 
سینما از بهترین های فروش آگاه شوند و احتماالً 
آنهایی که قص��د دارند به سینم��ا بروند و دنبال 
گزینه مناسب هستند، بهترین فیلم جدول فروش 
را برای تماشا انتخاب کنن��د. با این پیش فرض، 
رسیدن و قرار گرفت��ن در رأس جدول فروش به 
خودی خود مي تواند میزان فروش را باالتر ببرد. 
پس همین که یک فیلم به جمع پرفروش ها رسید 
به ابزاری تبلیغاتی به سود فیلم تبدیل مي شود. 
در تیزرهای تلویزیونی یا آگهی های مطبوعاتی 
بارها پیش آمده که بر پرمخاطب بودن فیلم اصرار 
مي شود یا این که در تبلیغ��ات دوره ای بر میزان 
فروش فیلم تأکید خاصی مي ش��ود. همه اینها 
تکنیک هایی برای جل��ب بیشتر مخاطب است 

اما برخی  فیلمسازان ب��رای تبلیغ فیلم هایشان 
منتظر نمي شوند که یک فیلم در روندی طبیعی 
به فروش خوب برسد، آنها پرفروش شدن فیلم را 
به نحوی مي خرند! شیوه ای که در جشنواره فیلم 
فجر برای به دست آوردن سیمرغ بهترین فیلم از 
نگاه تماشاگران استفاده مي شود، این بار برای به 
دست آوردن عنوان پرفروش ترین فیلم روی پرده 
در حال انجام است با این تفاوت که کار به مراتب 
راحت تر نیز مي شود و برخالف جشنواره فیلم فجر 
که خرید بلیت با محدودیت همراه است و قیمت 
بلیت ها گران تر از اکران عمومي  است، این بار در 
فروش گیشه، صاحب��ان فیلم مي توانند با خرید 
بلیت و اهدای آن به افراد مورد نظر، حجم مخاطب 

و میزان فروش را باال ببرند.
   خرید بلیت برای صندلی های خالی

خرید بلیت سینماها چون دیگر به رأی تماشاگر 
نیازی ندارد، بی دردسرت��ر هم هست و مي شود 
صندلی های سینما را خالی نگ��ه داشت و برای 
پر کردن آن دنبال نف��ر گشت. در همین زمینه، 
گزارش یک سایت خبری، درباره روش عجیب باال 
بردن میزان فروش، قابل توجه است. »تابناک« در 
این باره مي نویسد: »در حال خوردن پاپ کورن و 
تماشای فیلم سینمایی ای هستید که در خبرها 
به عنوان یکی از پرفروش تری��ن فیلم های روی 
پرده معرفی ش��ده است. اطراف ت��ان را که نگاه 
می کنید اکثر صندلی ها خالی است، در حالی که 
وقت خرید بلیت اکثر صندلی ها اشغال شده بود و 
نتوانسته بودید صندلی مناسب را در سالن انتخاب 

کنید؛ فضا کمي  عجی��ب نیست؟ این صحنه ای 
است که اگر در ی��ک روز غیرتعطیل که قیمت 
بلیت سینما نیم بها نباشد، ممکن است با آن در 
سالن سینما مواجه شوید و اسباب شگفتی تان 
را رقم بزند اما از کنارش به سادگی عبور کنید.« 
این گزارش مي افزاید: »برخی مالکان فیلم های 
سینمایی با سه هدف متفاوت در این اتفاق نقش 
دارند و با خرید گسترده بلیت فیلم هایشان، عماًل 

آمار فروش را باال می برن��د. در مواردی این اقدام 
در روزهای نخست اکران مشاهده شده که نشان 
می دهد هدف یک فروش انفج��اری در ابتدای 
اکران و افزایش توجه عمومي  در قالب »استقبال 
ویژه« بوده، تا بدین ترتیب تماشاگران برای دیدن 
فیلمي  که با استقبال گسترده در افتتاحیه مواجه 
شده، راهی سالن ه��ای سینما شون��د. در واقع 
رویکرد اول عمدتاً تبلیغاتی بوده و به همین ترتیب 

نیز این رویکرد تداوم نمی یابد.
رویک��رد دوم، حف��ظ کف ف��روش در سینمای 
سرگروه می تواند باشد. بر اساس آیین نامه اکران، 
در صورتی که فیلمي  کف فروش را از دست بدهد، 
سینمای سرگروه که سینمای پرفروشی است را 
از دست می دهد و به مرور اکرانش پایان می یابد 
اما اگر باالتر از ک��ف فروش در سینمای سرگروه 
باشد، همچنان به اکرانش در سقف زمانی تعیین 

شده تداوم بخشی��ده می ش��ود. بنابراین اگر به 
عنوان صاحب ی��ک فیلم، به ق��دری که فروش 
سینمای سرگ��روه باالتر از کف باش��د، اقدام به 
خرید بلیت نمایید، عماًل تداوم اکران فیلم تان را 
گارانتی کرده اید. این اقدام در گذشته نیز مطرح 
بوده و اکنون با مکانیزه شدِن فروش، ردیابی اش 
ساده تر است. رویکرد سوم، آمارسازی است که 
درباره فیلم  های ارگانی بیشت��ر می تواند صادق 
باشد. فیلمي  که هزینه ای گزاف داشته، با شکست 
مطلق در اکران هم نهاد سفارش دهنده اش زیر 
سؤال می رود و هم توانای��ی و کیفیت محصول 
سازندگانش به چالش کشی��ده می شود. در این 
شرایط تهیه کننده می تواند شخصاً یا با حمایت 
سازمان سفارش دهنده بلیت بخرد که حدود 35 
درصد قیمت بلیت در نهایت به جیب تهیه کننده 
بازمی گردد اما حدود 65 درصد قیمت بلیت سهم 
سینمادار و پخش کننده و مالیات است که دیگر 
بازنمی گردد و در مسیر چنین آمارسازی هزینه 

می شود!«
   سکوت سازمان سینمایی 

خرید و اه��دای بلیت به دیگ��ران از نظر قانونی 
دارای ایراد ذاتی نیست، حت��ی اگر قرار باشد به 
وسیله آن یک فیلم ب��ه طور مصنوعی پرفروش 
شود و جایگاه باالیی در جدول فروش از آن خود 
کند اما همین روش به ظاهر قانونی یک رقابت 
غیراخالق��ی را در سینما دام��ن مي زند. خرید 
بلیت های جشنواره فجر ب��رای به دست آوردن 
سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، هر سال 

اعتراض تهیه کنندگان سینما را در پی دارد. با این 
حال هنوز سازمان سینمایی نتوانسته است برای 
جلوگیری از این روش غیرمعمول برای رسیدن 
به موفقیت راهکاری را ارائه کند. دو سال پیش در 
جشنواره فیلم فجر، مسئله اهدای بلیت به مردم 
برای رأی دادن به فیلم خاص، حتی پای مجلس 
را به مناقشه بهترین فیلم از نگاه مردم، باز کرد. 
جمشید جعفرپور، رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس در آن زمان اعالم کرد: »قطعاً بلیت هاي 
فروخته نش��ده و اهدایي به مقام��ات، نهادها و 
دستگاه هاي خاص در نتیج��ه آراي مردمي که 
در جشنواره فیلم فجر این جایزه بسیار اهمیت 
دارد، تأثیرگذار است و چنانچه نسبت نامتعارفي 
بین فروش بلیت و بلیت هاي اهدایي وجود داشته 
باشد، دبیر جشن��واره فجر بای��د در این زمینه 
توضیح دهد«. با آنکه کمیسیون فرهنگی قرار 
بود از دبیر جشنواره فجر توضی��ح بخواهد این 
اتفاق رخ ن��داد، چون عماًل چی��زی برای اثبات 
ماجرا در دسترس نبود مگر اینک��ه یک نهاد یا 
ارگان فاکتور خرید بلیت سینما را ارائه مي داد که 
مسئله ای محال به نظر مي رسید. اکنون حتی اگر 
یک تهیه کننده همه بلیت های اکران را خریده و 
به رایگان به مردم ارائه دهد، سازمان سینمایی 
نمي تواند وی را نهی کن��د. تنها راهی که به نظر 
مي رسد برای جلوگیری از این اقدام در نظر گرفت 
این است که خرید بلیت سینما مانند خرید بلیت 
جشنواره فجر دارای محدودیت هایی چون ارائه 

کارت ملی شود.

بلیت ها را خودت بخر تا فیلمت پرفروش بشه!
روش های عجیب تهیه کننده های سینما برای دیده شدن فیلم ها

  مصطفي شاه کرمي
امید کوره چي ج�زو اولین افرادي اس�ت که با 
تألیف و انتشار یك سلسله رمان در ژانر فانتزي 
س�عي کرده افق جدیدي روب�ه روي مخاطبان 
داخلي ایجاد کند. این نویسنده جوان که آثاري 
همچون سوسیا، عش�ق در برابر عشق، هفت 
جن، لوثیا، َصخور، َهب�ُذَول و چندین اثر دیگر 
را به رشته تحریر درآورده است، ضمن داشتن 
رتبه دان 5 در رش�ته رزمي کیك بوکسینگ، 
داراي مدرك کارشناسي ارشد در رشته علوم 
قرآن و حدیث، لیس�انس مهندسي مکانیك و 
نشان درجه سه هنري نیز اس�ت. کوره چي در 
گفت وگو با »جوان« از دالیل قدم گذاش�تن در 
مسیر فانتزي نویسي، مشکالت مجوز گرفتن 
آثارش و نیز پاسخ به برخي ش�بهات راجع به 
محتواي کتاب های�ش، نکات�ي را مطرح کرده 
اس�ت که بخش اول آن را در ادامه مي خوانید. 

  
چطور شد به س�مت نوشتن رمان هاي 
چندگان�ه هفت ج�ن، لوثی�ا، َصخور و 

َهْبُذَول رفتید؟
این آث��ار را ک��ه در ژانر فانت��زي تعریف مي شوند 
به دالیلي از جمل��ه کشش درون��ي و نیاز جامعه 
نوشتم. از طرفي تمام ادبی��ات فانتزي ما به نوعي 
وارداتي از کشوره��اي غربي ب��ود. از طرف دیگر 
مقام معظم رهبري هم براي تمرکز و تولید بیشتر 
آثاري با ادبیات فانتزي و ه��م اینکه داستان هاي 
بلند دنبال��ه دار تألیف گ��ردد، تأکیداتي داشتند. 
یک مسئله دیگر که مرا در ورود به چنین فضایي 
ترغیب مي کرد، بحث راه افتادن حلقه هاي عرفاني 
ضاله نوظهور در دانشگاه ها ب��ود. وقتي مي دیدم 
طیف عظیمي از دانشجویان به آن مبتال هستند و 
گاهي کارهایي مي کنند که بعدها زندگي آنها از بین 
مي رود، مرا براي قدم گذاشتن در چنین مسیري 
ترغیب مي کرد. تقریباً این مجموعه از دالیل و صد 
البته لطف و عنایت خداوند متعال زمینه ساز تألیف 
این مجموعه رمان دنباله دار در ژانر فانتزي توسط 
بنده شد. از آنجایي ک��ه رمان هاي دنباله دار تأثیر 
عمیق تري بر مخاطب دارند تصمیم دارم که این 

مجموعه رمان را تا هفت جلد ادامه بدهم. 
فض�ا و عوالمي ک�ه ش�ما در مجموعه 
آثارت�ان ب�ه آن پرداخته ای�د، قدري 
متفاوت ت�ر از تجرب�ه مخاطب�ان در 
مواجهه با دیگر آثار فانتزي اس�ت. در 
واقع آثار ش�ما در عی�ن جذابیت قابل 
توجه، فضایي بسیار ناشناخته دارند که 
مخاطب داخلي نس�بت به آن ناآگاهي 
خاصي دارد. به عنوان مثال بیشترین 
اطالعات مردم از فضاي ماورایي )عوالم 
اجنه، پریان، فرشتگان و. . . ( در سطح 
شنیده هایي است که اغلب در لفافه اي 
از غلو و توهم پیچیده ش�ده اند. با این 
توضیحات، بفرمایی�د که آیا تجربیات 
شخصي ش�ما در تألیف و خلق کیفیت 
اتفاقات این مجموع�ه رمان هم دخیل 

بوده یا نه؟
در بسیاري از حوزه ها ایراني ها پیشتاز عرصه هاي 
مختلفند اما متأسفانه واقعیت این است که ما از نظر 
محتواي ادبي و تنوع تولید آثار قدري عقب هستیم. 

ادبیات جهان امروز در حال رفتن به سمت ترکیبي 
از ادبیات فانتزي با رئالیس��م جادویي است. االن 
دیگر مثل قدیم نیست که کسي بگوید اینها صرفاً 
تخیل هستند چه اینکه خیلي ب��ه زندگي واقعي 
امروز م��ردم نزدیک است. الج��رم فضاي هنري 
جهان در حال گذار به این سم��ت ادبیات است و 
من هم این مجموعه آثار را به همین علت نوشتم 
نه تجارب شخصي از چنی��ن عوالم و اتفاقاتي. هر 
چند بعضي ها این اتهام را به بنده وارد کرده بودند 
که شما مي خواهید مردم را گمراه کنید یا عطش 
ایجاد کنی��د! واقعیت این است ک��ه دنیاي هنر و 
ادبیات در حال رفتن به چنین سمتي است و اگر ما 
هم نرویم قطعاً عقب مي مانیم. من معتقدم به جاي 
اینکه 40 یا 50 سال دیگر بخواهیم به این جهت 
حرکت کنیم بهتر است که همین االن و با تولید آثار 
فانتزي فاصله ایجاد شده بین خودمان و غربي ها را 
کمتر کنیم. مجدداً عرض مي کنم بنده نه تجربه 
شخصي ام را نوشته ام و نه خدایي نکرده به دنبال 
ایجاد عطشي در جامعه براي رفتن به سمت مباحث 
و عوالم موجودات ماورایي بوده ام که خدایي نکرده 
باعث ترویج خرافات در جامعه بشود. هر چند اساساً 
دنیاهاي دیگر و وجود مخلوق��ات مسئله غامض 
و غریبي نیست که بتوانیم ب��ه آنها نسبت خرافه 
بدهیم. چه اینکه اغلب این مباح��ث در البه الي 
آیات قرآن و احادیث ما یادآوري و گفته شده اند. به 
عنوان نمونه من در نگارش اثري مثل »هفت جن« 
به بیش از 1000نسخه قدیمي مرتبط دسترسي 
داشتم و این منابع در نگارش اثر به من کمک کرده 
است. البته زماني که شروع به نوشتن »هفت جن« 
کردم زبان اساطیري و کهني را انتخاب کرده بودم 
و از آنجایي که آن را براي مخاطب خاص مي نوشتم 
زبانش تا حدودي ثقیل بود. اما در بازنویسي هاي 
دوباره و سه باره آنها را حذف کردم و یک اثر روان 

براي مخاطب عمومي نوشتم. 
اتفاق�ات ای�ن آثار ب�ه ش�کلي در هم 
تنیده ش�ده اند. وقتي »هف�ت جن« را 
مي خوانی�م ب�ا برخ�ي کاراکترها مثل 
ش�خصیت علي یا میرانا و حوادثي که 
با آن روبه رو مي شوند، آشنا مي شویم. 
وقتي به س�راغ رمان »لوثیا« مي رویم 
آنج�ا مخاطب به ش�کل مبس�وطي با 
ش�خصیت و اتفاقاتي که ب�راي میرانا 
رخ داده مواجه مي شود و در »َصخور« 
هم این مسئله به ش�کلي دیگر وجود 
دارد. شما در »هفت جن« برخي کدها را 
در مورد شخصیت »میرانا« به مخاطب 
مي دهید که موجز و مختصر است اما در 
رمان »لوثیا« خواننده را با ابعاد وسیعي 
از این کاراکتر آشنا مي کنید که به نوعي 
حلقه به حلقه و زنجیروار ایجاد شده اند. 
این ارجاع دادن هاي مکرر مخاطب به 
اتفاقات با پیش زمینه فکري قبلي بود یا 
وقتي به دل کار زدید چنین تکنیکي را 

در پي گرفتید؟
ببینید واقعیت این است که ژان��ر فانتزي نویسي 
مانند یک اقیانوس بیکراني است که هر کدام از این 
رمان ها نقش یک جزی��ره را در آن بازي مي کنند. 
االن جلد چهارم این مجموعه ب��ه اتمام رسیده و 
درست است که یک داستان به کل��ي متفاوت از 

سه جلد قبلي شده اما در بخش هایي از اتفاقات آن 
برخي از کاراکترهاي جلدهاي قبلي حضور دارند. 
اصل کار بر این است که اتفاقات و شخصیت هاي 
هر ک��دام از این کتاب ها ضم��ن داشتن استقالل 
محتوایي و سرانجامي، به نوعي تکمیل کننده سایر 
کتاب ها هم باشند. یک نکته دیگري که وجود دارد 
این است که اغلب اف��راد در کشورمان به خواندن 
رمان هاي چن��د جلدي فانتزي ک��ه داستان هاي 
تودرتو و پیچی��ده اي را روای��ت مي کنند، عادت 
ندارند. علتش هم این است ک��ه تا به حال چنین 
آثاري کمتر منتشر ش��ده و مدت زماني نیاز است 
تا ذهن مخاطبان داخلي به این آمادگي و پختگي 
برسد. در واقع ما نیاز داریم تا ذهن مخاطبانمان را 
براي آثار فانتزي تحت آموزش قرار بدهیم. بحث 
اصلي و نقطه پایاني که به عنوان جمع بندي اصلي 
در نگارش و تألیف ای��ن مجموعه کتاب مورد نظر 
بنده هست بحث ظهور حضرت صاحب االمر)عج( 
است که امی��دوارم به این مهم نائ��ل شوم. حسم 
این است که چن��د جلد دیگر بر همی��ن منوال و 
مسیر تألیف خواهد شد و در هم تنیدگي اتفاقات 
بیشتر مي شود در نهایت هم��ه اتفاقات و مباحث 

در خدم��ت تبیی��ن ظهور حض��رت حجت)عج( 
جمع بندي مي شود. 

با توجه به محت�واي کلي ای�ن آثار که 
روایتگر تقابل انس�ان ها ب�ا موجودات 
شرور فرا انس�اني است، مشکلي براي 
اخذ مجوز و انتش�ار آنها هم داش�تید 

یا نه؟
متأسفان��ه در وزارت ارشاد بح��ث اعمال سلیقه 
بسیار تأثیر گذار و پر رنگ است. من یک کتابي با 
عنوان »عشق در برابر عشق« راجع به امام حسن 
مجتبي)ع( دارم که مملو از حدیث و روایت است 
که ب��راي گرفتن مج��وز آن مشقت ه��اي زیادي 
کشیدم تا به مرحله انتشار برسد. در عین حال این 
سختگیري هاي سلیقه اي و شخصي در مورد اثري 
که راجع به خلقیات معصوم)ع( است، مثالً مي بینیم 
یک کتابي با محوریت خاطرات یک زن بدکاره در 
گراند هتل به راحتي مجوز مي گیرد و بدون هیچ 
مشکلي انتشار هم پیدا مي کند! اشعار متالیکا مجوز 
مي گیرد، خاطرات گوگوش مجوز مي گیرد اما یک 
اثر دیني منطبق بر قرآن و احادیث که اتفاقاً متکي 
به پژوهش ها و مطالعات بسیار مفصلي است باید 
سال ها در انتظار مجوز بماند! ما متوجه نشدیم که 
وزارت ارشاد ما انقالبي است ی��ا غیرانقالبي؟ باور 
کنید بعد از این همه هنوز این مسئله براي ما حل 
نشده که با چه وزارت ارشادي مواجه هستیم! البته 
مجوز آثار را مسئ��والن »بررسی آثار« مي دهند و 
ممکن است از نظر یک��ي از آنها اثري حائز شرایط 
انتشار باشد و از نظر یکي دیگر از این عزیزان غیر 
قابل انتشار؛ این همان اعمال سلیقه اي است که در 
ابتدا خدمتتان عرض کردم. ما کتاب داریم که برنده 
جایزه عفاف و حجاب کشور شده و اتفاقاً مورد تأیید 
شوراي عالي انقالب فرهنگي هم هست؛ شاید قابل 
باور نباشد اگر به شما بگوی��م وزارت ارشاد به این 

اثر مجوز نمي دهد! آیا این یک پارادوکس قانوني 
نیست؟ چطور مي شود شورایي که از نظر تصویب 
برخي قوانین هم شأن مجلس شوراي اسالمي است 
اثري را به عنوان کتاب برگزی��ده انتخاب و اعالم 
مي کند اما همان کتاب وقت��ي از سوي یک ناشر 
شهرستاني که اتفاقاً یک ناشر ارزشي هم محسوب 
مي شود و خواستار دریافت مجوز از وزارت ارشاد 
است از نظر مسئوالن همین وزارتخانه حائز دریافت 
مجوز انتشار تشخیص داده نمي شود؟! من خودم 
چهار جلد کتاب دارم که الحمدهلل و به فضل خداوند 
مجوز نگرفته اند! امیدوارم که دوستان وزارت ارشاد 
کمتر اذیت کنند. مگر چندت��ا نویسنده داریم که 
براي انقالب و ارزش ه��اي دیني قلم مي زنند؟ در 
دوره اي که سه جلد از آثار م��ن پشت در مجوز از 
ارشاد معطل مانده بودند، واقعاً نوشتن برایم سخت 
شده بود اما خیلي ها هستند که کالً عطاي نوشتن را 

به لقایش مي بخشند و کار را رها مي کنند! 
کت�اب هفت جن بع�د از اینک�ه مجوز 
گرف�ت ، چند س�ال پیش در آس�تانه 
پرفروش ترین اثر نمایش�گاه کتاب به 
یکباره از غرفه ها جمع آوري شد. آیا در 
مورد علت چنین اقدامي به شما یا ناشر 

توضیحي داده شد؟
اصاًل! هیچ توضیح��ي ندادند. حتي ب��ه ناشر هم 
توضیحي نداند. ای��ن در حالي است که این کتاب 
دو بار مجوز انتشار گرفته بود! یک بار از سوي نشر 
نداي ملکوت مجوز گرفته و یک ب��ار هم از سوي 
نشر کتابستان شهر قم! بع��د ما مي بینیم در عین 
حالي که این کتاب به عنوان پرفروش ترین کتاب 
روز سوم نمایشگاه مي شود توسط دوستان وزارت 
ارشاد از سطح نمایشگاه جمع مي شود. حاال علت 
چي بوده ما ک��ه نمي دانیم! هر چقدر هم پیگیري 

کردیم دوستان اساساً توضیحي به ما ندادند!
علت اینکه دومین مجوز انتشار کتاب 
هفت جن را توسط یك ناشر در شهر قم 

گرفتید چه بود؟
از یک طرف شهر قم مرکز تولید و انتشار علوم دیني 
است و سابقه دیني و مذهبي شهر قم خیلي بیشتر 
از شهرهاي دیگر است. از سوي دیگر تجمع اصلي 
علماي بزرگ دیني هم در این شهر مقدس است و 
این مالحظه که با چنین اقدامي آرامش خاطري به 
مخاطبان و عالقه مندان داده مي شود که محتواي 
اثر بر پایه مسلمات قرآني و حدیثي استوار است و 
هیچ خرافه و انحرافي در آن وجود ندارد. به همین 
دالیل دومین مجوز انتشار این کتاب را از شهر قم 
گرفتیم تا بعداً هیچ شائبه اي پیش نیاید. هر چند 

با تمام ای��ن مالحظات و تفاسیر ب��از هم نق زن ها 
انگ هاي زیادي به ما وارد کردند. 

در این سلس�له رم�ان ما با اس�امي و 
حاالت و تشبیهاتي از ظواهر موجودات 
فرا انس�اني متنوعي مواجه مي شویم، 
انتخاب اسامي و شرح ظواهر آنها بر چه 

مبنایي شکل گرفته است؟
این اسامي و برخي توصیفات در مواردي مي توانند 
واقعي باشن��د؛ ولي قطعاً چنی��ن توصیفاتي هیچ 
خطري ن��دارد! این کتاب ماحص��ل پژوهش هاي 
کاماًل علمي و عملي اس��ت که با هموار کردن رنج 
و سختي زیاد به دست آمده است. من براي اینکه 
بحثي راجع به برخي جمالت و کلمات این کتاب ها 
پیش نیای��د، اصطالحات به کار گرفت��ه شده را با 
چندین زبان باستاني چک کرده و تطبیق داده ام 
که نکند مثاًل در تطابق با فالن زبان باستاني خاص 

مشکلي را ایجاد کند. 
ما در رمان هاي »هفت ج�ن«، »لوثیا« 
و »َصخ�ور« با ش�خصیت هاي اصلي و 
مح�وري مث�ل عل�ي و میران�ا مواجه 
مي ش�ویم که از ابتدا ابعاد شخصیتي 
نس�بتًا قاب�ل قبول�ي دارن�د ک�ه در 
جری�ان اتفاق�ات به یك س�یر تکامل 
شخصیتي مي رسند. اما در بین همین 
شخصیت هاي اصلي، کسي مثل سعید 
انگش�تي را ه�م ب�ا پیش�ینه رفتاري 
مش�حون از القیدي به اصول اخالقي 
مي بینیم ک�ه وجه�ه و س�ابقه خوبي 
ندارد. چطور مي شود که علي به سراغ 
سعید انگشتي مي رود و به او مأموریتي 
مي دهد که ب�ا جغرافی�اي رفتاري وي 

سنخیتي ندارد؟
در ابتدا عرض کنم که ای��ن شخصیت ها به نوعي 
از ما به ازاهاي واقع��ي تبعیت مي کنند. البته این 
را ه��م بگویم ک��ه شخصیت سعی��د انگشتي در 
کتاب »سوسیا« ک��ه باید قب��ل از کتاب »هفت 
جن« منتشر مي شد و متأسفان��ه مجوز نگرفت، 
ب��ه خوبي تشریح مي ش��ود و بخش عم��ده اي از 
ایجاد ای��ن تعارضي که شما ب��ه آن اشاره کردید 
به علت منتشر نشدن رمان »سوسیا« )به معني 
همزاد جن( است. شاید اگ��ر این سلسله رمان به 
ترتیب منتشر و زنجیره محتوایي و اتفاقات پیش 
برنده داستان در کتاب ها کامل مي شد، مخاطب 
و خواننده کتاب دچار چنی��ن مسائلي نمي شد. 
این مسئله یک��ي از مهم ترین مشکالتي است که 
نویسنده یک رمان چند جلدي را که اتفاقاً محتواي 
داستانش به صورت زنجیروار به هم پیوسته است 
مي تواند به آن مبتال ش��ود، درست همان مشکل 
سلیقه اي در مج��وز دادن به کتاب ها که من را در 
رساندن محتوا به مخاط��ب دچار گرفتاري کرده 
است. در واقع تنها کتابي که نشر امیرکبیر در طول 
سال هاي پس از انقالب نتوانست مجوز انتشارش 
را از وزارت ارشاد بگیرد همین کتاب »سوسیا« بود 
که در نوع خودش اتفاق بي نظیري است. مطمئناً 
اگر این کت��اب اجازه انتش��ار مي گرفت خیلي از 
عالمت سؤال هاي مخاطبان برطرف مي شد و عقبه 
شخصیت هایي مثل استر، سعید انگشتي و نسرین 
که در کتاب »لوثیا« در مورد آنها مطالعه مي کنیم 

شفاف تر مي شد. 

ارشادبهاشعارمتالیکراحتترازکتابهایدینیمجوزمیدهد!
گفت وگوي »جوان« با نویسنده رمان هاي فانتزي »هفت جن«، »لوثیا« و »صخور«

مطالبات رهبری انگیزه ورودم به ادبیات فانتزی شد
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ادبیات جهان امروز در حال رفتن 
به سمت ترکیبي از ادبیات فانتزي 
با رئالیس�م جادویي است. االن 
دیگر مثل قدیم نیست که کسي 
بگوید اینها صرفاً تخیل هستند 
چه اینکه خیلي به زندگي واقعي 

امروز مردم نزدیك است

در وزارت ارشاد بحث اعمال سلیقه 
بس�یار تأثیر گذار و پر رنگ است. 
من یك کتابي با عنوان »عشق در 
برابر عش�ق« راجع به امام حسن 
مجتبي)ع( دارم که مملو از حدیث 
و روایت است که براي گرفتن مجوز 
آن مشقت هاي زیادي کشیدم تا به 

مرحله انتشار برسد


