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بر  از کتاب »زخمه ای  گروه فرهنگ وهنر: آیین رونمایی 
زخم آخر« گزیدۀ شعرهای مهدی محبی کرمانی که به تازگی 
کتابفروشی  در  است،  شده   منتشر  »ِمسین«  نشر  توسط 

ترنجستان برگزار شد.
محبی کرمانی در این مراسم در بخشی از سخنانش گفت: 
به  یا  و  کارنامۀ 50 سال شعر من  آخر،  بر زخم  »زخمه ای 

عبارتی دیگر 50 سال سکوت من است«.
میرافضلی  آقای  توسط  که  کتاب  مقدمۀ  به  اشاره  با  او 
نوشته شده است، اظهار کرد که اشعارم، گویای تمام رنج و 

مرارتی است که در نیم قرن گذشته نسل من کشیده است.
سیدعلی میرافضلی شاعر، پژوهشگر و مدیر نشر مسین نیز 
با برشمردن برخی از ویژگی های شعر محبی کرمانی گفت که 
عمدۀ اشعار ایشان خصلت روایت گونه دارد و روایت، جزئی از 
شخصیت ادبی ایشان است. ذاتا ایشان داستان پردازی هستند 

که شعر می گویند و شاعری هستند که داستان می گویند. 
به گزارش استقامت، در ابتدای این مراسم که با اجرای 
شد،  برگزار  ترنجستان  کتابفروشی  در  یوسف زاده  وحید 
محدثه توکلی مدیر این کتابفروشی با بیان اینکه کار فرهنگی 
بسیار سخت و دشوار است، گفت: »از دور همه فکر می کنند 
دیگری  نگرانی  که  است  بی دغدغه ای  افراد  رستۀ  فرهنگ، 
وارد می شویم  وقتی  اما  آمده اند  این حوزه  ندارند که سراغ 
آن قدر سختی و دشواری می بینیم که تازه متوجه می شویم 

چرا تعداد کتابفروشی ها کم است«.
وی افزود: »نشر مسین دو کار ارزشمند انجام داد؛ یکی 
به کار  شروع  چاپ  صنعت  و  کاغذ  گرانی  شرایط  در  اینکه 
کردند و دیگر اینکه آثار نویسندگان کرمانی را برای انتشار 
انتخاب کردند«. وی اظهارکرد: »امیدوارم نشر مسین بیش از 

پیش نویسندگان کرمانی را معرفی کند«.

کارنامۀ 50 سال شاعری و سکوت 
و  پژوهشگر  شاعر،  محبی کرمانی  مهدی  ادامه،  در 
روزنامه نگار با بیان اینکه افتخار می کنم که کتاب من، اولین 
کتاب نشر مسین است، اظهار کرد: »من به آیندۀ این نشر 
باور دارم«. وی سپس »زخمه ای بر زخم آخر« را اثری خاص 
دانست و گفت: »این کتاب، کارنامۀ 50 سال شعر من و یا 
به عبارتی دیگر، 50 سال سکوت من است. آقای میرافضلی 
مقدمه ای بر این کتاب نوشته اند که گویای تمام رنج و مرارتی 
است که در نیم قرن گذشته نسل من کشیده است و بیش 
از آنچه نظرتان را به شعرم جلب کنم؛ به این مقدمۀ عالمانه 
جلب می کنم«. محبی کرمانی در پاسخ به این پرسش که چرا 
اصطالح 50 سال سکوت را استفاده می کنید؟ توضیح داد: 
»من کارم را از سال 46 با قصه شروع کردم و بعد به شعر 
رسید و به انقالب رسیدیم. در انقالب اما درگیر یک رسالت 
راه اندازی صنعت مس  در سرچشمه  و آن،  تاریخی شدیم 
بود که آمریکایی ها روی دیوار نوشته بودند: ما برمی گردیم، 
چون شما نمی توانید. در آن فضای انقالبی بود که بچه های 
سرچشمه شبانه روز تالش می کردند تا این صنعت راه بیفتد 
ادامه  او  و حتی چهار، پنج روز خانواده شان را نمی دیدند«. 
داد: »غیرت سرچشمه ای باعث شد از همه چیز حتی شعر 
و داستان و حتی خواندن یک کتاب دست بکشیم. کم کم 
بعد از سال  60 مقداری در سرچشمه از مشکالت فارغ شدیم 

اظهار  کرمانی  شاعر  این  بود«.  افتاده  راه  کارخانه  که  چرا 
کرد: »شاید بعد از انقالب اولین نمادهای فرهنگی عمومی 
در سرچشمه دیده شد؛ یعنی اولین باری که آقای هوشنگ 
مرادی کرمانی به استان آمد به دعوت سرچشمه بود. اولین 
باری بود که اعضای شورای کتاب کودک به استان آمدند، به 
سرچشمه آمدند، این اولین ها آغازی برای مراحل دیگری از 
کار بود. در سال های ابتدایی دهۀ هفتاد اما اتفاقات دیگری 
رخ داد که منجر به بازنشستگی من در سال 71 شد«. وی 
افزود: »پس از آن، درگیر راه اندازی سازمانی پیچیده شدم و 
هشت سال عمرم این گونه تلف شد. در این سال ها من درگیر 
مسائل غیرفرهنگی بودم و سکوتی که به آن اشاره کردم، از 
این بابت است«. محبی کرمانی اضافه کرد: »البته تاسفی هم 
ندارم و چیزی را از دست دادم چون در هر مقطعی رسالتی را 
احساس می کنیم و باید به آن عمل کنیم«. وی سپس یادآور 
شد: »عمدۀ شعرم در این کتاب مربوط به دورانی است که 

شاعرانی بودند که شعرشان بوی باروت می داد«. 

داستان گونگی از وجوه خاص شعر محبی است
 در ادامۀ این آیین، سیدعلی میرافضلی شاعر، پژوهشگر 
شعر  ویژگی های  از  برخی  دربارۀ  مسین  نشر  مدیر  و 
زمینۀ  کردم  سعی  کتاب  مقدمۀ  »در  گفت:  محبی کرمانی 
از دهۀ چهل که دهۀ شروع کار ایشان  اجتماعی شعرها را 
در کار شاعری است، تا دهۀ هشتاد که تقریبا آخرین اشعار 
مجموعه است توضیح دهم. شعر ایشان در دو فرم نیمایی و 

سپید است و بهترین اشعار آن سپید است«.
شعرهای  بهترین  است  من  برداشت  »آنچه  افزود:  وی 
ایشان در دهۀ هفتاد است که هم پختگی زبانی و اندیشگانی 

و هم انسجام و به هم پیوستگی فرم و اندیشه دارد«.
وی با بیان اینکه عمدۀ اشعار ایشان خصلت روایت گونه 
دارد، ادامه داد: »روایت، جزئی از شخصیت ادبی ایشان است. 
ذاتا ایشان داستان پردازی هستند که شعر می گویند و شاعری 
هستند که داستان می گویند. داستان گونگی و روایت از وجوه 

خاص اشعارشان است«.

عشق و اجتماع در شعر جوشایی بدون فاصله اند
مسین  نشر  دوم  کتاب  به  اشاره  با  ادامه،  در  میرافضلی 
است«  آمده  خوابم  به  کوهی  پسته  »درخت  عنوان:  با 
به  اخیرا  که  جوشایی«  »محمدعلی  اشعار  از  مجموعه ای 
پیشخوان کتابفروشی ها راه یافته است، اظهار کرد: »از آقای 
جوشایی سال هاست که کتابی منتشر نشده است. ایشان در 
انتشار کتاب بسیار برای خود سختگیری می کنند تا اینکه 
آقای دکتر رشیدی نژاد ایشان را از سکوت خارج کردند و دو 
مجموعه شعرشان آماده شد که اولین آن اکنون منتشر شده 

و مجموعۀ دیگر هم، اوایل سال جدید منتشر خواهد شد«. 
وی با بیان اینکه کاش ایشان در این جلسه حضور داشتند، 
افزود: »دربارۀ آقای جوشایی، فاصلۀ بین شعر و شاعر کال از 
بین رفته است و انتشار کتاب ایشان جزو بخت یاری های ما 

بود«.
جوشایی  آقای  اشعار  است  »درست  گفت:  میرافضلی 
عاشقانه است ولی عشق و اجتماع در اشعار ایشان فاصله ای از 
هم ندارد. در اشعار آقای محبی هم این ویژگی ها وجود دارد«.

گروه فرهنگ وهنر: سیدعلی میرافضلی مدیرمسئول نشر 
ِمسین که به تازگی فعالیت خود را با انتشار دو مجموعه شعر 
و کتاب  اثر مهدی محبی کرمانی  آخر«،  بر زخم  »زخمه ای 
شعر »درخت پسته کوهی به خوابم آمده است« از سروده های 
محمدعلی جوشایی شروع کرده است، دربارۀ برخی از اهداف 
و مرام نامۀ این نشر کرمانی اما با گسترۀ ملی توضیحاتی داد.

زخم  بر  »زخمه ای  شعر  کتاب  از  رونمایی  آیین  در  وی 
آخر« که به تازگی توسط این نشر روانۀ بازار کتاب شده است، 
فرهنگ  نشر مسین،  در  اصلی  موضوعات  از  یکی  که  گفت 
که  کرد  تاکید  حال  عین  در  او  است.  کرمان  اقلیم  ادب  و 
این نشر، ملی است و نمی خواهد یک نشر استانی باشد بلکه 
نشری ملی است که می خواهد کمک کند تا مولفان استانی 

آثارشان را در پهنۀ ملی عرضه کنند.
وی همچنین با تاکید بر رعایت کیفیت و ترازی مشخص 
در انتشار آثار توسط این نشر گفت که ما نیامده ایم از مولف 
پول بگیریم و کتاب چاپ کنیم. این همان بساز و بفروشی 

است و ما نمی خواهیم بساز و بفروش حوزۀ نشر باشیم.
ادامه  در  را  پژوهشگر  و  شاعر  این  اظهارات  کامل  متن 

می خوانید.
این  در  بهمن ماه  نهم  شامگاه  وی  استقامت،  گزارش  به 
مراسم که در کتابفروشی ترنجستان برگزار شد، گفت: »حدود 
یک سال است که مجوز نشر مسین را گرفتم اما تردید داشتم 
ورود کنم یا خیر؟ چرا که هم شیوع کرونا پیش آمد و هم 
شرایط اجتماعی طوری بود که هراس داشتم نتوانیم موفق 
شویم؛ ولی به پشت گرمی استادانم و دوستان همفکرم کار 
را شروع کردم و در گام نخست آقای محبی کرمانی افتخار 
دادند به عنوان اولین اثر، کتاب ایشان »زخمه ای بر زخم آخر« 
منتشر شد که این، نشان دهندۀ خطرپذیری ایشان بود چرا 

که نشر نوپا بود و سابقه ای در نشر کتاب نداشتیم«.
میرافضلی در ادامه در بارۀ مرام نامۀ این نشر اظهار کرد: 
»موضوع فعالیت و مرام نامۀ کار ما بر این اصل استوار است که 
رکن اصلی نشر، مولف است و احترام به مولف احترام به نشر 
است. به این اصل، نه به عنوان یک استراتژی موقت بلکه به 

عنوان یک هدف بزرگ باور دارم«.
وی افزود: »بنده تاکنون 22 عنوان کتاب چاپ کردم و با 
ناشران گوناگونی کار کرده ام، اینکه ایمان داشته باشیم این 
مولفان هستند که نشر را می سازند برایم مهم است و آن را 

باور دارم«. 
وی ادامه داد: »موضوع دیگری که برای نشر مسین مهم 
است اینکه کاری که منتشر می شود باید در حد و اندازۀ اعتبار 

استان و مایۀ آبروی همشهریان در سطح ملی باشد«.
وی بیان کرد: »در همین کارهای نخست، سعی کردیم 
آثار را در سطحی عرضه کنیم تا همۀ شهروندان ایرانی بتوانند 

آن را ببینند و با آن آشنا شوند«.
مدیر نشر مسین سپس گفت: »در قفسۀ کتابفروشی های 
گوناگون در شهرهای کشور بارها دیده ام که سهم نویسندگان 
کرمان به جز افراد شناخته شدۀ ملی، اندک است در حالی 
و  شاعران  و  نویسندگان  و  مولفان  از  زیادی  کارهای  که 
با  ناشران کرمانی  استان کرمان چاپ می شود.  پژوهشگران 
تالش و همتی واال تاکنون کار را پیش برده اند و ما هم از 
نویسندگان  که  سهمی  ولی  می کنیم  استفاده  آن ها  تجربۀ 

این  دارند، شایستۀ  از قفسۀ کتابفروشی های کشور  کرمانی 
استان نیست و باید این وضعیت را تغییر دهیم«.

کرمان در اولویت قرار دارد
هر  در  که  است  این  ما  آرزوی  اینکه  بیان  با  میرافضلی 
کتابخانه و کتابفروشی آثار نویسندگان و پژوهشگران کرمانی 
عرضه شود، ادامه داد: »یکی دیگر از موضوعات اصلی ما در 
نشر مسین، فرهنگ و ادب اقلیم کرمان است. این طور نیست 
که با این شعار، کارمان را شروع کنیم و جا افتادیم، سراغ 
موضوعاتی دیگر برویم بلکه فرهنگ و ادب اقلیم کرمان، یکی 
از اهداف اصلی ما است؛ چه فرهنگ و ادب در گذشتۀ تاریخی 
ما و چه نویسندگان و شاعران و کسانی که چراغ فرهنگ و 

ادب را همچنان روشن نگه داشته اند«.
میرافضلی اظهار کرد: »اینکه بر انتشار آثار مربوط به اقلیم 
استان کرمان اشاره می کنم به این دلیل است که ِدینی بر 
نشر  نمی خواهیم  و  است  ملی  ما  نشر  وگرنه  ماست  گردن 
استانی باشیم بلکه نشری ملی هستیم که می خواهیم کمک 

کنیم مولفان استانی آثارشان را در پهنۀ ملی عرضه کنند«.

عدم وابستگی به مس
میرافضلی در ادامه گفت: »موضوع بعدی در نشر مسین، 
حوزۀ رباعی و شعر کوتاه است چه شعر کوتاه سنتی و بومی و 
چه مدرن و کوته سروده های ایرانی و خارجی. این را به عنوان 
براساس  امیدواریم  و  گرفته ایم  نظر  در  مهم  اهداف  از  یکی 
تجربه ای که خودم در پژوهش و چاپ و نقد و بررسی آثار 

شاعران دارم بتوانیم در این زمینه سرآمد شویم«.
وی که از بازنشستگان صنعت مس است همچنین یادآور 
شد: »مسین وابسته به صنعت مس نیست و موضوع انتشارات 
ما هیچ ربطی به مس ندارد ولی تعلق خاطری که به مس 
را  نامی  چنین  شد  باعث  کردم،  کار  آنجا  قرن  ربع  و  دارم 
انتخاب کنم و شاید این، ادای ِدینی به آن مجموعه باشد که 
ما را همراهی کرد تا وقتی در مس بودیم خدمت کوچکی به 

فرهنگ کرمان داشته باشیم«.

تالش برای توزیع مطلوب
میرافضلی در ادامۀ اظهارات خود در پاسخ به این پرسش 
که در زمینۀ توزیع آثار نشر مسین چه برنامه ای دارید؟ گفت: 
»پخش آثار یکی از مشکالت نشر است. در حال حاضر، این 
افراد  تعدادی  و  است  خاص  گروه هایی  اختیار  در  فعالیت 

مشخص در این زمینه فعالیت می کنند«.
در  باید  مسین  نشر  آثار  پخش  از  »بخشی  افزود:  وی 
بستر همین پخش سراسری اتفاق بیفتد که آن را پیگیری 
می کنیم«.وی ادامه داد: »خوشبختانه در حال حاضر امکان 
معرفی کتاب ها از طریق اینترنت و فضای مجازی و شبکه های 
استفاده  نیز  فرصت  این  از  ما  و  است  ایجاد شده  اجتماعی 
پخش  سیستم  کمک  »با  کرد:  تاکید  وی  کرد«.  خواهیم 
سراسری و پخش محلی و شبکۀ مجازی امیدواریم بتوانیم 
آثار مولفان کرمانی را به دست مخاطبان در استان و در دیگر 
شهرهای کشور برسانیم و چون یکی از حوزه های فعالیت نشر 

مسین، کوته سروده هاست ...
ادامه در صفحه 6

میرافضلی مدیرمسئول نشر ِمسین:محبی کرمانی در مراسم رونمایی از کتاب »زخمه ای بر زخم آخر« مطرح کرد؛

نمی خواهیم بساز و بفروش حوزۀ نشر باشیمشعرم گویای نیم قرن رنج نسل من است

در فصل سرد زمستان با مصرف بهینه گاز 
به تامین سوخت مصرفی نیروگاه ها جهت تامین برق مورد نیاز

روابط عمومی و گروه مدیریت مصرف شرکت برق منطقه ای کرمانکمک نماییم.


