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دومین نشســت خبری سی وســومین نمایشــگاه بین المللی کتــاب تهران 
پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت  با حضور علی رمضانی، قائم مقام و سخنگوی این دوره 

از نمایشگاه کتاب برپا شد.
رمضانی در ابتدا درباره غرفه های خالی موجود در ســالن عمومی نمایشگاه 
کتاب گفت: «از عجایب نشــر اســت که عده ای از ناشران پول می دهند و غرفه  
را می گیرند، اما حضور پیدا نمی کنند. مطابق آیین نامه با این ناشــران برخورد و 

امکان حضور از آنها سلب خواهد شد».
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «موضوع رتبه بندی ناشــران در 
دســتور کار قرار دارد. همچنین مسئله بررسی میزان تولیدی بودن آثار، در اصل 
تخصیص غرفه ها مورد توجه قرار گرفته اســت. هر کدام از ناشران خارجی که 
مطابق زمان اعالم شــده کتاب های شان را وارد گمرک نمایشــگاه کرده  اند، آنها 
را تحویل گرفته اند. اگر ناشــری دیــر کتاب های خود را تحویل گرفته، دیر هم به 

گمرک نمایشگاه تحویل داده است».
رمضانــی ادامه داد: «طبیعی اســت وقتــی چنین نمایشــگاه بزرگی برگزار 
می شــود، برای بهره مندی مردم طراحی می شــود و مجموع تالش و هزینه ها 
معطــوف به این موضوع اســت. اما نباید فراموش کنیم که کشــور ما به تازگی 
در حال خروج از فضای کرونایی اســت و نمی توانیــم به طور قطعی بگوییم از 
این بیماری رها شــده ایم. بنابراین باید سیاســت های جایگزینی را داشته باشیم 
برای اینکه اگر شرایط کشور به سمت پررنگ تر شدن کرونا رفت، نمایشگاه کتاب 
آســیب نبیند و مردم مجبور نباشــند برای بهره مندی از نمایشــگاه کتاب صرفا 

در آن حضــور پیــدا کنند. برای همیــن از ابتدا برگزاری حضــوری و مجازی در 
دســتور کار نمایشــگاه قرار گرفت و اتفاقا اســتقبال خیلی خوبی هم از سراسر 
کشور از بخش مجازی شد. عجله نکنید برای پرشورترشدن نمایشگاه؛ به تدریج 
نمایشــگاه پرشورتر خواهد شــد و شما شور و حال ســال های گذشته را در آن 

خواهید دید».
علــی رمضانی در ارتباط با رعایت عفاف و حجاب در نمایشــگاه بین المللی 
کتاب تهران نیز گفت: «این محیط فرهنگی نیازمند متفاوت بودن فضای عفاف و 
حجاب است و رعایت شئونات مورد مطالبه مردم است. طبعا تصمیم گیری در 

این خصوص از طرف ستاد برگزاری نمایشگاه انجام شده است».
سخنگوی سی و ســومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران گفت: «تاکنون 
۱۹۶ هزار و ۷۹۶ عنوان کتاب در بخش مجازی نمایشــگاه کتاب عرضه شده که 
این تعداد در حال تکمیل است. همچنین ۳۳ هزار و ۷۴۰ سفارش به ثبت رسیده 
اســت؛ از این تعداد ۹۷ هزار و ۸۰ عنوان کتاب فروخته شــده و تاکنون ۳۵ هزار و 

۲۴۹ بسته به اداره پست تحویل داده شده است».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش گفت: «اگــر غرفه ای دیدید که چیزی 
به جــز کتاب می فروشــد، حتما به هیئت رســیدگی به تخلفــات اطالع دهید. 
ناشــرانی بودند که در دوره های گذشــته چنین تخلفاتی داشتند و در این دوره 
از نمایشــگاه اجازه حضور ندارند. درخصوص قرارگیری ناشران دیجیتال، هیچ 
بحثی درباره اســتقرار آنها در بخش غرفه های مواد غذایــی نبوده، بلکه نکته 
این طور بیان شــده که اینها باید در طبقه دوم شبســتان حضور داشته باشند. به 

این علت که بســیاری از غرفه هایی که فعال نیست، هزینه شان پرداخت شده و 
نمی شد به کســی دیگر واگذار کرد. ناشران مهمی در بخش طبقه دوم حضور 
دارند و بخش پایین شبســتان فقط برای ناشــران در نظر گرفته شده بود. حتی 
فعالیت های فرهنگی در ابتدا مد نظر بود که در آنجا اتفاق بیفتد که بعد از اتمام 
ثبت نام مجددا به بخش باال برگردانده شــده اند. کتاب های ناشــران افغانستان 
دیر وارد کشــور شد و به همین علت هنوز غرفه شان فعال نشده است؛ هر وقت 

کتاب های  آنها برسد، وارد غرفه و فعال می شود».

همچنین عاکیف معارفلی، رئیس نمایشــگاه کتــاب باکو، هم زمان با دومین 
روز برگزاری نمایشــگاه کتاب عصر روز پنجشــنبه ۲۲ اردیبهشــت با قائم مقام 
سی وســومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران دیدار و گفت وگو کرد. در این 
دیدار طرفین بر ضرورت گسترش روابط فرهنگی دو کشور و توسعه همکاری ها 
در حــوزه کتاب و نشــر بر چند نکته مهم تأکید کردنــد. نکته اول حضور هر دو 
کشــور در نمایشــگاه های بین المللی و فرهنگی به ویژه نمایشــگاه کتاب باکو و 

تهران بود.
علی رمضانی گفت: «در ســال های گذشته جمهوری اسالمی ایران در ادوار 
گذشته در نمایشگاه باکو شرکت کرده است، این زمینه نیز برای کشور آذربایجان 
مهیا شد تا در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور یابد. امسال شاهد حضور 
یک هیئت پنج نفره از باکو در نمایشــگاه کتاب تهران بودیم که باالترین مقام آن 

عاکیف معارفلی، رئیس نمایشگاه کتاب باکو بود».
قائم مقام رئیس نمایشــگاه کتاب بر تفاهم نامه غرفــه رایگان تأکید و اظهار 
کرد: «بر اســاس این تفاهم نامه، مقرر شــد در نمایشگاه های کتاب تهران و باکو 
غرفه رایگان در اختیار هر دو کشــور قرار گیرد، همچنین بر حمایت از پنج ناشر 

آذربایجانی و ایرانی در نمایشگاه های کتاب دو کشور تأکید شد».
رمضانــی در ادامه بر بحــث ترجمه آثار دو کشــور و طرح های حمایتی نیز 
تأکید و تصریح کرد: «امیدوار هســتیم سه طرح ترجمه کتاب به زبان متقابل دو 
کشور، تبادل نویسندگان و تبادل غرفه رایگان و طرح حمایتی گرنت در قالب سه 

تفاهم نامه مهم بین دو کشور به امضا برسد».

گفت وگو با مهدی فیروزان درباره چرایی تأسیس «به خوان» ، شبکه اجتماعی ویژه کتاب

استارتاپ ها کتابخوانی را دگرگون می کنند
هم اکنون یک ونیم میلیون  کتاب فارسی روی به خوان قابل جست وجو  است

رمضانی: به تدریج نمایشگاه پرشورتر خواهد شد

شــرق: «به خوان» یکی از ضرورت های شرایط زندگی فعلی است. این تعریفی است که مهدی فیروزان از فعالیت این سایت کتاب خوانی ارائه می دهد. طبق گفته فیروزان «به خوان» با هدف گسترش 
فرهنگ کتاب خوانی در بخش خصوصی راه اندازی شده که از هیچ منبع مالی استفاده نکرده است؛ حتی از تسهیالت معاونت علمی. «به خوان» متمرکز بر حوزه اندیشه است و فعالیت آن بر گفت وگوی 
آزاد و تولید اندیشه بنا شده است. فیروزان استقالل این سایت کتاب خوانی را نقطه قوت آن می داند و تأکید می کند که تا به امروز از هیچ بخش خصوصی و دولتی کمک گرفته نشده، حتی کمک هایی که 
حق اســتارت آپ ها است. این استقالل و آزادی که فیروزان از آن یاد می کند، شرط بقای این سایت کتاب خوانی است تا به اهدافش نزدیک تر شود. «به خوان» تا به امروز ثابت کرده که شریک تجاری 
ناشــران و کتاب خوان هاست؛ چرا که عمال امکاناتی را فراهم می کند که درباره کتاب گفت وگو و نظرها بیشتر شود و مردم بیشتر به خواندن کتاب عالقه مند شوند. «به خوان» آینه تمام نمای شفاف همه 
گرایش ها و رویکردهای سیاسی، فکری، فلسفی، اقتصادی و مذهبی است که کتاب های شان در آن منتشر می شود و شرط اساسی و ماهیتی آن عدم دخالت در نوشته های مردم است و هر چقدر امکان 

استقالل این سایت بیشتر فراهم شود، جریان اندیشه و گفت وگو تقویت و فرهنگ عمومی بارورتر می شود. در ادامه گفت وگوی ما با مهدی فیروزان را درباره چرایی راه اندازی این سایت می خوانید.

 بد نیســت ابتدا کمی درباره تجربه راه اندازی اســتارت آپی   .
تولید و پخش کتاب الکترونیک صحبت کنیم. چه شد که به چنین 

ایده ای رسیدید؟
ســال ۸۹ بود که من با فیدیبو وارد اکوسیســتم اســتارت آپی 
شــدم که ایــن نــام گرفته شــده از فیــروزان دیجیتال بــوک... 
اســت. همان زمان که مجید قاســمی ایده فیدیبــو را آورد و ما 
سرمایه گذاری کردیم جوان های زیادی با ایده های گوناگون سراغ 
من آمدند. بخشــی از منابع مالی فیدیبــو از پروژه های مختلف 
تأمین می شــود تا این دغدغه فرهنگی به نتیجه برســد. تا امروز 
حدود ۱۵ اســتارت آپ را ســرمایه گذاری کرده یا شراکت کرده ام. 
حوزه کتاب و فرهنگ مهم ترین حوزه ای اســت که دوست دارم 
و معتقدم در حوزه فرهنگ می توانیم اســتقالل اقتصادی ایجاد 
کنیم، اگر آن قدر منتظر و متوقع کمک های دولتی نباشــیم. االن 
الگوی شــهر کتاب را ببینید که از هیچ کــس بودجه نمی گیرد و 
روی پایش ایســتاده اســت. در طــول دوران کرونا که مشــاغل 
زیادی دچار چالش هایی شــدند، یک شــهر کتاب بســته نشــد. 
معتقــدم ناموس اقتصاد بــر عرضه و تقاضا نهفته اســت. اگر 
تقاضا را درســت ارزیابی کنید، می توانیــد در حوزه فرهنگ هم 
عرضه درســت را انجــام دهید؛ اما همیشــه کمک های دولتی، 
تولیدکننــدگان فرهنگــی را متوقع می کند تــا ضعف مطالعاتی  
و برنامه ریزی اقتصادی شــان را با یارانه دولتی پــر کنند. از ابتدا 
در شــهر کتاب تصمیم گرفتــم روی پای خودمان بایســتیم و از 
هیچ کــس کمک نگیریــم. یکــی از کارهایی که در اکوسیســتم 
دیجیتالی و اســتارت آپی ایده اش را مشــاورم حامــد حمایتکار 
مطرح کرد که نگاهش برگرفته از تخصص و دانشــش در حوزه 
نرم افزار، نوشــتن، پروموت کردن و مارکتینگ بود، منجر به طرح 
ایده «به خوان» شــد. زمانی که بازار کتــاب به دلیل گرانی، قطع 

سوبسیدها و... رو به ضعف رفته بود، حضور گجت ها، ماهواره ها 
و... رقیبی برای کتاب محسوب می شد و اوضاع اقتصادی جهان 
و به تبع آن کشــورمان و اشتباهات تصمیم سازان ایران دست به 
دست هم داد که احســاس کنیم بازار کتاب رو به ضعف است. 
در این شــرایط چگونه می شــد بازار کتاب را رونق داد؟ از طریق 
گفت وگو میان مردم عالقه مند به کتاب. گفت وگویی که حضوری 
نیســت، زمانی است که شــما فکر می کنید و حرف می زنید. یک 
الگــوی خارجی به نام گودریدز وجود داشــت که این کار را قبال 
انجام داده بود. جای گودریدز در ایران خالی بود. چند گروه قبل 
از ما شروع کرده و متوقف شده بودند. مطالعات را شروع کردیم 
و از گودریدز ایده هایی گرفتیم و ایده های بومی هم اضافه شــد 
و اولیــن شــبکه اجتماعی بخش خصوصی را تأســیس کردیم. 
شــبکه های اجتماعی در ایران با بحث هــای صیانت و... روبه رو 
هســتند و عمال هرچه شبکه اجتماعی درست شده دولتی است 
و اســتقبال و اقبال مردم به این شبکه های اجتماعی دولتی کم 
بوده. «به خوان» اولین شــبکه اجتماعی بخش خصوصی است. 
منتها در این مرحله به کتاب، اندیشه و فکر اختصاص پیدا کرده. 
یک و نیم میلیون کتاب فارســی در آن بارگذاری شد و هر شخص 
در «به خوان» می تواند به عنوان کاربر یک صفحه داشــته باشد، 
همین طور هر کتاب، ناشــر، نویســنده، مؤلــف و صاحب اثر یک 
صفحه دارد و مردم می توانند روی «به خوان» درباره کتاب، ناشر 
و نویسنده نظرشان را بگویند و گفت وگو شکل بگیرد. «به خوان» 
به این دالیل شکل گرفت. می گویند استارت آپ ها یا باید نیازی از 
جامعه را برطرف کنند یا ارزشی را به جامعه بیفزایند. «به خوان» 
ایــن کار را انجــام داد. وقتی صفحه «به خــوان» را باز می کنید، 
زمینه هایش تعیین شــده است، کتاب هایی که تازه منتشر شده و 
کسانی که سهمیه دارند، می توانند بنویسند، نقد کنند یا از کتابی 

تعریف کنند، اشکاالت ترجمه را بگویند و... همه موضوعاتی که 
در باب نقد و معرفی است وجود دارد.

همه نویسندگان می توانند ذیل کتاب خودشان راجع به کتاب 
داستانشان را بگویند. امروز یکی از راه های بازارسازی، قصه های 
پشــت ســر محصوالت اســت. در حــال حاضــر در حوزه های 
اســتارت آپی و اقتصادی وقتی با قصه ای روبه رو می شــوید که 
دالیل تولد یک ایده یا محصول را می بینید، عمال توجهتان جلب 
می شود تا اینکه خیلی ســاده بگویند این کتاب را بخوان. اما اگر 
قصه نویســنده اش را بدانید که چطور تغییــر کرده، طور دیگری 
مشــتاق خواندن کتاب می شــوید. «به خوان» نیازی را از جامعه 
برطرف کرده اســت، شبکه اجتماعی آزاد بخش خصوصی برای 
تبادل افکار، تولید فکر و گفت وگو درباره فکر ایجاد شــده است. 
به نظرم هر کتاب یک شــخصیت دارد و شــما با شخصیت های 
گوناگون از طریق «به خوان» آشــنا می شوید و می توانید لذت ها، 
منابع علمــی و تفکری تــان را انتخاب کنید. در فــاز اول که در 
ایــام نمایشــگاه کتــاب از آن رونمایی خواهیم کــرد و امیدوارم 
ارشــاد کمک کنــد و غرفه مناســبی هم برایش مهیا شــود. فاز 
اول «به خوان» را که گفت وگو بر اســاس کتاب اســت، رونمایی 
می کنیم. در آینده شما را ارجاع می دهد به جاهایی که می توانید 
کتاب را تهیه کنید. مثال اگر نسخه الکترونیک کتاب موجود است، 
شــما را به طاقچه، فیدیبو یا... ارجاع می دهد. برای تهیه نسخه 
فیزیکی اش به شرکت های آنالین فروش کتاب متصلتان می کند؛ 
یعنــی با مراجعــه به «به خــوان» می توانیــد در موضوع مورد 
عالقه تان نظر مردم و ارزش گذاری ها را بخوانید، ریتینگ را ببینید، 
کتابتان را انتخاب کنید،  اگر نســخه الکترونیــک یا کاغذی دارد، 
تهیه کنیــد. در «به خوان» فرمولی وجــود دارد که عالقه مندان 
یک نویســنده یا کتاب می توانند با هم دربــاره آن صحبت کنند. 

معتقدم یکی از مشــکالت اساسی ایران فقدان گفت وگو است و 
برای اینکه بتوانیم این فقدان را به اندازه خودمان حل کنیم، باید 
ســازوکارهای گفت وگو را ایجاد کنیم. اینکه ما مدام از گفت وگو 
بگوییم ولی سازوکارش را نداشــته باشیم، به نتیجه نمی رسیم. 
شــبکه اجتماعی «به خوان» این ســازوکار را درباره کتاب، تولید 
اندیشــه و فکر ایجاد کرده اســت. هم اکنون یــک ونیم میلیون  

کتاب فارسی روی به خوان قابل جستجو است.
 به هر حال در ســال های اخیــر «گودریدز» جایــگاه مهم و   .

تأثیرگــذاری برای عالقه مندان به کتاب ایجــاد کرده که کاربران 
فارسی زبان بسیاری هم دارد. «به خوان» را به نوعی می توان نوع 

فارسی آن در نظر گرفت؟
مشــکل گودریدرز این اســت که به زبان انگلیســی اســت. 
به دلیل تحریم باید با VPN وصل شــوید که مشــکالت قطع و 
وصلی دارد. همه کتاب های فارســی را ندارد و بیشتر تمرکزش 
بر زبان انگلیسی است و افزودن نظر از IP ایران روی گودریدز به 
دلیل تحریم خیلی وقت ها با مشــکل مواجه می شود. االن عده 
زیادی از نویســندگان فارسی زبان گودریدز به «به خوان» آمده اند. 
تقریبــا ۶۰، ۷۰ درصد نویســندگان گودریدز هم در گودریدز و هم 

«به خوان» کار می کنند.
 همان طورکه اشاره کردید گســتردگی مخاطب ایرانی در این   .

میان کمک کننده اســت، اما شــاید مِن خواننده بخواهم نظرم را 
دربــاره یک کتاب بگویم. قاعدتا ما هم مشــکالت خودمان را در 
بحث نشــر و حتی انتشــار کامنت داریم. برای این مسئله فکری 

شده است؟
چندی پیش نامه ای برای خانم کریســتینا نوشتم و گفتم چه 
کاری انجام می دهیم و خواســتم تجربیاتش را برای من بگوید. 
در این دوران مجبور شــدیم مشابه بســیاری از استارت آپ های 
جهانــی را در ایران ایجــاد کنیم. فارغ از اینکــه خدمات خوبی 
می دهد یا نه، یک تجربه توسعه است. تصمیم گرفتیم در داخل 
ایران آن مسیر توســعه را که بخشی از آن استفاده از موجودی 
جهانی است و بخشــی تمرین و ممارست برای تولیدات است، 
انجام بدهیم. یکی از محســنات «به خوان» این است که جوانان 
عالقه منــد به حوزه کتاب را که در حوزه نرم افزار و اکوسیســتم 
اســتارت آپی تســلط دارند، دور هم جمع می کنــد. فرض کنید 
اگــر راه باز بــود و تحریمی نبود و گودریدز در ایران یک شــعبه 
باز می کــرد، یک اتفاق بود، اما باز نیاز به یک ایســتگاه در ایران 
داشــت که در داخل ایران مدیریتش کنــد. با این حال، هر وقت 
تحریم آزاد شود، گودریدز برای اینکه وارد ایران شود «به خوان» 
را دارد و می تواند از آن استفاده کند. با محتوایی که برای همین 
مردم اســت. االن «به خــوان» محتوای افغان هــا و تاجیک ها 
را هم در مورد کتاب هایشــان دارد و وقتی تحریم تمام شــود یا 
موانع برداشــته شود، یک گام جلو هســتیم. در این شرایط الزم 
نیست گودریدز از ابتدا در ایران شعبه ای تأسیس کند؛ یک همتا 
در اینجــا دارد که بــا آن می تواند کار کند. ایــن یعنی من گمان 
می کنم هر کاری که دنیا در جهت توسعه فردی و اجتماعی اش 
انجام داده، ما هــم می توانیم انجام دهیم و به اصطالح امروز، 

بومی سازی اش کنیم.
 خاصیــت گودریــدز این بــود کــه وبــالگ دوران مدرن و   .

کتاب خوانی محسوب می شد. کســانی که کتاب می خوانند آنجا 
نظراتشان را می گویند. به این فکر کردید که می شود این مجموعه 

را گسترده کرد.
مــا هم در عمل به این رســیدیم و شــروع کردیــم. خیلی از 
جوانان یک صفحه اینســتاگرام یا وبالگ دارند که کتاب معرفی 
می کننــد. با تمام آنها وارد گفت وگو شــدیم. یکی از محســنات 
شبکه هایی مثل «به خوان» و گودریدز این است که دانش بشری 
را یک جا ذخیره می کند. مثال شما ۳۰ سال قبل در روزنامه ای یک 
نقد کتاب نوشــته اید، یک تألیف از کتاب ۱۰ سال قبل در مجله ای 
در اهواز نوشــته اید، دیگران درباره آن کتاب در جاهای گوناگون 
نوشته اند. چیزی مثل «به خوان» این دانش ۳۰، ۴۰ ساله گذشته و 
آینده را می تواند یکجا ذخیره کند. فقط به موتورهای جست وجو 
اکتفــا نکنید. خیلــی از کتاب های ما در موتورهای جســت وجو 
نیست. حاال حساب کنید اگر «به خوان» را ۲۰ سال قبل راه اندازی 
می کردیم، امروز چه ســرمایه ارزشــمندی از یک جوان ۱۶ تا ۳۶ 
ساله که در این حوزه ها نوشــته بود، در اختیار داشتیم. به نظرم 
از این دیدگاه هم باید به شــبکه هایی مثل «به خوان» و گودریدز 
اندیشید. واقعا در دورانی که وقت کم است، تسهیل در دسترسی 

دو مــورد خیلــی برایــم جدی اســت، هوش 
مصنوعی و محتوا. االن دنبال سازوکاری هستیم 
کــه بتوانیم نرم افزار نوشــته را به صــوت و البته صوت 
دلخواه مخاطب بنویســیم. مثال در فهرست شما ۴۰ نوع 
صوت وجــود دارد. در نظر داریم این امکان را به شــما 
بدهیم که مثال با صدای مادربزرگ تان بتوانید نرم افزاری 

بنویسید تا با این صدا کتابی را بشنوید.

شنبه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۷

و رسیدن به منابع موردنیاز بسیار مهم است.
 طبق آخرین گزارش ها در دنیا شــیب رفتن به ســمت کتاب   .

صوتی خیلی بیشتر شده است. به این موضوع چقدر فکر کرده اید؟
دو مورد خیلی برایم جدی اســت، هوش مصنوعی و محتوا. 
االن دنبال ســازوکاری هســتیم که بتوانیم نرم افزار نوشته را به 
صوت و البته صوت دلخواه مخاطب بنویســیم. مثال در فهرست 
شما ۴۰ نوع صوت وجود دارد. در نظر داریم این امکان را به شما 
بدهیم که مثال با صدای مادربزرگ تان بتوانید نرم افزاری بنویسید 

تا با این صدا کتابی را بشنوید.
 هوش مصنوعی در این زمینه در قســمت  های دیگر هم وارد   .

شــده و آن قدر در روند تقویت نوســتالژیک آدم ها مؤثر بوده که 
مثال چهره پدر و مادرها را بازســازی کرده و... به نظرم مونتاژ در 
همه زمینه ها در زمینه تولید زیربناست. کپی کردن اگر تکرار صرف 
یک محصول نباشــد، می تواند زیربنای خوبی باشد. شما از بخش 
تمدنی صحبت کردید،  در رویکرد فرهنگ سازی و تمدنی هم قصد 

دارید زبان محور باشید؟
در به خوان توانســتیم بخشــی از کتاب هایی را کــه به زبان 

فارسی در افغانستان چاپ شده داشته باشیم.
 در زمینه گویش ها چطور؟  .

آن نرم افزار هم به مرحله تست رسیده است.
  مقصودم این اســت که مثال در رشت شیون فومنی را داریم   .

که شاعر بزرگی اســت. او یک ثروت است که شاید کمتر کسی او 
را بشناســد و یک ارتباط فرهنگی و تمدنی اســت. این یک مثال 
اســت که بگویم در حوزه تمدنی، زبان ها و گویش ها می توان به 

کارهای بزرگی فکر کرد.
در «به خوان» می شــود به زبان فارســی لهجه را نوشت. در 
«به خوان» این امکان هست که زبان ترکی یا عربی یا گویش های 
گیلکی و کرمانی و... را به فارســی بنویســید. اما در مورد صوت 
فکر می کنم در برنامه شنوتو می توان به این موضوع فکر کرد که 
در طراحی  پادکست  بخشــی را به گویش های ایرانی اختصاص 

داد.
 بنای توسعه حرکت اســت و از زبان و ارتباط تمدنی صحبت   .

می کنیم. چه تدبیری برای پرداختن به گویش ها در نظر گرفتید؟
در «به خوان» این زیرســاخت وجود دارد، چون هرچه با زبان 
فارســی سروکار دارد و امکان نوشــتنش به زبان فارسی موجود 
اســت، در این ســایت هســت. به این فکر کردیم کــه یک گزینه 
در «به خــوان» برای گویش هــا ایجاد کنیم که وقتی شــخصی 
روی صفحــه «به خــوان» می آید، بداند اگر آیکــون گویش ها را 
انتخــاب کند، می تواند زبان آن گویش را که به فارســی نوشــته 
شــده ببیند. «به خوان» امکان نوشــتن به زبان انگلیسی و التین 
و عربی و فارســی را دارد و گویش ها با آن عالئم آوانگاری شــان 
روی فارسی تعریف شده است. اما از حرف شما استفاده می کنم 
که نیاز به حرکت های تازه ای احســاس می شــود. فکر کنیم در 
شــنوتو پادکســت های محلی تولید کنیم و دربــاره گویش ها در 
پادکســت ها حرف بزنیم. به مثال خود شما مراجعه می کنم که 
فردی مثل شــیون فومنی زبان و گویش خــاص خودش را مثال 
در ۱۰ پادکســت آموزش بدهد. متأســفانه بســیاری از گویش ها 
از بین رفته اســت. درحالی که اگر این تکنولوژی ۱۰۰ ســال پیش 
وجود داشت، می شــد جلوی از بین رفتن گویش ها را گرفت. االن 
باید از کســانی که گویش ها را خوب می شناسند، دعوت کنیم که 
هرچقدر الزم است درباره آن گویش پادکست تولید کنند تا از بین 
نرود. اگر این امکان ایجاد شــود، گمان می کنم مردمی که به آن 
گویش صحبت می کنند، عالقه مند به تولید بیشتر محتوا باشند تا 
بســیاری از کتاب ها را به گویش محلی خودشان تبدیل کنند و ما 
از این طرح حمایت می کنیم. معتقدم سازوکارش موجود است؛ 
چراکه در شــنوتو صوت موجود است  و در «به خوان» هم کلمه 

وجود دارد و هیچ محدودیتی در این زمینه نیست.
  مشکل گودریدز این است که بخشی را برای کتاب های صوتی   .

در نظر نگرفته اســت. به خوان می تواند همان به شنو باشد که اگر 
کسی شنید، نظرش را بدهد.

االن روی «به خوان» چند اطالعات در مورد کتاب هســت؛ ۱)
این کتاب جایزه گرفته؟ ۲)صوتی این کتاب در بازار موجود هست 
یا خیر؟ ۳)الکترونیک کتاب در بازار هست یا خیر؟ ۴)کتاب نایاب 

است یا خیر؟
 منظورم کامنت گذاشتن درمورد صوتی هاست.  .

ســازوکارش موجود است شــما به عنوان کاربر باید استفاده 
کنید.
 درحال حاضر کست باکس این امکان را فراهم می کند.  .

شنوتو هم این کامنت را از شما می گیرد.
 از لحاظ ساختاری کست باکس جامع و کامل است.  .

گفت وگوهایی با کســت باکس و دیگران داریم و در نســخه 
آینده شنوتو، همتایی مثل کست باکس را داریم که باهم کار کنیم. 
نکته ای که شما می فرمایید دقیقا علت تأسیس شنوتو و به خوان 
می شــود. اینکه تجربه های موفقی در دنیا هست و کاربر ایرانی 

که با آن زبان آشنا نیست، ابزار تجربه به او داده می شود.


