ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺘﺎب در ﻋﺼﺮ ﺧﻮدﻧﺎﺷﺮی
ﺟﻮی ﻟﹶﻨﺰﹺﻧﺪورﻓ�ﺮ
درآﻣﺪ :ﻓﻨﺎوری ﻣﺪرن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﺸﺮ را ﺗﺎ اﻧﺪازهی زﯾﺎدی از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﯾﻨﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣیﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﺷﺮ آﺛﺎر

ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣکﺎنﹺ ﻣﺪرن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾکی از ﻗﺪﯾﻤیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸکﻼت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻧﺎﺷﺮان ،ﯾﻌﻨی
ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ ﻣﺎﻧﻌی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از ﻣﯿﺰان آن ﺑکﺎﻫﺪ؟

١

دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،روزی راﺷﻞ آن ﻧﻮﻧ�ﺰ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی داﺳﺘﺎنﻫﺎ و رﻣﺎنﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪی ﻣﻮرﻣﻮﻧی اﺳﺖ ،از ﻃﺮف ﯾکی از

ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﯾﻤﯿﻠی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺳﺆاﻟی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد :آﯾﺎ او ﺑﺎ ﺷﺨﺼی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎم ﺗﯿﻠﻮر ﻣﻮﻟﻨﺰ ﻫﻤکﺎری

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻧﻮﻧﺰ ﻫﺮﮔﺰ اﺳﻢ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﯿﺎن ﯾکی از

رﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻮﻧﺰ ،ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻋﺸﻖ  ،٢و ﮐﺘﺎب ﺧﻮدﻧﺸﺮﯾﺎﻓﺘﻪی دﯾگﺮی از ﻣﻮﻟﻨﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎﺗی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻮﻟﻨﺰ درﺑﺎرهی ﺗﺸﺎﺑﻪ دو داﺳﺘﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﻣﻮﻟﻨﺰ در ﭘﺎﺳخ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دو

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در واﻗع ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤکﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ دروغ ﺑﺎﺷﺪ‑ ﮐﻪ ﺑﻮد‑ اﺣﺘﻤﺎﻻ�
ﻧﻮﻧﺰ ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧی� ﯾک ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣکﺎﺗﺒﻪ ،ﻧﻮﻧﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ او ﺑﺨﺸی از ﺟﺮﯾﺎﻧی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪای در ﻋﺼﺮ ﺧﻮدﻧﺎﺷﺮی را

ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﻓﺮدی ﻧﺎﺷﻨﺎس ﮐﺘﺎب او را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗی ﺳﻄﺤی و ﻇﺎﻫﺮی،

آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻗﺘی ﮐﺘﺎب ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻋﺸﻖ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٩٩٨ﺑﻪ

ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دو دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻮﻟﻨﺰ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺰاﯾﺪه  ،٣داﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬی ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺑﺎ زﺑﺎﻧی ﻣﺸﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻮﻧﺰ در ﺑﺨﺶ دوم
ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣیﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻗﻬﻮهای ﺗﯿﺮه ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮﯾﻨی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖوﻫﺸﺖ ﺳﺎل از ﺑﯿﺴﺖوﻧﻪ ﺳﺎل

زﻧﺪﮔی� ﮐﹶﺴی  ٤را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ «.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ دوم از ﮐﺘﺎب ﻣﻮﻟﻨﺰ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﻣیﺷﻮد» :ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ
ﺗﯿﺮه ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮﯾﻨی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳیوﯾک ﺳﺎل از زﻧﺪﮔی ﻣﺮا ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ«.

 ١ﺟﻮی ﻟﹶﻨﺰﹺﻧﺪورﻓ�ﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴکﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﺎﺗی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﻼﻧﺘﯿک ،اﺳﻤﯿﺘﺴﻮﻧﯿﺎن و ﺳﺎﻟﻮن ﻣﻄﻠﺐ ﻣیﻧﻮﯾﺴﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺑﺮﮔﺮدان ﻣﻘﺎﻟﻪی اﺧﯿﺮ او در ﻧﺸﺮﯾﻪی آﺗﻼﻧﺘﯿک اﺳﺖ.
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ﺗﻨﻬﺎ ﯾک ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﺑﯿﻦ دو ﮐﺘﺎب وﺟﻮد داﺷﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺰاﯾﺪه ﺣﺎوی ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴی ﺑﻮد و در ردهی

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺘﺎب در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدﻧﺎﺷﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣیﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻮﻧﺰ
ﻣیﮔﻮﯾﺪ» :زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻨﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎورم ﻧﻤیﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪراﺳﺘی ﮐﺴی ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺰﻧﺪ«.

در دﻧﯿﺎی ﺧﻮدﻧﺎﺷﺮی ،ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪای را در آﻣﺎزون ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻧﺎم آن را ﮐﺘﺎب ﺑگﺬارد ،ﺑﺴﯿﺎری از

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻫﺪ آناﻧﺪ ﮐﻪ دﯾگﺮان ﺑﺪون اﺟﺎزهی آﻧﻬﺎ در آﺛﺎرﺷﺎن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣیﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧی از ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ
ﮐﻠﻤﻪ روﻧﻮﯾﺴی ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟی ﮐﻪ ﺑﺮﺧی دﯾگﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿک ﯾﺎﻓﺘﻦ�

ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ) .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻖ ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣیﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ

اﺻﻄﻼح� »ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ« ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣیرود (.ﮔﺎﻫی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣیﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻣ�ﺘﺨﻠﹼﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ� ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺷکﺎف اﻧﺠﺎم ﻣیﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،اﯾﻦ

دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾک ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾک رﻣﺎن ﻧﻮﻋی ﺑﯿﺎن ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ

ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری ،ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼی دﯾگﺮ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼی ﺗﻠﻘی ﺷﻮد.

اﻏﻠﺐ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮد ﻣﺠﺮم ﻣﺨﻔی و رﻣﺰﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣی ﮐﻪ ﻧﻮﻧﺰ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرهی ﻣﻮﻟﻨﺰ دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷکﻠی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣیرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎس در ﻃﺮف دﯾگﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﺟﻌﻠی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘی ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣیﺷﺪ .اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎﯾﯽ در ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﺑﻪ ﻧﻮﻧﺰ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣیﮐﺮدﻧﺪ ،و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺗﮏ‑ﺳﺘﺎرهیﹺ  ٥ﺧﺼﻤﺎﻧﻪای در ﺻﻔﺤﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در آﻣﺎزون ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ .ﻧﻮﻧﺰ ﻣیﮔﻔﺖ

»اﺣﺴﺎس ﻣیﮐﺮدم ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام .وﻗﺘی ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺒکﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋی ﻣیرﻓﺘﻢ ،ﻧﻤیداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ«.

اﺿﻄﺮاب ﻧﻮﻧﺰ را از ﭘﺎ در آورده ﺑﻮد .او ﻧﻤیﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و  ١٠ﮐﯿﻠﻮ اﺿﺎﻓﻪوزن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﻣﺠﺒﻮر

ﺑﻮد ﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ ﺑﺎﻗی را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ آزار و اذﯾﺖﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ،و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه

ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎزره اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻮﻧﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤعآوری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟی ﺑﻪ ﮐﻤک ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻮ ﻓﺎﻧﺪ ﻣی  ،٦از
ﻣﺘﺨﻠﹼﻒ ﺷکﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺧﺴﺎرﺗی ﻣﻌﺎدل  ١۵٠٠٠٠دﻻر از او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ .او ﻣﺪﻋی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ

اﺗﻔﺎﻗﺎت ،ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﯿﻔﺎﻧی راﺷﺘﻮن ،ﯾک ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻼس ﺳﻮم ،اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯽﭘﺎﺳخ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری در دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.

ﻣﺸکﻞ ﻧﻮﻧﺰ ﺣﺎدﺛﻪای ﻧﺎدر و ﻣﻨﻔﺮد ﻧﯿﺴﺖ .در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮد رﯾﺪز  ٧ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺘﺐ

ﺟﻌﻠی ،از ﺟﻤﻠﻪ رﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ ،اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ در ﻣﻮرد رﻣﺎنﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در ﻓﺮوش ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻟکﺘﺮوﻧﯿکی دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﹰا ﺳﺮ و ﮐﻠﻪی ﻣﻮاردی ﺗﺎزه در ژاﻧﺮﻫﺎی دﯾگﺮ
 ٥ﯾﻌﻨی ﻫﻨﮕﺎم اﻣﺘﯿﺎز دادن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎره را ﺑﻪ آن ﻣیدﻫﻨﺪ.
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ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﺷﭙﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ رﻣﺎنﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴی‑ﺟﻨﺎﯾﯽ .ﺣﺘی از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿک ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ

ﺣﻮزهی ﻋﻤﻮﻣی اﺳﺖ و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻖ ﻧﺸﺮ ﻧﻤیﺷﻮﻧﺪ ،از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﯿﺲ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ و دراﮐﻮﻻ ،ﻫﻢ اﻗﺘﺒﺎس

ﺷﺪه ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم آﺛﺎری اﺻﯿﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﻃﻼع از اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ ،ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺿﺎﯾﻌﻪای روﺣی ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .اﺗﻔﺎﻗی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﺎص ﺑﺮای ﮐﺴی ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨی اﹸﭘﺎل ﮐﺎرو ،اﻓﺘﺎد .ﮐﺎرو ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ

ﺧﻮاﻫﺮش در اﺛﺮ ﺳﺮﻃﺎن درﮔﺬﺷﺖ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ رﻣﺎن دﻧﺒﺎﻟﻪدارش ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺳﺘﯿﻞ� ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار«  ٨ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎرو ،ﯾک ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺮش اﯾﻤﯿﻠی از دوﺳﺘی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣیﮔﻔﺖ رﻣﺎنﻧﻮﯾﺴی ﺑﻪ

ﻧﺎم ﻟﻮرا ﻫﺎرﻧﺮ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﮐﺎرو را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و آن را ﺑﺎ ﻧﺎﻣی دﯾگﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﻫﺎرﻧﺮ

ﻗﺒﻼ� ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده ﺑﻮد .او رﻣﺎن ﺑکی ﻣک ﮔﺮاو ﯾﻌﻨی »د�ردﺳﺮﹺ ﻣﻦ«  ٩را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮده ،ﺟﻨﺴﯿﺖﻫﺎ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ

ﮐﺮده ،و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﮕﺰاس  ١٠ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪهﺑﻮد .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺗﻮﻫﻢآﻣﯿﺰ را ﺑﻪ درد و رﻧج ﮐﺎرو

اﻓﺰود .او ﻣیﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪی دوﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهام ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺗﺴﻠیﺑﺨﺶ درﺑﺎرهی ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ ﮐﺘﺎﺑﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣیﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟیﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮ ﻣﻦ ،ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻮد«.

ﺑﺮﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ،ﻫﺎرﻧﺮ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮدﻧﺎﺷﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی رﻣﺎنﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎنﹺ
ﻣﺮد ،ﺷﻬﺮت داﺷﺖ .او ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨی ﺑﻪ ﮐﺮدهی ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼی و ﺣﺮﻓﻪای ...ﻣﺮا ﺑﻪ

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮب ﻧﺒﻮدﻧﺪ «.ﭘﺮوﻧﺪهی او ﺑﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪای ﺑﻪ ﻣﺒﻠغ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ،ﻓﯿﺼﻠﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﮐﺎرو ﻣیﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﻌﻀی از ﻧﺎﻇﺮان ،ﻫﺎرﻧﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رﺗﺒﻪی ﺧﻮدش را ﺑﺎﻻ

ﻧﮕﻪ دارد .او ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻮ ﺑﺮود ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر  ٧۵رﻣﺎن در  ۵ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺑﺎ ﭘ�ﺮﮐﺎریﹺ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣیﺷﺪ .آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎزه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎداش ﻣیدﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ آنﻫﺎ را

در ردهﺑﻨﺪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در رﺗﺒﻪای ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﻣیدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻫﻢ در ﭘﯽ دارد .آﻣﺎزون ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣیدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪهﺷﺪن و ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻟکﺘﺮوﻧﯿکی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﮐﺎرو ﻣیﮔﻔﺖ» :ﺷﺎﯾﺪ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ وﻟی ﻣﻦ ﺧﯿﺎل دارم اﻣﺴﺎل  ١٨ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣیﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ دوام ﺑﯿﺎورم  ...اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ،ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﮐﺘﺎب ﻣیﻧﻮﺷﺘﯿﺪ ،ﺗﺸﻮﯾﺶ و

اﺿﻄﺮاب ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ از ﭘﺎ درﻣیآورد«.
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وﻗﺘی ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﺘﺎب ﺧﻮدﻧﺸﺮﺷﺪهای را از آﻣﺎزون ﺧﺮﯾﺪاری ﻣیﮐﻨﺪ ،آﻣﺎزون  ٣٠درﺻﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﮕﻪ
ﻣیدارد و ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣیدﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭼﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺮوﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﻣی-

رﺳﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾک ﻧﺎﺷﺮ ﺳﻨﹼﺘی ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻖ ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻣﺎزون ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن

ﻓﺪرال ،ﻣﺎداﻣیﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﺨﻠﹼﻒ را از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮدارد ،از اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ.

آﻣﺎزون ﻣﺮﺗﺒﺎﹰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺴﺮوﻗﻪ را از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﻣیدارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺷکﺎﯾﺎت رﺳﯿﺪه
ﭘﺎﺳخ دﻫﺪ ،ﻣﺪت زﻣﺎﻧی ﻃﻮل ﻣیﮐﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪﺷﺪت ﮐﻼﻓﻪ ﻣیﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮ ﯾک روزی ﮐﻪ ﮐﺘﺎب

روی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻗی ﻣیﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻓﺮوش� ﯾک روز ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣیدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی

ﺟﺎﺳﺘﯿﻦ اوﮐﻠی ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ ،در آﻣﺎزون ﮔﺮوﻫی ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ وﺟﻮد دارد .او از ﺗﺮس آنﮐﻪ

ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺳﺎرﻗﺎن ادﺑﯽ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﺤﻮهی ﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ .او ﻣیﮔﻮﯾﺪ

»در ﻣﻮاردی ﻧﺎدر ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺴﺮوﻗﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻗی ﻣیﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻧﻬﺎ را ﺣﺬف ﻣیﮐﻨﺪ ،و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪدار ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣیﺷﻮد«.

روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﯾک ﻣﺠﺮم ﺳﺎﺑﻘﻪدار ﺗﻠﻘی ﻣیﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺎرﻧﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻋﺘﺮاف
ﮐﺮده اﻣﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻓﺮوش روی ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﻗﺮار دارد .ﺿﻤﻨﺎﹰ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﺎرق

را از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﺠﺪد و اداﻣﻪی ﻫﻤﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺎﻣی دﯾگﺮ ﺑﺎز دارد .ﺑﻌﻀی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣک ﮔﺮاو ،اﺣﺴﺎس ﻣیﮐﻨﻨﺪ

آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻼش ﻧﻤیﮐﻨﺪ .وﻗﺘی او از اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪی ﮐﺘﺎب-
ﻫﺎی ﻫﺎرﻧﺮ را از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪی او را رد ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﺬف اﺛﺮ ﻣﺴﺮوﻗﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣک ﮔﺮاو ﻣیﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ اﺗﻔﺎق ﻣیاﻓﺘﺪ و ]آﻣﺎزون[ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ

ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم آﺛﺎر آن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨی ﺗﻨﻬﺎ ﯾک ﺟﺮم ﮐﺎﻓی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮی .اﻣﺎ ﻣیداﻧﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع

ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﺬف  ۵٠ﯾﺎ  ٧۵ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨی از دﺳﺖ دادن ﭘﻮل«.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد آﻣﺎزون ﻧﻈﺮ دﻫﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻧﺸﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدﻧﺎﺷﺮی ،ﻣﺜﻞ ﺑﺎرﻧﺰ اﻧﺪ ﻧﻮﺑﻠﺰ ،آی ﺑﻮک اﺳﺘﻮر ،و ا�ﺳﻤ�ﺶ ۇردز ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻣیاﻓﺘﺪ .از وﻗﺘی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧی

ﭼﻮن ﻣﺎﻟکﻮم ﮔﺎﻟﺪول ،ﺳﯿﺪﻧی ﺷﻠﺪون ،و اﻟﺮی ﮐﻮﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﹺ ﻫﺮﮐﺪام  ٢دﻻر و  ١١ﺳﻨﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧی ﮐﻪ ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

را ارﺳﺎل ﻣیﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣیرود ،ﮔﻮﮔﻞ ﭘﹺﻠی ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ� »ﮔﺴﺘﺮده« ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آﻣﺎزون ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ

ﺳﻬﻢ ،ﯾﻌﻨی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﻤﯿﻨی ﺣﺪود  ٨۵درﺻﺪ ،از ﺑﺎزار ﺧﻮدﻧﺎﺷﺮی ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻟکﺘﺮوﻧﯿکی را در ﺑﺮ ﻣیﮔﯿﺮد .ﺑﺪون وﺟﻮد

آﻣﺎزون ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣیﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدﻧﺎﺷﺮی اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﮐﻨﻨﺪ.

وﻗﺘی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺴﺮوﻗﻪ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣیروﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺸکﻼت ﻫﻢ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣیﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﺮﻟﻨﺪی ،اﯾﻠﯿﺲ ﹸا
ﻫﺎﻧﻠﻦ و ﻫﻤکﺎرش اﯾﺎن ﻣک ﮐﺎﻧﻞ ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﹰ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﭘﻠﯿﺴی‑ﺟﻨﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮدﮔﺎن  ،١١ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر

The Dead
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اﯾﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻠک ،در ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .رﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ و ﺟﻮاﯾﺰی ﻫﻢ ﺑﺮد ،اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﺎﭘﺶ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺣﻖ ﻧﺸﺮ آن ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺟﻮع ﺷﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﹸﻫﺎﻧﻠﻦ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻠع ﺷﺪهاﺳﺖ ﺟﻮﺋﻦ ﮐﻠﻨﺴی رﻣﺎنﹺ

»ﻣﺮدﮔﺎن« را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻗﻄﺮهی اﺷک«  ١٢ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣیرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺪﺗﺮ از آن ،اﯾﻨﮑﻪ »ﻗﻄﺮهی اﺷک« رﺗﺒﻪی اول ﻓﺮوش را
در در ردهی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴی‑ﺟﻨﺎﯾﯽ� اﯾﺮﻟﻨﺪی ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد .ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در آﻣﺎزون ﮐﺘﺎب را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺘﺎﯾﺶ

ﻣیﮐﺮدﻧﺪ )ﻣﺜﻞ اﯾﻦ» :ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح داﺳﺘﺎﻧی ﺧﻮب و روﻧﺪ ﻋﺎﻟی .ﻣﻦ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا درﮔﯿﺮش ﺷﺪم«( ،درﺣﺎﻟی ﮐﻪ ﻧﻤی
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻼﻧﺴی دارد از اﺛﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﯾگﺮی ﺳﻮد ﻣیﺑﺮد.

اﹸ ﻫﺎﻧﻠﻦ ﻣیﮔﻮﯾﺪ »ﺑﻪ ﺷﺪت از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺼﺒﺎﻧی ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳی ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣیﺗﻮان آن را در

ﺣکﻢ ﯾک ﺗﺠﺎوز ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻤﻪی آن ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻃﺮاتﹺ ﺷﺐ زﻧﺪهداریﻫﺎ ،وﻗﺘی ﺗﻮی ﺳﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣیزدﯾﻢ
ﺗﺎ ﻣﺸکﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮح ﮐﻠﹼی ﻗﺼﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻫﻢ از ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼک ﻧﮕﻬﺪاری ﻣیﮐﺮدﯾﻢ .و

ﺣﺎﻻ ﻏﺮﯾﺒﻪای از راه رﺳﯿﺪه و آﻧﻬﺎ را دزدﯾﺪهاﺳﺖ «.وﻗﺘی ﮐﻼﻧﺴی ﮐﺘﺎب دوم از ﻫﻤﺎن ﺳﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺎه  ١٣را ﺑﺎ

ﻋﻨﻮان رﯾﺎﮐﺎر  ١٤ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،اﹸ ﻫﺎﻧﻠﻦ ﺑﺎ آﻣﺎزون ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه رﻣﺎن ﻣﺴﺮوﻗﻪ را ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺘﺮﺳی

ﮐﻼﻧﺴی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ را ﻫﻢ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدﻧﺪ) .ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبﻫﺎی او از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎی واﺳﻄﻪ ،در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد

اﺳﺖ(.

ﻣﺴﺌﻠﻪی دﯾگﺮ ،ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻼﻧﺴی ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زده ﺑﻮد .اﹸ ﻫﺎﻧﻠﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎﹰ اﯾﻤﯿﻠی ﺑﺮای ﮐﻼﻧﺴی ﻓﺮﺳﺘﺎد،

و از ﭘﺎﺳخ او ﺷگﻔﺖزده ﺷﺪ .ﮐﻼﻧﺴی ﺑﻪ ﮐﺮدهی ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﻄﺮهی اﺷک را در ٢۵

آ ﮔﻮﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﯾﻮرو ﮔﯿﺮم آﻣﺪ «.اﻣﺎ آﻣﺎزون رﻗﻢﻫﺎی دﯾگﺮی اراﺋﻪ ﻣیﮐﻨﺪ و ﮔﺰارش ﻣی
دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﻧﺴی ﺑﺮای ﻗﻄﺮهی اﺷک  ١۵٧٩١٫۶٠دﻻر ،و ﺑﺮای رﯾﺎﮐﺎر  ٣٨۴۴٫۴٠دﻻر ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد .ﯾﻌﻨی ﺗﺎ

ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﻮ ﺑﺮود ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﹰ ﻣﻌﺎدل  ٢٠٠٠٠دﻻر ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺶ وارﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد.

در ﺻﻮرﺗی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ ،آﻣﺎزون ﻣﺒﻠغ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣیﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘی در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻧﺸﺮ ،از ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺬف ﻣی-
ﮐﻨﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﺻﻠی ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﮐﺎﻓی اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﹸ ﻫﺎﻧﻠﻦ اﯾﻤﯿﻞ
ﮐﻼﻧﺴی را ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و آن را ﺑﺮای آﻣﺎزون ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻮﻟﺶ را

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﻫﺎ آن ﻗﺪر ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺎرﻗﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن اﻋﺘﺮاف

ﺑگﯿﺮﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ� ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﻃﻠﺐ دارﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ وﮐﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
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از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎرﻗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺎﻟی ،و ﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻫﻨﺮی ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣیزﻧﻨﺪ،
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺟﺮم ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺟﻠﻮی ﮐﻼﻧﺴی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤیﺷﺪ ،ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب از

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﭘﻠﯿﺴی‑ﺟﻨﺎﯾﯽ� اﯾﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻠک را ،ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣیﮐﺮد .او در ﯾک ﭘﺴﺖ وﺑﻼﮔی

ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهاش ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﺎﺷﺮی از آﻣﺎﻧﺪا ﻫﺎﮐﯿﻨﮓ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﺴی ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ

آﻣﺎزون ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪ .ﮐﻼﻧﺴی ﻣیﻧﻮﯾﺴﺪ» :داﺳﺘﺎن آﻣﺎﻧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوری ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔی ﻣﺮا زﯾﺮ و رو ﮐﺮد«.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﻣﺎرا وﹺﺑﺮ و ﺟﯿﻤی ﻣکﮔﻮاﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎﹰ ﻣیﺗﻮان از ﺣﺮﻓﻪی ﺧﻮدﻧﺎﺷﺮی ﭘﻮل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زد.

رﻣﺎن ﺗﺎزهی وﹺﺑﺮ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،ﺑﻪ ﻧﺎم آﺳﺎنﮔﯿﺮ  ،١٥در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﺸﺮ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﻗﺮاردادی ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣک ﮔﻮاﯾﺮ،

ﺑﻪ ﻧﺎم رﺳﺘﮕﺎری زﯾﺒﺎ  ،١٦اوﻟﯿﻦ رﻣﺎن ﺧﻮدﻧﺸﺮﺷﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮوﺷگﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای واﻟﻤﺎرت ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ.

اﺣﺘﻤﺎﻻ� ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ از ﭼﺸﻢ ﺟﻮردن وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﮐﻪ از آﺛﺎر ﻫﺮ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،در ﮐﺘﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻋﻤﯿﻘﺎﹰ دلﺷکﺴﺘﻪ  ،١٧ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮد .اﺳﺘﻔﺎده از اﺛﺮ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﻮﻓﻖ در ﯾک رﻣﺎن ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در

ﺑﺮ داﺷﺖ :ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎﹰ دلﺷکﺴﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﯾک ﻫﻔﺘﻪ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻮد ،در ﻓﺮوﺷگﺎه ﮐﯿﻨﺪل ﺑﻪ رﺗﺒﻪی  ۵٠رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،و اﯾﻦ
ﯾﻌﻨی او آن ﻗﺪر ﺳﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ وﺑﺮ و ﻣک ﮔﻮاﯾﺮ را وادارد ﺗﺎ ﭘﺎی وﮐﯿﻞ را وﺳﻂ ﺑکﺸﻨﺪ.

ﺳﺎرﻗﺎن ادﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ� ﭘﺸﺖ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﺷﺮحﺣﺎلﻫﺎی ﻣﺴﺮوﻗﻪ ،و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻣیﺷﻮﻧﺪ .وﺑﻼگ

ﻧﻮﯾﺴﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ از ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺗﺼﻮﯾﺮ آن زن ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ در

ﺷﺮحﺣﺎل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻋﮑﺴی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﯾک ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪﻟﯿﻨﮓ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃی ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ ﮐﻪ
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﯾک ﻣﺮد اﺳﺖ .ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪای ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐی اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،و وﺑﺮ و ﻣک ﮔﻮاﯾﺮ آن ﻣﺒﻠغ را ﺑﻪ

ﻣﺆﺳﺴﻪای ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .وﻗﺘی وﺑﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﺛﺮش ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﺮﯾﺴﺖ .وﺑﺮ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﺎﻟﺶ در آن

وﻗﺖ ﮐﻠﻤﻪای را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﻫﺎ درﺑﺎرهی ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣیﺧﻮرد :ﻣﻮرد
ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .او ﻣیﮔﻔﺖ» :ﻓﮑﺮ ﻣیﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪهای ﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﻪ ﻗﺪر آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮم .ﭼﯿﺰی داری ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ و ﮐﺴی آن را ﻣیدزدد«.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭼﯿﺲ وﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن داد ،ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺷکﺎﯾﺎت ﺣﻘﻮﻗی و ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز

اﺳﺖ .وﺳﺘﻮن ﮐﺴی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣکﺮراﹰ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻔﺎﻧی راﺷﺘﻮن ،ﻫﺪف ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وﺳﺘﻮن ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺳﺮﺑﺎز در ﻋﺮاق ﺧﺪﻣﺖ ﻣیﮐﺮد ،از ﯾک ﺣﻤﻠﻪی ﺑﻤﺐﻫﺎی دﺳﺖﺳﺎز ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷکﺴﺘﮕی ﮐﻤﺮ و ﺻﺪﻣﻪی ﻣﻐﺰی ،ﺟﺎن
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮد و درﺑﺎرهی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺶ در ﯾک ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧی ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼلﹺ اﺿﻄﺮابﹺ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ

ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﺣﺸﺖ در ﻣﯿﺎن اﺑﺮی از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر  ١٨ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣیرﺳﯿﺪ ﮐﻪ
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راﺷﺘﻮن در رﻣﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ  ١٩از ﻋﺒﺎرات وﺳﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد و وﺳﺘﻮن از اﯾﻦ ﮐﻪ

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼیاش در ﯾک ﮐﺘﺎب ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای دﯾگﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد .ﻫﻤﺴﺮ وﺳﺘﻮن ،ﻻﯾﻼ،
در ﯾک ﻧﺎﻣﻪی ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ راﺷﺘﻮن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع او را آنﻗﺪر ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺐﻫﺎ ﻧﻤیﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ .ﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻪی او» :در واﻗع آﻧﭽﻪ او )وﺳﺘﻮن( ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣیﮐﺮد و ﺣﺎﻻ اﺣﺴﺎس ﻣیﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯽ

ارزش اﺳﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺨﺼی ﮐﺎﻣﻼ� ﺑﯿگﺎﻧﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺮﺑﺎزاﻧی ﮐﻪ آن روز در آن ﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ
ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻧﺪارد«.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮرد دﯾگﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،وﻟی ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ� اﯾﻨﺘﺮﻧﺘی دﭼﺎرﺷﺪن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄع

ﯾک ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟی ﮐﻪ ﺑﻌﻀی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﺮاﻧی دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﻣیﺟﻨﮕﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬار ﻣیﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑگﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣیﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷکﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؛ ﺗﻼﺷی ﮔﺮان

ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ آﺧﺮ ﻫﻢ ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺮﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﹰ در ﻫﺮ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهام،

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻧﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾک ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻏﯿﺮ رﺳﻤی از وﺑﻼگﻧﻮﯾﺴﺎن،

ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﮐﺘﺎب ،و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ دزدﯾﺪه ﺷﺪن آﺛﺎرﺷﺎن ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

وﻗﺘی اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣیاﻓﺘﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻗﺮﺑﺎﻧی ﻣیﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﻧخﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻮﯾﺖ

ﻓﺮد ﺧﺎﻃی و ﺷﻮاﻫﺪ دﯾگﺮ ،زﯾﺮ و رو ﻣیﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺸکﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻤک ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﻨﺰی ﺧﺎص در ﺗﻤﺎم

ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﻣکﺎن ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ از اﺛﺮ دﯾگﺮان را ﻣیدﻫﺪ ،در

ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﺳﻮءرﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﻤک ﻣیﮐﻨﺪ وﻟﻮ ﺑﻪ ﺷکﻠی ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و درﻫﻢ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤی
ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در آﯾﻨﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮدﻧﺎﺷﺮ ﺑﺎ ﺗﺪاوم� در ﻫﻢآﻣﯿﺰی ﻓﻨﺎوری
دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﻪ اﺻﻼح آن ﮐﻤک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺮﮔﺮدان :رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺧﺎﺿع

Hasty Resolution
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