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مخاطب  با  ارتباط 
 ، حاضر عصر  در 
برای هر تولیدکننده   
امری ضروری است. 
چیپس  هوای  از  پر  پاکت های  پشت 
را  تلفنی  بخوانید؛  دقت  با  را  پفک  و 
گذاشته اند  مطالب  بقیۀ  از  درشت تر 
مستقیم  »ارتباط  نوشته اند:  زیرش  و 
نظر  به  چقدر  اینکه  مشتریان«.  با 
درمورد  و  می گذارند  احترام  مشتریان 
بسته ها)!(  در  واردشده  هوای  حجم 
مبحث  می کنند،  گفت وگو  آن ها  با 
است  این  مهم  اام  است،  دیگری 
آن ها هم به اهمیت رابطۀ مستقیم و 
بی واسطه با مخاطبانشان پی برده اند. 
دربارۀ  را  موضوع  این  بیایید  حاال 
کنیم؛  بررسی  فرهنگی  تولیدکننداگن 
تلویزیون  و  سینام  تهیه کننداگن  از 
از  کتاب؛  عرصۀ  ناشران  تا  گرفته 
گرفته  تولیدکننداگن بازار مد و لباس 
فرهنگی.  گیفت های  سازنداگن  تا 
با  کنند  اداع  می توانند  کدامشان 
دارند  مستمری  ارتباط  مخاطبانشان 
و ذائقۀ  آن ها را در تولیداتشان بررسی 
رسانه های  حتی  می کنند؟  کناکش  و 

 ĶĶیادداشت سردبیر

بفرامیید داخل؛ 
مجلس بی ریا 

است...
 ĶĶ  میثم رشیدی مهرآبادی

 عضو شورای سردبیری
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که  آن گونه  هم  مطبواعت  و  مجازی 
تعاملی  رسانه های  دنیای  شایستۀ 
است، با مخاطبانشان رفت وبرگشت 
محتوایی ندارند و فقط تالش می کنند 
بزنند و پیش  را یک سویه  حرف خود 
بروند. مخاطبان هم اگرچه روزنامه ها 
و  خبری  سایت های  به  و  می خرند  را 
خبرگزاری ها سری می زنند، اام ضریب 
تصمیم  و  ذهن  در  محتواها  نفوذ 
را  این  نیست.  امنداگر  و  عمیق  آن ها 
و  اجتامعی  بزناگه های  در  می شود 

سیاسی و فرهنگی متوجه شد.
ارتباط  کمبود  البته  میانه،  این  در 
بیشتر  مخاطبانشان  و  ناشران  بین 
می زند.  ذوق  توی  عرصه  ها  بقیۀ  از 
قیمت باالی تولید و هزینۀ سرسام آور 
برای  را  ناشری  و دل هر  اکغذ، دست 
بازهم  اام  می لرزاند،  جدید  آثار  چاپ 
که  هستیم  کتاب هایی  انتشار  شاهد 
در  موفقیتشان  میزان  سنجش  برای 
،  پیش از انتشار هیچ تالشی  بازار نشر
بدون  کتاب ها  صورت نگرفته است. 
راهی  مخاطبان  نیاز  گرفتن  نظر  در 
سرنوشت  و  می شوند  چاپخانه ها 
گوشۀ  در  امندن  باقی  محتومشان 

و  سازامنی  فروش  در  اگر  که  کتاب هایی  انبارهاست! 
اگهی برای  نهادی موفق نباشند، هیچ اگه هیچ مشتری آ

خرید آن ها در کتاب فروشی ها دست به جیب نمی شود.
که هرساله  کتاب های پرتعدادی  از  کلی  همین تصویر 
تا به  اکفی است  کشورامن نوشته و منتشر می شوند  در 
ناشران  برخی  پی  ببریم.  مخاطبان  با  ارتباط  اهمیت 
اکرهای  به  مشتریانشان  نیاز  سنجش  برای  خارجی 
متنوعی دست می زنند که پرداختن به آن ها در حوصلۀ 
از  کمی  اگر حجم  پرواضح است  این نوشتار نیست، اام 
این اقداامت در فضای نشر و کتاب کشورامن الگوبرداری 
شود بی شک می تواند هر دو سوی امجرا، یعنی ناشران و 

کتاب خوانان را منتفع کند.
قرار است در همین فضا،  کتاب  من و  اگهنامۀ  انتشار 
فرصت مغتنمی باشد برای ارتباط مستمر و تعریف شده ای 
از  اگرچه  رسانه ای  بستر  این  مخاطبان.  و  ناشران  بین 
قرار  اام  شده،  فراهم  اکظمی«  شهید  »انتشارات  سوی 
ناشران  همۀ  برای  را  مخاطبان  با  تعامل  اماکن  است 
کند.  مهیا  مقاومت  و  پایداری  ادبیات  حوزۀ  در  فعال 
از  متنوع تری  سبدهای  با  می شود  مبارک  بسترِ  این  در 
کتاب های شاخص  تازه های نشر روبه رو شد و با بررسی 
نویسنداگن،  با  گفت وگو  و  اکرشناسانه  نقد  اقلب  در 
مترجامن، راویان و... به شناخت بهتری از آن ها، پیش 

از خرید و مطالعۀ آثارشان دست یافت.
اگهنامۀ من و کتاب اتاق گفت وگوی ناشران و مخاطبان 

 ...است. بفرامیید داخل! مجلس بی ریا است
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سیال  امهیتی  از  همچنین  دارد؛  را 
افزودنی های  از  و  برخوردار،  رونده  و 
قضا  از  و  است؛  بی نیاز  طعم دهنده 
برای دیده شدن احتیاجی به مشاطه 

ندارد. 
جنگ  فرهنگی  میراث  من،  ناگه  از 
متراکم  غلیظ،  پدیده ای  هشت ساله 
است.  عسل  همچون  منسجم،  و 
پس در بهره مندی از آن باید به اندازه  
برداشت، تا جایی که گلو را نسوزاند و 
دل را نزند. ام در تولید و توزییع ادبیات 
اکر  بی سابقه  و  کم نظیر  پایداری، 
کرده ایم، اام در استفاده از آن حرفه ای 

وزی هـاوفـــدااکری های  پــری
جنگ را بیشرت از شکست ها 
آن نشان داده  ایم و دردهای 

 ĶĶناگفته های جنگ ĶĶهدایت اهلل  بهبودی؛ نویسنده

ناگفته های  دربارۀ  می خواهید  من  از 
جنگ هشت ساله بنویسم. این را باید 
جنگ دیده هایی  و  جنگ کرده ها  از 
و  نگشوده اند  لب  که  خواست 
حس  می دانم،  که  جایی  تا  اام  امنده اند.  سینه بسته 
جنگ،  یادامنده های  از  نگهداری  و  مراقبت  ستودنی 
از چهار دهه تالش،  اینک پس  به هناگم تحریک شد. 
میراث چشمگیری از نام ها و یادهای آن دوره به جا امنده 
پایداری  هنر  و  ادب  که  نوشته ام  و  گفته ام  بارها  است. 
معیار و مالک ادب و هنر پس از انقالب است. این دارایی 
فرهنگی اقبلیت امنداگری، جا به جایی از امروز به فردا و 
گونه های نوشتاری، تصویری و  و تغییر به دیگر  تبدیل 
نامیشی، و نیز ظرفیت تأمین محتوای اقلب های هنری 
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گامن  شاید  نبوده ایم.  اکربلد  و 
می کنیم به علت فراوانی انگبین، حد 

و رسمی برای اکربری آن نداریم. 
ناگفته های  دربارۀ  می خواهید  من  از 
گیرم بتوان از لب های  جنگ بگویم. 
ساکت  سینه های  و  ناگشوده 
جنگ کرداگن حرف های تازه ای شنید 
دورۀ  آن  نوشته های  و  گفته ها  به  و 
زرین افزود، اام نگرانی حقیقی نه در 
بلکه  باقی امنده،  یاد های  دریافت 
است.  آن  از  بهره برداری  شیوۀ  در 

پدیده های بزرگ به 
خودی خود بزرگ هستند 

و نیازی به بزرگ نامیی 
ندارند. برای گفتن، نوشتن و 

نامیاندن آن ها باید و باید 
ابعاد حقیقی شان را ترسیم کنیم؛ 

 . نه بزرگ تر و نه کوچک تر
به  هم  پاسخی  بخواهم  اگر  اام 
خـــوب  باشم،  داده  شام  خواست 

است بنویسم که ام روی 
اکری های جنگ  سکۀ پیروزی ها و فدا
آن  دردهای  و  شکست ها  از  بیشتر  را 
جناب  از  جمله  این  داده ایم.  نشان 
که  است  سرهنگی  مرتضی  آاقی 
قیمت  می تواند  »ادبیات  می گوید: 
اام  دهد .«  نشان  را  جنگ  تامم شدۀ 
همین ادبیات باید روی دیگر سکه را 
هم نشان دهد. تا نتوانیم از درد های 

دلواپسی های  دست داده،  از  پدر  کوداکِن  دل  در  نهفته 
هموارۀ زنی که شویش را به اکم جنگ فرستاده، اشک های 
که خبر شهادت فرزندش را شنیده،  پنهان و شبانۀ پدری 
سوز دِل چاک خوردۀ امدری که پارۀ تنش را از دست داده 

خبر دهیم، قیمت تامم شدۀ جنگ به دست نمی آید. 
کنار  که در  قدوباالی پیروزی ها زامنی خودنامیی می کند 
و  دردها  هناگمی که  تا  گیرد.  قرار  شکست ها  نامیش 

رنج های رفته بر انسان های دورۀ 
قدر  نگردد،  روشن  جنگ 

دانسته  آسودگی  و  امنیت 
نمی شود. با نشان دادن 
چشم  که  است  فرودها 

به فرازها دوخته می شود. 
 این دو کنار هم هستند
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 ĶĶمحمد اقسمی پور؛ پژوهشگر دافع مقدس  ĶĶادبیات مدافعان حرم

ُجستـــــــــــــــــــــــــــــاری ُجستـــــــــــــــــــــــــــــاری 
دربـــــــــــــــــارۀ ادبیـــــات دربـــــــــــــــــارۀ ادبیـــــات 
مدافعـــــــــــــــان حـــــــرممدافعـــــــــــــــان حـــــــرم
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ادبیات  بررسی  در 
ادبیات  به  موسوم 
حرم،  مدافعان 
شایان  ناکتی 
توجه است. آنچه ام به عنوان ادبیات 
و  گونه  می کنیم،  یاد  حرم  مدافعان 
گونۀ  ذیل  که  است  نوشتاری  اقلب 
می گیرد  قرار  مقدس  دافع  ادبیات 
ادبیات  می توان  رابطه  همین  در  و 
ادبیات  ذیل  هم  را  مقدس  دافع 
انقالب  نام  با  اکمل تری  و  جامع 

اسالمی قرار داد. 
مدافعان  ادبیات  به  موسوم  ادبیات 
 ، روز اقتضائات  از  برآمده  حرم، 
و  تاکپوها،  انقالب،  مقتضیات 
در  انقالب  متنوع  فرازوفرودهای 
در  که  است  تعالی  و  رشد  مسیر 
ظهور  منصۀ  به  کم کم   ، اخیر دهۀ 
در  تاریخی،  به لحاظ  است.  رسیده 
اکمًال  موضوع ادبیات مدافعان حرم، 
و  می بریم  به سر  آاغزین  شرایط  در 
دهه  یک  به  ادبیات  این  عمر  هنوز 
برای  زامن  این   

ً
طبعا و  است  نرسیده 

گونۀ  شکل گیری و اسلوب سازی یک 
ادبیات، زامن  از  رده  و یک  نوشتاری 
کوتاهی است و نمی شود پیرامون آن 

به داوری جدی پرداخت.
بخش  جدیت  و  اهتامم  به دلیل 
محققان  ناشران،  از  اقبل توجهی 

به  پایداری  و  مقاومت  ادبیات  عرصۀ  نویسنداگن  و 
به موازات  که  نیست  بیراه  نوشتاری،  اقلب  از  این گونه 
رشد  برای  ناکتی  ادبیات،  این  ریشه یابی  و  شکل گیری 
شود.  راعیت  آن  آسیب شناسی  همچنین  و  درست 
اکظمی«  »شهید  انتشارات  قدردان  باید  بی شک 
که به موازات عزم جدی در نشر و تروییج ادبیات  باشیم 
زمینۀ  در  را  الزم  مواظبت  و  دقت  پایداری،  و  مقاومت 
نقد و بررسی و آسیب شناسی ادبیات مدافعان حرم در 

دستور اکر قرار داده است. 
ادبیاتی  دل  از  برآمده  خود  حرم،  مدافعان  ادبیات 
چندان  آن  اساسی  و  جدی  مؤلفه های  که  است 
اکری هم  تدوین و تنظیم نشده است. در سبک وسیاق 
روش شناسی مدون، دقیق و مورداعتامد تاممی فعاالن 
در  مشخص،  به صورت  نیستیم؛  شاهد  را  عرصه  این 
خاطرات  خاطرات،  ثبت و ضبط  خاطره گیری،  مبحث 
ادبیات  حوزۀ  در   

ً
عمدتا که  دیگرنوشت،  و  خودنوشت 

زیادی  نمونه های  و  است  پرتراکم  مقاومت،  و  پایداری 
از آن ها اکر شده است.

، ادبیات مدافعان حرم از این  به تبع آن، در ادامۀ مسیر
نوع اکستی ها و روشن نبودن روش ها در رنج است. برای 
مثال، ام مبحثی با عنوان خاطره پژوهی علمی داریم که 
حرکت خاطره و خاطره ناگری به طرف پژوهش و علمی 
رویکردهای  به  چندان   

ً
عموام آنکه  حال  است.  شدن 

پژوهشی درمورد خاطره ناگری توجه نمی شود. 
آاغز  در  اینکه  به دلیل  حرم  مدافعان  ادبیات  امروز 
برای  الزم  زمینه های  از  بسیاری  می تواند  است،  مسیر 
شود.  دارا  را  جهانی  و  امنا  ادبیات  یک  پختگی  و  قوام 
، به مدد خصوصیات معنوی و براکت  در سال های اخیر
موجود در سوژه ها و موضواعت ادبیات مدافعان حرم، 
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با اقبال اقبل توجهی مواجه است. درواقع، این خلوص 
و معنویت مستتر در موضواعت، تا حدود زیادی زمینه 
را برای ریشه دواندن و استقرار درست اصول و اسلوب، 

فراهم آورده است. 
به هرحال، نسل سوم و چهارم برآمده از انقالب اسالمی و 
اکثریت قریب به اتفاق ایثارگران، جانبازان و نقش آفرینان 
در اقلب »مدافعان حرم«، تبلوری هستند از رشد و رویش 
نسل های جدید انقالب اسالمی و به منصۀ ظهور رسیدن 
انسان تراز و باورمندی که از آرامن ها و اندیشه های کالن 

انقالب اسالمی برآمده است.
باید  سوژه،  شناسایی  و  موضوع  انتخاب  مراحل  در 
پرهیز  شتاب زدگی  از  و  گیرد  صورت  دقیقی  شناسایی 
موضواعت  تاممی  به  توجه  و  اعتنا  از  همچنین  شود؛ 
حرم  مدافعان  ادبیات  عنوان  ذیل  که  سوژه هایی  و 
اقبل تعریف هستند. اکنون بحث ادبیات مدافعان حرم 
، به مرزی رسیده است که گویی الزم است  در فضای نشر
تاممی افرادی که در این جریان فعال بوده اند، و تاممی 
کتاب خاطراتی داشته  کرده اند،  که نقش آفرینی  کسانی 
آن ها  تامم  به  اعتنا  و  سوژه ها  ترافیک  و  تراکم  باشند. 
پدیدۀ جالبی نیست؛ بلکه باید در غربالگری و انتخاب 

سوژه ها و موضواعت مناسب، دقت اکفی صرف شود.
کتاب یک اقلب نوشتاری و فرهنگی است که محتویات 
که  خاطره ناگری ای  و  دارد  را  خودش  مشخصه های  و 
منجر به نشر کتاب شود، می بایست از سوژه و موضوعی 
باشد؛  برخوردار  زامن  در  پیشرو  و  امنداگر  اقبل، 
کند  که محتوای فراهم آمده به ادبیات تکیه  به گونه ای 
و به دنیای ادبیات بپیوندد و با زامن جلو بیاید و بتواند 
، در دوره های مختلف زامنی، مخاطبان  امروز عالوه بر 

را به خود جلب کند.



سال ها قبل، در ادبیات 
پایداری توصیه شد که به جای 
، به زندگی  رویکرد جنگ محور
و خاطرات شهدا با رویکرد 
زندگی محور توجه شود و 
مختصات زیست و زندگی 
دنیای آن ها به صورت جامع و 
اکمل ثبت شود
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شد  توصیه  پایداری  ادبیات  در  قبل،  سال ها 
و  زندگی  به   ، جنگ محور رویکرد  به جای  که 
توجه  زندگی محور  رویکرد  با  شهدا  خاطرات 
آن ها  دنیای  زندگی  و  زیست  مختصات  و  شود 
می آید  به نظر  شود.  ثبت  اکمل  و  جامع  به صورت 
حال  در  حرم  مدافعان  ادبیات  که  دورانی  در 
و  رزم  میدانی  شرایط  به دلیل  است،  شکل گیری 
کشورهای سوریه و   مدافعان در 

ً
نبرد  -که عمدتا

و  دست اول  روایت هایی  داشته اند-  حضور  عراق 
شهدا  شهادت  و  رزم  چگونگی  از  عینی  شاهدان 
دچار  هم  آن  از  بخش هایی  نیست.  دسترس  در 
بوده  امنیتی-نظامی  محدودیت های  و  معضالت 
، با ذکر جزئیات  است که حداقل در دوران معاصر

اقبل طرح و انتشار نیست.
عدم  و  میدانی  اطالاعت  فقدان  باتوجه به  لذا 
رزم،  به  مربوط  دقیق  روایات  جمع آوری  اماکن 
بیشتر  نویسنداگن،  و  پژوهشگران  می آید  به نظر 
روایت های  و  خاطرات  بر  و  خانواده  زندگی،  به 
بخش  راویاِن  و  کرده اند  میل  اعطفی-احساسی 
کتاب هایشان امدران و همسران  از  اقبل توجهی 
شهدا هستند. این رویکرد در جای خود اقبل قبول 
زندگی  و  حیات  تاممی  نمی تواند  اام  است، 
ادبیات  در  دهد.  پوشش  را  شهید  یک  اجتامعی 
نیاز  هم  مردانه  روایت های  به  حرم  مدافعان 
فرامندهان،  هم رزامن،  دوستان،  روایت  داریم؛ 
اجتامعی  زیست  دایرۀ  در  که  افرادی  و  هماکران 
کرده اند. در  را درک  او  و  بوده اند  با شهدا محشور 
ناگرش و تنظیم و تدوین خاطرات، بایستی تعادل 

 حفظ شود
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 ĶĶگفت وگو با سردار مرتضی قربانی

نقش زنان 
در روزهای 
ابتدایی جنگ
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از  بعد  آمریاک  متحده  ایاالت  کشور 
به مدت 25  کودتای 28 مرداد 1332 
سال قدرت بالمنازع در امور سیاسی، 
اقتصادی و نظامی ایران بود و با وقوع 
گردید و  انقالب بیش از همه متضرر 
منافع خود را از دست داده و اعتبارش 
که  تا جایی  افتاد  به خطر  در جهان 
ملی  استراتژی  و  مطالعات  مرکز 
آمریاک طی گزارشی نوشت »حرمت و 
که به  اعتبار امنند ظرف چینی است 
است  چیزی  این  و  می شکند  آسانی 
با پیروزی انقالب اسالمی  آمریاک  که 

از دست داده است.
که باعث شد آمریاک  اولین مسئله ای 
از لحاظ سیاسی تحقیر شود، اشغال 
بود  تهران  در  کشور  این  سفارت 
برخوردهای  قضیه  این  از  بعد  که 
جدی تر  اسالمی  انقالب  با  آمریاک 
مهم ترین  جمله  از  گردید.  دنبال 
توطئه های آمریاک در قبال جمهوری 
اسالمی غیر از جنگ عراق، عملیات 
طبس و کودتای  نقاب -که متاسفانه 
کودتای نوژه معروف شده - را باید  به 
عدم  خاطر  به  نهایت  در  که  برد  نام 
اکرساز بودن این دو عملیات، جنگ 
تحمیل  ایران  بر  عراق  تحمیلی 

گردید.
روزهای  زمره  در   1359 شهریور    31
فراموش ناشدنی تارییخ معاصر ایران 

به شامر می رود. در این روز با بمباران هوایی فروداگه ها 
و  عراقی  هواپیامهای  توسط  ایران  مهم  شهرهای  و 
به  کشور  این  زمینی  نیروهای  گسترده  تهاجم  سپس 
کشور تجاور نظامی عراق  قلمرو ایران در طول مرز دو 

علیه جمهوری اسالمی ایران آاغز گردید. 
که در  سردار مرتضی قربانی، از آن جمله افرادی است 
کشور  از  دافع  برای  عراق،  حمله  اولیه  سااعت  هامن 
خود را به مناطق جنگی رساند. آنچه در زیر می خوانید 

گفت وگویی است درباره آن روزهای سخت:

خبر  که  31شهر�ور1359  روز  حضرتعالی   ، سردار
کدام  در  شنیدید،  را  بعثی  نیروهای  نظامی  حملۀ 

شهر بودید؟ 
اخبار  شب  هامن  فکرمی کنم  بودم.  اصفهان  بنده 
کرد و پیام اامم هم پخش شد  ساعت 21 خبر را پخش 

که یک دزد سنگی انداخته و فرار کرده است.
شام چه زامنی تصمیم گرفتید به خرمشهر بروید؟

، تصمیم  هامن شب من و هماکرانم بعد از شنیدن خبر
گرفتیم به طرف جبهه های جنوب برویم. من در آن زامن 

در واحد عملیات داداگه ویژۀ انقالب اکر می کردم.
، به همراه دوستانی که داوطلب شده بودند  روز اول مهر
محدود  اماکناتامن  رفتیم.  نظامی  آموزش  مرکز  به 
اینکه  برای  بود.  کم  بسیار  داشتیم  که  سالح هایی  بود، 
چند  گرفتیم  تصمیم  نرویم،  جنوب  به  دست خالی 
کردیم  تهیه  زودپز  دیگ  کنیم.  درست  دست ساز  بمب 
چندتایشان  و  کردیم  چاشنی گذاری  را  زودپزها  درون  و 
قدرت  کردیم.  امتحان  اصفهان  اطراف  کوه های  در  را 

انفجارشان بسیار زیاد بود.
موادگذاری  زودپزِ   8۰ و  هفتادنفره   

ً
حدودا گروه  یک  با 
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اهواز  شدیم.  اهواز  راهی  مهرامه  دوم  روز  صبح  شده، 
آیت اهلل  چمران،  شهید  که  بود  شده  تشکیل  ستادی 
آنجا  در  دیگر  نفر  چند  و  بهشتی،  شهید  خامنه ای، 
یک  اهواز  در   

ً
مجددا دوستانامن  و  ام  داشتند.  حضور 

سری آموزش نظامی دیدیم و به همه سالح ژ3 تحویل 
از نیروهای اصفهان در هامن  دادند. قرار شد تعدادی 

ستاد مشغول شوند.
من به همراه 3۰ نفر از دوستان به خرمشهر اعزام شدیم 

و روز 4مهر به خرمشهر رفتیم. 
وضعیت خرمشهر را چگونه دیدید؟

اعدی  مردم  رفت وآمد  در  بود.  خلوت  بسیار  شهر 
اضطراب را مشاهده می کردیم. بسیاری از خانه ها خالی 
بودند  کرده  جمع  را  خانه ها  اسباب  مردم  و  بود  شده 
انفجار  صدای  هرلحظه  می رفتند.  آبادان  به طرف  و 
پرسان پرسان  و  شدیم  شهر  وارد  می رسید.  گوش  به 

خودامن را به خانۀ اامم جمعه رساندیم. 
، با آیت اهلل  در منزل آیت اهلل نوری اامم جمعۀ خرمشهر
سیدموسوی  آیت اهلل  و  قنوتی  شریف  شهید  جمی، 
گفتیم  و  شدیم  روبه رو  هم  جامع  مسجد  اامم جامعت 
و  سپاه  طرف  از  که  نامه هایی  آمده ایم.  اصفهان  از  که 
را  بود  همراهامن  اصفهان  اامم جمعۀ  و  دادگستری 
نشان دادیم. حضور ام برایشان دلگرم کننده بود. بسیار 

خوشحال شدند.
آموزش نظامی ندیده بود.  کسی  آشفته بود.  شهر بسیار 
ترس  دچار  همه  می آمد،  که  خمسه خمسه  گلوله های 
درستی  تصمیم  نمی توانستند  و  می شدند  اضطراب  و 
و  با یک وانت  او  بود.  بگیرند. شهید قنوتی بسیار فعال 
راننده کل شهر را سرمی زد و از وضعیت شهر باخبر بود. ام 

با ایشان همراه شدیم و ایشان ام را تا سپاه خرمشهر برد.

را  جهان آرا  محمد  بار،  اولین  برای 
آشنا شدیم. پیش  ایشان  با  و  دیدیم 
از حضور ام، عده ای از پاسدارها بر اثر 
بمباران شهید شده بودند و اضطراب 
می شد.  دیده  خرمشهر  سپاه  در 
گفت  خوشامد  ام  به  جهان آرا  شهید 
مستقر  آنجا  در  باید  که  محوری  و 
از  من  کرد.  تعیین  را  می شدیم 
اختیار  در  بی سیم  خواستم  جهان آرا 
گفت در  که ایشان  گروه ام قرار بدهد 
شهر  در  بی سیمی  اصًال  حاضر  حال 
و  بود  کم  اماکناتامن   

ً
واقعا نیست. 

اصًال نمی دانستیم چه اتفاقی افتاده 
است.

خاطره ای  خرمشهر  سقوط  از 
دارید؟

سی وسوم  روز  تا  بنده 
مقاومت در شهر بودم. روز 

قبل از سقوط، مجروح شدم. 
ناچار  و  خورد  پایم  به  تیر 

آبادان  به  مداوا  برای 
برگشتم.

نیروهای  و  مردم 
اعزامی هرچه در توان 

اگر  گذاشتند.  داشتند 
هامن  نبود،  مردم  غیرت 
سقوط  شهر  اول  روزهای 
محدود  اماکنات  می کرد. 
اماکنات  مقابل  در  ام 
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که  چیزی  اام  بود،  هیچ   
ً
واقعا عراق 

در ام نیروهای اعزامی وجود داشت، 
بود  از اامم  پیروی  و  به وطن  عشق 
که توانستیم با دست خالی، 34 روز 

خرمشهر را حفظ کنیم.
برای ام از نقش زنان در روزهای 

ابتدایی جنگ بگو�یید.
حملۀ  ابتدایی  روزهای  در  زنان 
کنار  نیروهای بعثی بسیار شجااعنه 
مردها حضور داشتند. عدۀ زیادی از 
خانم ها دوشادوش برادران و پدران 
می کردند.  کمک  همسرانشان  و 
اماکنات  با  جامع،  مسجد  در 
رزمنداگن  برای  گرم  غذای  محدود، 

می پختند و به مجروحان رسیدگی می کردند. در واقع 
بیشتر اکرهای پشتیبانی روی دوش آن زنان شجاع بود 
که نه از جنازه های شهدا می ترسیدند نه از کشته شدن. 
بعداز حدود سه هفته از شروع جنگ، تامم خانم ها 
از  تا  اام چند  کردیم،  آبادان منتقل  به  از خرمشهر  را 
جامع  مسجد  در  آخر  روز  تا  سامجت،  با  خانم ها 
لباس  شستن  و  پخت و پز  قبیل  از  اکرهایی  و  امندند 
با  آخر  روز  باالخره  می دادند.  انجام  را  و...  رزمنداگن 
از خرمشهر  را ترک می کردند  که شهر  نیروهایی  بقیۀ 

 خارج شدند
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»من اعشق شهید علی چیت سازیان 
چنین  دیگر  شهرهای  شاید  شدم. 
رزمنداگنی داشته باشد؛ اام آن شهرها 

کسانی امنند حمید حسام را ندارند.«
انقالب  معظم  رهبر  را  جمله  این 
که  شخصیتی  کردند.  بیان  او  دربارۀ 
 134۰ تیرامه  گرم  روزهای  از  یکی  در 
در همدان به دنیا آمد. اعشق فوتبال 
بود و فوتبال بلد؛ تا جایی  که پایش به 
باز  هم  آزادی  صدهزارنفری  ورزشاگه 
و  بازی می کرد  در پست مهاجم  شد. 

درباره
حمید  حسام

 ĶĶرضا شعبانی؛ خبرناگر
 ĶĶمعرفی یک نویسنده
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شاید  بودند؛  داده  »آهو«  لقب  او  به 
دنبال  ایام  آن  در  دلیل  به همین 
و  »پله«  »کرایف«،  عکس های 

»اکرلوس آلبرتو« بود. 
حمید  از  دارم  می شود؟  باورتان 
سال  می گویم.  شام  برای  حسام 
1358 در رشتۀ زبان و ادبیات افرسی 
و  شد  قبول  تهران  دانشاگه  در 
چریک  مسئول  با  اتفاقی  به صورت 
تهران  دانشاگه  فنی  دانشکدۀ   فدایی 
شروع  با  هم زامن  شد.  هم اتاقی 
همدان  استان  سپاه  به  جنگ، 
پیوست. چندین دفعه به جبهه اعزام 
شد و چند  باری هم طعم تلخ و گزندۀ 
مجروحیت را چشید؛ چراکه او هم با 
خون خویش شهادت نامه ای را امضا 
کرده بود و منتظر آن لحظۀ ناب بود. 
دانشاگهش،  هم کالسی  به قول  اام 

مرحوم قیصر امین پور: 
خوب  ولی  نمی کنی  گامن  »اگهی 

می شود
که  نمی شود،  که  نمی شود،  اگهی 

نمی شود« 
و  اصلی  دغدغۀ  همین،  برای 
و  دافع مقدس  آثارش،  سوژه های 
دوران  آن  در  که  هستند  انسان هایی 
این  در  نورشان  و  بودند  ستاره هایی 
دیگر  و  او  قلم  به واسطۀ  روزاگر 

نویسنداگن به ام رسیده است. 

تشکیل   13۶9 سال  در  را  کشور  بسیج  اکنون  اولین 
ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  کل  ادارۀ   13۷4 سال  داد. 
بعد،  سال  کرد.  تأسیس  را  همدان  استان  دافع مقدس 
نعنا  بوی  غواص ها  به نام  معنوی اش  فرزند  اولین 
دافع مقدس  باغ موزۀ   13۷۶ سال  شد.  متولد  می دهند 
و 2۰ سال بعد، یعنی در  کرد  راه اندازی  را  استان همدان 
سال 139۶ به عنوان چهرۀ برتر سال هنر انقالب اسالمی 

انتخاب شد. 
او همچنین در سال 1394 برای کتاب  آب هرگز نمی میرد، 
مستندناگری  بخش  در  را  آل احمد  جالل  ادبی  جایزۀ 

دریافت کرد.
و  کرد  خلق  را  زیادی  افخر  آثار  سال ها،  این  در  حسام 
به  را  همدان  استان  شاخص  رزمنداگن  و  شهدا  کوشید 
جامعه بشناساند. افرادی چون: شهید علی چیت سازیان، 
سلگی  میرزا محمد  شهید  حاج حسین  همدانی،  شهید 
و  توانا  نویسنده ای  اگرچه  او  خوش لفظ.  علی  شهید  و 
گمنام  می دهد  ترجیح  همواره  اام  است،  شناخته شده 

بامند؛ همچون دوستان دیروزش در پشت جبهه ها. 
رسمی  به صورت  رهبری  معظم  مقام  تقریظ   ۶۰ تاکنون 
موضوع  با  که  کتاب هایی  بر  ایشان  دفتر  طرف  از 
دافع مقدس منتشر شده اند درج شده است، که سه تقریظ 
سهم حمید حسام شده است؛ یکی برای کتاب آب هرگز 
نمی میرد، یکی برای کتاب وقتی مهتاب گم شد و دیگری 

برای کتاب مهاجر سرزمین آفتاب.
کتاب در جستجوی مهتاب به زندگی و  حسین قرایی در 
آن  خواندن  که  است  پرداخته  حسام  حمید  نویسندگی 

خالی از لطف نیست.
از خداوند منان برای او، طول عمری با عزت و همراه با 

 اعقبت بخیری را خواستاریم
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مستقیم در جبهه های جنگ، فضای 
دوستانه و معنوی حاکم بر جبهه ها را 
برای نوجوانان امروز و فردا به تصویر 

بکشد.
چیز  هر  از  بیش  کتاب  این  در  آنچه 
دیگر نمود دارد، نه صحنه های فجیع 
که  بی اامن،  نبرد  و  جنگ  شکنندۀ   و 
و  معنویات  رافقت ها،  دوستی ها، 
روابط اسالمی و انسانی افراد در اوج 

گیرودار جنگ است.
حمید داوودآبادی با پایان جنگ، در 
سال 13۶۷ جذب سیستم اداری شد و 
کرد به زندگی اعدی خود ادامه  سعی 
دهد؛ ولی خاطرات و آنچه در روزهای 
عشق و حامسه شاهدشان بود، باعث 
اصلی  جایاگه  و  بیفتد  فکر  به  شد 
شغل   14 تغییر  بجوید.  را  خویش 
تا 13۷۷  از 13۶۷  دولتی طی 1۰ سال 
به او فهامند که جای او نه در سیستم 
که در عرصۀ فرهنگی، آن هم  اداری، 

دافع مقدس است.
کرده  سعی  کتاب  این  در  نویسنده 
است خواننده را از دوران کودکی خود 
و سرگرمی های کوداکنه تا صحنه های 
روزهای  و  اسالمی  انقالب  حامسی 
جنگ،  در  جدایی  و  دوستی  سخت 

همراه کند.
کتاب،  سادۀ  نثر  شک،  بدون 
شرایط  بدترین  در  شوخ طبعی ها 

از معراج 
برگشتاگن 

دوباره آمدند
 ĶĶکتاب امه

داوودآبادی  حمید  خاطرات  برگشتاگن  معراج  از  کتاب 
نویسنده و رزمندۀ هشت سال دافع مقدس از سال 1344 
با تشویق مقام معظم رهبری  که  پایان جنگ است  تا 
با  از هشت سال،  به ناگرش درآمده است و اینک، بعد 
ویراست جدید توسط انتشارات شهید اکظمی روانۀ بازار 

شد.
همۀ  اسالمی،  انقالب  دشمنان  شوم  ارمغان  جنگ، 
کسانی را که در انقالب اسالمی سهم داشتند، به میدان 
نوجوانان  دیگر  همچون  نیز  داوودآبادی  حمید  کشید. 
به رهبری  ایران  اسالمی  انقالب  خود،  هم سن وسال 
دافع  برای  و  دانست  خود  به  متعلق  را  اامم خمینی)ره( 
از آرامن هایش دربرابر حمالت خارجی دشمنان، آامدۀ 
اکمی های اعزام نوجوانان کم سن  حضور در جبهه شد. نا
برای حضور در جنگ، گرییبان داوودآبادی را هم گرفت؛ 

ولی نتوانست امنع اعزامش شود.
حضور  از  خود  خاطرات  ذکر  با  است  کرده  سعی  او 
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جنگ، به سخره  گرفتن مرگ و زندگی، 
در  کوداکنه  بازیگوشی های  حتی  و 
و  خون  صحنه های  وحشتناک  ترین 
همذات پنداری  به  را  خواننده  آتش، 
آن  از  زییبایی  تصاویر  و  وامی دارد 

فضای معنوی ارائه می دهد.
این اثر ارزشمند به دستخط و تقریظ 

مقام معظم رهبری مزین است:
در این نوشته، صفا و صداقت زیادی 
 نقش خود 

ً
موج می زند. نویسنده اغلبا

را کمرنگ کرده و یاد یاران شهیدش را 
برجسته ساخته است. روحیۀ بسیجی 
اینجا  در  جوانبش  همۀ  با   

ً
تقرییبا

که  فهمید  می شود  و  است  منعکس 
گداختۀ  کورۀ  در  جوان هایی  چگونه 
جبهه، به چه گوهرهای درخشنده ای 
خصوصیات  ذکر  می شده اند.  تبدیل 
آدم ها،  و  حادثه ها  و  موقعیت ها 
تصویر باورنکردنی جنگ هشت ساله 
چشم  برابر  در  زیادی  حدود  تا  را 

آینداگن می گذارند.
که  است  این  خودم  از  من  سؤال 
چقدر  برگشتاگن  معراج  از  این  آیا 
می توانند آن حال وهوا را پس از سفر 
کنند  حفظ  الی الخلق«  »من الحق 
و حتی درست به یاد بیاورند؟ و برای 
چه  ام  دست  از  اعلی  مقصود  این 
کرده ایم؟  چه  و  است؟  ساخته  اکری 
البته قصور یا تقصیر من و امثال من، 

که خدا حجت خود را  نمی تواند تکلیف دشوار آن ها را، 
برایشان تامم کرده، از دوششان بردارد.

آن  همه جای  در  که  مزاحی  و  طنز  روح  با  کتاب  این 
گسترده است و به آن شیرینی و جاذبۀ ویژه ای بخشیده، 
گیراتر است. آن  کتاب های جبهه جالب تر و  از بسیاری 
را در شب و روزهای منتهی به بیستم امه رمضان 1412 

)5فروردین13۷1( خواندم.

با  داوودآبادی،  حمید  خاطرات  برگشتاگن  معراج  از 
ویراست جدید، در قطع رقعی با جلد سخت در دو جلد 
اکظمی روانۀ بازار  و 1۶3۰ صفحه توسط انتشارات شهید 

 شده است
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ادبیـات دافع 
مقدس ام، 
منطقه ای 
و محدود 
است

 ĶĶگفت و گو با حمیدحسام
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پایداری  ادبیات  های  ریشه  آنکه  با 
بازمی  اسالم  از  پیش  به  ایران  در 
گردد، آثار تولید شده در این زمینه در 
؛ از نظر کثرت، کیفّیت  دوران معاصر
مقایسه  اقبل  مخاطبان،  اقبال  و 
رو  این  از  نیست.  پیشین  ادوار  با 
به  پایداری  ادبیات  دارد  ضرورت 
از ادبیات امروز  عنوان بخش مهّمی 
فه ها، فرصت 

ّ
ایران بررسی شده، مؤل

آن  روی  پیش  چالش های  و  ها 
در  خاطر  به همین  شود.  بازشناسی 
از نویسنداگن  با حمید حسام  اینباره 
موفق این عرصه به گفتوگو نشستیم. 
زیاده  مطالب  حجم  که  آنجایی  از 
منتشر  را  آنها  شامره  چند  در  بوده، 

خواهیم کرد.

عراق  جنگ  شروع  از  سال  چهل 
می کنید  فکر  می گذرد.  ایران  با 
نوشته  مدت  این  در  که  آثاری 
زوایای  تامم  توانسته  است  شده  
جنگ هشت ساله را نشان دهد؟

درواقع  است.  کلی  خیلی  سؤال  این 
دافع  تارییخ  و  ادبیات  مفهوم  وقتی 
محصول  دو  هر  -که  را  مقدس 
هستند-  مقدس  دافع  و  انقالب 
کنیم،  تحلیل  و  بررسی  می خواهیم 
باید هم از نظر تاریخی و هم از نظر 
تحقیق  یک  با  کنیم.  بررسی  ادبی 

به سادگی به دست می آید که ام در موضوع ادبیات دافع 
ژانرهای  و  گونه ها  گذشته،  سال  چهل  طی  مقدس، 
دارند.  متفاوتی  اکرنامۀ  هرکدام  که  داشتیم  متعددی 
زوایای  آیا  که  باشیم  پاسخ  این  به دنبال  بخواهیم  اگر 
مختلف آشاکر و پنهان جنگ در ادبیات باز شده است 
کدام  گونه و  کدام  کدام اقلب و  باید بگویییم در  نه،  یا 

؟ ژانر
اگر بخواهیم دهۀ اول انقالب و دافع مقدس را داوری 
است،  هشت ساله  دافع  وقوع  با  مصادف  که  کنیم 
اکرنامۀ   ، شعر ژانر  در  مقدس  دافع  ادبیات  بی تردید 
بسیار درخشانی داشته است و می شود گفت که درواقع 
بوده  سنگر  فضای  در  شعر  با  ام  جنگ  ادبیات  تولد 

است.
و  تخیل  و  اعطفه  از  تلفیقی  شعر  چون  ؟  شعر چرا 
تهییج  فضای  الزمۀ  به شکلی  و  زییباشناسی  مباحث 
برای  به خصوص  است.  ام  جامعۀ  عمومی  تبلیغ  و 
حضور در جبهه، شعر نقش اول را ایفا می کرده است. 
و  زییبا  بسیار  سروده های  آن  نمی کنیم  فراموش  ام 
اقلب  در  را  شصت  دهۀ  فراموش نشدنِی  و  درخشان 
آن  با  می توانست  زییبا  چقدر  که  نو  و  کالسیک  اشعار 
کند.  همراهی  ام  جامعۀ  نیازهای  و  درونی  احساسات 
درواقع شاعر و رزمنده از لحاظ هویتی، هر دو یکی بود؛ 
. از  یعنی شاعر هامن رزمنده بود و رزمنده هامن شاعر
اکرنامۀ شعر را در دهۀ شصت از سایر  این جهت، من 

گونه های ادبی درخشان تر می بینم.
اول  دهۀ  در  شعر   

ً
مطلقا که  نیست  معنا  این  به  البته 

آمده  کرده است؛ هرچه شعر جلو  انقالب نقش آفرینی 
با  متناسب  مضامین  و  است  شده  متنوع تر  و  پخته تر 
در  شعر  است.  داشته  بیشتری  اجتامعی  فرآیندهای 
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که در  دوره های دهۀ هفتاد، به دلیل فضاهای خاصی 
جامعۀ ام بود، به شکلی تبدیل به شعر اعتراض می شود 
کردن پیکر شهدا، شعر نقش  و با آمدن آزاده ها یا پیدا 
و  رزمنده ها  حسب حال  و  می کند  ایفا  خوب  را  خودش 
خانواده ها و شهدا را به شکل خیلی زییبایی بیان می کند.

که ترکیب و  گونه، در دهۀ هشتاد، می دیدیم  در همین 
تلفیق نسل اول و دوم و سوم شعر انقالب چقدر خوب 
کنار هم مضامین بکر را شاکر و مطرح می کردند و  در 

استعداد های نوظهوری در این عرصه پیدا شد.
یک  مقدس  دافع  ادبیات  اام  بود،  شعر  اکرنامۀ  این 
که  دارد  خودش  ادبی  مختصات  با  خاص  مولود 
هامن خاطره است. خاطره یک پیشینۀ خیلی طوالنی 
سفرنامه ها،  و  است  داشته  ام  ادبی  مختلف  ادوار  در 
به شکل  چه  حسب حال نویسی ها،  دست نوشته ها، 
خودنوشت و چه به شکل دیگرنوشت وجود داشته. اام 
خاطره با این ویژگی ها در جنگ متولد شد و می توانیم 
وزانت  و  شد  پخته تر  آمد  جلوتر  هرچه  که  بگویییم 
کرد و این امر را فقط در دافع مقدس به  بیشتری پیدا 

این شکل می بینیم.
همه  اام  دارد،  وجود  رزمنده ها  به تعداِد  خاطره 
نتوانستند حرف دلشان را روی اکغذ بیاورند. درواقع یک 
، داستان، ادبیات  گونه و ژانر فراگیر در مقایسه با شعر
جهت،  این  در  است.  گونه ها  سایر  و  نوجوان  و  کودک 
خاطره به دلیل عمومی بودنش، مجال و میدان حضور 
پیدا  را  ام  مردم  عموم  و  رزمنداگن  از  بیشتری  جامعت 
گونه های  با  مقایسه  در  خاطره  اکرنامۀ  است.  کرده 

، خیلی درخشان تر و زییباتر بوده.  دیگر
با خاطره بیان شده است، شاید به  آنچه در ادبیات ام 
این گستردگی در ادبیات سایر ملل نبوده است. خاطره 
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اام  است،  داشته  ساده ای  شکل  خود  حضور  زامن  در 
که خاصیت  وقتی جلوتر آمده، به دلیل زایش و رویشی 
جدیدتری  گونه های  به  است  توانسته  است،  ادبیات 
است،  کرده  پیدا  معنا  خاطره  بازآفرینی  و  شود  تبدیل 
که در عین  خاطرات مستند داستانی مطرح شده است، 

واقعیات، دستی بر قصه و داستان داشته است.
این ویژگی را فقط در خاطره این قدر برجسته می بینید 
زوایای  است  توانسته  اندازه  چه  تا  که  شام  سؤال  آن  و 
این  در  به نظرم  دهد،  نشان  را  جنگ  و  مقدس  دافع 
فقط  خاطره  است.  داشته  تنوع  خیلی  خاطره  بخش 
در  بلکه  است،  نبوده  فرامندهان  طیف  به  منحصر 
و   ، هالل احمر سازندگی،  جهاد  نیروهای  پرستاران، 
صنوف مختلف رزمنده از خلبان، توپچی، نیروی دریایی 
و... همه توانسته اند آثار خوبی خلق کنند، چه از طریق 
سازامن ها و دستاگه ها، چه خودشان به شکل انفرادی، 

آثارش را می بینیم چقدر درخشان است.
گذشته، رویکرد زنانه نویسی در مقولۀ  به نظرم در دهۀ 
را درخشان تر  اکرنامۀ خاطره  همسران و امدران شهدا 
کرده است و آثار خیلی خوب و امنداگری را در این بخش 
که بیشتر هم خانم های جوان دست  کرده است،  خلق 
داستان  یعنی  بعدی،  گونۀ  درمورد  برده اند.  قلم  به 
داشته  زیادی  فرازونشیب  گفت  می توان  نیز  رامن  و 
را در هامن دهۀ شصت  آثاری  که  است. درست است 
و  می شود  شروع  بی سر  نخل های  از  -که  بودیم  شاهد 
می شود  بیشتر  هفتاد  دهۀ  در  که  دیگر  داستان های 
تکنیکی تر  و  پخته تر  و  اکمل تر  می رود  جلوتر  هرچه  و 
برای  ناگرش  مجال  تکنیکی،  نظر  از  اام  می شود- 

خیلی ها نبوده است، زیرا این ساحت اکمًال فنی است.
کوتاه، این فقر بیشتر مشهود بوده و هست.  در داستان 



در دهۀ گذشته، رویکرد 
زنانه نویسی در مقولۀ همسران 

و امدران شهدا اکرنامۀ خاطره 
را درخشان تر کرده است و آثار 

خیلی خوب و امنداگری را در 
این بخش خلق کرده است
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امیرحسین  زنده یاد  میدان داری  و  حامیت  با  ام  وقتی 
آثار و حوزۀ  فردی، جایزۀ ادبی یوسف را در بنیاد حفظ 
که  بودیم  دل خوش  خیلی  کردیم،  طراحی  هنری 
استعدادهایی  الحمدهلل  و  می شود  برطرف  فقر  این 
بعد،  ادوار  در  وقتی  ولی  کردند.  پیدا  ورود  و  ظهور  هم 
به خصوص مثًال در جایزۀ ادبی جالل، داور بودم و آثار 
که در شاخۀ داستان  که بررسی می کردیم، می دیدیم  را 

کوتاه خیلی عقب هستیم و ضعف داریم.
و  است  تخیل  فضای  کمی  فضا  این  ازآنجاکه 
ظرفیت های متنوع داشته است، خیلی از آثار هم تولید 
در  مقدس  دافع  جوهرۀ  و  امهیت  و  اصل  با  که  شدند 
درجا  و  پس رفت  باعث  همین  شاید  بودند.  تعارض 
آثار  منکر  نمی شود  اگرچه  است.  شده  گونه  این  زدِن 
توسط  زمینه  این  در  که  شد  برجسته ای  و  خوب  خیلی 
شده  نوشته  داستان کوتاه نویسی  حوزۀ  در  دوستانامن 

است. 
باز  است،  نوجوان  و  کودک  ادبیات  که  بعدی  گونۀ  در 
ولی  است،  شده  تکنیکی تر  اکر  آمدیم،  جلوتر  هرچه 
( و گونۀ دوم  این بخش هم در قیاس با گونۀ اول )شعر
کمتر باشد. این  )خاطره(، شاید از جهت تعداد، خیلی 
یا   4 حداقل  من  دارد.  وجود  نیز  ترجمه  بحث  در  فقر 
کشور را حضور داشتم. اگرچه در  از  5 نامیشاگه خارج 
جانب  از  -هم  است  شده  برداشته  اگم هایی  دوره  هر 
وزارت  حامیت های  و  دولتی  هم  و  خصوصی  ناشران 
ارشاد- اام اکرهایی که در سطح جهانی بتوانیم روی آن 
توانسته  روس،  ادبیات  مثل  بگویییم  و  بگذاریم  دست 
کند، یا نبوده یا خیلی منطقه ای  است دافع ام را جهانی 

و محدود بوده است.
حرف های  ام  و  هست  اکر  جای  خیلی  بخش  این  در 



من حداقل 4 یا 5 نامیشاگه 
خارج از کشور را حضور داشتم. 
اگرچه در هر دوره اگم هایی 
برداشته شده است -هم از 
جانب ناشران خصوصی و هم 
دولتی و حامیت های وزارت 
ارشاد- اام اکرهایی که در 
سطح جهانی بتوانیم روی آن 
دست بگذاریم و بگو�ییم مثل 
ادبیات روس، توانسته است 
دافع ام را جهانی کند، یا نبوده 
یا خیلی منطقه ای و محدود 
بوده است
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گونۀ  اقلب  در  می توانیم  که  داریم  گفتنی  بسیار 
هستند  ام  نویسنداگن  از  خیلی  بزنیم.  دنیا  به  ترجمه 
ترجمه  زبان  چند  به  که  زبان،  یک  به  نه  آثارشان  که 
که این ها ظرفیت های  شده است و این نشان می دهد 
در  وقتی  اام  دارند.  ملت ها  سایر  با  مشترکی  و  انسانی 
کپی رایت و  نامیشاگه ها حضور پیدا می کنیم، در بحث 
که نسبت به خیلی از غرفه ها  ، می بینیم  واگذاری امتیاز
و  بحث  جای  این  که  است  بیشتر  محدودیت هایامن 

تحلیل مفصل دارد.
اام  بود،  مقدس  دافع  ادبیات  اصلی  شاخه های  این 
پژوهش  و  تارییخ ناگری  موضوع  در  مقدس  دافع  تارییخ 
تاریخی و لشکرنویسی و نبردنویسی، هرچه جلوتر آمده 
دهۀ  در  مثًال  شاید  است.  شده  بیشتر  کاملش  و  بلوغ 
که مرکز مطالعات جنگ تولید  اکرهایی  شصت -به جز 
بسیار  مرجعی  و  بود  مرجع  بسیار  اکرهای  که  می کرد، 
قصه  این  در  دیگران  بود-  محققان  برای  اعتنا  اقبل 

نقش چندانی نداشتند. 
شدیم  دور  جنگ  خود  فضای  از  آمدیم،  جلوتر  هرچه 
دقیق تر  پژوهش ها  کردند،  پیدا  رخ  بهتر  واقعیت ها  و 
ادبیات  و  حرم  مدافعان  امجرای  وقوع  به ویژه  و  شدند 
مقاومت فلسطین و لبنان توانست در مباحث تاریخی، 
پیوندی  متأخر  ادبیات های  و  ام  هشت سالۀ  دافع  بین 

برقرار کند.
این مروری بر اتفااقت چهل سال گذشته بود که شاید با 
مقایسۀ گونه ها و ژانرها شکل گرفت. اام حاصل مطلب 
اینکه ام هنوز زوایای پنهان بسیاری از موضواعت دافع 
بررسی  و  اکلبدشاکفی  باید  که  دارد  وجود  مقدسامن 
آشاکر  ژانرها می تواند سهمی در  این  از  شود و هرکدام 

 کردن این زوایا داشته باشد



هرچه جلوتر آمدیم، از فضای 
خود جنگ دور شدیم و 

واقعیت ها بهتر رخ پیدا کردند، 
پژوهش ها دقیق تر شدند و 

به و�ژه وقوع امجرای مدافعان 
حرم و ادبیات مقاومت 

فلسطین و لبنان توانست در 
مباحث تاریخی، بین دافع 

هشت سالۀ ام و ادبیات های 
متأخر پیوندی برقرار کند
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بخش اول
وجه  و  نازییبایی ها  تامم  با  جنگ  
آثاری  الهام بخش  خود،  غیرانسانی 
ادبیات  حوزه  در  زییبا  و  انسان باور 
با  انسان  مواجهه  در  است.  شده  پایداری  فرهنگ  و 
که استعدادها، ظرفیت ها و  شرایط سخت جنگ است 
اقبلیت های بشری بروز و ظهور می کند و مفهومی تحت 
عنوان مقاومت و پایداری شکل می گیرد. جنگ ها منشأ 
ادبیات  و  هنر  حوزه  در  افخری  و  ارزشمند  آثار  آفرینش 
و  جهانی  موضواعتی  که  آثاری  می شوند.  مقاومت 

همه فهم دارند. 
که  ایران، جنگی  رژیم بعث عراق علیه  جنگ تحمیلی 
شده  دانسته  بیستم  قرن  متعارف  جنگ  طوالنی ترین 
است، نیز مشمول همین اقعده است. ملت بزرگ ایران 
در طول هشت سال جنگ تحمیلی توانست با اتاک به 
باورهای دینی و ملی خود، تابلویی بی نظیر از حامسه و 
مقاومت در مقابل تجاوز دولت های استکبارگر دنیا به 

تبدیل  مقاومت  این  و  بکشد  تصویر 
به سرامیه هویتی ملت ایران شد.

می خواهد  که  تمدنی  و  ملتی  حال 
ندارد  راهی  بامند،  امنداگر  تارییخ  در 
انسانی  واالی  های  ارزش  اینکه  جز 
که در میدان جنگ و از مسیر  خود را 
مقاومت و پایداری کسب کرده است، 
برای  امنداگر  میراثی  اقلب  در  ابتدا 
کند  نسل های بعد خود ثبت و ضبط 
و در اگم بعد، این میراث امنداگر را در 
بهترین اقلب به ملت های دیگر ارائه 
کند. اینجاست که مقوله »ترجمه« به 
 ، از این منظر آید.  کمک ملت ها می 
ترجمه ابزاری برای تمدن سازی ست. 
بهره گیری  و  فوق  اهداف  تحقق  برای 
الزم  ترجمه  ابزار  از  درست  و  دقیق 

است به چند مسئله توجه داشت: 

 ĶĶمرتضی اقضی؛ نویسنده

جایاگه ترجمه در ادبیات پایداری 
 ĶĶاز ادبیات پایداری تا ترجمه
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جنگ،  روایت  اکمل  ضبط  و  ثبت  در 
برای  که  است  این  نکته  مهم ترین 
حتی االماکن  روایت  به  دست یابی 
جنگ  نام  به  واقعه ای  از  جامع 
را  پا  باید  ایران،  علیه  عراق  تحمیلی 
جنگ  و  نهاد  فراتر  ایران  مرزهای  از 
را از زاویه ناگه دیگران نیز نگریست. 
جزو  زان سو  ترجمه  توضیح،  این  با 
ضروریات پژوهش اعلامنه و محققانه 
گردآوری  این حوزه است.  و جامع در 
در  موجود  جنگ،  با  مرتبط  اسناد 
نیز  را  دیگر  کشورهای  اسناد  گنجینه 

باید به این امر مهم اضافه کرد.
ترجمه  زان سو،  ترجمه  مقوله  در 
کشورهای  در  تولیدشده  مهم  آثار 
نیز  پایداری  ادبیات  موضوع  با  دیگر 
این  مطالعه  است.  اهمیت  دارای 
کتب اماکن مقایسه میان الگوهای 
و  مختلف  کشورهای  در  مقاومت 
تجربه های  از  بهره گیری  همچنین 
قرار  ملت ها  اختیار  در  را  دیگران 
توان  نمی  مثال،  به عنوان  می دهد. 
رژیم  دوران  در  که  را  کتبی  نقش 
در  مقاومت  موضوع  با  پهلوی، 
افرسی  زبان  به   ، دیگر ملت های 
مبارزان  دست  به  و  می شد  ترجمه 
در  می رسید،  پهلوی  رژیم  علیه 

الگودهی به آن ها اناکر کرد. 
به  جنگ  روایت  ارائه  مقوله  اام  و 

زبان  از  ترجمه  زین سو،  ترجمه  در  جهانی.  مخاطبان 
، اصل بر این است: موضواعت  افرسی به زبان های دیگر
موضواعت  بیان  برای  لذا  هستند.  جهانی  جنگ ها، 
جهانی باید به زبانی جهانی دست یافت. وقتی مع االسف 
هنوز زبان کتب حوزه ادبیات مقاومت برای گفت وگو با 
نسل جدید و مخاطب جوان ایرانی در بسیاری از موارد 
مخاطب  با  گفت وگو  برای  تالش  نارساست،  و  الکن 

جهانی ده ها و صدها برابر سخت تر و پیچیده تر است. 
کتبی که در داخل کشور در حوزه ادبیات مقاومت تولید 
و هم  نظر محتوا  از  نظر موضوع، هم  از  می شوند، هم 
از نظر قلم و زبان برای مخاطب داخلی، آن هم طیف 
خاصی از مخاطب با نوعی از گرایش و باور تولید و تهیه 
کتب برای ترجمه  می شوند. بنابراین طبیعی است این 
نیستند.  مناسب  خارجی  مخاطب  به  انتقال  و  اکمل 
مخاطبانی با تنوع در دین، فرهنگ، زبان و انواع ویژگی 

  . های دیگر
ترجمه  مقوله  در  باید  فوق  توضیحات  به  عنایت  با 
این سواالت مهم پاسخ داد: چه متنی، برای  زین سو به 
چه  توسط  زبانی،  چه  با  هدفی،  چه  با  مخاطبی،  چه 
ترجمه  داخلی(  مترجم  یا   Native )مترجم  مترجمی 
شود و از طریق چه رسانه ای به دست مخاطب برسد؟ 
این  در  را  خود  اهمیت  ترجمه«  »بایسته های  مقوله 
هر  و  زبانی  هر  به  ترجمه  می دهد.  نشان  قسمت 
نیاز،  این  به  ناظر  که  نبایدهایی دارد  و  بایدها  فرهنگی 
تولید شیوه نامه های خاص ترجمه به هر زبان اهمیت 

می یابند. 
در بخش دوم این یادداشت به وظیفه سنگین مترجامن، 
نهادهای دولتی و مراکز خصوصی متولی ترجمه اشاره 

 خواهد شد
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اکرنامه  در  غفارحدادی  افئضه 
موضوع  با  کتاب  پنج  نویسندگی اش 
موضوع  با  کتاب  دو  مقدس،  دافع 
کرونا  سفرنامه و یک روزنوشت درباره 
دارد. او این بار تغییر ذائقه داده و رامنی را خلق کرده که 
حول یک هسته مستند شکل گرفته است. رامن »شبیه« 
زندگی یک زوج دانشجو است که در شهر »نیس« فرانسه 
که برای آن ها در آن شهر و در  زندگی می کنند. اتفااقتی 
تغییر  و  سواالت  منجربه  می دهد،  رخ  زامنی  بازه  آن 
شرایط آن زوج در آن شهر می شود. سواالت آنان از اینکه 
به   و  می شود  شروع  باشند«  خود  زامنه  فرزند  »چگونه 
نقاط باریک تر می رسد. جایی که دیگر چاره ای جز شبیه 

شدن ندارند.
گفت وگوی کوتاهی را با افئضه غفارحدادی درباره نهمین 
کتاب او؛ یعنی رامن »شبیه« ترتیب دادیم که مشروح آن 

در ادامه می آید:

روزنوشت،  داستانی  روایت  زندگی نامه،  از  بعد  چرا 
طبقه بندی  مستند  حیطۀ  در  همه  که  سفرنامه  و 

می شوند، این بار سراغ رامن و تخیل رفتید؟ 
اکمًال مستند دارد. من فقط با  این رامن هم یک هستۀ 
برای  بهتر  آن  ابعاد  تا  دادم  حجم  و  عمق  آن  به  تخیل 
آن  حول وحوش  را  آرزوهایم  و  شود  مشخص  خواننده 

امجرا در کتاب گنجاندم.

یک  با  است  مستندی  کتاب  این 
بستۀ ضمیمه ای از خیال و آرزو برای 

روشن تر شدن مضمون.
موضوع  این  سراغ  که  شد  چطور 

رفتید؟
موضوع  نرفتم؛  موضوع  به سراغ  من 
خودش به سراغ من آمد. هستۀ اولیۀ 
اقلب  در  پیش،  سال  شش  را  رامن 
در  و  بودم  نوشته  کوتاهی  داستان 
جشنواره ای منتخب و در مجموعه ای 

چاپ شده بود.
و  خواند  را  آن  استادی  به مناسبتی 
اصرار کرد رامنش کنم. آن قدر پیگیری 
افتاد به  آرام آرام سوژه  که باالخره  کرد 
جانم و راه به فکر و خیالم پیدا کرد و 
هی بزرگ تر و جالب تر شد؛ آن قدر که 

دیگر دیدم نمی توانم ننویسمش!
کتاب  نوشتن  مراحل  دربارۀ 

توضیحی می فرامیید؟
داشتم،  ذهنم  در  که  را  اولیه  طرح 
صرف  اکمل  رمضان  امه  یک  ولی 
از  کم کم  شد.  تفصیلی  طرح  نوشتن 
ناگرش  گذشته،  سال  تابستان  اول 
فصل  از  آن هم  کردم؛  شروع  را  رامن 

 ĶĶتولد یک کتاب

این رامن هستۀ مستند دارد
  مصاحبه با خانم غفار حدادی



27        اگهنامه  من ءءو کتءءاءءب       شامره اول 

دوم! فصل اول را آخر از همه نوشتم. 
کشید.  این مرحله تا اول اسفند طول 
کشف  سپس نوبت مخاطب سنجی و 
از  نفر  پانزده  به  را  کتاب  بود.  ایرادات 
نویسنده  از  اعم  مختلف،  مخاطبان 
آامتور  خوانندۀ  و  حرفه ای  خوانندۀ  و 
در سنین مختلف دادم و تا آخر نوروز 
و  گرفتم  را  بازخوردهایشان  امسال 
کردم . از فروردین تا تیرامه  جمع بندی 
صرف بازنویسی و اصالح ایرادات شد. 
کردم و  را حذف  حدود پنجاه صفحه 
بعضی از فصل ها را از نو نوشتم. فصل 

اول و آخر را هم چند بار عوض کردم.
و  موانع  چه  با  نوشتن،  مسیر  در 

مشکالتی مواجه شدید؟
هرکس  برای  را  طرحم  که  اولش 
نیست؛  اماکن پذیر  گفتند  فرستادم 
بیدی  من  ولی  نکن!  تالش  بیخود 
برای  بلرزم.  بادها  آن  به  که  نبودم 
ولی  دادم،  تغییراتی  شدنش  ممکن 

اصل طرح را عوض نکردم.

کتاب در ماکن ها و زامن های مختلف و بسیار متفاوتی 
می گذرد. تصویرسازی و توصیف واقع بینانه و درست این 
موقعیت ها و تطبیقشان با مستندات و روایات و شواهد، 
و  حانیه  زندگی  می توانستم  باید  بود.  سختی  بسیار  اکر 
کالهی  دکتر  تالش  دربییاورم.  واقعی  را  اروپا  در  یوسف 
در سوریه را باتوجه به اوضاع آن سال و امه و روز، درست 
به  را  بوهالل  محمد  وحشتناک  أمموریت  کنم،  تصویر 
و  دربییاورم  هولناک  بوده،  واقعیت  در  که  اندازه  هامن 
بتوانم از پس توضیح عالیم ظهور و دنیای پس از ظهور 

هم بربییایم!
قضاوت با خواننداگن که توانسته ام یا نه.

دربارۀ عنوان فصل ها هم توضیحی می فرامیید؟ 
این بیت  با توجه به  از اسامی فصول  نام گذاری دو رنگ 

داخل کتاب است:
خوشا چون گل به فصلی سرخ مردن 

خوشا در فصل دیگر زادنی سبز
بقیه شان رنگی است که با محتوای هر فصل نسبت دارد.

مخاطب کتاب فقط بزرگ سال است؟ 
متن  کرده ام  سعی  اام  است،  بزرگ سال  کتاب  مخاطب 
کتاب پاکیزه باشد که نوجوانان هم بتوانند از آن استفاده 
کنند. باتوجه به بازخوردهای اولیه که در مرحلۀ پیش از 
چاپ گرفتم، حتی نوجوان دوازده ساله هم توانسته بود با 
کتاب ارتباط بگیرد و این اتفاق مبارکی است اگر سرایت 

پیدا کند.
من  بگویم  باید  کتاب  آیندۀ  برای  پیش بینی ام  دربارۀ 
را می سپارم به  باید می کردم... بقیه اش  کرده ام هرآنچه 

خدا.
 ای اکش شود هرآنچه باید بشود
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اوج قدرت  اگر در دوران 
استان  چند  داعش، 
کشور  غربی  و  جنوبی 
به دست آن ها می افتاد چه 
می شد؟ همگی ام می توانیم 
تصویری از آن وضعیت فرضی 
اام  بپرورانیم.  ذهن  در  را  شوم 
فرضی  وضعیت  آن  از  ام  چرا 
شناخت داریم؟ چون »حکومت 
همین  می شناسیم.  را  داعش« 
باعث شده بفهمیم »اگر« آن خبر 
شوم حقیقت می یافت، چه واقعیتی 

رخ می نمود. 
آیا  چه؟  مقدس  دافع  دربارۀ  اام 
که  استان ها  همین  اگر  اندیشیده ایم 
چنگیزوار  حملۀ  در  شد،  ذکر  باال  در 
صدام و لشکریان اقتلش سقوط می کرد 
می آمد؟  مناطق  آن  مردم  سر  بر  چه 
می آید،  ذهنامن  در  که  مطلبی  احتامًال 
کشور در جنوب  از دست رفتن منابع نفتی 
اکبوس  . درحالی که وقتی آن  است، نه بیشتر
را در ابتدای نوشته دربارۀ داعش مطرح کردیم، 
ذهن هیچ کس به سمت نفت نرفت! و این ِسّر 
که  کسانی  که اامم و رزمنداگن و همۀ  آن است 
آن  نگذاشتند  مقدس،  دافع  در  نقش آفرینی  با 

اکبوس بدتر از داعش تعبیر شود. 
افراد حق داد، چون »حکومت صدام«  به  باید  و 
سقوط  از  بعد  »فردای  می توانیم  نمی شناسیم.  را 
کنیم، ولی تصوری از  شهر به دست داعش« را تصور 

صد رحمت به 

داعش! 

 ĶĶ
آن سوی جنگ

 ĶĶ

وحید خضاب؛ نویسنده و مترجم
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»فردای سقوط شهر به دست صدام« نداریم و همین 
باعث می شود جهنمی را نبینیم که دافع جانانۀ اامم 

و شهدا و دیگر رزمنداگن امنع از سقوط کشور در آن 
شد.

آن  تارییخ  و  جنگ  شناخت  ام  قصد  اگر  حتی 
مقابل،  طرف  شناخت  بدون   

ً
طبیعتا هم  باشد 

جنگ  دقیق  روایت  و  صحیح  فهم  اماکن 
جنگ  ازآنجاکه  و  داشت.  نخواهد  وجود 
بخش  که  است  چندُبعدی  مسئله ای   

ً
ذاتا

تشکیل  را  آن  از  جنبه ای  فقط  »نظامی« 
سیاسی  مهم  بخش های  و  می دهد 
حتی  و  اقتصادی  و  خارجی(  و  )داخلی 

جنبه های  جنگ  اجتامعی  و  فرهنگی 
جنبۀ  به  هم  )و  هستند  آن  حیاتی 
از  هم  و  می دهند  شکل  آن  نظامی 

دشمن  باید  می پذیرند(  شکل  آن 
شناخت.  جنبه ها  این  همۀ  در  را 

جنگ  حتی   ، بهتر به عبارت 
»درگیری  قصۀ  نه  نیز  تحمیلی 
بلکه  مرز«،  کنار  در  مسلحانه 

ایراِن انقالب  حاکیت درگیری 
با عراق صدام بوده است. 

فهِم  راهاکر  حساب،  این  با 
دقیق روشن است: شناخت 
از  صدام«،  »حکومت 

این  و  مختلف.  ابعاد 
اکری است که مجموعۀ 

وحشت«  »جمهوری 
انجام  می خواهد 

از  کتاب هایی  مجموعه،  این  در  دهد. 
نویسنداگن عربی و غیرعربی عرضه خواهد 
شد که اقلب های مختلفی )از خاطره نویسی 
پژوهشی(  تارییخ ناگری  تا  شفاهی،  تارییخ  و 
کتاب ها  این  همگی  هدف  می گیرد.  بر  در  را 
مردی  حکومت  از  روشن تر  تصویری  ایجاد 
جمهوری  خود  کشور  در  دهه  چند  که  است 
 جنگ ایران و عراق 

ً
وحشت برپا کرده بود. طبیعتا

نیز بخش مهمی از دوران حکومت او را تشکیل 
کتاب ها به موضوع جنگ  می داد و بالطبع در این 

نیز پرداخته خواهد شد.
مجموعه  این  هدف  آمد،  پیشتر  که  هامن طور  اام 
شناخت »حکومت« صدام »از ابعاد مختلف« است؛ 

کتاب ها  این  در  ازاین رو، 
شناخت جنبه های مختلف 
سیاست  داخلی،  سیاست 
و  فرهنگ  امنیت،  خارجی، 
است  مدنظر  رژیم  این  اقتصاد 
و اگر به موضوع جنگ پرداخته 
شود به عنوان »یکی« از قضایای 

این رژیم مخوف خواهد بود. 
این  مجموعۀ  که  است  طبیعی 
فوق،  اهداف  عالوه بر  کتاب ها، 
تصویری  ایجاد  به  طبیعی  به صورت 
دقیق تر از تارییخ معاصر منطقه و فهم 
فرهنگی  و  سیاسی  تحوالت  ریشه های 
منطقه ای )و حتی جهانی( کمک خواهد 

 نمود
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 ĶĶمنصوره مصطفی زاده؛ نویسنده و اکرشناس کتاب کودک و نوجوان  ĶĶترجمه با چراغ خاموش

وضعیــــت کتاب های کودکـان 
ایران و سیــــــل کتاب هـــــای 

ترجمه ای
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را  شصت  دهۀ 
دوران  می شود 
ادبیات  طالیی 
تألیفی  کودک 
که  وضعیتی  دانست.  کشور  در 
سایر  و  نقاشی  و  سینام  کم وبییش، 
تجربه  هم  ام  رسانه های  و  هنرها 
کرده اند. دوره ای که در آن نویسنداگن 
و دیده  جوان خوش فکر درخشیدند 
دهۀ  به  ورود  با  کردند.  رشد  و  شدند 
گشوده شدن درهای فضای  هفتاد و 
جهان،  به سوی  کشور  ادبیات  و  هنر 
به قول  یا،  فرهنگی  تبادل  اماکن 
»گفت وگوی  وقت،  رئیس جمهور 
این  ابتدا  در  شد.  فراهم  تمدن ها« 
 متوازنی داشت. 

ً
گفت وگو شکل نسبتا

محصوالت رسانه ای از شرق و غرب، 
اروپای  تا  گرفته  جنوبی  امریاکی  از 
بازارهای  به  را  خودشان  راه  شرقی 
ادبیات و  و  کردند  باز  ایران  فرهنگی 
هنر ایرانی هم جای پای خوبی برای 
ادبی  و  فرهنگی  فضای  در  خودش 

جهان پیدا کرد. 
خوب  دارد  همه چیز  می آمد  به نظر 
رودخانه  دریچه های  می رود.  پیش 
وارد  سویی  از  آب  بود،  شده  باز 
از  و  می شد  ام  فرهنگی  حوضچۀ 
هامن  با   

ً
تقرییبا هم  دیگر  سوی 

اینکه  تا  می شد.  خارج  آب  حجم 

به هم  حوضچه  این  توازن  هشتاد،  دهۀ  به  رسیدن  با 
نویسنداگن،  ارتقای  به  بی توجهی  سال ها  اثر  بر  خورد. 
ورود  با  آن طرف،  از  و  شدند  رکود  دچار  تألیفی  آثار 
کودک،  کتاب  نشر  حوزۀ  به  کمک آموزشی  ناشران 

ارزش های بازار کتاب تغییر کرد. 
تا پیش از این، نشر به عنوان یک حرفۀ فرهنگی شناخته 
و  فرهنگ  دغدغۀ  که  بودند  کسانی  ناشران  می شد. 
ادبیات را برای کوداکن داشتند. انتخاب کتاب برای چاپ 
و نشر توسط اکرشناسان علوم انسانی صورت می گرفت. 
شاعران و نویسنداگن مهم ترین مشاوران صاحبان نشر 
و  تولیدکننداگن  دست  در  تربییتی  ابزاری  کتاب  و  بودند 

والدین و مربییان به حساب می آمد.
ورود  با  کنکوری  و  کمک آموزشی  کتاب های  ناشران 
با  کردند. آن ها  کودک، معادله را عوض  کتاب  به بازار 
بازار  که  شدند  کودک  کتاب  وارد  رویکردهایی  هامن 
بیشتر  »هرچه  بود:  آموخته  آن ها  به  کنکور  کتاب 
رویکرد، دیگر  این  کن!«  را امل خودت  بازار  و  بفروش 
انتخابش کتابی نبود که اثر تربییتی مثبت یا شکل افخر 
رویکردی  انتخاب چنین  باشد.  را داشته  یا هنری  ادبی 

کتابی بود که بتواند بیشتر بفروشد. 



ناشران کتاب های کمک آموزشی و کنکوری 
با ورود به بازار کتاب کودک، معادله را عوض 
کردند. آن ها با هامن رویکردهایی وارد کتاب 
کودک شدند که بازار کتاب کنکور به آن ها 
آموخته بود: »هرچه بیشتر بفروش و بازار را 
امل خودت کن!«
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کتاب هم عوض  این ناگه، حتی روش قیمت گذاری  با 
همه  دسترس  در  چیزی  کتاب  نبود  قرار  چون  شد، 
برود و سود خوبی نصیب  بود فروش  قرار  بلکه  باشد، 
کتاب ها  گرافیک  و  فرم  نسبت،  همین  به  کند.  ناشر 
هم به سمت جلب توجه مخاطب پیش رفت. طراحی 
 از دهۀ پنجاه، تغییر عمده ای نکرده 

ً
که تقرییبا کتاب ها 

، جذاب تر و  بود، ناگهان در یک جهش بزرگ، منتوع تر
به روزتر شد. 

کودک زیرورو شد. چند  کتاب  کمتر از دو سال، بازار  در 
ناشر تازه وارد رنگ ولعاب بازار را عوض کردند و ناشران 
حرفه ای  ناشران  امندند.  جا  قبلی  معتبر  و  قدیمی 
به سرعت خودشان را با سلیقۀ جدید بازار -که ناشران 
و  کردند  هامهنگ  بودند-  داده  شکل  را  آن  پولدار 
خودشان  پای  جای   ، نفس گیر راقبت  یک  در  توانستند 
ناشران  از  زیادی  تعداد  بگیرند.  پس  کتاب  بازار  در  را 
را  این راقبت خودشان  نتوانستند در  و  هم محو شدند 

به جایی برسانند. 

ناشر  زیادی  تعداد  وسط  این 
ابتدا  از  که  برآوردند  سر  هم  جدید 
رویکردشان به کتاب کودک را هامن 
بودند.  بسته  فروش  بازاری  رویکرد 
از  باالیی  حجم  می شود  چطور  اام 
با  کرد؟!  تولید  »بفروش«  کتاب های 
حوضچۀ  ورودی  دریچۀ  کردن  شل 

کتاب کودک!
سراسر  ناشران  به  مجازی  دسترسی 
اکر را برای ناشران ایرانی راحت  دنیا 
ناشر  که  به خصوص  بود.  کرده 
حق  خریدن  به  ملزم  را  خود  ایرانی 
بود  اکفی  نمی دانست.  هم  انتشار 
فقط  می خواست  که  را  کتابی  هر 
مترجم  به  بخرد،  را  نسخه اش  یک 
و  تصاویر  کند.  چاپ  و  بسپارد، 
بهترین  توسط  خلق شده  داستان 
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جهان،  تصویرگران  و  نویسنداگن 
برای  بود.  تازه  ناشران  دست  زیر 
کیفیت  بابت  از  خیالشان  اینکه 
اکفی  باشد،  راحت  هم  کتاب 
مثل  بزرگی  فروشاگه های  در  بود 
بگردند  پرفروش ها  دنبال  آامزون 
معروف  جایزه های  فهرست  از  یا 
بین المللی، کتاب ها را انتخاب کنند. 
شدند  تامم  هم  کتاب ها  این  کم کم 
ناشرها  که  رسید  جایی  به  اکر  و 
رویش  که  کردند  چاپ  کتاب هایی 
در  روزنامه  فالن  »برگزیدۀ  برچسب 
امریاک«  ایالت  فالن  از  شهر  فالن 
چیزی  یک  می شود  که  بود  خورده 
کتاب فروش  »برگزیدۀ  امیه های  در 
سر  کتاب فروشی  عصرِ  شیفت 
حوضچۀ  دریچۀ  شریعتی!«  خیابان 
کتاب کودک هی شل و شل تر می شد 
زمینۀ  در  سخت گیری  ناشران  و 
هی  را  کتاب ها  فرهنگ،  و  ادبیات 

کمتر و کمتر می کردند.
کودک  کتاب های  بین  در  که  هستیم  جایی  در  امروز 
یا  ایرانی  فرهنگ  با  که  دید  را  کتاب هایی  می شود 
اسالمی ام در تضاد اکمل هستند. کتاب های کودکی که 
امدی گرایی  یا  می دهند،  جلوه  اعدی  را  همجنس گرایی 
وجود  یا  می زند،  را  اول  حرف  آن ها  در  انسان گرایی  و 
نویسنداگن  آن طرف،  از  می برند.  سؤال  زیر  را  خالق 
در  کوداکن،  ذائقۀ  تغییر  به  توجه  بدون  قدیمی  خوب 
دهۀ شصت باقی امنده اند و نویسنداگن جوان تازه وارد 
کمتر تن به مامرست و تمرین و آموزش حرفه ای  هم 
حوضچۀ  سر  از  ترجمه ای  کتاب های  سیل  می دهند. 
اثر  هیچ   

ً
تقرییبا و  است  کرده  عبور  هم  کودک  ادبیات 

صادر  جهان  به  ایران  کودک  ادبیات  از  اقبل توجهی 
نمی شود. این وضعیتی  است که داریم!

ا ست  از مجموعه  یادداشت هایی  یادداشت  اولین  این 
کودک  ادبیات  کنونی  وضعیت  آن  در  می کنم  سعی  که 
را شرح بدهم. هنوز خیلی  ایرانی  کوداکن  کتاب های  و 
از  گوشه ای  را  این ها  نشده.  گفته  که  امنده  حرف ها 

ذهنتان به خاطر بسپارید، تا بقیه اش را هم بگویم. 
 !در پناه خدا



امروز در جایی هستیم که در بین کتاب های کودک می شود 
کتاب هایی را دید که با فرهنگ ایرانی یا اسالمی ام در تضاد اکمل 
هستند. کتاب های کودکی که همجنس گرایی را اعدی جلوه می دهند، 
یا امدی گرایی و انسان گرایی در آن ها حرف اول را می زند، یا وجود 
خالق را ز�ر سؤال می برند
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بکش  زودتر  تو 
روایت یک اسرائیلی 
منطقه  تاریخی  از 
در  آن هم  است، 
بازی سازان  و  بازیگران  زبان  از  واقع 
در  صهیونیست  اطالاعتی  و  امنیتی 
طبیعی  رژیم.  این  امنیتی  نهاد های 
در  باشند  کرده  آن ها تالش  که  است 
کنند  کتاب از خود قهرامن سازی  این 
جنایت  به  دست  که  مواردی  در  یا 
این  با  کنند.  توجیه  را  آن   زده اند، 
که ام هم  حساب، چه دلیلی داشته 
، بلندگوی آن ها شویم و آنچه  به ظاهر
کم واکستی  آن ها نوشته اند را بی هیچ 
، جواب  کلمۀ زیر کنیم؟ چند  ترجمه 

این سؤال است. 
رژیم  با  ام  نداریم،  که  تعارف   .1
صهیونسیتی در جنگیم. وقتی با کسی 
را بشناسی؛  باید دشمنت  می جنگی، 
طرح هایی  چه  می کند،  چه  کجاست، 
ناگهش  دارد،  طرح هایی  چه  داشته، 
چه  چیست،  خاک ریز  این سوی  به 
روایتی از امضی و حاضر قضایا دارد، 
خوشحال  چه  از  می ترسد،  چه  از 

می شود، روی چه چیز هایی حساسیت دارد، جامعه اش 
شکننده  اموری  چه  برابر  در  می شود،  ملتهب  چگونه 
است، ام را چگونه می بیند و می شناسد و می شناساند، 
تحلیل  را  ام  نکردٔه  و  کرده  و  انگیزه  و  اندیشه  چگونه 
از  ام،  از  خودش،  از  روایتش  آنکه  خالصه  و  می کند 

نبردامن باهم و از میدان نبرد چیست. 
نویسندٔه تو زودتر بکش، با هامهنگی، یا به تعبیر خودش، 
بی هامهنگی نهاد های اطالاعتی این رژیم — که بررسی 
صحت وسقم آن مجالی دیگر می طلبد — روایتی از دل 

جبهٔه دشمن ارائه کرده است. 
که نه! مگر  گفته راست است؟ معلوم است  آیا هرآنچه 
وقتی در جنگ به بولتن های سیاسی و نظامی بعثی ها 
زیر  را  رسانه هایشان  حتی  یا  می کردیم،  پیدا  دست 
آن هاست  گامن می بردیم هرآنچه در  رصد می گرفتیم، 
برای  رصد ها  آن  که  هامن گونه  اام  دارد؟  حقیقت 
دشمن  روایت  این  بازخوانی  بود،  مفید  دشمن شناسی 
بشناسی؟  را  دشمنت  می خواهی  دارد.  افیده ها  هم 

روایتش را بخوان. 
و  مذموم  امری  امروز،  جهان  در  دولتی  تروریسم   .2
چه  جهان  دولت های  تروریست ترین  است.  محکوم 
دولت  و  آمریاک  متحدٔه  ایاالت  دولت  هستند؟  کسانی 
کنیم؟ اقتل  رژیم صهیونسیتی. می خواهیم قتل را اثبات 
خودش راه افتاده و فریاد می کشد اقتل منم! چه چیزی 
؟ برگمن، در گفت وگو با صد ها تن از نیرو های  از این بهتر

 روایت صهیونیست ها از تار�یخ منطقه
 ĶĶهزارتوی ترور ĶĶوحید خضاب؛  نویسنده و مترجم
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اطالاعتی و عملیاتی و سران نظامی و سیاسی این رژیم، 
چندصد اعتراف به ترور دولتی )با تشرییح دقیق جزئیات 

آن( در اختیار ام گذاشته است. 
آیا سعی نکرده است این آدم کشی ها را توجیه کند؟ مگر 
کرده، ولی اوًال چه با  می شود سعی نکند؟! سعی فراوان 
تروریسم  اصل  چسبناک،  توجیه  با  چه  نچسب  توجیه 
در   ،

ً
ثانیا و  است  شده  مسّجل  و  ثابت  رژیم  این  دولتی 

مجریان  و  آمران  خود  حتی  -و  او  متعدد،  نمونه های 
نتوانسته اند  هم  شده-  گفت وگو  آنان  با  که  ترور ها، 
کنی دشمنت  کنند. می خواهی ثابت  توجیهی دست وپا 
را  خودش  اعتراافت  است؟  دولتی  تروریسم  مرتکب 

بخوان. 
و  خود  به  هم  سوزن  یک  کتاب،  این  خواندن  با   .3
امنیتی ترین  از  روایتش  دارد  دشمن  می زنیم:  خودی ها 
و مگوترین راز ها را می گوید. ام همچنان بنا بر نگفتن 
ام  می کند،  تعریف  افتخار  با  را  خود  جنایت  او  داریم؟ 
بازگو  را  امنیتی امن  نیرو های  دالوری های  نمی خواهیم 
ولی  دارد،  وجود   

ً
حتام دارد؟  وجود  ناگفتنی  کنیم؟ 

بگویییم.  را  گفتنی هایش  ناگفتنی ها،  بین  در  دست کم 
نگویییم چه می شود؟ دشمن می گوید؛ هم جای خودش 

هم جای ام! 
4. اطالاعت مفید تاریخی هم -اگرچه به روایت دشمن-  
کنیم اصًال یک جزؤه  کتاب فراوان است. فرض  در این 
در  آموزنده  فراوان  ناکت  بازهم  است،  موساد  داخلی 
به  که  بخش هایی  در   

ً
خصوصا می خورد؛  چشم  به  آن 

نهاد های امنیتی و نظامی خودشان مربوط می شود و فقر 
شدید منابع دربارۀ آن وجود دارد. موضواعتی از قبیل روند 
دربارۀ  تصمیم گیرنده  مسئوالن  ترور،  طرح های  تصویب 
اطالاعتی- نهاد های  تشکیل  چگونگی  مبارزان،  کشتن 

تطور  سیر  و  صهیونیست ها  امنیتی 
آن ها و تغییرات در دستوراکر هایشان، 
فرایند  به  فناوری  ورود  چگونگی 
و  رژیم  این  در  آدم کشی  و  جاسوسی 
در  جز  را  دست  این  از  نمونه هایی 
کتاب هایی نمی توان یافت. پر  چنین 
اطالاعت  در  موجود  خأل های  کردن 
تاریخی و سیاسی مربوط به این رژیم، 
اکر الزمی است. این کتاب بخش هایی 

از این خأل ها را پر می کند. 
حین  در  این ها،  همٔه  کنار  در   .5
کتاب،  کلمه به کلمٔه  خواندن 
که این نوشتٔه  حواسامن جمع است 
»از  است  روایتی  امست؛  دشمن 
می خوانیم،  را  آن  دشمن«.  چشم 
می خوریم،  تلنگر  می آموزیم،  آن  از 
برای  می کنیم  کسب  اطالاعت  و 
را  کتاب  این  که  کسی  با  جنگیدن 
که  تعارف  جنگیم.  در  او  با  و  نوشته 

 نداریم، داریم؟



37        اگهنامه  من ءءو کتءءاءءب       شامره اول 

چهرۀ  محمد؛ 
با  که  ناشناخته ای 
درباره اش،  خواندن 
عمِق  متوجه  تازه 
غربت او می شوید که در میان امِت خود 
نیز شخصیت و مجاهدِت عظیمش را 
کسی می شناسد. پیامبر خاتم را  کمتر 
آنان که به دین و مسلک او نگرویدند 
بهتر از آنان که به دین او تسلیم شدند 
آن  مباهله،  روز  نمونه اش  شناختند. 
از  دقیقی  شناخت  چه  مسیحی  اعلم 
او دارد که به هم کیشان خود می گوید: 
»اگر محمد با فرزندان و اهل بیتش آمد، 
شکست مباهله برای ام حتمی است.«

از سوی دیگر، تجربۀ زندگِی انسان با وحِی 
الهی پس از پیامبر خاتم پایان یافت و 
کسانی  آخرین  اسالم  صدر  مسلامنان 
بودند که با وحی زندگی کردند؛ تجربه ای 

متفاوت و وصف ناپذیر در بیان و اندیشه.
وحی،  اتمسفر  در  حضور  ساحِت 
و  موشاکفی  سال ها  به  نیاز  خود 
سختِی  دارد.  فراوان  بررسی های 
زندگی  دوران  دربارۀ  داستان  تولید 
مسئله  همین  به   

ً
دقیقا وحی  با  بشر 

روایت های  و  تکرارنشدنی است. داستان  که  برمی گردد 
ام اگر بخواهد به حقیقت حیات عنَد الوحی نزدیک شود 
این  بزید؟! به نظرم راهش  باید  باید بکند و چگونه  چه 

است که داستان و رامن نیز باید مسلامن شوند.
ُکْم ِفی َرُسوِل 

َ
زندگِی مسلامنان در کنار پیامبر وحی که )ل

( است، نیز نیاز به مداقه دارد. وضع بشر 
ٌ

ْسَوٌة َحَسَنة
ُ
اهلِل أ

جاهلی با همین اتمسفر وحی است که تغییر کرده است 
و به چیزی بسیار متفاوت با آن دوران تبدیل شده است 
و انسان جاهلی به انساِن مؤمِن مجاهِد پرهیزاگر تغییر 
هویت داده است. و این تغییر جز با زندگی در همسایگِی 
می گیرد؟  شکل  دیگری  امر  چه  با  وحی  مهبِط  و  منزل 
انسانی که با وحی دیواربه دیوار است و خواهان و پذیرای 
تغییر است، تجربۀ شگرفی را از سر می گذراند که با هیچ 

دوره ای در دوران های دیگر اقبل مقایسه نیست. 
روایت زندگی پیامبر و مسلامنان صدر اسالم، باتوجه به 
از  ذره ای  به  را  مسلامن  مخاطب  می تواند  ناگه  این 
را در تجربۀ  آنان  آن دوران نزدیک و لحظاتی  حقیقت 

همسایگی وحی شریک کند. 
استاد کامل السید در کتاب اسمه احمد کوشیده است به 
این وجه از حیات پیامبر توجه کند و آن را با قلمی روان 
و زییبا در اختیار مخاطبان عرب قرار دهد. استاد حسین 
سیدی هامن روایت عربی را با بیان شیرینشان در کتاب 
چهرۀ تو قبلۀ هر شاعر است به افرسی برگردانده است تا 

 مخاطب افرسی زبان از آن بهره برد

در همسایگِی وحی
 ĶĶگذری در ادبیات آیینی ĶĶامین بابازاده؛  نویسنده و پژوهشگر
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که شاید بعضی  یک فتنۀ بزرگ است 
از  نیز  یاران مخلص اامم  و  بزراگن  از 
حقیقت و پشت صحنۀ امجرا بی خبر 
بودند. مغیره از یاران نزدیک معاویه، 
دربارۀ خوارج گفته بود: »یکی از آن ها 

یک شهر را به فساد می کشاند.«
، طرفداراِن حزب اموی  از سوی دیگر
به  پی درپی  که  بودند  کوفه  در  هم 
او  به  نامه می نوشتند و حتی  معاویه 
پیغام دادند که حاضرند سرِ اامم؟ع؟ 
معاویه  سپاه  رسیدن  صورت  در  را 
کنند!  تقدیم  کوفه  نزدیکی های  به 
هرکدام  که  نوشت  آن ها  به  معاویه 
از  یکی  گردد،  آن  به  موفق  شام  از 
دخترانم را به همراه کرورکرور سکه به 

ازدواج او درخواهم آورد.
آخر  سال های  در  اامم  طرفی،  از 
حیات اامم علی؟ع؟ در کنار او بودند و 
حوادث را بعینه دیده  و لمس کرده اند 
که  و به سست بودن بعضی از مردم 
در سال های آخر خواری در گلوی پدر 

بودند، واقف اند.

ݧݑش بس! ݧ آٮݧ
 ĶĶامین بابازاده؛  نویسنده و پژوهشگر  ĶĶکمی تار�یخ بخوانیم

ااممت  آخر  سال های  در  لعنت اهلل علیه-   - معاویه 
امیرالمؤمنین، برای آنکه ضربات آخر را بر پیکر حکومت 
اسالمی  ماملک  در  مهم  شهرهای  تامم  به  آورد،  وارد 
نیروی نظامی با سازوبرگ جنگی فرستاد و به آنان دستور 
گرو علی دارند را  که دل در  داد تا با تامم توان، مردمی 
ضحاک بن قیس،  آنچه  دربارۀ  کنند.  اغرت  و  بکوبند 
بسر بن ارطاه و عمرو بن اعص و نعامن بن بشیر بر سر 
 
ً
کوفه و یمن و مدینه و مصر و بصره آوردند، حتام مردم 
کتاب الغارات را بخوانید. در همین سال هاست که وقتی 
خبر اغرت ها و حمالت عّمال معاویه به امیرالمؤمنین 
دعوت  جنگ  و  مقابله  به  را  مردم  ایشان  می رسید، 
می کرد؛ اام مردم به خاطر آنچه آن را خستگی از جنگ 
تا  می کردند.  خودداری  مقاتله  به  رفتن  از  می خواندند، 

زامن شهادت موال در رمضان سال 4۰ هجری.
اام وقتی اامم حسن؟ع؟ به ااممت رسید و مردم شهرهای 
مختلف با اامم بیعت کردند، اناگر به یکباره ورق برگشت 
نیز  خوارج  میانشان  در  که  مردم  از  بسیاری  جمعیت  و 
بودند، برای جنگ با معاویه اعالم آامدگی کردند. تا جایی 
که سران خوارج برای بیعت با اامم، بر سر جنگ با معاویه 

شرط گذاشتند و اامم حسن؟ع؟ با درایت نپذیرفتند.
آاغز  بیعت،  برای  شروط  و  شرط  اعالم  و  خوارج  حضور 



39        اگهنامه  من ءءو کتءءاءءب       شامره اول 

که پس چرا تعداد  شاید پرسیده شود 
زیادی از مردم با حسن بن علی؟ع؟ 
بیعت کردند؟ بیعت با ایشان به دلیل 
و  پیامبر است  برای  بودن  نوه   حکم 
تبلیغات سوئی که از سوی امویان در 
جریان بود که بگویند اامم حسن؟ع؟ 
برخالف پدرش، جنگ طلب نیست. 
امویان  فتنۀ  در  عجیبی  چنداگنۀ  اام 
را  خوارج  سویی  از  داشت.  وجود 
اامم حسن؟ع؟  تا  می کردند  تحریک 
از  بخوانند.  معاویه  با  جنگ  به  را 
جنگ  از  دلزده  مردم   ، دیگر سوی 
اامم  که  رساندند  نتیجه  این  به  را 
 ، دیگر سوی  از  و  است  صلح طلب 
پول  عراق  و  شام  قبایل  سران  برای 
جنــگ  از  را  آن ها  تا  می فرستــادند 

بازدارند. 
حتــی  معاویه  رفته رفتــه 

برای سران سپاه اامم هــم 
نمونــۀ  که  فرستــاد  پول 
معــروفــــش ابن عبــاس 
ســردار سپاه اامم است که 

با دوازده هزار نفر لشکر در مقابل معاویه اردو زد و بعد 
با گرفتن پول معاویه با چهارهزار نفر از سربازانش شبانه 
کرد. معاویه چند نفر دیگر از سرداران را  اردواگه را ترک 

هم خرید.
شرایط  که  اامم  و  داد  جواب  معاویه  چندوجهی  فتنۀ 
شیطنت های  از  و  بود  کرده  لمس  به خوبی  را  فتنه 
وارد  معاویه  با  اگر  که  فهمید  و  داشت  خبر  معاویه 
دست  از  را  سردارانش  و  شیعیان  همۀ  شود،  جنگ 
خواهد داد، با شرایطی که از روی اندیشه و دقیق بود، با 

معاویه آتش بس کرد.
کربال  دربارۀ  آنکه  به جای  محرم،  ایام  در  سال  چند 
مطمئن  امروز  خوانده ام.  آتش بس  این  دربارۀ  بخوانم، 
است  حامسه ای   معاویه  با  اامم  آتش بس  که  هستم 
عظیم  مجاهدت  نیز  آن  فهم  و  کربال  حامسۀ  ترازِ  در 
کوتاه نمی شود به همۀ ابعاد  می خواهد. در این سیاهۀ 

آن حامسه پرداخت.
شیخ  نوشتۀ  اامم حسن،  صلح  کتاب   

ً
حتام دارم  تمنا 

آیـــت اهلل  آل یاسین، ترجمۀ 
خــامنــه ای را بــخــوانیــد. 
دیــگری  کتاب های خــوب 
هــم هست، اام این کتــاب 

 عــالی است
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از  پیش  بااینکه 
نشر  صنعت  کرونا 
فراوانی  معضالت 
شیوع  اام  داشت، 
اکستی های  دادن  نشان  در  کرونا 
فرهنگی  فعاالن  تقالی  و  حوزه  این 
از  آن  کردن  خارج  برای  ناشران  و 

بحران نقش بسزایی ایفا کرد.
پیش از انتشار ویروس کرونا، صنعت 
و  کمبود  چون  مشکالتی  با  نشر 
دوره  این  در  بود.  مواجه  اکغذ  گرانی 
نیز  کتابخوانی  دربارۀ  فرهنگ سازی 
صنعت  فعاالن  دغدغه های  جزو 
شیوع  از  پس  کمی  اام  بود،  نشر 
اوضاع  خانگی،  قرنطینۀ  و  ویروس 
نشر  مراکز  تعطیلی  و  شد  متفاوت 
یافتن  رونق  کتاب فروشی ها،  و 
افزایش  و  الکترونیکی  کتاب های 
بر  نیز  اولیه  مواد  قیمت  بی رویۀ 

مشکالت ناشران افزود. 
صحنه  آن ها  از  برخی  ترتیب  بدین 
کردند و برای تأمین معیشت  را ترک 
را پیش  راه های دیگری جز فرهنگ 
دربارۀ  مدام  دیگر  برخی  و  گرفتند 
سقوط صنعت نشر هشدار می دادند 
شد  سبب  عوامل  این  می دهند.  و 
و  مشکالت  پیگیر  جدی  به طور  تا 

معضالت صنعت نشر باشیم. 
در  که  اکظمی  شهید  انتشارات  مدیر 

برریس عوامل 
تضعیف 
صنعت نرش 

 ĶĶجاده ای به نام صنعت نشر

 ĶĶحمید خلیلی؛ مدیر انتشارات شهید اکظمی
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عوامل  به  است،  داشته  اشتغال  نشر  مراحل  تاممی 
که مشروح آن را  کرده  است  تضعیف صنعت نشر اشاره 

در چند شامره با شام به اشتراک خواهیم گذاشت.

بخش اول
کند یا ضعیف شدن  فکر می کنید چه عواملی سبب 

حرکت صنعت نشر شدند؟
یا  نشر  معتقدند  بعضی  است؛  کسب واکر  یک  نشر 
اکر   

ً
صراف کتاب،  حوزۀ  در  اکرهایی  و  کتاب فروشی 

است  کسب واکری  نشر  درحالی که  هستند.  فرهنگی 
ویژگی  البته  است.  فرهنگی  رویکردش  و  محصول  که 
هم  هست.  هم  تولید  به  وابسته  که  دارد  هم  دیگری 

تولید دارد و هم توزییع. 
همچون  تولید  بخش  در  ناشران   ، حاضر حال  در 
برخی صنایع دیگر با مشکل مواجه هستند. مهم ترین 
در  موضوع  اولین  است.  اولیه  مواد  تأمین  مشکلشان 
تولید کتاب، اکغذ، زینک و مرکب است که بسیار نوسان 
کرده است. دالیل مختلفی هم وجود دارد؛  قیمت پیدا 
مثل تحریم، باال رفتن قیمت دالر یا قیمت جهانی اکغذ 
متأسفانه  که  خصوص  این  در  پیچیده  امفیاهای  و 
توزییع،  امر  در  خود  فساد  با  دوازدهم  و  یازدهم  دولت 

ضربۀ بسیار سنگینی به این صنعت زدند.
اولیه یک قسمتش واقعیت )تورم( است و  گرانی مواد 
شده  باعث  که  است  امفیایی  و  داللی  دیگرش  قسمت 
چیزی  مهم ترین  درواقع  برود.  باال  اکغذ  قیمت  است 
قیمت  است،  مهم  صنعتی  تولید  اکرخانۀ  یک  در  که 
محصوالت  تامم شدۀ  قیمت  اام  است؛  اکال  تامم شدۀ 

صنعت نشر باالست. 
باال  حقوق ها  وقتی  است.  انسانی  نیروی  هزینۀ  دوم 



 
ً
یکی دیگر از مسائلی که اخیرا

آن را از عوامل گرانی اکغذ 
می دانند، بحث حمل ونقل 

است. با باال رفتن قیمت جهانی 
حمل ونقل، قیمت اکغذ هم 

به تبع آن باال می رود. بر همین 
اساس، هزینه های پستی هم 
زیاد شده است و همۀ این ها 

دست به دست هم داده و 
سبب باال رفتن قیمت تامم شدۀ 

کتاب شده است
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بیشتری  پول  چاپخانه  به  هم  مجبورید  شام  می رود، 
اکر  نشر  در  که  خودتان  اکرمندهای  هم  و  بدهید 
باال  اگه  ناخودآ شام  تامم شدۀ  قیمت  پس  می کنند؛ 

می رود. 
گرانی  عوامل  از  را  آن   

ً
اخیرا که  مسائلی  از  دیگر  یکی 

رفتن  باال  با  است.  حمل ونقل  بحث  می دانند،  اکغذ 
آن  به تبع  هم  اکغذ  قیمت  حمل ونقل،  جهانی  قیمت 
هم  پستی  هزینه های  اساس،  همین  بر  می رود.  باال 
زیاد شده است و همۀ این ها دست به دست هم داده 
است.  شده  کتاب  تامم شدۀ  قیمت  رفتن  باال  سبب  و 
هم  را  بیمه  و  املیات  همچون  مواردی  همچنین 

نمی شود نادیده گرفت.
که بین مخاطب و ناشر وجود  در مقابل، نسبت خوبی 
باهم  همیشه  تقاضا  و  عرضه  می رود.  بین  از  داشت 
را  بازار  شرایط  که  است  نسبت  همین  و  دارند  نسبتی 
تعیین می کند. مخاطب درآمد مشخصی دارد و با این 
 نمی تواند مثل سابق از کتاب 

ً
شرایط گرانی کتاب، قطعا
و خرید آن استقبال کند. 

نیستند.  کتاب خوان  کشور  این  مردم  می گویند  برخی 
نمی خواهم وارد این بحث شوم، ولی این قدری که سیاه 
کتاب خوان  ام  مردم   

ً
اتفااق و  نیست  می دهند  نشان 

نیست.  کتاب  اصلی شان  نیازهای  سبد  در  اام  هستند، 
 ، یکی از دالیلش قیمت است. گذشته از گرانی های اخیر
کتاب جزء نیازهای ضروری مردم نبوده  قبل از این هم 

است. 
باشد.  دسترس  در  باید  کتاب  می فرامیند  آاق  حضرت 
وقتی  هست؟  همه  دسترس  در  کتاب   

ً
واقعا آیا  حاال 

زیاد  کتاب فروشی  می روید،  راه  خیابان  در  دارید  شام 
نیست؟  گران  گوشت  قم  در  مگر  االن  مثًال  می ببینید؟ 



برخی می گویند مردم این 
کشور کتاب خوان نیستند. 
نمی خواهم وارد این بحث 
شوم، ولی این قدری که سیاه 
 
ً
نشان می دهند نیست و اتفااق

مردم ام کتاب خوان هستند، 
اام در سبد نیازهای اصلی شان 
کتاب نیست
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گران است، اام  ولی شام قصابی زیاد می بینید. پوشاک 
چرا؟  است.  مردم  دسترس  در  فراوانی  فروشاگه های 
ضروری  نیاز  هم  کتاب  است.  مردم  ضروری  نیاز  چون 
ایجاد  هزینه های  و  نیست  دسترس  در  هم  و  نبوده 
ویترین و کتاب فروشی بسیار باالست. باید سیستم های 
دسترسی  این  که  کنند  کمک  و  بدهند  خدامت  دولتی 

ایجاد شود. 
در بعضی از نیازهای ضروری مثل نان، دولت یارانه در 
نظر می گیرد. کتاب هم غذای روح است. اینکه حضرت 
باید  کتاب  باشد،  دسترس  در  باید  کتاب  می گویند  آاق 
آیا ام این عطش یا نیاز  از نیازهای ضروری افراد باشد، 
اکری  هیچ  هم  هستیم  ناشر  که  ام  کردیم؟  ایجاد  را 
که داشتند  نکردیم؛ درواقع ناشران به خاطر مشکالتی 

نتوانستند اکری انجام دهند و دولت هم ایجاد نکرد. 
قم  خیابان های  از  برخی   ، دور نه چندان  گذشته ای  در 
کتاب فروشی  از  غیر  اصًال  بود.  کتاب فروشی  یکپارچه 
آن همه  از  االن  اام  نداشت.  وجود  دیگری  چیز 
که وجود دارند،  کتابفروشی اثری نیست. چند تایی هم 
می شوند.  تعطیل  دیگر  وقت  چند  تا  شرایط  این  با 
بنابراین دولت باید طوری حامیت کند که کتاب در سبد 

خانواده قرار گیرد.
دهد.  انجام  اکر  سه  مسیر  این  در  باید  دولت  به نظرم 
صنعت  با  که  است  اکرخانه هایی  تولید  به  کمک  یکی 
یک  در  قبل،  روز  چند  آاق  حضرت  هستند.  مرتبط  نشر 
که »ام باید به  سخنرانی در جمع دولتمردان فرمودند 
گردش بدهیم.« یکی از نیازهای  صنعتامن سرامیه در 
گردش« است.  مهم صنعت در این روزها، »سرامیه در 

صنعت نشر هم از این اقعده مستثنا نیست.
تامم شده  بهای  باید  باید  گردش  در  سرامیه  پس 
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روش های مختلف در مدارس توزییع 
بعضی  را  کتاب ها  برخی  می شود. 
اهدا می کنند. وقتی  به مدارس  افراد 
خیلی  می بینید  می کنید،  رصد  خوب 
دانش آموزان  درد  به  کتاب ها  از 
نمی خورد؛  مدرسه  در  حاضر  مقطع 

مثل بعضی از دایرةالمعارف ها. 
توسعۀ  به  باید  دولت  خالصه 
قیمت  آمدن  پایین  ویترین، 
آمدن  پایین  و  کتاب،  تامم شدۀ 

قیمت توزییع کمک کند.
تامم شدۀ  قیمت   ، دیگر بخش 
را  محتوا  تولید  است.  نویسنداگن 
نویسنده  می دهد.  انجام  نویسنده 
و  چیپس  که  نیست  اکرخانه  مثل 
را  نویسنده  این  می کند.  تولید  پفک 
نویسنداگن  کنیم.  کمکش  باید  هم 
ثابت  درآمد  که  هستند  اقشاری  از 
یک  می گذارد،  را  عمرش  ندارند. 
می کند.  چاپ  و  می نویسد  کتاب 
کی بدهند، خدا  حاال حق تألیفش را 
چند  بیاورد،  شانس  خیلی  می داند. 
آن امنیت شغلی  چاپ بخورد. یعنی 
اختالف  و  ندارد  نویسنده ای  هیچ  را 
بسیار  نویسنداگن  بین  هم  طبقاتی 
زیاد است. می بینید یک نویسنده نان 
به  شب ندارد بخورد و یک نویسنده 

هر دلیلی شرایط بسیار بهتری دارد. 
خاصی  اراگن  طرف  از  نویسنداگن 

بیمه،  چاپ،  مرکب،  زینک،  اکغذ،  بیاورد.  پایین  را 
قیمت  تا  برسد  نقطه ای  به  باید  این ها  همۀ  املیات، 
که  دیگری  اکر  بیاید.  پایین  ناشر  محصول  تامم شدۀ 
است.  کتاب فروشی  ویترین  توسعۀ  گیرد،  صورت  باید 
می روید  اگر  باشد.  هماگن  دسترس  در  کتاب  یعنی 
مسجد، کتابخانه ای را مشاهده کنید. اگر وارد محله ای 
کتابخانه ببینید. در خیابان ها،  می شوید، در آن محله 

مدارس و دیگر نهادها، اثری از یک کتابخانه باشد. 
به  می توانند  سازامن هایی  یا  نهاد ها  چه   

ً
دقیقا

بر   
ً
صراف وظیفه  این  آیا  کنند؟  کمک  نشر  صنعت 

عهدۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است؟ 
وزارت  و  داریم  فرهنگی  مجموعۀ  هجده   

ً
تقرییبا ام 

فرهنگی  اکر  اکرشان  این ها  هست.  آن  از  یکی  ارشاد 
است؛ حتی سیستم های آموزش اعلی. برای مثال، نشر 
است.  دانشاگه  در  رهبری  نهاد  به  وابسته  »معارف« 
که وظیفۀ اصلی  را بوسید. درست است  باید دستشان 
االن  ولی  است،  دانشاگهی  کتاب های  چاپ   ، نشر این 
به یکی از ناشران قوی کشور تبدیل شده است. چندین 
راه اندازی  کشور  سراسر  در  را  کتاب«  »پاتوق  فروشاگه 

کرده است. باید به این گونه مجموعه ها کمک شود. 
با  هم  فرهنگی-آموزشی  مجموعه های  از  برخی  در 
مشکل مواجه هستیم. آموزش وپرورش به راحتی اجازه 
تا  صد  باید  شام  شود.  اکر  کتاب  مدارس  در  نمی دهد 
کنید.  کتابی را وارد مدرسه ای  کنید تا بتوانید  فیلتر را رد 
زامنی در هر مدرسه ای یک دفتر انجمن اسالمی و دفتر 
بسیج و کتابخانه وجود داشت. امروز سیستم مشخص 
و مدونی برای کتابخانه های مدارس وجود ندارد. فرض 
وزارت  می بینم  و  می روم  مدرسه ای  به  من  که  کنیم 
کتاب ها به  کتاب هایی را از ناشران خریده و این  ارشاد 
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سیستم های  کنید،  ناگه  مثًال  نمی شوند.  حامیت  هم 
سری  یک  اکرگران  برای  اجتامعی،  تأمین  چون  دولتی 
خدامتی می دهد، مثل محل اساکن در مشهد، یا یک 
بستۀ معیشتی هرازاگهی به آن ها تقدیم می کند. اام آیا 
که به نویسنداگن ارائه  ناشران چنین اماکناتی را دارند 

دهند؟
دولت  اکرمند  یک  از  باالست،  خیلی  نویسنده  جایاگه 
باالتر است؛ چون دارد تولید فکر و تولید محتوا می کند. 
اگر نویسنده ای  از نویسنده ها بیمه نیستند. مثًال  خیلی 
هنرمندان  صندوق  طرف  از  و  باشد  داشته  کتاب  چند 
نویسنده  خود  باید  را  عمده اش  بخش  شود،  بیمه 
نویسنداگن  از  خیلی  برای  هزینه  این  پرداخت  بپردازد. 
بر  و  کرد  رتبه بندی  را  نویسنداگن  باید  نیست.  مقدور 
هامن اساس از آن ها حامیت کرد. االن نگهبان محترم 
خیلی  خانواده اش  در  شئوناتش  و  شأن  اداره،  فالن 
و  ثابت  حقوق  یک  چون  است.  نویسنده  یک  از  باالتر 

مشخصی در امه دریافت می کند. 
هیچ کدام.  دارد؟  شغلی ای  امنیت  چنین  نویسنده  کدام 
همۀ این ها برمی گردد به آن تولید که باید هزینه کنیم. 
کل این چرخه در مملکت ام مشکل دارد؛ یعنی تولید 

ام مشکل دارد، چون قیمت تامم شدۀ ام باالست. 
اقوام  باشد،  کتاب فروشی  شغلش  کسی  روزها  این  اگر 
آن فرد به این حرفه به عنوان یک شغل ناگه نمی کنند، 
به حساب  شغل  را  ساندویچی  مثل  حرفه ای  یک  ولی 
 
ً
کتاب فروشی واقعا که  می آورند. دلیلش هم این است 
درآمدش پایین است. هر دولتی که سر اکر می آید شعار 

 می دهد، ولی از عمل خبری نیست



جایاگه نویسنده خیلی باالست، 
از یک اکرمند دولت باالتر 

است؛ چون دارد تولید فکر و 
تولید محتوا می کند. خیلی از 

نویسنده ها بیمه نیستند. مثًال 
اگر نویسنده ای چند کتاب 

داشته باشد و از طرف صندوق 
هنرمندان بیمه شود، بخش 

عمده اش را باید خود نویسنده 
بپردازد
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اکظمی«  »شهید  مؤسسۀ  دوستاِن  همۀ 
تابستان را به اردوی جهادی می شناختند. 
شدن  مهیا  بود  شده  فراغتامن  اواقت 
و  سخت  که  ناب  تجربه ای  اردو.  برای 
از مسجد  که قسمتی  دل نشین بود. هر سال 
یا مدرسه ساخته می شد، جان تازه ای می دوید توی 
وجودامن و پر می شدیم از نیروی تالش تا سال بعد.

آامدۀ  همیشگی،  قرار  سر  که   139۶ سال 
مسجد  ساخت  برای  جهادی  اردوی 

روستای  اباالفضل؟ع؟  حضرت 
پدری  )روستای  کمران 

قدیر  حرم،  مدافع  شهید 
سرلک( و پایاگه بسیج مسجد 

دورک  افطمةالزهرا؟اهس؟  حضرت 
محسن  شهادت  با  ناگهان  بودیم، 

حججی، همه چیز به هم ریخت. قرار 
همراهامن  محسن  هم  اردو  این  بود 

اردوی جهادی بـا  طعـم کتاب
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باشد، ولی شهادتش مسیر حرکتامن 
را تغییر داد. به سختی، خاک برداری، 
اجرای فندانسیون و سقف اول مسجد 
انجام شد؛ اام در این چند سال گرانی، 
کرونا دست  به  مشکالت اقتصادی و 

 دست هم دادند تا اکر عقب بیفتد.
از هر فرصتی استفاده کردیم تا مصالح 
و هزینۀ ساخت مسجد را تأمین کنیم 
راهی  پر  دستانی  با  بتوانیم  امسال  و 
کتاب، نیت  شویم. در ایام نامیشاگه 
حاصل  درآمد  از  قسمتی  که  کردیم 
جهادی  اردوی  برای  را  فروش  از 
کمک  خّیرین  از  دهیم.  اختصاص 
را  انتشارات  مخاطبان  و  خواستیم 
در  بهشت«  در  خشت  »یک  طرح  با 
از  نفر  چند  کردیم.  سهیم  امر  این 
خودشان  حق التألیف   نویسنداگن 
از  خیلی  و  بخشیدند  امر  این  برای  را 
خانواده های شهدا منت گذاشتند 
و به یاد فرزندانشان، در این 
همراهی امن  مسیر 
کردنــــد. حلقۀ 
اتصــــال 
بین 

ام و هر فرد که در ساخت این مسجد شریک شد، کتاب 
تولید  که  آن هایی  نوشتند،  را  کتاب  که  آن هایی  بود. 
اصلی  سوژۀ  که  آن هایی  و  خواندند  که  آن هایی  کردند، 

کتاب بودند. 
اگهی اواقت خانوادۀ شهدا مشوقامن بودند و خودشان اکر 
را بر عهده گرفتند. درست ده روز قبل از اربعین، امدر شهید 
ساخت  اکر  جریان  در  که  سرلک«،  »قدیر  حرم،  مدافع 
 اردوی 

ً
مسجد بود، تامس گرفت و خواست که امسال حتام
جهادی را برگزار و اکر ساخت مسجد را تکمیل کنیم.

باید  هست  که  کمبودی  هر  با  شد.  تامم  ام  بر  حجت 
که  خدا  اکرگزاران   ، مسیر این  در   

ً
حتام و  کنیم  شروع 

هامن شهیدان نام آشنایی هستند که نام مبارکشان روی 
کمک خواهند  کتاب هایامن حک شده است،  خیلی از 
دست  در  جهادی  قراراگه  این  فرامندهی  چه بسا  و  کرد 

آن هاست و ام خادامن گوش به فرامنشان هستیم.
وسیلۀ  و  است  شده  تأمین  موردنیاز  مصالح  الحمداهلل 
صاحب الزامن؟جع؟  سپاه  هماکری  با  نیز،  حمل ونقل 
جهت انتقال از مسیرهای صعب العبور فراهم است. برآرود 
هزینه های عمرانی خدمت رسانی به این منطقۀ محروم و 
ساخت مسجد حدود 8۰۰ میلیون توامن است که خیلی 
گروه جهادی شهید اکظمی است؛  کنونی  بیش از سرامیۀ 
ولی همچنان به اعتبار شهدا در این مسیر مصمم هستیم.

مناطق  دل  در  قوی  فرهنگی  پایاگه  یک  مسجد  این 
و  شد  خواهد  فریدون شهر  دوِم  کوه  پشت  محروِم 
ان شاءاهلل شهید حججی ها و شهید سرلک ها در بستر 

آن تربییت خواهند یافت. 
هنوز فرصت برای مشارکت فراهم است. جهت مشارکت 
 عدد 313 را به ساامنۀ 

ً
در تأمین بودجۀ موردنیاز، لطفا
 پیامکی 3۰۰۰141441 بفرستید
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بـرای  بـود  ایـده ای  سه شـنبه ها  قـرار 
وصـل شـدن بـه دو بـال؛ بـال علـم 
معرفـت.  و  دانـش  بـال  شـهادت،  و 
در  سـال  چندیـن  کـن  فـرض  حـال 
از  سرشـار  و  بگیـری  قـرار  فضـا  ایـن 
اتفـااقت و تجربه هـای خـوب باشـی. 
انتشـارات  سه شـنبه های  قـرار  در 
شـهید اکظمی کـه با طعم کتـاب بود 
و شـهدا، در هر جلسـه بـه یک کتاب 
بـا محوریت یک شـهید پرداخته شـد. 
اکرشـناس  یـک  نویسـنده،  کنـار  در 
تـا  داشـتیم  هـم  ویـژه  مهـامن  یـا 
مخاطبان حاضر در جلسـه، شـهید را 
از زوایـای متفاوت بشناسـند. هرچند، 
ام  »اکر  سـپهری:  سـهراب  به قـول 

سـرخ«. گل  راز  شناسـایی  نیسـت 
از  را  اکرش  سه شـنبه ها  قـرار 
تابسـتان  کـرد.  آاغز  تابسـتان1398 
زمسـتان  و  گذشـت  پاییـز  گذشـت، 
سـّد راهـامن شـد. سـّد راه خیلی هـا. 
زمسـتانی سـرد بـود و تلخ. سـردارامن 
کرونـا یقـۀ  آسـامنی شـد. بعـد از آن، 
همـه  بـه  زورش  گرفـت.  را  جهـان 
در  هـم  سه شـنبه ها  قـرار  رسـید. 
سـال  دو  داشـت.  قـرار  دایـره  ایـن 
کرونـا بودیم و جلسـه هایامن  درگیـر 
گذشـت. قرار سه شـنبه ها  نیمه جـان 

بی قـرار.  سه شـنبه های  شـد 
منحـوس  ویـروس  شـدن  کمتـر  بـا 

 ĶĶرضا شعبانی
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جـان  دوبـاره  قرارهایـامن  کرونـا، 
گرفـت، جوانـه زد و ثمـر داد. چندیـن 
جلسـه برگـزار شـد و بـه فصـل سـوم 
هـم رسـید. در فصـل سـوم، تاکنـون 
شـش جلسـه با حضـور نویسـنداگن، 
شـهدا  خانواده هـای  و  اکرشناسـان، 
برگـزار شـد. مخاطبان راضـی بودند و 
خرسند. ایسـتاگه کودکی راه انداختیم 
کـه بـا فرزندانشـان  تـا خانواده هایـی 
بابـت  خیالشـان  می کننـد،  شـرکت 
هـر  در  باشـد.  آسـوده  دلبندانشـان 
جلسـه سـه جلـد از کتـاب موردنظـر 
را به قیـد قرعـه، بـه حاضـران هدیـه 

دادیـم. 
از ابتـدا تاکنـون، بیـش از 4۰ جلسـه 
کـه مهامنـان خاصـی ام  برگـزار شـد 
کردنـد؛  همراهـی  مسـیر  ایـن  در  را 
عزیزانـی چون شـهید محمد سـلگی، 
حاج حسـین  شـاملو،  علـی  مرحـوم 
یکتـا، حمیـد حسـام، اکبـر صحرایی، 
شـهید  خانـوادۀ  یامین پـور،  وحیـد 
داودآبـادی،  حمیـد  طهرانی مقـدم، 

و... دانشـگر  بهـزاد 
دوبـاره  صفـر  امه  از  بعـد  کـه  امیـد 
میزبـان  و  باشـیم  شـهدا  مهـامن 
راهیان راه پاکشـان. منتظر نقد، نظر و 
پیشـنهاد شـام دربارۀ قرار سه شـنبه ها 

هسـتیم
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زندگی فردی ناشناخته   
محمدحسین فروغی، محمدامین رفیعی نویسنده:  

موضوع: انقالب اسالمی/ علام و بزراگن
قطع: رقعی  |  تعداد صفحات: 25۶

معرفی: گزارشی ناب و خواندنی از حوادث سال های اولیۀ تأسیس 
آیت اهلل  با  تا درگیری رضاخان  کشف حجاب  از  حوزۀ علمیۀ قم؛ 

بافقی

تازیانه های سلوک   
نویسنده: حمید حسام

موضوع: انقالب اسالمی/ خاطرات
قطع: رقعی  

تعداد صفحات: 19۶
معرفی: خاطرات دکتر علی آاقمحمدی )عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام( از سال های استبداد ستم شاهی تا پیروزی انقالب 

اسالمی و دافع مقدس 

از معراج برگشتاگن    
نویسنده: حمید داودآبادی

موضوع: ادبیات پایداری/ خاطرات
قطع: رقعی  |  تعداد صفحات: 1۷۰3

معرفی: 
و  خود  کودکی  دوران  از  داوودآبادی  حمید  مجموعه خاطرات 
و  اسالمی  انقالب  حامسی  صحنه های  تا  کوداکنه  سرگرمی های 

روز های سخِت دوستی و جدایی در هشت سال دافع مقدس

تــــــــــــــازه هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای نــــــــــــــــــــــــرش 
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مسیر رستاگری   
نویسنده: شبنم غفاری حسینی

موضوع: ادبیات پایداری/ خاطرات
قطع: رقعی 

تعداد صفحات: 344
محمد  دکتر  مجاهدت  عمر  یک  از  جذاب  روایتی  معرفی: 
رستاگری؛ پرستاری که مجاهدت هایش از دوران دافع مقدس آاغز 

و تا ایام دافع از سالمت ادامه داشته است. 

جنگ جنگ تا نابودی   
مترجم: افطمه تشکری جهرمی

موضوع: ادبیات پایداری/ جنگ ایران و عراق
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 1۶2
معرفی: خاطرات ارتشبد نزار الخزرجی، فرامنده سپاه اول و رئیس 

ستاد مشترک ارتش عراق در زامن جنگ با ایران 

شهاب دین   
نویسنده: زهرا قربانی

موضوع: زندگی نامه/ علام و بزراگن
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 21۶
معرفی: زندگی داستانی و واقیع مهم زندگی آیت اهلل شهاب الدین 

حسینی مرعشی نجفی 

تــــــــــــــازه هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای نــــــــــــــــــــــــرش 
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الو، اکخ سفید؟!    
نویسنده: لیال قربانی

موضوع: انقالب اسالمی/ استکبار ستیزی
قطع: رقعی  |  تعداد صفحات: 2۰8

عملیات  پشت پردۀ  امجرا های  از  تاکن دهنده  روایتی  معرفی: 
عملیات  آمریاک.  به روایت  ایران،  خاک  در  دلتا  نیرو های  نظامی 
نام  »طبس«  عملیات  به  معروف  ایران،  در  عقاب«  »پنجۀ 
عملیاتی نظامی بود که توسط نیروی دلتای ارتش ایاالت متحده در 
5اردیبهشت1359 برای آزادسازی آمریاکیی های گرواگن گرفته شده 

در سفارت ایاالت متحده در تهران انجام شد. 

برف و آفتاب   
نویسنده: محمدرضا یوسفی

موضوع: ادبیات پایداری/ خاطرات
قطع: رقعی   |  تعداد صفحات: 24۰

معرفی: خاطرات افسر اطالاعتی از حکومت نظامی شاه تا چهارزبر 
کرامنشاه

پهلوی  پادشاهی  دورۀ  پایان  حکومت نظامی  زامن  از  خاطرات 
خط  به  پیوستن  چگونگی  و  انقالب  به  سپس  و  می شود  شروع 
کردستان و جنگ  اامم و همراهی با مردم در شروع ناآرامی های 

تحمیلی ادامه پیدا می کند.

من داع می کنم، تو آمین بگو   
نویسنده: مسعود مختاری

موضوع: ادبیات پایداری/ مدافعان حرم
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 1۶8
فرهنگی- فعالیت های  و  زندگی  سبک  از  روایت هایی  معرفی: 

تربییتی شهید مدافع حرم، علی اکبر عربی
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متولد زندان   
نویسنده: مرتضی احمر

موضوع: داستان افرسی/ اطالاعتی امنیتی
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 2۰۶
معرفی: 

رامنی بر اساس واقعیت، از امجرای یک نخبه ای ایرانی که جذب 
یکی از سرویس های اطالاعتی-جاسوسی می شود. 

حسن یوسف   
نویسنده: جمعی از نویسنداگن

موضوع: داستان افرسی/ مدافعان حرم
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 21۶
معرفی: مجموعه داستان های کوتاه از حاج اقسم و دربارۀ ایشان، 
که به همت پانزده نویسنده در داستان های کوتاه ناگشته شده است 
کرده اند.  که هریک با زاویۀ دید متفاوتی شهید سلیامنی را روایت 
حاج اقسم  برخی  گره  زده اند.  تخیل  با  را  واقعی  خاطراتی  برخی 
به تصویر  داستان  اقب  در  دریافته اند  که  آن طور  را  سلیامنی 

کشیده اند و برخی داستان ها اکمًال زاییدۀ ذهن نویسند اگن  است. 

الجمل   
به کوشش: آزاده جهان احمدی

موضوع: انقالب اسالمی/ تارییخ اسالم
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 242
که به  معرفی: بازنویسی روایی و مستند کتاب الجمل شیخ مفید، 
اثبات حقانیت والیت و ااممت حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بر 

اساس منابع اهل سنت می پردازد. 



شهید مدافع حرم، مرتضی عبدالهی، به روایــــــت همســـر
تازه تر�ن اثر نویسندۀ کتاب های یــــــــــــادت باشد و اکش برگـــــردی

بــــــا محوریـــــــت کتـــــــــاب

  بخش های مسابقه

 سؤال های تستی، از متن کتاب 
 عاکسی      ساخت کلیپ
 خوانش کتاب     اینستاگرام
 متن ادبی     نقاشی.

  اطالع از جزئیات مسابقه و تهیۀ کتاب

ارسال عدد 1۰ به شامرۀ 3۰۰۰141441
مراجعه به کتاب فروشی های معتبر سراسر کشور

  جوایز

پنجاه جایزۀ 500.000 توامنی 
برای پنجاه نفر

  نحوۀ شرکت در مسابقه

کد  دریافت  و  پویش  این  در  شرکت  جهت 
و  کنید  تهیه  را  دارم  هواتو  کتاب  قرعه کشی، 
کد الزم را دریافت  کتاب،  از طریق برگۀ همراه 

نامیید.

  مهلت شرکت در مسابقه

تا پایان پاییز 14۰1

پویش ملی مطالعاتی دل تاکنی



  تلفــــــــــــــن
                                  ۰2533551818

  ایمیـــــــــــــل
manvaketab.mag@gmail.com 

  ساامنه پیامک
                                               3۰۰۰141441

  روابط عمـومی
۰9198۷۶98۰5

ام را در شبکه های اجتامعی دنبال کنید
@Manvaketab.mag

خبرگزاری  مجله،  نویسنده،  یک  حیات 
است؛  وابسته  مخاطبانش  به  و... 
بنابراین دوست داریم بدون هیچ تعارفی، 
انتقادات شام دربارۀ محتوای این شامره، 
را  آینده  شامرۀ  برای  پیشنهادهایتان  و 
اگهی از نقاط ضعف  بدانیم تا بتوانیم با آ
را  کتاب  و  من  شام،  دلخواه  محتوای  و 

ارتقا دهیم و تقدیمتان کنیم. 
نظیر  محتوا  تولید  و  تهیه  در  اگر 
معرفی  نقد،  مصاحبه،  یادداشت، 
کتاب، تبلیغات و... دستی بر آتش 
دارید و امیلید ام را در این حرکت 
فرهنگی یاری کنید، مشتااقنه 
در تحریریۀ من و کتاب 

منتظر شام هستیم.

تامس با امارتباط با ام



مراکز پخش
قم تهران،  قدیم  جاده  قم،  کتاب  پاتوق 
بعد از ترمینال، خیابان دانشگاه پردیس، 

02531077
خیابان  دماوند،  خیابان  تهران،  گسترش 
غربی،  چهارم  خیابان  بابائیان،  شهید 

پالک28، 02191006010
کتاب پردازان مشهد، ابتدای جاده طرقبه، 

امام رضا17، پالک17 ، 05132233910
خیابان  اصفهان،  فدک  کتاب سرای 
 ،4 کوی  مندان،  عالقه  خیابان  فروغی، 

پالک8 ، 03133351207
خیابان  بسیج،  میدان  قم،  فردا  کتاب 

ایرانی، کوی4، پالک21، 02537840969
حافظ،  خیابان  تهران،  سخن  کجاوه 

خیابان رشت پالک23، 02166460993

نمایندگی ها  
اراک پاتوق کتاب، میدان امام خمینی)ره(، 
سیّدها(،  شیرازی)مسجد  میرزای  خیابان 

جنب حوزه علمیه، 08632229038
شفا،  میدان  والیت،  مجتمع  اردبیل 

04533747777
خیابان  ظهور،  عصر  موسسه  ارومیه 
امام)ره(، مسجد آقای علی اشرف، داخل 

پناهگاه، 04432242211
آمل شهرکتاب، خیابان هراز، نبش آفتاب 

01144241155 ،40
اصفهان فروشگاه بنیاد مهدویت و اینده 
مسجد  مقابل  سروش،  خیابان  پژوهی، 
)عج(،  الزمان  صاحب  خیابان  الغفور، 

03134454991
خیابان  ایمان،  عروج  فروشگاه  اصفهان 
تبلیغات،  سازمان  جنب  سید،  مسجد 

03133370373
کتابسرای فدک، چهارراه تختی  اصفهان 
بانک  جنب  سید،  مسجد  خ  ابتدای 

صادرات، 03132205485
خیابان  خمینی،  امام  فروشگاه  اصفهان 
رمضان،   5 خیابان  سید،  مسجد 

03133360686
اهواز پاتوق کتاب، خیابان نادری، خیابان 
شهید سراج، بین نادری وکافی، پالک67، 

06132238000
حافظ،  خیابان  اسوه،  کتاب  اهواز 
پالک316،   نادری،  و  سیروس  بین 

06132923315
خیابان  انتهای  کتاب،  پاتوق  ایالم 
پارک  به  نرسیده  والی(  والیت)مسجد 

کودک، 08433364382
مجتمع  سوق،  چهار  مهتاب،  کتاب  بابل 

تجاری خاتم االنبیاء، 01132198908

خمینی  امام  میدان  کتابشهر،  بوشهر 
فروشگاه کتابشهر، 09337715031

آیت  بلوار  میقات،  بوشهر مرکز فرهنگی 
سوخت  جایگاه  مقابل  طالقانی،  هللا 

وزیری، 07733536686
میدان  به  نرسیده  امام،  خیابان  تبریز 
ساالرشهیدان،  مسجد  روی  روبه  قطب، 

04133358808
همت،  شهید  بزرگراه  کتاب،  باغ  تهران 
بزرگراه  خروجی  از  بعد  غرب،  به  شرق 

حقانی، 02196045762
انقالب،  خیابان  کتاب،  پاتوق  تهران 
چهارراه کالج، ضلع شمال شرقی چهارراه، 

02188911212
جنب  انقالب،  میدان  مهر،  سوره  تهران 

سینما بهمن، 02166476568
بین  انقالب  خیابان  اسم،  کتاب  تهران 
 ،1126 پالک  فلسطین  و  ابوریحان 

02166976572
مقابل  انقالب،  خیابان  کیهان،  تهران 
دانشگاه تهران، بین فخر رازی ودانشگاه، 

پالک1210، 02166403479
خیابان  آفتاب،  کتاب  پخش  تهران 
نیک  کوچه  رازی،  فخر  خیابان  انقالب، 

پور، پالک 7، واحد یک، 02166496834
شهدای  گلزار  شاهد،  نشر  تهران 
 ، قطعه25  نبش  زهرا)س(،  بهشت 

09124776372
خرم آباد ستارگان آسمان، خیابان علوی، 
پایین  طبقه  شقایق،  میدان  به  نرسیده 
دانشگاه امام حسین)ع(، 06633418815

تقاطع  بهشتی،  خیابان  معراج،  دزفول 
شریعتی، 061422261823

میدان  بهشت،  فرهنگی  مرکز  رشت 
آدینه،  تجاری  مجتمع  روی  روبه  مصلی، 
استان  اسالمی  تبلیغات  سازمان  جنب 

گیالن، 01333612888
جنب  آزادی،  خیابان  کتابشهر،  زاهدان 
کتابخانه آیت هللا کفعمی، 05433230186

امام)ره(،  خیابان  کتاب،  پاتوق  زنجان 
ابراهیم،  سیّد  امام زاده  جنب 

02433366425
منفی  طبقه  الغدیر،  شهرکتاب  سبزوار 

یک اداره پست، 05144231279
میدان  شهیدهمت،  کتابسرای  شهرضا 

حر، جنب سپاه، 03153220904
سعدي،  خیابان  کتاب،  پاتوق  شهرکرد 

نبش كوچه63، 03832250004
صورتگر  خیابان  کتاب،  پاتوق  شیراز 
معدل،  خیابان  نبش  فقیهی(،  )شهید 

07132344614
میدان  غربی  ضلع  کتاب،  جبهه  فسا 

 ، زمین  زیر  فروشی،  گل  جنب  مصلی، 
07153345300

معلم،  خیابان  شهیدکاظمی،  قم 
واحد131،  اول،  طبقه  ناشران،  مجتمع 

02533551818
معصومه)س(،  حضرت  مطهر  حرم  قم 

صحن صاحب الزمان، 02537175361
مجتمع  شهدا،  خیابان  کتاب،  دنیای  قم 

تجاری صفائیه، 02537733030
قم کتاب جمکران، صحن مسجد مقدس 

جمکران، 02537254060
قزوین پاتوق کتاب، خیابان نادري جنوبي، 
نبش كوچه كانون)بانك ملی( 33240076 

028
خیابان  کتاب،  بهشت  فروشگاه  کاشان 
امیرکبیر، کوی شهید طاهری، جنب بنگاه 

سعادت، 09130802548
کرج خانه  فرهنگ ادواردو آنیلی، میدان 
شهدا، مرکز خرید اسالمی الله، پالک 6  ، 

02632238841
چهارراه  کتاب،  پاتوق  کرمانشاه 
پالک22،  پزشکان،  خیابان  مدرس، 

08337238411
شهید  بلوار  میعاد،  کتاب  کرمان 
مفتح،   شهید  چهار راه  نبش  عباس پور، 

03432715378
مشهد میدان ده دی، ابتدای امام خمینی34، 

پالک 5، فروشگاه ولیعصر)عج(
05138534990

رضوی،  قدس  آستان  انتشارات  مشهد 
به نشر،  زنجیره ای  فروشگاه های 

 05132210500
مشهد کتاب تِریا ستاره ها، خیابان آیت 
هللا شیرازی، بین شیرازی 18 و 20، پاساژ 

گنجینه فرهنگ، 05132217768
ابوطالب،  راه  چهار  شهرکتاب،  مشهد 

نبش قرنی28،  05137139026
ترویج  و  کتاب  توزیع  مرکز  نجف آباد 
نون والقلم،  کتابخوانی  فرهنگ 

09139280138
دانش،  جهان  فروشگاه  همدان 
شریعتی،  خیابان  ابتدای  امام،  میدان 

08132512905
صدوقی،  شهید  بلوار  کتاب،  پاتوق  یزد 
روی  روبه  ملی،  باغ  و  باهنر  حدفاصل 

بانک صادرات، 03537332950

www.ketabresan.net
www.30book.com
www.ketabkhon.com
www.bookroom.ir

مرکز پخش و نمایندگی های توزیع
محصوالت و کتاب های نشر شهید اکظمی را  از این فروشاگه ها دریافت کنیدمحصوالت نشر شهید کاظمی






