
نامه ی یکم

با اجازه نیستان*

اولین ســوالی که علی القاعده با خواندن این یادداشت 
به ذهن متبادر می شود این است که چرا یک خبرنامه تازه؟ 
با وجود اینهمه نشــریه و ســایت و کانال ارتباطی و شــبکه و 

فضای مجازی و .....
و پاســخی که باز علی القاعده گفته می شــود این اســت 
کــه شــاید ما حرف هایــی بلدیم کــه دیگران بلد نیســتند و یا 

جیری برای عرضه داریم که دیگران ندارند. 
خبرهایــی برای شــما داریــم و کتاب هایــی را می خواهیم 
معرفی کنیم که از اینجا راحت تری می شود ردی از آن گرفت؛ 
کتاب هایــی کــه می خواهنــد از دردهایــی صحبــت کننــد کــه 
شــاید تا به حال اینچنین حســش نکرده باشــید. حداقلش 
ایــن اســت کــه هــر گلــی یــک بویــی دارد و عطــر ایــن گل نیــز 
شــاید کمتر از گلهای دیگر نباشــد و اجماال به قول ســعدی 

از گلستان ما هم ببرید ورقی.
لب کالم این است که در این سال ها هجوم سختی به 
فرهنگ و هنر این سرزمین شده است. چه از سوی خارجی 
کــه اگــر نمی کرد بعیــد بود و چه از ســوی خودی ها که آن هم 
دیگــر این روزها عجیب نیســت بس که می شــود دید که در 

مسابقه بی فرهنگی چطور از هم سبقت گرفته اند. 
فرهنگ ناب ایران اســالمی مــا اما مصداق همان ذکری 
اســت کــه خداونــد حفاظــت از آن را تضمین کرده اســت. »و 

انا له لحافظون«. 
معتقدیــم کــه اگــر مــا لیاقــت حراســت از فرهنگمــان را 
نداشــته باشــیم خداوند عــده ای دیگر را برخواهــد انگیخت 
و کار را بــه دســت آنهــا خواهد ســپرد. برای همین اســت که 

برایتان از نوشتن و کلمه و کتاب می گوییم.
بــا  تــوان  بــه قــدر  بــه بضاعــت خــود و  نامــه   نیســتان 
ثــار موسســه کتــاب نیســتان ســعی دارد به  هــدف معرفــی آ
ثــار ادبــی و حکمــی ممتــاز طبــع  آ بضاعــت خــود بخشــی از 
شــده در ایــن روزگاران بــرای شــما را مرور کند، بــاز بخواند، از 
زبــان هنرمندانــش بیشــتر از آنهــا دم برآورد و مجالــی را برای 
 آشــنایی و حــس و لمــس آنهــا ولــو در حــد َمجــاز برایتــان به 

ارمغان آورد. 
. مرحمت  بضاعتمان محدود اســت و ایراداتمان بسیار
می کنیــد اگــر بــه قلم نقد با ما همکالم شــوید از داشــته ها و 
نداشــته هایمان بگویید و ما را با نوشته های خودتان درباره 

آنچه از نیستان خوانده اید بیشتر مطلع کنید.
 نیســتان نامه شــروعی اســت بــرای گفتــن و شــنیدن با 
شما درباره ادبیاتی که دوست ندارد ابتر و بی دغدغه بماند.
*بــا اجازه از محضر ســید مهدی شــجاعی و با نگاهی به 
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مرغک مینای من 
یا 

که عالم همه دیوانه اوست

»مرغک مینای من« داستانی است از مهدی پوررضائیان 
، نمایشــنامه نویس و کارگــردان تئاتــر و  اســتاد دانشــگاه هنــر

روانشناس. داســتانی با محوریت یک نوجوان و یک 
غ مینا. قهرمان این داستان به دنبال خواندن  مر

غ مینــا در ســودای داشــتن  مطالبــی دربــاره مــر
چنیــن پرنــده ای می افتد تــا برای او حــرف بزند. 
پــدرش او را بــه واســطه یکــی از دوســتانش به 
این آرزو می رساند؛ دوستی که از جانبازان دفاع 

مقــدس اســت و سال هاســت تنهــا بــرای عــزای 
غ مینــا  امــام حســین )ع( نوحه ســرایی می کنــد. مــر

امــا در خانه قهرمان داســتان لب به ســخن بــاز نمی کند 
و همیــن باعــث می شــود کــه او را بــار دیگــر بــه خانــه اولــش 
بازگردانند و این ماجرا منجر به ســخن گفتن مرغک می شــود 

اما آنچه مرغک می خواند باعث تعجب همگان می شود.
داســتان »مرغــک مینــای مــن« داســتانی اســت ظریــف 
کــه در الیه هــای خــود مفاهیــم بســیاری را بــرای مخاطبش به 

ارمغــان دارد؛ از تشــویق غیر مســتقیم او بــه مطالعــه تا توجه 
. از لزوم احترام  دادنش به مفاهیم اجتماعی و معنوی بســیار

به خانواده تا تکریم دوستان و آشنایان.
امــا آنچه این داســتان را بیش از پیــش خواندنی می کند 
حس لطیفی است که نویسنده در داستان جاری کرده است. 
حســی زیبا که در آن ســخن از عاشوراســت و اینکه گوشی که 
به نوای عزای حســینی خو کند به موســیقی دیگری مشغول 
نمی شــود و دهانی که برای عزای امام حســین )ع( باز 

شود دیگر مایل به حرف دیگری نیست.
این کتاب گرچه داســتانی اســت کوتاه اما 
همانند شــعری ناب مجموعــه ای از مفاهیم را 
پیــش چشــم مخاطــب خــود قــرار می دهــد  در 
، از تصویرگری جــذاب این کتاب  کنــار متــن اثــر
که حاصل تالش فرهاد جمشــیدی اســت که در 
ایــن کتــاب ســعی کرده تــا آمیختگــی ویــژه ای میان 
تصاویر و متن کتاب ایجاد کند و آنها را به شکلی در هم 
بیامیــزد کــه گویــی این تصاویر خــود در حال روایت داســتانی 

تازه و بکر هستند.
دکتــر مهــدی پوررضائیــان مؤلف بیــش از ۳۰۰ اثــر ادبی و 
هنــری در قالب هــای مختلف اســت که کماکان نوشــتن برای 

کودکان و نوجوانان را اصلی ترین وظیفه خود می داند.

اول دفتر...

یکی چشمان تار
نویسنده: دین کونتز

ترجمه: ناهید هاشمیان

زنــی  عاطفــی  زندگــی  کشــاکش  در  اضطــراب  و  تعلیــق 
از  شــگفتی  و  ماورایــی  فضایــی  بــه  رســیدن  و  میانســال 
پیش بینــی ویــروس ووهــان ۴۰۰، ۴۰ ســال قبــل از ۲۰۲۰؛ ایــن 
خالصه تریــن عبارتــی اســت کــه می تــوان دربــاره رمــان دیــن 
کونتــز بیــان کــرد کــه ترجمــه فارســی آن بــا عنوان »چشــمان 

تاریکی« منتشر شده است.
از یــک زندگــی تــرک  »چشــمان تاریکــی« روایتــی اســت 
خــورده. روایتــی از زندگــی یــک زن کــه دو بــار شکســت را در 
زندگــی خــود تجربــه کــرده اســت، یکبــار بــا از دســت دادن 
همســرش و بار دیگر با مرگ فرزند دوازده ساله اش. او پس 
از سال ها تالش برای کسب موقعیت های شغلی که بتواند 
کمــی زندگــی او را متحول کند و در آســتانه یکــی از مهم ترین 
آنهــا بــا چالش هــای فکــری و روحی تــازه ای بــرای زندگی خود 
مواجــه اســت. او حس می کنــد فرزندش بار دیگــر در زندگی 
او حضــور پیــدا کــرده بــه او می فهمانــد کــه نمــرده اســت و از 

مادرش کمک می خواهد.

مهباد دختر کردستان
تالیف: منیرالسادات موسوی

»مهبــاد دختر کردســتان « تــازه ترین اثر منیر الســادات 
موســوی اســت. بانوی نویســند های که پیش از این کتاب 
»عشــق بــدون مــرز « و »زنــب قهــای عاشــق « از وی نیــز در 

انتشارات نیستان منتشر شده است.
موســوی در ایــن کتــاب داســتانی را در روزهــای پرآشــوب 
منتهی به پیروزی انقاب اسامی روایت می کند، روایتی عاشقانه 
و پرهیجــان از دل روزهــای پــر تــب و تــاب دانشــگاه تهــران در 
بحبوحــه ســال های پایانی حکومــت پهلوی. دختــر جوانی که 
در رشــته علوم سیاســی در دانشــگاه تهران درس می خواند و 

به وضوح با بسیاری از هم دوره ای های خود متفاوت است.
 در زمره دانشجویان مسلمان و مقید است و بسیاری 

از آداب دانشجویی در زمانه خودش را به خوبی ادا می کند
بــا  جوانــی  پســر  عجیــب  مواجهــه  از  کتــاب  داســتان   
نــام شــوان بــا وی آغــاز مــی شــود. پســری کــه مدعــی اســت 
مدت هاســت او را تحت نظر دارد و در همان مواجهه اولش 

از او خواستگاری می کند.

یک چیز خوب کوچولو
نویسنده: جمعی از مولفان

ترجمه: لیدا طرزی

مجموعــه داســتان »یــک چیــز خــوب کوچولــو« شــامل 
داســتان های برگزیــده جایــزه ادبــی ُا. هنــری در ســال ۱۹۸۳ 
اســت کــه بــا ترجمه لیــدا طرزی منتشــر شــده اســت. کتاب 
فــوق در راســتای انتشــار تمامــی آثار برگزیــده در ایــن جایزه 
کتــاب  انتشــارات  ســوی  از  عنــوان  یکصــد  قالــب  در  ادبــی 
نیســتان منتشــر شــده اســت. جایزه ُا. هنری که هرساله به 
داســتان هایی کوتــاه کــه مفهــوم و یا ارزشــی اســتثنایی را در 
درون خــود منتقل می کنند اهدا می شــود، جــدای از انتخاب 
ثــار دیگــری نیز می زنــد که از  اثــر برگزیــده دســت بــه انتخاب آ
ســوی هیــات داوران ایــن جایــزه شایســته تقدیــر شــناخته 

شده اند و در قالب یک کتاب ساالنه منتشر می شود.
از نویســندگانی  کوتــاه  کتــاب فــوق هفــت داســتان  در 
صاحــب ســبک که آثــاری از آنهــا در آمریــکای شــمالی و کانادا 
منتشــر شــده اســت به مخاطبان عرضه شــده. در میان این 
، لی  آثار می توان به داستان هایی از جان آیداپک، ریموند کارور
بوچانان، پیتر مینک، گلوریا والن، دیوید پلنت و… اشاره کرد.

سفیدتر از برف
خوش بوتر از یاس

تالیف: غالمرضا آقایاری

داســتان »ســفیدتر از بــرف خوش بوتر از یــاس« از زبان 
نوجوانــی شــکل  می گیــرد کــه پــدرش صاحــب قهوه خانــه ای 
است که قرار است مرشدی پیر که از دوستان پدرش است 
در آن پــرده بخوانــد. پســر چنان محو پرده خوانی مرشــدش 
می شــود کــه حــس  می کنــد همــراه بــا او بــه داخــل پــرده و 
صحــرای کربال وارد می شــود و از نزدیک شــاهد همه آنچه در 

خ می دهد می شود. آنجا ر
کتــاب در ادامــه و طــی فصــول مختلــف خــود در قالــب 
کمتــر  اصحــاب  از  برخــی  زندگــی  از  روایتــی  ســناریو  همیــن 
شناخته شده در حادثه عاشورا را در قالب مواجهه نوجوان 

سفر کرده به صحرای کربال با آنها بازگو می کند.
ایــن کتــاب پاســخی اســت مناســب بــه تمــام ســواالت 
دارد؛  ایــران  روزهــای  ایــن  نوجــوان  نســل  کــه  اشــتیاقی  و 
دربــاره  و  محــرم  مــاه  مذهبــی  مناســک  بــا  مواجهــه  در 
شــخصیت های حاضر در آن که تا پیش از آنها تنها در قالب 

مرثیه و روضه درباره آنها اطالع کسب کرده است.

خر پژوهی
 یا رساله ای 

درباب حضور درازپای مشهور در ادبیات

کمــی بیــش از یــک ســال از درگذشــت ابوالفضــل زرویی 
نصرآبــاد، کتــاب »خرپژوهــی« از این نویســنده منتشــر شــده 

است. 
از  بــزرگ  یــک پژوهــش  از  کــه بخشــی  اثــری 

ســوی ایــن نویســنده و طنزپــرداز فقیــد درباره 
حضور خر در ادبیات منظوم و مکتوب در دنیا 
بوده اســت، که در نهایت تنها بخش ایران آن 

باقی مانده و منتشر شده است.
زرویــی که از اســتادان مبرز طنــازی مکتوب 

و منظــوم در روزگار مــا بــود ایــن پژوهــش را نیــز بــا 
طنزی زیرپوستی در دست انجام قرار داد و البته در این 

موضــوع زمینه های تاریخی اســتفاده از خر در متون منظوم و 
منثور طنز در ایران و جهان نیز بی تاثیر نبوده است.

کتــاب در نســخه فعلــی خــود بــا کوشــش نســیم عــرب 
منتشــر  شــجاعی  ســید مهدی  از  مقدمــه ای  بــا  و    امیــری 

شده است. 

کنده از بیانی طنز آمیز  شجاعی در مقدمه خود که آن نیز آ
اســت به بازگویی خاطره دیدار خود بــا مرحوم زرویی پرداخته 
اســت که طــی آن زرویی به انجام این پژوهــش و دغدغه های 
خود برای انجام آن اشاره می کند و شجاعی نیز در جا حمایت 

از تولید و انتشار این اثر را اعالم می کند.
ایــن پژوهــش طــی چنــد ســال و در چنــد هــزار صفحــه 
افســانه ها،  باورهــا،  ادبیــات،  در   » »خــر حضــور  موضــوع  بــه 
جهــان  مناطــق  تمامــی  در  مثل هــا  و  قصه هــا 
را  کتــاب  ایــن  زرویــی  مرحــوم  و  اســت  پرداختــه 
کــه  تألیــف داشــته  در چنــد مجلــد در دســت 
اثــر آن  از  کوچکــی  بخــش  تنهــا   »خرپژوهــی« 

بزرگ است. 
خــود  فعلــی  نســخه  در  »خرپژوهــی« 
لطایــف  و  »حکایــات  شــامل  بخــش  دو  در 
شــده  تدویــن   » نثــر لطایــف  و  »حکایــات  و   نظــم« 

است.
بــار دیگــر حجــم دانســته ها،  آن  ایــن کتــاب و خوانــش 
اطالعات و تســلط نویســنده بر موضوع ادبیات فارســی و طنز 
خ مخاطبانش می کند و داغ نبود  آجین شــده در دل آن را به ر
او در دنیــای ادبیــات و زبــان فارســی را در دل مخاطبــان خــود 

زنده می کند.
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از شما چه پنهان...



بخوانیم و خوب فکرکنیم

در ایــن روزهــا خیلی ها از من ســوال 
را  عمــل«  »مــرد  کتــاب  چــرا  کــه  می کننــد 

ترجمه کردم. 
ثــاری  معمــوال کتاب هــای نوجوانــان آ
پر صفحه است اما  »مرد عمل« از معدود 
کتابهایــی اســت کــه تعــداد صفحــات آن 
اندک است ولی مطالعه اش زمان می برد،  
حتی می شــود گفت که بعد از مطالعه آن،  
5 برابــر زمانــی کــه بــرای خواندنش صرف 
شــده اســت را بایــد صــرف فکــر کــردن به 

محتوایش کرد. 
کار عمیــق و فلســفی  یــک  اثــر  ایــن 
بــرای  را  آن  دلیــل  ایــن  بــه  مــن  و  اســت 
حجــم  در  کــه  کــردم  انتخــاب  نوجوانــان 
بســیار انــدک حرف هــای بزرگــی می گویــد 
مناســب  روش  ایــن  می کنــم  فکــر  و 
ایــن  بــرای  نوجــوان  و  کــودک   مخاطــب 

مهم باشد. 
در مقــام مترجم نمی تــوان بگویم که 
نوجوانــان ایرانی بــه این کتاب نیــاز دارند 
یــا نــه،  چــون پاســخ بــه آن یک حــرف کلی 
خواهــد بــود، اما با یقیــن ایــن را می توانم 
بگویم که نوجوانان ما طیف ها، شــکل ها 
و ویژگیهــای متفاوتــی دارنــد و بخشــی که 
اهل کتاب و اهل فکر و فرهنگ هســتند 
قطعــا به چنیــن کتابی نیــاز دارنــد، چرا که 
باید یــاد بگیرند زیاد حرف نزنند، فشــرده 

حرف بزنند و عمیق. 
و فکــر می کنــم مهمتریــن خاصیــت 
را  شــما  کــه  باشــد  همیــن  کتــاب  ایــن 
دعــوت می کنــد تــا خالصه و کوتــاه و البته 
مفیــد بشــنوید و فکــر کنیــد و بــه نظــرم 
امــروز  نیازهــای  مهمتریــن  از  یکــی   ایــن 

ماست.
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شــاعر  از زبان آقای نویسنده عنــوان  بــا  را  رحماندوســت  مصطفــی 
کــودکان می شناســیم. شــاعرانه خاطره ســاز چنــد 
نســل از ایرانیــان و خالــق صــد دانــه یاقــوت. آقــای 
موقیعیــت  هــر  در  و  همیشــه  امــا  رحماندوســت 
و  ایجــاد  از  اســت.  بــوده  تــازه  تجربه هــای  اهــل 
تــا  کــودکان و نوجوانــان  کتابخانــه ملــی  مدیریــت 
تولید کتاب های تعاملی با شــعر و موســیقی. آقای 

رحماندوســت اهل داســتان نویســی نیز هســت و 
بخــش بزرگــی از خاطرات مهم مــا در دوره کودکی و 
انتشــار کتاب قصه های خــوب برای بچه های خوب  
اثــر مهــدی آذریــزدی مرهــون تــالش و همراهــی او 
بــرای انتشــار این آثار در موسســه انتشــارات بوده 
اســت. تجربه تازه وی در حــوزه ترجمه نیز تازه ترین 
مــی رود.  شــمار  بــه  مخاطبانــش  بــرای  او  هدیــه 

تجربــهء ای شــیرین و دوســت داشــتنی کــه حاصل 
آن تولیــد کتابــی اســت کــه بــه ســادگی نمی تــوان 
از کنــار آن عبــور کــرد. مرد عمــل یکــی از تازه ترین و 
جذاب تریــن ترجمه هــای داســتانی برای کــودکان و 
نوجوانان اســت که از نویسنده ای اسپانیولی زبان 
و بــا هنرمنــدی تصویرگــری ایتالیایــی بــه کــودکان 

ایران زمین تقدیم شده است.

 . آور حیــرت  و  شــگفت انگیز 
دربــاره  کــه  اســت  کالمــی  جــان  ایــن 
آقــای هیرپــل، شــخصیت خلــق شــده 
ج منــدوزا در کتــاب » مــرد  توســط جــور
عمــل« می تــوان گفــت. شــخصیتی کــه 
داســتان شــفت او در این کتــاب گرچه 
تقدیــم  مطالعــه  اهــل  نوجوانــان  بــه 
شــده اســت امــا همتراز بــا آنها بــه درد 
کــه  می خــورد  آدمــی  هــر  و  بزرگســاالن 
اهل اندکی تامل و تفکر در زندگی خود 

باشد.
مرد عمل کتاب بی ادعایی اســت. 
داســتانی درباره کارهــای به ظاهر عبث 
روز و شــب مــا و تالش مــان بــرای دور 

شــدن از آنهــا بــا انبوهی از تفاســیر 
و توجیــه و در نهایــت دســت زدن 
بــه کاری کــه هــر چــه بیشــتر بــه آن 
بــه  را  مــا  بیشــتر  شــویم  مشــغول 
خــود جــذب و در خــود غــرق می کند 
تــا جایــی که دیگر جایــی و راهی برای 
بازگشــت بــه قبل وجود نــدارد. آقای 
هیرپــل نمــادی اســت از این مســاله 

و  اعمــال  زاییــده  آدمــی  کــه  تفکــر  و 
تصمیمات خود است. اوست که باید 
تصمیم بگیرد در کدام مسیر و و با چه 
عمــل و فعلــی قــدم بــردارد و بــه تبع در 
نهایــت مســئولیت آن قدم برداشــتن 

نیز بر عهده اوست.
» مــرد عمل! « هرچند که صفحاتی 
امــا  کوتــاه  جمالتــی  و  دارد  محــدود 
از  تمــام  هوشــمندی  بــا  نویســنده 
ایــن کلمــات و ترکیــب آنهــا بــا یکدیگــر 

چالش هایــی جدی و شــاید تــا پیش از 
این فکر نشــده را پیــش روی مخاطب 
می خواهــد  او  از  و  می دهــد  قــرار  خــود 
بــه چالشــی عجیــب و تــازه وارد شــود: 
وقتــی بــا پدیــده ای روبــرو می شــوی که 
هیــچ راهــی برای نفــوذ بــه آن و درکش، 
متصــور  کردنــش  حــس  و   لمســش 
نیســتی، چطــور بــا آن روبرو می شــوی؟ 
خــالص  دســتش  از  داری  دوســت 
شــوی؟ چطوری؟ تا به حــال فکر کردید 
کــه وقتــی در حــال محــو و نابــودی آن 
هســتید در واقــع در حــال محــو خــود 

هستید؟

اینها پرسش های فلسفی عجیبی 
اســت کــه منــدوزا در کتاب کــم حجم و 
ح آن و ترغیب  پرمغز خود ســعی در طر
مخاطبــش بــه کشــف پاســخ بــرای آن 

دارد.
آقای هیرپل که شخصیت محوری 
این کتاب است گرچه موجودی خیالی 
به شمار می رود اما قرار نیست با با 
قهرمان بازی یا کارهای از جنس 
تمثیل هی رایــج در ادبیات ایران 
و جهان و یا کارهای ماورایی ما را 
به سمت وسویی خاص هدایت 
کنــد او با کارهایی عــادی و روزمره 
و گاه حتی مســخره مــا را ظریف در 
ئینــه ای قــرار می دهــد کــه  مقابــل آ
بســیاری از رفتارهــا و اعمل مــا را به 
خودمــان بــاز می گرداند و بــه فکر وا 

می دارد.
مرد عمل به تعبیری دیگر کتابی 
درباره معنای زندگی اســت و چالشــی 
در ایــن زمینه ایجاد می کند. این کتاب 
ســعی کــرده مخاطبــان طــرف صحبــت 
افق هایــی بســیار دورتــر و  بــه  را  خــود 
زیباتر از انچه کتاب های داســتانی برای 
این گروه ســنی نشان می دهد هدایت 

کند. 

نخواســته  هیچــگاه  عمــل«  »مــرد 
اســت تا داســتانی واقع گــرا و طنــز برای 
مخاطــب خــود بــه ارمغــان بیــاورد امــا 
بــا بیــان تمثیلــی روایتــی واقعــی دربــاره 
زندگــی بســیاری از افــراد را بازگو می  کند 
کــه خــود را بســیار عملگــرا می پندارنــد 
امــا و حتی بــرای کاری مثل بــاز کردن در 
و روبه رو شــدن با افراد و موقعیت های 
جدیــد زندگــی کــه هــر لحظــه بــه همــه 
ایــن  عاجزنــد.  می شــود،  پیشــکش 
ایــن  در  کــه  اســت  اتفاقــی  مهمتریــن 
ح کردن  خ می دهد و منــدوزا طر کتــاب ر
آن را بــرای نســل های جــوان نیــاز دیده 
اســت و بــه شــکلی عجیب ایــن نیاز در 
زمــره موضوعاتــی اســت کــه گروه هــای 
ســنی متعددی با آن دســت به گریبان 

هستند.
در  و  ،غیرمشــخص  باز پایــان   
عین حال ترسناک و شوکه کننده »مرد 
عمل «، به خواننده تکان شدیدی وارد 
می کند و بدون هیچ کلمه یا تصویری یا 
توضیحی او را با پرســش هایی اساســی 
دربــاره هســتی خــود، رو در رو می ســازد 
بــه ویچه اینکه مبادا مــا هم، یک » مرد 
داشــته  خــود  درون  در  مخفــی  عمــل« 

باشیم؟  

کتــاب  ایــن  در  دیگــر  نکتــه 
ایمــرو  کــه  اســت  ویــژه ای  تصویرگــری 
گوباتــو در ایــن کتــاب از خــود بــر جــای 
نقــاش  هنرمنــد  اســت،  گذاشــته 
ایتالیایــی کــه در دنیــای هنــر وجــود او 
را عاملــی الزم و کافــی بــرای ایجــاد یــک 
رنســانس حرفه ای به شمار می آوردند. 
گوباتــو تــا زمــان حیــات خودبــه عنــوان 
گاه به مشــکالت و درد های  هنرمندی آ
انســان و بشــریت شــناخته شــده کــه 
بــه  را  آنهــا  هنــر  راه  از  داشــت  تــالش 
نمایــش کشــانده و راهــی بــرای اصــالح 

آنها پیش نهاد دهد. 
او بــا چنیــن نگاهــی در ایــن کتــاب 
نیــز شــخصیتی خلق می کند کــه تمامی 
وجــودش در یــک لباس پنهان اســت. 
اســتعاره ای  شــک  بــدون  لبــاس  ایــن 
و  انســان ها  باطــن  و  ظاهــر  از  بــزرگ 

رفتارهایی است که از آنها سر می زند. 
مــردی ســیبیلو بــا موهــای فــر بــا 
وزن  کــه  بــزرگ  شــکمی  و  کــوچ  ســری 
در  افعــال  ســایر  مقابــل  در  اندیشــه 
زندگــی انســان را بــه نمایــش می کشــد 
و تصویــری نــاب از درون ذهــن و زبــان 
نمایــش  بــه  را  کتــاب  ایــن  نویســنده 

می کشد.

پل! مورد عجیب آقای هیر
کتابی برای نوجوانان اهل مطالعه

زیر ذره بین



کتاب »چنین دیدم« اثر فرشــته امیــری تازه ترین 
اثــر داســتانی اســت کــه بــا نگاهی بــه زندگی شــهدای 
مدافع حرم نوشــته شده اســت. این گونه داستانی و 
موضــوع آن را می تــوان یکــی از جدی تریــن و نوپاترین 
گونه هــای ادب پایــداری در ســال های اخیــر به شــمار 
ثــار متعــددی را در خــود جــای داده کــه البته  آورد کــه آ
بیشــتر روایــی بوده انــد تــا داســتانی و همین مســاله 
اهمیــت یک داســتان بلنــد همانند »چنیــن دیدم« را 

دو چندان می کند.
وقتــی از خانــم امیــری دربــاره علــت انتخــاب این 
نــگارش داســتانش ســوال کردیــم و  بــرای  موضــوع 
پاســخ او چنین بود که نمی توانسته نسبت به چنین 
او در حــال  کــه در جغرافیــای زیســتی  اتفــاق مهمــی 
رخــدادن اســت بی تفــاوت باشــد و حــس کــرده بایــد 
فضــای ذهنــی بخــش از جامعــه را در قالــب داســتان 
بــه ایــن اتفــاق بــزرگ بیشــتر نزدیــک کنــد و در عیــن 
حــال ســعی کــرده برخــی از ذهنیت هــا و دیدگاه هایی 
کــه دربــاره حضــور نظامی ایــران در خــط اول مبــارزه با 
تروریســم تکفیــری در منطقه خاوریماینــه وجود دارد 

را اصالح کند.
وی در عیــن حــال کــه تاکیــد می کنــد داســتان او 

در نهایــت تصمیم گیــری و قضــاوت دربــاره شــهدای 
اســت،  کــرده  واگــذار  مخاطبــش  بــه  را  حــرم  مدافــع 
خیالــی  داســتان  شــخصیت های  کــه   کــرد  عنــوان 
هســتند و مشــابه حقیقــی نداردنــد امــا بــا ایــن ایــن 
پیــدا  حضــور  موقعیت هایــی  در  آنهــا   همــه  وجــود 
 می کننــد کــه همگی واقعی هســتند و لمــس و تجربه 

شده است.
او در ایــن زمینــه بــه بیان این نکتــه نیز پرداخت 
اتفاقــی تحقیقــات و  کــردن چنیــن  بــرای محقــق  کــه 
مطالعــات بســیاری پیرامــون نبردهــای شــکل گرفته 
در خــط مقــدم محــور مقاومــت انجام داده اســت و از 
این منظر شعی کرده تا نگاهی همه جانبه به موضوع 
شــامل  تحقیقــات  ایــن  باشــم.  داشــته  داســتانش 
گفت وگــو با افــرادی بود که از جنگ برگشــته بودند و 
فضای ســوریه بــا حضور داعش را درک کــرده بودند و 
نیــز مطالعــه کتاب هایــی کــه در این زمینه بــه صورت 
مســتند نوشــته شــده بــود و  گزارش هــای خبرنگاران 
ایرانی و خارجی و نیز دیدین مستندهایی که از جنگ 

سوریه بوده است.
این نویسنده به این نکته نیز تاکید کرد که برای 
نوشــتن این داســتان هیچ یک از کتاب های خاطرات 

تاثیــر  تحــت  تــا  نکــرده  مطالعــه  را  شــهدا  همســران 
نگاه های شخصی قرار نگیرد و از احساسات آن ها در 
داســتان هایش استفاده سوء نکند. به همین دلیل 
خ  به تعبیر امری آنچه در داستان بلند»چنین دیدم« ر
داده همانطــور کــه از اســم آن بــر می آید نوعی کشــف 
و شــهود شخصی بر اســاس اطالعات نویسنده بوده 

است.
چنین دیدم بر خالف آثار مشــابه خود داســتانی 
را از بطن میدان نبرد روایت می کند و همین موضوع 
اســت کــه کتــاب را دارای اهمیــت ویژه تــری در میــان 
نمونه های مشابه با خود قرار می دهد. امیری در این 
زمینــه می گویــد: مده کتاب هایــی که توســط خانواده 
شــهدا نوشــته شــده اســت ، تا پشــت مــرز درگیــری را 
پوشــش مــی داد  و بیشــتر حــول شــخصیت شــهدا 
بوده اســت. ولــی در داســتان »چنین دیــدم« یک نفر 
را در بطــن ماجــررا و در کنــار آن تمامــی شــخصیت ها 
شــخصیت   یــک  از  می بینیــم.  شــده  واکاوی  را 
داعشــی که پشــیمان شــده اســت و متوجه شده که 
آرمان هایــش ســراب بــوده اســت تــا مدافعــان حــرم ، 
 زنــان ایــزدی و حتــی داعشــی هایی کــه فرمــان دارنــد ، 

سر ببرند!
امیــری تاکید دارد که از دل این تنوع ســعی کرده 
ســعی کــردم مولفه هــای برجســته ســال های حضــور 
داعــش در عــراق و ســوریه را ولــو در حــد معرفــی یک 

اسم به نمایش بکشاند.
این نویســنده به این موضوع نیــز تاکید دارد که 
تاثیــر پذیرفتــن و الگــو گرفتنــش از داســتان  هایی بــا 
موضوعــات مشــابه نیــز ابــا این ســاختار انجام شــده 
اســت کــه او ســعی کــرده روحیــات رزمنــدگان مدافــع 
آن در  آنهــا را بشناســد و بــه کمــک  حــرم و خانــواده 
شــخصیت ســازی نزدیک به واقعیت عمــل کند. وی 
بر این مساله تاکید دارد که شخصیتی در داستانش، 
نشــان دهنــده شــهید بزرگواری نیســت ولــی برخی از 

آانها مشابه بیرونی در واقعیت دارد.
ایــن نویســنده همچنیــن بــر ایــن مســاله تاکید 
دارد کــه حتــی ادعــای ادای دیــن کــردن بــه شــهدای 
مدافــع حــرم و خانــواده آنها را نــدارد اما برای نوشــتن 
ایــن داســتان رنــج بســیاری کشــیدخ و حتــی بارهــا در 
میانه نوشــتن اثر حس کــرده نمی توانئ نگارش آن را 
ادامه دهد. با این همه به دلیل انکه دوست داشته 
در ایــن راه خالق کاری ضعیف نباشــد،  این وســواس 
و تــرس همیشــه بــا او همــراه بوده کــه بتوانــد پیامی 
مهــم را در ایــن مســیر و بــه جامعه خــود منتقل کند 
و حســی از درون بــه او اجــازه نمــی داد، ایــن کار را رهــا 
کنم. به تعبیر خود او شــهدای این راه خیلی به ادامه 
یافتن کار به من کمک کردند و فکر می کنم، اگر لطف 
و عنایــت این شــهدا نبود نمی توانســتم نگارش این 

کتاب را به پایان برسانم.

۴۰ ســال پــس از آغــاز دفــاع مقــدس 
بــرای  ادبــی  تولیــدات  پختگــی  زمــان 
ثــار  آ کــه  شــاهدیم  و  اســت  رویــداد  ایــن 
مــی  منتشــر  آن  دربــاره  خوبــی  داســتانی 
شــود ولی در مورد جنگ بــا تکفیری ها در 
ســوریه و عــراق، تــازه اول راه تولیــد ادبــی 
هســتیم ودربــاره اتفاقات موجــود در دل 
و  رمــان  بــه  نســبت  خاطــره  کتابهــای  آن 
داســتان کوتاه، فراوانی بیشتری دارند. به 
بــاور من ما در مجموع ما در این موضوع  
هنــوز ادبیــات تولیــد نکرده ایــم و حتی در 
از  آنهــا  ثبــت خاطــرات هــم چــون عمــده 
زبان همسران شهدا نوشته شده است، 
معمــوال از یــک زاویه خاص دیده شــده و 

قلمها شبیه به هم شده است.

در کتــاب »چنیــن دیدم« تــالش کردم 
مــن همــه نگاه هــا بــه جنــگ بــا داعــش و 
نشــان  را  ســوریه  در  تکفیــری  نیروهــای 
بدهم. همه طعنه ها، کنایه ها، ســختی ها، 
شیرینی ها و حس حال های بکر و متفاوت 
را و البتــه در نهایت نیز قضاوت درباره آنها 
را بر عهده خود مخاطب گذاشتم،  به نظرم 
مخاطــب ایــن رمان بــا خوانــش و تامل در 
آنچه بر شخصت های داستانش می گذرد 
می تواند نگاه درســت را تشــخیص دهد و 
ایــن نکاه درســت فکــر و عمــل او را نیز در 
آینــده می توانــد اصــالح کنــد؛ کار داســتان 

مگر چیزی غیر از این است؟

من برای داستان نویسی در مجموع  
انسان جزئی نگری هســتم، البته  توجهم 
به جزئیات برای بهتر نشــان دادن فضای 
حســی داســتان اســت. در این رمــان هم  
ســعی کردم با نوشــتن از حاشــیه به متن 
بــروم، حاشــیه ها بــه مــن کمــک کــرد تــا از 
فضاهــای جنگــی کــه تجربــه نکــرده بودم 
بنویســم بــه ویــژه کــه دوســت نداشــتم 
کــه اطالعــات غلطــی بــه خواننــده بدهــم 
کنــم.   گمــراه  احساســی  فضایــی  در  او  و 
بــرای همین از حاشــیه های جنگ شــروع 
 کــردم تــا این حاشــیه ها مــا را بــه اصل آن 

برساند.

خــود  درون  در  دیــدم«  »چنیــن 
شــدید  خاطــر  تعلــق  بــدون  نویســنده ای 
تکنیــک  می دهــد.  نشــان  را  تکنیــک  بــه 
نویســنده در توانایــی او در ســاخت فضای 
فکــری و زیســتی شــخصیت های اوســت. 
یــا  پیچیــده  روایــی  زبــان  نمی کنــد  ســعی 
کلماتــی عجیــب و دیرفهــم و یــا روایتی پیج 
در پیــچ از خود بســازد، امــا در مقابــل، راوی 
اســت.  بســیاری  ذهنــی  پیچیدگی هــای 
چــه  اتفاق هاســت  داســتان  او  داســتان 
چــه  و  شــخصیت ها  پیرامــون  و  متــن  در 
شــخصیت های  از  روایــت  و  انتخــاب  در 
حاشــیه ای که در داســتان پیدا می شــوند و 
پــس از ایفای نقش خود با هنرمندی از دل 

داستان خارج می شوند. 4
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گ�پی با فرشته امیری به بهانه انتشار» چنین دیدم«

بارها خواستم نوشتن این رمان را 
رها کنم اما نشد

فراتر از گفتگو



نیستان را بشنوید!
کتــاب نیســتان بیــش از ۸5 اثر خــود را درقالب 
داده  قــرار  دســترس  در  شــما  بــرای  صوتــی   کتــاب 

است. 
ثــار نیســتان در  آ از  ثــار شــامل منتخبــی  آ ایــن 
مــی رود  شــمار  بــه  آن  فعالیــت  زمینه هــای  تمامــی 

و حاصــل همــکاری میــان نیســتان و ســامانه های 
کتاب راه، نوار و فیدیبو برای عرضه است. 

ســایت  در  صوتــی  کتاب هــای  از  عنــوان  هــر 

  www.Neyestanbook.com بــه نشــانی  انتشــارات 
و نیز ســایت و اپلیکیشــن کتــاب راه و فیدیبو  و نوار 

قابل تهیه و استفاده است. 
کتاب هــای صوتی نیســتان با ترکیبی دلچســب 
و کالم و کلمــه و صــدا و موســیقی پیونــدی تــازه و 
دلچســب میــان شــما و کلمــات ایجــاد خواهند کرد 
تنگ تریــن  دل  از  را  شــما  لحظه هــای  ناب تریــن  و 

زمان های روزانه تان می سازند.

یک نظر داستان...
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نان خون
به روایت رضا وحید

امیــدوارم  خــودت 
کــردی. خــودت مــدام 
در گوشم خواندی که 
هیــچ حریفــی در تمام 
قبایل عرب نمی تواند 
تو را شکســت بدهد. 
َلمیــا  از  می گفتــی 
دیگــری  اســب  هیــچ 
نمی تواند پیشی گیرد. 
خــودت که خــوب پدرم را می شــناختی، تمام 
مــردان قبیلــه را کــه خــودت خــوب می شــناختی، 
می دانســتی رقابت بین اســب ها برایشــان حکم 
آب حیات را دارد. اگر مردی در آن پیروز شود مرد 
اســت و اگــر نــاکام بمانــد از ریگ هــای بیابــان نیز 

کم بهاتر خواهد بود.
بــه رقابــت  را  چگونــه توانســتی زندگی مــان 

بگذاری؟! چگونه وارد این رقابت شدی؟
 آیــا تــو از ُبرهان و ُجَنید با بیش از سی ســال 
تجربه مبارزه و رقابت و یکه تازی در میان میدان 

برتر بودی که پذیرفتی؟! 
را  کامــل  بــن  شــاهر  نــام  آنهــا   ، خیــر  ، خیــر
خــوب  را  اســبش  و  بودنــد  شــنیده  گذشــته  از 
می شــناختند. همــان شــناختی که تو نداشــتی و 
چشم هایت را نگشــودی و با بی تجربگی خودت 

را به میان این رقابت افکندی.
از مجلــس بیــرون آمــدی، بــه تــو گفتــم کــه 
التماســت می کنم داخــل بازگردی و بگویــی که از 
رقابــت انصــراف می دهــی. آن موقع اگر ایــن کار را 
می کردی نیکو بود یا اکنون، اکنون که با آن فاصله 

طویل از شاهر عقب ماندی و سرنگون شدی!
پدرم ســکه های زیادی در میان گذاشــته بود. 
ابتدا این کار را نکرده بود، لکن وقتی پســر برادرش 
گفته بود که هر چه قدر سکه بیشتر بگذاری بیشتر 
نشان می دهی که چقدر به داماد آینده ات اطمینان 
داری که می خواهی دخترت را به او بدهی. پدرم خام 
حرف او شــد. شــاهر نیز ســکه های زیادی گذاشته 
بود که اگر رقابت را به تو وامی گذاشت دیگر به فقر 
می رســید! مــردان دیگر قبیله نیز هر چــه اندوخته 

بودند بر این رقابت نهادند و تو همه را هدر دادی. 
کــردی.  در میــان رقابــت، َلمیــا را ســرنگون 
آن قــدر بــه او تازیانــه زدی و اجبــارش بــه تاختــن 
کردی که پاهایش در هم پیچید و بر زمین افتاد. 

نمی دانی چقدر دلم ریخت. 

در نیستان بشنوید

لطفا نظرات، نقدها و 
یادداشت های خود را برای 

نیستان نامه در پیام رسان 
واتس آپ و تلگرام به 

شماره 09128351201 ارسال 
فرمایید. این مطالب از 

تی و به صورت  شماره های آ
منتخب منتشر می شود

نیستان به روایت نیستان*
دست از تردد میان 

ید دین و مدرنیته بردار

به قلم یوسفعلی میرشکاک

صریح بگویــم و می گویم، برقراز ورطه فرهنگ 
دنیوی شــده، دم از دیانت و اخالق زدن، اگرجنون 
اســت  ممکــن  و  اســت  انــگاری  نیســت  نباشــد، 
یــک نیســت انــگار سیاســت زده قدرت طلــب کــه 
در  تصــرف  بــه  معطــوف  اراده  جــز  چیــزی  را  دیــن 
مــردم نمی دانــد، دیوانه نباشــد امــا اراده معطوف 

را  همــه  تصــرف،  دیــو بــه  بلکــه  دیوانــه، 

خواهــد کرد، آنــگاه حتی اگر در افــق ظهور بقیه اهلل 
االعظم)عــج( قرار بگیرنــد، به جای تســلیم در برابر 

آن جناب بر وی شمشیر خواهند کشید.
من نمی گویــم تهاجم فرهنگــی درد بی درمان 
است، تهاجم فرهنگی برآیند تاریخ جدید غربزدگی 
اســت و آنکــه گمــان می بــرد می تــوان تــا گــردن در 
منجــالب غربزدگــی فرو رفــت و روز به روز بــه مبانی 
مدرنیزاســیون و وسترنیزاسیون نزدیکتر شد و در 
عیــن حال با تهاجم فرهنگی غرب در افتاد، مخبط 
اســت. درمان این درد تردد و تذبذب میان اســالم 
و مدرنیتــه نیســت، هر قدر که ایــن تردد و تذبذب 
بیشــتر ادامه پیدا کند، ورطه فرهنگ دنیوی شده 
بیشــتر  انــگاری  نیســت  مغــاک  و  می شــود  ژرفتــر 

دهان می گشاید.
بیاییــد نه به خاطر اســالم، نه به خاطر 
فرهنگی، نه به خاطر نسل کنونی، به خاطر 
یــا  گهواره انــد،  در  کــه  بی گناهــی  کــودکان 
تردیــد را رهــا کنیــم و از ایــن تردد 
و تذبــذب فرســاینده و جانکاه 
میــان مدرنیتــه و دیــن، خــود را 
مردانــه  و  مــرد  و  دهیــم  نجــات 
بگذاریــم  مدرنیتــه  راه  در  قــدم 
و دیــن را امــری مربــوط بــه فــرد و 
محــدود بــه فضــای زندگــی فــردی 
اعــالم کنیم، یا یکســره به ســاخت 
قــدس دیانــت مقدس اســالم روی 
آورده و به » العدل اســاس االحکام« 
و  مــادی  وشــوون  وجــوه  تمــام  در 
معنــوی عمــل کنیم و از این نترســیم 
کشــته  عــدل  اقامــه  راه  در  نبــادا  کــه 

شویم...

باید در عشق مفقود االثر شد

به قلم احمد عزیزی

عشــق قــاب قمارخانــه اســت. عاشــقان هــر 
چــه ببرنــد خواهند باخت. در عشــق، بــرد و باخت 
دســت  عاشــقان  آخــر  آس  همیشــه  نیســت. 

معشــوقان است.  همیشه عاشــقان ناچار به 
تسلیم در برابر مشــیت معشوقند. همیشه 
عشــق، جــوری صحنــه را ترتیــب می دهــد که 
عاشــق ناگزیر از تصادف اســت. یعنی چه؟ 
خ فــراق از روبــرو می آید و  یعنــی هجده چــر
تــو بیــن وجــود و عــدم در حیــن ســبق از 
کــرده ای. بایــد سراســر  سرنوشــت گیــر 

خ های عشق له شود.  وجودت زیر چر
حتــی نباید جنــازه تو را شناســایی 
کننــد. عاشــق بایــد مفقود االثر شــود 
و عاشــقان واقعــی حتــی محل غیب 
شدن خود را هم به دیگران شهادت 
نمی دهنــد. در آرامگاه ابدی عشــق، زیبایی 
تندیــس روح دلــداده ای اســت که بر جنــازه بلورین 
معشوقه اش اشک می ریزد. در آرامگاه ابدی عشق، 
مردانی به صف ایستاده اند تا بر کفن یاس ها گالب 
گریه بریزند و با جسد مهربانی وداع کنند. در آرامگاه 
ابــدی عشــق مارهــای خــوش خــط و خال حیــرت بر 

قفسه سینه عاشقان کتاب می شوند. 
بــاد  رودخانــه  در  را  گناهــکار  بــوی  انــگار 
و  ازلــی  لذت هــای  نســیم   همیشــه  می شــویند. 

شادمانی های ابدی می آید...
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عقاب های تپه شصت
با صدای احسان چریکی

قابوس نامه
با صدای مریم محبوب

مرگ
با صدای محمد آقاسی


