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 محمدعلــی گودینــی، داســتان نویس، متولد
 سال 1335در شهر کنگاور است اما از دوران نوجوانی 
در شهر تهران زندگی می کند. گودینی سال ها در 
فضاهای کارگری به عنوان کارگر ساده کار کرده و 
برای همین اکثر داستان هایش رنگ و بوی فضاهای کارگری دارد و دغدغه های این قشر از جامعه را بازتاب 
می دهد؛ به ویژه در سال های قبل از انقاب اســامی که وضعیت کارگران به شدت بغرنج بود و حکومت 
ستمشاهی توجه چندانی به معیشت کارگران نداشت. گودینی سال ها در یک کارخانه کار کرده و بعد از 
انقاب اسامی در کارخانه محل کار خود عضو شورای مرکزی انجمن اسامی بوده و همزمان در 2 نشریه 
نیز مسئول صفحه ادبی بوده است. از آثار این نویسنده می توان به داستان »صعود«اشاره کرد که در دومین 
دوره مسابقات بنیاد جانبازان رتبه دوم را به دست آورد و داستان»آجر بهمنی« که در سومین دوره همین 
مسابقات رتبه سوم را به دست آورده است. کتاب »لبخند تلخ« وی هم در مسابقات قلم زرین جزو 5 اثر 
اول انتخاب شد و داستان»شیرین« در دوره دوم جایزه عذرا رتبه دوم و نیز کتاب»نورد« در نخستین دوره 
مسابقات ادبی کارفرمایان و کارگران رتبه سوم را به دست آورده است. رمان »تاالر پذیرایی پایتخت« 
گودینی هم در جشنواره داستان انقاب مورد تقدیر قرار گرفت. این کتاب برگزیده جایزه کتاب فصل بود 
و در سومین دوره جایزه جال هم تقدیر شد. از دیگر کتاب های این نویسنده می توان به »زنی با کفش های 
مردانه« و »سایه اژدها« اشاره کرد. به تازگی هم کتاب»برادر حنیف« به قلم محمدعلی گودینی تألیف 
و منتشر شده است. درباره این کتاب و سایر آثار نویسنده و همچنین دیدگاه هایش درخصوص ادبیات 

داستانی و کتاب و کتابخوانی با او گفت وگو کرده ایم.

به تازگی کتاب»برادر حنیف« به قلم 
شما منتشر شده که درباره زندگی و رشادت های 
یکی از شــهدای اطاعات و عملیات اســت. 

مختصری درباره این اثر جدید خود بگویید.
کتاب »برادر حنیف« زندگی نامه مســتند داستانی 
شهید نبی اهلل شاهمرادی اســت که از وی با عنوان 
»معمار امنیت کردستان« یاد می شود. این موضوع 
در روی جلد کتاب و در کنار عنوان اصلی اثر هم آمده 
است. شــهید حنیف یکی از پایه های ایجاد، توسعه 
و پایداری امنیت در شــمال غرب کشــور بود. او در 
ســمت هایی چون فرمانده اطالعات قرارگاه حمزه، 
فرمانده قرارگاه نصر و معاون اطالعاتی نیروی زمینی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی نقش ارزنده ای در ایجاد 
و تثبیت امنیت در کشــور به ویژه کردستان داشته 
است. شهید حنیف در ۱۹ دی ۱۳۸۴ به همراه سردار 
شــهید احمد کاظمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه 
و چندی از فرماندهان دیگر بر اثر سقوط هواپیما به 
شهادت رسید. کتاب برادر حنیف از سوی انتشارات 

انجمن پیشکسوتان سپاس منتشر شده است.
شما در مقدمه کتاب به سختی های 
نوشتن از نیروهای اطاعات -عملیات اشاره 
کرده اید. دست نویسنده موقع نوشتن از این 
موضوع تا چه اندازه باز اســت و معموال با چه 

محدودیت هایی مواجه است؟
نوشــتن از نیروهــای اطالعــات -عملیــات؛ بــا 
محدودیت های ســر راه، در هر موقعیتی، کاری بس 
دشوار است. گاه نام بردن از شخصیت های حقیقی، 
اصلی و فرعی؛ به ویژه نوشتن از نحوه اجرای عملیات ها 
و اهداف آن خط قرمزهای دارد که دست نویسنده را 
می بندد. اینها به ویژگی و حساســیت عملیات ها، به 
پیروزی ها و شکست ها و برخی مالحظات مرتبط با آن 
برمی گردد. فاش کردن دقیق موقعیت های جغرافیایی 
یا زمانی به لحاظ سیاسی، امنیتی و نظامی، حداقل تا 
سال ها، مقدور نیست. این خود، قانون و عرف جهانی 
دارد. رازمگویی اســت که در برخــی ممالک هرگز 
افشــا نمی شــود. با این حال، بازتاب محدودیت ها؛ 
معذوریت هایی هم دارد که قدرت مانور قلم نویسنده 
را در چارچوبی خاص محصور می کند. از این رو مؤلف؛ 
برای ادای حق مطلب با تنگناهایی روبه رو است و باید 
از تمام منابع قابل انتشــار نهایت بهره را ببرد. شاید 
بتوان گفت؛ سوژه حکم کوه یخی عظیمی را دارد که 
تنها بخشی از آن پیداست و قسمت عمده آن زیر آب 

مانده است.
برای نوشتن کتاب »برادر حنیف« 
چقدر منابع در اختیار شما قرار گرفت و خودتان 
برای تکمیل آن منابع چــه اقداماتی را انجام 

دادید؟
زمانی که کار نگارش این کتاب به من پیشنهاد شد، 
۷۰۰  صفحه متن مستند در اختیار من قرار گرفت که 
در ادامه اطالعاتی را هــم از طریق مصاحبه با برخی 
همرزمان و خانواده شهید به دست آوردم که پس از 
جمع آوری اطالعات، طرح کار ریخته شد. البته برای 
تکمیل اطالعاتی که داشتم به شهر اصفهان هم سفر 
کردم تا از نزدیک با اطرافیان شهید دیدار و گفت وگو 
کنم. سرانجام در سال ۱۳۹6نوشتن کتاب حاضر را 

براســاس منابع و اطالعاتی که درباره شهید نبی اهلل 
شاهمرادی به دست آورده بودم شروع کردم. در پروسه 
نگارش تا چاپ کتاب، چندین نوبت اطالعات تغییر 
کرد و اطالعات جدید جایگزین شــد و بارها از سوی 
خانواده شهید و ناشــر مورد بازبینی قرار گرفت. من 
سعی کردم حجم کتاب بیشتر از ۳۰۰ صفحه نشود تا 
مطالعه آن برای مخاطب راحت تر باشد. عنوان کتاب 
را در ابتدا »صبح پرواز حنیف« انتخاب کرده بودم که 

پیش از چاپ نام کتاب به »برادر حنیف« تغییر کرد.
شــما به عنوان یک داستان نویس، 
کتاب»برادر حنیف« را که براساس یک زندگی 
واقعی اســت در قالب زندگی نامه داستانی 
نوشته اید، برای این کار چه میزان از تکنیک های 

داستان نویسی بهره برده اید؟
بله، مــن در کتاب »بــرادر حنیف« ســعی کردم با 
توصیف و فضاســازی، قالب داســتانی به کار بدهم، 
چون داســتان ماندگار می شــود. اگر می خواستم 
داستان را فقط به حالت مســتند و خطی جلو ببرم، 
شاید ۵۰ صفحه بیشتر نمی شــد، ولی با فضاسازی، 
 توصیف و شخصیت پردازی، فضای داستانی پررنگ تر 
شــد. در مجموع، من در این کتاب بیشــتر از زاویه 
دید یک داســتان نویس جلو رفتم. چون فضاسازی، 

شخصیت پردازی و... را در کار استفاده کردم.
 همچنین سعی کردم از ابتدا تا انتهای کتاب زبان ساده 
را برای متن به کار گیرم. چون خودم ســخنرانی ها و 
دیالوگ های ثقیل را که کسی چیزی از آنها نمی فهمد 
نمی پسندم. برای همین روش فعلی را برای این کتاب 
برگزیدم. البته من همواره در طول دوران نویسندگی ام 
سعی کرده ام در تمامی آثارم از واژگان و جمالت ساده 

و همه فهم استفاده کنم.
به عنوان یک نویسنده که سال ها با 
کتاب و ادبیات سرو کار دارید، ویژگی های یک 

کتاب خوب را در چه مواردی می دانید؟

در رابطه با اینکــه یک کتاب خوب چــه ویژگی هایی 
باید داشــته باشــد به دیدگاه مخاطبان بستگی دارد؛ 
سلیقه افراد، متفاوت است. به عنوان مثال برخی به دنبال 
کتاب های تاریخی، برخی اجتماعی و برخی سیاســی 
و دیگر موارد هســتند و بنده نمی توانــم بگویم که چه 
کتابی خوب است، چرا که نیازهای افراد متفاوت است. 
اما یک کتاب خوب باید نیم نگاهی هم به جامعه حاضر 
خود داشــته باشــد تا اگر کار او را ســال ها بعد دیدند 
بتوانند قضاوت کنند. همانطــور که هم اکنون بعضی از 
روانشناس ها کتاب هایی مانند »بینوایان« اثر ویکتورهوگو 
را می خوانند و درباره اجتماع آن زمان قضاوت می کنند. به 
عقیده بنده بُعد تاریخی یک کتاب نیز حائز اهمیت است.
شما معموال در کتاب های خود به ابعاد 
تاریخی ماجراها هم توجه دارید. آیا تعمدی در این 
زمینه دارید یا فضای داستان هایی که شما می نویسید 

چنین بستری را برای آثارتان ایجاد می کند؟
با توجه به اینکــه من نویســنده کتاب های انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس هستم، نوشته هایم نه تنها درباره 
مسائل اجتماعی اســت بلکه نیم نگاهی هم به تاریخ 
دارد. اگر شروع به نوشتن کتابی کنم با این دیدگاه آغاز 
می کنم که اثری ماندگار در زمینه تاریخی هم داشته 
باشد و به زمان خودش اســتناد کند. از آنجا که خود 
بنده وقتی کتاب هایی را می خوانم تصور می کنم که 
چگونه لباس می پوشیدند و چگونه افکاری داشتند، 
سعی می کنم در نوشته هایم به بُعد تاریخی نیز بپردازم 

تا برای نسل های بعدی ملموس تر به نظر برسد.
شــما به عنوان یکی از نویسندگان 
ادبیات دفاع مقدس که سال های در این عرصه 
فعالیت دارید، شرایط بازار کتاب در حوزه کتاب 

دفاع مقدس را چطور ارزیابی می کنید؟
کتاب های حوزه دفاع مقدس از اقبال زیادی بین مردم 
برخوردار است و این نشان از موفقیت این حوزه دارد. 
بســیاری از کتاب های این حوزه باید تجدید چاپ 
شود و نویسندگان و ناشران آن از این سرمایه ای که 
گذاشته اند ســود ببرند. بنده کتابی نوشته ام به نام 
»چتربازی در امواج«، زندگی نامه شهید غواصی است 
که کارهای بسیار بزرگی کرده اما در محل زندگی اش 
حتی یک کوچه به نام آن شهید نیست. چون احساس 
تعهد می کردم به سراغ او رفتم و با پرسش از دوستان، 
همسایگان و مادر شهید، داستان زندگی او را نوشتم و 
چاپ شد، بنابراین می توان زندگی نامه تک تک شهدا و 
جانبازان را به رشته تحریر درآورد و این شهید یا جانباز 
برای نسلی که زیر بمباران شبکه های ماهواره، فضای 

مجازی و ضد انقالب هستند الگو قرار  گیرد.
در کنار آثاری که در حوزه های انقاب 
اســامی و دفاع مقدس می نویسید، بسیاری 
از خواننــدگان کتاب در ایران شــما را یکی از 
نویسندگان فعال ادبیات کارگری می شناسند. 
به عنوان نویسنده ای که در این حوزه آثار متعددی 
دارید، بفرمایید ادبیات کارگــری ما امروز چه 

جایگاهی در میان توده های مردم دارد؟
چندی پیش در یکی از ســایت ها خوانــده بودم که 

ادبیات کارگری ما دیگــر جایگاهی بین مردم ندارد. 
درحالی که من که کارگر از کارافتاده ای هســتم که 
به دلیل آلودگی محیط کار مســتمری بگیر تأمین 
اجتماعی شده ام،۳ رمان و ۴مجموعه داستان کارگری 
منتشر کرده ام. کسانی که می گویند ادبیات کارگری 
جایگاهی ندارد پس چرا سراغ کارهای من نیامده اند؟ 
اگر بخواهیم درست و ســنجیده قضاوت کنیم باید 
بگوییم که دست کم صاحبان کارخانه های کوچک و 
بزرگ باید از این رمان ها و مجموعه داستان ها حمایت 
می کردند. نه وزارت کار از این کتاب ها حمایت کرد و 
نه نهاد دیگری. درحالی کــه از میان ۳۰عنوان کتاب 
من ۷ جلدش کارگری است و جوایز مختلفی را هم 

به خودش اختصاص داده است.
در این زمینه می شود از تشکل های 
صنفی مثل خانه کارگر انتظار داشت که از آثاری 
که توسط نویسنده ای که پیشینه کارگری دارد 
و از موضوع کارگران هم می نویســد، حمایت 
کنند. آیا این تشکل صنفی، از شما در این زمینه 

حمایت نکردند؟
نه، حتی در خانه کارگر که خودم نیز عضو آنجا هستم 
حمایتی از آن نشد. من سال ها عضو خانه کارگر بودم 
و جالب اســت بدانید جزو نخستین کسانی بودم که 
نشریه »کار و کارگر« را در آنجا راه انداختم. برای این 
نشریه من حتی گزارش هم تهیه می کردم و به عنوان 
خبرنگار فعالیت داشــتم و جدول کلمات متقاطع با 
موضوع کارگری می نوشــتم. ولی هیچ یک از جوامع 
کارگری ما که معتقدند عرق کارگر مانند خون رزمنده 
است به این کتاب ها التفاتی نداشته و ندارند و سراغی 
از من نگرفتند. من هم نیازی به سراغ گرفتن دیگران 
ندارم اما ادعاهایی که در زمینــه حمایت از این آثار 
می کنند من را اذیت می کند. بیشتر کارهای من نیز 
مربوط به زمانی است که در بستر بیماری بودم. من 
نزدیک به 2۵یا 26بار به بیمارستان رفتم و برخی اوقات 
آثارم را در بیمارستان پاک نویس می کردم. در واقع اگر 
از کتاب های من حمایت کنند از همه ادبیات کارگری 
حمایت شده اســت. من انتظارم دارم کتاب های مرا 
بخرند و بخواننــد و در کارخانه هــا و کتابخانه های 
کارخانه ها در دسترس کارگران قرار دهند تا کارگران 
به حقوق خودشان آشنا شوند چون من بیشتر انتقادی 

می نویسم و آنها را با حقوق شان آشنا می کنم.
حاال که صحبت از ادبیات و فضای 
کارگری به میان آمد، درباره یکی از کتاب های 
موفق خودتان، »زنی بــا کفش های مردانه« 
بگویید که یادآور روزهای پیش از وقوع انقاب 

اسامی در یک فضای کارگری است.
این موضوع به مدتی قبل بازمی گردد. وقتی نوشتن 
رمان قبلی ام یعنی »تاالر پذیرایی پایتخت« را شروع 
کردم، هدفم مکتوب کردن تاریخ شفاهی از دیدگاه 
خودم بود. در فکرم این می گذشــت کــه اگر تاریخ 
شفاهی را به صورت داســتان ثبت کنیم، می توانیم 
باعث ماندگاری بسیاری در آن بشــویم. به باور من 
برای بررسی اســناد در هرحال باید به سراغ بایگانی 
رفت اما داســتان همواره در دســترس است و تأثیر 
بیشتری نسبت به تاریخ دارد. من از کودکی کار را با 
پادویی شروع کردم و بعد وارد کارگری شدم و مراتب 
مختلف آن را طی کردم. در خالل این سال ها بود که 
متوجه شدم در ایران کسی درباره کارگران اثر داستانی 
ننوشته و اگر اثری هم پیدا کنیم آثار ترجمه شده از 
کشورهای شرقی و سوسیالیست است. کتاب »زنی با 
کفش های مردانه« یک سند تاریخی است و می تواند 
محل اعتنا و توجه قرار بگیرد. بسیاری از اتفاقاتی که 
در این رمان روی می دهد را من به واســطه عضویتم 
در انجمن های اســالمی و اتحادیه هــای کارگری با 
چشــم خودم دیده ام. این رمان چکیده ای اســت از 
کل جنبش کارگری ایران در سال های قبل و پس از 
انقالب اسالمی و مدعی هستم که تنها رمان کارگری 
است که در ایران نوشته شده است. این رمان سرنوشت 
کارگران ایران را از بدو ورود به انقالب اسالمی و دوران 
جنگ تحمیلی و در ادامه آنچه در دولت سازندگی بر 
سر آنها آمد را روایت می کند. در همین بخش است 
که من ماجرای ظلم این دولت به کارگران را روایت 
کرده ام؛ اینکه چطور در ایــن دوران قراردادهای ۸۹ 
روزه با اصالح قانون کار باب شد که کارفرماها از زیر 

بستن قرارداد و بیمه کردن کارگر شانه خالی کنند.

نوشتن از راز مگوی برخی از ممالک 
محمدعلی گودینی، داستان نویس از کتاب جدیدش؛ »برادر حنیف« و کتاب و کتابخوانی می گوید

آراسته سلیمی توپقراءگفت وگو
خبرنگار

مروری بر کتاب»اینجا خط مقدم است« نوشته یحیی نیازی
روایت رونق تولید در دوران 

دفاع مقدس
در سال های پرتالطم دوران 
دفاع مقدس که سایه جنگ 
ناخواسته بر بسیاری از امور 
و شــئونات زندگــی مردم 
مســلمان ایران ســنگینی 
می کرد، باز هم زندگی نسبتاً 
عادی مردم جریان داشــت 
و هر یک از افــراد جامعه به 
ســهم خود می کوشــید بر 
سختی های آن دوران غلبه 

کند و گره گشای مشکالت زمان جنگ باشد. در کنار جمع 
کثیر رزمندگان که در مناطق جنگــی از آب و خاک میهن 
اســالمی مان دفاع می کردند، اقشــار و گروه های مختلف 
اجتماعی ازجملــه کارگران و صنعتگران ســختکوش هم 
می کوشــیدند چرخ های کار و تولید در کشور همچنان در 
وضعیت جنگی هم بچرخد و در امــور زندگی روزمره مردم 
خلل چندان ایجاد نشــود. در ارتباط با این موضوع، کتاب 
»اینجا خط مقدم اســت« به قلم یحیی نیــازی به موضوع 
رونق تولید در دفاع مقدس به روایت محمود زرگر می پردازد. 
این کتاب مجموعه گفتاری اســت از رونق تولید در دوران 
دفاع مقدس و شامل ۴ فصل به همراه مقدمه ای در ابتدا و نیز 
عکس های قدیمی و یادگاری در انتهای اثر که در2۴۰ صفحه 

از سوی انتشارات روایت فتح منتشر شده است.
مخاطب در کتــاب »اینجا خط مقدم اســت« بــا فراز و 
نشــیب های زندگی محمود زرگر آشنا می شود که سراسر 
درس مقاومت و ایســتادگی در برابر مشکالت و سرانجام 
چشیدن طعم شیرین پیروزی در ادامه استقامت هدفمند 

است.
زندگی او در دوران پرتالطم انقالب اســالمی و سال های 
پرافتخار دفاع مقدس، سراسر سختکوشی، ابتکار و افتخار 
است و همین مسئله باعث شده زرگر اکنون به عنوان یک 
کارآفرین موفق و نمونه در جامعه اسالمی نقش آفرینی کند. 
محمود زرگر در روزهــای متالطم پیروزی انقالب و جنگ 
تحمیلی با کارهای ساده، اما پرثمرش توانسته، دشواری ها 
و سختی های روزگارش را جســته و با پشتکار و صبوری، 
انتخاب هایش را اجرایی و ماندگار کند. او با ســختی های 
زندگی جنگیده تا چرخ تولید را در شرایط حساس کشور به 
حرکت درآورد و در این مسیر بارها و بارها موفق شده است. 
البته شکست هم جزئی از زندگی است که بدون چشیدن 

مزه آن نمی توان شیرینی موفقیت را درک کرد.
 راوی در فصل اول با عنوان دومین شــهر نفتی ایران، در 
کنار روایت زندگی خود و خانواده اش، درباره شهر هفتکل 
در سال های قبل و بعد از انقالب اســالمی هم توضیحات 
کاملی می دهد و مخاطب با زادگاهش آشــنا می کند. در 
بخشــی از این فصل می خوانیم: »یک بار که دبیر شــیمی 
برگه های امتحان را آورده بود بــه بچه های کالس گفت: 
»من دقت کردم به همه ســؤاالتی که شما جواب درست 
داده  بودید. زرگر غلط جواب داده  بود ولی به ســؤاالتی که 
بقیه جواب نداده  بودند او به خوبی جواب داده بود...« حق 
با معلم مان بود... شــاید دلیلش این بود کــه من پیچیده 
به مسائل نگاه می کردم.« در ســال ۱۳۵6و پس از دوران 
سربازی، محمود زرگر در شــهر»پونا« کشور هند مشغول 
به تحصیل می شود که به دلیل تمام شدن پول و همچنین 
شروع جرقه های جدی شکل گیری انقالب اسالمی در ایران، 

درس را نیمه تمام رها کرده و به کشورش بازمی گردد. 
راوی در فصل دوم کتاب به دوران سخت سیل خوزستان و 
جهاد سازندگی و شکل گیری دغدغه اشتغال زایی خودش 
و نیز فعالیت هایی که او در این دوران انجام داده می پردازد. 
در بخشی از این فصل به موضوع مبارزه با بیکاری پرداخته 
می شــود و نامه نگاری زرگر به اســتاندار وقت خوزستان 
)سیدمحمد غرضی( و ارائه راهکاری از سوی وی برای حل 
مشکل بیکاری جوانان شــهر. در ادامه روایت می شود که 
روزنه های امید به روی زرگر گشوده می شود و استانداری 
از او بــرای همکاری دعــوت می کنــد. او در این بخش به 
توضیحاتی درباره ایده آموزش و نحوه  عملیاتی کردن آن و 

همچنین موضوع بودجه و بقیه موارد می پردازد.
 فصل سوم کتاب با عنوان»شیپور جنگ« به سلسله وقایعی 
در زندگی محمود زرگر اختصاص یافته که همزمان با وقوع 
جنگ تحملی حکومت بعثی عراق علیه جمهوری اسالمی 
ایران به وقوع می پیوندد. کمتر از 2هفته مانده به شــروع 
جنگ، محمود زرگر به توصیه استانداری به شرکت کربن 
ایران می رود تا برای جلو بردن کارهای شرکت با مدیرعامل 
آن همکاری کند. اما جنگ شروع می شــود و زرگر راهی 
جبهه می شود. با این حال، پس از بازگشت به منزل به او خبر 
می دهند که از طرف شرکت فراخوانده شده و به این شکل، 
دست تقدیر، آینده  دیگری برای محمود زرگر رقم می زند. 
»فردا صبح با رگه هایی از نگرانی به شرکت رفتم. آنجا بود 
که فهمیدم قرار است مدیرعامل شرکت بشوم... بین عقل و 
دلم نزاعی سخت در جریان بود. عقل می گفت موفقیت در 
این شرکت درآن شرایط سخت و شکننده، ارزش اش کمتر 
از حضور در خط مقدم و نبرد با دشمن بعثی نیست. و انگار 
یک ندای درونی می گفت این  راه تو را به سرمنزل مقصود 
نمی رســاند.« در نهایت محمود زرگــر تصمیم می گیرد 
مدیریت شــرکت را به عهده بگیرد. در ادامــه  اثر به ایده ها 
و کارهایی که او در رابطه با شــرکت و نحوه  اداره   آن انجام 
می دهد پرداخته  می شــود. با آنکه مشکالت یکی از پس از 
دیگری بر سر شرکت فرود می آیند، اما روحیه جهادی زرگر 
و دوستانش مشکالت را پس می زنند و فاتح نبردها در جبهه 

کار و تولید می شوند.
 در بخشی از کتاب می خوانیم:»پیش از شروع به کار مجدد 
کارخانه با مــاده اولیه جدید، گاه گاهــی کارخانه هدف 
موشک ها و بمباران های هوایی دشمن بعثی قرار می گرفت 
و برخی مواقع به حدی شرایط سخت می شد که کارخانه 
را خاموش می کردیم. به ناچار باید کارخانه را به خصوص 
برای شب در یک استتار و پوشــش اطمینان بخش قرار 
می دادیم و سنگرهای مناســبی در سطح کارخانه ایجاد 
می کردیم. تا شــروع به کار کارخانه فرصت مناسبی پیدا 
شده بود که به این ضرورت ها و فراهم کردن مقدمات کار 

تولید برسیم.«

مردگان راوی
کتاب »مردگان راوی« نوشته 
مریم ساحلی، اثری داستانی 
اســت که روایت ها را از زبان 
کسانی که اکنون دیگر زنده 
نیســتند بازگو و ماجراها و 
موضوعات خاصــی را از دید 
و نگاه آنهــا حکایت می کند. 

این کتاب که ۹فصل دارد و از سوی انتشارات کتاب 
نیستان منتشــر شــده، از زبان اول شخص روایت 
می شوند و درباره دختری به نام گل بهار است که در 
آستانه دهه چهارم زندگی اش به سر می برد. گل بهار 
پرستار است و در بیمارستان کار می کند. او ارتباطاتی 
ماورایی با کسانی که در بیمارستان بستری می شوند 
برقرار می کند به طوری که حتی پس از مرگ شــان 
با آنها در ارتباط است. ارتباط های فراواقعی گل بهار 
با مردگان بیمارستان تا جایی پیش می رود که پای 
مسائل خانوادگی و شخصی او هم به ماجرا باز می شود 
و از رازهای مهمی در زندگی او پرده برداری می شود. 
کتاب مردگان راوی نثری ساده صریح دارد و گاهی 
رنگ و بویی شــاعرانه و آهنگین به خود می گیرد. او 
توانسته به خوبی روابط انسانی، آشفته حالی، عشق و 
دیگر احواالت را به تصویر بکشد و در میان زمان های 
مختلف از گذشته تا حال ســفر کند. در بخشی از 
این کتاب می خوانیم: » ... می نشینم و چشم هایم را 
می مالم و دوباره می خوانم. یک وقت هایی در ساعتی 
از زمان بی آنکه لحظه ای فکر آدم، به سمت و سوی 
پدیدار شــدن یک منجی راه بکشد، مردی یا زنی از 

راه می رسد... .«

دوم شخص مفرد
کتاب»دوم شخص مفرد« نوشته 
محمدرضا شرفی خبوشان، روایتی 
 از  زندگی  مجاهد  عرصه فرهنگ  و 
 رسانه، محمدسعید جباری است 
که از سوی نشر صاد چاپ و منتشر 
شده است. این کتاب، روایت یک 
نسل سومی اهل رسانه است؛ یک 
نسل سومی فارغ التحصیل دانشگاه 
صنعتی شریف که به آینده ایمان 

دارد، مسئولیت می پذیرد و درست در جایی قرار می گیرد که 
به لزوم بودنش در آن جایگاه ایمان دارد و آن جایگاه را با شیوه  
تالش و جدیت و اعتقادی که دارد، رفعت می بخشد. در معرفی 
این اثر آمده است، زندگی نامه ها فراوانند. چه از درگذشتگان و 
چه از آدم های حی و حاضر. باید دیری زیست و سالیان زیادی 
را گذراند تا تجربه های گونه گون به قدری برسند که کتابی را 

بسنده کند. 
دوم شخص مفرد اما خالف این قاعده است؛ روایتی از زندگی 
محمدسعید جباری است؛ جوانی که تنها سی و یک سال زیست 
و به سبب شکل زیستنش و کاری که به عهده داشت، از خود 
نقلی به جا گذاشــت که درخور یک زندگی نامه به یادماندنی 
است. محمدســعید جباری را مجاهد عرصه فرهنگ و رسانه 
خوانده اند؛ لقبی که چرایی آن را بایــد در این کتاب خواند و 
دلیل آن را دانست. در بخشــی از کتاب می خوانیم:» بعد از 
پژوهش هایی که روی نفوذ بیگانه در بخشی از استارت آپ ها 
و اکوسیستم استارت آپی و کسب وکارهای اینترنتی کردید، 
یک کانال مخفــی تلگرامــی راه انداختید. می خواســتید 
پژوهش های تان را در کانال بگذارید و با استفاده از بازخوردها 
و البته مطالب جدیدی که ممکن بود ازطرف مخاطبان کانال 

به دست ادمین برسد، مستندتان را بسازید.«

شناسایی در اروند
کتاب»شناســایی در ارونــد« 
به قلم علــی باقــری وکیل آباد، 
زندگی نامــه داســتانی شــهید 
حمید اللهیاری و سی و دومین اثر 
در مجموعه »چشــمان آسمانی 
انقالب اسالمی« است که توسط 
انتشــارات انجمن پیشکسوتان 
سپاس منتشــر شده است. کتاب 
حاضــر حاصــل گفت وگــوی 

رودررو با ۳۳نفر از خانواده، دوســتان و همرزمان شــهید 
حمید اللهیاری است که این گفت وگوها در شهرهای اردبیل، 
تبریز، میانه، کرج، تهران و اسالمشــهر انجام شــده است، به 
اضافه یادداشــت هایی که از همرزمان شهید به دست نویسنده 
رسیده است. مولف در بخشــی از مقدمه اثر یادآوری کرده که 
یادداشت های خود شــهید حمید اللهیاری هم در اختیار وی 
بوده که در قالب دلنوشــته، مناجات نامه، نامه و یادداشت های 
پراکنده در دفتری از او به یادگار مانده بوده و توسط برادر شهید 
در اختیار، نویسنده قرار گرفته و در قسمت های مختلف کتاب 
»شناســایی در اروند« از این مطالب اســتفاده کرده است. در 
بخشی از این کتاب می خوانیم:»کار نیروهای اطالعات-عملیات 
در منطقه عمومی خرمشــهر- شلمچه آغاز شــده است. قرار 
است عملیاتی در مناطق اطراف جزیره  ام الرصاص آغاز شود. به 
همین خاطر شناسایی منطقه عملیاتی شروع می شود. مدتی بعد 
به موقعیت شهید اوجاقلو می رویم. قرار است به نیروها، غواصی و 
شنا یاد بدهیم. آب رودخانه کارون سرد است. برای اینکه نیروها 
با اشتیاق و عالقه وارد آب شوند مجبورم خودم قبل از همه وارد 
آب شــوم. وارد آب که می شــوم، همه را به رعایت نظم و آداب 
نظامی توصیه می کنم. تأکید می کنم نیروها، تقوی الهی را حتی 

داخل آب هم فراموش نکنند.«

زندگی نامه

زندگی نامه داستانی

داستان ایرانی

مریم السادات موسوی یادداشت

 »یک مشت خاک« سال 1371منتشر شد
کتاب اول من با عنوان»یک مشت خاک« در سال 1371منتشر شد. اوایل چندتا داستان 
کوتاه نوشتم که در نشریه »ُجنگ سوره« منتشــر شد. یک سری از داستان ها را هم در 
مطبوعات چاپ کردم. بعد کتاب»یک مشــت خاک « را که برای نوجوانان بود و شامل 
3 داســتان کوتاه بود سال 1370نوشتم که ســال 1371به چاپ رسید. بعد از آن دیگر 
نمی خواستم نویسنده شوم و کتاب بنویسم و فقط از روی درد بود که می نوشتم ولی جایی 

ارائه نمی دادم. البته به مطبوعات می دادم. 
یک بار آقای رهگذر)محمدرضا سرشار( گفت اگر کاری داری بیاور و انتشاراتی را به من 
معرفی کرد. من هم رفتم کارها را دادم. گفتند از اینها بهتر بنویس. یک بار هم رفتم حوزه 
هنری گفتند ما چاپ نمی کنیم. نوبت ها پر است. من هم رفتم انتشارات قاضی کتابم را 
چاپ کردم. 250تومان هم از خودم گرفتند. دیدم اینطوری اســت. با خودم گفتم دیگر 
نویسندگی فایده ندارد. اما دوباره نوشتم . دو تا مجموعه داستان دادم به حوزه هنری که 
9، 8سال توی نوبت بودند و یکی آنقدر کهنه شده بود که یکی دیگر به جایش دادم و سال 

82چاپ شدند به نام »سیاب و نبرد«.
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