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علی اهلل سلیمیگفتوگو
روزنامهنگار

درباره حضرت زینب)س( تا به حال 
کتاب های زیادی به قلم محققان و نویسندگان 
متعدد تألیف و منتشر شده است، کتاب عقیله 

در راستای چه نیازی نگاشته شد؟
منخودمدرپژوهشهاوبررسیهاییکهدرخصوص
کتابهاینوشتهشدهدراینحوزهداشتم،دریافت
وبرداشتماینبودکهعمدهآثاریکهدربازارهست،
بهخصوصآثاریکهمشابهتداردباروایتوادبیات
داستانیودراینبخشتلقیمیشود،روییکبُعد
ویکبخشاززندگیحضــرتزینب)س(تمرکز
داشتهوســایربخشهایزندگیآنحضرتعمال
مغفولماندهاســت.هرچندعمدتاحادثهعاشورا
وحوادثپــسازآنونقشحضــرتزینب)س(
دراینواقعــهمهموتأثیرگذاراســتواینبخش
اززندگیآنحضرت،ســایربخشهــایزندگی
ایشانراتحتالشــعاعخودقراردادهوآثارموجود
همعمالبههمیــنبخشهاپرداختــهوازهمین
دریچهبهآنحضرتنگریستهاند.منکاریکهدر
کتاب»عقیله«کردم،نگاهجامعبههمهبخشهای
زندگیحضرتزینب)س(است؛ازدورانجوانی،در
بخشخانوادگیوهمسرداریوتربیتفرزندانودر
حوزههایاجتماعی،فقهی،علمیوارتباطومراوده

بامردمومسایلاجتماعیوکمکبهنیازمندان.
کتاب های شــخصیت محور موفق و 
تأثیرگذار که براساس زندگانی یک شخصیت 
تاریخی یا دینــی تألیف می شــوند، اغلب از 
پشــتوانه های تحقیقی و مطالعاتــی باالیی 
برخوردارند، شما برای نوشتن این اثر چه میزان 

تحقیق و مطالعه داشتید؟
منحدود2ســالفقطمطالعهکردم.قبلازاینکه
واردحوزهنوشتنشوم،فقطمنابعرامیخواندمو
فیشبرداریمیکردم.کتابهایمختلفیدرباره

حضرتزینــب)س(دیدم.حتیبعضی
کتابهاکهمثالیکپاراگرافدربارهآن
حضرتمطلبداشتند.منسعیکردم

همهراببینموبخوانــم.بعدازاینکهوارد
مرحلهنوشتنشدم،چونتخصصعلمی
درحوزهتاریخاسالمنداشتمبهایننتیجه
رسیدمکهیکمشاورعلمیدرزمینهتاریخ
اسالمداشتهباشم.احساسکردمیککسی

دربزنگاههایحساسیکهدرموردزندگیاین
بزرگانوجوددارد،بایدبهمنکمککند.بهلطف
الهی،خداونددکترمحمدحســینرجبیدوانیرا
درمسیرکارمقراردادکهایشــانبدونهیچگونه
چشمداشــتیبهمنکمککردوکتابراازابتداتا
انتهادوسهمرتبهخواندوهرجانیازبهویراستاری
تاریخیداشتانجامدادند.ایشانفصلبهفصلدر
هنگامنگارشکتابهمراهبودندوهرجامنمشکل
منبعیاابهامتاریخیداشــتم،راهنماییکردندو

منابعمعرفیکردند.کمکایشانبرایمنخیلی
ارزندهبود.

روایت زندگی حضــرت زینب)س( 
به نوعی روایت بخشــی از تاریخ اســام هم 
محسوب می شــود، کتاب عقیله در این زمینه 
چقدر اطاعات تاریخی در اختیار خوانندگان 

می گذارد؟
بله.روایتزندگیحضرتزینب)س(،روایتبخشی
ازتاریخاسالمهمهست.منمعتقدماینکتابدر
5فصلمرورکاملیداردبرحوادثمهمتاریخصدر
اسالم.بهعنوانمثال،درفصلیکهمربوطمیشود
بهزندگیحضرتزینب)س(باپدربزرگوارشــان،
حضرتامیر)ع(،منناگزیربــودمبهتمامحوادث
مهمایندورهاشــارهکنم.یافصلزندگیایشانبا
امامحسنمجتبی)ع(همهمینطور،ماجرایصلح

امامحسن)ع(وخالفتآنامامهمدرکتاب
آمدهاست.بنابراین،کتابعقیلهبهنوعی

مروریاســتبرتاریخصدراسالماز
زمانپیامبر)ص(تــاوفاتحضرت
زینب)س(کهزمــانامامتامام

سجاد)ع(هماست.
ادبی شما  کارنامه 
نشان می دهد با قالب ادبی 
شعر شروع کرده اید و هنوز 
هم تعلق خاطری به شعر 

دارید. نگاه و زبان شاعرانه در کتاب عقیله را تا 
چه اندازه در موفقیت آن مؤثر می دانید؟

قطعامؤثربودهومنمعتقدمکهشایداگرمنشاعر
نبودم،براینگارشآنتوفیقپیدانمیکردم.البته
بخشعمــدهتوفیقنگارشاینکتــابنظرخود
حضرتزینب)س(ولطفوبزرگواریایشاناست؛
اصالدراینموردتردیدیندارم.امابههرحالسابقه
بیستوچندسالمندرحوزهشعروآشناییباحوزه
ادبیاتفارسیکمککردکهبتوانممتنقویتریرا
ارائهدهم.اغلبمخاطبانيکهاینکتابراخواندهاند،
متنفاخرکتابرابهعنوانقوتکارمیدانســتند
والبتهبعضیهاهمبودندکــهمیگفتنداگرمتن

سادهتربودبرایعمومبهتروقابلدرکتربود.
جایگاه کتاب هــای دینی در جامعه 
و بــازار کتاب ایران را چطــور ارزیابی 

می کنید؟
درموردجایگاهکتابهایدینی
منطقافکرمیکنمبایدخوب
باشدامامتأسفانهاینطور
بهنظرنمیآیــد.یعنی
تجربــهشــخصیمن
ازانتشــاراینکتاب
نشــانداد،ممکن
اســتمخاطبها
استقبالخوبی

کسب جایزه جالل، آرزوی هر نویسنده است
گفتوگوباالهامامین،نویسندهکتاب»عقیله«وتقدیرشدهبخشمستندنگاریجایزهادبیجاللآلاحمد

خبررمان

رمان

قصههایکهن

خرید ۶۲ هزار کتاب از سامانه 
کتابفروشی ها

بیشاز۱۰هزارنفرطی2ماه،۶2هزارو2۸۴نسخهکتابرابه
مبلغ۳۴میلیاردو۷۷۹میلیونریالازکتابفروشــیهایعضو

»سامانهخریدازکتابفروشی«خریدند.
بــهگــزارشروابطعمومیخانــهکتــابوادبیــاتایران،
۱۰هزارو۳5نفــراز55۱شــهردربــازهزمانــی2ماهــه
۶2هزارو2۸۴نسخهکتابرابهمبلغ۳۴میلیاردو۷۷۹میلیون
ریالاز2۳۷کتابفروشیعضو»ســامانهخریدازکتابفروشی«
خریدندکهمجموعیارانهپرداختیبهآنها۷میلیاردو5۳۶میلیون
ریالبودهاست.مردمشــهرهایتهران،قم،اصفهان،مشهد،
شیراز،تبریز،کرج،رشت،زنجان،اراکویزدبهترتیببیشترین
خریدارانکتابفروشــیهایعضواینسامانهبودندوبیشترین
یارانهخریدنیزبهخریداراناســتانهایتهران،قم،اصفهان،
خراسانرضوی،فارس،آذربایجانشرقی،البرز،آذربایجانغربی،
مرکزی،گیالن،مازندران،خوزســتان،همــدان،کرمان،یزد،
سمنان،لرستان،زنجان،کرمانشاه،قزوین،کردستان،گلستان،
چهارمحالوبختیــاری،اردبیل،بوشــهر،خراســانجنوبی،
خراسانشمالی،هرمزگان،سیســتانوبلوچستان،کهگیلویه

وبویراحمدوایالماختصاصپیداکردهاست.
دراینمدت۱۰کتابفروشییارانه2۰میلیونتومانیاختصاص
یافتهبهکتابفروشــیهایعضودرمرحلهاولرامصرفکردهو
دوبارهیارانهدریافتکردهاند.همچنین2۴هزارو۶۰۹بســته
کتاباززمانشروعبهکار»سامانهخریدازکتابفروشی«برای

خریدارانارسالشدهاست.
تعداد۱52هزارو۸۱2عنوانکتابمنتشــرشــدهازســوی
۴هزارو۶۴۹ناشرتوسط2۳۷کتابفروشیدر»سامانهخریداز
کتابفروشــی«درمعرضدیدخریدارانقرارگرفتهومجموع
تعدادنسخهکتابهایموجودنیز۴میلیونو۹2۳هزارو۱۹۸
نسخهاست.خریدارانمیتوانندبامراجعهبه»سامانهخریداز
کتابفروشی«بهنشانیc.ketab.irضمنثبتنام،کتابهای
موردنظرخودراازکتابفروشیهایعضو،خریداریوباپرداخت
صرفا۸هزارتومانبرایهربســتهپســتیازهرنقطهکشور،
کتابهایخریداریشدهرادرنشانیثبتشدهتحویلبگیرند.

مرکزپشتیبانیوپاسخگوییباشمارهتماس۰2۱-۹۱۰۰۹۸۹۸
برایپاسخگوییوراهنماییدربارهفرایندهایثبتنام،فروش
وخریدکتابازطریق»ســامانهخریدازکتابفروشــی«برای

خریدارانوکتابفروشاندرنظرگرفتهشدهاست.

زمان به خویشتن
ابوحازممکیبهقصابیگذرکرد

کهگوشتفربهداشت.
قصابگفت:»ازاینگوشــت

بستان.«
گفت:»سیمندارم.«

گفت:»تورازماندهم.«
گفت:»منخویشــتنرازماندهم،نیکوترازآنکهتومرازمان
دهیومنخــودراآراســتهگردانم.«قصــابگفت:»الجرم

استخوانهایپهلوتپدیدآمدهاست.«
گفت:»کرمهایگورراهماینبسبود!«

تذکره االولیا - عطار نیشابوری

ما شروعش می کنیم 
»ماشروعشمیکنیم«داستان
امید،رشدودوستداشتناست
کهتنشهایخشونتخانگی
راازنگاهمــادریتنهابهتصویر
میکشــد.لیلیناچاراستبا
پیامدهــایجدایــیوارتباط
گریزناپذیربارایلکهپدرفرزند
اوست،دســتوپنجهنرمکند،

گرچههنوزآسیبهایروانیناشــیازبدرفتاریهایرایلدر
وجودشباقیماندهولیاوناچاراستبااینواقعیتروبهروشود
کهخشمهمیشگیرایلوحسادتهایویبرزندگیآیندهاش

خدشهواردخواهدکرد.
اینکتاب،شــهامتآغاززندگیدوبارهراپسازسپریکردن
آشفتگیهایزندگیخشونتآمیزبهشمامیبخشدوضرورت
ادامهدادنرامطرحمیکند.کالینهووردرستوغلطرادرذهن
مخاطببهچالشمیکشدواورابرآنمیداردتاباشخصیتهای
ضدقهرمانداستانهمدلیکند.هوورتوانستهاستاینواقعیت
رااثباتکندکهدرزندگی،هیچکسواقعاضدقهرماننیست.
شخصیتهایضدقهرماناینرمان،قربانیآموزشیارفتارو
اوضاعنامناسبگذشتهشانبودهاندونفرتداشتنازآنهاکار
سادهاینیســت.اینکتاببهعنوانادامه»پدیدهماتمامش
میکنیم«،بهخودیخودنیزرمانیمستقلدربهتصویرکشیدن
واقعیخشونتخانگیاســت.»کالینهوور«سال۱۹۷۹در
سولفوراسپرینگز،تگزاسدیدهبهجهانگشود.هووربیشاز
2۰رماننوشتهکهفضاییعاشقانهومعماییدارند.بیشترآثار
اوجزوپرفروشترینهاینیویورکتایمزبودهاند.نشــرآموت،
چاپنهمرمان»ماشروعشمیکنیم«نوشته»کالینهوور«را
باترجمهآرتمیسمسعودیدر۳52صفحه،بهبهای۱5۶هزار

تومانمنتشرکردهاست.

خانه پیش از تاریکی
رمان»خانهپیــشازتاریکی«
نوشته»رایلیســاجر«راساره
خسرویبهفارســیبرگردانده
وچاپنخســتآنبهتازگیاز
سوینشــرآموتمنتشرشده
اســت.»خانهپیشازتاریکی«
چهارمینرمانژانــرمعمایی
»رایلیساجر«،داستان»مگی
هولــت«دختــریاســتکه

25سالپیش،زمانیکهفقط5سالداشــتباپدرومادرش
بهســرایبانبرینقلمکانکرد.اتفاقاتیکــهدراینعمارت
ویکتوریاییکهدرجنگلهایورمانتواقعبود،بهوقوعپیوست،
اینخانوادهرابرآنداشتکهپسازتنها2۰روزمجبوربهفرار
ازآنخانهشوند.طولینکشیدکهپدرمگیکتابیبهنامخانه
وحشتمنتشرکردودرآنازوقایعیمرموزوماوراءطبیعیکه

درآنخانهبرایشانرخداد،سخنگفت.
مگیکهاینکدر۳۰ســالگیخودبهســرمیبــرد،چیزیاز
خاطرات5ســالگیاشبهیادندارد.ازطرفــیهمحرفهای
پدرشدرکتابرادروغمیانگارد،چوناعتقادیبهمســائل
ماوراءطبیعيندارد.حاالکهپدرشفوتکردهواووارثسرای
بانبریشده،درسرداردتابعداز25ســالبهآنجابرگرددتا
ضمنتعمیرخانهوآمادهسازیاشبرایفروش،دلیلاصلیفرار
خانوادهاشازآنخانهراکشفکند.آیاسرایبانبریواقعاخانه
ارواحاستیارازهایبهمراتبخطرناکتریدروندیوارهایآن

خانهپنهاناست؟
نشرآموتاینرمان۴۶۴صفحهایرابهبهای۱۹۱هزارتومان

منتشرکردهاست.

الهام امین، شاعر و نویسنده، متولد سال۱۳۵۸ مشهد و 
ساکن این شهر است. مادر ۲فرزند و دانشجوی دکترای 
علوم سیاسی با گرایش مسایل ایران است. به عنوان 
سردبیر خبر در سایت رادیو دری معاونت برون مرزی 
صدا فعالیت  می کند. از ســال۱۳7۵ در محافل ادبی 

حضور دارد و کتاب شعر او با عنوان »شالی از شکوفه« 
برگزیده جایزه ادبی قلم زرین انجمن قلم ایران شده 
اســت. دیگر کتاب وی با عنوان »عقیله« که درباره 
زندگی حضرت زینب)س( است، جایزه هجدهمین دوره 
کتاب سال خراسان رضوی در بخش ادبیات داستانی را 
کسب کرده و در بخش مستندنگاری پانزدهمین دوره 
ادبی جایزه جال آل احمد هــم به عنوان اثر برگزیده 
انتخاب شده است. با وی درباره کتاب عقیله و جایزه 

ادبی جال آل احمد گفت وگو کرده ایم.

داشتهباشند،امامتأسفانهناشرهاکوتاهیمیکنند.
منبرایچاپاینکتاب،2سالدربهدردنبالناشر
بودموهیچناشــریکتابمنراچــاپنمیکرد
بهخاطراینکهکتابیکداستانمذهبیاست.بهمن
میگفتندبازارندارد.بهنظرمناینحرف،کلیشهای
وغیرکارشناسانهاست.چونبعدازاینکهکتابچاپ
شددرکمتراز۹ماهبهچاپپنجمرسید.اینیعنی
اینکهمخاطبازاینکتاباستقبالکردهودوست
داردایننوعکتابهاهمچاپشود.بهنظرماگرکار
خوبارائهشــود،حتمامخاطبخواهدداشت.اگر
میبینیمازاثریاستقبالنمیشود،حتماخودآن

اثرمشکلداردنهموضوعآن.
کتــاب شــما امســال در بخش 
مســتندنگاری جایزه ادبی جــال آل احمد 
به عنوان اثر شایســته تقدیر انتخاب و معرفی 
شد، از احســاس خودتان درباره این موفقیت 
بگویید و اینکه کسب این جایزه چه تأثیری در 

موفقیت های بعدی کتاب خواهد داشت؟
درحــوزهادبیاتکشــورمان،جایــزهادبیجالل
آلاحمدجایزهمعتبریاســتکههرنویسندهای
آرزوداردآنرادریافتکند.منخودمســالهای
زیادیاستکهپیگیراخبارورویدادهایاینجایزه
ادبیبودم.باوجوداینکهنویسندهنبودموشاعربودم
امادوستداشتمببینماینجایزهبهکدامنویسنده
میرسد.اماامسالخداخواستولطفخودحضرت
زینب)س(بودکهاینتوفیقشاملحالمنهمشد.
خداراشکرمیکنمایناتفاقافتاد.بهویژهاینکهکار
اولمندرحوزهنثربــودوپیشازاینمنفقطدر
حوزهشعرکارکردهبودم.طبیعتا،همموقعیکهاز
طریقخانهکتابوادبیاتایرانبامنتماسگرفتند
واطالعدادندوهمموقعیکهجایزهرادریافتکردم،
لحظههایشیرینوهیجانانگیزیبود.مطمئنماین
جایزه،همبهسرنوشتاینکتابوهمرویسرنوشت
نویسندگیمناثرشراخواهدگذاشت.اینجایزه
باعثشدباانگیزهبیشتریبهکارمادامهدهموخون

تازهایدررگهایمنجریانپیداکرد.
به نظر شــما، کتابی که بــا رویکرد 
مستندنگاری تألیف می شود باید چه ویژگی هایی 

داشته باشد؟
بهنظرمآنچهمیتواندیکاثرمستندنگاریراموفق
کند،غیرازیکقلمخوبوشــیواورواننویسنده،
دقیقبودناودرروایتواستناداتدقیقبهتاریخو
منابعمستقیمومعتبراست.یکمستندنگاریموفق
وماندگاربهپشتوانهپژوهشیدقیقومعتبرنیازدارد

کهبتواندازماناییبیشتریبرخوردارباشد.
درباره کتاب های در دست تألیف یا 

آماده چاپ خودتان هم توضیح دهید.
فعالدرگیررسالهدکتریهســتمکهخیلیوقتم
راگرفتهاســت.تالشمیکنمدرهفتهشتماه
آیندهاینکاررابهســرانجامبرسانم.کاربعدیکه
تقریباشــروعکردهامومقداریمنابعهمبرایآن
جمعآوریکردهاموهمزمانمطالعاتیهمدربارهآن
دارم،مربوطبهزندگیفاطمهبنتاسد،مادرگرامی
حضرتامیر)ع(است.بهنظرمایشانشخصیتیاست
کهتحتالشعاعتابشچهرهفرزندبزرگوارشانقرار
گرفتهوکمتربهایشانتوجهشدهوگرنهآنمولود
بزرگحتمامادربزرگواریداشتهودردامنآنمادر
بزرگوارپرورشیافتهاســت.قصددارمدرخصوص
سایرزنانصدراســالمهماینپروژهراادامهدهم.
همچنینیکمجموعهشعرآمادهچاپدارمکهقصد

دارمآنرامنتشرکنم.


