


می گــردد  بــر  10آذر67  بــه  داســتان  رشوع 

انتشــارات مســجد  فعالیــت  آغــاز  و دســتور 

مقــدس جمکــران و چــاپ اولیــن کتــاب در 

صــادر مــی شــود. فعالیــت انتشــارات فــراز 

کــرده  تجربــه  را  گوناگونــی  نشــیب هــای  و 

ــد ــی طلب ــل م ــال مفص ــه رشح آن مج ــت. ک  اس

و امــا امروز ،رویــه کنــون انتشــارات جمکــران در 

اوایــل دهــه 90 ، با تغییر مدیریت و سیاســتها )و 

تغییــر عنــوان بــه » انتشــارات کتــاب جمکــران« 

ــعه  ــته، توس ــیر گذش ــل مس ــورد. تکمی ــد خ کلی

ــی، ورود  ــاء تراث ــدات، احی ــی تولی ــی و کیف کم

جــدی بــه حــوزه ادبیــات داســتانی و همچنیــن 

ــود.  ــن رخدادهــا ب ــودک و نوجــوان از مهمرتی ک

ــون  ــا کن ــدا ت ــران از ابت ــاب جمک ــارات کت انتش

بیــش از 800 عنــوان کتــاب منتــر کــرده اســت. 

»نــر معــارف اســامی و مهدویــت ســلیم« 

بزرگرتیــن افتخــار انتشــارات کتــاب جمکــران 

ــن  ــا عناوی ــی ب ــوده ول ــالها ب ــن س ــول ای در ط

و  فرهنــگ  اهــل  مجامــع  در  گوناگــون 

اســت  شــده  تقدیــر  تاشــهایش  از  کتــاب 

اســت: زیــر  رشح  بــه  آن  از  بخشــی  کــه 

تـــــــ ا ر نـــتــشــــا ا
 کـــتـــاب جـــمـــکــران

نارشبرگزیده سال 1396 جمهوری اسامی ایران؛

برگزیده دهمین جشنواره بین املللی کتاب سال رضوی؛

برگزیده اولین جشنواره کتاب آرایی دینی؛

برگزیده هامیش اندیشه و قلم ارتش؛

برگزیده اولین دوره جشنواره رسخ نگاران

برگزیده دوساالنه ششمین تصویرسازی قم؛

شایسته تقدیر کتاب سال حوزه؛

نامزد دریافت جایزه در جشنواره های گوناگون

 جهش حضور در رسانه ها و انعکاس گسرتده آثار کتاب
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بچــه، آواز،  کتــاب   رمــان 
 آتــش کــه بــا شــیوه مســتند
یافتــه نــگارش   داســتانی 
ــت ــی اس ــکات جالب ــاوی ن  ح
 کــه معمــوال از دیــد افــرادی
 کــه محققانــه بــه جریانــات
نمی کننــد، نــگاه   اجتماعــی 
بــرای و  می مانــد   پنهــان 
 پژوهشــگران تاریــخ انقــاب

ــت ــد اس ــیار مفی .بس

 از ســاختمان ســاواک کــه بیــرون
بــرای چــرا  ندانســت   آمــد، 
 اولین بــار بــا ایــن صراحــت بــا
ــس ــا ح ــرد. ام ــت ک ــر مخالف  دکت
 خوشــی داشــت. بــرای اولین بــار
ــاید ــتقل. ش ــود و مس ــودش ب  خ
ــه ــر دهنــش رفت ــزی زی ــزۀ چی  م
 بــود کــه خروارهــا از آن، زیــر
ــاده رو ــود. پی ــتغیب ب ــان دس  زب
را زنــد  راه  چهــار  بــه   منتهــی 
لیســت را  گرفــت و قــدم زد. 
 بیــرون آورد و فکــر کــرد: »از
 بیــن ببرمــش! نامــردی شــاید
دیگــه ای ســاواکی  یــا   غامــی 
باشــه؟..... کــرده   تعقیبــم 
 بدجــوری بــه کیــف ُزل زده بــود.
ــزن و ــه بری  مشــکوک شــد ممکن
 لیســت رو ازم بگیــرن بهتــره یــه
ــتغیب ــۀ دس ــرم خون ــت ب .»راس

برشی از کتاب

آواز، بچه، آتش

اکبر صحرایی
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دربــاره رمــان  ایــن   داســتان 
ــت ــوان اس ــری نوج ــی دخت  طوب
مــرداد  ۲۸ کودتــای  در   کــه 
دســت از  را  پــدرش   ۱۳۳۲ 
 مــی دهــد و در روزگار یتیمــی
 بــه ازدواج تاجــری عراقــی در
ــایه ــره همس ــد و در بص ــی آی  م
.هوویــی زبــان نفهــم مــی شــود

 خانــه عبداهلل ، خانــه بزرگی بود
ــرای ــم ب ــان روز اول دل ــا هم  ام
 همــه کودکیــم تنــگ شــد. خــوب
آمــده همراهــم  مامانــی   شــد 
 بــود و اال دق مــرگ مــی شــدم.
 مامانــی حــال روزش از من بدتر
 بــود و یــک هــوس زیــارت ســرپا
 نگهــش مــی داشــت. روز ســوم
خانــه بــه  پــا  هوویــم  و   شــد 
ــش ــی حال ــت. مامان  اش نگذاش
هــر نبــود.  خــودش   دســت 
ــی ــد م ــی ش ــوری م ــت اینط  وق
 نشســت پــای چــرخ خیاطــی اش
ــی ــی م ــت و ه ــی دوخ ــی م  و ه
ــر ــای فک ــتگی ج ــا خس ــت ت  دوخ
 و خیالــش را بگیــرد. امــا اینجــا
ــی بایســت دور خــودش ــط م  فق
را چــادررش  پــر  دو   بچرخــد. 
 گــره زد بــه کمــرش ، یــک یــا
 علــی محکــم گفــت و خانــه را آب

ــرد ــارو ک و ج

برشی از کتاب

اربعین طوبی

سید محسن امامیان
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 آیــا می دانســتید همان طــور
 کــه پیامبــر اعظــم یــاری از
داشــته اند، ایــران   دیــار 
در نیــز   امیرالمؤمنیــن 
ایرانــی یــار  خــود   کنــار 
تــا شــاید   پرورانده انــد؟ 
 قبــل از اینکــه »بــاغ طوطــی«
 نوشــته و منتشــر شــود کمتــر
»میثــم می دانســت   کســی 
و معــروف  صحابــی   تمــار« 
ــم ــی )ع( ه ــام عل ــداکار ام  ف
فارســی« »ســلمان   ماننــد 

.ایرانــی بــوده اســت

اســت  قبرســتانی   کوفــه 
ــرو ــرگ ف ــکوت م ــه در س  ک

.رفتــه
ایــن  حســاب  ایــن   بــا 
 قبرســتان نیــازی بــه طوطــی

نــه؟ مگــر  نــدارد. 
ســری تأســف  بــا   میثــم 
ــکان داد و آهســته گفــت:  ت
ســرزمین ایــن   »روزگاری 
در همــه  کــه  بــود   باغــی 
هایــش نعمــت   ســایه 
داشــتند خوشــی   زندگــی 
 ولــی نمــی خواهــی بگویــی
 کــه آن زمــان درســت مــدت

بــوده؟ علــی  خافــت 

برشی از کتاب

باغ طوطی

مسلم ناصری
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ســبک بــه  کــه  رمــان   ایــن 
نامه نــگاری  رمــان  هــای 
ــب ــت مخاط ــده اس ــته ش  نوش
 جــوان و نوجــوان دارد. ایــن
ــام ــی ام ــام زندگ ــر تم ــان ب  رم
نیســت متکــی   خمینــی)ره( 
 بلکــه بــر خصوصیــات رفتــاری
 و مســائل اخاقــی و اجتماعــی
 امــام خمینــی)ره( توجــه دارد.

ــب ــاز ش ــدن نم ــام از خوان  ام
بــا کــه  بــود  شــده   فــارغ 
صداهایــی ســرو   شــنیدن 
ــاق  خفیــف از پشــت پنجــره ات
بــه مصطفــی  حــاج   پســرش 
ــر ــگاه کــرد و زی  منــزل خــود ن
آمدیــد گفت:»پــس  ».لــب 
 پســرش مصطفــی را صــدا زد
 و گفت:»مصطفــی بیــدار شــو.
 مثــل اینکــه آمدند.«حــاج آقــا
 مصطفــی چشــم بــاز کــرد و در
ــدرش ــت. پ ــود نشس ــای خ  ج
 را دیــد کــه مشــغول پوشــیدن
 لبــاس اســت. زمزمــه هــای
 گنــگ مبهمــی از خــارج گــوش
خــود جــای  از   می رســید. 
بــه شــتاب  بــا  و   برخاســت 
 پشــت بــام رفــت. دیــد کوچــه
 اطــراف منــزل پــر از ســربازان

.مســلح اســت

برشی از کتاب

پدر پسر روح اهلل

ابراهیم حسن بیگی
ع:
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 این کتاب ، زندگی داستانی
 امام جعفر صادق علیه السام
 با عنوان ” فواره گنجشک ها ”
 می باشد. فواره گنجشک ها با
 سی دو داستان کوتاه به قلم

 محمود پوروهاب بر اساس
 روایات مستند به صورت
 پیوسته زندگانی آن امام
.همام را معرفی می نماید

 دختــرک از پنجــره بیــرون را نــگاه
 کــرد. آفتــاب بــا گلهــای درخشــان
 باغچــه حــرف مــی زد و درخــت
کــه بــا گنجشــک هایــی   بــزرگ 
 دوســت شــان داشــت. ناگهــان
 صــدای نــازک نــوزاد بــا فــواره ی
ــر  گنجشــک هــای روی درخــت ، پ
 کشــید. ابــن ابی العوجــا گفــت:
ــر ــاران جعف ــو از ی ــر ت  »عجــب! اگ
 بــن محمــد هســتی، بــدان  کــه
ــرف ــا ح ــا م ــه ب ــز این گون  او هرگ
ــن ســخن ها ــد. او بارهــا ای  نمی زن
کفرآمیــز را  آن  تــو  کــه   را 
از مــا شــنیده؛ ولــی  می خوانــی 
 هرگــز از حــّد ادب بیــرون نرفتــه
 و دشــنام نــداده اســت. مــردی
 بســیار خردمنــد، آرام و بردبــار
ــی ــه خوب ــا را ب ــخنان م ــت. س  اس
 گــوش می دهــد تــا آن چــه در دل
 داریــم، بــر زبــان بیاوریــم؛ طــوری
ــر او ــم ب ــان می کنی ــی گم ــه گاه  ک

 .پیــروز شــده ایم

برشی از کتاب

فواره گنجشک ها

محمود پوروهاب
ع:
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ــه ــی ک ــاس، پســر نوجوان  عب
ــل ــرگاه اتومبی ــک تعمی  در ی
 کار مــی کنــد، رویــای پــرواز
و دارد  را  پاراموتــور   بــا 
آن بــه  رســیدن   بــرای 
ــه ــا اینک ــد. ت ــی کن ــاش م  ت
 شــرایط او را بــا انتخاب هــای
می زنــد محــک  .بزرگتــری 

پشــِت اتاقــش،  تــوی   ثریــا 
ورِق کــه  کوتاهــی   میــز 
کــرده بــاد  رویــش   چوبــِی 
بــود، شــده  شیارشــیار   و 
نــه اتاقــی  بــود.   نشســته 
طرفــش یــک  کــه   متــری 
و بودنــد  چیــده   رختخــواب 
 طــرف دیگــرش چــرخ خیاطــِی
 قدیمــی مــادرش بــود. خــم
م چیزهایــی  و  بــود   شــده 
وارد مــادرش   ینوشــت. 
 اتــاق شــد: چــه کار مــی کنــی

مامــان؟
.ریاضی می خوانم 

پســتو. در  رفــت   مــادر 
تــوی از  گنــدم   مقــداری 
بیــرون و  برداشــت  کیســه 

: .آمد
 مامــان! بــه بابــا گفتــی کــه 
 عضویــت کتابخانــه ام تمــام

شــده؟

برشی از کتاب

پرواز با پاراموتور را دوست دارم

علی ارمین
ع:
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 بــا خوانــدن ایــن داســتان
می توانیــد بهتــر   بلنــد 
 بفهمیــد چــه شــد کــه تــرس
 و تردید هــا بــر همراهمــی بــا
 سیدالشــهدا اثــر گذاشــت و
 چگونــه شــعور چنــد نوجــوان
بــرای آن هــا  میــل   باعــث 

ــا شــد .حضــور در کرب

او  باشــید.  آرام  مــردم!   ای 
از اســت.   حبیب بن مظاهــر 
بــرای حســین بن علی   ســوی 

دارد پیغامــی  .شــما 
حــرف ایــن  شــنیدن   بــا 
صدایــی خوابیــد.   همهمه هــا 
گوش هــا نمی آمــد.  کســی   از 
 منتظــر شــنیدن بــود. پیرمــرد
ــر ــر پیامب ــوات ب ــام و صل ــا س  ب
 اســام ســخنش را شــروع کــرد
 شــما را بــه شــرافت و بزرگــی ای
 می خوانــم کــه در روز قیامــت
 خواهیــد داشــت. پســر دختــر
کربــا، بیابــان  در   پیامبرتــان 
ــده ــره ش ــوم، محاص ــا و مظل  تنه
 اســت. مــردم کوفــه او را دعوت
 کردنــد. حــال کــه بــه ســوی آنان
 آمــده اســت، او را رهــا کــرده و
او شــده اند. بــا  پیــکار   آمــاده 
 بــه خــدا ســوگند، هــر یــک از
کنــار حســین کشــته  شــما در 

برشی از کتاب
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می کننــد«« پــرواز   ماهی هــا 
از اســت،  ســفرنامه ای   رمانــی 
ــه ــد یــک معمــار جــوان کــه ب  دی
 لطــف صاحب خانــه اش بــه حــج
ــرای ــه ب ــود. او ک ــرف می ش  مش
از آلبومــی  بــه   پایان نامــه اش 
 معماری هــای جهــان نیــاز دارد،
 بــر خــاف همســن و ســاالنش،
جایگزیــن را   عربســتان 
می کنــد مشــهور  .کشــورهای 

این کــه اســت؛  ســخت   هجــرت 
کنــد، هجــرت  دلــت  و   خــودت 
 ســخت اســت؛ امــا الزم اســت،
 الزم اســت تــا کمــی خــودت را
 بــه ســختی بینــدازی، یــک ســختی
ــه ــختی هایی ک ــام س ــدای از تم  ج
 در باالخانــۀ بهشــت داشــتی. یــک
ــام ــاد تم ــه ی ــو را ب ــه ت ــختی ک  س
 غفلت هــای گذشــته ات بینــدازد
خــودت یــاد  بــه  را  خــودت   و 
اعــام کــه  بلندگــو   بیــاورد. 
ــد ــان روی بان ــد هواپیمای ت  می کن
 فــرودگاه جــده نشســته اســت،
تــا نمــی دوی؛  نمــی روی،   راه 
ــی، ــه می کن ــادرت هرول ــوش م  آغ
بــال در  بــال  می کنــی.   پــرواز 
می کشــی پــر  مکــه   کبوترهــای 
روی فــرودگاه،  ســقف   روی 
 هواپیمــا، روی ابرهــای آســمان،
ــا بهشــت، بهشــتی  پــر می کشــی ت
و فاصلــۀ باالباالهاســت   کــه آن 
ــان دارد ــت ارمغ ــا بهش ــادی ت .زی

برشی از کتاب

ماهی ها پرواز می کنند
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 نخلســتانی از فانــوس ترجمانــی
یــک حقیقــت،  یــک  از   اســت 
در کــه  قصــه  یــک  و   واقعیــت 
از ای  آیــه  نــزول  شــان   آن، 
ــت، ــک حقیق ــوان ی ــه عن ــرآن ب  ق
ــون ــی همچ ــی واقع ــا کارکترهای  ب
 امــام حســن مجتبــی و اباعبــداهلل
بســتر علیهماالســام،   الحســین 
 قصــه گویــی قــرار گرفتــه اســت.
ــا، ــت ه ــا و واقعی ــت ه ــن حقی  ای
 وقتــی بــا موقعیــت هــای داســتانی
شــده، تنیــده  هــم  در   جــذاب 
 خاقیــت شــکل گرفتــه و اثــری

. خواندنــی خلــق شــده اســت

 هــر از گاهــی شــبحی بــه ســمت
ــرد، ــی ک ــت درازی م ــری دس  پ
 امــا همچــون برفــی کــه روی
ــی ــی نشــیند، محــو م  دســت م
 شــد. گویــی چیــزی و کســی
ــری ــت. پ ــلطه نداش ــر آن س  ب
 همچنــان کــه آرام و بــا صابــت
 بــاال مــی رفــت. پرهــا و دســت
 و بالهایــش چــون بلــوری هفــت
چــون درخشــید.  مــی   رنــگ 
 آب، زالل و شــفاف بــود. مــی
ای چشــمه  چــون   توانســتی 
ــی شــود، ــده م ــه کــف آن دی  ک
ــی. در ــر آن را ببین ــوی دیگ  س
 دســتش لوحــی از نــور بــود.
 پــری از محیــط خــارج شــد و

ــد ــر ش ــمان باالت .وارد آس

برشی از کتاب
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 قنــوت آخــر روایــت دلتنگــی
 و شــیدایی پــدر و مادرهایی
از تاســی  بــا  کــه   اســت 
حضــرت عاشــقان   امــام 
الســام علیــه   اباعبــداهلل 
 دردانــه هــای خــود را بــه
 مســلخ عشــق فرســتاده انــد
 و زینــب گونــه صبــوری را
.پیشــه خــود ســاخته انــد

قامــت و  کردیــم   تیمــم 
 بســتیم بــه نمــاز، شــلمچه
 غــرق در آتــش بــود. صــدای
قبــار و  گــرد  و   انفجارهــا 
 بــه قــدری زیــاد بــود کــه
ــودن علیرضــا را در  گاهــی ب
 نیــم قدمــی ام حــس نمــی
رکعــت ســجده  از   کــردم. 
ــد ــدم ، تن ــد ش ــه بلن  اول ک
ــروع ــت دوم را ش ــد رکع  تن
ــه ــم را ب ــت های ــردم. دس  ک
 حالــت قنــوت بــاال گرفتــه
بــود لحظــه  همــان   بــودم. 
 کــه قنــوت گرفتــن علیرضــا
شــدم. متوجــه  هــم  را 
ــه ــردو آی ــه ه ــود ک ــب ب  جال
 ۲۵۰ ســوره ی بقــره را مــی
ــای ــوج انفجاره ــم .م  خواندی
ــر ــن را زی ــی ، زمی ــی در پ  پ

پایمــان مــی لرزانــد

برشی از کتاب
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جــذاب و  پرماجــرا  رمــان   ایــن 
حنیــف« »محمــد  قلــم   بــه 
 داســتان هایی از عشــق و نیرنــگ،
 وفــا و خدعــه و عــزت و ذلــت را
ــه ــا را ب ــد. »خرمالوه ــت می کن  روای
داســتان بفــروش«   گنجشــک ها 
ــت ــه اس ــری ک ــر و پس ــی دخت  زندگ
بــه خویشــاوندی  رســم  بــه   کــه 
و امــا طمــع   نــام هــم خورده انــد 
 زیاده خواهــی، ایــن رابطــه را وارد

می کنــد جدیــدی  چالش هــای 

 بــا خــودم گفتــم، پرنیــان کــه
 دیــده اهــل نمــاز و روزه ام، اهل
می دونســت حرومــم،  و   حــال 
 چــرا پــام بــه زنــدون واشــده،
 حتمــا از اون گوشــه حــال مالــش
 بخشــیده! خودشــم، خدایــی آدم
اگــه بــود،  اگــه  نبــود،   بــدی 
 ریگــی بــه کفشــش بــود کــه مثــه
 خیلــی از اون بی پــدر و مــادرا
مملکــت تــق  اینکــه  از   قبــل 
 درآد، زده بــود بیــرون، ایــن بــود
 کــه بــاور کــردم اون مــال حالــه!
 وکیــل پرنیــان وقتــی دیــد، مــن
 و مــن می کنــم، دوبــاره زنــگ زد
ــن ــا ای ــم ب ــا اون ــش ت ــه رئیس  ب
 جملــه دهنــم رو ببنــده کــه، مگــه
 خــودت نگفتــی خــدا بنده هاشــو
وقتــی مگــه  نمــی ذاره!   تنهــا 
 هم بنــدا بــه لــو دادن خــودت
 خندیدنــد، نگفتــی خــدا خــودش
نمــی ذاره؟ بی جــواب  رو  کارت 

برشی از کتاب
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 یــاد موعــود؛ وصــال دوســت؛
محّمــد)ع( آل  قائــم  او   چــرا 
 نامیــده شــد؟!؛ مهــدی چــه کســی
ــول ــدی؛ رس ــازده مه ــت؟!؛ ی  اس
 خــدا)ص( در بقیــع؛ فاطمــه جــان
 گریــه نکــن!؛ قیــام مــرد َمَدنــی؛

 ماقــات خضــر)ع( و دّجــال؛
همین حسین

و تربیتــی  هــای  نظــام   درتمــام 
تــا دور  گذشــته  از   آموزشــی، 
 امــروز، اســتفاده از زبــان قصــه
 و داســتان بــرای ترویــج و تفهیــم
 مــواد آموزشــی امــری رایــج بــوده
 اســت. در متــون اصیــل دینــی
 نظیــر قــرآن کریــم و ســایر کتــاب
از بســیاری  نیــز  آســمانی   هــای 
 معــارف بلنــد بــه صــورت داســتان
 و قصــه القــاء شــده اســت. اثــر
 حاضــر هــم در همیــن راســتا گــرد
 آمــده اســت؛ مؤلــف محتــرم بــا
ــت ــگ مهدوی ــج فرهن ــدف تروی  ه
ــه ــام زمان)علی ــارف ام ــر مع  و نش
 الســام( اقــدام بــه جمــع آوری
نــه و  ســی  و  یکصــد  ترجمــه   و 
 داســتان از کتــاب گــران ســنگ
 بحــار االنــوار جلدهــای ۵۱ و ۵۲ و
 ۵۳ آن کتــاب ـ کــه بــه آن حضــرت
 اختصــاص دارد ـ نمــوده اســت.
 ایــن کتــاب مختصــری از اثــر فــوق
 مــی باشــد کــه ده داســتان در آن

.ذکــر شــده اســت

داستان هایی از امام زمان
)عج(

حسن ارشاد
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»تفنگمــو داســتان   مجموعــه 
نوشــته نــذار«،   زمیــن 
در موســویان«   »ســیدمیثم 
شــده تنظیــم  فصــل   ســه 
ــای ــتان ه ــی داس ــت. تمام  اس
ــاع ــر دف ــه، در ژان ــن مجموع  ای
زبــان هســتند.   مقــدس 
 برخــی از داســتان هــا زبانــی
بــر را  لبخنــد  و  اســت   طنــز 
و نشــاند  مــی  مخاطــب   لــب 
ــر شــده در ــه هــای تصوی  صحن
 داســتانهای دیگــر، غــم انگیــز و

کننــده اســت .متاثــر 

 چــرا نشســتی گریــه می کنــی
ــه ــده؟ بچ ــوری ش ــی؟ ط  حاج
 هــا شــهید شــدن؟ فرمانــده
پایــه اش را  گفــت: »اقــاً 
» .مــی ذاشــتی بمانــه زمانــی
ــرا چــی؟ حاجــی   پایــه اش؟ ب
را چشــمش  آســتینش   بــا 
 پــاک کــرد و بــه فکــر جریمــه

ــاد .افت
ــین  ــا ماش ــا ت ــی از اینج  یعن

ســینه خیز کافیــه ناصــر؟
کــردم  اشــتباهی   چــرا؟ 

؟ جــی حا
.کافی نیست 

حاجی کاری کردم؟

برشی از کتاب
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عشــق«، »دخیــل  در   مولــف 
سرگذشــت بــا  را   داســتانش 
ــی ــش م ــا پی ــام رض ــه ن ــازی ب  جانب
ــود ــت خ ــک دس ــا و ی ــه پاه ــرد ک  ب
 را در جبهــه از دســت داده اســت.
 جانبــاز شــدن رضــا باعــث اختــاف
.بیــن پــدر و مــادر او مــی شــود

خــوب حــرم  تــو  ببخشــین.   نــو 
مثــاً نــزدم.  حــرف   باهاتــون 
بگــم؛ خــودم  از  بــودم،   اومــده 
ــم چــرا فقــط دری وری  امــا نمی دون

.گفتــم
 دختــر بــا دیــدن پروانــه کــه از
شــکلک او  بــرای  پنجــره   پشــت 
می گیــرد خنــده اش   درمــی آورد، 
را صورتــی اش  گل دار  چــادر   و 
رد مــرد  می کشــد.  دهــان   روی 
می بینــد و  می گیــرد  را  او   نــگاه 
 زهــره، بچــه را از جلــوی پنجــره
بــه حوریــه  می کشــد.   کنــار 
 ســتون ایــوان تکیــه می دهــد و
 بــه مــرد نــگاه می کنــد؛ بــه قــِد
چهارشــانه اش. هیــکل  و   بلنــد 
ــن ــرش را پایی ــول س ــار رس  این ب
 می انــدازد و نفســش را در ســینه
ــوان ــط ای ــد. زود وس ــس می کن  حب
تــا می نشــیند  حوریــه  کنــار   و 
ــد. ــدازش کن ــاره بران ــد دوب  نتوان
 می ترســد ســرووضعش دختــر را
 بترســاند. همســر اولــش همیشــه
غــول یــک  فقــط  او   می گفــت 

ــت ــی اس .عصبان

برشی از کتاب

دخیل عشق
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 از منابــع مــورد اســتناد محمودی
ــوان ــی ت ــر م ــن اث ــن ای  در تدوی
 بــه عنایــات امــام مهــدی آیــت
الثاقــب نجــم  سیســتانی،   اهلل 
ــن و ــال الدی ــوری، کم  طبرســی ن
 عنایــات حضــرت مهــدی بــه علمــا
 از ناصــر دولــت آبــادی اشــاره
هفــت کتــاب  ایــن  در   کــرد. 
بازنویســی تاحــدودی   تشــرف 

 شــده اســت

 بــا پــدرم بیــرون مقــام حضــرت
کــه زدیــم  مــی  قــدم   حجــت 
 متوجــه شــدیم، ســید مشــغول
 نمــاز شــده اســت. پــدرم چــون
 بــه مذهــب تشــیع معتقــد نبود،
 مــی خندیــد و کارهــای ســید را

.بــه تمســخر مــی گرفــت
 پــس از مدتــی صــدای اســتغاثه
 ســید بــا ذکــر یابــن الحســن بــه
 گوشــمان رســید. او عاجزانــه
ــن ــن، یاب ــن الحس ــار یاب ــد ب  چن

ــرد .الحســن را تکــرار ک
 بعــد از مدتــی ســکوت، متوجــه
کســی بــا  ســید  کــه   شــدیم 
 مشــغول صحبــت اســت. پــدرم
 کــه در حــال قــدم زدن بــود،
 ایســتاد و بــا تعجــب بــه مــن

:گفــت
اســت، نبــوده  اینجــا   کســی 
 ســید بــا چــه کســی صحبــت

؟ !میکنــد

برشی از کتاب

امید آخر
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 یــن کتــاب دربردارنــده داســتان
ــر مبنــای یکــی  بلنــدی اســت کــه ب
 از ماقــات هــای افــراد بــا امــام
تنظیــم قســمت   ۸ در   زمــان)ع( 
در واقعــه  ایــن  اصــل  و   شــده 
شــده ثبــت  بحاراالنــوار   کتــاب 
و یــاری  از  نشــان  کــه   اســت 
 کرامــت اهــل بیــت)ع( و بــه ویــژه
.امــام زمان)عــج( بــه افــراد اســت

 شــیخ ذاکــر مــرا مکلــف کــرده کــه«
 این حکایت را بنویســم و آن را در
 نســخه هــای بســیار تکثیــر کــرده،
 بــه ســایر بــاد بــرای مســلمانان
 بفرســتیم تــا همــه دریابنــد کــه مــا
 توانســتیم اجرمــان را از عشــقی
 کــه بــه ائمــه مــی ورزیــم، بگیریــم
مصیبــت چــه  از  کــه  بداننــد   و 

ــم ــی یافتی .عظیمــی رهای
مــی و  خوانــی  مــی  کــه  تــو   بــر 
 شــنوی، نیــز واجــب اســت آن را
ــن ــا ای ــری ت ــرای دیگ ــی ب ــل کن  نق
پیــدا وســعت  عظیــم   ماجــرای 
ــر ــت ب ــه خواس ــان ک ــد. آن چن  کن
ــی ــل اهلل تعال ــام عصر)عج ــّق ام  ح
ــه در روز ــد ک ــت، باش ــه( اس  فرج
ــرای همــه مــا  قیامــت راه نجاتــی ب

ان شــاءاهلل .»گــردد 

برشی از کتاب

سرود سرخ انار
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ــل در ــال جبرئی ــدای ب ــاب ص  کت
 نظــر دارد قطــره ای از دریــای
ــول )ص( ــرت رس ــت حض  معنوی
ــاند ــیده کش ــر کش ــه تصوی .را ب

ــوان ــعد و ذک ــه رو در روی اس  عتب
 مــی نشــیند: »خــوش آمــدی اســعد،
ــردی.« ــا را مســرور و شــادمان ک  م
ــد و بســیار  اســعد لبخنــدی مــی زن
ــرای آن ــه ب ــتش را ک  زود درخواس
ــد: »ای  ســفر کــرده، مطــرح مــی کن
 عتبــه، تــو دوســت و رفیــق مــن
 هســتی. مشــکلی دارم کــه تنهــا تــو
 و قبیلــه ات مــی توانیــد از پــس آن
 بــر بیاییــد.« عتبــه چهــره اش را
 کنجــکاو نشــان مــی دهــد: »چیســت
ــه مــی ــان طــور ک  آن مشــکل؟« هم
اوس قبیلــه  و  مــا  قبیلــه   دانــی 
 همیشــه در حــال نبــرد و ســتیز بــا
 هــم بــوده انــد. هیــچ گاه قبیلــه
ــن ــاخته و همی ــا اوس نس ــزرج ب  خ
 طــور اوس بــا خــزرج. در جنگــی کــه
 چنــدی پیــش رخ داد، مــا شکســت
 ســختی خوردیــم. اکنــون مــن از
ــو ــوی ت ــه س ــزرج ب ــه خ ــرف قبیل  ط
 آمــده ام تــا کمکمــان کنیــد و در
ــخنان ــه س ــه اوس عتب ــر قبیل  براب
مــی و  کنــد  مــی  را قطــع   اســعد 
 گویــد: »فاصلــه شــما بــا مــا بســیار
 زیــاد اســت. مضافــا اینکــه مــا نیــز
 اکنــون خودمــان در گرفتــاری بــه
 ســر مــی بریــم و بــا معضــل بزرگــی

ــتیم ــرو هس ».روب

برشی از کتاب

صدای بال جبرئیل
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 کتــاب کریــم آل عبــا در نظــر دارد
 قطــره ای از دریــای معنویــت امام
مجتبی)علیه الســام(  حســن 
کشــاند کشــیده  تصویــر  .بــه 

را  امام حسن)ع(ردســت هایش 
 به ســوی آســمان بلنــد می کنــد.
می خوانــد. دعایــی   زیرلــب 
 یکــی از نمازگــزاران کــه پشــت
صــف امام حســن)ع(در   ســِر 
آســمان بــه  نشســته،   نمــاز 
 نــگاه می کنــد. آســمان در حــال
 دگرگــون شــدن اســت. نمازگــزار
 می گویــد: »دوســتان، نــگاه کنیــد
اتفاقــی دارد  بــه آســمان. چــه 

؟ فتــد !می ا «
و می کننــد  بلنــد  ســر   همــه 
ــد. ــگاه می کنن ــمان ن ــوی آس  به س
 نــاگاه همــه بــا چشــم های خــود
 می بیننــد کــه آســمان شــکافته
آن از  فرشــتگانی  و   می شــود 
 خــارج می شــوند کــه در دســت
و غــذا  از  پــر  زنبیلــی   هریــک 
متنــوع خوردنی هــای  و   میــوه 
 اســت! همــه تندیــس وار خیــرۀ
همــه شــده اند!  صحنــه   ایــن 
بــا مانده انــد.  مبهــوت  و   مــات 
»به راســتی می گوینــد:   خــود 
 فرشــتگانی کــه مــا توصیفشــان
 را شــنیده بودیــم را هــم اکنــون

می بینیــم؟  !داریــم 

برشی از کتاب

کریم آل عبا

محسن نعماء
ع:

قط
ع 

نو
عی

رق



20

نظــر در  پیامبــر  ریحانــه   کتــاب 
 دارد قطــره ای از دریــای معنویــت
 حضــرت فاطمــه زهــرا)س( بــه

.تصویــر کشــیده کشــاند

از یهــودی  زن  اســت.   شــب 
 خــواب برمی خیــزد. می خواهــد
همین کــه بــرود.  حیــاط   بــه 
حیــاط درون  پــا   می خواهــد 
می افتــد چشــمش   بگــذارد، 
ســمت در  کــه  اتاقــی   بــه 
ــب ــوری عجی ــت. ن ــت اس  راس
 دارد از آن اتــاق برمی خیــزد.
 زن تعجــب می کنــد. به ســوی
آن درون  پــا  مــی رود.   اتــاق 
نــوری ناگهــان   می گــذارد. 
تابنده تــر خورشــید  از   کــه 
را اســت  درخشــنده تر   و 
چــادِر یــک  از  کــه   می بینــد 
 ســیاه برمی خیــزد. وحشــت زده
خــارج اتــاق  از   می شــود. 
 می شــود. بــه بالیــن شــوهرش
می زنــد: صدایــش   مــی رود. 
شــو. بیــدار  مــرد،   »آهــای 

ــو ــدار ش »!بی
نیمه بــاز را  چشــمانش   مــرد 
ــه ــده زن؟ چ ــه ش ــد: »چ  می کن

»!شــده؟

برشی از کتاب

ریحانه پیامبر
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ــر دارد ــه در نظ ــد کعب ــاب فرزن  کت
معنویــت دریــای  از  ای   قطــره 
علــی)ع( امیرالمؤمنیــن   حضــرت 

.بــه تصویــر کشــیده کشــاند

ابوبکــر و   امیرالمؤمنیــن)ع( 
مســجد از  خــروج  حــال   در 
اهلل علیه وآلــه(  پیامبر)صلــی 
 هســتند که یک دفعــه رو در روی
 هــم قــرار می گیرنــد. لحظــه ای
برقــرار میانشــان   ســکوت 
امیرالمؤمنیــن)ع(  می شــود. 
ابوبکــر بــه  معنــادار   نگاهــی 
»ای می گویــد:   می انــدازد. 
 ابوبکــر، اگــر مــن رســول خــدا را
 بــه تــو نشــان بدهــم و او بــه تــو
ــن ــین م ــی جانش ــه عل ــد ک  بگوی
ــری و خافــت ــا می پذی  اســت، آی
»!را بــه مــن واگــذار می کنــی؟
می شــود. میخکــوب   ابوبکــر 
 بی اختیــار خنــده اش می گیــرد.
»درســت می گویــد:  خــود   بــا 
چــه دارد  علــی   شــنیدم؟! 
کــه پیامبــر   می گویــد؟! 
کــرده وفــات  »!سال هاســت 

برشی از کتاب
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 کتــاب خــون خــدا در نظــر دارد
معنویــت دریــای  از  ای   قطــره 
امــام سید الشــهدا   حضــرت 
ــر ــه تصوی ــام( ب  حسین)علیه الس

ند .کشــا

 کوفیــان بــا چشــم هایی حیــرت زده
بــه می کننــد.  نــگاه  بــاران   بــه 
گمــان هیــچ گاه  کــه   بارانــی 
ــه دعــای حســین)ع( ــد ب  نمی کردن
 نــازل شــود. همــه غــرق در تعجــب
دســت های همــه  حیرت انــد.   و 
همــه می برنــد.  بــاال  را   شــکر 
 شــاد و خوشــحال اند. از خوشــی
نمی گنجنــد. خــود  پوســت   در 
می رونــد. حســین)ع(   به ســوی 
 یکــی ســروصورتش را می بوســد،
می بوســد، را  دســتش   یکــی 
 دیگــری او را در بغــل می گیــرد.
ابــراز طریقــی  بــه   هرکــس 
 محبــت و سپاســگزاری می کنــد.
لطفــی ایــن  نمی دانــد   کســی 
حقشــان در  حســین)ع(   کــه 
می شــود چگونــه  را   کــرده 
کــه لطفــی  کــرد.   جبــران 
 نظیــری برایــش نیســت؛ نجــات
عطــش و  تشــنگی  از  !کوفیــان 
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بــه  شــهاب، طلبــه ای اســت کــه 
اش، عاقــه  و  طلبگــی   اقتضــای 
ــر ــه منب ــن، ب ــغ دی ــرای تبلی ــد ب  بای
ــد ــی خواه ــت م ــر وق ــا ه ــرود، ام  ب
 بــرای جمعــی صحبــت کنــد دچــار
 لکنــت زبــان شــدید مــی شــود و
.از ادامــه ســخنرانی بــاز مــی مانــد

 آن روز غــروب دلــم شکســت. خــورد
نبــود. غصــه ام  تمــام  لپ تــاپ   شــد. 
تیرهــای قبلــش  بــود.  خاصــم   تیــر 
 زیــادی خــورده بــودم و ایــن آخــری،
ــا ــازم را ب ــود. نم ــرده ب ــام ک  کارم را تم
 هــق هــق گریــه ای کــه شــبیه سکســکه
چیــز از همــه  دیگــر  خوانــدم.   بــود، 
 خســته شــده بــودم. تصمیــم خــودم را
ــم. ــه می رفت ــن خان ــد از ای ــم. بای  گرفت
 هــر گــوری می رفتــم، برایــم بهتــر از
 آنجــا بــود. بیســت ســال تحمــل ایــن
 خانــه برایــم بــس بــود. تصمیــم گرفتــم
 کــه بــرای همیشــه آنجــا را تــرک کنــم.
 یــک مشــت خــرت و پــرت و لبــاس و
 شــانه و ایــن جــور چیزهــا را تــوی کیــف
 لپ تاپــم ریختــم. مقــداری از شــهریه ام
ــوی ــود را هــم گذاشــتم ت ــده ب ــه مان  ک
 جیبــم. بــه لیــا فکــر می کــردم و اینکــه
و درب  خانــوادۀ  همــان  دیگــر   االن 
ــم ــا کن ــم ره ــم می خواه ــم را ه  داغون
دِر بــروم ســراغش. آهســته  تنهــا   و 
 اتــاق و بعــد دِر هــال را بــاز کــردم.
بــا قدم هایــی و  را پوشــیدم   کفشــم 
 آرام بــه طــرف در حیــاط رفتــم. بــه
 در کــه رســیدم، دیــدم بابــا لنگــرش
ــه آن زده ــی ب ــی کتاب ــه و قفل  را انداخت

ست ا
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 داســتان بلنــد حاضــر بــر مبنــای
کتــاب در  کــه  وقایعــی  از   یکــی 
 نجــم الثاقــب ثبــت شــده اســت،
ــده ــی از بن ــات یک ــوع ماق ــا موض  ب
 هــای خــوب خــدا بــا حضــرت صاحــب
توجــه و  عنایــت  و  )عــج(   الزمــان 
ــه ــه شیعیانشــان ب ــژه حضــرت ب  وی

ــت ــده اس ــر درآم ــته تحری رش

ــذرم را ــور ن ــه چط ــودم ک ــد ب ــا امی  ن
ــده ــک روز مان ــه ی ــا اینک ــم . ت  ادا کن
ــی ــه مجلس ــت ب ــدن مهل ــام ش ــه تم  ب
 دعــوت شــدم . رغبتــی بــه رفتــن
 نداشــتم ، امــا رفتــم ، چــون در جمــع
ــی ــاز م ــوری ب ــود خ ــرا از خ ــودن م  ب
 داشــت ، و عجیــب آن کــه در آنجــا
ــه ــنیدم ک ــب ش ــیار غری ــی بس  حکایت
 بــرای مــردی بــه نــام محمــود فارســی
جزئیــات در  چــون  و  بــود  داده   رخ 
 واقعــه اختــاف نظــر بــود و مــن کــه از
ــت ــن حکای ــن چهاردهمی ــی یافت  خوش
 ســر از پــا نمــی شــناختم، عــزم جــزم
 کــردم کــه هــر طــور شــده همــان
ــرا ــی ماج ــود فارس ــان محم  روز از زب
 را بشــنوم، بخصــوص کــه فهمیــدم
 منزلــش در همــان شــهر و حتــی در
ــرار ار ــه اص ــس ب ــت. پ ــی اس  نزدیک
ــی ــود فارس ــت محم ــه حکای ــلم ک  مس
 را شــرح داده بــود، خواســتم مــرا بــه
 خانــه او ببــرد. حــاال از مســلم انــکار؛
 کــه: » وقــت گیــر اورده ای . مثــا
 مــا مهمــان هســتیم و باشــد فــردا.
ــن ــت و .« و از م ــور اس ــم رنج  پاهای
 اصــرار کــه فــردا دیــر اســت و نــذرم

ــود و ــی ش ــا م .فن
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روایــت قصــر،  در   مأموریــت 
بــن علــی  زندگــی  پایانــی   دوره 
 یقطیــن اســت، زمانــه ای کــه او
 در دســتگاه حکومتــِی بنــی عبــاس
کنــد مــی  ســعی  و  دارد   نفــوذ 
تقیــه، و  پرده پوشــی  عیــن   در 
 ارتبــاط بیــن خــودش و امــام و
ــد ــد و بتوان ــظ کن ــیعیان را حف  ش
ــود ــف خ ــام وظای ــه انج ــبت ب  نس
 در راســتای حمایــت از شــیعیان
کنــد اقــدام  وکالــت  .و شــبکه 

ــن یقطیــن پــس از ســقوط ــی ب  عل
 حکومــت امــوی و ظهــور دولــت
 عباســیان بــه کوفــه بازگشــت و
 بــه دســتگاه خافــت عبّاســیان راه
 یافــت. در دربــار عباســیان، ابتــدا
 از کارگــزاران مهــدی عباســی و
 بــه ِســَمت دیــوان امــور برگزیــده

.شد
ــگاه ــی جای ــادی عباس ــان ه  در زم
 او در دســتگاه خافــت عباســی
کــه آنجــا  تــا  شــد،   مهم تــر 
 انگشــتر و ُمهــر خافــت بــه دســت
 علــی بــن یقطیــن ســپرده شــد
 و از نزدیــکان هــارون الرشــید

شــد ۱۹۳ق(  .)درگذشــت 
تردیــد او  بــودن  شــیعه   در 
ــد ــب او همانن ــا مذه ــت، ام  نیس
عباســیان نظــر  از   پــدرش 
ــی ــام موس ــا ام ــود. وی ب ــان ب  پنه
 کاظم)ع(ارتبــاط نزدیــک داشــت و
ــار بســیاری ــزد آن امــام از اعتب  ن

بــود .برخــوردار 
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مذکــر، »مفــرد،   نمایش نامــه 
یــا ملیــکا  زندگــی   غایــب« 
 نرجس خاتــون مــادر گرامــی امــام
 عصر)عــج( اســت، ایــن نمایش نامــه
 از آشــنایی ایشــان بــا کنیــزی عــرب
ــی ــان عرب ــس زب ــه  تدری ــه وظیف  ک
 را دارد و واســطه ای بــرای تعبیــر
 خواب هــای ملیــکا و آشــنا کــردن
ــدان اهــل ــا خان  هرچــه بیشــتر او ب
نهایــت در  و   بیت)علیهم الســام( 
حســن  امــام  شــخص  بــا   ازدواج 
اســت .عسکری)علیه الســام( 

 ملیــکا: در فــروش مــن تعجیــل
نکــن

ــود ــفید می ش ــم س ــرو: موی  عم
تــو و  ســیاه  دندان هایــم   و 

می مانــی دســتم  روی 
 ملیــکا: آیــا نبایــد آن کــس کــه
 بــه تملــک او در می آیــم بــه
 دلــم بنشــیند؟ )مــردی کــه آن
نزدیــک داشــته،  نظــر  در   را 

ــود ــی ش ).م
 عمــرو: آمدیــم و کســی بــه دل
تــو ننشســت. تکلیــف چیســت؟
 مــرد: ســام بــر عمروبــن یزید.
 )عمــرو در او دقیــق می شــود و
ــا ــه پ  می شناســد و خوشــحال ب

ــزد )می خی
 عمــرو: الســام جنــاب بشــربن

ســلیمان
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البــه الی مــا  از  خیلــی   آنچــه 
زندگــی نشــیب  و  پرفــراز   تاریــخ 
دنبالــش  اهل بیت)علیهم اســام( 
کــه اســت  همیــن   می گردیــم، 
 بدانیــم، امامــان مــا در خانه و کاشــانه
ــد. در ــی می کردن ــه زندگ ــود چگون  خ
امیرمؤمنان)علیه الســام(  زندگــی 
زهرا)ســام اهلل علیها( حضــرت   و 
نامشــان کــه  می گذشــته   چــه 
ــت ــر اس ــخ جلوه گ ــه در تاری .این گون

 خانــه اش کوچــک بــود، امــا پــر
کــه گاهــی  برکــت.  و  رونــق   از 
ــه ــود، خان ــزل نب  همســرش در من
و نشســت ها  محــل   زهــرا)س( 
زندگــی و  دیــن  گفتمــان   مرکــز 
 می شــد. بــا جمعــی از زنــان مدینــه
می نشســت. گفت وگــو   بــه 
پیامبــر دختــر  از  تــا   می آمدنــد 
 خــرد و دانــش زندگــی بیاموزنــد.
 بعــد از پرســش ها و پاســخ های
گــوش ســراپا  همــه   فــراوان 
ــرای آن هــا ــد. فاطمــه)س( ب  بودن
عمــری کــه  می گفــت   درســی 
تمریــن بــا همســرش  خانــه   در 
 کــرده بــود: »بهتریــن شــما کســی
 اســت کــه در رفتــار بــا مــردم
و باشــد  مهربان تــر  و   نرم خوتــر 
 ارزشــمندترین شــما کســی اســت
 کــه بــا همســر خــود مهربــان و

باشــد ».بخشــنده 
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 جمعــه بــود و آفتــاب، تــازه نــور
 طاییــش رو همــه جــا پخــش کــرده

ــود .ب
ــوی ــا هــم ت  ســیامک و جــواد کــه ب
 یــه محلــه و یــه مدرســه بــودن،
ــون ــر و کلّش ــح س ــون اول صب  هم
 پیــدا شــد و بــا بچــه هــای دیگــه ی

ــازی ــه ب ــردن ب ــروع ک ــه، ش .محل
 بعــد مدتــی کــه ســیامک و جــواد از
ــودن، ــازی کــردن خســته شــده ب  ب
 جــدول هــای کنــار کوچــه رو بــرای
 اســتراحت انتخــاب کــرده، باهــم
 مــی گفتــن و مــی خندیــدن کــه یــه
 دفعــه مشــتی غــام، پیرمــرد بّقــال
ــداش ــه پی ــر کوچ ــرمحله، از س  س
 شــد. تــا بــه بچــه هــا رســید، جــواد
و بلنــد شــد  جــاش  از ســِر   زود 
 ســام کــرد. مشــتی غــام هــم بعــد
ــی ــه احوالپرس ــام، ی ــواب س  از ج
 گرمــی بــا جــواد کــرد و آخــرش هــم
ــت ــدا عاقبت ــاءاهللَّ خ ــت: إن ش  گف
ــا ــواد ب ــه. ج ــر کن ــه خی ــم ب  رو خت
احوالپرســی ایــن  از   خوشــحالی 
 گفــت: ســیامک! ایــن مشــتی غــام
ــه، هــر وقــت مــی َرم ــا حال  خیلــی ب
 مغــازش، کلــی بــا مــن میگــه و مــی

ــش دارم ــی دوس ــده، خیل .خن
 ســیامک گفــت: اتفاقــاً مــن رو کــه
نمــی گیــره،  نمــی  تحویــل   اصــاً 
بهــش تــری  هیــزِم  چــه   دونــم 

.فروختــم

برشی از کتاب

مهربان تر از مادر

حسن محمودی
ع:

قط
ع 

نو
عی

رق



29

از یکــی  اقتصــادی   مســائل 
ــروز ــی ام ــائل زندگ ــن مس  مهمتری
بــر می توانــد  کــه  هســتند.   مــا 
اجتماعــی امــور  و  فرهنــگ   روی 
 و فرهنــگ و اخــاق مــردم تأثیــر
 بگذارنــد. حــال اگــر چرخــه روابــط
 اقتضــادی ناســالم باشــد، جامعــه
 دچار چالش خواهد شــد و بســیاری
 از اتفاق هــای روزمــره و رفتارهــای
شــد خواهــد  مختــل  .مــردم 

»کجــا زد:  داد  وام   متصــدی 
 مــی ری؟ مگــه وام نمی خــوای؟
»چــرا فرم هــا رو پــر نکــردی؟
 آقــای ناصــری کــه دو قدمــی از
ــود، برگشــت  باجــه دور شــده ب
بــه مســئول وام بــا لبخنــد   و 
می خــوام »راســتش   گفــت: 
ــی ــوان. پول ــا کی ــش آق ــرم پی  ب
 کــه آقــا کیــوان مــی ده ســودش
 کمتــر از ســود وام شماســت.
نمی کنــه. کــم  هــم   کارمــزد 
ــه مــن  ضامــن هــم نمی خــواد. ب
می خواســت داره.«   اطمینــان 
 بگوید:»مهم تــر از همــه، مثــل
نمی زنــه. حــرف   طلبکار هــا 
ــا ــه.« ام ــه صحبــت می کن  مؤدبان
 دیگــر رویــش نشــد چیزهــا ی
 دیگــری بگویــد. چــه می شــود
خجالتــی ناصــری  آقــای   کــرد. 

ــر ــود دیگ .ب

برشی از کتاب

ضامن های معتبر

سید سعید هاشمی
ع:

قط
ع 

نو
بی

جی



30

 در جامعــه اســامی توســل بــه
الســام( بیت)علیهــم   اهــل 
 جایگاهــی خــاص دارد و توســل
 بــه امــام حــّی و حاضــر، حضــرت
الزمان)عجــل  مهــدی صاحــب 
 اهلل تعالــی فرجــه الشــریف(
 کــه بــر اســاس روایــات، اعمال
 مــا هــر هفتــه دو بــار بــر وجــود
 مبارکشــان عرضــه مــی گــردد،
ــاص و ــاص الخ ــا، خ ــا و نق  عق

.ویــژه اســت

 خوشــحال بــودم کــه خانــه اش
 را پیــدا کردم.رفتــم و فــردا
ــدم ــود آمــدم، دی  کــه شــنبه ب
 روی صندلــی نشســته و قــرآن

.مــی خوانــد
و گفتــم  اهلل  بســم  دلــم   در 

. جلــو رفتــم
!سام علیکم

ــک نگاهــی ــاال آورد ی  ســرش ب
ســام گفــت:  و   انداخــت 
 علیکــم و بــاز چشــم هایــش را
.روی صفحــات قــرآن انداخــت
 بــه بهانــه خریــد، داخــل مغــازه
ــد  اش شــدم، ایشــان هــم بلن

.شــد و آمــد
شــکات بســته  یــک   گفتــم: 

هیــد .بد
دیــدم  ، گرفتــم  را   شــکات 
 انــگار حالــش بــرای حــرف زدن

مناســب نیســت
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 مــن می توانــم” نوشــته “ســید”
 احمــد موســوی” مجموعــه ۲۴
 داســتان کوتــاه بــا محوریــت
یاد گیــری هــای   مهــارت 
ــا ــدام از آن ه ــه هرک ــت ک  اس
خاطــرات و  تجــارب   حاصــل 
اســت کتــاب  .نویســنده 

 یکــی دو مــاه مانــده بــود بــه
 امتحانــات کــه واَمــم جــور
خواســتۀ خــاِف  بــر   شــد. 
بنایــی بــه  شــروع   مــن، 
ــه رســید ــح ک ــم. مصال  کردی
روز دو  ظــرف  کار،   پــای 
 دیوارهــا را تــا زیــر آهــن
 رســاندیم. روز آهن ِکشــی،
 اوســتا اَز مــن خواســت دوتــا
ــن ــَرم. َم ــه بگی ــر اضاف  کارگ
خســیس بازی ام کــه   هــم 
کارگــر بــود،  کــرده   ُگل 
ــد ــرا بای ــم. گفتــم چ  نگرفت
 پــول اضافــه بدهــم، خــودم
 هســتم و ُجــوِر دو تــا کارگــر
آهن هــا می کشــم.   را 
و ســنگین. بودنــد   هجــده 
ــا ــومی و ت ــی، س ــی، دوم  اول
 آخریــن شــاخ آهــن، بــه جــای
ــاش ــردم. پرت ــر کار ک  دونف
 بــودم و پرتــوان. تــازه نفس
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ســیامک نامــزدی  بــا   داســتان 
کــه می شــود  آغــاز  ســپیده   و 
ــروی ــر خس ــد دکت ــیامک فرزن  س
 در شــرکت تولیــد مــواد غذایــی
و می کنــد  فعالیــت   طیــور 
ــی ــت. ماجرای ــپیده دانشجوس  س
 باعــث مــی شــود کــه ســیامک
ــم ــد و ه ــتعفا ده ــرکت اس  از ش
 زمــان نســبت بــه ایــن کــه دکتــر
دچــار اوســت،  پــدر   خســروی 

.شــک و تردیــد شــود

!خانم.... خانم
 فرزانه به گوشش اشاره کرد که

.یعنی نمی شنود
 حمید بلندتر گفت: »می گویم با

».همین هلیکوپتر برمی گردی
 من هیچ وقت راِه  رفته را

.برنمی گردم
 حمید ناچار نشست و با غیظ به او

.نگاه کرد
 چند لحظه بعد حمید کاغذ و

 خودکاری از جیب بیرون آورد و
.به طرف فرزانه گرفت

 مشخصات کامل و آدرس خانه  ات
!را بنویس

 فرزانه کاغذ و خودکار را
 گرفت و پرسید: »برای چی

»می خواهید؟

برشی از کتاب
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رمــان ایــن  در  ناصــری   مســلم 
و تاریخــی  وقایــع  نقــل   ضمــن 
راهپیمایــی حال و هــوای   بیــان 
 اربعیــن در ســال های اخیــر ســفری
ــی« ــب یمان ــه »اثی ــته در زمان  داش
ادامــه در  کــه  مــا  امــروز  در   و 
ــا ــی ب ــی و زمان ــفر مکان ــن دو س  ای
ً  هــم تاقــی پیــدا کــرده و نهایتــا
شــد. خواهنــد  پاگیــر  عشــق   در 
ایــن از  پیــش  ناصــری   مســلم 
 داســتان موفــق »بــاغ طوطــی« را
جمکــران کتــاب  انتشــارات   در 
»۱۴۵۳ »ســتون  و  کــرده   چــاپ 
ــه از او در ــت ک ــری اس ــن اث  دومی
ــود ــر می ش ــارات منتش ــن انتش .ای

و اثیــب  سرگذشــت  نجــف   در 
بــودم؛ خوانــده  را   پســرانش 
زیرزمیــن در  شــب  ســه   یعنــی 
جــوان دو  ایــن  پــدر   مهمــان 
بی خبــری! عالــم  زهــی   بــوده ام. 
زیــارت بــه  بــودم  رفتــه   وقتــی 
بــر را  او  سرنوشــت   پــدرش، 
ــاال در ــودم و ح ــده ب ــی خوان  تابلوی
ــه رو ــا پســرانش روب ــم واقــع ب  عال
تــکان می دهــم،  شــده ام. ســری 
بزنــم. حرفــی  نمی توانــم   ولــی 
بیشــتر دو  آن  از  مــن   شــگفتی 
بــه خــود می آیــم  اســت. وقتــی 
 کــه دو جــوان تابــوت را روی جهــاز
ــد راه ــته اند و می خواهن ــتر بس  ش
ــوم ــد می ش ــختی بلن ــد. به س  بیفتن

می ایســتم کنارشــان  در  .و 
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ــتانی ــی داس ــاب، زندگ ــن کت  ی
 امــام محمدباقر)علیــه الســام(
دریایــی »بایــد  عنــوان   بــا 

.باشــد« اســت
بــا« باشــد«  دریایــی   بایــد 
بــه کوتــاه  داســتان   بیســت 
بــر پوروهــاب  محمــود   قلــم 
 اســاس روایــات مســتند بــه
زندگانــی پیوســته   صــورت 
معرفــی را  همــام  امــام   آن 

یــد .می نما

فضــای در  تکبیــر   صــدای 
پیرمــرد پیچیــد.   مســجد 
 لبخندزنــان از جــا برخاســت.
ــش ــع و یاران ــه راف ــد ک  او دی
 بــه  ســوی امــام رفتنــد و بــا
پیرمــرد دادنــد.  دســت   او 
باعجلــه شــادی  از  موجــی   در 
می خواســت آمــد.   بیــرون 
بــرای ببــرد و  بــارش را   زود 
مســجد بــه  مغــرب   نمــاز 
 بازگــردد. گیــوه اش را پوشــید
رفــت. االغــش  ســوی  بــه    و 
کم کــم داشــت   خورشــید 
نســیم و  می کــرد   غــروب 
پیرمــرد می وزیــد.   مایمــی 
»بایــد اندیشــید:   خــود   بــا 
تــا جویبارهــا باشــد   دریایــی 
 ورودهــا بــه او بپیوندنــد، در
 او بریزنــد.  آری همیشــه بایــد

باشــد ».دریایــی 
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 ایــن کتــاب روایتــی فانتــزی
 از یــک ماجراجویــی دینــی
کــه محمدجــواد   اســت. 
از ردی  یافتــن  پــی   در 
زیرزمیــن وارد   فضایی  هــا، 
در می  شــود،   خانه  شــان 
 کنــج زیرزمیــن و در میــان
بــا کتــاب،   کارتن  هــای 
می شــود آشــنا   پرنــده  ای 
 کــه او را به ســوی ماجراهــای
.پیچیــده و زیــادی می بــرد

عمیقــی نفــس   محمدجــواد 
 کشــید. آرام پایــش را بلنــد
پلــه ی بعــدی  پلــه ی   کــرد. 
ــت، ــه ی هدای ــود، پل ــان ب  امتح
نــور پلــه ی  عشــق،   پلــه ی 
خاصــه آنجــا  در   همه چیــز 
هــوا ناگهــان  بــود.   شــده 
 درهــم پیچیــد. طوفانــی بــه پــا
 شــد کــه او را تــکان مــی داد
ــر آخــر ــا شــاید بترســد و ذک  ت
 را نگویــد. ۱۲شــاخه بــه دور
تــا زدنــد  حلقــه   محمدجــواد 
 بــه او کمــک کننــد. محمدجــواد
چشــم هایش بــود.   مصمــم 
 را بســت و بــا صدایــی رســا

»!گفــت: »یــا امــاِم زمــان
فــرو ســکوت  در   همه چیــز 
 رفــت. انــگار هرگــز طوفانــی

.نبــوده اســت
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»ســیاحت کتــاب   روایــت 
مــن »و  جملــهٔ  بــا   غــرب« 
 ُمــردم« آغــاز می شــود و بــه
 همیــن ســادگی مخاطــب را
 در نقطــه ای متفــاوت قــرار
ــی ــه یک ــن جمل ــد. ای  می ده
و یادماندنی تریــن  بــه   از 
پســندترین عــوام  و   عــام 
طــرح آغــاز   نمونه هــای 

مــن حــرف  بــه   هیچ کــس 
ــن ــا م ــد. گوی ــوش  نمی کن  گ
صــدای و  نمی بیننــد   را 
نمی شــنوند. هــم  را   مــن 
ــن ــا از م ــه آن ه ــدم ک  فهمی
 دورنــد، امــا مــن بــا دیــد
بــه دوســتی  و   آشــنایی 
می کنــم. نــگاه  جنــازه   آن 
کفــن پارچــۀ   به خصــوص 
کــه را  آن  چــپ   پهلــوی 
چشــم های بــود،   برهنــه 
دوختــه آنجــا  بــه  را   خــود 

.بــودم
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اولیــن« شــب«  از   فــرار 
صادقــی« »اکــرم   رمــان 
باســابقه  فیلم نامه نویــس 
صــدر در  داســتان   اســت. 
دورانــی می گــذرد؛   اســام 
ــوز  کــه شــهرت رســول اهلل هن
را جزیره العــرب   سراســر 
 فــرا نگرفتــه بــود. داســتانی
 تاریخــی در ژانــر ســفرنامه کــه
و عشــق  جنــس  از   اتفاقاتــی 
 خرافــه و جهــل اســاس آن را
 می چینــد و ایمــان و مهربانــی
می رســاند اوج  بــه  را  .آن 

ــاب در حــال غــروب اســت  آفت
در پراکنــده  غبــار  و  گــرد   و 
بــه کمتــر  تاریکــی  بــا   هــوا، 
 چشــم می آیــد. در خانــۀ مجلــل
حــارث ابوســفیان،  زیبــای   و 
تشــکچه ای روی  خالــد   کنــار 
مکــه بــزرگان   روبــه روی 
ابوســفیان اســت.   نشســته 
امیــه و  بن ربیعــه  عتبــه   و 
ــر از ــر دیگ ــد نف ــف و چن  بن خل
 بــزرگان مکــه بــه بالش هــای
 نــرم تکیــه داده انــد و برده هــا
آنهــا از  پذیرایــی   مشــغول 
ظرف هــای داخــل   هســتند. 
میوه هــای و  شــراب   بزرگــی 

دارد قــرار  .رنگانــگ 
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بانــواِن« دســتپخت  بهشــت«  در   یــخ 
بــه کــه  اســت  نویســنده ای   توانمنــد 
مقــدس دفــاع  راوی  داســتان،   بهانــه 
بهشــت در  شــده اند.یخ  آن  زنــان   و 
ــی اســت کــه خودشــان از  روایــت مادران
 قهرمانــی دیگــران قصه هــا گفته انــد و
ــه ــده اند ک ــی ش ــان قهرمانان ــال خودش  ح
 از آن هــا قصه هــا بایــد گفــت. خواهــران،
ــش ــال ها پی ــه س ــی ک ــادران و دختران  م
تربیــت رزمنــدگان ســهم بــا   از جنــگ 
 ســترگی در جبهه هــا داشــتند و در حیــن
 جنــگ بــا جانفشــانی و دلســوزی، و پشــت
 خــط جبهــه بــا صبــوری و مــدارا، از جنــگ
.حماســه ای به وســعت روحشــان ســاختند

گیسوبران
 صــدای مردانــه و خفــه ای از پشــت ســر
 زن، میــان جمعیــت پیچید.ســی چــی شــیون
را ســرش  خــدا  بــه  گل بانــو؟   نمی کنــد 
را ســرش  وحشــت  بــا   گوش تاگوشــزن 
بــزرگ احمــد  بلنــد کــرد. صــدای کاکــه 
 بــود. چشــمش افتــاد بــه نــگاه ســرد و
ــای ــد، مردمک ه ــا و بع ــرزنش آلود زن ه  س
 بی قــرارش چرخیــد بــه اطــراف. از همــه
 بدتــر نــگاه خواهرهــا و کاکه هــای احمــد
 بــود. مگــر چــه گناهــی کــرده بــود؟ ده ســال
 مثــل ســایه ای بــی کام و بی حضور کنارشــان
 بود. همراهشــان ســر زمیــن کار کــرده بود،
 نفــس کشــیده بــود و روزهــای پــوچ و ســرد
 و خالــی را گذرانــده بــود. چــه می خواســتند
ــرد ــاک س ــاک. خ ــه خ ــگ زد ب  از جانش؟چن

برشی از کتاب

یخ در بهشت

ــه ــد چ ــا مان ــت، ام ــتش گرف ــور را در مش  گ
 کنــد. بــرای جنــازۀ مــرد غریبــه بایــد شــیون
ــش ــه ســر می ریخــت؟ دل ــاک ب ــرد و خ  می ک
شــد. آشــوب  کفن پیــچ  پیکــر  دیــدن   از 
ــار ــود. بی اختی  پلک هایــش ســنگین شــده ب
 خــاک را کــه بــه نظــرش لــزج و خیــس بــود،
 جلــوی پایــش ریخــت. چطــور بایــد بــه پیکــر
 ناآشــنا و مچالــه نزدیــک می شــد؟ اگــر از
 کاکه هــای احمــد نمی ترســید، از کنــار پیکــر
ــی ــاده خاک ــه ج ــودش را ب ــد، خ ــد می ش  بلن

ــد ــاال می دوی ــتای ب ــا روس ــی زد و ت .م
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از« مجموعــه ی  چهلــم«   شــب 
 ماقات هــای نورانــی مــردم بــا اماِم 
می کنــد. روایــت  را   حاضرشــان 
حــرف پــای  را  مــا  چهلــم   شــب 
 آدم هایــی می نشــاند کــه امامشــان
می گوینــد:»او و  دیده انــد   را 
ماســت، کنــار  ماســت،   نزدیــک 
دارد، رفت وآمــد  شــهرها   میــان 
 در مجالــس شــیعیان حضــور دارد،
 از بیچــارگان دســتگیری می کنــد،
 بــا حق پویــان ســخن مــی گویــد،

آشــنا و  نزدیــک  »همین قــدر 

 او جلــو می ایســتد و مــن پشــت
او شــروع و  قامــت می بنــدم   او، 
صوتــش قرائــت.  بــه   می کنــد 
ــد، ــود می کن ــود بیخ ــرا از خ ــا م  ام
را قرائتــش  شــیرینی  و   زیبایــی 
ســر آرام  نشــنیده ام.   هیچ کجــا 
کردنــی بــاور  می کنــم،   بلنــد 
 نیســت او در هالــه ای از نــور فــرو
 رفتــه، نــوری ســبز دور تــا دورش
بی توجــه او  و  کــرده  احاطــه   را 
ــاز ــام نم ــیفتگی تم ــا ش ــن ب ــه م  ب
 می خوانــد. تمــام جانــم بــه لــرزه
چهلــم شــب  امشــب   می افتــد. 
 اســت. نکنــد او مــوالی مــن باشــد؟
امــان و اشــک   چانــه ام می لــرزد 
 نمی دهــد، صدایــش تــوی ســرم
عافیــت تــو!  »ســینه   می پیچــد: 
زودی بــه  را  زن  آن  و   یافــت 
ــه ــرت، ب ــا فق ــت و اّم ــی گرف  خواه
»حــال خــود باقــی اســت تــا بمیــری
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نویســنده بروجــردی  اعظــم   خانــم 
 پهلوانــان نمیمیرنــد بــار دیگــر فضــای
 جــذاب زندگــی پهلوانــی را دســتمایه
از تــا رمانــی خلــق کنــد   قــرار داد 
 تقابــل مردانگــی بــا ناجوانمــردی. ایــن
ــش ــذاب و پرکش ــدری ج ــه ق ــا ب  فض
 اســت کــه مــی توانــد بســتر رمــان
 هــای متعــددی بــا موضوعــات مختلــف
 باشــد. از ایــن رو، اعظــم بروجــردی
 بــا اســتفاده از چنیــن فضایــی، جامعــه
 ای تمثیلــی خلــق کــرده اســت کــه
یــک کــدام   شــخصیت هایــش هــر 
 مــا بــه ازای خارجــی دارد و آنقــدر
 خــوب بــه آن هــا پرداختــه شــده کــه
 خواننــده بــرای شناســایی و برقــراری
مشــکل دچــار  آنهــا  بــا   ارتبــاط 
هــر هــا  شــخصیت  شــد.   نخواهــد 
ــد و ــته ان ــود نشس ــای خ ــدام در ج  ک
ــک ــه ای از ی ــه گوش ــور اینک ــه منظ  ب
 حادثــه بــزرگ تاریخــی را بــه اجــرا
ــوند ــی ش ــتان م ــد وارد داس  در آورن
کننــد مــی  ایفــا  را  خــود  نقــش  .و 

 مــردم کمــی بــه یکدیگــر نگریســتند و
 اجســام ســه مــرد را از نظــر گذراندند
ــاد ــر فری ــدی آهنگ ــان اوس مه  و ناگه
ــا رو ــتن م ــه می تونس ــا اگ  زد: »این ه
ــون ــونن، خودش ــی برس ــه نون ونوای  ب
 بــه ایــن حــال وروز نمی افتــادن.« و
 آنــگاه دســتش را روی شــانۀ اصغــر
داوود و  جــواد  گذاشــت.   مســگر 
را مشــعل ها  دیگــر  جــوان  چنــد   و 
 روشــن کردنــد و یکــی هــم بــه دســت
و اوس مهــدی  دادنــد.   اوس مهــدی 
 مــردان دیگــر شــعله های آتــش داغ
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 را زیــر اجســام خشک شــدۀ ســه ناپهلــوان
ــا کامــاً  گرفتنــد و آن هــا را آتــش زدنــد ت
دریــا بــه  را  خاکسترشــان  و   بســوزند 
 بســپرند و برای همیشــه خط و خبر ایشــان
کنند.اجســام پــاک  گیتــی  صحنــۀ  از   را 
ــود ــوختن ب ــال س ــرد در ح ــه م ــنگی س  س
 کــه قاصــد جــوان بانــگ بــرآورد: »علم هــا
ــد و ــد کنی ــا را بلن ــد و بیرق ه  را برافرازی
 چراغ هــا را روشــن کنیــد و بــه ســوی دریــا
 راهــی شــوید کــه بــه زودی کشــتی پهلــوان
ــادا کــه او برســد ــه ســاحل می رســد. مب  ب

ــیم ــده باش ــوز مان ــا هن ».و م
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ــق ــا خل ــو” ب ــور فوف ــاب “پروفس  کت
فضــای اســاطیری،   موجوداتــی 
خلــق را  جدیــدی   داســتانی 
 کــرده اســت. کتــاب شــامل ســه
ــنی ــروه س ــرای گ ــد ب ــتان بلن  داس
 ج اســت کــه بــه موضوعــات زیســت
موضوعاتــی می پــردازد.   محیطــی 
نوجوانــان و  کــودکان   کــه 
هســتند آن  درگیــر  .امــروز 

ــا ــژه و ب ــتعداد وی ــن اس ــا ای ــن ب  م
 این همــه تــاش هنــوز نفهمیــده ام
ــو چــه کارۀ مدرســه  پروفســور فوف
چه مــدل ایــن  اصــاً   اســت. 
خجالــت خــودش  اســت؟   اســم 
 نمی کشــد؟ مثــاً بلندگــوی مدرســه
 اگــر بخواهــد صدایــش کنــد، بلنــد
 می گویــد خانــم فوفــو بــه دفتــر
 مدرســه. نمی دانــم چــرا حداقــل

.بهــش نمی گوینــد خانــم فوفــو
 پروفســور یــک پروفســور محکمــی
ــگار ــد ان ــمش می گوین ــل از اس  قب
ــک ــا ی ــکافته ی ــم ش ــته ات ــه هس  ک
ــرده ــف ک ــن کش ــی خف ــری خیل  باکت
 اســت. مگــر همین طــوری می شــود
پروفســور؟ گفــت  یکــی   بــه 
 پروفســور بــودن کــه الکــی نیســت.
 مــن هــم دوســت دارم همین طــوری

.بهــم بگوینــد پروفســور
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 داســتان دربــاره زبیــده خاتــون، بانــوی
 قصــر و همســر هــارون الرشــید اســت.
 هــارون و وزرایــش در مــورد عقیــده ی
از و  شــده اند  تردیــد  دچــار   زبیــده 
 او می خواهنــد هرچــه زودتــر معلــوم
ــده ــه. زبی ــا ن ــت ی ــیعه اس ــه ش ــد ک  کن
و هــارون  بــا  جنگیــدن  ســال ها   از 
 تــاش کــردن بــرای تغییــر رفتــار و
 اخاقــش خســته شــده اســت. ایــن
 خســتگی بعــد از شــهادت امــام موســی
ــق ــوهرش عش ــت ش ــه دس ــم)ع( ب  کاظ
 او نســبت بــه هــارون را تبدیــل بــه
ــا ــالگی ب ــده س ــرده، او در هف ــرت ک  نف
کــرده ازدواج  هــارون   پســرعمویش 
 اســت، در ابتــدا بــه شــدت دلبســته و
ــا گذشــت زمــان ــوده، امــا ب  عاشــق او ب
 و بــا دیــدن ظلم هــای او نســبت بــه
 اهل بیــت و بی عدالتی هایــش نســبت
 بــه مــردم بی گنــاه و شــیعیان دیگــر
 عاقــه ای بــه او نــدارد. او مدت هاســت
ــه ــر چ ــم دارد ه ــده و تصمی ــیعه ش  ش
 زودتــر عقیــده اش را آشــکار کنــد و
 از قصــری کــه برایــش چــون زنــدان
 اســت بگریــزد. امــا ایــن انتخــاب بــرای
 او مشــکات زیــادی بــه همــراه خواهــد

 یــک هفتــه پیــش، مــن ُمــردم. در
 اتاقــی کــه دســتم را بــرای اولیــن
  بــار گرفتــه بــود، همان جــا کــه در
 گوشــم زمزمــه کــرده بــود تــو بانــوی
ــرای ــه ب ــقفی ک ــر س ــی، زی ــب من  قل
 اولیــن بــار پســرمان امیــن را دیــده
ــود. ــاده ب ــه ســجده افت و از شــوق ب
 بــه تصویــر خــودم در آینــه نــگاه
 می کنــم. زنــی بلندقامــت می بینــم
 بــا صورتــی بــه ســفیدی برف هــای
ــه ــه ن  دســت نخورده و چشــم هایی ک
ــه ــک هفت ــر. ی ــه ت ــت و ن ــرخ اس  س
ــتم، ــت داش ــردن وق ــه ک ــرای گری  ب
ــن ــودم. ای ــا خ ــدن ب ــار آم ــرای کن  ب

ســال هــزار  ماننــد  هفتــه   یــک 
 گذشــت؛ تلــخ و کــش دار. حــاال که دل
 از همه چیــز بریــده ام و قصــد رفتــن
ــور، ــی ن ــم؛ کم ــد می خواه  دارم، امی
 چیــزی شــبیه خورشــید کــه یخبنــدان
 قلبــم را آب کنــد تــا فرصــت جوانــه

ــدن ــبز ش ــم، س ــدا کن .زدن پی
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تحمیلــی جنــگ  از  گذشــته   ســال ها 
 ایــران و عــراق امــا هم چنــان یــاد آن
آســیب هایش و  خاطــرات  و   ســال ها 
 ماســت. شــهدایی کــه هنــوز پیکرشــان
 مفقــود اســت، جانبازانــی کــه طــی ایــن
داشــته اند ســختی  زندگــی   ســال ها 
سختی های شــان بــر  روزبــه روز   و 
 افــزوده می شــود، رنــج حاصــل از جنــگ
 و عوامــل دیگــری از ایــن دســت، باعــث
یادهــا از  ســال  هشــت  آن   می شــود 
ــه ــات را ب ــرود و بخــش مهمــی از ادبی  ن
 خــودش اختصــاص دهــد. نویســندگانی
و رمــان  نوشــتن  بــه  عاقمنــد   کــه 
 داســتان کوتــاه در ایــن حــوزه هســتند
ــی ــار ادب ــده اند و آث ــر ش ــوان ظاه  پرت
.قابــل اعتنایــی نیــز تولیــد می کننــد

روســری ام پوشــیدم.  نــو   لبــاس 
را کفش هایــم  کــردم.  ســر   را 
بــاز را  در  خواســتم   پوشــیدم. 
بــود. قفــل  خانــه  در  امــا   کنــم 
شــد. اشــک  پــر  چشــم هایم   بــاز 
 برگشــتم لــب ایــوان نشســتم. بایــد
تمــام می شــود امشــب   می رفتــم. 
ــد. اگــر ــم می مان ــه دل  و حســرتش ب
ــد ــد. چن ــم می کن ــه بفهمــد دعوای  نن
 روز بایــد طویلــه را تمیــز کنــم یــا
پخــت در  و  کنــم  آتــش  را   اجــاق 
 نــان بــه ننــه کمــک کنــم. امــا جشــن
ــا را دارد. ــن تنبیه ه ــد ارزش ای  عق
ــه در و ــد شــدم. ب ــا ایــن فکــر بلن  ب
 دیــوار حیــاط نــگاه کــردم. از خــودم

بــروم؟ »پرســیدم: »از کجــا 
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 ســفر بــه قلعــه خورشــید روایتگــر
ــی ــی زندگ ــل تاریخ ــن فص  مهم تری
یعنــی علیه الســام  رضــا   امــام 
 عزیمــت ایشــان از مدینــه تــا مــرو
 اســت. در ایــن رمــان نویســنده
روایتــی ضمــن  کــرده   ســعی 
 داســتانی، بخشــی از لزوم شــناخت
ــام امامــت را  متناســب ــام و مق  ام
.بــا گــروه ســنی نوجــوان بیــان کنــد
 در ایــن روایــت تاریخــی نویســنده
بــا را  مخاطــب  کــه  کــرده   ســعی 
ــراه ــاب هم ــواِن کت ــخصیت نوج  ش
بــه داســتان  خــال  در  تــا   کنــد 
.شــناخت بیشــتری از امــام برســد

ــه آن” ــم ب ــفر کن ــم س  می خواه
 ســرزمین دور، بــه ســیر کــردن
 در دشــت و کــوه و چشــمه هــای
دیــدن بــه  کوچــک،  و   بــزرگ 
 آدم هــا و خانــه هــای عجیــب
 و غریــب. تــا وقتــی بــه شــهر
نیشــابور شــهر  کاتــب،   هــزار 
ــم و ــتادی بیاب ــا اس ــم. آنج  برس
 شــاگردش شــوم. قلمــی واقعــی
 بــه دســت بگیــرم و در جوهــری
 ســیاه فــرو کنــم. آن وقــت قلــم
پاییــن و  بــاال  صفحــه  روی   را 
 ببــرم و تمــام کلمــات دنیــا را

بنویســم
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شــهیر و  عالــم  خدمتگــزار   فّضــه 
اهلل )ســام  زهــرا  فاطمــه   حضــرت 
 علیهــا( و راوی حدیــث از آن بانــوی

.بــزرگ اســت

 در کتــب تاریخــی، بــرای نخســتین بــار
 در دوران اولیــه بعد از هجرت رســول
 اکــرم)ص( بــه مدینــه، از ایــن بانــوی
بــرده شــده اســت. نــام   پرهیــزکار 
ــس ــه پ ــد ک ــازل ش ــه ای ن ــام آی  آن ای
 از آن پیامبــر اســام فضــه را بــرای
 کمــک و یــاری بانــوی عالمیــن بــه منــزل

ــتادند ــرا )س( فرس ــرت زه .حض

از واالیــی  مقــام  در  فضــه   حضــرت 
 ایمــان و تقــوی قــرار دارد. ایشــان
ــتی ــان زبردس ــه قهرم ــق و خطاب  در نط
ــه ــر افتخــار خدمــت ب ــوده و عــاوه ب  ب
علیهــا(، اهلل  )ســام  زهــرا   حضــرت 
ــه، ــوی نمون ــن بان ــی ای ــر زندگ  سراس
 از خلــوص و معنویــت مــوج می زنــد.
 آنطــور کــه تاریــخ گواهــی می دهــد،
 ایــن زن واالمقــام در مــدت بیســت
 ســال از زندگــی خــود حتــی گفت وگــو
بــا  و مکالمــات عرفــی خــود را هــم 

.آیــات قــرآن کریــم بیــان می کــرد

 رمــان »شــبیه مریــم« از انتشــارات
 کتــاب جمکــران بــا تصویرگــری »محمــد
زمانــه و  زندگــی  دربــاره   صــادق« 
 حضــرت فضــه از زمــان زندگــی در
ــا زیســت ــا( ت ــه )شــهری در آفریق  نوب
.وی در فضــای مدینۀالنبــی مــی باشــد

شبیه مریم
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ســفر” روایتگــر  مخفــی”،   کتــاب 
مدینــه از  کتــاب  یــک   مخفیانــه 
ایــران اســت. کتابــی  بــه ســمت 
 کــه اگــر اســرارش فــاش شــود،
 بســیاری از بــزرگان مدینــه را بــا
 خــود بــه زیــر خواهــد کشــید. ایــن
 کتــاب روایــت یــک نویســندۀ ایرانی
 در تقابــل منافقیــن صــدر اســام بــا
 رســول خــدا )ص( و امیرالمومنیــن

اســت .علیه الســام 

ــده « ــه  ام و خندی ــا گفت ــار ه ــن را ب  ای
مــا از  او  نیســت،  بشــر  علــی   ایــد؛ 
 جداســت، بــا مــا یکــی نیســت. چشــماِن
دروِن و  درهــا  و  دیوارهــا  پشــت   او 
او دســتاِن  می  بینــد.  را  هــا   ســینه  
جــا ســفالین  پیالــه  ای  مثــل  را   کــوه 
و بُرنــده  او  زبــاِن  می  کنــد.  جــا   بــه 
 گزنــده و اعجــاب  آور اســت. شــیر را
 می  ترســاند و فــوالد را نــرم می  کنــد.
عــرب یتیمــان  نیســت.  بشــر   علــی 
ــرب از ــان ع ــد و پهلوان ــتش دارن  دوس
ــت ــه نیس ــا قّص ــند. این ه  او می  هراس
 خالــد. مــن جنــگاوری علــی را دیــده  ام.
را شــنیده  ام. او  خوانــدِن  رجــز   مــن 
ــه ــا اجنّ ــن او ب ــِگ خونی ــارۀ جن ــن درب  م
ــه ــی، ک ــوِد عل ــه از خ ــن ن ــنیده  ام. م  ش
 از بــاِد چرخــش ذوالفقــارش می  ترســم،
 آری؛ دشــمن او هســتم و مــرِگ او را
کــه نیســت  این گونــه  اّمــا   منتظــرم. 
میــدان گاه در  تــو  و  بمیــرد   محّمــد 
کنــد. هنــوز تماشــا  علــی  و   برقصــی 
 چــرخ اّول رقصــت تمــام نشــده، زنــان و
 کودکانــت بــر خــاک قبــرت نشســته   انــد

می  خواننــد قــرآن  برایــت  »!و 
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بافضیلــت زنــان  تاریــخ،  طــول   در 
 بســیاری بودنــد کــه داســتان زندگــی
طــول در  انگیزشــی  الگــوی   آن هــا 
 قرن هــا مــورد توجــه بــوده اســت.
 آســیه همســر فرعــون و مادرخوانــده
ــن ــی از ای ــی )ع(« یک ــرت موس  »حض
اســت. واالمقــام  و  شــهیر   بانــوان 
فرعــون ســلطنتی  دســتگاه  در   وی 
ــه ــاک نگــه داشــت و ب  روح خــود را پ
.مقامــات بــاالی معنــوی دســت یافــت

 بــه ســمت آیینــه مــی روم. ایــن منــم،
 آســیه، همــان دختــرک ســیاه مو بــا
معصومانــه اش، و  درشــت   چشــمان 
مشــحون چهــره ای  بــا  اینــک   امــا 
 از شــکوه ملوکانــه! امــا آیــا هنــوز
 هــم دیدگانــم مفتخــر بــه داشــتن
 معصومیــت اســت؟ معصومیتــی کــه
 همــواره بیــم آن را داشــتم کــه ســیم
 و زر قصــر بــه تباهــی بکشــاندش.
مومنــان چشــمان  می گفــت   پــدرم 
بــت چشــمان  بــا  ئیل   بنی اســرِاِ
ــد. شــب  پرســتان قبطــی فــرق می کن
 هــا وقتــی فرعونیــان بــه می خوارگــی،
 رقــص و قمــار در میکــده هــای پــر
مشــغولند، رعمســیس  وبــرق   زرق 
خانــه در  بنی اســرائیل   مومنــان 
درگاه بــه  فقیرانه شــان   هــای 
و می خواننــد  دعــا  یگانــه   حــدای 
طلــب او  از  التمــاس  و  اشــک   بــا 
صبحگاهــان می کننــد.   مهربانــی 
ــتارگان ــون س ــان همچ ــمان مومن  چش
چــون چهره هایشــان  و   می درخشــد 

می کنــد نورافشــانی  خورشــید 

برشی از کتاب
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 رمــان »ِالنــا« در بســتر اشــاره بــه
 ســفر »دحیــه کلبــی« ســفیر ویــژه
اتفــاق روم  بــه  اســام   پیامبــر 
خلیفــه بــن  دحیــۀ   می افتــد. 
ــی، ــه کلب ــه دحی ــروف ب ــی، مع  کلب
 صحابــی پیامبــر اکــرم)ص( اســت.
 وی پیــش از جنــگ بــدر اســام
 آورد و در جنــگ احــد و نبردهــای

ــت ــور داش ــس از آن حض .پ
 دحیــه در ســال ششــم هجــری،
 مأمــور رســاندن نامــه پیامبــر)ص(
بــه ایشــان  رســالت  ابــاغ   و 
شــد. شــرقی  روم   فرمانــروای 
رســاندن مأمــور  وی   همچنیــن 
 نامــه ای دیگــر از پیامبــر اکــرم بــه

.اســقفی مســیحی شــد
ــت و در ــی داش ــورت زیبای  وی ص
 برخــی نقل هــا آمــده اســت کــه
او صــورت  بــه  گاهــی   جبرئیــل 
 بــر پیامبــر)ص( ظاهــر می شــد.
رحلــت از  پــس  کلبــی   دحیــه 
ــه شــام مهاجــرت کــرد و ــر ب  پیامب
.در روســتای ِمــّزه ســکونت گزیــد
فضــای بــار  ایــن  وحیــد«   رضــا 
 تاریخــی صــدر اســام و جامعــه
 روم و عربســتان را بــرای روایتــی
کــه اســت  برگزیــده   عاشــقانه 
فرهنگ هــا، ملمــوس   تبایــن 
 جذابیــت داســتان را دوچنــدان
 کــرده اســت.النا« رمانــی عاشــقانه
 بــه قلــم »رضــا وحیــد« اثــر جدیــد
در جمکــران  کتــاب   انتشــارات 
کتــاب بــازار  بــه  صفحــه   ۲۶۰ 

.رســید

النا

رضا وحید
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بلنــد« داســتان   پادرمیانــی« 
خدمــت ماقاتهــای  از   یکــی 
عصــر در  )عــج(  زمــان   امــام 
قلــم بــه  کــه   اســت   غیبــت 
ســوی از  زارع«   »محبوبــه 
روانــه جمکــران   انتشــارات 
ــت ــده اس ــر گردی ــازار منتش .ب
مشــهور تشــّرفات  از   کظــی 
عصــر ولــی  حضــرت   محضــر 
محبوبــه دســتمایه  اهلل،   عــج 
بــرای نوشــتن داســتان  زارع 
ــا فرجامــی جــذاب و  عاشــقانه ب
اســت.این شــده   عبرت آمــوز 
ــد ــتان بلن ــب داس ــاب درقال  کت
و تشــّرف  توســل،   روایتگــر 
 اســتجابت دعــای محــال یکــی از
.محبــان امــام زمان)عــج( اســت

پادرمیانی

محبوبه زارع
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کتــاب، نویســنده  بصیــری   مریــم 
 متولــد اول اســفند ۱۳۴۸ ارومیــه
 اســت و مــدرک کارشناســی ارشــد
 ادبیــات نمایشــی را از دانشــکده هنــر
ــون ــرده اســت. او تاکن  ســوره اخــذ ک
 آثــار متنوعــی بــا نــگاه بــه مقوالتــی
 مثــل ایمــان و بــاور بــه رشــته تحریــر
 درآورده کــه بیــن آن هــا، »ماهی هــا
 پــرواز می کننــد« و »دخیــل عشــق«
کتــاب انتشــارات  توســط   پیش تــر 
بصیــری شــده اند.  چــاپ   جمکــران 
بــه داستان نویســی  بــر   عــاوه 
فعالیت هــای و  این حــوزه   تدریــس 
دارد اشــتغال  نیــز  .نمایشــی 
خبــر بــه تــازگــــی   این نویــــسنده 
بــا دیگــرش  رمــان   آماده ســازی 
 عنــوان »مــن زن هســتم« را توســط
کــرد اعــام  ســروش  .انتشــارات 
 ســرآغاز رمــان »زنــی کــه پشــت خــزر
روایــت دربرگیرنــده  بــود«   خــواب 
 بانویــی از کشــور آذربایجــان اســت
ــال اصــل و اصــول خویــش و ــه دنب  ک
ــی ــوی و خون ــای معن ــه ه ــن ریش  یافت
او بــاز می گــردد.  ایــران  بــه   خــود، 
ــنا ــری آش ــان دیگ ــا زن ــفر ب  در این س
ــدام قصــه و غصــه ــه هرک  می شــود ک
 خــود را دارنــد. چهــار روایــت از چهــار
 زن و زندگــی متفــاوت کــه نقطــه تاقی
مســجد در  آنهــا  زندگــی  طایــی   و 
می خــورد رقــم  جمکــران  .مقــدس 
خــزر پشــت  کــه  »زنــی   داســتان 
تردیــد دربــاره  بــود«،   خــواب 
 آدم هــا و مشــکات گوناگــون مــردم
تصمیــم داســتان  اســت.   امــروز 
 نهایــی هــر فــرد کــه بایــد بــا اتــکا
زانــوی بــر  دســت  و  آســمان   بــه 
.خویــش، مشــکات را برطــرف کنــد

زنی که پشت خزر خواب بود

مریم بصیری
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ــی ــبکه ای ارتباط ــت، ش ــازمان وکال  س
و معصــوم)ع(  امــام  از   متشــکل 
 عــده ای از شــیعیان نزدیــک و وفــادار
همزمــان تقریبــا  کــه  امــام)ع(   بــه 
عبــاس بنــی  آمــدن  کار  روی   بــا 
صــادق)ع( امــام  عصــر  و   )۱۳۲ق.( 
عصــر فرارســیدن  بــا  و   تأســیس، 
 غیبــت کبــری و وفــات علــی بــن محمــد
امــام عصــر  ســمری آخریــن ســفیر 
شــد منحــل  )۳۲۹ق(  .علیه الســام 
و مهــم  نقــش  ســازمان   ایــن 
ــداف ــبرد اه ــده ای در پیش  تعیین کنن
الســام علیهــم  معصــوم   امامــان 
 داشــته اســت. ســاختار و شــالوده این
 ســازمان بــه ظاهــر بــرای جمــع آوری و
 تحویــل وجــوه شــرعی و پاســخگویی
 بــه مســائل و شــبهات شــیعیان بــه
 وجــود آمــد. کتــاب ســازمان وکالــت
.بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت
بنــی شــدید  خفقــان  و   ســرکوب 
بیــن ارتبــاط  حفــظ  لــزوم  و   عبــاس 
ــکل ــث ش ــیعی، باع ــه ش ــام و جامع  ام
 گیــری ســازمان وکالــت شــد. ســازمان
 وکالــت شــبکه ارتباطــی گســترده و
 پیچیــده بیــن امــام و شــیعیان، بــه
معــدودی و  عــده مشــخص   واســطه 
کــه اســت  امــام  وفــادار  یــاران   از 
ــام ــه الس ــادق علی ــام ص ــان ام  از زم
ــه و در عصــر ــج شــکل گرفت ــه تدری  ب
ــید ــود رس ــه اوج خ ــری ب ــت صغ .غیب

چهار فانوس

سعید تشکری
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 مســیل« ســفرنامه ای در حــال«
 و هــوای زیــارت اربعیــن، بــه
 قلــم »زهــره عیســی خانــی«
ــی ــاب نگاه ــن کت ــت. در ای  اس
ســاده زبانــی  بــا  را   تحلیلــی 
 روایــت میکنــد. روایــت زیارت
موکــب بســتر  در   اربعیــن 
 مســجد مقــدس جمکــران در
!عمــود ۱۰7۰ مســیر مشــایه

ایــن« در  مـــی خواست   دلـــم 
 ســفر در عمــق اربعیــن حرکــت
ــم ــی ببین ــاید چیزهای ــم؛ ش  کن
 کــه وقتــی فقــط در حال وهــوای
 زیارتــم بــه چشــم نیاینــد. بــه
 ریحانــه گفتــم بیــا این بــار جــور
 دیگــری مســافر اربعین شــویم
 تــا بتوانیــم به انــدازه پنــج روِز
 ســفر مشــاهده و روایــت ثبــت
ــن »جــور ــای ای ــا معن ــم. ام  کنی
ــود ــن ب ــن، ای ــرای م ــر« ب  دیگ
نرویــم. پیــاده  خودمــان   کــه 
 چــون خــودم را می شــناختم؛
 وقتــی همــراه جمعیــت قــدم
ــدم ــردم را می دی ــی زدم و م  م
 کــه مثــل ســیل بــه یــک ســمت
محــو می شــوند،   ســرازیر 
 تماشــای ظاهــر و باطــن ایــن

می شــدم .حادثــه 

برشی از کتاب
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بهشــت« درهــای  »پشــت   رمــان 
 نوشــته رضــا کاشــانی اســدی،درباره
 رخدادهــای پیــش و پــس از واقعــه
آن  در  کوفــه  جامعــه  و   عاشــورا 
کتــاب انتشــارات  توســط   زمــان، 
اســت شــده  منتشــر  .جمکــران 
ــاب، مخاطبــش را ــن  کت  نویســنده ای
ــرد ــی  ب ــی م ــه و زمان ــهر کوف ــه ش  ب
امــام بــرای  نامــه  هــزار   ۱۰  کــه 
از و  فرســتاده شــده  )ع(   حســین 
ــت ــرای امام ــد ب ــرده  ان ــوت ک  او دع
ورود بــا  امــا  بیایــد.  کوفــه   بــه 
برمــی ورق  زیــاد،  بــن   عبیــداهلل 
را دیگــرش  روی  کوفــه  و    گــردد 
ــه ــه کوف ــد. در نتیج ــی  ده ــان م  نش
ــه ــرار گرفت ــاد ق ــن  زی ــار اب  در اختی
 و مــردم شــهر و قبایــل بــرای بیعــت
ــد ــی  گیرن ــبقت م ــم س ــا او، از ه .ب
 داســتان ایــن  رمــان دربــاره جوانــی
 بــه  نــام موقــع اســت کــه مقابــل
ــتار ــتد و خواس ــی  ایس ــود م ــدر خ  پ
 رســیدن بــه لشــگر امام حســین )ع(
 اســت. موقــع، شــاگرد ویــژه حبیــب 
 بــن  مظاهــر )ع( اســت. وقتــی حبیــب
 بــه قصــد پیوســتن بــه امــام حســین
 )ع( از کوفــه خــارج مــی  شــود، موقــع
ــه ــود ک ــی  ش ــرو م ــی روب ــا واقعیت ب

پشت درهای بهشت
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