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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه

بنایی 
و خدمات

گمشده

پیدا شده

ی  ر ا ســو نــی  کمپا گــه  بر
 206 تیــپ  هاچ بــک،  پــژو 
مــدل 1382 رنــگ نقــره ای 
موتــور  شــماره  لیــک،  متا
شماره   10FX3N1625779
شاســی 82690062 مالــک 
محمدحســین شریفیان درچه 
مفقود شده فاقد اعتبار است.

برگ ســبز سمند اف سورن مدل 
91 بــه شــماره انتظامــی ایران 
89- 138 ج 78 به شماره موتور 
شــماره  و   147H0022574
 NAACJ1VCF128290 شاســی 
به نام علی درزی زادگان رامندی 
مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. بوئین زهرا

برگ سبز خودرو 206 تیپ TU3 به رنگ 
ســفید روغنی مدل 1396 به شــماره 
 NAAP03EE3HJ494454 شاســی  
 182A0010132 موتــور  شــماره  و 
ایــران  پــاک 166 ل 85  و شــماره 
16 متعلــق بــه خانم طاهــره محمودی 
احمدآبادی مفقود گردیده است از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
خــودروی ســواری پرایــد مدل 
1993 بــه رنگ دودی روغنی به 
شماره انتظامی 274 ط 58 ایران 
28 و شــماره موتور 747449 و 
شماره شاســی 528429 به نام 
آرش رجبی وارسته مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

اســناد مالکیــت )بــرگ کمپانی و 
برگ ســبز( خودرو سواری سمند 
 مــدل 1388 بــه شــماره انتظامی
 929 ق 88 ایران 77 به شــماره 
موتور 12488269019 و شماره 
شاسی NAAC1CBOAF214771 به 
نام اعظــم وطن پور مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فاطمی- باباطاهر
مستغات )نوساز( 825 متر بنا 
در 5 طبقه به انضمام متعلقات 
و ملزومات استثنایی در شرایط 

ویژه با قیمت توافقی

09203011890

اینجانب  فارغ التحصیلــی  مدرک 
حســین فتح اله زاده خوئی فرزند 
مجتبی بــه ش ش 4820 صادره 
بوشــهر در مقطــع فــوق دیپلــم 
رشــته بــرق قــدرت صــادره از 
واحد دانشــگاهی آزاد اســامی 
به شماره سریال 146012355 
و شــماره ثبــت 3925 مورخــه 
88/12/16 مفقــود گردیــده و 
فاقــد اعتبار می باشــد. از یابنده 
تقاضا می شــود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسامی واحد بوشهر 

ارسال نمایند.

اینجانــب حبیب اهلل قربانی زاده مالک 
خــودرو پــژو روا به شــماره شاســی 
NAAB21AA49H036268  و شماره 
موتــور 11687065597 بــه علــت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت  
المثنی اســناد مذکور را نموده است. 
لذا چنانچه هر کــس ادعایی در مورد 
خــودرو مذکور دارد ظــرف ده روز به 
دفتر حقوق ســازمان فروش شــرکت 
ایــران خــودرو واقع در پیکان شــهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اینجانــب صدیقه مکی مالک خودروی ســواری 
پژو 206، مدل 1390 به رنگ سفید روغنی به 
شــماره انتظامی 183 ن 39 ایران 77 و شماره 
شاسی NAAP03ED5CJ561668 و شماره موتور 
14190079745 به علت فقدان سند کمپانی، 
شناســنامه مالکیت و اســناد فــروش تقاضای 
رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نموده ام 
لــذا چنانچه هرکس ادعایــی در مورد خودروی 
مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی 
شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده 
مخصــوص تهران- کرج، شــهرک پیکان شــهر، 
ساختمان سمند، طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی 
اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودرو وانت زامیاد، مدل 1394، به رنگ 
آبی روغنی به شــماره انتظامی 394 س 81 ایران 46 و شــماره شاسی 
NAZPL140BF0410740 و شماره موتور Z24701087Z مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

اسامی 8 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه

 حضرت رقیه )س(

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

7/260/0003/630/0001/815/000روزنامه کیهان

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان انگلیسی

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان عربی

3/338/4001/669/200834/600مجله کیهان ورزشی

3/338/4001/669/200834/600مجله زن روز

1/670/000835/000420/000مجله کیهان بچه ها

----------------417/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیــان محتــرم می تواننــد با توجه به جدول زیر نســبت به انتخاب هر یک از نشــریات  مورد عالقه و واریز مبلغ اشــتراک به شــماره کارت 
 6104337743976845  بانــک ملــت و یــا حســاب 0106713595009)ســیبا( بانــک ملی شــعبه ســعدی جنوبــی  کد 69  
 به نام حســین شریعتمداری)موسســه کیهان( و ارســال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شــده ذیل به صندوق پســتی 11365/3631

 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود  اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین
    اطالع دهید.

ه 
ج

تو

نام: ............................... نام خانوادگی: ...................................................... نوع نشریه: .................................................. تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 

مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. آدرس: 

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................    

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

امور مشترکین  موسسه کیهان تلفن: 35202278 - 021  نمابر:33910922 - 021 

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085
      33110202

33942000
 33118052
33911568

خرید و فروش 
فیش   حج - مکه

تنکابن- نشتارود
کترا- طالش محله

شــهرکی بــه مســاحت زمین 
6000 مترمربع و بنای 5000 
مترمربــع بــا 70٪ پیشــرفت 
فیزیکــی در 4 بلــوک مجــزا 
با چشــم انداز دریــا و جنگل 
منطقه ای فوق العاده به صورت 
یک جــا یا تفکیکــی به فروش 

می رسد.
09121531815

* دروس*
تک واحــدی  متــر   280

بی نظیر در منطقه »فروش 

یا معاوضه با کلنگی« 

درویش 09371054747

خیابان اسکندری جنوبی 
جنب داروخانه بیژن 

ساختمان یاس
2 اتاق اداری، تخلیه نقاشی شده 
رهن کامل 170م قابل تبدیل 

مناسب مطب و دفتر وکاء

0912-7099209

بر اصلی یوسف آباد
86 متر موقعیت اداری 3 اتاق

بدون پارکینگ انباری با موقعیت اداری
09128347861

گاوداری در ورامین
آب، گاز، برق 3 فاز

25 آمپر یک حلقه چاه آب
سند 6 دانگ به مساحت 8300 متر
فروش یا معاوضه با ملک تهران

)آپارتمان( تماس 9 صبح الی 20

09193631003
09121995897 

ســاخت درب هــای چوبــی HDF و 
ضدآب و کمددیــواری ریلی بدون 

بیعانه تسویه بعد از نصب
09196552755

خرید و فروش ویژه
 فیش حج تمتع و عمره

زیر نظر سازمان حج و زیارت 
09126993603 -66500463

خریدار جک و قالب های 
ساختمانی و لوله داربست

09125901239

بانک اطالعاتی مهاجرت به انگلیس
دیدار- دانشجوئی- بیزنس

تلفن همراه 09120847434
دفتر 021-22662130

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
33684837 - 09125387044 

ســند عــادی اجــاره به شــرط تملیــک 96/7/12 
آپارتمان به آدرس کرج باغســتان غربی شبنم 13 
ســاختمان نگین البرز بلوک a1 طبقه 5 واحد 502 
به متراژ تقریبی 135 متر به نام رعنا فخاری با پاک 
ثبتی 9773 از اصلی 149 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

شرکت راک ریس )سهامی خاص(
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت راک ریس )سهامی خاص(

 به شماره ثبت 27514 و شناسه ملی 10102757165 
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/08/03 

در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت
هیئت مدیره شرکت راک ریس

آگهی مزایده عمومی بوفه
مرکــز آمــوزش 01 نزاجا در نظــر دارد بوفه پادگانــی را از طریق مزایده عمومی 
واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت به کنترولر مراجعه 
و در 2 پاکت مجزا )روزمه کاری و قیمت پیشنهادی( تا تاریخ 99/07/27 تحویل 
بازرسی نمایند. ضمنا هزینه کارشناسی قیمت بوفه و درج آگهی روزنامه و واریز 
ودیعه قرض الحســنه اجاره یا ضمانت نامه بانکی )یک سال کل اجاره بها( به عهده 

برنده مزایده می باشد.
آدرس: ســه راه تختــی، بلــوار هجرت، مرکــز آموزش 01 شــهدای وظیفه نزاجا 

تلفن: 33217012

نام مستعار کودک:  محمدسجاد
تاریخ تولد: 99/6/9

تاریخ پذیرش: 99/6/26
نام والدین: لیا شیرزاده

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: شراره
تاریخ تولد: 99/6/12

تاریخ پذیرش: 99/6/22
نام والدین:حنانه احمدی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: بهسان
تاریخ تولد: 99/6/21

تاریخ پذیرش: 99/6/29
نام والدین:فرحناز سیدی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

نام مستعار کودک: بهادر
تاریخ تولد: 99/6/28

تاریخ پذیرش: 99/7/7
نام والدین:صدیقه پورگلعلی

علت پذیرش: نداشتن اوراق هویتی والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: محمدصادق
تاریخ تولد: 99/6/14

تاریخ پذیرش: 99/6/31
نام والدین:عالمه مسیبی

علت پذیرش: رها شدگی و اعتیاد والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: سمیرا
تاریخ تولد: 99/5/19

تاریخ پذیرش: 99/6/16
نام والدین:رقیه علی  نقی زاده

علت پذیرش: رها شدگی و اعتیاد مادر
ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام مستعار کودک: باربد
تاریخ تولد: 99/5/19

تاریخ پذیرش: 99/7/3
نام والدین:-

علت پذیرش: رها شدگی
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی ورامین

نام مستعار کودک: ترگل
تاریخ تولد: 99/5/25

تاریخ پذیرش: 99/7/8
نام والدین:زینب خاوری
علت پذیرش: رها شدگی

ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

adabhonar@kayhan.ir

صفحه 6
یک شنبه 20 مهر ۱۳۹۹
2۳ صفر ۱442 - شماره 22584

ساحت ادبیات داستانی نسبت به دهه قبل در 
زمینه ادبیات داستانی انقالب چه تغییراتی را شاهد 
بوده است. نویسندگان متعهد از حیث پیشرو بودن 

در چه مرحله ای قرار دارند؟
انقاب اســامی تغییر و تحول عظیمی در ادبیات 
داســتانی معاصر به وجود آورد. جوانان و نوجوانان دهه 
60 عرصــه جدیدی را تجربه کردند عرصه دفاع مقدس 
که پرواز شور، حماسه، عشق و زیستن بود و همین تجربه 
را آنان که دست به قلم بودند به تصویر کشیدند و تاریخ 
شفاهی دفاع مقدس را رقم زدند که در نوع خود بی نظیر 
است چرا که برای اولین بار در تاریخ ایران ملت با رهبری 
حضــرت امام خمینی با جان و مال خود در مقابل تمام 
ابرقدرت ها ایستادند و حماسه آفریدند و نگذاشتند حتی 
یک وجب از خاک ایران به دست دشمنان ایران اسامی 
بیفتد و دفاع جانانه ملت ایران توسط نویسندگان متعهد از 
همان روزهای اول دفاع مقدس به شکل خاطرات شفاهی 
به رشته تحریر درآمد و از دل خاطرات داستان های کوتاه و 
بلند دفاع مقدس آفریده شد. تجربة زیستی داستان نویسان 
دفاع مقدس باعث شد که شور و عشق و ایثار و شهادت 
در قلم هایشان جاری شود و داستان به داستان و سال به 
ســال و دهه به دهه شاهد خلق داستان هایی باشیم هم 
از لحاظ تکنیک های داســتانی و هم از لحاظ مضمون و 
پیام به رشد باالیی رسیده اند. بخصوص در داستان کوتاه 
دفاع مقدس شاهدخلق آثاری هستیم که بسیار درخشان 
هستند و نه تنها تأثیرگذار بلکه جریان ساز و انتقال دهنده 
شور،  عشق و ایثار و شهادت ملتی است که به تنهایی در 
مقابل استکبار جهانی ایستاده است. نویسندگان متعهد 

انقاب با خلــق آثاری متعهدانه در حوزه انقاب و دفاع 
مقدس باعث به وجود آوردن گونه داستانی دفاع مقدس 
شــدند که ویژگی های خاص خود را دارد و سال به سال 
و دهه به دهه این گونه داســتانی رشد و تغییرات قابل 
ماحظــه ای به خودش دیده اســت که در دهه 90 با پا 
به عرصه گذاشتن نســل جدید داستان نویسان و مراکز 
جدیدی که بــه طور اختصاصی در زمینه ی داســتان 
انقاب اسامی کار می کنند باعث شد که داستان نویسان 
جوان متعهد و مســتعد را به درون جامعه سوق دهند و 
به رزمندگان پــس از دفاع مقدس بپردازند. رزمندگانی 
که امروز در جامعه و خانواده زندگی می کنند و هر کدام 
خود روایت و داستانی دارند داستان نویسان جوان و متعهد 
دهه 90 در ادبیات داستانی معاصر پیشرو هستند چرا که 
تجربیات نسل گذشته خود را از انقاب و دفاع مقدس حاال 
در درون جامعه به تصویر می کشند رزمندگانی که هنوز 
رزمنده اند و پای عقاید و آرمان های انقاب ایستاده اند و 
در ادبیات داستانی معاصر شاهد خلق این گونه داستان ها 

در دهه 90 هستیم.
در حال حاضر خاطره نویسی خیلی باب شده 
اســت. در مقابل کتاب و ادبیات داستانی انقالب 
کمرنگ شده است. آیا خاطره نویسی می تواند جای 
ادبیات داستانی را بگیرد. بهتر نیست این دو حوزه، 

در امتداد یکدیگر قرار گیرند؟
تاریخ شفاهی هیچ گاه نمی تواند جای داستان را بگیرد 
اصًا هرکدام در دو حــوزه متفاوت به رویدادها و وقایع 
می پردازند. تاریخ شفاهی جزء تاریخ و مستندات و اسناد 
اســت و داســتان جزء ادبیات و به قول معروف هر گلی 

یک بویی دارد و هرکدام بخشــی از فرهنگ هر کشور را 
می ســازند. جهان داستان جهان برساخته است و دنیای 
آن اگرچه از واقعیت و رویدادها و حوادث واقع شده گرفته 
شده اند اما از صافی ذهن نویسنده عبور و با تخیل نویسنده 
آمیخته شده و جهان دیگری از جهان واقع شده به وجود 
آورده اند که تنها از زاویه دید داستان نویس است که آن 
جهان روایت می شــود. پس تخیل نقش اصلی و اساسی 
در داستان دارد درحالی که در تاریخ شفاهی این رویداد 
و حوادث واقع شده اســت که براساس مستندات شکل 
می گیرد و هیچ چیزی به آن اضافه و یا کم نمی شــود و 
خود آن چیزی اســت که به وقوع پیوسته در یک زمان 

و یک مکان واحد.
خاطرات در واقع منبع عظیمی هســتند برای خلق 
داستان، داستان نویسان می توانند با بهره گیری از  اشخاص 
و رویدادهای این منبع عظیم دست به خلق آثار ماندگاری 
بزنند این دو حوزه هرکدام مســیرخود را می روند و قرار 
نیست هیچ کدام جای دیگری را بگیرند. البته این داستان 
است که بیشترین تأثیر را در جهان امروز گذاشته است 

و می گذارد.
انجمن قلم ایران محل تجمع نویســندگان و 
اهالی قلم متعهد و انقالبی است. نفس وجود این 

انجمن چه برکاتی دارد؟
باید از رسانه و فضای مجازی برای گسترش انجمن 
استفاده کرد چرا که جوانان امروز بیشترین زمان فراغت 
خــود را صرف فضای مجازی می کننــد و انجمن برای 
گسترش برنامه ها و تولیدات خود و جذب اعضای جدید 
و فعال می تواند از کانال گروه و شبکه های مجازی استفاده 

آذر خزاعی سرچشمه در گفت وگو با کیهان:

ادبیات متعهدانه قلم های مسموم را بی تاثیر می کند

شاید فکر کنید که جنگ یک موضوع مردانه است و بوی باروت و صدای خمپاره می دهد، 
در حالی که در کنار تک تک سربازان یک مادر چشم به راه و یک همسر و یا دختر در انتظار 
پدر و یا همسر خود است، حاال که صحبت از زنان شد باید گفت که در جنگ حمله و دفاع 
است وقتی کشور ما هشت سال در مقام دفاع از مام میهن بود، چه گذشت؟ با نگاهی به آثار 
ادبی دفاع مقدس می توان به خاکریزها و سنگرهای حماسه آفرینی آن سال ها سفر کرد، در 
این مجال و در صفحه مقابل دیدگان شما به سراغ یک بانوی نویسنده رفتیم که راوی جنگ 
و حماسه است و معتقد است: »نوشته های دفاع مقدس بر گونه گونی پربار جریان زندگی به 
مقدار زیادی مرهون خاطرات اقشار مختلف مردم است، برای ماندگاری این جریان باید به 

سراغ قشرهای مختلف مردم رفت...«
 این گوشه ای از گفت وگو با آذر خزاعی سرچشمه خالق کتاب »تا پالک ۱۴۰« است، بی شک 
وقتی یک بانو از جنگ می نویسد قلم او به عطری از حماسه نگاری مزین است که در جای جای 

سید محمد مشکوهًْ الممالکآن مهر مادرانه به مشام مخاطب می رسد.

و  جوان  داستان نویســان   
متعهد دهه 90 در ادبیات داستانی 
معاصر پیشــرو هســتند چرا که 
تجربیات نســل گذشته خود را از 
انقالب و دفاع مقدس حاال در درون 

جامعه به تصویر می کشند.

✍
کند. یکی از بهتریــن کارهایی که انجمن قلم طی این 
ســال ها انجام داده اســت اول بازنشر ادبیات داستانی و 
شــعر انقاب و دفاع مقدس برای نسل جوان امروز است 
کار بســیار تأثیرگذار و جریان سازی است چرا که نسل 
دهه 90 را به آثاری که در دهه های گذشــته خلق شده 
بود آشنا کرده اســت و دوم اینکه حمایت از نوقلمان و 
جوانان مستعد و متعهد در زمینه ادبیات است که همین 
امر باعث خلق آثار قابل توجهی در این زمینه شده است.
در حال حاضر شــاهد نفوذ قلم های مسموم 
داستانی هستیم  ادبیات  در  نویسندگان سکوالر 
که هیچ نسبتی با دین و انقالب ندارند. وجود این 
قلم های مسموم چه آفاتی و آثار سوئی برای ادبیات 

ایران دارد؟
دشمنان انقاب اسامی هزینه های سنگینی کرده اند 
و می کنند. در رســانه های بصری و فضای مجازی و آثار 
مکتوب تا ذهن ها و افکار جامعه و بخصوص نسل جوان 

را به سمت خودشان بکشانند و منحرف کنند و قلم های 
مسموم جزء کوچکی از این زنجیره هستند. 

در مقابل این هجوم بایــد نهادها و مراکز فرهنگی 
جمهوری اســامی پاسخ آنها را از طریق سرمایه گذاری 
روی افراد و جوانان متعهد و مســتعد در عرصه ادبیات 
داستانی بدهند تا شاهد جریان و موجی از آثار داستانی 
متعهدانه انقاب باشیم وقتی جریانی از ادبیات داستانی 
متعهدانه شــکل بگیرد دیگر آثار مســموم تأثیر خود را 
 از دســت می دهد و در واقع دیگر چیــزی برای گفتن 

ندارند. 
چــرا که انقاب و دفاع مقدس مــردم ایران آن قدر 
ظرفیت عظیمی در خــود دارد که همه چیز را در خود 
حل می کند و این ظرفیت عظیم باید در ادبیات معاصر نیز 
استفاده گردد و این جز توجه، برنامه ریزی و سرمایه گذاری 

برای خلق آثار متعهدانه راه دیگری ندارد.
و اما... موضوع کتاب هایتان را چگونه انتخاب 

می کنید؟
گاهــی از طریق تحقیق و مطالعــه، گاهی از درون 
موضوع دیگری شــکل می گیــرد و گاهی با گفت وگو با 
استادان و صاحب نظران و گاهی تمام موارد فوق با هم. به 
طور مثال طراحی کتابی را با موضوع عکس های زندگی در 
دفاع مقدس تهیه و تدوین کرده بودم و پیگیر عکس هایی 
بــودم که در آن جریان زندگی را در دوران دفاع مقدس 
ثبت کرده باشــد عکس های زیادی را دیدم و تعدادی را 
انتخاب کردم اما اساتید و صاحب نظران گفتند چرا با خود 
عکاسان گفت وگو نمی کنی. وقتی پیش استاد دیگری رفته 
بودم و طرح را برایش مطرح کردم ایشان خاطره ای برایم 
تعریف کردند و همین امر سبب شد که طرح اولیه کتاب 

»تا پاک 140« شکل بگیرد. 
چه روش هایی را بــرای جذب مخاطبین عام 

استفاده می کنید؟
درتمام کارهایی که انجام داده ام اول مخاطب را در 
نظر گرفته ام و مخاطب برایم از همه چیز مهم تر بوده است 
برای همین تمام تاشم این بوده است که نثر کتاب هایم 
روان و قابل فهم برای مخاطب باشــد و اینکه ســوژه ای 
انتخــاب کنم که مخاطب امروز و جــوان امروز برایش 
جذاب باشــد و ذهنش را درگیر کند. البته از استفاده از 
رسانه های مکتوب و غیرمکتوب و فضای مجازی نیز غفلت 
نمی کنم چرا که یکی از بهترین راه های ارتباطی استفاده 
مناسب از فضای مجازی است بخصوص برای نسل امروز. 
آیا به نظر خودتان تا به حال توانسته اید پیام 
دفاع مقدس را به نســل های جدید به درســتی 

انتقال دهید؟
این را بنده نمی توانم بگویم که پیام کتابهایم را نســل 
امروز گرفته اســت یا نه. چــرا که به خیلی از عوامل دیگر 
نیز مرتبط می شود ولی تمام سعی و تاشم از شکل گرفتن 
ایده کتابها تا منتشــر شدن آن این است که کتاب خوانده 
شود و دیده شود و باز خوردش را ببینم. آن موقع است که 
می توانم بفهمم که چقدر خواننده توانسته است با آن ارتباط 
برقرار کند البته این امریک فاکتورش نویسنده و خالق کتاب 
است. فاکتور دیگرش ناشر کتاب و فاکتور بعد خواننده کتاب 
اســت. اگر ارتباط درست بین هر سه فاکتور در یک کتاب 
برقرار گردد طبیعی است که کتاب تأثیر خود را می گذارد.
با این اوصاف پس انگیزه شــما از پرداختن به 

موضوع دفاع مقدس در کتابتان چیست؟
زمانی که کتابهای خاطرات دفاع مقدس را می خواندم 
تصمیم گرفتم که سهم بسیار بسیار کوچکی در انتقال مفاهیم 
و حماسه های دفاع مقدس به نسل امروز داشته باشم و یکی 
از بهترین روش انتقال این مفاهیم خاطرات اهالی فرهنگ 

و قلم است که خود جزء فرهنگ سازان جامعه هستند.
برکات پرداختن به تاریخ نگاری و روایت دفاع 
مقدس و ادبیات پایداری چه بوده و برنامه  شــما 
برای نوشتن در حوزه دفاع مقدس در حال حاضر 

چیست؟
دفاع مقدس گنج تمام نشدنی است و اقیانوسی است 

که هر چه درعمق آن فرو می روی بیشتر به عظمت آن 
پی می بری. مســلماً برای کســانی که در این حوزه قلم 
می زنند و فعالیت می کنند برکات بسیاری دارد که بخشی 

از آن درونی است. 
وقتی که با حماسه ها و پایداری و صبر و مقاومت و 
ایثار و شهادت نسلی بی نظیر مواجه می شوی اول خودت 
را در برمی گیرد و باخودت عجین می شود و کاماً درفضا و 
زمان و مکان قرار می گیری و کم کم آدم دیگری می شوی 
و این تغییر است که به آدمی انگیزه رفتن و ادامه دادن در 
این مسیر را می دهد و این جز خواسته شهدا و ایثارگران 

و رزمندگان است که راه شان ادامه یابد.
آیا کتاب جدیدی در این زمینه نوشته اید؟ در 

مورد آن مختصر توضیح دهید. 
درحال حاضــر روایت جانبــازان را از لحظه ای که 
جانباز شده اند تا زمانی که به بیمارستان رفته اند در حال 

جمع آوری و تدوین هستم.
شما در کتاب » تا پالک ۱۴۰« تالش کردید تا 
جریان زندگی مردم را در دوران دفاع مقدس نشان 
دهید کاری که پــس از جنگ تحمیلی در حوزه 
مکتوبات دفاع مقدس کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است. بدین معنی که خاطره نگاری و مستندنگاری 
 مردم بیشــتر در حاشــیه بوده اســت نظرتان 

در این باره چیست؟
دفاع مقدس ما شاید بتوان گفت که تنها دفاعی است 
که بیشــترین نیروی داوطلب و مردمی را در برداشته و 
تمام بار آن بر دوش مردم بوده ازنوجوان دوازده ســیزده 
ساله تا پیرمرد هفتاد ساله، از دانش آموزان هفت هشت 
ســاله تا دانشجویان هجده ساله از زنان خانه دار تا زنان 
امدادگر تمامی اقشــار مــردم از زن و مرد و پیر و جوان 
با جان و دل درآنچه مســتقیم و چه غیرمستقیم حضور 
یافتند و حماسه ها آفریدند. حال ثبت جریان زندگی آن 
دوران توسط اهالی قلم تنها بخشی ازشکل زندگی است. 
اگر چه تجربه و تخیل نویسندگان از شکل هایی که 
ســایرین تصویر می کنند به زندگی نزدیک ترند اما باید 
درنظر گرفت که برای ماندگاری این جریان باید به سراغ 
قشــرهای مختلف مردم نیز رفت و در بیان شــکل های 
زندگی در دوران دفاع مقدس با آنها ســهیم شویم چرا 
که نوشــته های دفاع مقدس برگونه گونی پربار »جریان 
زندگی« به مقدار زیادی مرهون خاطرات اقشار مختلف 

مردم است.


