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»صف طوالنی جشن امضا برای »ر ه ش« رضا امیرخانی«، »طریق 
بسمل شدن کتابی است که بعد از ۱۰ ســال مجوز گرفته«، »قهوه  
ســرد آقای نویســنده در مدت زمان یک ماهه به چندین چاپ 
متوالی رسیده«. اینها تیترهایی اســت که درباره سه کتاب زده 
شده؛ کتاب هایی که در بازار کم فروغ کتاب عنوان »پرفروش« را 

یدک می کشند. 
 طریق بسمل شدن؛ محمود دولت آبادی؛ چشمه

طریق بسمل شــدن رمانی اســت درباره  جنگ ایران و عراق و هســته  
اصلی روایت آن در خط مقــدم جبهه، بر تپه ای با نام »تپه  صفر« و در میان 
سربازانی شکل می گیرد که در محاصره  دشــمن قرار گرفته اند و به دنبال 
راهی برای رســیدن به تانکر آب پایین دره هســتند. محمود دولت آبادی 
درباره این رمان می گوید:»طریق بسمل شــدن« که روایتگر محدوده ای از 
جنگ است از  سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ نوشته شــد و از یک  سال بعد از آن در 
انتظار دریافت مجوز نشــر بود که حاال بعد از حدود ۱۰ ســال انتظار مجوز 
گرفته است. این کتاب در ۱۳۳ صفحه با شمارگان ۳۰هزار نسخه و قیمت 

۱۵ هزار تومان در نشر چشمه راهی بازار شده است.
در بخشــی از کتاب می خوانیم: »چنین است هم در این  سوی و این یکی 
مرد که در دامنه  البرزکوه کج می شود؛ کج شده است. از مچ دست تا گردن 
و پشــت و… دیگر راســت نمی تواند بنشیند، راســت نمی تواند بایستد، 
راســت نمی تواند راه برود و چون پلک می گشاید بار دیگر-مثل هرروز- به 
یاد می آورد که هیچ کس، هیچ کس خاصی نیســت و انگار نبوده اســت تا 
بیندیشد به کفش و لباســی که باید به تن کرد. هم این شب هایی را با غور 
در فرهنگ دو قــوم می گذراند و واکنش هایی از این  ســوی که همه روی 
جدال با خالفت داشته است، شگفتا؛ یعقوب رویگر هم در خط اهواز-بغداد 
فرمان یافت و خلیفه برادر او َعمرو را پیکی فرستاد تا بازگردد از حدود و به 
نشابور نشیند تا از رد هدایا و تحف فراز رســد با غالمان و آنچه از خواسته 
بایســت و آن خط خون بار اما گویی هرگز خشک نشد از آن که این سوییان 
برنمی تافتند حضور غیر را و همواره بود این و آن هم. و آورده است ایضا آن 

وزیر که اصل مذهب مزدک و خرمدینان و باطنیان هر سه یکی است! و نیز 
که همه، این همه از ابومسلم آغاز شد در سنه  یکصدوسی وهفت از هجرت، 
چون ابوجعفر ابودوانیق او -ابومســلم صاحب الدوله- را بکشت؛ مردی بود 
سین-بادنام، رئیس شهر نشابور که حق صحبت قدیم داشت با ابومسلم که 

او را برکشیده و مقام سپهساالری بخشیده بود از گبران....«
  قهوه سرد آقای نویسنده؛ روزبه معین؛ نیماژ

کتاب قهوه  سرد آقای نویسنده یک رمان ایرانی است که در مدت زمان 
تقریبا یک ماهه به چندین چاپ متوالی رســیده اســت. ژانــر این کتاب، 
معمایی-هیجانی است، این کتاب ماجرای یک نویسنده به نام آرمان روزبه 
و یک دختر روزنامه نگار اســت. کتاب با یک خاطره از دوران کودکی آرمان 

شروع می شود. خاطره ای که در ادامه اساس اتفاقات بعدی کتاب است.
بخشی از کتاب: »بعضی از حســرت ها قابل دزدیدن نیستن. اولین باری 
که دزدی کردم هفت ســالم بود، شایدم هشت سال، لقمه های همکالسیم 
رو می دزدیدم، آخه خیلی خوشمزه بودن، بعد از اون دیگه دستم به دزدی 
عادت کرد، همــه کار می کردم، جیــب می زدم، کف می رفتــم، دزدی از 
طالفروشی که خوراکم بود، کارم به جایی رسیده بود که از پول اشباع شده 
بودم، ولی می دونید رفقا وقتی دســتت کج بشــه دیگه هیچ جوره درست 
نمیشــه، من هم تفننی دزدی می کردم! آخرین باری کــه دزدی کردم یه 
غروب چهارشنبه لب ساحل بود، یه کیف زنونه رو از روی شن ها کش رفتم. 
اما وقتی تو خونه کیــف رو باز کردم خبری از پول نبــود، پر بود از قلموی 
نقاشی، رنگ روغن، لوازم آرایش، یه عطر زنونه و یه عکس! عکس زیباترین 
دختری که تا حاال دیدم، با چشــم هایی معصوم و لبخندی دلنشین، تموم 
شب رو داشــتم به اون عکس نگاه می کردم، همیشه دلم می خواست یکی 
مثل اون داشــته باشــم، اما خب اون یه دختر زیبای هنرمند بود و من یه 

دزد!«
 ره ش؛ رضا امیرخانی؛ افق

به گفته امیرخانی، شخصیت اصلی داستان خانم میانسالی است به  نام لیا 
که خودش معمار است و همراه با همسرش که معمار و در کار ساخت وساز 

و شهرداری اســت و فرزند بیمارشان که مشکل تنفســی دارد، خانواده ای 
کوچک دارند. داســتان حول محور این خانواده اســت و کشمکشی که لیا 
با همسرش پیرامون مسأله مدیریت شــهری دارد و با ساخت وساز بی رویه 
و توسعه نامتوازن شــهری به  خاطر فرزندش و فرزندان نسل آینده مخالف 

است.
بخش هایی از کتاب: »چه فرقی دارد فرزنِد من با جانباز شیمیایی که در 
جنگ آســیب دیده اســت؟ حاال گیرم با رزمندۀ داوطلب یکی نباشد، چه 
تفاوتی دارد با کودک حلبچه ای؟ عال که می رود و در ســمینار آسیب های 
شــیمیایی چفیه گردن می اندازد و به جانبازان، روی ِسن سالِن شهرداری 

گل می دهد، نباید به ایلیا هم گل بدهد؟«
»تازه از کار اســتعفا داده بودم. کارم شــده بود، مهد و دکتر و آزمایش و 
بیمارستان بردِن ایلیا، ایلیای بیمار، بیماری که هیچ وقت خوب نمی شد… 
شاید اگر بیمارِی ایلیا نبود، یک مهِد مرتب می توانست درِد سرم را کم کند 
و حتا می توانستم یکی دو ساعت اتود هم برای شرکت ها بزنم. ذهنم درگیِر 

ایلیا بود.«
»اولین بار که مریضی اش را فهمیدم، همۀ پنجره های جنوبی آفتاب گیِر 
اولین نقشــه را کوچک گرفتم. بعد ها وقتی مجبور بودم در ژوژماِن شرکت 
حاضر شوم، فهمیدم در ناخودآگاه تالش کرده ام تا ارتباط فرزندان ساکنان 
را بــا هوا قطع کنم! یکهو نورگیر غرب را که زیر شــش متر فاصله داشــت 
با دیوار روبه رو و قانوناً باید با شیشــۀ مشــجر طرح می زدم، پنجرۀ عریض 

می گرفتم که فرزنداِن ساکنان، باِد غرب را حس کنند.«
»تا قبل از ظهر ما می نشســتیم زیر درخت هم ســایه و بعــد از ظهرها 
هم سایه ها می نشستند زیر درخت ما. صبح ها ســایه می افتاد تو خانۀ آنها 
و بعد از ظهر ها ســایه می افتاد تو خانۀ ما. آقای هم سایه صبح زود می رفت 
ســر کار و بعدازظهرها چای را با خانم اش زیر ســایۀ درخــت بید خانۀ ما 
می نوشیدند و ما که دیرتر صبحانه می خوردیم، میز را کمی می کشیدیم آن 
سمت و صبحانه را زیر سایۀ درخت بید آنها می خوردیم. صبحانه زیر سایۀ 

آنها بود و عصرانه زیر سایۀ ما. هم سایه بودیم دیگر...«

4 قطعه جدید از 4 خواننده
محمد معتمدی، کاوه یغمایی، رضا یزدانی و محسن 
ابراهیم زاده نام چهار خواننده ای اســت که ســبک 
موسیقی اصیل ایرانی، پاپ و راک را پیش گرفته اند. آنها 

این هفته قطعات جدیدی منتشر کردند. 
»شب که نسیم می وزد«؛ محمد معتمدی

جدید  قطعه  آهنگساز 
اوست.  معتمدی، خوِد 
بهمــن  را  ترانــه اش 
محمــدزاده ســروده و 
تنظیم کننــده اش امیر 

بهزاد بوده:  
شب که نسیم می وزد موی تو تاب می خورد

دست ردم دوباره بر سینه خواب می خورد
پیش دو چشم روشنت ماه به سجده می رود

آب سیاه می شود آینه تاب می خورد
داشتنت نه آنچنان ساده که فکر می کنم

روی شناسنامه ام مهر عذاب می خورد
پرسه و اشک و آه و غم طعنه و زخم دم به دم

دیدن تو برای من این همه آب می خورد
در عجبم از این که تو تیر به هرکه می زنی

بر دل زخمی من خانه خراب می خورد
موی تو تاب می خورد

باز نسیم می وزد موی تو تاب می خورد
دستم ردم دوباره بر سینه خواب می خورد

»جاده )ریمیکس(«؛ کاوه یغمایی
 »توی جاده، تک و تنها / 
یه مسافر توی شب ها / 
کوله بار غم رو دوشش / 
صد هزار قصه تو گوشش/ 
نمی دونم که کجا بود / 
نمی دونم که کجا رفت / 
رو تنش گرد مصیبت / توی مرداب حقیقت / طعم تلخ 

یه جدایی / اونو با غم داده عادت / نمی دونم که کجا بود
»نمی دونم که کجا رفت« این بخشی از ترانه »جاده« 
است که ریمیکس آن به تازگی منتشر شده. آهنگساز 
این کار، خوِد کاوه یغمایی اســت و تنظیم کننده آن 

امیریار.
»عاشق شدن«؛ محسن ابراهیم زاده

 ابراهیم زاده این روزها 
طرفداران زیادی پیدا 
کرده و کنسرت هایش 
سولداوت می شود. او 
چندوقــت یکبــار با 
قطعه هــای جدیــد 
هوادارانش را غافلگیر می کند. »عاشق شدن« نام اثر تازه 
اوست؛ اثری که آهنگســازی و ترانه سرایی اش را هم 

محسن برعهده داشت:   
»دلم با دل تو خوشه / بدجوری دوریت منو می کشه/ 
تو باشــی من رو هوام / تو دوایی و دوام / بی تو دنیا رو نه 
نمی خوام / عاشق شدن راه باصفایی داره / غم و بی قراری 
داره / دوســت داره هرکاری می کنــی / دل از کارات 
سردرآره / بدجوری بی تابی داره / تا خود صبح بی خوابی 

داره / ای وای از عشق«.

»نگفتمت«؛ رضا یزدانی
 برنامه »مشتی باش« 
مجموعه ای شامل ۸۰ 
قسمت ۶۰دقیقه ای با 
رویکرد میهمان محور 
است که از آنتن شبکه 
شما پخش می شود. 
تیتراژ این برنامه که شعری از موالناست را رضا یزدانی 

خوانده:  
»نگفتمت مرو آن جا كه آشنات منم؟
در این سراب فنا چشمه حیات منم؟
وگر به خشم روی صد هزار  سال زمن
به عاقبت به من آي كه منتهات منم

نگفتمت كه به نقش جهان مشو راضی
كه نقش بند سرا پرده رضات منم

نگفتمت كه منم بحر و تو یكی ماهی
مرو به خشك كه دریای با صفات منم

نگفتمت كه چو مرغان به سوی دام مرو
بیا كه قوت پرواز و پر و پات منم

نگفتمت كه تو را ره زنند و سرد كنند
كه آتش و تپش و گرمی هوات منم

نگفتمت كه صفت های زشت در تو نهند
كه گم كنی كه سرچشمه صفات منم
نگفتمت كه مگو كار بنده از چه جهت

نظام گیرد خالق بی جهات منم«.

ساز و آواز
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سه رمان، سه نویسنده و سه ناشر

موزه تاریخ
موزه تاریخ یکی از مراکز خاص کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســت که به منظور 
حفظ دستاوردهای فرهنگی، تاریخی- اسالمی 
و با هدف ترغیب کــودکان و نوجوانان به مطالعه 
و شناخت بهتر تاریخ و وقایع، فعالیتش را شروع 
کرد. ایــن موزه در ســال 69 بنا و در ســال ۸۱ 
مرمت و بازسازی شد. ســاختمان موزه تاریخ به 
شکل حلزونی طراحی شــده که باعث می شود 
بازدیدکننده هــا جــذب معماری آن شــوند. 
راهروهای این موزه تنگ و باریک و به نوعی یادآور 
خانه های قدیمی اســت. آدرس:  میدان شهدا، 
خیابان پیروزی، خیابان افروز، جنب فروشگاه اتکا.

خانه موزه دکتر معین
این خانه یادگار به جا مانده از دکتر معین است؛ 
خانه ای که زمانی با منزل شــاعر و تصنیف ساز 
مشهور ایرانی محمدعلی امیرمجاهد دیواربه دیوار 
بوده و حاال این دو خانه را با یکدیگر ادغام کرده اند. 
در حقیقت، فقط قســمتی از چهارچوب در بین 
این دو خانه به جا مانده است. این خانه سال ۸۵ 
توسط شهرداری تهران تملک شد. از خانه موزه 
معین تهران، به عنوان لوکیشن فیلم ها نیز استفاده 
می شود. کتابخانه تخصصی زبان و ادبیات فارسی 
هم در این مکان مراجعان بسیاری دارد. آدرس: 
خیابان پیروزی، میدان چهارصد دستگاه، خیابان 

بایزید بسطامی.

موزه حشرات هایک میرزایانس
موزه حشــرات هایک میرزایانس، با بیش 
از 4میلیون نمونه حشره، تنها مرجع رسمی 
شناســایی و رده بندی حشرات و غنی ترین 
موزه جانورشناســی ایران اســت. این موزه 
نزدیک به 4میلیون نمونه از حشرات ایران و 
چند هزار نمونه از حشرات به ویژه پروانه های 
بزرگ و زیبای نواحی گرمسیری جهان را در 
خود جای داده. تا به حال بین ۲۰ تا ۲۵ هزار 
گونه و زیر گونه از حشــرات ایران موجود در 
موزه شناسایی شده. آدرس: بزرگراه چمران، 
خیابان تابناک، موسسه تحقیقات رده بندی 

حشرات.

موزه دکتر حسابی
نمای بیرونی و مشهور این موزه گویای زندگی 
صاحب این خانه است: »به جان زنده دالن سعدیا 
که ملک وجود/نیرزد آنکه وجودی ز خود بیازارند.« 
این موزه در محل زندگی حسابی و پس از مرگ 
ایشان در سال ۱۳7۱ تاسیس شده. در این موزه 
تمام وسایل شخصی دکتر حسابی از سوزن های 
ایشــان گرفته تا مــدارک تحصیلــی، دفترچه 
یادداشــت ها، تقدیرنامه ها و عکس های قدیمی 
استاد نگهداری می شــود. روزهای بازدید از موزه 
شنبه تا پنجشنبه است. آدرس: خیابان تجریش، 
خیابان مقصــود بیک، خیابان دکتر پروفســور 

حسابی، پالک ۸.
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برنامه »حاال خورشــید« یک مجله صبحگاهی اســت کــه در فضایی شــاد و صمیمی به 
اطالع رسانی و تحلیل اخبار می پردازد. این برنامه در قالبی ترکیبی و گفت وگومحور با نگاه 
اجتماعی به موضوع های مختلــف جامعه می پردازد. امروز تولد تهیه کننده و مجری »حاال 
خورشید« اســت؛ برنامه ای که هر روز ساعت 8 از شبکه ســه پخش می شود. مبارک باشه 

آقای رشیدپور.

 زادروز
  شماره  یِک 
»حاال خورشید«
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یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـای 
سـکونت خود )مثـا پارک ها 
یـا سـوله ها( را بـرای مواقـع 

بحرانـی شناسـایی کنیـد.

موزه گردی

تهران موزه و باغ موزه های بســیاری دارد. اما ایــن بار خبری از کاخ 
گلســتان، کاخ نیاوران و شمس العماره و ... نیســت. این بار سراغ چهار 
موزه ای می رویــم که کمتر درباره آنها صحبت شــده. موزه های تهران 
با تنوع زیاد یکی از فرصت هایی اســت که می تواند ما را برای ســفر در 
زمان همراهی کند. ما در موزه ها همراه با شخصیت ها در زمان و مکانی 
حرکت می کنیم که به تاریخ پیوسته اند. بعد از یک هفته خسته کننده 

بازدید از یک موزه، چشم اندازی وسیع تر از آن چه که داشته ایم را برای 
ما فراهم می کند.

داســتان گذشــتگان و نیاکان ما و آرزوها و ســلیقه ها و سبک های 
زندگی شان یا معماری شــان امکان لذتبخشی است تا دیگربار احساس 

ســرزنده بودن کنیم. موزه ها معموال برای بچه ها هم جذاب است. این 
مکان ها می تواند فراتر از تعریف معمول خود مخاطب داشته باشد: »به 
مکان خاصی که در آن مجموعه ای از آثار باســتانی و صنعتی و اشیای 
باارزش را به معرض نمایش می گذارند، گفته می شود.« امروز یا فردا به 
یکی از چهار موزه ای که پیشنهاد کرده ایم ســری بزنید، تا این مسأله 

برایتان اثبات شود.

آخرهفته با 4 موزه کمتر شنیده شده


