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بسمه تعالی

این مجموعه از بین دها کتاب در این موضوع توسط کارشناسان سامانه کارشناسی مجمع ناشران انقالب اسالمی انتخاب شده است اما لزوما ادعای احصای حتمی بین کتابهای این موضوع را ندارد.

ترکههای درخت آلبالو

اکبر خلیلی

عصر داستان

«ترکههــای درخــت آلبالــو» داســتانی بهشــدت ایرانــی اســت؛ روایتــی کــه از
بطــن زندگــی خانــواده ســنتی ایرانــی در شــهرری در تهران آغاز میشــود و ســیر
تکویــن و تحــول آن را از دوره پهلــوی تــا ســالهای دفــاع مقــدس و تغییرناپذیری
بطــن خانوادههــای اصیــل ایرانــی در هجــوم اندیشـههای وارداتــی را بــه تصویــر
میکشــد و ازقضــا ،در ایــن نمایــش نمــره قبولــی نیــز میگیــرد.
ترکههــای درخــت آلبالــو یکــی از نمونههــای عالــی رمــان کالســیک ایرانــی در۳۰
ســال اخیــر اســت کــه بهدلیــل معرفــی تیپهــای صحیــح و منطــق روایــی درخور
توجــه خــود و نیز داســتان جــذاب و پرحوصلــه ۲۳ ،ســال پــس از انتشــار ،کماکان
خواندنی و شایســته اعتناست.

باغکیانوش

علیاصغرعزتیپاک

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

«بــاغ کیانــوش» داســتانی پــر از کشــمکش از جنگ اســت؛ امــا در میــدان نبرد
اتفــاق نمیافتــد .قهرمانــان آن آدمهایــی هســتند کــه جنگ ،ســرزده بــه خانه
و کاشانهشــان ســرک کشــیده اســت .ماجــرای تجــاوز غریبههــا و دشــمن به
آب و خــاک و حریــم شــخصی قهرمانــان داســتان و واکنــش آنهــا در مقابــل
ایــن تجــاوز ،ســه خــط داســتانی را تشــکیل میدهــد.
بــاغ كيانــوش پــر از کشــمکش اســت .هنــوز نخســتين بحرانــي كــه
شــخصيتهاي اصلــي بــا آن مواجــه شــدهاند ،بــه پايــان نرســيده اســت كــه
بحــران ديگــري آغــاز ميشــود و ايــن كشــمكشها خواننــده را بــه مطالعـه
ادامــه داســتان ترغيــب ميكنــد.

ظهور

علی مؤذنی

نیستان

«ظهــور» بــا درگیریهــای ذهنــی نویســنده بــرای نوشــتن داســتانی از خاطــرات
شــهید «حــاج یونــس زنگیآبــادی» آغــاز میشــود .از طرف خــود شــهید ،در جایی
میــان بیــداری و رؤیــا ،تماســی بــا نویســنده گرفتــه میشــود و او را بــه روســتای
محــل تولــدش راهنمایــی میکنــد و...

ارمیا

رضا امیرخانی

سوره مهر

«ارمیــا» اولیــن فرزنــد «امیرخانــی» در دنیــای رمــان اســت کــه در ســال 1374بــه
دنیــا آمــد .داســتان جوانی از شــمال شــهر تهــران کــه داوطلبانــه به جنگ مـیرود.
در زمــان ثبتنــام بــا مصطفــی آشــنا میشــود .آن دو بــا هــم بــه جبهــه میرونــد.
رابطــه آن دو از حــد رفاقــت فراتــر مـیرود و مصطفــی بــرای ارمیــا مــراد میشــود.
مصطفــی در روزهــای پایانــی جنــگ بــه شــهادت میرســد و شــهادت او باعــث
تحــول ارمیــا میشــود .قطعنامــه پذیرفتــه میشــود و ارمیــا به شــهر برمیگــردد.
او کــه شــش مــاه را در جنــگ بــوده اســت ،گویــا حضــورش در جبهــه در عمــق
وجــودش خانــه کــرده اســت و تحمــل شــهر را نــدارد.

پرسه در خاک غریبه
احمد دهقان

نیستان

ماجــرای کتــاب در زمــان جنــگ ایــران و عــراق اتفــاق میافتــد .عــدهای از
رزمنــدگان بهصــورت پنهانــی عــازم جبهه غرب هســتند تا در ســرمای زمســتان،
صــدام را غافلگیــر و بــه مــردم ُکــرد کمــک کننــد« .پرســه در خــاک غریبــه»
بهجــای حادثهمحوربــودن بیشــتر بــر توصیفــات تکیــه دارد؛ صحنههــای جنــگ،
اتفاقــات جبهــه ،روحیــه افــراد و...
«دنیــا رقاصــه اســت کــه جلــوی هرکــس یــک مــدت میمانــد و یکدفعــه بــدون
آنکــه انتظارش را داشــته باشــی مـیرود».
تجربــه جنــگ ،امکاناتــی به «احمــد دهقان» داده اســت که کمتــر نویســندهای دارد.
بــه عبــارت دیگــر ،دهقــان هــم نویســنده اســت و نوشــتن میدانــد و هــم جنــگ
دیــده و بهقــدر کفایــت تجربــه اندوخته اســت.

دود پشت تپه

محمدرضا بایرامی

قدیانی

لشــکر عــراق مــردم دهکــدهای را در مــرز ایــران و عــراق کـ ه «تلـخرود» نــام دارد،
ی داســتان کــه «عزیــز» نــام
ن میکنــد .بــر اثــر ایــن حادثــه ،نوجــوان راو 
بمبــارا 
دارد ،مجــروح میشــود .عزیــز پــس از بهبــودی بــه روســتا بازمیگــردد و متوجــه
ف کــوچ کردهانــد.
میشــود مــردم از بیــم بمبــاران مجــدد ،بــه بیابانهــای اطــرا 
ن
ی روســتاییان بمبــاران شــیمیایی میشــود .ایــ 
چنــد روز بعــد ،محــل زندگــ 
بمبــاران ،تعــداد زیــادی مجــروح بــر جــای میگــذارد .عزیــز بــر اثــر این بمبــاران
نابینــا میشــود و روحیـهاش را از دســت میدهــد .ســرانجام ،عزیــز بــا همراهــی
دوســتی نابینــا کــه در بیمارســتان بــا وی آشــنا شــده ،تصمیــم میگیــرد داســتان
ب حاضــر را.
گ در روســتای خودشــان را بنویســد؛ داســتان کتــا 
جنـ 

رقص در دل آتش
ســعید عاکف

ملک اعظم

شــنیدن سرگشــتگی «هاشــم» تلــخ ،امــا انسانســاز اســت و روح انســان
را بــه حقیقــت نزدیــک میکنــد .انســان را بــه ایــن درک میرســاند کــه در
پیچوخمهــای زندگــی بایــد چگونــه مقهــور نشــد و عنــان از کــف ننهــاد.
ایــن کتــاب ،داســتان دنیــای هزاررنــگ اســت کــه روزی ،علــی را در دام میانــدازد
و علــی بــا کمــک هاشــم از دام میگریــزد و روزی دیگــر ،همیــن دنیــای رنگارنــگ
هاشــم را میفریبــد؛ امــا علــی کــه مشــغول کســب علــوم دینــی شــده اســت ،در
بیــن درسخوانــدن راهــی جبهــه میشــود و از آنجــا بــه لبنــان مـیرود و شــهید
میشــود .شــهادت علــی ،هاشــم را از راه رفتــه بازمیگردانــد.

سفر به گرای  270درجه

احمد دهقان

سوره مهر

در «ســفر بــه گــرای 270درجــه» جنــگ آنچنان واقعی تصویر شــده اســت که
آن را بــه خاطرهنــگاری نزدیــک میکنــد؛ جنگــی کــه در آن جسـمهای بیســر
هــم هســت ،بدنهــای از کمــر دونیمشــده هــم هســت ،رفتــن تانــک روی
بــدن نیمهجــان هــم هســت .اینهــا تصاویــری کــه احمــد دهقــان بهواســطه
حضــور چندســالهاش در جنــگ ،آنهــا را بهخوبــی مینمایانــد.
ایــن کتــاب بهدلیــل ســبک خــاص نوشــته و روایــت عمیــق و ویــژه از جنــگ،
اقبــال زیــادی را بــه خــود جلب کــرد .جایزه «بیســت ســال داستاننویســی» و
جایــزه «چهارمیــن دوره انتخــاب کتــاب ســال دفاع مقــدس» و جایزه «بیســت
ســال ادبیــات پایــداری» از افتخــارات ایــن کتاب اســت.

شطرنج با ماشین قیامت

حبیب احمدزاده

سوره مهر

«احمــدزاده» در رمــان «شــطرنج بــا ماشــین قیامــت» ســه روز از ایام دلهــرهآور
محاصــره خرمشــهر توســط نیروهــای عراقــی را بــا زبانــی داســتانی روایــت
کــرده اســت .حــوادث ایــن رمــان در آبــادان میگــذرد و بــه ســه روز از محاصره
ایــن شــهر توســط نیروهــای عراقی مربــوط اســت .در این رمان ســعی شــده
اســت بهگونـهای متفــاوت و بــا نگاهی فلســفی ،بــه وقایــع و رخدادهــای جنگ
پرداختــه شــود .پــال اســپراکمن ،نایبرئیــس مرکــز مطالعــات دانشــگاهی
خاورمیانــه در دانشــگاه راتجــرز آمریــکا ،ایــن رمــان را بــه انگلیســی ترجمــه
کــرده اســت .هماکنــون ،ایــن رمــان در رشــته زبــان و ادبیــات فارســی برخــی
از دانشــگاههای آمریــکا تدریــس میشــود.

روزهای آخر

احمد دهقان

سوره مهر

كتــاب «روزهــاي آخــر» خاطــرات نویســنده از آخريــن روزهــاي جنــگ و
تصاويــري اســت از آن روزهــاي سراســر خاطــره و قبــول قطعنام ـهاي كــه
ســنگيني آن كمــر بچههــاي جنــگ را خــم كــرد .ايــن كتــاب خاطــرات تلــخ و
شــيرين «احمــد دهقــان» از عمليــات بيتالمقــدس هفــت و غديــر اســت كــه
ورقهــاي پايانــي كتــاب دفــاع هشــت ســاله مــا بودنــد .روزهــاي آخر بــا چهار
فصــل بــا عناويــن «بيتالمقــدس هفــت»« ،و« ،»...غديــر» و «عكسهــا» بــه
رشــته تحريــر درآمــده اســت.

فال خون

داوود غفارزادگان

سوره مهر

ایــن رمــان بهصــورت مســتقیم بــه جنــگ نمىپــردازد ،بلکــه موقعیتهــاى
تراژیــک انســان را در جنــگ در موقعیتهــاى متفــاوت بــه تصویــر مىکشــد.
در بخشــی از ایــن کتــاب میخوانیــم« :تقديــر هــر كســي در ُمــردن يــك جــور
بــود .هــر كســي مــرگ خــودش را داشــت .جنازههــا را كــه نــگاه ميكــرد حــدس
مـيزد كــه طــرف چطــور بايــد افتــاده باشــد .جانكنــدن او را در خيــال ميپــرورد
و آن لــرزش دم آخــر و دس ـتهايي كــه چنگولــه ميشــوند .بــا آرزوهــاي طــول
و دراز كــه يكدفعــه بــه انتهــا ميرســند ...شــنيده بــود فقــط كســاني پيــش از
مــرگ ميترســند كــه تخيــل قــوي دارنــد ،زيــرا هــول مــرگ در تخيــل آنهــا بس
عظيم اســت».

نه آبی نه خاکی
علي مؤذني

سوره مهر

«نــه آبــي نــه خاكــي» فهرســت و بخشبنــدي متــن نــدارد و بهصــورت رمــان
نوشــته شــده اســت .ايــن كتــاب ،دفترچــه يكــي از شــهداي جنــگ تحميلي،
«ســعيد مــرادي» اســت كــه «اكبــر شــاهدي» ،مســئول يكــي از گروههــاي
تفحــص شــهدا ،در ميــدان رزم يافتــه اســت .شــهيد مــرادي در دفترچـهاش
نشــانيهایی نوشــته و وصيــت كــرده اســت دفترچــه را بــه يكــي از آن ســه
نشــاني بفرســتند .اين دفترچــه را «علي مؤذنــي» بهصــورت كتــاب درآورده و در
اختيــار عالقهمنــدان قــرار داده اســت.

پیشنهاد ما :پس از استفاده این بروشوررا به دیگری هدیه بدهید

از به

رضا امیرخانی

نیستان

نامـهای از همســر ســرهنگ خلبــان «مرتضــی مشــکات» بــه ســرگرد خلبــان
«تیمــوری» ،ســرآغاز نامهنگاریهایــی اســت کــه رمــان «از بــه» را شــکل
دادهانــد .ایــن رمــان داســتان خلبــان جانبــازی بــا نــام مشــکات اســت کــه در
یــک عملیــات هوایــی دو پایــش را از دســت داده اســت و دیگــر بــه او اجــازه
پــرواز نمیدهنــد؛ او از کنارگذاشتهشــدن افســرده شــده اســت .نویســنده
بهدنبــال واقعيــت زندگــي آدمهــاي قصــه اســت؛ امــا نــه تصويــري آرمانــي و
ناملمــوس .جنــگ ،ســختيها و تلخيهايــي دارد كــه هنــوز چشــيدني و ديدني
اســت و ايــن نقطـ ه برتــري رمــان اســت :واقعنگــري در حــوزه دفــاع مقدس.

درد

صادق کرمیار

عصر داستان

بــرای خوانــدن «درد» ،اول از همــه بایــد خــود را بــرای خوانــدن رمانی حجیــم آماده
کنیــد؛ البتــه همیــن کــه کمی پیــش بیاییــد ،داســتان چنــان جذبتــان میکنــد که
بعیــد اســت بهراحتــی بتوانیــد کتــاب را زمیــن بگذارید.
درد بــا محوریــت اطالعــات و عملیــات در جنگ نوشــته شــده اســت .تاکنــون ،چند
کتــاب دربــاره ایــن موضــوع نوشــته شــده اســت؛ امــا هنــوز یکــی از موضوعــات
بکــر دفــاع مقــدس بــرای خلــق اثر هنــری اســت .خواننــده از ســال 63با یکــی از
گروههــای اطالعــات و عملیــات جنــگ همــراه میشــود و تــا پایــان جنــگ در کنار
آنهــا میمانــد؛ البتــه درسـتترش دوتــا از ایــن گروههاســت؛ یکــی ایــن طــرف
مــرز و دیگــری آن طرف.
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