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مخاطب رمان هايم جوانان نسل ِزد هستند!
گفت وگوي »جوان« با محمد قنبري نويسنده كتاب هاي»از پِمبا تا ماريانا« و »پرونده فوق سّری 2040«

مصطفيشاهكرمي
گفتوگو

محمد قنبري متولد سال 61 اس�ت و به قول خودش 
تحصيالتش مرتبط با علوم انساني نبوده اما مدت زيادي 
است كه در حوزه قصه و رمان نويسي فعاليت مي كند 
و قلم مي زند كه ماحصل آن آثاري مثل »مه ش�كن«، 
»بهنام«، »از پمبا تا ماريانا« و »پرونده فوق سّری 2040« 
اس�ت. »جوان« در گفت وگو با اين نويس�نده كه اين 
روزها در زمينه تحليلگري حوزه رسانه و فضاي مجازي 
هم فعاليت مي كند به چند و چون و انگيزه نوشتن دو 
تا از پر مخاطب ترين آثارش يعني كتاب هاي»از پمبا تا 
ماريانا« و »پرونده فوق س�ّری 2040« پرداخته است.

برخي از نويس�ندگان كش�ورمان ك�ه از نظر 
محتوايي آثاري شبيه كتاب »از پمبا تا ماريانا« 
)قصه هايي مربوط به ماوراء الطبيعه و پرداختن 
به موجوداتي مثل جن و پري( نوشته اند براي 
معرف�ي اثرش�ان تعابيري همچ�ون فانتزي و 
سوررئال را استخدام مي كنند، مخاطب كتاب 

شما بايد خودش را مهياي چه فضايي بكند؟
من سعي كردم آنچه در اين كتاب مي آورم را در قالب يك 
داستان امنيتي و روايتي كه عمدتاً بر مدار تخيل استوار 
شده اس��ت، واقعياتي را از زندگي هاي امروزي طيف هاي 
مختل��ف جامعه مان ترس��يم و تصوير كن��م. يك بخش 
زيادي از اين اتفاقات به مردم خودمان برمي گردد كه به 
غلط براي رهايي از مشكالت زندگي درگير موكل گيرها 
و رمال ها و جن گيرها و قدرت هاي ش��يطاني ش��ده اند. 
اين رفتار تا حدودي ش��بيه رويكرد بني اسرائيل به بحث 
س��حر و جادوس��ت كه خداوند متعال در آيه 102 سوره 
بقره مي فرمايد كه من س��حر را از دس��ت بندگان جمع 
كردم اما بخش��ي از تعليمات هاروت و ماروت را يهوديان 
به سرقت بردند و بعدها با سوءاستفاده از آنها بين زنان و 
مردان)همسرها( سردي و جدايي انداختند. من نگاهي كه 
به اين داستان داشتم و خواستم بخشي از آن را در قالب 
رمان ، قصه و س��ناريو به تفصيل روايت كنم. حتماً قبول 
داريد كه امروزه جنگ، جنگ روايت ها و قدرت روايتگري 
است. من هم براي بيان اين فضا و به واسطه آيات ابتدايي 
سوره بقره كه مي فرمايد:»الذين يومنون بالغيب« كه اين 
ايمان به غيب يكي از نشانه هاي متقين محسوب مي شود 
و البته با استناد به برخي آيات و روايات ديگر خواستم در 
قالب يك قصه به آنها اشاره كنم. البته دليل مهم ديگري 
هم براي نوشتن اين كتاب داشتم و آن پيام نوروزي مقام 
معظم رهبري بود كه در انتهاي آن ايش��ان با صراحت به 
وجود دشمناني از جن و انس نس��بت به خودمان اشاره 
كردند. از آنجايي كه كار اصلي من تحليل در حوزه فيلم و 
سريال و رسانه است، مي ديدم كه چند سالي است هاليوود 
و سازمان امنيتي ميل پيدا كرده اند كه قدرت هاي غيبي 
و فرا انساني را در آثار و فيلم هايش��ان نشان بدهند و اين 
قدرت را كه ريشه در تعاليم اسالمي و به خصوص مذهب 
تشيع دارد  عليه مسلمانان و شيعيان به كار گرفته اند. براي 
همين خواستم با نوش��تن اين كتاب به اين مؤلفه مهم و 
الهي كه مي تواند مددكار و گره گشا باشد اشاره اي كرده 
باشم. چه اينكه اين ايمان به غيب است كه افرادي نظير 
حاج قاسم سليماني را مي سازد كه با تمام محاسبات انساني 
كه وجود دارد به برخي صحنه هاي نبرد مثل نبل  و  الزهرا 
كه در محاصره كامل افتاده و هيچ امكاني براي حفظ آنجا 
وجود ندارد، ورود مي كند و با اتكاي ايمان به قدرت الهي و 
امدادهاي غيبي و البته رزمندگان باورمند و با ايمان آنجا 
را آزاد مي كنند. اين ايمان به غيب و امداد الهي است كه 
مي تواند محاسبات روي كاغذ را در صحنه واقعي به نفع 

يومنون بالغيب و يوقيمون الصاله برگرداند.
چيزي ش�بيه توصي�ه مقام معظ�م رهبري به 
نيروهاي ح�زب اهلل لبنان ب�راي خواند دعاي 
جوش�ن صغي�ر در هنگام نب�رد ب�ا نيروهاي 

اسرائيلي.
بله، دقيقاً.

سبك روايتي شما در اين كتاب چگونه است؟ 
و براي عمق بخش�ي به مس�تندات و باالبردن 
كيفيت روايت�ي كت�اب »از پمبا ت�ا ماريانا« و 

قصه اش از چه منابعي استفاده كرديد؟
حدود 10 تا 12 كتاب رمان و غيره نوشتم ولي براي هيچ 
كدام از آنها به اندازه كتاب »از پمبا تا ماريانا« وقت نگذاشتم 
و پژوهش انجام نداده ام. پژوهش هايي كه براي اين كتاب 
انجام شد حداقل سه يا چهار ماه به طول انجاميد و براي باال 
بردن كيفيت اثر مستندات زيادي را ديدم؛ هم تصويري، 
هم مكتوبات و هم كتاب هايي را كه دوستان ديگري آنها 
را نوشته اند، خواندم و از آنها براي مستندتر شدن كتاب 
استفاده كردم. من حتي تفاسير آيت اهلل جوادي آملي را در 
مورد قدرت هاي غيبي و انرژي هاي ماورايي كه در تفاسير 
ايشان درباره سوره جن وجود دارد و يك فصل از كتاب را 
هم به آن اختصاص داده ام، استفاده كردم. من حتي برنامه 
»زندگي پس از زندگي« كه ماه مبارك رمضان امسال از 
شبكه چهار سيما پخش ش��د و در آن با كساني كه مرگ 
را تجربه كرده اند و در رابطه با مش��اهدات تجربياتش��ان 
در ايامي كه اصطالحاً در حالت كما به سر برده اند با آنها 
صحبت مي كرد، استفاده كردم. همچنين از كتاب »آنسوي 
مرگ« كه از سوي نشر معارف چاپ شده و در آن تجربيات 
زندگي پس از مرگ و عوالمي كه روح آن چند نفر به آنجا 
برده شده و همچنين موجودات مختلف و عجيب و غريبي 
را كه در آنجا ديده اند، روايت مي كند براي نوشتن كتابم از 
آن استفاده كردم. حتي طي سفري به مشهد پيش آقاي 
سراياني معروف به شهيد زنده رفتم كه در دهه 60 و ايام 
دفاع مقدس گمان مي كردند شهيد ش��ده است اما بعداً 
متوجه مي شوند كه زنده است. اين بنده خدا 25 روز تجربه 
حضور در آن عوالم را داشته اند و من با ايشان صحبت كردم. 
يكسري فيلم مستند ديدم و نهايتاً اين مجموعه پژوهش ها 
من را به اين نتيجه رساند كه داستان را بر اساس آنها بچينم 

و براي در اختيار مخاطب قرار دادن همه اين دريافت ها از 
تكنيك هاي نويسندگي اس��تفاده كردم. كشمكش ها را 
وارد داستان كردم، روايت گويي ها را آوردم و تا آنجايي كه 
توانستم متناسب با قصه فضاسازي هاي متنوعي را طراحي 
و ايجاد كردم. گمان مي كنم آن چيزي كه به دنبالش بودم 
از دل كار بي��رون آمد. حتي براي محك��م كاري در مورد 
ارجاعات و اس��تنادات ديني كار هم از دوستان انتشارات 
شهيد كاظمي درخواست كردم تا نظر فضال و علماي حوزه 
را هم بگيرند و اگر جايي اين مستندات و ارجاعات اشتباه 
بوده   است، آنها را تذكر بدهند تا اصالح كنم كه بحمداهلل 
هم وزارت ارشاد و هم فضالي محترم حوزه علميه آنها را 
تأييد كردند. نكته جالب اين است كه بيشترين بازخورد كه 
در طول مدت يك ماهي كه از چاپ كتاب گذشته، عمدتاً 
مربوط به خانم هايي بوده ك��ه از طرق مختلف براي بهتر 
كردن اوضاع زندگي شان و حتي حفظ آن به سراغ رمال ، 

جن گير و دعانويس ها رفته اند.
بستر اصلي و موتور پيش برنده اتفاقات در كتاب 
»از پمبا تا ماريانا« بر مبناي يك قصه امنيتي و 
افراد امنيت�ي و اطالعاتي حرك�ت مي كند. از 
طرفي هم كدهايي كه در جاهاي مختلف قصه 
به مخاطب داده مي شوند نكات حرفه اي است 
آيا اين اف�راد و قصه ها غيرانتزاعي اس�ت و بر 
مبناي پژوهش طراحي و س�اخته ش�ده اند يا 
اينكه انتزاعي هس�تند و زاييده ذهن و تخيل 

نويسنده؟
اين بخش را صرفاً ناظر بر فرمايشات مقام معظم رهبري 
برجسته كردم. امروزه برخي از كساني كه در حال ورود به 
سيستم هاي امنيتي و اطالعاتي كشور هستند، متولدين 
سال هاي ابتدايي دهه80 هس��تند يعني جوان هايي كه 
درك ميداني از دوران رخ دادن فتنه س��ال 88 ندارند به 
نوعي به بچه هاي نس��ل زد)Z(  معروف هس��تند؛ يعني 
بچه هايي كه در عص��ر فضاي مجازي، ارتباط��ات و ابزار 
به دنيا آمده اند. من وقتي فيلم جوخ��ه انتحار هاليوود را 
مي ديدم كه نش��ان مي داد آنها يك ج��ن را وارد فضاي 
نگهداري اس��ناد وزارت دفاع ايران مي كنند و اس��نادي 
كه حدود 40 س��ال بود به دنبالش مي گشتند و روي آن 
هم نوشته ش��ده »پرونده فوق سري« را ظرف چند ثانيه 
مي آورد و روي ميز پنتاگون مي گذارد! خب من با خودم 
گفتم نكند اين فيلم را يك جوان ايراني ببيند و ته دلش 
خالي ش��ود و بگويد وقتي اينها براي مقابله با ما در حال 
استفاده و به خدمت گرفتن نيروهاي ماورايي مثل جن ها 
و انرژي هاي شيطاني هستند پس چطور مي شود با آنها 
مبارزه كنيم؟! خواستم يكجوري آن بخش از آيه الكرسي 
را كه خداوند مي فرمايد: »اهلل ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات الي النور« را به صورت تلويحي برجسته كنم كه 
خدا سرپرست اهل ايمان است و آنها را از تاريكي و ظلمات 
به سمت نور خارج و هدايت مي كند لذا هيچ موقع اين فضا 
را براي سرويس هاي امنيتي دشمنان اسالم و مسلمين 
فراهم نمي كند كه بتوانند با به كار گرفتن آنها بساط اسالم 
را جمع كنند )كه البته اين هم شرايطي دارد و اصطالحاً 

خداوند چك سفيد امضا به هيچ كسي نداده است.(
بنا بر توضيحات شما قصه امنيتي كتاب صرفًا 

زاييده ذهن و قلم نويسنده است!
دقيقاً.

يكس�ري خرده روايت و داس�تانك هايي مثل 
قصه زندگي سحر كه پرستار بيمارستان است، 
در كتاب وج�ود دارند و به برخي مش�كالت و 
مصائبي كه به واس�طه مراجعه به افراد رمال و 
دعانويس در زندگي ش�ان ايجاد ش�ده است، 
طرح كرده ايد. اينها هم جزو تراوش�ات ذهني 

نويسنده است يا اتفاقات واقعي هستند؟
متأس��فانه آن بخش از قصه كتاب كه ب��ه برخي اتفاقات 
زندگي شخصي س��حر و ماجراهايي كه خواهر شوهرش 
برايش ايجاد مي كند يا آن كارهايي كه آن دختران جوان 
در خانه كاك بهرام در كرمانش��اه انجام مي دهد، واقعي 
هستند و من بر اساس داستان هاي حقيقي و واقعي آنها را 
در كتاب آورده ام چون به پيشبرد داستان و آن هدفي كه 

من در ذهن داشتم، كمك مي كردند.
در بخش هاي�ي از كتاب به برخي نق�اط دنيا از 
جمله جزيره پمبا و بعضي كشورهاي آفريقايي 
مثل كشور زنگبار به عنوان محل تجمع جن ها 
يا گودال ماريان�ا به عنوان جاي پريان اش�اره 
می شود. آيا ذكر اين اسامي و مكان ها انطباقي 
با واقعيت دارد يا صرفاً پرواز خيال و قلم شما به 

عنوان نويسنده كتاب است؟
يك تحقيقي در مورد قاره آفريقا و مشخصاً كشور زنگبار 
انجام دادم و مقاله اي به قلم شخصي به نام سعيد سليمان 
محمد را ديدم كه فكر مي كنم يك مصاحبه مش��هوري 
هم با نيويورك تايم��ز در اين مورد انجام داده اس��ت و 
به موضوعات جالبي اش��اره مي كند كه منجر به ساخت 
فيلم مستندي در همين رابطه هم شد. قدري كه جلوتر 
رفتم متوجه شدم كه برخي س��رويس هاي امنيتي دنيا 
نس��بت به آن حساس��يت و نظر ويژه اي دارند از جمله 
يهوديان و امريكايي ها خيلي ب��ه اين بحث هاي ماورايي 
ورود پيدا كردند كه بخش��ي از اين گرايش ها را مي شود 
در آثار هالي��وودي به خوبي مالحظه ك��رد. در واقع بعد 
از بررس��ي هاي زياد متوجه ش��دم كه آنها در رابطه با به 
كارگيري نيروهاي ماورايي خيلي جدي وارد ش��ده اند. 
يكي از تازه ترين نمونه هاي اين مقوله آوردن بزرگ ترين 
جادوگر كشور مغرب به امريكا براي كمك كردن به ترامپ 
رئيس جمهور سابق اين كشور بود تا مثاًل كرونا نگيرد كه 

اتفاقاً نتيجه كاماًل برعكس از آب درآمد.
منظورتان همان جلسه اي است كه تصاوير آن 
از تلويزيون خودمان هم پخش شد و تعدادي 
از اوانجليست ها )مسيحيان صهيونيست( به 
دفتر ترامپ در كاخ س�فيد رفته بودند تا به او 

انرژي بدهند؟
بله، همان را عرض مي كنم كه اتفاقاً بخش خبري 20:30 
شبكه دو سيما هم خبرش را پخش كرد. من آخرين فصل 
از اين كتاب را به همين مسئله اختصاص دادم. من وقتي 
مستندهاي واقعي و متعددي را كه در مورد پمبا و اتفاقاتي 
مثل احضار ارواح و جن گيري را مي ديدم تصميم گرفتم 
در اين كتاب به اين بخش از قاره آفريقا و اتفاقاتش اشاراتي 
داش��ته باش��م. در مورد گودال ماريانا هم كه بزرگ ترين 
درازگودال جه��ان با 11 كيلومتر عمق اس��ت، فيلم ها و 
آثار زيادي ساخته شده است كه از سوي صهيونيست ها و 
امريكايي ها به عنوان مستمسكي براي ارعاب ديگر مردم 
جهان مورد اس��تفاده قرار مي گيرد كه مهران و ايمان به 
عنوان شخصيت هاي اصلي قصه به آنجا مي روند و من هم 

در بخشي از كتاب به آن پرداخته ام.
شما در كتابتان ش�خصيت ايمان را به عنوان 
تجس�م اعمال مهران معرفي مي كنيد كه او را 
با حقايق و واقعياتي مواجه مي كند. اس�تنباط 
م�ن اين اس�ت ك�ه بعض�ي جاها اي�ن محمد 
قنبري نويسنده كتاب اس�ت كه از زبان ايمان 
حرف هاي�ش را مي زند. آيا اي�ن دريافت بنده 

درست است يا نه؟
دقيقاً خودم هستم كه دارم حرف مي زنم! يعني اگر شما 
به دنبال پيدا كردن ش��خصيت »من راوي« در داستان 
كت��اب »از پمبا تا ماريانا« باش��يد و آن را به من نس��بت 

بدهيد، شما دقيقاً به هدف زديد و ايمان خود من هستم. 
البته اين تكنيك را من از كتاب س��ياحت غرب مرحوم 
قوچاني وام گرفتم كه در آنجا اسمش هادي است و همه 
جا در عالم برزخ همراه آن فرد است. البته من سعي كردم 
يك تغييراتي در نام آن بدهم. آقاي سراياني كه آن فضا را 
تجربه كرده اند تصديق كردند كه  چنين مسئله اي وجود 
دارد و چراغ و راهنماي انسان ها در عالم برزخ اعمال نيك 
آنهاس��ت كه هر چقدر بيشتر و قوي تر باش��د، اين چراغ 

پرنورتر است.
اگر موافق باش�يد به س�راغ كت�اب »پرونده 
فوق س�ّری 2040« بروي�م. من س�ابق بر اين 

كتاب هايي مثل »نفوذ در موس�اد« و »ش�كار 
شكارچي« صالح مرسي نويسنده مصري را كه 
ذيل مجموعه رمان »خانه عنكبوت« و فضايي 
امنيتي به مسئله نفوذ در موساد و دستگاه هاي 
امنيتي اطالعاتي صهيونيست ها اشاره دارند، 
خوانده ام. فضاي كل�ي اتفاقات كتاب »پرونده 
فوق سّری 2040« ش�ما هم به مسئله نفوذ در 
موساد و عريان سازي و نمايش برخي رفتارهاي 
ب�دوي و متحجرانه نس�بت به حق�وق زنان و 
خانواده كه نمونه هاي آنه�ا در عصر جاهليت 
اتفاق افتاده اند، مي پردازيد. در مورد نامگذاري 

و نوشتن آن توضيحاتي بفرماييد.
اصاًل انتخاب اس��م 2040 وام گرفته شده از پيام معروف 
آقا در رابطه با اينكه رژيم صهيونيستي 25 سال آينده را 
نخواهد ديد، است. وقتي رهبر انقالب اين حرف را زدند، 
من تقويم را نگاه كردم و ديدم 25 سال بعد مي شود سال 
2040 ميالدي كه من هم اس��م كت��اب را  »پرونده فوق 
سّری 2040« گذاش��تم. ضمن اينكه ديدم امثال شهيد 
حاج قاسم سليماني در حوزه جنگ سخت كار انقالب را 
خيلي خوب پيش برده اند و به معناي واقعي كلمه مرزهاي 
انقالب را كيلومترها گسترش داده اند اما در حوزه جنگ 
نرم و توليد ادبيات نرم و به اعتبار  آن پيوس��ت فرهنگي 
الزم ايجاد نشده است. از طرفي بعضي جريانات و افراد به 
دنبال اين بودند و هستند تا به مردم خودمان القا كنند كه 
مردم سرزمين هاي اشغالي با مردم ايران مشكلي ندارند! 
در حالي كه اين حرف به هي��چ عنوان منطبق بر واقعيت 
نيس��ت به همين علت تصميم گرفتم فرهنگ و س��بك 
زندگي صهيونيست ها در فلسطين اشغالي را با توجه به 
ظلم هايي كه در حق زنان و خانواده ها مي ش��ود در قالب 
كتاب »پرونده فوق سّری 2040« به تصوير بكشم. در واقع 
بعد از رمان »برنگرد« و انتشار كتاب داستان های كوتاه به 
نام »مه شكن« از سوی انتش��ارات كتابستان معرفت، به 

سراغ مستندنگاری برای خلق اين كتاب رفتم. 
هم در كتاب و هم در صحبت هايتان به موضوع 
بايكوت خبري و رس�انه اي اتفاقات�ي مثل به 
رسميت نشناختن حقوق زنان و خانواده اشاره 

كرديد. لطفاً كمي در اين رابطه توضيح دهيد.
من كتاب مق��دس اينها را خواندم، تعاليم ديني ش��ان را 
مطالعه كردم و ديدم اينها چقدر نس��بت به جنس پسر 
عالقه مندي دارند و برعكس براي دختران و زنان اهميتي 
قائل نيستند دقيقاً مثل رفتار اعراب جاهلي در دوران قبل 
از اسالم و ظلم هايي كه در حق دختران و زنان جامعه انجام 
مي دادند.مثالً براي پسرها چندين جشن والدت مي گيرند 
اما براي دختران صرفاً به دادن يك عصرانه اكتفا مي كنند. 
دقيقاً در اين رمان من نقطه مركزي پرگار را روي خانواده 
و شخص مادر بنيامين گذاشتم كه به همراه پدرش جزو 
كارمندان سابقه دار موساد و خاخام زاده هستند اما همين 
خانم كه يك صهيونيست سر سپرده است و سال هاست 
كه خودش و خانواده اش به رژيم نامش��روع و اش��غالگر 
اس��رائيل خدمت مي كنند هم به دليل وجود نگاه بدوي 
و جاهالنه آنها ب��ه جنس زن كه ريش��ه در افكار و عقايد 
صهيونيس��ت ها دارد مورد ظلم و تبعيض هاي جنسيتي 
عجيب و غريب قرار دارد. همه اينها در حالي اتفاق مي افتد 
كه رژيم صهيونيس��تي به لطف امپراتوري رسانه اي كه 
در اختيار دارد اجازه انعكاس و منتش��ر شدن يكهزارم از 
واقعيات اجتماعي را كه در س��رزمين هاي اشغالي وجود 
دارد، نمي ده��د و همه اين اخبار را به ش��دت سانس��ور 
مي كند. مردم ساكن در س��رزمين هاي اشغالي معتقدند 
كه اسرائيل يك پادگان نظامي اس��ت كه آنها محكوم به 

زندگي در آن هستند. 

مهم ترين شاخصه و ويژگي كتاب »پرونده فوق 
سّری 2040« چيست؟

ويژگی بارز اين كتاب، اس��تفاده مستند از اسناد تاريخی 
موثق برای فضاسازی و روايت داستانی است؛ به نحوی كه 
اكثر اسامی و شخصيت های داستان با اسامی و مشخصات 
حقيقی خود وارد می ش��وند و بر مدار تخيل نويس��نده، 
نقشش��ان را ايفا می كنند. همچنين حاوی عمليات های 
پيچيده اطالعاتی و مهيج اس��ت كه با كش��مكش های 
داستانی، مخاطب را در جريان جنايات رژيم صهيونيستی 

قرار می دهد.
محوره�اي پژوهش�ي و مطالعاتی ش�ما براي 
نوشتن كتاب »پرونده فوق س�ّری 2040« چه 
منابعي بوده و چه مقدار زم�ان صرف كارهاي 

پژوهشي كرديد؟
حدود يك سالی بود كه جسته و گريخته منابعی را مرتبط 
و غيرمرتبط با موضوع می ديدم ولی به صورت خاص پنج 
ماه زمان، صرف ديدن مس��تندات تصويری اعم از فيلم 
اعترافات جاس��وس های موس��اد، نحوه ترورها، مطالعه 
تاريخ رژيم صهيونيستی، كتاب مقدس يهوديان، تلمود 
و بخشی از انجيل، آداب و رسوم عبادی، تربيت فرزند و... 
در خصوص يهود و رژيم صهيونيستی كردم. رمان هايی 
را كه در اين رابطه چاپ شده اند، مطالعه كردم. از »زايو« 
نوش��ته آقای مصطفی رضايی در زمينه آينده پژوهي كه 
در كتاب »پرونده فوق سّری 2040«  وجود دارد استفاده 
كردم. همچنين از مجموعه »خانه عنكبوت« نوشته صالح 
ُمرس��ی و مصاحبه های چهره های ضدصهيونيستی در 
غرب و امريكا براي تأليف بهتر اين رمان بهره بردم. حتی 
از كتاب »خاطرات سفير« نوشته خانم نيلوفر شادمهری 
براي نوش��تن و تكميل قصه كتابم وام و بهره گرفتم. در 
واقع بخشي از كتاب»پرونده فوق سّری 2040« مربوط به 
گفت وگوي چالشي بين اديان است و جايي اين گفت وگو 
بين اسالم و مسيحيت اس��ت و گاهي اين مباحثه ها بين 
اهل تسنن و تشيع است. اين چلنج ها و چالش ها را از كتاب 
خانم شادمهري با همان اسامي واقعي و البته اجازه خود 
ايش��ان وام گرفته و در كتاب از آنها استفاده كردم، منتها 
من در كتاب خودم يك ارتباطي بين خانم ش��ادمهري و 
بنيامين وقتي كه ايشان در دانش��گاه فرانسه مشغول به 
تحصيل بودند طراحي كردم كه موس��اد از طريق خانم 
ش��ادمهري يك جزوه هدايت و تدوين شده را در اختيار 
بنيامين مي گذارد تا بتوانند به وسيله آن ذهن بنيامين را 
مديريت و هد ايت بكنند. برای كسب اطالع از جغرافيای 
سياس��ی رژيم صهيونيستی هم به س��ايت های مختلف 
و متنوع داخلی و خارجی مراجعه ك��ردم و به اطالعاتي 
كه قباًل در خصوص موساد و رژيم صهيونيستی داشتم، 
افزودم. حتی  جغرافيای اسرائيل را از روی نقشه انتخاب 
می كردم و اس��امی كه در فضاسازی ها اس��تفاده كردم، 
كاماًل واقعی است. مراحل مختلف پژوهشي همانطور كه 
قباًل هم گفتم حدود پنج ماه طول كشيد  اما نوشتن خود 
كتاب چيزي در حدود س��ه تا چهار ماه طول كشيد. اين 
را هم عرض كنم كه يك كتاب حدوداً 600 صفحه اي به 
اسم »تفسير كتاب آس��ماني يهود« وجود دارد كه در آن 
بس��ياري از آيين هاي تولد فرزند كه به خوبي تمايزها و 
تفاوت هاي آئين��ي و ديني يهوديان در م��ورد دخترها و 
پسرها  قابل احصا است كمك بسيار زيادي به من در مسير 

نوشتن اين اثر كرد.
ب�ه غي�ر از بازنش�ر و ارائ�ه چ�اپ جدي�د 
كتاب»پرونده فوق س�ّری 2040« خبر تازه اي 

در مورد اين كتاب داريد؟
چند وقت پيش يكي از دوس��تان ما كه در صدا و س��يما 
كار مي كند به من گفت كه كتاب ش��ما در حال ترجمه 
و برگردان به زبان عبري اس��ت و قرار است نسخه عبري 
آن در اختيار يهودي��ان قرار بگيرد و در س��رزمين هاي 
اشغالي پخش شود. من پرسيدم كه مخاطب چه كساني 
هستند كه دوستم گفت مردم س��اكن در سرزمين هاي 
اشغالي خيلي دوس��ت دارند بدانند كه ايراني ها در مورد 
آنها چطوري فكر مي كنند و نسبت به آنها چه ديدگاهي 
دارند. واقعيت اين است كه به دليل بايكوت رسانه اي و جو 
به شدت امنيتي كه در سرزمين هاي اشغالي وجود دارد، 
اعتراضات ساكنان و ظلم و تبعيض هايي كه نسبت به آنها 
اعمال مي شود به بيرون درز نمي كند. مخاطب با مطالعه 
اين كتاب كه بر مبناي پژوهش و با اس��تفاده از منابع و 
مآخذي مثل وبالگ هاي مردم س��رزمين هاي اشغالي و 
اظهارنظرها و افشاگري هاي آنها در شبكه هاي اجتماعي 
در قالب قصه و داس��تان روايت ش��ده به خوبي متوجه 
مي شود كه رژيم اشغالگر اس��رائيل حتي ابتدايي ترين و 
بديهي ترين حقوق انساني و جنس��يتي افراد را حتي در 
مورد سرسپرده ترين نيروهاي خودش هم نه تنها محترم 
نمي ش��مارد بلكه آنها را زير پا مي گذارد و با تيغ سانسور 
اجازه نشر اخبار و واقعيات را نمي دهد. كتاب »پرونده فوق 
سّری 2040« راوي حقايق و ناگفته هايي از تبعيض هاي 
عصر جاهل��ي در مورد زن��ان و دختران س��رزمين هاي 

اشغالي است.
تكمله شما براي اين گفت وگو چيست؟

مايلم هر كسي كه اين مصاحبه را مطالعه مي كند به اين 
قالب بسيار بسيار قوي انتقال و روايت مفاهيم اخالقي و 
خيلي چيزهاي ديگر)قصه گويي( دعوتش كنم. بزرگ ترين 
معجزه خداوند و موجود روي زمين قرآن است؛ قرآني كه 
كتاب اس��ت و اولين كلمه اي كه به آخرين فرستاده اش 
مي گويد »إقرا« هست. ضمن اينكه تقريباً يك سوم آيات 
قرآن به روايت قصه ه��ا و اتفاقات اختص��اص دارد كه نه 
اساطيري هستند و نه تخيلي بلكه خداوند از آنها با تعبير 
عبرت آموزي ياد مي كند. مثاًل س��وره يوسف را   خداوند 
»أحسن القصص« معرفي مي كند   اگر قالبي بهتر و قوي تر 
از قصه گويي وجود داش��ت، حتماً خداوند آن را به عنوان 

آخرين معجزه اش براي هدايت بشر انتخاب مي كرد.

صدا و سيما  در حال ترجمه و 
برگردان كتاب »پرونده فوق 
س�ّری 2040« به زبان عبري 
اس�ت و قرار اس�ت نس�خه 
عبري آن در اختيار يهوديان 
قرار بگيرد و در سرزمين هاي 
اش��غ�الي پ�خ�ش ش�ود
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