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س�مانه نیكدل، نویس�نده كت�اب »نعم�ت جان « 
فارغ التحصی�ل مقطع كارشناس�ی رش�ته الهیات 
است و این اثر اولین كتابی است كه به رشته تحریر 
در آورده و انتش�ارات راه ی�ار آن را منتش�ر كرده 
اس�ت. این كتاب روایت ی�ك بانوی ایثارگر اس�ت 
كه از ابت�دای پیروزی انقالب تا بع�د از اتمام جنگ 
تحمیلی س�ال های زیادی در ارگان ه�ا و نهادهای 
انقالب�ی از نهضت س�وادآموزی و جهاد س�ازندگی 
تا كمیت�ه امداد و س�پاه مش�غول خدمت رس�انی 
بوده اس�ت. »جوان « در گفت وگو با این نویس�نده 
حوزه ادبیات پایداری به چگونگ�ی تألیف این اثر، 
جایگاه و نقش روایت زنانه از انقالب و دفاع مقدس 
و چرایی لزوم تبیین اقدام�ات ایثارگرانه و جهادی 
اینگونه افراد ب�ه منظور تقویت روحی�ه ایثارگری 
و خدم�ت در بی�ن اف�راد جامع�ه پرداخته اس�ت.

تألیف بسیاری از كتاب های اخیر كه در حوزه 
خاطره نگاری و تاریخ شفاهی تهیه می شوند 
از سوی بخش و نهادهای فعال در این حوزه به 
نویسنده ها پیشنهاد می شوند، نوشتن نعمت 
جان به شما پیشنهاد شد یا طرح خودتان بود؛ 
ضمن اینكه بفرمایید تدوین و تألیف این اثر 

چقدر طول كشید؟
طرح نوش��تن كتاب نعمت ج��ان پیش��نهاد خودم و 
آقای مهدی نژاد)مسئول مجتمع فرهنگی- پژوهشی 
شهید جواد زیوداری( بود. از س��ال 93 با اسم و بخشی 
از فعالیت های كلی خانم بُستاك در كنگره بزرگداشت 
یكهزار شهید شهرستان اندیمشك آشنا شده بودم و از 
اواخر همان سال در مجتمع پژوهشی شهید زیوداری 
كار پژوهش��ی در رابطه با تاریخ ش��فاهی شهرس��تان 
اندیمشك را شروع كردیم كه در همان ایام اسم خانم 
بستاك را زیاد می شنیدیم، اما از یكسو به دلیل حجم 
باالی سوژه هایی كه درباره آنها مشغول پژوهش بودیم 
و از س��وی دیگر چون خانم بس��تاك در اندیمش��ك 
س��اكن نبود، باعث ش��د كمی دیرتر به س��راغ ایشان 
برویم. تقریباً بهمن ماه سال 94 بود كه با خانم بُستاك 
تماس گرفتیم و قرار گذاش��تیم زمانی كه برای مراسم 
چهلم برادر شوهرش��ان كه بر اثر صدمات جانبازی به 
ش��هادت رس��یده بودند، به اهواز می آیند با ایشان در 
اندیمش��ك دیدار كنیم. طی یك پیش مصاحبه اولیه 
جمع بندی مان از فعالیت های خانم بس��تاك این بود 
كه به  دلیل تراكم فعالیت های ایشان از جمله حضور در 
نهضت سوادآموزی، جهاد سازندگی، كمیته امداد، بنیاد 
مستضعفین، سپاه، پرستاری بیمارستان شهیدكالنتری 
در دوران انقالب و دفاع مقدس خاطرات ش��ان ظرفیت 
تبدیل ش��دن به كت��اب را دارد. بع��د از ای��ن ماجرا با 
آقای مهدی نژاد مس��ئله را مطرح كردیم و كار گرفتن 
مصاحبه ها شروع شد. این اقدام از بهمن 94 شروع شد 
و تا خرداد 95 توانستیم حجم قابل قبولی از مصاحبه ها 
را ضبط كنیم. البته یك فاصله زمانی به دلیل وضعیت 
جسمانی همسر خانم بستاك و س��ختی آمد و رفت از 
تهران به اندیمشك برای ایشان در حین كار اتفاق افتاد 
و منجر به این ش��د تا من در بهار سال 96 برای تكمیل 
مصاحبه ها مدتی را در منزل آنها مهمان باشم و نهایتاً 
توانستم كار را كه بیش از 70 ساعت بود، به انتها برسانم. 
تدوین، پیاده سازی و ارزیابی نهایی مصاحبه ها از مهرماه 
97 شروع ش��د و كار را در اس��فندماه 98 به مجموعه 
تحویل دادم. البته همه این مدت مشغول تدوین كتاب 
نعمت جان نبودم، بلك��ه در همان حین چندین پروژه 

تحقیقی دیگر را هم پیگیری می كردم.
علت تأخیر یكساله از تحویل كار در اسفند 
سال گذش�ته تا مراس�م رونمایی كتاب كه 
در هفتم اس�فندماه س�ال جاری انجام شد، 

چه بود؟
قرار بود كتاب را در ایام هفته دفاع مقدس چاپ كنیم، اما 
یك مقداری بحث ویراستاری و صفحه آرایی و طراحی 
جلد آن ب��ه دلیل ایجاد محدودیت های��ی كه به خاطر 

شیوع ویروس كرونا اعمال شد، زمان برد.
سبك روایی كتاب نعمت جان چگونه است؟

كتاب به روایت اول شخص یا همان راوی محور روایت 
شده است.

نویسنده هیچ حضور ملموسی در آن ندارد؟

نه! اصاًل.
چرا؟

واقعیت این اس��ت كه ظرفیت راوی آنقدر باال بود كه 
نیازی نبود من به عنوان نویس��نده به مطلب ورود كنم 
و چیزی اضافه كنم. هم محت��وا غنی بود، هم خاطرات 
گس��ترده بود و هم تنوع ش��غل هایی كه راوی در آنها 
مشغول خدمت رسانی بوده آنقدر متكثر بود كه اساساً 
لزومی نمی دیدم كه به عنوان نویسنده كار رد پایی در 

اثر داشته باشم.
خاطرات راوی چه بازه زمانی را در بر می گیرد، 
آی�ا صرف�ًا مخت�ص ب�ه ایام هش�ت س�اله 

دفاع مقدس است؟
ما در دل بیان خاطرات خانم بستاك یك اشارات و رفت 
و برگش��ت هایی هم به دوران كودكی ایشان داریم، اما 
تنه اصلی كتاب مشتمل بر فعالیت های راوی از سال 57 

شروع می شود و تا سال 70 ادامه دارد.
با توجه ب�ه بازگو كردن خاطرات بازه 20 س�اله 
راوی، گمان می كنید انرژی مباحث و كشش و 
گیرایی اتفاقات آنقدری است كه اصطالحاً بدون 

افتادن ریتم مخاطب را با خود همراه كند؟

تنوع فعالیت های خانم بس��تاك طوری است كه شما 
وقتی هر فصل از كتاب را می خوانید با یك نوع تازه ای 
از فعالیت ها و خاطرات ایشان مواجه می شوید كه باعث 
دوری اثر از یكدستی و یكنواختی شده و به تبع آن مانع 
ایجاد خستگی مخاطب می ش��ود. به نظرم مخاطب با 
هر فصل از كتاب ك��ه همراه می ش��ود و آن را به پایان 
می رساند مش��تاق اس��ت تا بداند در فصل بعدی چه 
اتفاقی قرار است در زندگی راوی بیفتد و به همین علت 
گمان می كنم نعمت جان كتابی جذاب و پركشش برای 

مخاطبان است.
كل كت�اب در چند فصل تدوین ش�ده و این 
تقسیم بندی با چه رویكردی صورت گرفته 

است؟
من كار را به هش��ت فصل تقس��یم ك��رده ام و به دلیل 
در هم تنیدگی فعالیت های خانم بستاك در بخش های 
مختلفی كه مشغول خدمت رس��انی بودند، مالك این 
تقسیم بندی را بر اساس جا هایی مثل بنیاد مستضعفین، 
نهضت سواد آموزی و پرس��تاری كه كار كرده اند، قرار 
ندادم، به خصوص اینكه ما در برخی فصل ها مثل فصل 
اول كتاب رفت و برگشت های متعددی به دوران كودكی 
ایشان داریم. از بخش دوم ما وارد فعالیت های راوی در 
بنیادمستضعفان می شویم و اشاراتی به بحث كارهایشان 
در نهضت سوادآموزی می شود. در بخش های بعدی و 
وقوع جنگ تحمیلی وارد فاز فعالیت های وی در حوزه 
امداد و پشتیبانی جنگ، پزشكی و پرستاری می شویم 
و بعد از آن هم به بخ��ش ازدواج و بچه دار ش��دن وی 
می رسیم كه این تنوع و دسته بندی وجود دارد، اما به 
دلیل فلش بك هایی كه در كار زده می شود، نمی توانیم 
بگوییم كه مثاًل یك فصل به بنیاد مستضعفین و فصلی 

دیگر به حضورش در نهضت سواد آموزی می پردازد.
در بخش�ی از كتاب بحث اص�رار راوی برای 
ازدواج ب�ا یك جانب�از قطع نخاع�ی مطرح 
می شود. آیا نوع روایت كتاب طوری است كه 
این مسئله تحت عنوان شعارزدگی و جوگیر 
ش�دن راوی باعث عدم پذی�رش مخاطب و 

یا گارد گرفتن خواننده نس�بت به این اتفاق 
نگردد؟

سیر روایت منطقی این اتفاق مخاطب را با خود همراه 
می كند. خانم بستاك برای رسیدن به یك چنین هدفی 
به معنای واقعی كلمه جنگیده است؛ چون پدر، مادر، 
هشت برادر و دو خواهرش همه مخالف ازدواجش با یك 
جانباز بودند. وقتی در بخش هش��تم كتاب می خوانیم 
كه راوی برای رس��یدن به این هدفش چطور جنگیده 
و نوع مخالفت همه افراد خان��واده )به دلیل نگرانی و از 
سر دلسوزی پدر و مادر برای فرزند و دیگر بچه ها برای 
آینده خواهرشان( در چه س��طحی بوده متوجه وجوه 
غیرشعاری و عدم تصمیم گیری در فضای غیرعقالیی و 
به قول شما بدون جوگیر شدن می شویم. در شهرستان 
اندیمش��ك به غیر از خانم بستاك چندین نمونه دیگر 
داش��تیم كه با جانبازان قطع نخاع��ی ازدواج كرده اند. 
البته این را می پذیرم ك��ه ازدواج با ی��ك جانباز قطع 
نخاعی عرف جامعه نبوده است و همین االن جانبازان 
قطع نخاعی زیادی داریم كه به دلیل شرایط خاصشان 

ازدواج نكرده اند.
معتقدید مخاطب به این باورپذیری می رسد 
كه ایثارگری اش�كال متنوعی دارد و ازدواج 
افرادی مثل راوی كتاب با جانباز قطع نخاعی 
نوعی تجس�م یافته و متعین از ف�داكاری و 

گذشت است؟
به نظر من به عنوان اولین مخاطب اثر، با در نظر گرفتن 
شرایط و نوع نگاه خانم بستاك متأثر از فضایی كه در آن 
خدمت رسانی می كرده مخاطب به تصمیم عقالیی و به 
دور از نگاه مقطعی و احساسی وی می رسد، كما اینكه 
ایشان س��ال های بس��یار زیادی اس��ت با خرسندی و 
خوشبختی در حال زندگی كنار یك جانباز قطع نخاعی 

است؛ با همان انرژی و ایمانی كه در ابتدا داشتند. ایشان 
در سن 30 سالگی ازدواج كرده و بعد از گذشت 32 سال 
از ازدواجش نش��ان می دهد كه این خانم با جوزدگی و 
بر اثر احساسات اقدام نكرده اس��ت. برای خود من این 
كار خانم بستاك باور پذیر ش��ده بود و زمانی كه با وی 
صحبت می كردم و از من پرس��ید آیا حاضری در یك 
شرایط مشابه اقدامی مشابه من انجام بدهی، به دلیل 
لمس بی واسطه حقایق و واقعیات زندگی ایشان پاسخ 
دادم، بله، من هم می پذیرم. چ��ون منطق و نوع نگاه او 
را به خوبی ادراك كرده بودم. البته مباحث مطرح شده 
در كتاب یكطرف قضیه است و یكطرف دیگر ادراك و 
وجدان خود مخاطب است كه با خودش بگوید آیا آنچه 
در این كتاب گفته شده واقعیت است یا شعار! من همه 
تالشم را كرده ام تا نشان بدهم كه خانم بستاك چگونه 
با منطق و استدالل به دنبال محقق كردن این هدفش 

حركت و تالش كرده است.
زنانه نویس�ی و تمركز روی خاط�رات زنان 
ایثارگر از راهكار هایی اس�ت ك�ه منجر به 

انتش�ار عمومی تج�ارب و خاط�رات زنان 
برجس�ته تاری�خ كش�ورمان در ب�ازه پس 
از انق�الب ش�ده و نمونه ه�ای موفقی مثل 
كتاب »دا « مشتمل بر خاطرات سیده اعظم 
حسینی و یا كتاب من زنده ام حاوی خاطرات 
م معصوم�ه آباد چ�اپ ش�ده كه ب�ا اقبال 
مخاطبان مواجه ش�ده اند، از جمله ثمرات 
این رویكرد است. جایگاه این زنانه نویسی را 
حوزه دفاع مقدس چگونه ارزیابی می كنید 
و آیا پرداختن به چنی�ن خاطراتی می تواند 
به گس�ترش فرهنگ ایثارگ�ری در جامعه 

كمكی بكند؟
چند سال است كه زنانه نویسی وارد ادبیات دفاع مقدس ما 
شده و تا قبل از آن خبری از این نوع رویكرد و نگاه به لزوم 
ثبت و انتشار تجارب و خاطرات زنان ایثارگر نبود. از زمانی 
كه خاطرات و روایت بانوانی ك��ه در دل جنگ و انقالب 
حضور داش��تند به عرصه ادبیات پایداری و مقاومت راه 
پیدا كرده اند به نظرم یك جایگاه خوبی در بین مخاطبان 
پیدا كرده است. هر چند نوع پرداخت به این خاطرات در 
برخی جا ها و كتاب ها به شكل ضعیفی صورت گرفته است 
و آنطور كه باید به جایگاه و ارزش زنان در بزنگاه هایی مثل 
انقالب و دفاع مقدس توجه نشده است، اما كتاب هایی كه 
شما به آنها اشاره كردید و یا كتابی مثل فرنگیس در حوزه 
زنانه نویسی جزو آثار شاخص و خوب محسوب می شوند و 
امیدوارم كه ان شاءاهلل تالش بشود این روایت ها بهتر دیده 
شوند تا جایگاه زن در بزنگاه های خاص تاریخی كشورمان 
به خوبی تبیین گردد. چه اینكه اگر تالش و مساعی این 
قشر از جامعه در پشت جبهه و یا جاهای دیگر نبود قطعاً 
ثمراتی كه امروزه در كشورمان و انقالب به آنها رسیده ایم، 

به وقوع نمی پیوستند.
آیا ترس از پی�ش داوری و مورد قضاوت قرار 
گرفتن از س�وی مردم را می ت�وان به عنوان 
یكی از موانع انتش�ار خاطرات این دست از 

بانوان ایثارگر در جامعه دانست؟
فكر نمی كنم كه چنین باشد؛ اگرچه یك جا هایی است 

كه بخش��ی از خاطرات زنانه ی��ك بان��وی ایثارگر را به 
دالیلی مثل خصوصی بودنش��ان، ارزش افزوده نداشتن 
برای مخاطب و یا منش��أ اثر نبودن در پیش��برد روایت 
نمی توان انعكاس داد كه مهم  ترین علت آن همان بحث 
حیای زن مسلمان ایرانی است، اما اتفاقات و تجربیاتی 
از س��وی یك زن وج��ود دارند كه باید اف��كار عمومی و 
تاریخ آنها را بدانند تا همگان بدانند ك��ه برای ادامه دار 
بودن حركت قطار انقالب و دس��تیابی ب��ه پیروزی ها و 
موفقیت هایی كه خار چش��م دشمنان كشورمان است، 
چه ایثارگری ها و فداكاری هایی از س��وی مردان و زنان 
در جاهای مختلف انجام شده تا به شرایط پایدار و اقتدار 
چشمگیر دست پیدا كنیم. خیلی اوقات تلقی جامعه ما 
از جنگ صرفاً اتفاقاتی است كه در خط مقدم می افتد و 
خیلی ها نمی دانستند كه پشت جبهه ها چه خبر است. 
كتاب هایی كه از اوایل دهه 70 شروع به انتشار و انعكاس 
خاطرات جنگ كردند، صرفاً جنگ را برای مخاطب در 
حد خط مقدم تعریف می كردند و این تمركز بر خط مقدم 
باعث كمرنگ شدن اتفاقات اثر بخش و مهمی گردید كه 

در پشت جبهه ها و شهر ها توسط اقشار دیگر جامعه در 
جریان بود و معموالً همه روایات مردانه بود. آرام آرام به 
سمت نقش زنان و دیگر حوزه های درگیر با جنگ حركت 
شد، اما اینكه چرا اینقدر دیر به این سمت حركت شد، 
برای خود من سؤال است. البته شاید یكی از دالیل مهم 
این عدم توجه اتفاقات متنوع و بسیار زیادی باشد كه در 
خط مقدم جبهه ها رخ داده اس��ت. شاید به همین علت 
است كه خوزستان را بیشتر به دلیل مناطق عملیاتی اش 
می شناختند تا بحث پشتیبانی از رزمندگان و جبهه ها 
كه توسط اقش��ار مختلف جامعه و به خصوص بانوان در 
ش��هر هایی مثل اندیمش��ك و دزفول انجام می گرفت. 
چرخش به س��مت پش��تیبانی جنگ باعث شد ما زنان 
بسیار زیادی را در شهر اندیمشك شناسایی بكنیم. یكی 
از آنها می ش��ود همین خانم صغری بستاك یا خاطرات 
زنان رخت شوی اندیمشك كه قرار اس��ت به زودی در 
قالب كتابی به اسم »حوض خون « منتشر شود یا كتابی 
به اسم »پالكت كو؟ « كه آن هم در بر گیرنده خاطرات یك 
بانوی جهادگر است. شناسایی این بانوان از جمله ثمرات 
تحقیق و پژوهش هایی است كه در جریان هستند و قطعاً 
تألیف آثار متنوعی در این عرصه به تبیین روایت زنانه از 

پایداری، مقاومت و ایثارگری كمك زیادی می كند.
چه هدفگذاری برای مخاطبان و خوانندگان 

»نعمت جان « انجام داده اید؟
درس��ی كه با مطالعه كت��اب »نعمت ج��ان « حاصل 
می شود درس ایثار و گذش��ت و نیز پركاری، پرتالشی 
و خستگی ناپذیری یك زن و بانوی انقالبی و مسلمان 
در مسیری سخت و بسیار مشكل است كه در كنار همه 
این مصائب حجاب و پوش��ش اس��المی اش را رعایت 
كرده و این مراعات پوشش هرگز باعث كندی و دست 
و پاگیر شدن وی نشده اس��ت. كتاب را تقدیم می كنم 
به شهید جواد زیوداری كه مؤسس بنیاد مستضعفین 
در شهر اندیمشك بود و خانم بستاك كه اولین نیروی 
خانم این شهید در بنیاد بوده اند و امیدوارم در آستانه 
سالگرد شهادتشان كه روز دوازدهم اسفند ماه بود این 

اثر را از ما بپذیرند.

اتفاقات و تجربیاتی از سوی یك زن وجود 
دارند كه باید افكار عمومی و تاریخ آنها را 
بدانند تا همگان بدانند ك�ه برای ادامه دار 
بودن حركت قطار انقالب و دس�تیابی به 
پیروزی ها و موفقیت هایی كه خار چش�م 
دشمنان كشورمان است، چه ایثارگری ها 
و فداكاری هایی از س�وی مردان و زنان در 
جاهای مختلف انجام ش�ده تا به ش�رایط 
پایدار و اقتدار چشمگیر دست پیدا كنیم

مباح�ث مطرح ش�ده در كت�اب یكطرف 
قضی�ه اس�ت و یكط�رف دیگ�ر ادراك 
و وج�دان خ�ود مخاط�ب اس�ت ك�ه با 
خودش بگوی�د آیا آنچ�ه در ای�ن كتاب 
گفت�ه ش�ده واقعی�ت اس�ت ی�ا ش�عار!

شناس�ایی این بان�وان از جمل�ه ثمرات 
تحقیق و پژوهش هایی است كه در جریان 
هستند و قطعاً تألیف آثار متنوعی در این 
عرصه به تبیین روایت زنانه از پایداری، 
مقاومت و ایثارگری كمك زیادی می كند

»نعمت جان « روایتی زنانه، جذاب و پركشش از ایثارگری بانوان است
گفت وگوی »جوان « با سمانه نیكدل نویسنده كتاب »نعمت جان«

در گذشته بیشتر كتاب ها جنگ را برای مخاطب در حد خط مقدم تعریف می كردند و معموالً همه روایات مردانه بود، اما چند سالی است كه زنانه نویسی وارد ادبیات دفاع مقدس ما شده 
و این روایت ها باعث تبیین جایگاه زن در بزنگاه های خاص تاریخی كشورمان شده است

الگجری پس از كتاب های هیچ وقت نامزد نبودیم، بدون تو غیرممكن 
بود، خونه خالی و حمام تُركی پنجمین اثر داستانی رضا استادی است 
كه به بازار نشر عرضه شده است. حاصل دو دهه فعالیت این نویسنده و 
روزنامه نگار در حوزه ادبیات داستانی صرفاً همین پنج كتاب است؛ یعنی 
به طور متوس��ط هر پنج سال یك كتاب. مش��اهده كتاب  ها نیز حاكی 
از این است كه اس��تادی زمان زیادی را صرف نگارش آثارش می كند. 
مشخصاً كتاب الگجری در فاصله زمانی اسفند 94 تا بهمن 98 نوشته 
شده كه این مسئله حاكی از عدم تمایل نویس��نده به تولید داستان به 
شیوه »سری دوزی« اس��ت. كتاب های استادی حدفاصل میان فضای 
عامه پسند و داستان های جدی را پر می كنند. برای مخاطب دوستدار 

آثار عامه پسند كتاب های این نویسنده جذاب و نفس گیر است و برای 
مخاطب آثار جدی نیز الیه  هایی پنهان و كشف نشده است.

الگجری كه به تازگی منتش��ر ش��ده، در ظاهر ماجرا قصه زن و شوهر 
جوانی اس��ت كه به طبقه مرفه و ثروتمند جامعه تعلق دارند. مزدك و 
مهفام زن و شوهری جذاب و دوست داش��تنی هستند كه البته ثروت و 
موقعیت ممتاز اقتصادی آنها نه از ارث پدری ناشی شده است و نه بلیت 
بخت آزمایی برده اند. آنها تمامی ثروت خود را از راه مش��روع و قانونی با 
فعالیت در شركت های اقتصادی به دست آورده اند. هر دو تحصیلكرده 
هستند، زبان می دانند و به س��ختی كار می كنند، اما وقتی مخاطب با 
این شخصیت  ها همراه شده و وارد فضای كاری آنها می شود، با الیه ای 

هولناك از اقتص��اد مواجه می گ��ردد. اقتصادی ك��ه در آن موفقیت و 
پیشرفت نه بر اس��اس توانایی و دانش، بلكه بر پایه زد و بند هایی شكل 
می گیرد كه صرفاً افراد محدودی می توانند به آن نفوذ كنند و عماَل در 
تار و پود این تالش های به ظاهر س��الم، اما در اصل ناسالم، انسان های 

شریف متعددی از بین می روند.
نویسنده كتاب كل داستان خود را در دو روز روایت می كند. این دو 
روز به نوعی چكیده زندگی این زوج جوان است. داستان بر زندگی 
این دو شخصیت استوار است و البته چند شخصیت فرعی نیز در كنار 
آنها حضور دارند كه مكمل شخصیت های اصلی هستند و به خوبی در 
تار و پود قصه تنیده شده اند. استادی كه تجربه  فعالیت در حوزه نقد 

و روزنامه نگاری سینمایی را دارد،  این 48 ساعت از زندگی زوج جوان 
را ساعت به ساعت روایت می كند؛ روایتی كه بیشتر پهلو به پهلوی 
فیلم های سینمایی می زند. البته در این 48 ساعت نفسگیر خبری 
از مالل و زندگی روزمره و عادی نیست و حتی در ساعت های پایانی 
روز هم قصه جری��ان دارد و بین تهران و آنكارا در رفت و آمد اس��ت 
و در هر س��طر، پازلی از زندگی این زوج تكمیل می شود تا اینكه در 
نهایت در تصویری بزرگ و به اصطالح بیگ پیكچر، نمایشی هولناك 
از س��قوط اخالقی این زوج جوان را كه در دام  مفس��دین اقتصادی 
افتاده اند، به نمایش می گذارد. این رمان از سوی نشر سخن به بازار 

عرضه شده است.

نگاهی به رمان الگجری نوشته رضا استادی

روایت مجرمان اقتصادی از تهران تا آنکارا در 48 ساعت

مصطفی شاه كرمی
   گفت وگو

   معرفي كتاب


