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نوشتن كتاب »مثل بيروت بود«، سوژه خودتان 
بود يا اينكه از جايي به شما پيشنهاد شد؟

»مثل بيروت ب��ود« در واقع ادامه كت��اب »چايت را من 
شيرين مي كنم« است و يكسري از شخصيت هاي كتاب 
اولم در اين اثر هم حضور دارند و تقريباً روند اصلي رمان 
مثل بيروت بود همان مسير است و در اين رمان برخي 
شخصيت هاي بد و جاسوس هايي وجود دارند كه به قصه 
برمي گردند و همچنين بعضي از اقدامات آنها در داخل 

كشور را تشريح كرده ام.
منظورتان اين اس�ت كه جاس�وس بازي هاي 
كتاب »چايت را من ش�يرين مي كنم« در اين 
رمان ادامه پيدا مي كند و به اتفاقات سال 98 

گره مي خورد؟
بله، البته اين را باي��د بگويم كه در اي��ن رمان به قضيه 
گراني بنزين و شلوغي هاي س��ال 98 اشاره مستقيمي 
نكرده ام. محتواي اصلي رمان درباره اتفاقاتي اس��ت كه 
زير پوست جامعه و در كشور جريان دارند و مردم از آنها 
خبر ندارند. اشاره به اتفاقات و چيزهايي كه ما در ظاهر 
مي بينيم مثاًل به يكباره اعالم مي شود كه فالن شخص 
يك خيانتي را در حق مردم و مملكت انجام داده است در 
حالي كه اين همه ماجرا نيست و در بطن قضيه واقعيت 
ديگري نهفته است. مردم خيلي راحت با توجه به اخباري 
كه در شبكه هاي مجازي برجسته و ترند مي شوند بدون 
اينكه از پش��ت پرده يا ماجراي اصلي مطلع باشند مهر 
خوب يا بد روي افراد مي زنند. اخباري كه خيلي اوقات 
باعث مي ش��وند نه تنها سرنوش��ت آن فرد بلكه حتي 
سرنوش��ت مملكت دچار تغيير يا لغزش هايي شود. در 
اين رمان سعي كرده ام به افراد نفوذي در حوزه هايي مثل 
هنر كه تحت عنوان سلبريتي وجود دارند و ممكن است 
در نظر مردم تا حد زيادي مورد توجه ويژه باشند  يا در 
فضاي مجازي طرفداران زيادي هم دارند  يا افراد سياسي 
شناخته شده ای كه با تابلو و مهر مقدس نمايي سمت ها و 
پست هاي مديريتي را اشغال و احراز كرده اند يا  در حال 

انجام فعاليت هاي خاصي هستند بپردازم.
منظورتان اين اس�ت كه چيزي ش�بيه سواد 

رسانه اي مردم را به چالش كشيده ايد؟

سواد رس��انه اي هس��ت ولي نه به صورت خيلي عميق 
و حرفه اي بلك��ه در تراز يك رمان، ضم��ن اينكه تالش 
كرده ام تا برخي واقعيات پنهان از نظر مردم را در رابطه با 
برخي خائنان به مردم و كشور مطرح كنم البته به شكلي 
س��اده و روان و به دور از هر گونه پيچيدگي اطالعاتي و 
امنيتي كه براي عامه مردم قابل درك باشد چون گاهي 
اوقات مسائل و مباحث آنقدر پيچيده مي شود كه مردم 

را سردرگم مي كند.
شخصيت هاي محوري و پيشبرنده اتفاقات در 
كتاب »مثل بيروت بود« چه كساني هستند؟ 
آيا در اي�ن رمان مخاطب با سلس�له اتفاقات 
مجزا و مستقلي مواجه است يا اينكه مسائل 
به وس�يله حلقه ه�اي وصلي به ه�م مرتبط 

مي شوند؟
شخصيت اصلي در رمان »مثل بيروت بود« افراد متعددي 
هستند اما اصل همه وقايع از ديد و با روايتگري دختري 
به اسم زهرا نقل مي شود كه فرزند يكي از سرداران سپاه 
اس��ت و اتفاقاتي كه به طور عمده ب��راي اين دختر رخ 
مي دهد و او هم داستان را روايت مي كند و جلو مي برد. 
البته همانطور كه قباًل گفتم، برخي شخصيت هاي رمان 
»چايت را من شيرين مي كنم«  نيز در كتاب »مثل بيروت 
بود« حضور دارند كه در آن سرنوشت نهايي آنها مشخص 
مي شود. يكي ديگر از ش��خصيت هاي اصلي اين رمان، 
حاج اسماعيل پدر زهراست كه يكي از سرداران گمنام 
سپاه اس��ت كه تقريباً اغلب اتفاقات داستان حول محور 
همين فرد مي چرخد. سلسله اتفاقاتي طراحي مي شود تا 
ضمن بدنام كردن حاج اسماعيل در بين مردم صف بندي 

و چند دستگي ايجاد كنند.
سبك روايي شما در اين رمان چگونه است؟

من نويسنده اي هس��تم كه تازه وارد حوزه رمان نويسي 
ش��ده و اساس��اً نحوه گرايش من به اين عرصه به دليل 

لجبازي با يك تهيه كننده بود.
لجبازي با يك تهيه كننده؟!

من از وقتی كه نوشتن را ياد گرفتم نوشته ام، يا داستان 
و داس��تان كوتاه  يا نمايش��نامه. در فعاليت های دوران 
مدرسه هم خيلی وقت ها نمايشنامه می نوشتم و معموالً 

هم مقام می آوردم. پس از آن هم با صدا و سيما همكاری 
داشتم؛ پالتو و نمايش می نوشتم و كارهای كودك انجام 
می دادم. يك مدت هم گوينده بودم. اگر بگويم پيش از 
اين به صورت جدی و حرفه ای رمان می نوشتم، نه اينطور 
نبود. حتی خواندن رمان را هم دوست نداشتم. اين مسير 
تا روزهايي كه در صدا و سيما مشغول به كار بودم و يك 
اتفاقي برايم افتاد ادامه داشت. در واقع درست تا قبل از 
نوشتن رمان »چايت را من شيرين می كنم« من از رمان 
متنفر بودم. حتی نمی توانس��تم درك كنم كه خيلی ها 
چرا رمان می خوانن��د! وقتی يكس��ری ناماليمت ها در 
سازمان صدا و سيما ديدم و احساس كردم می خواهند از 
من بيگاری بكشند و نوشته هايم را به نام يكی ديگر كار 
كنند، خسته شدم و كنار كشيدم. سر لج و لجبازی با يك 
دوست كه تهيه كننده بود، در كل آن كار را رها و نوشتن 
رمان »چايت را من شيرين مي كنم« را شروع كردم. نه به 
عنوان كار، بلكه فقط برای اينكه بگويم من كار نمی كنم 
چون مش��غول انجام ي��ك كار ديگر هس��تم. به همين 
راحتی كار شروع و به مرور جدی شد. فقط می خواستم 
به آن خانم بگويم من مشغول كاری هستم و نمی توانم 
با ش��ما همكاری كنم. تنها دليلم همين بود. داستان را 
ش��روع كردم و آن را روزانه و به صورت قسمت قسمت 
می نوشتم و در كانال منتش��ر می كردم و ديگران هم در 
سايت ها و كانال هايشان بازنشر می كردند و رمان نويسي 

من شروع شد.

آيا اتفاقات رم�ان »مثل بيروت ب�ود« واقعي 
است؟

اتفاقاتي ك��ه در اين رم��ان نقل مي ش��وند همه واقعي 
هس��تند. البته عنصر خيال و قصه پردازي هم به كمك 
بيان موضوعات آمده و به همين علت نمي شود گفت كه 
اين مثاًل فالن اتفاق بر اساس محتويات فالن پرونده است 
ولي جمع بندي نهايي بر اساس مستنداتي كه در دسترس 

داشتم و همچنين مطالعات و پژوهش هايي كه در فضاي 
رسانه اي و خبري انجام دادم و البته مشورت هايي كه از 

پدرم گرفتم در كنار يكديگر تبديل به اين رمان شد.
وجه تسميه اين رمان چيست؟ آيا منظورتان 
ارجاع دادن به ش�كل كلي حوادثي است كه 
بعد از عراق و لبنان سال 98 در كشورمان هم 

اتفاق افتاد يا دليل ديگري دارد؟
تصوري كه عامه مردم از كشور لبنان به خصوص پايتخت 
آن يعني شهر بيروت دارند، يك شهري با اطالق خاص 
ع��روس خاورميان��ه و زيبايي هاي ظاهري اس��ت ولي 
اينها فقط ظواهر هس��تند در حالي كه واقعيت بيروت 
و كشور لبنان همين انفجارها، شلوغي ها و ناآرامي هاي 
اخير اس��ت كه زير اين عنوان فريبن��ده و زيبا در حال 
جريان هس��تند. من در پايان رمان به حاج اس��ماعيل 
اش��اره مي كنم و مي گويم كه اين مرد مثل بيروت بود؛ 
جنگ زده و آش��وب زده اما آرام. در واقع مثل بيروت بود  
حاج اسماعيل داستان اس��ت كه ظاهر آرامي دارد ولي 
واقعيت اين بشر دست و پنجه نرم كردن با ناآرامي هايي 

است كه وجود دارند.
آيا در رمان »مثل بيروت بود« راجع به اتفاقات 
س�ال 98 و مباحث مربوط ب�ه آن حرفي زده 

مي شود؟
در رمان »مثل بيروت بود« درباره اتفاقات سال 98 هم 
حرف هايي زده مي شود ولي لزوماً به سمت موشكافي و 

بررس��ي جزئيات اتفاقات و وقايع آن نرفته ام و مي شود 
گفت كه جريان اصلي رمان نيست.

انگيزه ش�ما از نوش�تن كتاب »مث�ل بيروت 
بود« چه چيزي بود و پيام ش�ما براي مخاطب 

چيست؟
من با كنار هم گذاش��تن برخي اتفاقات سعي كرده ام به 
مخاطب بگويم كه هر چيزي را بالفاصله قبول نكند و در 
مواجهه با اخباري كه پيرامون يك اتفاق يا حادثه منتشر 
مي شوند دقت و تأمل بيشتري داش��ته باشد و پيش از 
بررسي و راستي آزمايي هر حرف و خبري را قبول نكند.

پيش بيني شما در مورد استقبال از اين رمان 
چيست؟ و توقع داريد كه چه طيفي مخاطب 

رمان شما باشند؟
با توجه به بازخوردهايي كه از دي ماه سال گذشته و پس 
از اعالم خبري درباره اينكه كت��اب »مثل بيروت بود« به 
نوعي فص��ل دوم رمان »چايت را من ش��يرين مي كنم« 
است تا االن داشتم و اشتياقي كه توسط مخاطبان از طرق 
مختلف دريافت كرده ام، فكر مي كنم اين رمان هم بتواند 
موفقيت كتاب اولم را تكرار كند. قاعدتاً خيلي از كساني 
كه رمان »چايت را من ش��يرين مي كن��م« را خوانده اند 
منتظر هستند تا ببينند سرنوشت س��ارا ، دانيال و ديگر 
شخصيت هاي داس��تان چه مي ش��ود و فكر مي كنم كه 
آنها جزو اولين مخاطبان رمان جديدم باشند. البته وقتي 
كتاب اولم چاپ شد، من توقع داشتم مخاطبان در گستره 
طيف افراد مذهبي و انقالبي  باشند اما واقعيت اين است 
كه بازخوردهاي دريافتي نشان مي داد كه چنين اتفاقي 
نيفتاده و افرادي كه در تقسيم بندي هاي گفته شده تعريف 
نمي شوند هم آن را خوانده و پسنديده بودند. حتي برخي  
مخاطبان به من پيغ��ام مي دادند كه بعد از مطالعه كتاب 
نظرشان نسبت به موضوعات مطرح شده در رمان »چايت 

را من شيرين مي كنم« عوض يا اصالح شده است.
كار ديگري در دست داريد؟

در حال حاضر تصميم دارم كه ادامه »مثل بيروت بود« 
را جلو ببرم البته اين اتفاق منوط به اين است كه بتوانم 
پازل هاي ذهني ام را تكميل كنم و به دنبال اين نيستم 

كه به هر قيمتي كار را انجام بدهم.

مونا اورعی فارغ التحصيل رشته معماری و دانشجوی 
ارش�د مديريت رس�انه اس�ت كه در حال حاضر به 
عن�وان گوينده بخش خبر در رس�انه مل�ی فعاليت 
دارد. وی در كنار گويندگی، نويس�نده و برنامه ساز 
تلويزيون است و در مؤسسه خيريه حضرت رقيه)س( 
نيز برای كمك ب�ه نيازمندان آس�تين همت خود را 
باال زده و هم�كاری می كن�د. »جوان« ب�ا اين فعال 
اجتماعی و مجری خبر تلويزيون گفت وگو كرده است. 

كار خبر بيش�تر از يك عالقه ناشي مي شود، 
به سمت آن كشيده ش�ديد يا به طور اتفاقي 

رقم خورد؟
ابتدا به عنوان نويس��نده وارد برنامه ه��ای تلويزيونی 
ش��دم و برای اولين بار در برنامه »عقيق« شبكه قرآن 
به تهيه كنندگی نويد محم��ودی حدود 50 متن  ادبی 
نوش��تم و خواندم كه روی تصاوي��ری از  خودم پخش 
ش��دند. پس از آن برنامه »آس��تانه« از ش��بكه اول و 
»پنجره ای رو به آفتاب« از ش��بكه ق��رآن، »عصربخير 
بچه ها« از ش��بكه دو، »گزينه جوان« از شبكه ۳ و در 
نهايت بخش هاي��ی از »صبح و اميد«را نوش��تم و اجرا 
كردم. پس از آن به دعوت معاون سياسی سازمان و مدير 
پخش اخبار سيمای آن زمان آقای سيد مهدی دعوت به 
كار شدم. همان زمان گوينده خانم خبر قرآنی به داليلی 
از آن بخش خبری رفت و با توجه به سوابقم در شبكه 
قرآن و اندكی تحصيالت ح��وزوی بالفاصله جايگزين 
شدم. درحال حاضر هم سه ماهی به عنوان گوينده اخبار 

صبحگاهی شبكه اول در حال فعاليت هستم. 
تف�اوت اخبارگوي�ان آق�ا و خان�م را در چه 

می دانيد؟
 در مديريت معاونت سياسی سيما چندان تفاوتی ميان 

خانم ها و آقايان نيست. آنچه تفاوت ايجاد می كند، رفتار 
خود آدم ها با همديگر اس��ت. نوع نگاه ه��ا، حرف زدن و 
پوشش همه جا هست و ربطی به نوع كار ندارد. هميشه 
س��عی كردم نكات مثبت هر چيزی را ببينم؛ هم خودم 

راحت ترم و هم ديگران. 
چه شد كه از  خبر شبكه قرآن به خبر شبكه 

يك رفتيد؟
در بدو ورودم به بخش خبری ب��رای خبر 20:۳0 و خبر 
۱۴ تس��ت دادم و اتفاقی وارد بخش خبر قرآنی شدم و 
چون اعتقاد پخش اخبار بر تخصصی كردن خبرهاست 
در اين بخش ماندگار ش��دم.به لطف خدا و اعتمادی كه 
به من ش��د، همچنين چند جلسه تمرين، شيفت اخبار 

صبحگاهی شبكه اول سيما به بنده واگذار شد .
اخبارگويی برايتان دردسر هم داشته است؟

نه يادم نمی آيد به جز مواردی جزئی كه بخش��ی از كار 
ماست مثل تپق ها و اش��تباهاتی كه كمی بزرگ و قابل 
توجه بوده و بعضاً باعث اس��ترس و ناراحتی شده است 
كه چرا نتوانستم كارم را بی عيب و نقص انجام بدهم چيز 

ديگری نبوده است.
شما از جمله مجريانی هس�تيد كه با پوشش 
چادر برنامه اجرا می كنيد. چه شد كه چادری 

شديد؟
چادر برای من لباس كار نيست. من در خانواده ای مذهبی 
بزرگ شدم كه برايش چادری شدنم مهم بوده است البته 
به غير از اين، نكته ای كه در تربي��ت پدر و مادرم وجود 
داشت و من االن درك می كنم و در تربيت فرزند خودم 
به كار می بندم، اين است كه خوب و بد رو بشناسد و خدا 
را ناظر بر خودش بداند. كار خوب را به خاطر خودش و نه 
كس ديگر انجام بدهد؛ به اين خودمحافظتی می گويند. 
مثاًل پسر من بس��تنی دوس��ت دارد و از قضا لوزه سوم 

دارد و زود س��رما می خورد،  اخيراً كمی هم نفس تنگی 
پيدا كرده و بستنی به ش��دت برايش بد است. اوايل كه 
بچه تر بود با اجبار و تش��ويق بستنی نمی خورد، اما االن 
تا سراغ بستنی را می گيرد فقط می گويم: پسرم انتخاب 
خودت است. من برای تو بستنی می خرم اما اگر نفست 
تنگ شد يا سرما خوردی و مجبور به دكتر رفتن شدی 
ديگر راهی نداری، خودت انتخاب ك��ن. در اكثر مواقع 
اين ش��يوه جواب می دهد و فكر می كنم تربيت من هم 
همينطور بوده اس��ت؛ بنابراين هي��چ وقت برای خوش 
آمدن كسی چادر نپوش��يدم و اگر تا سنی انتخابم نبود 
به احترام خانواده س��رم می كردم. هرگز به اين پوشش 
بی احترامی نكردم حتی در نبود خانواده آن را از س��رم 
برنداشتم چون  می دانس��تم پدر و مادرم به من اعتماد 

كردند و دلم نمی خواس��ت از آن سوءاستفاده كنم. االن 
هم كه چادر اصلی ترين پوشش من است .

طی اين سال ها ش�رايطی پيش نيامد كه فكر 
كنيد ب�دون چ�ادردر فض�ای كاری راحت تر 

باشيد؟
سال ها با افراد متفاوتی در شبكه های مختلف كار كردم 
و ب��ه جرئت می گويم پيش��رفت يا عدم پيش��رفت هيچ 
ربطی به چادر ندارد. شايد تكراری به نظر بيايد اما چون 
حرف درستی است تكرارش می كنم؛ رفتار، كردار، نوع 
حرف زدن، خنديدن و حريمی كه آدم ها برای خودشان 
تعريف می كنند، مختصات رفتار طرف مقابل را تعيين 
می كند حاال اگر پيشرفت به هر دليل غير از توانايی های 
كاری اتفاق بيفتد به نظرم عين شكست است و جايی كه 

هرگز فكرش را نمی كنيم ما را زمين خواهد زد .
آيا چادر در پيشرفت كار يك خانم با شرايط 

حاكم جامعه مانع است يا تسهيل كننده؟
منكر اين نيستم كه نه در سازمان صدا وسيما، بلكه در 
خيلی از ادارات و س��ازمان های دولت��ی ظاهر آدم ها بر 
باطن آنها ارجح بوده و گاهی س��ؤاالتی بسيار خنده دار 
صالحيت يك فرد را تأييد يا رد می كند. تأثير اين جريان 
آنقدر مخرب است كه گاهی حتی نمی شود راجع به آن 
حرف زد. نمونه اش را هم بعضاً بين مجريان داش��تيم و 
متأس��فانه همه در جريان قرار گرفتند. ناگفته نماند كه 
تركش های اين دست اتفاقات هم بر تن آنهايی می رود كه 
واقعاً معتقدند و جز سكوت برای حفظ حرمت كار ديگری 

از دستشان برنمی آيد.
خاطره خاصی از كار خبری داريد؟

 هنوزم بعد از سال ها به غير از روزهای خسته ای كه باالخره 
در زندگی همه پيش می آيد با شور و شوق سر كار می روم و 
هر بار سعی می كنم با كلماتی جديد سالم يا خداحافظی 
كنم و لحنم را در هر خبر تغيير بدهم. اعتقاد دارم قطعاً در 
مخاطب نيز انرژی مثبت ايجاد می كند، به هر حال خبر 
ريتم يكسانی دارد اما راستش من بيشترين كابوسی كه 
دارم و گاهی شب ها هم هنگام خواب به سراغم می آيد، اين 
است كه يا دير به خبر رسيدم يا متن خبر را كاماًل اشتباه  
خواندم يا خالصه روی آنتن اشتباه بزرگی می كنم. خدا را 
شكر اين اتفاق های كابوس هايم در واقعيت رخ نداده است. 
به غير از يك بار كه چهار دقيقه مانده به خبر به سازمان 
رسيدم، ماشينم را وسط خيابان رها كردم و فقط دويدم. 
۳0 ثانيه به خبر سر جايم نشس��تم و به خير گذشت اما 

استرس آن روز هيچ وقت از يادم نمی رود.
در كن�ار گويندگی يكی از فع�االن در عرصه 
خيريه خصوص�ًا تهيه جهيزيه هم هس�تيد. 

هنرمندان و اهالی رس�انه چق�در در اين امر 
همراهی می كنند؟

به بركت كار خيريه و اندك كمكی كه از دستم برمی آيد، 
كار و زندگی می كنم و با تمام وجود معتقدم اندك آبرويی 
اگر دارم به واسطه مؤسسه حضرت رقيه)س( است. من 
همه زندگی ام را مديون اين لطف پروردگار هستم. اكثر 
دوس��تان رس��انه ای من هم وقتی اصل ماجرا را متوجه 
می شوند با همه وجودشان همكاری می كنند، نمونه اش 
اهدای ۱۱00 بسته خوراكی به همت مؤسسه حضرت 
رقيه)س( و آستان حضرت صالح بن موسی الكاظم بود 
كه دوستان به دعوت ما لبيك گفتند و اگر خدا ياری كند 
اين حركت به شكل گسترده تری ادامه خواهد داشت و 
اين يكی از لذتبخش ترين اتفاقات رسانه ای بود كه رقم 
خورد؛ البته قبل از آن همكاری با بچه های »عصرجديد« 
و احسان عليخانی  در ارسال 25 هزار بسته خوراكی به 
سرتاسر كشور و همراهی علی ضيا و برنامه »فرمول يك« 
در سفر س��ه روزه ما به سيس��تان و بلوچستان و اجرای 
زنده برنامه بود كه س��اخت يك مدرسه از ماندگارترين 

خاطره های من از تعامل با اهالی رسانه است.
توصيه ش�ما به كس�انی كه می خواهند وارد 

عرصه رسانه شوند، چيست؟
نه فقط به دوستداران رسانه بلكه روی صحبت من با همه 
رفقايم و دوستانم و هر كسی كه مخاطب اين گفت وگو 
است، اين است كه  اول توكل به خدا، دوم تالش و پشتكار 
برای رس��يدن به خواس��ته ها و آرزوهای زندگی داشته 
باشند و س��وم راضی بودن به آنچه خدا برايمان در نظر 
گرفته است و چون اگر دو مورد اول را داشته باشيد قطعاً 
جايی كه ايستاديد بهترين جاست كه شخص شما بايد 
آنجا باش��يد و اگر مطابق ميلتان نيست يا به صالحتان 

نبوده يا امتحان زندگی شماست.

تصوري كه عامه مردم از كش�ور لبنان به 
خصوص پايتخت آن يعني ش�هر بيروت 
دارند، يك شهري با اطالق خاص عروس 
خاورميان�ه و زيبايي هاي ظاهري اس�ت 
ولي اينها فقط ظواهر هس�تند در حالي 
كه واقعيت بيروت و كش�ور لبنان همين 
انفجارها، شلوغي ها و ناآرامي هاي اخير 
است. من در پايان رمان به حاج اسماعيل 
اشاره مي كنم و مي گويم كه اين مرد مثل 
بيروت بود؛ جنگ زده و آشوب زده اما آرام. 
در واقع مثل بيروت بود  حاج اس�ماعيل 
داستان اس�ت كه ظاهر آرامي دارد ولي 
واقعيت اين بشر دست و پنجه نرم كردن 
ب�ا ناآرامي هايي اس�ت كه وج�ود دارند

»مثلبيروتبود«زیرپوستجامعهرامیشکافد
در گفت وگوي »جوان« با زهرا اسعد بلنددوست نويسنده رمان »مثل بيروت بود« مطرح شد

گفت وگوی »جوان« با مجری و گوينده خبر و فعال در امور خيريه

چادر برای من لباس کار نیست 

مصطفيشاهكرمي
گفتوگو

زهرا اسعد بلنددوست، فارغ التحصيل رشته الهيات اس�ت. كتاب اولش »چايت را من شيرين مي كنم« در مورد 
مدافعان حرم  و خانواده هاي آنها و بر اساس مستندات و تحقيق و پژوهش های ميدانی  نوشته شده بود كه اتفاقًا 
با استقبال خوبي از س�وي مخاطبان مواجه شد. او از جمله نويسندگان جوانی اس�ت كه رمان ها و داستان های 
كوتاه پرطرف�داری درباره رويدادهای مربوط به مدافع�ان حرم و جريانات مبارزه با داع�ش به نگارش درآورده 
اس�ت. هر چند خودش مي گويد نويسنده ش�دنش به خاطر لجبازي با يك تهيه كننده تلويزيوني بوده است اما 
داستان های كوتاه او، ابتدا در فضای مجازی مشهور ش�د اما جمع آوری اين تك نويسی ها و تبديل آن به رمان، 
باعث جذابيت دوچندان در پرداختن به اين موضوعات ش�د. رمان »مثل بيروت بود« دومين اثري است كه اين 
نويسنده جوان آن را به رشته تحرير درآورده است. خودش مي گويد كه »مثل بيروت بود« در ادامه كتاب اولش 
است و به نوعي اين اثر فصل دوم رمان »چايت را من شيرين مي كنم« اس�ت. رمان »مثل بيروت بود« بر اساس 
يكسري واقعيات و اتفاقات با بهره گيري از عنصر خيال و نيز كاربست عناصر داستان پردازي تأليف شده است. 
در اين رمان راوی ماجرا، زهرا، دوس�ت جديد ساراست؛ دوس�تی ای كه مجال زيادی بر رشد پيدا می كند. سارا 
كه همسر يكی از شهدای مدافع حرم اس�ت، مغموم از غربت و تنهايی و درک نشدن توسط ديگران، زير فشار 
كمر خم مي كند و سرانجام در بر  ّابر آن تاب نمی آورد و به همسر شهيدش می پيوندد. اما اين تمام ماجرا نيست. 
دانيال، برادر س�ارا كه حاال به سبزپوشان سپاه پاسداران پيوس�ته است، ناگهان مفقود می ش�ود. خبر قتل او 
توس�ط اعضای سپاه پاس�داران در فضای رس�انه ای می پيچد و فضايی مه آلود را ش�كل می دهد. در اين ميان، 
زهرا كه او نيز پدر و برادری سپاهی دارد، با فردی ناش�ناس آشنا می شود كه او را درگير ماجراهای پيچيده تری 
می كند. براي آشنايي بيشتر با محتواي رمان »مثل بيروت بود« و نيز مسائلي از جمله چگونگي ورود زهرا اسعد 
بلند دوست به دنياي نويس�ندگي،  علت نامگذاري كتاب، منابعي كه در شكل گيري اين رمان سياسي- امنيتي 
دخيل بوده اند و موضوعات مرتبط ديگر، گفت وگويي با اين نويسنده جوان انجام داده ايم كه در ادامه مي خوانيد.

معصومهطاهري
رسانه


