
هيچ لذتي باالتر از كتاب خواندن نيست. در دنياي 
مدرني كه هر روز پ��ر از هجوم اطالعات بي وقفه 
اس��ت، كتاب دس��ت گرفتن و كندن از دنياي بيروني و رفتن به 
دنياي دروني و خلوت، آرام بخش آدم ها اس��ت. مي شود وارد اين 
دنياي لذت بخش ش��د، از هياهو بريد و در دل داستان ها رفت. با 

شخصيت ها همذات پنداري كرد و با آنها زندگي كرد. 
نخس��تين قدم براي لذت بردن از يك كتاب اين است كه كتاب 
درست را انتخاب كنيد. درست از اين نظر كه كتابي انتخاب كنيد 
ك��ه به ژانر آن عالقه داريد، اگر كمدي دوس��ت داريد يك كتاب 
طنز را انتخاب كني��د. يا اگر كتاب هاي فانتزي دوس��ت داريد، 
يك داس��تان فانتزي بخوانيد. بنابراين براي خواندن ابتدا بايد با 
خودتان كنار بياييد كه كدام ژانر را دوست داريد. خواندن چيزي 
كه دوس��ت داريد اغلب كليدي براي لذت بردن از مطالعه است. 
يكي ممكن است كيك شكالتي دوست نداشته باشد، معني اش 
اين نيست كه كيك هاي ديگر هم دوست ندارد. اين موضوع هم 
درست مثل كتاب خواندن است. گاهي اوقات براي اينكه كتاب 
خوبي را براي خواندن انتخاب كنيد، مي توانيد از كس��ي كه قبال 
كتابي را خوانده و دوست داشته سوال كنيد. خيلي  اوقات پيش 
آمده كه دوستي كتابي را خوانده و به شما معرفي كرده و شما هم 
با خواندن آن لذت برده ايد. اما باز هم در اين زمينه بايد حواس تان 
جمع باشد كه آيا آن شخص سليقه اش با شما همخوان است يا نه؟ 
اما مي توانيد از آن شخص در مورد كتاب هاي مختلفي كه خوانده و 
دوست داشته بپرسيد حتما از ميان آنها كتاب هايي هست كه شما 
هم دوست داشته ايد، بعد سليقه او دست شما مي آيد و با خيال 
راحت تري كتابي كه معرفي كرده را مي خوانيد. يك راه ديگر براي 
لذت بردن از يك كتاب اين است كه وقتي داريد مي خريدش يا 
مي خواهيد از كسي قرض بگيريد، تورق كنيد. چند صفحه اش را 
بخوانيد و اگر دوستش داش��تيد آن وقت تصميم بگيريد كه آن 
را قرض گرفته يا بخريد. اما يك��ي ديگر از راه هايي كه مي توانيد 
كتاب م��ورد عالقه تان را پيدا كنيد خوان��دن كتاب هايي درباره 
فيلم هاي مورد عالقه تان اس��ت. خيلي از فيلم هاي معروف دنيا 

از روي كتاب هايي معروف س��اخته شده است؛ برباد رفته، مادام 
بوواري، بينوايان، آنا كارنينا كتاب هايي هستند كه همگي فيلم 
شده اند، اگر اين فيلم ها را دوست داشته ايد حتما اين كتاب ها را 
دوست خواهيد داشت. مديوم سينما محدود است و تمام جزييات 
كتاب نمي آيد. شما مي توانيد با خواندن كتاب جزييات داستان 
را بفهميد. اما يكي از چيزهايي كه خيلي از ما رعايت نمي كنيم 
يافتن محيطي مناسب براي كتاب خواندن است. بعضي از ما،  در 
جاهاي شلوغ و پرسرو صدا كتاب مي خوانيم كه اين موضوع باعث 
مي شود هم از كتاب چيزي نفهميم و هم لذت كافي را نبريم. يك 
محيط ساكت و مناسب براي تمركز كردن روي كتاب پيدا كنيد 
و بعد ش��روع به خواندن كنيد. قبل از خواندن چند نفس عميق 
بكشيد و يك نوش��يدني گرم و چيزهاي خوشمزه اي كه دوست 
داريد كنارتان بگذاريد. آرامش داشتن يك راه بسيار خوب براي 
لذت بردن وافر از چيزها است. اگر خيلي براي تان سخت است كه 
يك جاي راحت براي خواندن پيدا كنيد به حياط خانه يا پارك 
برويد. هميش��ه بيرون كتاب خواندن خيلي لذت بخش است. با 
داستان ارتباط برقرار كنيد. از خودتان بپرسيد كه هر شخصيت 
از چه چيزي بيش��ترين لذت را مي برد. براي اينكه بيشتر لذت 
ببريد خودتان را جاي ش��خصيت داستان بگذاريد. تصور كنيد 
ش��ما اگر جاي او بوديد، چه كار مي كرديد. مي توانيد صحنه ها را 
در ذهن تان بازسازي كنيد، انگار كه شما هم در آن صحنه حضور 
داريد با اين كار با داس��تان درگير مي شويد. اگر شما فقط به اين 
خاطر مي خوانيد كه مجبور هستيد اين شيوه را عوض كنيد، به 
هيچ وجه يك كتاب فوق العاده خسته كننده درباره موضوعي كه 
دوست داريد درباره اش بخوانيد، انتخاب نكنيد. اگر دوست داريد 
همچنان درباره آن موضوع بخوانيد به كتابخانه برويد و بگرديد يا 
از كتابدار بخواهيد كه شما را راهنمايي كند. سعي كنيد كتابي را 
كه ش��روع كرده ايد هر روز بخوانيد. الزم نيست ساعت ها در يك 
روز پاي كتابي بنشينيد و خود را خسته كنيد. مي توانيد تصميم 
بگيريد ك��ه هر روز چند صفحه بخوانيد آن وقت از خواندن لذت 
بيش��تري خواهد برد. با اين همه اگر كتابي را ش��روع كرده ايد و 
دوستش نداريد، مجبور نيستيد كه همه آن را تا ته بخوانيد. كنارش 

بگذاريد و كتاب ديگري را امتحان كنيد. 

قفسه

كتاب 10
زندگي در كتاب

اگر خيلي براي تان سخت است كه يك جاي راحت براي خواندن پيدا كنيد به حياط خانه يا پارك برويد. هميشه بيرون كتاب خواندن خيلي لذت بخش است. با داستان ارتباط برقرار كنيد. از خودتان بپرسيد كه هر شخصيت 
از چه چيزي بيشترين لذت را مي برد. براي اينكه بيشتر لذت ببريد خودتان را جاي شخصيت داستان بگذاريد. تصور كنيد شما اگر جاي او بوديد، چه كار مي كرديد. مي توانيد صحنه ها را در ذهن تان بازسازي كنيد، انگار كه 

شما هم در آن صحنه حضور داريد با اين كار با داستان درگير مي شويد. 
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لذت كتاب 
خواندن

از  هي�چ لذت�ي باالت�ر 
كت�اب خواندن نيس�ت. 
در دنياي مدرن�ي كه هر 
روز پر از هجوم اطالعات 
بي وقف�ه اس�ت، كت�اب 
دس�ت گرفتن و كندن از 
دنياي بيرون�ي و رفتن به 
دنياي درون�ي و خلوت، 
آرام بخش آدم ها اس�ت. 
مي ش�ود وارد اين دنياي 
لذت بخش شد، از هياهو 
بريد و در دل داس�تان ها 
رف�ت. ب�ا ش�خصيت ها 
همذات پن�داري كرد و با 

آنها زندگي كرد. 

ندا آل طيب  هنرمندان براي نوروز پيشنهاد مي دهند

عيش مدام مطالعه 

كتابخواني جزو مهم ترين فعاليت هايي است 
كه به آدمي آرامش مي دهد، آن هم در جهان 
پر اضطراب امروز ك��ه مدام در معرض اخبار 
هس��تيم و به دليل اقتضائ��ات زندگي امروز 
و حض��ور در فضاي مج��ازي، نمي توانيم در 
معرض اخبار نباشيم، در اين وضعيت، كتاب 
براي آدمي خلوتي لذت بخش فراهم مي آورد 
و انس��ان مي تواند براي س��اعتي با نويسنده 
و ش��خصيت هاي مورد عالقه خ��ود خلوتي 

دلپذير داشته باشد. 
براي من، خواندن هر كتاب، همچون يك فتح 
است و هر بار پس از تمام شدن آخرين صفحه 
يك كتاب و بستن جلد آن، احساس پيروزي 
و قدرت مي كنم و همين جزو عواملي اس��ت 

كه باعث مي ش��ود كتاب خواندن را دوست 
بدارم، اين فتح ش��خصي و اين پيروزي مكرر 

برايم دوست داشتني است. 
از ميان كتاب هايي كه دوست شان داشته ام، 
»تعقيب گوسفند وحشي« نوشته مورراكامي 
را براي نوروز توصيه مي كنم، كتابي با پي رنگ 
داس��تاني ش��گفت انگيز و با ترجمه مهدي 
غبراي��ي عزي��ز و ديگري كت��اب »كوتوله« 

نوش��ته پرالگر كويس��ت با ترجمه حس��ين 
 گالبيان كه نش��ر »چش��مه« آن را منتش��ر

 كرده است. 
 ه��ر دو كت��اب باي��د ب��ا دق��ت و تمرك��ز 
خوان��ده ش��ود چراك��ه ورق زدن صرف آن، 

كافي نيست. 

    كوتوله
    نويسنده: پرالگر كويست 

    ترجمه حسين گالبيان
    نشر چشمه

خواندن هر كتاب، همچون يك فتح است
پانته آ بهرام

بازيگر

چندي قبل به داليلي در بيمارس��تان بستري 
بودم و خيلي اتفاقي با كتابي آش��نا ش��دم كه 
يكي از دوستان هنگام مالقات برايم آورده بود. 
اين كتاب »ملت عشق«، نوشته اليف شافاك، 
نويس��نده ترك تبار اس��ت كه دو داستان را به 
ص��ورت موازي رواي��ت مي كند. ماجرا س��ال 
2008 براي يك خانم خان��ه دار در امريكا رخ 
مي دهد؛ داس��تان ديگر به آش��نايي شمس و 
موالن��ا اختصاص دارد كه ب��ه صورت همزمان 
روايت مي ش��وند و به شيوه اي كه عالقه مندان 

مطالعه خواهند كرد به هم پيوند مي خورند. 
نگاه متفاوت به ماجراي شمس و موالنا از يك 
سو و آنچه درباره زندگي امروز در كتاب پيش 
مي رود برايم بسيار جذاب بود. به همين دليل 

به نظرم طيف متفاوتي از س��ليقه ها را پوشش 
خواهد داد. 

ب��راي تعطيالت ن��وروزي ه��م مطالعه كتاب 
»دنياي سوفي«، نوشته يورگن گُرِدر را در نظر 
گرفته ام كه معروف ترين كار نويس��نده است. 
البته خيلي جديد نيست ولي من با وجود اينكه 
باقي آثار ترجمه شده اين نويسنده را خوانده ام 
تا ام��روز موفق ب��ه مطالعه »دنياي س��وفي« 

نش��ده ام. آثار گردر به گونه اي فلس��في روايت 
مي شود و از آنجا كه مدتي است مطالعه »تاريخ 
تمدن« ويل دورانت را ه��م آرام پيش مي برم 
»دنياي سوفي« به نوعي در همين راستا تلقي 

مي شود و جذابيت دارد. 
مش��غول ترجمه كتاب��ي درب��اره »اِوا پرون«، 
همس��ر خوان پرون ديكتاتور آرژانتين هستم 

كه سال آينده به اتمام مي رسد. 

    نام كتاب: ملت عشق
    نويسنده: اليف شافاك

    مترجم: ارسالن  فصيحي 
    موضوع كتاب: ادبيات جهان

    قيمت: 330000 ريال

    دنياي سوفي
    نويسنده:يوستين گردر
    مترجم: حسن كامشاد

    ناشر: نيلوفر
    قيمت: ۲۶0,000 ريال

    تعقيب گوسفند وحشي
    نويسنده: هاروكي موراكامي

    مترجم: مهدي غبرايي
    ناشر: نيكونشر

پيشنهاد يك كتاب 
رامين ناصر نصير

بازيگر

 كتاب گفت وگوي ناصر فكوهي با جالل ستاري. 
هم گفت وگو شونده و هم گفت وگو كننده هر دو 
جزو ش��خصيت هاي برجس��ته فرهنگي كشور 
هستند. ستاري كه نويس��نده و مترجم ارزنده 
كش��ور و اسطوره ش��ناس اس��ت و فكوهي هم 
جامعه ش��ناس بسيار برجس��ته اي است. البته 
اين كتاب طليعه يك رش��ته گفت وگو با اساتيد 
گوناگون است كه بعدتر انجام خواهد شد. كتاب 
با گفت وگوي ش��خصي دو چهره آغاز مي شود 
كه طي آن زندگي نامه س��تاري با زباني بس��يار 
شيرين روايت مي شود و او به زيبايي، سال هاي 
كودكي اش را در رشت توضيح مي دهد و به تدريج 
به دوره تحصيلش و آغاز به كارش مي رسد. بعد 
مش��كالت دوره انقالب را مط��رح مي كند و در 
خالل اين صحبت، گفت وگو عمق پيدا مي كند 
و به مباحث گوناگوني مانند سياست، اجتماع، 
فلسفه، ادبيات، زبان شناسي و... سرك مي كشند 
و در حد امكان، از راه اين گفت وگو از آن حوزه ها 
نيز باخبر مي ش��ويم. هرچند اي��ن كتاب 450 
صفحه دارد، اما بسيار خوش خوان و جذاب است؛ 
شما به عنوان خواننده احساس نمي كنيد چنين 
حجمي را خوانده ايد. به همين دليل خواندن اين 
كتاب را كه از سوي نش��ر »مركز« منتشر شده 

است، به همه توصيه مي كنم. 

در كنار اين كت��اب، از رمان نويس مورد عالقه ام 
نيز اثري را پيشنهاد مي كنم؛ »دروغ گويي روي 
مبل« نوش��ته اروين. د. يالوم ترجمه حس��ين 

كاظمي يزدي. 
او پيش از اينكه رمان نويس باشد، روانشناس و 
روانكاو اس��ت. اين رمان نيز بسيار جذاب است. 
محور يا قهرمان آن يك پزش��ك روان درمان گر 
اس��ت كه بيماران متفاوتي را مي پذيرد و درمان 
مي كن��د. از طري��ق او وارد داس��تان هاي آنه��ا 
مي شويم. من چاپ سوم اين كتاب را خواندم و از 

خواندنش لذت بسياري بردم. 
اين روزها بيشتر مش��غول خواندن زندگينامه 
اف��راد گوناگ��ون هس��تم. در همي��ن زمينه 
 زندگينام��ه هماي��ون صنعت��ي زاده ب��ا ن��ام 
»از فرانكلين تا الله زار« نوش��ته سيروس علي 
نژاد را هم پيشنهاد مي كنم. همان گونه كه آقاي 
علي نژاد در كتاب به درستي اشاره كرده، ايشان 

از نوابغ عجيب و غريب ايران است كه متاسفانه 
درباره او سوءتفاهم هايي وجود دارد ولي او كامال 
اعجوبه اي است و كارهاي بسيار متفاوتي را در 
ايران پايه گذاري كرده است؛ ضمن اينكه خانواده 
بسيار شناخته شده اي هم داشته است؛ از پدر 
بزرگ تا پدرش همگي جزو نامداران بوده اند. اين 

كتاب هم كتابي است بسيار شيرين و جذاب. 
و آخري��ن كت��اب پيش��نهادم اث��ري از يكي از 
همش��هريانم اس��ت؛ »مثنوي بانگ ن��ي« اثر 
هوش��نگ ابتهاج )ه�. ا. س��ايه(. اين كتاب در بر 
دارنده ماجراهاي بسياري اس��ت كه تا به امروز 
منتش��ر نشده اس��ت و همه س��ال ها در انتظار 
انتشار آن بودند. اين كتاب با تاريخ معاصر ما هم 
پيوندي دارد، رد پاي وقايع چهل ساله معاصر را 
در اي��ن مثنوي مي توانيد پيدا كني��د. اميدوارم 
مردم در سال آينده بيشتر از پيش فرصت كنند 

و كتاب بخوانند. 

واقعيت اين است كه چندين كتاب را كنار دستم 
گذاشته ام كه بخوانم. »خانه اي با شيرواني قرمز«، 
گفت وگوي عباس كيارستمي و آيدين آغداشلو.

ش��ايد دوباره كتاب »وداع با اسلحه« را كه قبال 
در دوره نوجواني خوان��ده ام، بخوانم. »صد نامه 
فرانسوا تروفو« ترجمه محسن آزرم، گفت وگو با 
ديويد لينچ.  همه اينها را مي خوانم. مسلما بايد به 
سينما عالقه مند باشي كه اين كتاب ها را بخواني، 
سينماي لينچ شگفت انگيز و س��وررئال است. 
مخاطب، كنجكاو و عالقه مند است كه ببيند در 
ذهن اين آدم با آن كارنامه هنري چه مي گذرد. 

زندگينامه بيلي وايلدر را به خاطر خودش دوست 
 دارم بخوانم. چ��ون خودش و زندگي اش جذاب 
اس��ت. او را به چشم يك فيلمساز نگاه نمي كنم. 
بلكه بيشتر به عنوان يك انسان به او عالقه مندم 

و دوست دارم درباره زندگي اش بدانم. »خانه اي 
با شيرواني قرمز« را به يك دليل ساده مي خوانم، 
با خواندن گفت وگوي آيدين آغداش��لو و عباس 
كيارس��تمي متوجه مي شويم خيلي از راه هايي 
را كه رفته ايم، نادرست بوده است. اين گفت وگو 
بسيار ساده و بي پيرايه است. گويي وسط زندگي 
اين دو قرار گرفته ايم. صداقت شان شوكه كننده 

است. 
و اما درباره همينگوي، فكر مي كنم خواندن آثار 
همينگوي دلي��ل نمي خواهد، هر زمان فرصتي 

دس��ت دهد، حتما كاري از او را مي خوانم. تروفو 
را هم به اين دليل مي خوانم كه ترجمه دوستم، 
محسن آزرم است!در ضمن يك پيشنهاد ديگر 
هم دارم، كتابي كه خودم به تازگي آن را خوانده ام 
و بسيار به آن عالقه مند شدم، نمايشنامه » تئاتر 
بولوار« نوش��ته اريك امانوئل اشميت با ترجمه 
خانم شهال حائري. اين اثر خيلي درخشان است. 
من در طول يك پ��رواز آن را خواندم و خواندن 
آن را به همه كتابخوانان به ويژه عالقه مندان به 

بازيگري تئاتر پيشنهاد مي دهم. 

    از فرانكلي�ن ت�ا الل�ه زار: 
زندگينامه همايون صنعتي زاده
    نويسنده: سيروس علي نژاد

    ناشر: ققنوس
    قيمت: 17000تومان

    دروغ گويي روي مبل
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كتابي كه از خواندنش خسته نمي شويد

بايد به سينما عالقه مند باشي كه اين كتاب ها را بخواني

چرنوبي��ل«  ز  ا هاي��ي  »صدا كت��اب 
را ب��راي مطالع��ه پيش��نهاد مي ده��م. در 
اين كت��اب ك��ه ش��امل گفت وگوهايي با 
بازماندگان حادثه چرنوبيل اس��ت، مطالب 
ب��ه خوبي كن��ار يكديگ��ر ق��رار گرفته اند 
ط��وري ك��ه تاثي��ر غريب��ي ب��ر خواننده 
 مي گذارند و به نظر من مطالعه اش بس��يار 
آگاهي بخش اس��ت. مدت ها دنبال كتاب 
خوبي براي مطالعه بودم و پيش از ش��روع 
اجراهاي نمايش »ترن« با اين كتاب مواجه 
ش��دم كه واقعا توصيه مي كنم. »صداهايي 
از چرنوبيل« نوش��ته س��وتالنا الكسيويچ، 
برنده نوبل 2015 است كه روايتي متفاوت 
از فاجعه اتمي چرنوبيل را 29 س��ال پس از 

حادثه روايت مي كند. 
حادث��ه اتم��ي چرنوبيل حادثه هس��ته اي 
فاجعه ب��اري بود كه در روز 6 ارديبهش��ت 
1365 )26 آوري��ل 1986( در ني��روگاه 
چرنوبي��ل در اوكراي��ن رخ داد. انفج��ار 
و آتش س��وزي در در رآكت��ور ش��ماره 
4 ني��روگاه چرنوبي��ل باعث پخ��ش مواد 
 راديواكتيو در بخش بزرگي از غرب شوروي

 و اروپا شد. تصوير رسانه اي بازتاب داده شده 
از اين حادثه هيچگاه حتي پس از گذش��ت 

سال ها از اين حادثه كامل نبود و نتوانست 
عمق فاجع��ه رخ داده را به نمايش بگذارد. 
داس��تاني كه رس��انه ها و دولت وقت از اين 
حادثه روايت كردند با داستاني كه شاهدان 
 عيني ماجرا امروز روايت مي كنند ، بس��يار 

متفاوت است.
 در آن زم��ان كمتر كس��ي از مي��ان مردم 
مي دانس��ت چ��ه خب��ر اس��ت. مقام��ات 
حفاظ��ت  ب��راي  ت��الش  در  دولت��ي 
از خ��ود م��ردم را فري��ب دادن��د. آنه��ا به 
م��ردم اطمين��ان دادند همه چي��ز تحت 
 كنترل اس��ت و هيچ خطري آنها را تهديد

 نمي كند.
 با اين ح��ال تاكنون آث��ار مختلفي درباره 
اين حادثه منتش��ر ش��ده اس��ت، يكي از 
مهم ترين آنه��ا »صداهاي��ي از چرنوبيل« 
ن��ام دارد؛ كتابي كه نويس��نده بالروس��ي 
آن س��وتالنا الكس��يويچ از س��وي آكادمي 
 س��وئد برن��ده جاي��زه ادبي نوب��ل 2015

 اعالم شد. 
س��وتالنا الكس��يويچ خود در گفت وگويي 
درباره اي��ن كتاب گفته اس��ت: اين كتاب 
درباره چراي��ي و چگونگي فاجعه چرنوبيل 
نيست. اين كتاب درباره جهان بعد از حادثه 
چرنوبيل، درباره اينك��ه چگونه مردم با آن 

روبه رو شدند و با آن زندگي كردند.
 درباره آس��يب ها و صدمات��ي كه چرنوبيل 

به طبيعت و ژنتيك انس��اني وارد كرد، هم 
نيست بلكه درباره اين است كه چگونه اين 
تجربه ها روي زندگي م��ا و روح و روان مان 
تاثي��ر گذاش��ت. در حال��ي ك��ه چرنوبيل 
ترس ها و احساس��ات ت��ازه اي را درون ما 
شكل مي دهد، اما برخي ترس هاي قديمي 

را از بين مي برد.
 ترس از دولت كمونيستي از بين رفت وقتي 
مردم با اين انتخاب مواجه شدند كه آيا فرار 
كنند و خانواده ش��ان به مكاني امن انتقال 
دهند يا به حزب و حكومت وفادار باش��ند 
و در چرنوبي��ل بمانند. مردم فرار را انتخاب 
كردند، چون ت��رس از راديواكتيويته باعث 
ش��د ترس مردم از روس��اي ح��زب كمتر 
ش��ود. اين مقامات حاضر شدند كارت هاي 
شناس��ايي حزب را كن��ار بگذارند تا متهم 
نش��وند كه روي جديت فاجع��ه چرنوبيل 

تاكيد كرده اند. 

كساني كه اهل سفر هس��تند يا به هر دليلي 
ام��كان س��فر ندارن��د، پيش��نهاد مي دهم 
جديدترين كتاب مرا بخوانند؛ »سباستين« 

كه سفرنامه من به كوبا است. 
اين كتاب زمس��تان امس��ال از س��وي نشر 
»مثل��ث« منتش��ر ش��ده و ش��رح س��فر و 

عكس هاي خودم از كوبا است. 
اين كت��اب در ادامه روند سفرنامه نويس��ي 
منصور ضابطيان تاليف ش��ده است و روايتي 
است از س��فر اين روزنامه نگار وبرنامه  ساز به 
كش��ور كوبا ك��ه در بهار س��ال 1395 انجام 

شده است. 
منص��ور ضابطيان كه عالقه زيادي به س��فر 
دارد، پيش تر هم مش��اهدات خود را از سفر 
به كش��ورهاي گوناگون نوش��ته اس��ت اما 
س��فرنامه هاي قبلي اش درباره چند كش��ور 

مختلف مانند ايتاليا، اس��پانيا و... بوده است. 
درواقع كتاب تازه او »سباستين« اين تفاوت 
را با آثار پيش��ين او دارد كه تنها شامل متن 
س��فرنامه او به همراه تصاويري اس��ت كه از 
سفر به سه ش��هر هاوانا،  ترينيداد و وينالس 
تهيه كرده اس��ت و برخ��الف دو كتاب قبلي 
اين نويس��نده و روزنامه نگار، تنها اثري است 
كه در آن تنها به يك كش��ور و مشاهداتش از 

آن پرداخته است. 
هرچن��د نويس��ندگي حرفه اصل��ي منصور 
ضابطيان نيست ولي او هم مانند برخي ديگر 
از روزنامه نگاران آرزو دارد روزي نويسندگي 
را پيش��ه كند: »آرزويم اين اس��ت كه بتوانم 
روزي تنها به اين شغل بپردازم. البته سفرنامه 
نوش��تن هم ريش��ه در عالقه ام به سفر دارد. 
وقتي نويسندگي را دوست داشته باشي و در 
آن زمينه كار كني و البته اهل سفر هم باشي 

حاصلش بدون شك سفرنامه است.«
او پيش تر درباره ش��يوه نوش��تن اين كتاب 

گفته است: »من معموال در حين انجام سفر، 
سفرنامه نمي نويسم، بيشتر عكاسي مي كنم 
و كليدواژه هايي را نيز يادداشت مي كنم، پس 
از مراجعه ب��ه آن عكس ها و كليدواژه ها متن 

سفرنامه ام را تدوين مي كنم.«
كتاب »سباس��تين« را نشر »مثلث« منتشر 
كرده است و مراسم رونمايي از آن نيز در يكي 
از آخرين روزهاي ماه اسفند در كتابفروشي 

نشر هنوز برگزار شد. 

آشنايي با عمق يك فاجعه در »صداهايي از چرنوبيل«

وقت سفر نداريد،» سباستين« را بخوانيد
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